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“Худалдаа, хөгжлийн банкны уур амьсгалын санхүүжилттэй төсөл,
хөтөлбөрийн байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн
удирдлагын заавар”-ыг батлах тухай
“Монгол Улсын Компанийн тухай хууль”-ийн 83 дугаар зүйлийн 83.1 дэх хэсэг;
“Худалдаа, хөгжлийн банкны дүрэм”-ийн 9 дүгээр зүйлийн 9.10.8 дахь заалт, “Худалдаа,
хөгжлийн банкны дотоодод мөрдөгдөх заавар, журмын төсөл боловсруулах, батлуулах,
хүчингүй болгох журам”-ын 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсгийг тус тус үндэслэн ТУШААХ
нь:
1. “Худалдаа, хөгжлийн банкны уур амьсгалын санхүүжилттэй төсөл, хөтөлбөрийн
байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн удирдлагын заавар”-ыг энэхүү тушаалын Хавсралт
1-ийн дагуу баталсугай.
2. Энэ тушаалыг 2019 оны 12 дугаар сарын 13-ны өдрөөс эхлэн мөрдөн ажиллахыг
нийт газар, хэлтэс, нэгжүүдэд тус тус үүрэг болгосугай.
3. Энэхүү тушаал батлагдсантай холбогдуулан “Худалдаа, хөгжлийн банкны заавар,
журмын цахим эмхтгэл”-д холбогдох өөрчлөлтийг оруулж, тус зааврыг цаашид хариуцан
ажиллахыг Эрсдэлийн удирдлагын газар (Д.Дэлгэрмаа)-т үүрэг болгосугай.
4. Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Дотоод аудитын газар
(Ж.Энх-Амгалан)-т даалгасугай.

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

О.ОРХОН

Гүйцэтгэх захирлын 2019 оны
А-19/665 тоот тушаалын Хавсралт 1

“ХУДАЛДАА ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ
УУР АМЬСГАЛЫН САНХҮҮЖИЛТТЭЙ ТӨСӨЛ,
ХӨТӨЛБӨРИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН,
НИЙГМИЙН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН
ЗААВАР”-ЫН ГАРЧИГ
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Нийтлэг үндэслэл;
Төсөл, хөтөлбөрт тавигдах байгаль орчин, нийгмийн шаардлагууд;
Төсөл, хөтөлбөрийн эрсдэлийн ангилал болон шаардлагатай бүтэц, тогтолцоо;
Байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн үнэлгээ;
Байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ;
Эргэн хяналт;
Бусад;
Хариуцлага.
Хавсралт 1 Уур амьсгалын ногоон сангийн байгаль орчин, нийгмийн шаардлагууд
Хавсралт 2 Уур амьсгалын төсөл, хөтөлбөрийн эрсдэлийн ангилал тодорхойлох хяналтын
хуудас
Хавсралт 3 Уур амьсгалын төсөл, хөтөлбөрийн эрсдэлийн ангилал тодорхойлох үнэлгээ
Хавсралт 4 Байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн үнэлгээ
Хавсралт 5 Байгаль орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Хавсралт 6 Байгаль орчин, нийгмийн эргэн хяналтын тайлан
Хавсралт 7 Уур амьсгалын ногоон сангийн санхүүжилттэй төсөл, хөтөлбөрийн ил тод
байдал, санал, гомдол;

ХУДАЛДАА, ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ УУР АМЬСГАЛЫН
САНХҮҮЖИЛТТЭЙ ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН,
НИЙГМИЙН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ЗААВАР
Нэг. Нийтлэг үндэслэл
1.1. Худалдаа, хөгжлийн банк (цаашид “Банк” гэх) - ны уур амьсгалын санхүүжилттэй төсөл,
хөтөлбөрийн байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн удирдлагын заавар (цаашид “Заавар”
гэх) - ын зорилго нь олон улсын уур амьсгалын санхүүжилтийн механизм болон олон улсын
банк, санхүүгийн байгууллагуудын санхүүжилттэй төсөл, хөтөлбөр болон тэдгээрийг
санхүүжүүлэх зорилгоор Банкнаас олгосон зээл, зээлтэй адилтган тооцох бусад актив
хөрөнгө, гаргасан аккредитив, баталгаа (цаашид “Зээл” гэх)-ны байгаль орчин, нийгмийн
эрсдэлийг тодорхойлж, Монгол улсын хууль тогтоомж, банкны бодлого, журмын дагуу
түүнийг үнэлж, бууруулах талаар шийдвэр гаргахтай холбогдон үүсэх харилцааг
зохицуулахад оршино.
1.2. Энэхүү заавар нь Монгол Улсын Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, бусад холбогдох
хууль тогтоомж, Банкны байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын (цаашид “БОНХ” гэх)
бодлого болон бусад актуудаас бүрдэнэ.
1.3. Банк нь байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэхээс гадна байгаль орчин,
нийгмийн хариуцлагын шаардлагуудыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлдэг харилцагчдыг
дэмжих чиглэлийг түлхүү баримтлан ажиллана. Түүнчлэн, харилцагчдад санхүүгийн
үйлчилгээ үзүүлэх явцдаа байгаль орчин, нийгэмд сөрөг нөлөө бүхий үйл ажиллагаа
явуулдаг харилцагчдын тоог хязгаарлах бодлого баримтлах бөгөөд ингэснээр байгаль
орчин болон нийгмийн тогтвортой хөгжилд хувь нэмрээ оруулах юм.
1.4. Уур амьсгалын ногоон сан (цаашид “УАНС” гэх) болон бусад олон улсын банк, санхүүгийн
байгууллагууд, санхүүгийн механизмуудын зүгээс уур амьсгалын чиглэлийн төсөл,
хөтөлбөрүүдэд тавигддаг байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн шаардлагууд нь энэ бодлогын
хавсралт болж орох бөгөөд эдгээр олон улсын байгууллагуудтай тогтоох хамтын
ажиллагааны суурь бичиг баримтын нэгд тооцогдон, заавартай адил хүчин төгөлдөр
үйлчилнэ.
1.5. Энэхүү зааварт хэрэглэсэн дараах нэр томьёог доор дурдсан утгаар ойлгоно. Үүнд:
1.5.1. “УАНС” гэж Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь
конвенцийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн санхүүжилтийн механизмийг;
1.5.2. “Уур амьсгалын төсөл, хөтөлбөр” гэж УАНС болон бусад олон улсын уур
амьсгалын санхүүжилтийн механизмууд, олон улсын байгууллагуудын
санхүүжилттэй уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах эсхүл дасан зохицох чиглэлээр
үр ашиг хүртээх төсөл, хөтөлбөрийг;
1.5.3. “Оролцогч талууд” гэж төсөл хэрэгжүүлэгч болон хувийн болон төрийн
байгууллагуудын зүгээс төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд оролцож буй, эсхүл төслийн
нөлөөнд өртөх магадлалтай иргэн, бүлэг хүмүүс, хуулийн этгээдийг;
1.5.4. “Байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн ангилал” гэж төсөл эсвэл хөтөлбөрийг
өндөр эрсдэлтэй буюу “А” эсхүл “I-1” ангилал, дундаж эрсдэлтэй буюу “В” эсхүл “I-2”
ангилал, эрсдэл багатай буюу “С” эсхүл “I-3” ангилал гэсэн гурван түвшинд эрсдэлээр
нь үнэлэн ангилахыг;
1.5.5. “А ангилал” гэж байгаль орчин болон нийгэмд маш удаан нөхөн сэргээгддэг, нөхөн
сэргээгдэх боломжгүй, олон янзаар нөлөөлдөг эсхүл өмнө нь тохиолдож байгаагүй
томоохон сөрөг нөлөө үзүүлэх өндөр эрсдэлтэй бөгөөд байгаль орчин, нийгмийн
эрсдэлийн үнэлгээ, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, Байгаль орчны
менежментийн төлөвлөгөө шаардлагатай үйл ажиллагаа буюу өндөр эрсдэлтэй
төслийг;
1.5.6. “В ангилал” гэж байгаль орчин, нийгэмд хязгаарлагдмал сөрөг нөлөөтэй, сөрөг
нөлөөлөл нь зөвхөн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжиж буй газарт хамаарах, эрсдэлийн
түвшинг бууруулах боломжтой, байгаль орчин, нийгэмд дундаж эрсдэлтэй бөгөөд

Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ
болон байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн үнэлгээ шаардлагатай үйл ажиллагаа буюу
дунд эрсдэлтэй төслийг;
1.5.7. “С ангилал” гэж байгаль орчин, нийгэмд сөрөг нөлөө багатай, Байгаль орчинд
нөлөөлөх байдлын үнэлгээ болон байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн үнэлгээ хийн,
шаардлагатай тохиолдолд байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах
шаардлагатай үйл ажиллагаа буюу бага эрсдэлтэй төслийг;
1.5.8. “Өндөр эрсдэлтэй хөтөлбөр, I-1” гэж Банк эсхүл Банкаар дамжуулан уур амьсгалын
санхүүжилт авсан байгууллага байгаль орчин, нийгмийн маш өндөр сөрөг нөлөөтэй,
маш удаан нөхөн сэргээгддэг, нөхөн сэргээгдэх боломжгүй, өргөн цар хүрээтэй,
олон янзаар нөлөөлдөг эсхүл тохиолдож байгаагүй сөрөг нөлөө үзүүлэх өндөр
эрсдэлтэй үйл ажиллагааг санхүүжүүлсэн, эсхүл санхүүжүүлэх гэж байгаа өндөр
эрсдэлтэй хөтөлбөрийг;
1.5.9. “Дунд эрсдэлтэй хөтөлбөр, I-2” гэж Банк эсвэл Банкаар дамжуулан уур амьсгалын
санхүүжилт авсан байгууллага байгаль орчин, нийгмийн дундаж эрсдэлтэй, тухайн
газартай хамаарах, нөхөн сэргээх, сөрөг нөлөөллийг бууруулах боломжтой дундаж
эрсдэлтэй үйл ажиллагаануудыг санхүүжүүлсэн, эсхүл санхүүжүүлэх гэж байгаа
дунд эрсдэлтэй хөтөлбөрийг ойлгох бөгөөд үүнд, маш өргөн хүрээний, төсөөлөөгүй,
нөхөн сэргээх боломжгүй байгаль орчин, нийгмийн маш өндөр эрсдэлтэй үйл
ажиллагаануудыг хамруулахгүй;
1.5.10. “Бага эрсдэлтэй хөтөлбөр, I-3” гэж Банк, эсхүл Банкаар дамжуулан уур
амьсгалын санхүүжилт авсан байгууллага байгаль орчин, нийгэмд сөрөг нөлөө
багатай үйл ажиллагаануудыг санхүүжүүлсэн, эсхүл санхүүжүүлэх гэж байгаа бага
эрсдэлтэй хөтөлбөрийг;
1.5.11. “Эрсдэлийн ангилал тодорхойлох үнэлгээ” гэж төсөл, хөтөлбөрийн байгаль орчин,
нийгмийн эрсдэлийн ангиллыг тодорхойлох зорилготой анхан шатны үнэлгээ,
шинжилгээг;
1.5.12. “Байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн үнэлгээ (цаашид “БОНЭҮ” гэх)” гэж
төсөл, хөтөлбөрийн байгаль орчин, нийгэмд учруулах эрсдэл болон эрсдэлийг
бууруулах алхмыг тодорхойлох зорилготой үнэлгээг;
1.5.13. “Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн систем (цаашид “БОНМС” гэх)”
гэж тухайн байгууллагын байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийг тодорхойлох үйл явц,
үүрэг амлалт, хариуцлага, эрсдэлийг бууруулах чиглэлээр хийх ажлуудыг харуулсан
бүтэц, зохион байгуулалт, эсхүл хүчин төгөлдөр заавар, журмыг;
1.5.14. “Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө (цаашид “БОНМТ”
гэх)” гэж төсөл, хөтөлбөрийн байгаль орчин, нийгмийн гол эрсдэлүүд болон, сөрөг
нөлөөллийг бууруулахын тулд авах арга хэмжээнүүдийг төсөв, үүрэг, хариуцлагын
хамт гаргасан төлөвлөгөөг;
1.5.15. “Байгаль орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (цаашид “БОНҮАТ”
гэх)” гэж Банкны БОНЭҮ-н дээр суурилан байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийг
бууруулах арга хэмжээг тодорхойлон гэрээнд тусгасан баримт бичгийг;
1.5.16. “Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ (цаашид “БОНБҮ” гэх)” гэж
Монгол Улсын Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хуулийн 4
дүгээр зүйлийн 4.1 дэх хэсэгт заасан үнэлгээг;
1.5.17. “Нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө (цаашид “НШТ” гэх)” гэж тухайн төсөл,
хөтөлбөр хэрэгжиж буй газарт нүүлгэн шилжүүлэлт явагдах шаардлагатай
тохиолдолд авах арга хэмжээг гаргасан төлөвлөгөөг;
1.5.18. “Санал, гомдол” гэж уур амьсгалын санхүүжилттэй төсөл, хөтөлбөртэй холбоотой
олон нийтээс ирүүлсэн санал, гомдлыг;
1.5.19. “Гомдол гаргагч” гэж Банкны УАНС-ийн санхүүжилттай төсөл, хөтөлбөрийн
санал, гомдлын механизмд санал, гомдол гаргагчийг;
1.5.20. “Асуудлыг шийдвэрлэх үйл явц” гэж УАНС-ийн санхүүжилттэй төсөл,
хөтөлбөрийн сөрөг нөлөөнд өртсөн, өртөх магадлалтай байгаа тухай иргэн, хуулийн
этгээд, олон нийтээс ирүүлсэн санал, гомдлыг хүлээн авч, шийдвэрлэх үйл явцыг;

1.5.21. “Санал, гомдлын бүртгэл” гэж УАНС-ийн санхүүжилттай төсөл, хөтөлбөрийн
сөрөг нөлөөнд өртсөн, өртөх магадлалтай байгаа иргэн, хуулийн этгээд, олон нийтээс
т ирүүлсэн санал, гомдлын бүртгэлийг.
Хоёр. Төсөл, хөтөлбөрт тавигдах байгаль орчин, нийгмийн шаардлага
2.1. БОНХ-ын хяналтын ажилтан нь уур амьсгалын төсөл, хөтөлбөрт байгаль орчин, нийгмийн
менежментийн хэрэгжилтийг хянаж, БОНЭҮ хийхдээ Монгол улсын хууль тогтоомж, Банкны
заавар, журам, Олон Улсын байгууллагуудын стандарт, шаардлага, тэдгээрийг дагаж мөрдөх
журмын дагуу явагдаж буй эсэхэд хяналт тавьж ажиллана.
2.2. Холбогдох газар, хэлтэс, нэгжийн Данс хариуцсан ажилтан (цаашид “ДХА” гэх) нь байгаль
орчин, нийгэмд хор хөнөөлтэй үйл ажиллагаа явуулдаг болон БОНХ-ын бодлогын Хавсралт
2–т заасан Хориотой үйл ажиллагааны жагсаалтад багтсан харилцагчийн бизнесийг буцаах
буюу судалгаанд авахгүй байх зарчмыг баримтлан ажиллана.
2.3. Уур амьсгалын төсөл, хөтөлбөр болгонд Хавсралт 1 дэх Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци
(цаашид “ОУСК” гэх)-ийн Гүйцэтгэл Стандартуудыг хангасан байх шаардлагыг тавих бөгөөд
БОНХ-ын хяналтын ажилтан шаардлагатай түвшний үнэлгээг хийж, энэхүү стандартуудад
нийцүүлэх холбогдох арга хэмжээг авна.
2.4. Уур амьсгалын төслүүдэд Монгол Улсын Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай
хуульд заасны дагуу шаардлагатай түвшний БОНБҮ-г заавал хийлгэсэн байх шаардлагыг
тавина.
2.5. Харилцагч нь төсөл, хөтөлбөрийн БОНМС болон БОНМТ-нд өөрчлөлт орох үед банканд
мэдэгдэх үүрэг хүлээнэ.
2.6. Банк нь төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцад хяналт тавьж, үйл ажиллагаатай танилцах
ба үр ашиг хүртэгчидтэй зөвлөлдөх, төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд аудит хийлгэх зэрэг
шаардлагуудыг тавьж болно.
Гурав. Төсөл, хөтөлбөрийн эрсдэлийн ангилал болон шаардагдах бүтэц, тогтолцоо
3.1. БОНХ-ын хяналтын ажилтан нь төсөл, хөтөлбөрийн БОНЭҮ-г хийхийн өмнө Хавсралт 2 буюу
эрсдэлийн ангилал тодорхойлох хяналтын хуудсыг бөглөнө.
3.2. БОНХ-ын хяналтын ажилтан нь хяналтын хуудас дээр тулгуурлан төсөл, хөтөлбөрийн
эрсдэлийн ангиллыг тодорхойлох үнэлгээг Хавсралт 3-ын дагуу хийнэ.
3.3. Төсөл, хөтөлбөрийн үйл ажиллагааны байгаль орчин, нийгмийн эрсдэл, нөлөөллийг үнэлэхдээ
Банк нь тухайн үйл ажиллагаанаас үүдэн бий болох эсвэл хамтран ажиллагч болон гуравдагч
байгууллагуудын үйл ажиллагаанаас үүдэн гарах шууд шууд бус, санаатай болон санамсаргүй,
урт хугацаанд, болон хуримтлагдах нөлөөллийг тооцож үзнэ. Үнэлгээгээр тодорхойлсон сөрөг
нөлөөллийг “Нөлөөллийг үе шаттайгаар бууруулах зарчмууд”-ыг 1) нөлөөллөөс зайлсхийх, 2)
хамгийн бага түвшинд бууруулах, 3) нөхөн сэргээлт, 4) нөхөн олговор олгох гэсэн дарааллын
дагуу удирдан холбогдох арга хэмжээг авна.
3.4. БОНХ-ын хяналтын ажилтан нь Хавсралт 3-ын дагуу тодорхойлсон байгаль орчин, нийгмийн
эрсдэлийн ангиллыг хариуцсан захирлаар хянуулж, батлуулна.
3.5. Банк тухайн тодорхойлсон эрсдэлийн ангиллын хүрээнд дараах баримт, бичиг, тогтолцоог
төсөл, хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэхээс өмнө зайлшгүй бүрдүүлсэн байх шаардлагыг тавина.
Үүнд:
3.5.1. Байгаль орчин, нийгмийн өндөр эрсдэлтэй “A ангилал”-д багтах үйл ажиллагаанууд
дэлгэрэнгүй БОНЭҮ, БОНБҮ болон БОНМТ-тэй байх шаардлагатай;
3.5.2. Байгаль орчин, нийгмийн өндөр эрсдэлтэй “Өндөр эрсдэлтэй хөтөлбөр, I-1”-д
хамаарах хөтөлбөрүүдийн хувьд цогц БОНМС болон БОНЭҮ-тэй байх
шаардлагатай;
3.5.3. Байгаль орчин, нийгмийн дундаж эрсдэлтэй B ангилалд багтах үйл
ажиллагаануудын хувьд зөвхөн тухайн үйл ажиллагааны цар хүрээг хамарсан
БОНЭҮ, БОНБҮ, болон БОНМТ-тэй байх шаардлагатай ба үүнд тухайн үйл
ажиллагааны нөлөөлөл, эрсдэлийг бууруулахын тулд авах арга хэмжээ болон хянах,
тайлагнах үйл явцуудыг тусгаж өгсөн байна.

3.5.4. Байгаль орчин нийгмийн хязгаарлагдмал буюу дундаж эрсдэлтэй Дунд эрсдэлтэй
хөтөлбөр, I-2-д хамаарах хөтөлбөрүүдийн хувьд цогц БОНМС болон БОНЭҮ-тэй
байх шаардлагатай;
3.5.5. Байгаль орчин, нийгмийн эрсдэл багатай C ангилалд багтах үйл ажиллагаануудын
хувьд байгаль орчин, нийгмийн сөрөг нөлөөлөл харьцангуй бага тул БОНЭҮ болон
БОНБҮ-тэй байх шаардлагатай. БОНМТ шаардлагагүй байж болно.
3.5.6. Байгаль орчин нийгмийн эрсдэл багатай, Бага эрсдэлтэй хөтөлбөр, I-3-т хамаарах
хөтөлбөрүүдийн хувьд БОНМС болон БОНЭҮ-тэй байх шаардлагатай.
3.6. Эрсдэлийн ангиллаас хамааран энэхүү зааврын Хавсралт 7-д заасны дагуу шаардлагатай
бүтэц тогтолцоо нь олон нийтэд ил тод тайлагнахад бэлэн байх ёстой.
Дөрөв. Байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн үнэлгээ
4.1. БОНХ - ын хяналтын ажилтан нь энэхүү бодлогын 3.4-т заасны дагуу тодорхойлон батлуулсан
эрсдэлийн ангиллын дагуу төсөл, хөтөлбөрийн БОНЭҮ-г хийх бөгөөд Хавсралт 4 – ийн дагуу
тохирох түвшний үнэлгээг үнэн зөв, бодит мэдээлэлд тулгуурлан хийж гүйцэтгэнэ.
4.2. БОНХ - ын хяналтын ажилтан нь энэхүү Хавсралт 1 дэх хэсэгт заасан ОУСК-ийн
Гүйцэтгэлийн стандартуудын дагуу үнэлгээг хийж, гүйцэтгэх ба харилцагчийн үйл
ажиллагаатай биечлэн танилцаж, харилцагчаас нэмэлт баримт материал шаардан гаргуулж
болно.
4.3. Төсөл, хөтөлбөрд Оролцогч талуудын удирдлага нь төсөл, хөтөлбөрийн сөрөг нөлөөнд өртсөн,
эсвэл өртөх боломжтой, завсрын болон эмзэг, нийгмээс гадуурхагдсан бүлэг, хүмүүс болон
иргэд, нийгэмлэгүүдтэй үр дүнтэй харилцах, хамтран ажиллах зарчмыг хэрэгжүүлж ажиллана.
Энэ зорилгыг биелүүлэх хүрээнд төсөл, хөтөлбөрт Оролцогч талуудын менежментийн
төлөвлөгөөтэй байх шаардлагатай ба уг төлөвлөгөөнд соёлын хувьд тохиромжтой, жендэрийн
мэдрэмжтэй байдлаар мэдээллийн ил тод байдал, үр дүнтэй зөвлөлдөх болон мэдээлсний
үндсэн дээр оролцоог нэмэгдүүлэх процессуудыг тусгаж өгсөн байна. Энэ мэдээлэл нь төсөл,
хөтөлбөрийн загвараас хамааран үйл ажиллагааг боловсруулах үе шат болон хэрэгжилтийн
бүхий л үе шатанд гарах байгаль орчин, нийгмийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх үүднээс холбогдох
эрсдэл болон нөлөөллүүд, хил дамнасан нөлөөллүүд, боломжууд зэргийг харгалзан үзсэний
үндсэн дээр боловсруулагдана.
4.4. БОНХ-ын хяналтын ажилтан нь төсөл, хөтөлбөрийн БОНЭҮ-г хийхдээ тухайн эрсдэлийн
ангилалд шаардагдах бүхий л материалууд бүрэн бүрдсэн эсэхэд хяналт тавина.
4.5. БОНХ - ын хяналтын ажилтан нь зээлийн багц материал болон БОНЭҮ гаргахад шаардлагатай
баримт материалууд (үйл ажиллагааны зураг, баримтжуулсан баримт материал, үнэлгээнүүд
г.м) – ыг зохих шатны хороонд зээлийн хүсэлтийг танилцуулахаас ажлын 15 ) хоногийн өмнө
хүлээн авсан байна. БОНХ-ын хяналтын ажилтан нь зээлийн багц материал болон БОНЭҮ
гаргахад шаардлагатай баримт материалууд бүрдснээс хойш ажлын 15 хоногийн дотор
үнэлгээг хийж, шаардлагатай тохиолдолд БОНҮАТ-г энэхүү зааврын Хавсралт 5-ийн дагуу
боловсруулж, үнэлгээг дуусган, хариуцсан захирлаар хянуулж Loan Processing программд
хавсаргана.
4.6. Хэрэв харилцагч нь олон төрлийн бизнес эрхэлдэг бол энэхүү зааврын Хавсралт 4 - ийн
“Үндсэн үйл ажиллагаа” хэсэгт сүүлийн нэг жилийн борлуулалтын орлогод хамгийн өндөр
хувь эзлэх үйл ажиллагааг сонгоно.
4.7. БОНХ-ын хяналтын ажилтан нь харилцагчийн бизнесийн үйл ажиллагаа, зээлийн
зарцуулалтыг БОНХ-ын бодлогын Хавсралт 2-д заасан Хориотой үйл ажиллагааны жагсаалтад
багтсан эсэхэд давхар хяналт тавина.
4.8. БОНХ-ын хяналтын ажилтан нь энэхүү бодлогын хэрэгжилтийг хангахаас гадна уур
амьсгалын санхүүжилттэй зээлийн хүсэлтэд шаардлагатай түвшний БОНЭҮ хийгдэж, зохих
шатны зээлийн хороонд танилцуулагдаж байгаа эсэхэд хяналт тавина.
Тав. Байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ
5.1. Зээлдэгчийн үйл ажиллагаанд БОНЭҮ-г хийх явцад тухайн зээлдэгч нь төсөл, хөтөлбөртэй
холбоотой байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлээ удирдах үр дүнтэй бүтэц, тогтолцоогүй,

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

5.7.
5.8.

шаардагдах баримт бичиг байхгүй тохиолдолд банкны зүгээс шаардлагатай арга хэмжээ авах,
баримт бичиг боловсруулах, эрсдэлийн удирдлагын бүтэц, тогтолцоо, төлөвлөгөөтэй болох
нөхцөлүүдийг зээлийн гэрээнд тусгана.
Хэрэв төсөл, хөтөлбөрийн хүрээнд нүүлгэн суурьшуулалт шаардлагатай болвол зээлдэгч нь
НШТ-г банкны бодлого, заавартай нийцтэйгээр
боловсруулна. Хэрэв нүүлгэн
шилжүүлэлтийн үр дүнд эдийн засгийн шилжих хөдөлгөөн эсвэл иргэдийн амьжиргаа
доошилбол, нөхөн олговор олгох эсхүл амжиргааг дээшлүүлэх чиглэлээр авах арга хэмжээг
тусгасан хөтөлбөр зэрэг нь НШТ-нд тусгагдсан байх шаардлага тавигдана. Эдгээр
төлөвлөгөө, хөтөлбөрүүд нь төсөл, хөтөлбөрийн БОНЭҮ-ний нэг хэсэг байна. Хэрэв нүүлгэн
шилжүүлэлт нь албадан нүүлгэн шилжүүлэлт бол нөлөөнд өртөх иргэн, хуулийн этгээд,
байгуулагатай зөвлөлдөх, нөхөн олговор олгох, урьдчилан мэдээлж, зөвшөөрөл авах,
амьжиргааг нь нөхөн сэргээх, ажилгүйдлийн тэтгэмж олгох, нүүлгэн суурьшуулах газар,
байгууламж, гомдол барагдуулах үйл ажиллагаа болон заавар, журам зэрэг нь НШТ-нд
тусгагдсан байна.
Банк нь тухайн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор дараах баримт бичиг, тогтолцоог бий
болгохыг харилцагчаас шаардаж болно. Үүнд:
5.3.1. БОНМС;
5.3.2. БОНМТ;
5.3.3. БОНҮАТ;
5.3.4. БОНБҮ;
5.3.5. НШТ;
5.3.6. Жендэрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө;
5.3.7. Санал, гомдлын механизм.
Гэрээгээр үүрэгжүүлсэн БОНҮАТ болон нэмэлт нөхцөл шаардлагыг болон холбогдох газар,
хэлтэс, нэгжийн ДХА “-E&S” гэсэн статустайгаар нүүр хуудаст тусгаж, зээлийн материалд
хавсаргаж, зохих шатны хороонд танилцуулан зээлийн хүсэлтийг шийдвэрлүүлнэ.
Эрсдэлийн шинжээч болон БОНХ-ын хяналтын ажилтан нь БОНЭҮ-гээр тавигдсан нөхцөл
шаардлагыг нүүр хуудаст орж байгаа эсэхэд хяналт тавьж ажиллана.
Холбогдох газар, хэлтэс, нэгжийн ДХА нь БОНХ-ын хяналтын ажилтны дүгнэлтэд бичсэн
нөхцөл, шаардлагыг зээлийн гэрээний зээлдэгчийн эрх, үүрэг хэсэгт оруулна. БОНҮАТ
болон бусад нөхцөл, шаардлагыг гэрээгээр үүрэгжүүлэх ба зээлийн гэрээнд хавсралт байдлаар
оруулна.
Эрсдэлийн шинжээч болон БОНХ-ын хяналтын ажилтан нь БОНҮАТ болон бусад нөхцөл,
шаардлага нь зээлийн гэрээнд орж байгаа эсэхэд хяналт тавьж ажиллана.
Төсөл, хөтөлбөрийг эхлүүлэхийн өмнө шаардлагатай гэж үзвэл банкны Эрсдэлийн
удирдлагын газар болон холбогдох газар, хэлтэс, нэгж хамтрах, эсхүл хамтрахгүйгээр
харилцагчид, төсөл хэрэгжүүлэгч нарт дараах сэдвүүдээр чадавх бэхжүүлэх сургалтуудыг орж
болно:
5.8.1. ОУСК-ийн гүйцэтгэлийн стандартууд;
5.8.2. БОНМТ;
5.8.3. Санал, гомдлын механизм;
5.8.4. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй;
5.8.5. Байгаль хамгаалал, орчны бохирдол бууруулах;
5.8.6. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах;
5.8.7. Нүүлгэн шилжүүлэлт, газар өмчлөл;
5.8.8. Тайлагнал, ил тод байдал.
Зургаа. Эргэн хяналт

6.1. БОНХ-ын хяналтын ажилтан нь уур амьсгалын төсөл, хөтөлбөрийн байгаль орчин, нийгмийн
эргэн хяналтыг зээлийн холбогдох заавар, журмын дагуу хийгдэх зээлийн эргэн хяналтын
хугацааг үл харгалзан БОНҮАТ болон БОНМТ-тэй уялдуулан дараах давтамжтайгаар хийж
гүйцэтгэнэ:

Эрсдэлийн ангилал
1
2
3
4

A
B
C
I-1, I-2, I-3

Эргэн
хяналт
хийх
хугацаа
Хагас жил тутам
Хагас жил тутам
Жил тутам
Шаардлагатай тухай бүрт

6.2. БОНХ-ын хяналтын ажилтан уур амьсгалын төсөл, хөтөлбөрийн байгаль орчин, нийгмийн
эргэн хяналтын тайланг Хавсралт 6-ын дагуу хийх бөгөөд цаашид авах арга хэмжээг
тодорхойлж, хариуцсан захирлаар хянуулна.
6.3. Банк нь УАНС-ийн санхүүжилттэй анхны төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээс гурван жилийн
дараа хөндлөнгийн аудит хийлгэнэ.
Долоо. Бусад
7.1. ДХА, БОНХ-ын хяналтын ажилтанд дараах зүйлсийг хориглоно. Үүнд:
7.1.1. Монгол улсын нутаг дэвсгэрт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжийг
зөрчих, хуульд нийцээгүй үйлдэл, эс үйлдэл хийх;
7.1.2. БОНЭҮ-тэй холбоотой холбогдох нотлох баримтыг бүрдүүлээгүй, хориотой үйл
ажиллагааны жагсаалтад багтсан харилцагчийг санаатайгаар дэмжих;
7.1.3. Байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийг тогтоохдоо үнэлгээний үнэн зөв, бодит нөхцөл
байдлыг нягталж шалгаагүйн улмаас эрсдэлтэй үйл ажиллагаа явуулдаг харилцагчыг
дэмжих;
7.1.4. Бодит бус мэдээлэлд тулгуурлан БОНЭҮ-г үйлдэх;
7.1.5. Бодлого болон харилцагчийн бизнесийн нууцын талаар бусдад мэдээлэх, хувийн
зорилгод ашиглах;
7.1.6. Албан тушаалын давуу талыг хувийн зорилгоор урвуулан ашиглах, гадны нөлөөлөлд
автах, ямар нэгэн нөхцөл байдалд бэлэг, бэлэгний төрлийн зүйлийг харилцагчаас
мөнгөн болон биет, биет бус байдлаар авах, хөнгөлөлттэй бараа, үйлчилгээ авах, өгөх
буюу “Худалдаа Хөгжлийн Банкны Авилгын эсрэг бодлого”-д нийцээгүй үйлдэл, эс
үйлдэл хийх.
7.2. Энэхүү зааврыг банкны холбогдох ажилтнууд мөн адил дагаж мөрдөж ажиллана.
Найм. Хариуцлага
8.1. Зааврыг зөрчсөн ажилтны үйлдэл, эс үйлдэхүй нь гэмт хэргийн шинжтэй бол банк хууль
хяналтын байгууллагад хандаж шалгуулна.
8.2. Зааврыг зөрчсөн холбогдох ажилтны үйлдэл, эс үйлдэхүйд эрүүгийн болон захиргааны
хариуцлага хүлээлгэсэн, зөрчлийн тухай хуульд заасан шийтгэл ногдуулсан эсэхээс үл
хамааран банк “Хөдөлмөрийн тухай хууль”, банкны “Худалдаа, хөгжлийн банкны
Хөдөлмөрийн дотоод журам”-д заасны дагуу сахилгын шийтгэл ногдуулна.
8.3. Зааврыг зөрчсөн ажилтны үйлдэл, эс үйлдэхүй нь банкны эд хөрөнгөд хохирол учруулсан бол
түүнд сахилгын, захиргааны, эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэсэн, зөрчлийн тухай хуульд заасан
шийтгэл ногдуулсан эсэхээс үл хамааран банк эд хөрөнгийн бүрэн хариуцлага хүлээлгэнэ.
8.4. Зааврыг зөрчсөн ажилтны үйлдэл, эс үйлдэхүй нь банкны ажил хэргийн нэр хүндэд гэм хор
учруулсан бол уг гэм хорыг тухайн ажилтан хариуцан арилгана.

oo O oo

Хавсралт 1
Уур амьсгалын ногоон сангийн байгаль орчин, нийгмийн шаардлагууд
Олон улсын санхүүгийн корпорацийн гүйцэтгэлийн стандартууд
1. Гүйцэтгэлийн 8 стандарт болон зорилгууд нь дараах байдалтай байна. Үүнд:
1.1. PS1: Нийгэм, байгаль орчны эрсдэл, нөлөөллийн үнэлгээ, удирдлага
(a) Төслийн байгаль орчин, нийгмийн эрсдэл, сөрөг нөлөөллийг тодорхойлох;
(b) Эрсдэлийг бууруулах шатлалт зарчмыг бий болгох: үүнд, таамаглах; зайлсхийх;
бууруулах; нөхөн олговор олгох;
(c) Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн системээр дамжуулан гүйцэтгэлийг
сайжруулах;
(d) Төслийн саналыг танилцуулж, санхүүжилт хүсэх үйл явцад төслийн нөлөөнд өртөж
буй иргэд болон оролцогч талуудтай холбоо тогтоох. Үүнд: оролцогч талуудтай
харилцаххарилцаа болон гомдлын механизмууд багтана.
1.2. PS2: Ажиллах хүч ба ажлын байрны нөхцөл
(a) Шударга, ялгаварлан гадуурхалтгүй байх, ижил боломжийг олгодог байх;
(b) Ажилтан, удирдлагын хоорондын харилцаа сайн байх;
(c) Үндэсний хөдөлмөрийн тухай хуульд нийцсэн байх;
(d) Ажилтнуудаа, ялангуяа эмзэг категорит багтаж буй ажилтнуудыг хамгаалах;
(e) Аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг дэмжих;
(f) Албадан хөдөлмөрлөлт, хүүхдийн хөдөлмөр ашиглахгүй байх.
1.3. PS3: Нөөцийг үр ашигтай ашиглаж, бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх
(a) Төслөөс үүдэлтэй бохирдол бий болохоос сэргийлэх, бохирдлыг хамгийн бага
түвшинд барих, бууруулах;
(b) Эрчим хүч, ус гэх мэт нөөцүүдийг илүү тогтвортой ашиглах;
(c) Төслөөс үүдэн гарах хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах.
1.4. PS4: Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал
(a) Төслийн нөлөөнд өртсөн иргэдийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйд үзүүлэх сөрөг
нөлөөллийг урьдаас тооцоолж, сөрөг нөлөөлөл үүсэхээс сэргийлэх;
(b) Ажилтнуудаа холбогдох хүний эрхийн зарчмуудын дагуу сургах, үйл ажиллагаагаа
холбогдох зарчмуудын дагуу удирдан явуулах.
1.5. PS5: Газар чөлөөлөлт, албадан нүүлгэн суурьшуулалт
(a) Газар өмчлөлт болон газар ашиглалтыг хязгаарласнаар үүсэх нийгэм болон эдийн
засгийн сөрөг нөлөөллийг бууруулах:
(i) Шилжих хөдөлгөөнийг үүсгэхгүй, хамгийн бага түвшинд байлгах;
(ii) Төслийн загварт өөрчлөлт оруулах;
(iii) Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт хийхээс зайлсхийх.
(b) Оршин суугчдын амьжиргаа болон амьдралын түвшинг сайжруулах, урьдын хэвэнд
нь оруулах;
(c) Нүүлгэн шилжүүлсэн иргэдийн амьдралын түвшинг сайжруулж дараах зүйлсээр
хангах:
(i) Хангалттай орон байраар хангах;
(ii) Газар эзэмшлийг хамгаалах.
1.6. PS6: Биологийн олон янз байдлын хамгаалал, амьд байгалийн нөөцийн тогтвортой
удирдлага
(a) Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах;
(b) Экосистемийн үр ашгийг хүртэх;
(c) Байгалийн нөөцүүдийг ашиглах тогтвортой менежментийг дэмжих;
(d) Хадгалан хамгаалах шаардлага болон хөгжлийн явцад эн тэргүүнд чухалчлан авч
үзэх ёстой зүйлсийг үйл ажиллагаандаа нэгтгэсэн байдал.
1.7. PS7: Нутгийн уугуул иргэд
(a) Нутгийн уугуул иргэдийг бүрэн хүндэтгэж, харилцана. Үүнд:

Хүний эрх, нэр хүнд, хүсэлт тэмүүлэл;
Амьжиргаа;
(iii) Соёл, мэдлэг, ёс заншил;
(b) Сөрөг нөлөөллийг бууруулах, хамгийн бага түвшинд байлгах;
(c) Тогтвортой, соёлын хувьд тохиромжтой хөгжлийн боломж болон үр ашиг;
(d) Шаардлагатай тохиолдолд чөлөөт, урьдчилсан байдлаар мэдээлэл олгосны үндсэн
дээр зөвшөөрөл хүсэх.
1.8. PS8: Соёлын өв
(a) Соёлын өвийг хадгалан, хамгаалах;
(b) Соёлын өвөөс хүртэх өгөөжийн тэнцүү хуваалцахыг дэмжих.
2. ОУСК-ийн Гүйцэтгэлийн стандартуудыг дараах холбоосоор дэлгэрэнгүй харж болно:
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/c8f524004a73daeca09afdf998895a12/IFC_Performance_Standa
rds.pdf?MOD=AJPERES.
I.
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН СТАНДАРТУУДЫН ЗӨВЛӨМЖҮҮД
3. Гүйцэтгэлийн стандарт тус бүрт боловсруулсан зөвлөмж нь тухайн стандарттай хамааралтай
ерөнхий шаардлагуудыг агуулсан байдаг. Үүнээс гадна Дэлхийн банк группийн Байгаль орчин,
эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын удирдамжууд нь 2 болон 3-р гүйцэтгэлийн стандартуудтай
холбоотой олон улсын салбарын сайн туршлагуудыг агуулсан техникийн баримт бичиг юм.
4. Зөвлөмжүүд, болон Байгаль орчин, эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын удирдамжуудтай дараах
холбоосоор танилцах боломжтой:
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustai
nability/Sustainability+Framework/Sustainability+Framework++2012/Performance+Standards+and+Guidance+Notes+2012/.
(i)

(ii)

Хавсралт 2
Уур амьсгалын төсөл, хөтөлбөрийн эрсдэлийн ангилал тодорхойлох хяналтын хуудас
Энэхүү хяналтын хуудас нь уур амьсгалын төсөл, хөтөлбөрийн байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн түвшинг
тодорхойлoх зорилготой.
1. Ерөнхий мэдээлэл:
1.1 Төсөл, хөтөлбөрийн нэр
1.2 Төсөл, хөтөлбөрийн байршил
1.3 Төсөл, хөтөлбөрийн үргэлжлэх хугацаа
1.4 Төсөл, хөтөлбөрийн нийт санхүүжилт:
2. Харилцагчийн мэдээлэл:
Асуулт
2.1 Ажиллах орчин нь хөдөлмөрийн хүнд нөхцөлд
хамаардаг уу?
2.2 Үндсэн болон гэрээт ажилтнуудтайгаа хөдөлмөрийн
гэрээ байгуулдаг уу?
2.3 Ажилтнуудаа нийгмийн даатгалд хамруулдаг уу?
2.4 Ажилтнуудаа хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс
дээгүүр цалинжуулдаг уу?
2.5 Ажилтны санал, хүсэлт, гомдол байгаа эсэх? (гомдол,
эсэргүүцэл, ажил хаялт, шүүхийн хэрэг, гэх мэт)
2.6 Ажилтнуудаа сургалтанд хамруулдаг уу? Тайлбар өгнө
үү? (давтамж, сургалтын сэдэв)
2.7 Ажилтнуудаа эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулдаг уу?
(давтамж)
2.8 Ажилтнуудаа ажлын хувцас, хамгаалалтын хэрэгслээр
хангадаг уу? (тогтмол шинэчилдэг эсэх)
2.9 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (цаашид
“ХАБЭА” гэх), Хүний нөөц хариуцсан ажилтан
томилсон уу?
2.10 БОНХ-тай холбоотой шагнал, урамшуулал авч байсан
уу?
2.11 Торгууль авч, шийтгэл хүлээж байсан уу?
2.12 Аваар, осол гаргаж байсан уу? Өмнө нь тохиолдож
байсан хамгийн ноцтой ослын талаар бичнэ үү?
3. Байгаль орчны нөлөөлөл:
Асуулт
3.1 Харилцагчийн үйл ажиллагаа нь агаар, ус, хөрсний
суулт, элэгдэл, бохирдол үүсгэдэг үү?
3.2 Харилцагчийн үйл ажиллагаа нь байгалийн нөөцийг
ихээр ашигладаг уу? (ус, эрчим хүч гм.)
3.3 Харилцагчийн үйл ажиллагаа нь орчиндоо хурц болон
эвгүй үнэр ялгаруулдаг уу?
3.4 Харилцагч нь бусад төрлийн байгаль орчинд сөрөг
нөлөөтэй асуудлуудыг үүсгэх үү? /дуу чимээ, чичиргээ,
замын түгжрэл гэх мэт/
3.5 Харилцагчийн үйл ажиллагаанаас ямар төрлийн хог
хаягдал ялгардаг вэ?
3.6 Харилцагчийн үйл ажиллагаа нь аюултай хог хаягдал
(химийн гаралтай, эмнэлгийн) үүсгэдэг үү?
3.7 Харилцагч нь хог хаягдал тээвэрлэх гэрээ байгуулсан
уу?
3.8 Харилцагч нь хог хаягдлаа ялган ангилж, дахин
боловсруулж, цэвэршүүлдэг үү? (хатуу болон шингэн)
3.9 Харилцагч нь үйл ажиллагаандаа пестицид (устгагч
хор), эсвэл химийн бодис хэрэглэдэг үү?
a. Хэрэв тийм бол пестицид, химийн бодисыг
ашиглах зөвшөөрөл байгаа юу?

Тийм

Үгүй

Тайлбар

Тийм

Үгүй

Тайлбар

Пестицид, химийн бодисыг зориулалтын
тасалгаанд хадгалдаг уу?
3.10 Харилцагч нь байгаль орчинд ээлтэй техник, технологи
ашигладаг уу? Тийм бол ямар?
3.11 Харилцагч нь байгаль орчны нөхөн сэргээлт хийдэг үү?
Тийм бол хэрхэн?
3.12 Харилцагчийн үйл ажиллагаа нь экосистемд нөлөөлж,
ургамал, амьтны аймгийн шилжилт хөдөлгөөн үүсгэж,
тоо толгойд нөлөөлөх үү?
3.13 Харилцагчийн үйл ажиллагаа нь голын болон шар усны
үерийн даланг сэтлэн, өөрчлөх үү?
b.

4. Нийгмийн нөлөөлөл:
Асуулт
4.1 Ялгаварлан гадуурхал (эмэгтэйчүүд, хөгжлийн
бэрхшээлтэй хүмүүсийг) байгаа юу? Жишээ нь: Ижил
бүтээмжтэй, ижил албан тушаалтай эрэгтэй, эмэгтэй
хүмүүс ялгаатай цалин авдаг уу?
4.2 Хүүхдийн болон албадан хөдөлмөр эрхлэлтийг халах
механизмтай юу?
4.3 Ажлын байрны аюулгүй болон эрүүл орчинг
бүрдүүлсэн үү?
4.4 Харилцагч нь авилгаас зайлсхийх механизмтай юу?
4.5 Харилцагч нь үйл ажиллагаандаа зэр зэвсэг ашиглаж,
зөрчилдөөнтэй бүсад үйл ажиллагаа явуулдаг уу?
4.6 Зээлээр санхүүжүүлж буй төсөл (цаашид “Төсөл” гэх)
нь нийтийн эзэмшлийн бүсийг багасгаж байна уу?
/хүүхдийн тоглоомын талбай, цэцэрлэгт хүрээлэн,
саравч, гэх мэт/
4.7 Төсөл нь нутгийн уугуул иргэдийн амьдрах орчин,
уламжлал, зан үйл, итгэл үнэмшил, нэр төр, соёл, эрх
чөлөө, эрүүл мэндэд эерэг болон сөрөг нөлөө үзүүлэх
үү?
4.8 Төсөл нь тухайн нутгийн соёлын үнэт өвийг нүүлгэн
шилжүүлэх, эсвэл түүнд ямар нэгэн гэмтэл учруулах,
эсвэл устгах уу?
4.9 Төсөл хэрэгжих газрын ашиглах зориулалтыг
өөрчилснөөр тухайн бүс нутгийн нийгэм болон эдийн
засагт эерэг болон сөрөг өөрчлөлт гарах уу?
4.10 Төслийн хувьд газар эзэмшил болон газар доорхи
баялагтай холбоотой маргаан үүсэх боломжтой юу?
4.11 Төслийн хувьд газар эзэмшилтэй холбоотой маргаан,
албадан нүүлгэн шилжүүлэлт үүсэх боломжтой юу?
4.12 Төсөл нь орон нутгийн хэмжээнд болон тухайн бүсийн
хэмжээнд ажилгүйдэл бий болгох уу?
4.13 Төслийн төлөвлөгөөнд нутгийн иргэд болон оролцогч
талуудтай зөвшилцөх, зөвшилцсөний үндсэн дээр
шийдвэр гаргах тухай тусгасан уу?
4.14 Төсөлд холбоотой оролцогч талуудын санал хүсэлт,
гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх механизмтай юу?
(төслийн өмнө болон төсөл хэрэгжих явцад)
4.15 Төслийн баримт бичиг, төлөвлөгөөнд онцгой байдлын
үед авах арга хэмжээ, төлөвлөгөөг тусгасан уу? Тийм
бол тайлбарлана уу.
5. Бичиг баримтын бүрдэл:
Баримт, материал
5.1 Тусгай зөвшөөрөл, үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл
5.2 Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн систем
5.3 Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө
5.4 Хүний нөөцийн бодлого*
5.5 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал,эрүүл ахуйн журам,
зааварчилгаа, яаралтай тусламжийн төлөвлөгөө*

Тийм

Үгүй

Тайлбар

Тийм

Үгүй

Тайлбар

5.6 МХЕГ болон улсын байгууллагын дүгнэлт*
/ажлын байр, бүтээгдэхүүний чанар, гарал үүслийн
гэрчилгээ, эрүүл ахуйн гэрчилгээ, галын дүгнэлт гэх
мэт/
5.7 Тохирлын гэрчилгээ, стандартууд*
5.8 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, тайлан*
* - Хэрэв “Тийм” гэсэн хариултыг сонгосон бол холбогдох материалыг хавсаргана уу. Танай байгууллагын
холбогдох мэдээллүүд “ХХБ-ны нууцын заавар”-т заасны дагуу бусдад задрахгүй болно.
Мэдээллийг үнэн зөв бөглөсөн эрх
бүхий албан тушаалтан:
Хүлээн авсан:

Огноо:

/Нэр, Гарын үсэг/
/Албан тушаал/
/Нэр, Гарын үсэг/
/Албан тушаал/

Хавсралт 3
Эрсдэлийн ангилал тодорхойлох үнэлгээ

Төсөл, хөтөлбөрийн нэр
Төсөл, хөтөлбөрийн үргэлжлэх
хугацаа:
Төсөл, хөтөлбөрийн байршил:
Төсөл, хөтөлбөрийн үр ашиг
хүртэгч:
Харилцагчийн нэр:
A ангилал / Өндөр
эрсдэлтэй хөтөлбөр, I-1
Байгаль орчин, нийгэмд нөхөн
сэргээгдэх боломжгүй, олон
янзаар нөлөөлдөг эсвэл
тохиолдож байгаагүй
томоохон сөрөг нөлөө үзүүлэх
бөгөөд байгаль орчин,
нийгмийн эрсдэлийн үнэлгээ,
Байгаль орчинд нөлөөлөх
байдлын үнэлгээ, Байгаль
орчны менежментийн
төлөвлөгөө шаардлагатай үйл
ажиллагаанууд.

Уугуул иргэдийн амьдралд
нөлөөлөл үзүүлэх төсөл,
хөтөлбөрүүд
Томоохон хэмжээний нүүлгэн
суурьшуулалт бий болгох үйл
ажиллагаа
Ихээхэн эмзэг тогтоцтой
экосистемд нөлөөлөл үзүүлэх
төсөл, хөтөлбөрүүд
Нийгэм, эдийн засгийн
томоохон асуудлуудыг бий
болгох төсөл, хөтөлбөрүүд
Хөгжлөөс үүдэн зайлшгүй
өөрчлөлтийг авчрах төслүүд
(ж нь: шилжих хөдөлгөөн)
Ахуйн болон аюултай хог
хаягдал устгах үйл
ажиллагаанууд
Соёлын өвд нөлөөлөл үзүүлэх
төсөл, хөтөлбөрүүд
Аюултай химийн бодисуудыг
зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс
дээгүүр хэмжээгээр
үйлдвэрлэх, хадгалах,
тээвэрлэх зэрэг үйл ажиллагаа

…………
B ангилал / Дунд эрсдэлтэй
хөтөлбөр, I-2

C ангилал / Бага эрсдэлтэй
хөтөлбөр I-3

Байгаль орчин, нийгэмд
хязгаарлагдмал сөрөг нөлөөтэй,
сөрөг нөлөөлөл нь зөвхөн төсөл,
хөтөлбөр хэрэгжиж буй газарт
хамаарах, эрсдэлийн түвшинг
бууруулах боломжтой, байгаль
орчин, нийгэмд дундаж эрсдэлтэй
бөгөөд Байгаль орчны
менежментийн төлөвлөгөө болон
байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн
үнэлгээ шаардлагатай үйл
ажиллагаанууд. Ихэнд тохиолдолд
энэ ангилалд багтах төслүүдийн
эрсдэл бууруулах арга хэмжээнүүд
нь А ангиллын төслүүдтэй
харьцуулбал боловсруулах,
загварчлахад хялбар байдаг.

Байгаль орчин, нийгэмд бага эрсдэлтэй,
эсвэл эрсдэлгүй үйл ажиллагаанууд
багтана. Байгаль орчин, нийгмийн
эрсдэлийн үнэлгээ хийн, Байгаль орчин,
нийгмийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
боловсруулах шаардлагатай. Байгаль
орчны менежментийн төлөвлөгөө болон
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын
үнэлгээ боловсруулах шаардлага нь
тухайн төсөл, хөтөлбөрөөс хамаарна.
Байгаль орчин, нийгмийн үнэлгээний
явцад байгаль орчны хүрээнд хөндөгдөх
асуудлууд, эрсдэлүүдийг хянах
шаардлагатай.

Жишээ нь:

Жишээ нь:

Шар айрагны үйлдвэр

Програм хангамж хөгжүүлэлт

Зочид буудал/Аялал жуулчлал

Факторингийн үйлчилгээ

Цементийн үйлдвэр

Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг
байгууллагууд

Уурхай (жижиг хэмжээний)

Үйлчилгээний салбар

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн
боловсруулах үйлдвэрлэл

Брокерийн компани

Металл бүрэх үйл ажиллагаа

Техникийн тусламж, үйлчилгээ

Хүнсний үйлдвэрлэл

Боловсрол, сургалт

Хөдөлмөрийн аюулгүй
байдал, эрүүл ахуйн өндөр
эрсдэлтэй үйл ажиллагаа

Боловсруулах үйлдвэр

Олон нийтийн мэдээллийн хэрэгсэл
(телевиз, радио, хиймэл дагуул)
Жижиг хэмжээний ойжуулах үйл
ажиллагаа

Цаас, зутангийн бутлуур, тээрэм
Эмнэлгийн үйл ажиллагаа

Эрүүл мэндийн үйлчилгээ
Хяналтын үйл ажиллагаа, үйлчилгээ

Хуучин үйлдвэрүүдийн шинэчлэл

Томоохон хэмжээний газрын
гүний болон усан цахилгаан
станц барих
Томоохон ойн аж ахуй
Том хэмжээний ойжуулах үйл
ажиллагаа
Металл хайлах, цэвэршүүлэх,
цутгамлын үйл ажиллагаанууд
Уул уурхай (ил болон гүний)
Үерийн далан болон усан сан
барих үйл ажиллагаа
Томоохон усалгааны төслүүд
эсвэл тухайн бүс нутгийн
усны нөөцөд нөлөөлөх төсөл,
хөтөлбөрүүд

Нэхмэл, сүлжмэлийн үйлдвэр
Ойн менежмент
Аж үйлдвэрийн салбаруудад эрчим
хүчний хэмнэлтийг бий болгох үйл
ажиллагаанууд
Жижиг, дунд хэмжээний ялгарал
багатай цахилгаан станцууд

Төслийн эрсдэлийг A, B, C түвшний аль нэгийг сонгон тодорхойлоход туслах үүднээс төслийн тодорхойлох
боломжтой эрсдэлүүдийг, цар хүрээ, ач холбогдлын хамт жагсаан бичнэ үү.
Байгаль орчин, нийгмийн
томоохон эрсдэл, нөлөөллүүд
Эрсдэл/нөлөөлөл
1

Эрсдэлийн цар хүрээ, ач холбогдол
Тохиолдолд магадлал, давтамж, эрч, удирдахад хялбар байдал,
үргэлжлэх хугацаа, буцаах боломжтой эсэх болон ач
холбогдол, цар хүрээ

2
3
4
5
6

Байгаль орчин, нийгмийн эрсдэл, нөлөөлөлтэй
холбоотой бусад таамаглалууд (хамаарах бол)

1
2
3

Эдгээр таамаглалуудын тохиолдолд
магадлал болон урьдчилан сэргийлэх
үүднээс авах арга хэмжээ

Таамаглал

Төсөл, хөтөлбөрийн байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн
ангилал (БОНХ-ын хяналтын ажилтан):

Өндөр эрсдэлтэй хөтөлбөр, I-1
Эрсдэлийн ангиллыг сонгосон шалтгаан, үндэслэл:

БОНХ-ын хяналтын ажилтны эрсдэлийн үнэлгээ болон эрсдэлийн ангиллыг сонгосон үндэслэл

Дараагийн алхам:

'A ангилал / I-1'-ийн үнэлгээ
Жендэрийн үнэлгээ

Шаардагдах түвшний байгаль орчин,
нийгмийн удирдлагын тогтолцоо:

Байгаль орчин, нийгмийн цогц эрсдэлийн
менежментийн системтэй байх шаардлагатай.

Хавсралт 4

A ангилал / Өндөр эрсдэлтэй хөтөлбөр, I-1
Төсөл, хөтөлбөр:
Үндсэн үйл
ажиллагаа:

Зээлийн
зарцуулалт

Үзүүлэх үр дүн:

Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах
Эрчим хүчний үүсгэвэр болон
□ үүсвэрүүд
□ Тээвэр

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох
Эрүүл мэнд, хүнсний болон усны
□ аюулгүй байдал
□ Иргэд, нийгмийн бүлгүүдийн амьжиргаа

□
□

□
□

Ой, газар ашиглалт
Барилга, хот суурин, үйлдвэр,
байгууламж

Экосистем, экосистемийн үйлчилгээ
Дэд бүтэц, байгаль орчинд ээлтэй орчин

Хүлэмжийн хийн
ялгарлыг
бууруулах хэмжээ:
Банкны байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн ангилал
Үндсэн үйл ажиллагаа
Зээлийн зарцуулалт
Шар
Төсөл, хөтөлбөр
хэрэгжүүлэгч:
Төсөл,
хөтөлбөрийн нийт
санхүүжилт:
Төсөл, хөтөлбөр
хэрэгжих
байршил:
Төсөл,
хөтөлбөрийн үр
ашиг хүртэгчид:
Төсөл,
хөтөлбөрийн
хэрэгжих хугацаа:

Улаан
…………
…............... MNT

… сар

Ил тод байршуулах шаардлагатай бичиг баримт / бодлого / заавар / систем
A ангилал
Өндөр эрсдэлтэй хөтөлбөр, I-1
Байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх байдлын
үнэлгээ
Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн систем
Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн
төлөвлөгөө

PS1: Нийгэм, байгаль орчны эрсдэл, нөлөөллийн үнэлгээ, удирдлага
Гол бүрэлдэхүүн
хэсэг

Харилцагчийн гүйцэтгэл

БОНХ-ын хяналтын
ажилтны санал, дүгнэлт

Эрсдэл бууруулах
арга хэмжээ (Заавал
биш)

/Үйл ажиллагааны байгаль
орчин, нийгмийн эрсдэл,
нөлөөллийг тодорхойлох,
Байгаль орчин,
нийгмийн бодлого, үнэлэх, удирдах цогц
бодлого, заавартай эсэх/
заавар
Байгаль орчин,
/Байгаль орчин, нийгмийн
нийгмийн эрсдэл,
эрсдэлүүд болон
нөлөөллийг
нөлөөллийг үнэн зөв,
тодорхойлсон
бодитой тодорхойлсон эсэх/
байдал
/Тодорхойлсон байгаль
орчин, нийгмийн эрсдэл,
Байгаль орчин,
нөлөөллүүдийг бууруулах
нийгмийн
тохиромжтой арга
эрсдэлийг
хэмжээнүүдийг
бууруулах арга
боловсруулсан эсэх /
хэмжээ
/Байгаль орчин, нийгмийн
менежментийн хүрээнд
хийгдэх ажлууд, тэдгээрийг
хариуцах хүмүүс,
Байгаль орчин,
хариуцлагууд, цаг хугацаа,
нийгмийн
цар хүрээ, төсөв зэргийг
менежментийн
тусгасан цогц төлөвлөгөө
хөтөлбөр,
эсвэл хөтөлбөр бий эсэх/
төлөвлөгөө
/БОАЖЯ эсвэл мэргэжлийн
үнэлгээний компаниар
хийлгэсэн байгаль орчинд
Байгаль орчин,
нийгэмд нөлөөлөх нөлөөлөх байдлын
үнэлгээтэй эсэх /
байдлын үнэлгээ
/Байгаль орчин, нийгмийн
удирдлагын хэрэгжүүлэх
хангалттай, тохиромжтой
удирдлагын бүтэц, зохион
Байгууллагын
байгуулалттай эсэх /
чадвар, чадавх
/Үүрэг, хариуцлагуудыг
Онцгой байдлын
тодорхой тодорхойлсон
төлөвлөгөө,
онцгой байдлын
бэлтгэл
төлөвлөгөө, зааврууд
боловсруулсан эсэх. Тус
зааврыг ойлгомжтой,
тодорхой байдлаар
дамжуулсан эсэх/
/Байгаль орчин, нийгмийн
бодлого, заавар нь оролцогч
талуудтай харилцах,
оролцоог хангах үр дүнтэй
зааварчилгаа болон
Оролцогч
менежментийн
талуудын
төлөвлөгөөтэй эсэх /
удирдлага
/Олон нийттэй харилцах
болон гомдол барагдуулах
Олон нийттэй
механизм, үүрэг
харилцах болон
хариуцлага, гомдлыг хүлээн
гомдол
авч, шийдвэрлэх дараалал
барагдуулах
зэрэг нь тодорхой эсэх/
механизм (ГБМ)
Нөлөөнд өртсөн
иргэдэд тогтмол
тайлагнах

/Төсөл, хөтөлбөрийн
нөлөөнд өртсөн иргэдэд
тогтмол тайлагнал

механизм, үр дүнтэй арга
замууд/

Хяналт, тайлагнал
Гол бүрэлдэхүүн
хэсэг

Хүний нөөцийн
бодлого

Ажилтнуудынхаа
дунд ялгаварлан
гадуурхлыг
халсан эсэх
Хөдөлмөрийн
харилцаа,
ажилтнууд
удирдлага хоёрын
хоорондох сайн
харилцаа
Үндэсний
хөдөлмөрийн
хуулиудыг дагаж,
нийцтэй үйл
ажиллагаа явуулж
байгаа эсэх

Цалин / Шударга
нөхөн олговор
Ажилтнуудаа,
онцгойлон эмзэг
бүлэгт багтах
ажилтнуудаа
хамгаалах

Хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал,
эрүүл ахуй

/Байгаль орчин, нийгмийн
гүйцэтгэлийг тогтмол хянах
систем бий эсэх /
PS2: Ажиллах хүч ба ажлын байрны нөхцөл
БОНХ-ын хяналтын
Харилцагчийн гүйцэтгэл
ажилтны санал, дүгнэлт
/Гүйцэтгэлийн стандартууд
болон Монгол Улсын
Үндсэн хуульболон
холбогдох бусад хууль
тогтоомжид нийцтэйгээр
өөрийн бүтэц, хэмжээнд
тохирсон ажилтнуудтай
харилцах харилцааг
зохицуулсан хүний нөөцийн
бодлого, заавартай эсэх /
/Ажилд авах, тушаал
дэвшүүлэх, урамшуулал
олгох зэрэг дээр ижил тэгш
боломжийг олгодог эсэх.
Тэгш байдлыг бүрдүүлэх
тодорхой баримтлал бий
эсэх/

/Шударга хөдөлмөрийн
нөхцөл, тав тухтай ажиллах
нөхцөл/
/Хүний эрхийг зөрчсөн,
ажилтнуудын эрхийг
зөрчсөн түүх бий эсэх.
Хүний нөөцийн менежмент
болон бодлого нь хууль
болон гүйцэтгэлийн
стандартуудтай нийцтэй
эсэх/
/Үндсэн болон гэрээт бүх
ажилтнуудад шударга
цалин, нөхөн олговрыг
олгож буй эсэх.
Ажилтнуудыг нийгмийн
даатгалд хамруулж буй
эсэх/
/Эмзэг буюу хөгжлийн
бэрхшээлтэй, өрх
толгойлсон, өвчтэй гэх мэт
ажилтнууддаа онцгой
боломж, давуу талыг олгох/
/ХАБЭА-н төсөв,
төлөвлөгөө, хариуцсан
ажилтан, зааварчилгаа,
хамгаалалтын хувцас
хэрэглэл, осол аваарын
бүртгэл, үндсэн болон

Эрсдэл бууруулах
арга хэмжээ

гэрээт бүх ажилтуудын
аюулгүй ажиллагааг хангаж
буй эсэх/
/Хүний нөөцийн бодлогод
албадан болон хүүхдийн
хөдөлмөрийг халах тухай
тусгасан эсэх. Үндсэн болон
Хүүхдийн болон
гэрээт ажилтнуудтай
албадан
хөдөлмөрийн гэрээ
хөдөлмөрийг
байгуулдаг эсэх/
халах
/Ажилтнууд эвсэл
байгуулах, ажил олгогчдоо
санал, гомдлоо хүргүүлэх
Ажилтнуудын
боломжоор хангагдсан байх,
гомдол
өнгөрсөн хугацааны түүх,
барагдуулах
баримтууд/
механизм
PS3: Нөөцийг үр ашигтай ашиглаж, бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх
Гол бүрэлдэхүүн
БОНХ-ын хяналтын
Эрсдэл бууруулах
Харилцагчийн гүйцэтгэл
хэсэг
ажилтны санал, дүгнэлт
арга хэмжээ
/Харилцагчийн үйл
Хортой химийн
ажиллагаа нь аюултай
элемент, бодисын
материал болон бодис
ашиглалт
ашигладаг эсэх/
Хог ялгаруулалт
/Харилцагчийн хогны
(хий, хатуу,
менежмент/
шингэн)
Төсөл,
хөтөлбөртэй
холбоотой
бохирдлыг
/Бохирдлоос сэргийлэх
бууруулах,
болон бууруулах арга
хамгийн бага
хэмжээнүүд/
түвшинд барих
/Бизнесийн үйл ажиллагаа
гол гэсэн үйл
ажиллагаанууд дээр
техникийн хувьд болон
санхүүгийн хувьд
тохиромжтой үр ашигтай
шийдлүүдийг ашиглан
эрчим хүч болон ус гэх мэт
нөөц болон материалын
хэмнэлтийг бий болгож буй
эсэх. Эдгээр хэмнэлт хийх
арга хэмжээнүүд нь үйл
ажиллагааны загвар,
процессуудад нэгтгэгдсэн
байх бөгөөд ус, эрчим хүч
гэх зэрэг нөөцүүдийн
хэмнэлтийг бий болгоно.
Боломжтой бол харилцагч
Ус, эрчим хүч
нь хэмнэлт, үр ашгийг
зэрэг нөөцийн
харьцуулсан байдлаар
тогтвортой
гаргасан байна./
хэрэглээ
Хүлэмжийн хийн
ялгарлыг
бууруулж буй
байдал

/Харилцагч нь техник,
технологийн хувьд болон
санхүүгийн хувьд
тохиромжтой төсөл,

хөтөлбөрийн хүлэмжийн
хийн ялгарлыг бууруулах үр
ашигтай шийдлүүдийг
төслийн загвар болон үйл
ажиллагаанд шингээн
хэрэгжүүлж буй эсэх./
PS 4: Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал
Гол бүрэлдэхүүн
БОНХ-ын хяналтын
Эрсдэл бууруулах
Харилцагчийн гүйцэтгэл
хэсэг
ажилтны санал, дүгнэлт
арга хэмжээ
/Орон нутгийн иргэдтэй
Орон нутгийн
харилцах, зөвлөлдөх
иргэдтэй харилцах
механизмтай эсэх/
/Төсөл, хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлснээр иргэдэд
Төсөл,
үзүүлэх нөлөөллийг
хөтөлбөрийн
тодорхойлж, үнэлэх.
хүрээнд иргэдийн
Тэдгээр эрсдэлүүд болон
эрүүл мэнд,
нөлөөллийг хаах, бууруулах
аюулгүй байдалд
хөтөлбөр, төлөвлөгөө бий
үзүүлэх сөрөг
эсэх (төсөл, хөтөлбөрийн
нөлөөллийг
аюулгүй байдал, онцгой
урьдчилан
байдлын бэлтгэл,
тооцоолж,
экосистемд үзүүлэх
нөлөөлийг
нөлөөлөл гм.)/
бууруулах
/Харилцагч нь өөрийн
хамгаалалтын алба, аюулгүй
байдлыг хангах үйл
ажиллагаанаас үүдэх
эрсдэлийг үнэлж, тооцсон
эсэх. Харилцагч нь
хамгаалалтын
ажилтнууддаа хүч хэрэглэх
эсэх тухай шаардлагатай
мэдээлэл өгч, хянаж,
сургадаг эсэх. Ажилтнуудаа
төсөл, хөтөлбөрийн
нөлөөнд өртсөн иргэдтэй
хэрхэн харилцах тухай
болон хуулийн хүрээнд
зохих үйлдэл авах тухай
Ажилтнуудаа
шаардлага тавьж сургадаг
холбогдох хүний
эсэх. Хамгаалалтын хүрээнд
эрхийн
зарчмуудын тухай харилцагч нь зэвсэг
ашигладаг эсэх/
сургах
PS5: Газар чөлөөлөлт, албадан нүүлгэн суурьшуулалт
Гол бүрэлдэхүүн
БОНХ-ын хяналтын
Эрсдэл бууруулах
Харилцагчийн гүйцэтгэл
хэсэг
ажилтны санал, дүгнэлт
арга хэмжээ
/Газрын
харилцаа,
Газар өмчлөл,
өмчлөлийн статус/
эзэмшил
/Төсөл, хөтөлбөрийн
хүрээнд албадан нүүлгэн
Албадан нүүлгэн
суурьшуулалт бий болох
суурьшуулалт
эсэх/

Газар өмчлөл
болон газар
ашиглалтаас үүдэх
нийгэм, эдийн
засгийн сөрөг
нөлөөллийг
бууруулах,
зайлсхийх

/Төсөл, хөтөлбөрийн газар
болон тухайн орон нутгийн
оршин суугчдад үзүүлэх
нөлөөллийг үнэлэх,
нөлөөлийг бууруулах
хөтөлбөр эсвэл
төлөвлөгөөтэй эсэх/
/Орон нутгийн иргэдийн
харилцах харилцаа, хамтын
ажиллагааг сайжруулан
тэдний амжиргааг
дээшлүүлэх төлөвлөгөө,
хөтөлбөр бий эсэх/

Амжиргаа,
амьдралтын
түвшнийг сэргээх,
сайжруулах
Нүүн суурьшсан
хүмүүсийн
амьдралын
/Хангалттай орон сууц,
нөхцөлийг
найдвартай байдал/
сайжруулах
PS6: Биологийн олон янз байдлын хамгаалал, амьд байгалийн нөөцийн тогтвортой удирдлага
Гол бүрэлдэхүүн
БОНХ-ын хяналтын
Эрсдэл бууруулах
Харилцагчийн гүйцэтгэл
хэсэг
ажилтны санал, дүгнэлт
арга хэмжээ
Биологийн олон
янз байдал,
байгаль орчны
төлөв байдлын
үнэлгээ

Төсөл,
хөтөлбөрийн
биологийн олон
янз байдалд
үзүүлэх нөлөө

Биологийн олон
янз байдлыг
хадгалах,
хамгаалах
Экосистемийн үр
ашгийг хүртэх,
ашиглах
Байгалийн
нөөцийн
тогтвортой
удирдлага
Гол бүрэлдэхүүн
хэсэг
Уугуул иргэдийг
тодорхойлсон
байдал

/Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжих
байршлын байгаль орчны
төлөв байдлын үнэлгээ,
тусгай хамгаалалттай газар
хамаарах эсэх/
/Төсөл, хөтөлбөр нь эзэрхэг,
түрэмгий гадны төрөл
зүйлийг оруулж ирснээр
тухайн орон нутгийн
байгаль орчин,
экосистемийг аюулд
оруулах эсэх. Үүнийг
тодорхойлоход мэргэжлийн
судалгаа, шинжилгээ
шаардагдаж болно./
/Хэрэгцээ, шаардлагаас
хамааран экосистемийг
хамгаалах төсөл,
хөтөлбөрийн төлөвлөгөө/
/Салбарын онцлогт
тохирсон тогтвортой
менежмент, туршлага,
технологиуд/
/Байгаль хамгаалах болон ач
холбогдлыг төсөл,
хөтөлбөрт нэгтгэж өгсөн
байдал/
PS7: Нутгийн уугуул иргэд
БОНХ-ын хяналтын
Харилцагчийн гүйцэтгэл
ажилтны санал, дүгнэлт
/Төсөл, хөтөлбөрийн
хүрээнд уугуул иргэдтэй
харилцах, хамааралтай
ажлууд хийгдэх эсэх /

Эрсдэл бууруулах
арга хэмжээ

Нутгийн уугуул
иргэдтэй харилцах
Нутгийн уугуул
иргэдэд бүрэн
дүүрэн хүндлэлийг
үзүүлэх

Сөрөг нөлөөллөөс
зайлсхийх,
бууруулах
Тогтвортой,
соёлын хувьд
тохиромжтой
хөгжлийн
боломжууд болон
үр ашиг
Шаардлагатай
тохиолдолд
Чөлөөтэй,
урьдчилан
мэдээлсэн
зөвшөөрөл (FPIC)
авсан байх
Гол бүрэлдэхүүн
хэсэг
Соёлын өвийг
тодорхойлсон
байдал

Төсөл,
хөтөлбөрийн
соёлын өвд
үзүүлэх нөлөө

Соёлын өвийг
хамгаалах,
хадгалах

/Уугуул иргэдтэй харилцах
олон улсад хүлээн
зөвшөөрөгдсөн шилдэг
туршлагыг ашиглах эсэх.
Шийдвэр гаргах үед уугуул
иргэдтэй зөвлөлдөх эсэх/
/Хүний эрх, нэр төр,
амжиргаа, соёл, мэдлэг, зан
заншил/
/Төсөл, хөтөлбөрийн уугуул
иргэдэд үзүүлэх нөлөөллийг
үнэлэн тэдгээр нөлөөллүүд
болон эрсдэлийг бууруулах
арга хэмжээнүүд
боловсруулах/
/Уугуул иргэдийн оролцоог
нэмэгдүүлэх, боломжуудаар
хангах хөтөлбөр,
төлөвлөгөөтэй эсэх/
/Уугуул иргэдтэй
зөвлөлдөж, зөвшилцсөний
үндсэн дээр зөвшөөрлийг нь
авах, шийдвэр гаргалтандаа
тэдний саналыг тусгах/
PS8: Соёлын өв
БОНХ-ын хяналтын
Харилцагчийн гүйцэтгэл
ажилтны санал, дүгнэлт
/Биет болон биет бус
соёлын өвийг тодорхойлсон
байдал/
/Төсөл, хөтөлбөр нь соёлын
өвд сөрөг нөлөө үзүүлэх
боломжтой бол
мэргэжилтнүүдийн
тусламж, оролцоо
шаардлагатай байж
болзошгүй/
/Соёлын өвийг хамгаалах,
хээрийн судалгаа, соёлын
өвийн бүртгэл, соёлын
өвийг санаандгүй олсон
тохиолдолд дагаж, мөрдөх
заавар зэрэг дээр олон
улсын шилдэг
туршлагуудыг ашиглаж буй
эсэх/

Эрсдэл бууруулах
арга хэмжээ

Орон нутгийн
иргэдтэй
зөвлөлдөх,
оролцоог хангах
Соёлын өвөөс
үүдэн бий болох үр
ашгийг тэгш
байдлаар хүртэх

/Төсөл, хөтөлбөр нь соёлын
өвд нөлөөлөхөөр байгаа
тохиолдолд харилцагч нь
төслийн нөлөөнд өртөх
иргэдтэй зөвлөлдөнө.
Харилцагч нь шийдвэр
гаргалтандаа орон нутгийн
иргэдийн болон соёлын
өвийг хамгаалах чиглэлээр
үйл ажиллагаа явуулдаг
зохицуулагч
байгууллагуудын саналыг
тусгана./
/Хэрэв төслийн хүрээнд
соёлын өвийг ямар нэг
байдлаар ашиглах, үр
ашгийг нь хүртэх бол
соёлын өвийг иргэдтэй
тэнцүү байдлаар хуваалцах
ёстой /

БОНХ-ын хяналтын
ажилтан:
Хянасан:

/……………………………..
/
/……………………………..
/

B ангилал / Дунд эрсдэлтэй хөтөлбөр, I-2
Төсөл, хөтөлбөр:
Үндсэн үйл
ажиллагаа:
Зээлийн
зарцуулалт:

Үзүүлэх үр дүн:

Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах
Эрчим хүчний үүсгэвэр болон
□ үүсвэрүүд
□ Тээвэр

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох
Эрүүл мэнд, хүнсний болон усны аюулгүй
□ байдал
□ Иргэд, нийгмийн бүлгүүдийн амьжиргаа

□
□

□
□

Ой, газар ашиглалт
Барилга, хот суурин, үйлдвэр,
байгууламж

Экосистем, экосистемийн үйлчилгээ
Дэд бүтэц, байгаль орчинд ээлтэй орчин

Хүлэмжийн хийн
ялгарлыг
бууруулах
хэмжээ:
Банкны байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн ангилал
Үндсэн үйл ажиллагаа
Зээлийн зарцуулалт
Шар
Төсөл, хөтөлбөр
хэрэгжүүлэгч:
Төсөл,
хөтөлбөрийн
нийт
санхүүжилт:
Төсөл, хөтөлбөр
хэрэгжих
байршил:
Төсөл,
хөтөлбөрийн үр
ашиг хүртэгчид:
Төсөл,
хөтөлбөрийн
хэрэгжих
хугацаа:

Улаан
………

....................MNT

… сар

Ил тод байршуулах шаардлагатай бичиг баримт / бодлого / заавар / систем
B ангилал
Дунд эрсдэлтэй хөтөлбөр, I-2
Байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх
байдлын үнэлгээ
Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн систем
Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн
төлөвлөгөө

PS1: Нийгэм, байгаль орчны эрсдэл, нөлөөллийн үнэлгээ, удирдлага

Гол бүрэлдэхүүн
хэсэг

Байгаль орчин,
нийгмийн
бодлого, заавар
Байгаль орчин,
нийгмийн
эрсдэл,
нөлөөллийг
тодорхойлсон
байдал

Байгаль орчин,
нийгмийн
эрсдэлийг
бууруулах арга
хэмжээ

Байгаль орчин,
нийгмийн
менежментийн
хөтөлбөр,
төлөвлөгөө

Байгаль орчин,
нийгэмд
нөлөөлөх
байдлын үнэлгээ

Байгууллагын
чадвар, чадавх

Харилцагчийн
гүйцэтгэл
/Үйл ажиллагааны
байгаль орчин,
нийгмийн эрсдэл,
нөлөөллийг
тодорхойлох,
үнэлэх, удирдах
цогц бодлого,
заавартай эсэх/
/Байгаль орчин,
нийгмийн эрсдэлүүд
болон нөлөөллийг
үнэн зөв, бодитой
тодорхойлсон эсэх/
/Тодорхойлсон
байгаль орчин,
нийгмийн эрсдэл,
нөлөөллүүдийг
бууруулах
тохиромжтой арга
хэмжээнүүдийг
боловсруулсан эсэх /
/Байгаль орчин,
нийгмийн
менежментийн
хүрээнд хийгдэх
ажлууд, тэдгээрийг
хариуцах хүмүүс,
хариуцлагууд, цаг
хугацаа, цар хүрээ,
төсөв зэргийг
тусгасан цогц
төлөвлөгөө эсвэл
хөтөлбөр бий эсэх/
/БОАЖЯ эсвэл
мэргэжлийн
үнэлгээний
компаниар
хийлгэсэн байгаль
орчинд нөлөөлөх
байдлын үнэлгээтэй
эсэх /
/Байгаль орчин,
нийгмийн
удирдлагын
хэрэгжүүлэх
хангалттай,
тохиромжтой
удирдлагын бүтэц,
зохион
байгуулалттай эсэх /

БОНХ-ын хяналтын
ажилтны санал, дүгнэлт

Эрсдэл бууруулах арга
хэмжээ (Заавал биш)

Онцгой байдлын
төлөвлөгөө,
бэлтгэл

Оролцогч
талуудын
удирдлага

Олон нийттэй
харилцах болон
гомдол
барагдуулах
механизм (ГБМ)
Гол бүрэлдэхүүн
хэсэг

Хүний нөөцийн
бодлого

Ажилтнуудынха
а дунд
ялгаварлан
гадуурхлыг
халсан эсэх

/Үүрэг,
хариуцлагуудыг
тодорхой
тодорхойлсон
онцгой байдлын
төлөвлөгөө,
зааврууд
боловсруулсан эсэх.
Тус зааврыг
ойлгомжтой,
тодорхой байдлаар
дамжуулсан эсэх/
/Байгаль орчин,
нийгмийн бодлого,
заавар нь оролцогч
талуудтай харилцах,
оролцоог хангах үр
дүнтэй зааварчилгаа
болон
менежментийн
төлөвлөгөөтэй эсэх /
/Олон нийттэй
харилцах болон
гомдол барагдуулах
механизм, үүрэг
хариуцлага, гомдлыг
хүлээн авч,
шийдвэрлэх
дараалал зэрэг нь
тодорхой эсэх/
PS2: Ажиллах хүч ба ажлын байрны нөхцөл
Харилцагчийн
БОНХ-ын хяналтын
Эрсдэл бууруулах арга
гүйцэтгэл
ажилтны санал, дүгнэлт
хэмжээ
/Гүйцэтгэлийн
стандартууд болон
Монгол Улсын
Үндсэн хууль болон
холбогдох хууль
тогтоомжид
нийцтэйгээр өөрийн
бүтэц, хэмжээнд
тохирсон
ажилтнуудтай
харилцах харилцааг
зохицуулсан хүний
нөөцийн бодлого,
заавартай эсэх /
/Ажилд авах, тушаал
дэвшүүлэх,
урамшуулал олгох
зэрэг дээр ижил
тэгш боломжийг
олгодог эсэх. Тэгш
байдлыг бүрдүүлэх
тодорхой баримтлал
бий эсэх/

Хөдөлмөрийн
харилцаа,
ажилтнууд
удирдлага
хоёрын
хоорондох сайн
харилцаа

/Шударга
хөдөлмөрийн
нөхцөл, тав тухтай
ажиллах нөхцөл/
/Хүний эрхийг
зөрчсөн,
ажилтнуудын эрхийг
зөрчсөн түүх бий
Үндэсний
эсэх. Хүний нөөцийн
хөдөлмөрийн
менежмент болон
хуулиудыг
бодлого нь хууль
дагаж, нийцтэй
болон гүйцэтгэлийн
үйл ажиллагаа
стандартуудтай
явуулж байгаа
нийцтэй эсэх/
эсэх
/Үндсэн болон
гэрээт бүх
ажилтнуудад
шударга цалин,
нөхөн олговрыг
олгож буй эсэх.
Ажилтнуудыг
Цалин / Шударга нийгмийн даатгалд
хамруулж буй эсэх/
нөхөн олговор
/Эмзэг буюу
хөгжлийн
бэрхшээлтэй, өрх
толгойлсон, өвчтэй
Ажилтнуудаа,
гэх мэт
онцгойлон эмзэг
ажилтнууддаа
бүлэгт багтах
онцгой боломж,
ажилтнуудаа
давуу талыг олгох/
хамгаалах
/ХАБЭА-н төсөв,
төлөвлөгөө,
хариуцсан ажилтан,
зааварчилгаа,
хамгаалалтын
хувцас хэрэглэл,
осол аваарын
бүртгэл, үндсэн
болон гэрээт бүх
ажилтуудын
Хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааг
хангаж буй эсэх/
эрүүл ахуй
/Хүний нөөцийн
бодлогод албадан
болон хүүхдийн
хөдөлмөрийг халах
тухай тусгасан эсэх.
Үндсэн болон гэрээт
Хүүхдийн болон
ажилтнуудтай
албадан
хөдөлмөрийн гэрээ
хөдөлмөрийг
байгуулдаг эсэх/
халах
PS3: Нөөцийг үр ашигтай ашиглаж, бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх
Гол бүрэлдэхүүн
Харилцагчийн
БОНХ-ын хяналтын
Эрсдэл бууруулах арга
хэсэг
гүйцэтгэл
ажилтны санал, дүгнэлт
хэмжээ

Хог ялгаруулалт
(хий, хатуу,
шингэн)
Төсөл,
хөтөлбөртэй
холбоотой
бохирдлыг
бууруулах,
хамгийн бага
түвшинд барих

/Харилцагчийн
хогны менежмент/

/Бохирдлоос
сэргийлэх болон
бууруулах арга
хэмжээнүүд/
/Бизнесийн үйл
ажиллагаа гол гэсэн
үйл ажиллагаанууд
дээр техникийн
хувьд болон
санхүүгийн хувьд
тохиромжтой үр
ашигтай
шийдлүүдийг
ашиглан эрчим хүч
болон ус гэх мэт
нөөц болон
материалын
хэмнэлтийг бий
болгож буй эсэх.
Эдгээр хэмнэлт хийх
арга хэмжээнүүд нь
үйл ажиллагааны
загвар, процессуудад
нэгтгэгдсэн байх
бөгөөд ус, эрчим хүч
гэх зэрэг
нөөцүүдийн
хэмнэлтийг бий
болгоно. Боломжтой
бол харилцагч нь
хэмнэлт, үр ашгийг
Ус, эрчим хүч
харьцуулсан
зэрэг нөөцийн
байдлаар гаргасан
тогтвортой
байна./
хэрэглээ
/Харилцагч нь
техник, технологийн
хувьд болон
санхүүгийн хувьд
тохиромжтой төсөл,
хөтөлбөрийн
хүлэмжийн хийн
ялгарлыг бууруулах
үр ашигтай
шийдлүүдийг
төслийн загвар
Хүлэмжийн хийн болон үйл
ажиллагаанд
ялгарлыг
шингээн хэрэгжүүлж
бууруулж буй
буй эсэх./
байдал
PS 4: Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал
Гол бүрэлдэхүүн
Харилцагчийн
БОНХ-ын хяналтын
Эрсдэл бууруулах арга
хэсэг
гүйцэтгэл
ажилтны санал, дүгнэлт
хэмжээ

Орон нутгийн
иргэдтэй
харилцах

Төсөл,
хөтөлбөрийн
хүрээнд
иргэдийн эрүүл
мэнд, аюулгүй
байдалд үзүүлэх
сөрөг
нөлөөллийг
урьдчилан
тооцоолж,
нөлөөлийг
бууруулах

Ажилтнуудаа
холбогдох хүний
эрхийн
зарчмуудын
тухай сургах
Гол бүрэлдэхүүн
хэсэг
Газар өмчлөл,
эзэмшил

/Орон нутгийн
иргэдтэй харилцах,
зөвлөлдөх
механизмтай эсэх/
/Төсөл, хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлснээр
иргэдэд үзүүлэх
нөлөөллийг
тодорхойлж, үнэлэх.
Тэдгээр эрсдэлүүд
болон нөлөөллийг
хаах, бууруулах
хөтөлбөр,
төлөвлөгөө бий эсэх
(төсөл, хөтөлбөрийн
аюулгүй байдал,
онцгой байдлын
бэлтгэл, экосистемд
үзүүлэх нөлөөлөл
гм.)/
/Харилцагч нь
өөрийн
хамгаалалтын алба,
аюулгүй байдлыг
хангах үйл
ажиллагаанаас үүдэх
эрсдэлийг үнэлж,
тооцсон эсэх.
Харилцагч нь
хамгаалалтын
ажилтнууддаа хүч
хэрэглэх эсэх тухай
шаардлагатай
мэдээлэл өгч, хянаж,
сургадаг эсэх.
Ажилтнуудаа төсөл,
хөтөлбөрийн
нөлөөнд өртсөн
иргэдтэй хэрхэн
харилцах тухай
болон хуулийн
хүрээнд зохих
үйлдэл авах тухай
шаардлага тавьж
сургадаг эсэх.
Хамгаалалтын
хүрээнд харилцагч
нь зэвсэг ашигладаг
эсэх/
PS5: Газар чөлөөлөлт, албадан нүүлгэн суурьшуулалт
Харилцагчийн
БОНХ-ын хяналтын
Эрсдэл бууруулах арга
гүйцэтгэл
ажилтны санал, дүгнэлт
хэмжээ
/Газрын харилцаа,
өмчлөлийн статус/

/Төсөл, хөтөлбөрийн
газар болон тухайн
орон нутгийн оршин
суугчдад үзүүлэх
нөлөөллийг үнэлэх,
нөлөөлийг
бууруулах хөтөлбөр
эсвэл төлөвлөгөөтэй
эсэх/
/Орон нутгийн
иргэдийн харилцах
харилцаа, хамтын
ажиллагааг
сайжруулан тэдний
Амьжиргаа,
амьжиргааг
амьдралтын
дээшлүүлэх
түвшнийг
төлөвлөгөө,
сэргээх,
хөтөлбөр бий эсэх/
сайжруулах
PS6: Биологийн олон янз байдлын хамгаалал, амьд байгалийн нөөцийн тогтвортой удирдлага
Гол бүрэлдэхүүн
Харилцагчийн
БОНХ-ын хяналтын
Эрсдэл бууруулах арга
хэсэг
гүйцэтгэл
ажилтны санал, дүгнэлт
хэмжээ
/Төсөл, хөтөлбөр
хэрэгжих байршлын
Биологийн олон
байгаль орчны төлөв
янз байдал,
байдлын үнэлгээ,
байгаль орчны
тусгай
төлөв байдлын
хамгаалалттай газар
үнэлгээ
хамаарах эсэх/
/Төсөл, хөтөлбөр нь
эзэрхэг, түрэмгий
гадны төрөл,
зүйлийг оруулж
ирснээр тухайн орон
Төсөл,
нутгийн байгаль
хөтөлбөрийн
орчин, экосистемийг
биологийн олон
аюулд оруулах эсэх.
янз байдалд
Үүнийг
үзүүлэх нөлөө
тодорхойлоход
мэргэжлийн
судалгаа, шинжилгээ
шаардагдаж болно./
/Хэрэгцээ,
шаардлагаас
хамааран
экосистемийг
Биологийн олон
хамгаалах төсөл,
янз байдлыг
хөтөлбөрийн
хадгалах,
төлөвлөгөө/
хамгаалах
/Байгаль хамгаалах
болон ач холбогдлыг
Байгалийн
төсөл, хөтөлбөрт
нөөцийн
нэгтгэж өгсөн
тогтвортой
байдал/
удирдлага
PS7: Нутгийн уугуул иргэд
Гол бүрэлдэхүүн
Харилцагчийн
БОНХ-ын хяналтын
Эрсдэл бууруулах арга
хэсэг
гүйцэтгэл
ажилтны санал, дүгнэлт
хэмжээ
Газар өмчлөл
болон газар
ашиглалтаас
үүдэх нийгэм,
эдйин засгийн
сөрөг
нөлөөллийг
бууруулах,
зайлсхийх

Уугуул иргэдийг
тодорхойлсон
байдал

Нутгийн уугуул
иргэдтэй
харилцах
Шаардлагатай
тохиолдолд
Чөлөөтэй,
урьдчилан
мэдээлсэн
зөвшөөрөл
(FPIC) авсан
байх
Гол бүрэлдэхүүн
хэсэг
Соёлын өвийг
тодорхойлсон
байдал

Төсөл,
хөтөлбөрийн
соёлын өвд
үзүүлэх нөлөө

Соёлын өвийг
хамгаалах,
хадгалах

/Төсөл, хөтөлбөрийн
хүрээнд уугуул
иргэдтэй харилцах,
хамааралтай ажлууд
хийгдэх эсэх /
/Уугуул иргэдтэй
харилцах олон улсад
хүлээн
зөвшөөрөгдсөн
шилдэг туршлагыг
ашиглах эсэх.
Шийдвэр гаргах үед
уугуул иргэдтэй
зөвлөлдөх эсэх/
/Уугуул иргэдтэй
зөвлөлдөж,
зөвшилцсөний
үндсэн дээр
зөвшөөрлийг нь
авах, шийдвэр
гаргалтандаа тэдний
саналыг тусгах/
Харилцагчийн
гүйцэтгэл
/Биет болон биет бус
соёлын өвийг
тодорхойлсон
байдал/
/Төсөл, хөтөлбөр нь
соёлын өвд сөрөг
нөлөө үзүүлэх
боломжтой бол
мэргэжилтнүүдийн
тусламж, оролцоо
шаардлагатай байж
болзошгүй/
/Соёлын өвийг
хамгаалах, хээрийн
судалгаа, соёлын
өвийн бүртгэл,
соёлын өвийг
санаандгүй олсон
тохиолдолд дагаж,
мөрдөх заавар зэрэг
дээр олон улсын
шилдэг
туршлагуудыг
ашиглаж буй эсэх/

БОНХ-ын хяналтын
ажилтан:
Хянасан:

PS8: Соёлын өв
БОНХ-ын хяналтын
ажилтны санал, дүгнэлт

/……………………………..
/
/……………………………..
/

Эрсдэл бууруулах арга
хэмжээ

C ангилал / Бага эрсдэлтэй хөтөлбөр, I-3
Төсөл, хөтөлбөр:
Үндсэн үйл
ажиллагаа:
Зээлийн
зарцуулалт:
Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах

Үзүүлэх үр дүн:

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох

□

Эрчим хүчний үүсгэвэр болон
үүсвэрүүд

□

Эрүүл мэнд, хүнсний болон усны
аюулгүй байдал

□

Тээвэр

□

Иргэд, нийгмийн бүлгүүдийн амьжиргаа

□

Ой, газар ашиглалт

□

Экосистем, экосистемийн үйлчилгээ

□

Барилга, хот суурин, үйлдвэр,
байгууламж

□

Дэд бүтэц, байгаль орчинд ээлтэй орчин

Хүлэмжийн хийн
ялгарлыг
бууруулах хэмжээ:
Банкны байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн ангилал
Үндсэн үйл ажиллагаа
Зээлийн зарцуулалт
Шар
Төсөл, хөтөлбөр
хэрэгжүүлэгч:
Төсөл,
хөтөлбөрийн нийт
санхүүжилт:
Төсөл, хөтөлбөр
хэрэгжих
байршил:
Төсөл,
хөтөлбөрийн үр
ашиг хүртэгчид:
Төсөл,
хөтөлбөрийн
хэрэгжих хугацаа:

Улаан
…………
................. MNT

… сар

PS1: Нийгэм, байгаль орчны эрсдэл, нөлөөллийн үнэлгээ, удирдлага
Гол бүрэлдэхүүн
хэсэг

Байгаль орчин,
нийгмийн бодлого,
удирдлагын
хөтөлбөр
Байгаль орчин,
нийгмийн эрсдэл,
нөлөөллийг

Харилцагчийн гүйцэтгэл
/Үйл ажиллагааны байгаль
орчин, нийгмийн эрсдэлүүд
болон нөлөөллийг
тодорхойлох, үнэлэх,
удирдах нэгдсэн бодлого,
заавартай эсэх/
/Байгаль орчин, нийгмийн
эрсдэлүүд болон

БОНХ-ын хяналтын
ажилтны санал, дүгнэлт

Эрсдэл бууруулах
арга хэмжээ
(Заавал биш)

тодорхойлсон
байдал
Байгаль орчин,
нийгмийн
эрсдэлийг
бууруулах арга
хэмжээ
Байгаль орчин,
нийгэмд нөлөөлөх
байдлын үнэлгээ
Байгууллагын
хүчин чадал,
чадавх
Онцгой байдлын
төлөвлөгөө,
бэлтгэл

Олон нийттэй
харилцах болон
гомдол
барагдуулах
механизм (ГБМ)
Гол бүрэлдэхүүн
хэсэг

Хүний нөөцийн
бодлого

Ажилтнуудынхаа
дунд ялгаварлан
гадуурхлыг халсан
эсэх
Хөдөлмөрийн
харилцаа,
ажилтнууд
удирдлага хоёрын
хоорондох сайн
харилцаа

нөлөөллийг үнэн зөв,
бодитой тодорхойлсон эсэх/
/Тодорхойлсон байгаль
орчин, нийгмийн эрсдэл,
нөлөөллүүдийг бууруулах
тохиромжтой арга
хэмжээнүүдийг
боловсруулсан эсэх /
/БОАЖЯ эсвэл мэргэжлийн
үнэлгээний компаниар
хийлгэсэн байгаль орчинд
нөлөөлөх байдлын
үнэлгээтэй эсэх /
/Байгаль орчин, нийгмийн
удирдлагын хэрэгжүүлэх
хангалттай, тохиромжтой
удирдлагын бүтэц, зохион
байгуулалттай эсэх /
/Үүрэг, хариуцлагуудыг
тодорхой тодорхойлсон
онцгой байдлын
төлөвлөгөө, зааврууд
боловсруулсан эсэх. Тус
зааврыг ойлгомжтой,
тодорхой байдлаар
дамжуулсан эсэх/
/Олон нийттэй харилцах
болон гомдол барагдуулах
механизм, үүрэг
хариуцлага, гомдлыг хүлээн
авч, шийдвэрлэх дараалал
зэрэг нь тодорхой эсэх/
PS2: Ажиллах хүч ба ажлын байрны нөхцөл
БОНХ-ын хяналтын
Харилцагчийн гүйцэтгэл
ажилтны санал, дүгнэлт
/Гүйцэтгэлийн стандартууд
болон Монгол Улсын
Үндсэн хууль болон
холбогдох хууль
тогтоомжид нийцтэйгээр
өөрийн бүтэц, хэмжээнд
тохирсон ажилтнуудтай
харилцах харилцааг
зохицуулсан хүний нөөцийн
бодлого, заавартай эсэх /
/Ажилд авах, тушаал
дэвшүүлэх, урамшуулал
олгох зэрэг дээр ижил тэгш
боломжийг олгодог эсэх.
Тэгш байдлыг бүрдүүлэх
тодорхой баримтлал бий
эсэх/

/Шударга хөдөлмөрийн
нөхцөл, ая тавтай ажиллах
нөхцөл/

Эрсдэл бууруулах
арга хэмжээ

/Хүний эрхийг зөрчсөн,
ажилтнуудын эрхийг
зөрчсөн түүх бий эсэх.
Үндэсний
Хүний нөөцийн менежмент
хөдөлмөрийн
болон бодлого нь хууль
хуулиудыг дагаж,
болон гүйцэтгэлийн
нийцтэй үйл
ажиллагаа явуулж стандартуудтай нийцтэй
эсэх/
байгаа эсэх
/Үндсэн болон гэрээт бүх
ажилтнуудад шударга
цалин, нөхөн олговрыг
олгож буй эсэх.
Ажилтнуудыг нийгмийн
даатгалд хамруулж буй
Цалин / Шударга
эсэх/
нөхөн олговор
/ХАБЭА-н төсөв,
төлөвлөгөө, хариуцсан
ажилтан, зааварчилгаа,
хамгаалалтын хувцас
хэрэглэл, осол аваарын
бүртгэл, үндсэн болон
гэрээт бүх ажилтуудын
Хөдөлмөрийн
аюулгүй ажиллагааг хангаж
аюулгүй байдал,
буй эсэх/
эрүүл ахуй
/Хүний нөөцийн бодлогод
албадан болон хүүхдийн
хөдөлмөрийг халах тухай
тусгасан эсэх. Үндсэн болон
гэрээт ажилтнуудтай
Хүүхдийн болон
хөдөлмөрийн гэрээ
албадан
хөдөлмөрийг халах байгуулдаг эсэх/
PS3: Нөөцийг үр ашигтай ашиглаж, бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх
Гол бүрэлдэхүүн
БОНХ-ын хяналтын
Эрсдэл бууруулах
Харилцагчийн гүйцэтгэл
хэсэг
ажилтны санал, дүгнэлт
арга хэмжээ
/Харилцагчийн үйл
Хортой химийн
ажиллагаа нь аюултай
элемент, бодисын
материал болон бодис
ашиглалт
ашигладаг эсэх/
Хог ялгаруулалт
/Харилцагчийн хогны
(хий, хатуу,
менежмент/
шингэн)
Төсөл, хөтөлбөртэй
холбоотой
бохирдлыг
/Бохирдлоос сэргийлэх
бууруулах,
болон бууруулах арга
хамгийн бага
хэмжээнүүд/
түвшинд барих
/Бизнесийн үйл ажиллагаа
гол гэсэн үйл
ажиллагаанууд дээр
техникийн хувьд болон
санхүүгийн хувьд
тохиромжтой үр ашигтай
шийдлүүдийг ашиглан
эрчим хүч болон ус гэх мэт
нөөц болон материалын
Ус, эрчим хүч
хэмнэлтийг бий болгож буй
зэрэг нөөцийн
эсэх. Эдгээр хэмнэлт хийх
тогтвортой
арга хэмжээнүүд нь үйл
хэрэглээ

ажиллагааны загвар,
процессуудад нэгтгэгдсэн
байх бөгөөд ус, эрчим хүч
гэх зэрэг нөөцүүдийн
хэмнэлтийг бий болгоно.
Боломжтой бол харилцагч
нь хэмнэлт, үр ашгийг
харьцуулсан байдлаар
гаргасан байна./
/Харилцагч нь техник,
технологийн хувьд болон
санхүүгийн хувьд
тохиромжтой төсөл,
хөтөлбөрийн хүлэмжийн
хийн ялгарлыг бууруулах үр
ашигтай шийдлүүдийг
Хүлэмжийн хийн
төслийн загвар болон үйл
ялгарлыг
ажиллагаанд шингээн
бууруулж буй
хэрэгжүүлж буй эсэх./
байдал
PS 4: Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдал
Гол бүрэлдэхүүн
БОНХ-ын хяналтын
Эрсдэл бууруулах
Харилцагчийн гүйцэтгэл
хэсэг
ажилтны санал, дүгнэлт
арга хэмжээ
/Орон нутгийн иргэдтэй
Орон нутгийн
харилцах, зөвлөлдөх
иргэдтэй харилцах
механизмтай эсэх/
/Төсөл, хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлснээр иргэдэд
Төсөл,
үзүүлэх нөлөөллийг
хөтөлбөрийн
тодорхойлж, үнэлэх.
хүрээнд иргэдийн
Тэдгээр эрсдэлүүд болон
эрүүл мэнд,
нөлөөллийг хаах, бууруулах
аюулгүй байдалд
хөтөлбөр, төлөвлөгөө бий
үзүүлэх сөрөг
эсэх (төсөл, хөтөлбөрийн
нөлөөллийг
аюулгүй байдал, онцгой
урьдчилан
байдлын бэлтгэл,
тооцоолж,
экосистемд үзүүлэх
нөлөөлийг
нөлөөлөл гм.)/
бууруулах
/Харилцагч нь өөрийн
хамгаалалтын алба,
аюулгүй байдлыг хангах
үйл ажиллагаанаас үүдэх
эрсдэлийг үнэлж, тооцсон
эсэх. Харилцагч нь
хамгаалалтын
ажилтнууддаа хүч хэрэглэх
эсэх тухай шаардлагатай
мэдээлэл өгч, хянаж,
сургадаг эсэх. Ажилтнуудаа
төсөл, хөтөлбөрийн
нөлөөнд өртсөн иргэдтэй
хэрхэн харилцах тухай
болон хуулийн хүрээнд
зохих үйлдэл авах тухай
Ажилтнуудаа
шаардлага тавьж сургадаг
холбогдох хүний
эсэх. Хамгаалалтын хүрээнд
эрхийн
зарчмуудын тухай харилцагч нь зэвсэг
ашигладаг эсэх/
сургах
PS5: Газар чөлөөлөлт, албадан нүүлгэн суурьшуулалт

Гол бүрэлдэхүүн
хэсэг
Газар өмчлөл,
эзэмшил

Харилцагчийн гүйцэтгэл

БОНХ-ын хяналтын
ажилтны санал, дүгнэлт

Эрсдэл бууруулах
арга хэмжээ

/Газрын харилцаа,
өмчлөлийн статус/
/Орон нутгийн иргэдийн
харилцах харилцаа, хамтын
ажиллагааг сайжруулан
Амжиргаа,
тэдний амжиргааг
амьдралтын
түвшнийг сэргээх, дээшлүүлэх төлөвлөгөө,
хөтөлбөр бий эсэх/
сайжруулах
PS6: Биологийн олон янз байдлын хамгаалал, амьд байгалийн нөөцийн тогтвортой удирдлага
Гол бүрэлдэхүүн
БОНХ-ын хяналтын
Эрсдэл бууруулах
Харилцагчийн гүйцэтгэл
хэсэг
ажилтны санал, дүгнэлт
арга хэмжээ
Биологийн олон
янз байдал,
байгаль орчны
төлөв байдлын
үнэлгээ

Төсөл,
хөтөлбөрийн
биологийн олон
янз байдалд
үзүүлэх нөлөө
Биологийн олон
янз байдлыг
хадгалах,
хамгаалах
Гол бүрэлдэхүүн
хэсэг
Уугуул иргэдийг
тодорхойлсон
байдал

Нутгийн уугуул
иргэдтэй харилцах
Гол бүрэлдэхүүн
хэсэг
Соёлын өвийг
тодорхойлсон
байдал

Төсөл,
хөтөлбөрийн
соёлын өвд үзүүлэх
нөлөө

/Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжих
байршлын байгаль орчны
төлөв байдлын үнэлгээ,
тусгай хамгаалалттай газар
хамаарах эсэх/
/Төсөл, хөтөлбөр нь эзэрхэг
гадны төрөл, зүйлийг
оруулж ирснээр тухайн
орон нутгийн байгаль
орчин, экосистемийг аюулд
оруулах эсэх. Үүнийг
тодорхойлоход мэргэжлийн
судалгаа, шинжилгээ
шаардагдаж болно./
/Хэрэгцээ, шаардлагаас
хамааран экосистемийг
хамгаалах төсөл,
хөтөлбөрийн төлөвлөгөө/
PS7: Нутгийн уугуул иргэд
БОНХ-ын хяналтын
Харилцагчийн гүйцэтгэл
ажилтны санал, дүгнэлт
/Төсөл, хөтөлбөрийн
хүрээнд уугуул иргэдтэй
харилцах, хамааралтай
ажлууд хийгдэх эсэх /
/Уугуул иргэдтэй харилцах
олон улсад хүлээн
зөвшөөрөгдсөн шилдэг
туршлагыг ашиглах эсэх.
Шийдвэр гаргах үед уугуул
иргэдтэй зөвлөлдөх эсэх/
PS8: Соёлын өв
БОНХ-ын хяналтын
Харилцагчийн гүйцэтгэл
ажилтны санал, дүгнэлт
/Биет болон биет бус
соёлын өвийг тодорхойлсон
байдал/
/Төсөл, хөтөлбөр нь соёлын
өвд сөрөг нөлөө үзүүлэх
боломжтой бол
мэргэжилтнүүдийн
тусламж, оролцоо
шаардлагатай байж
болзошгүй/

Эрсдэл бууруулах
арга хэмжээ

Эрсдэл бууруулах
арга хэмжээ

Соёлын өвийг
хамгаалах,
хадгалах

/Соёлын өвийг хамгаалах,
хээрийн судалгаа, соёлын
өвийн бүртгэл, соёлын
өвийг санаандгүй олсон
тохиолдолд дагаж, мөрдөх
заавар зэрэг дээр олон
улсын шилдэг
туршлагуудыг ашиглаж буй
эсэх/

БОНХ-ын хяналтын
ажилтан:
Хянасан:

/……………………………../
/……………………………../

Хавсралт 5

Байгаль орчин, нийгмийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Эрсдэл бууруулах арга хэмжээ

Гүйцэтгэлийн
стандарт

Бүрэлдэхүүн хэсэг

Эрсдэл бууруулах арга
хэмжээ

Хугацаа /
Эргэн
хяналт
хийх
огноо

Шалгуур

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Боловсруулсан:
Хянасан:
Танилцсан:

/........................../
/........................../
/........................../

Хавсралт 6
Харилцагчийн байгаль орчин, нийгмийн эргэн хяналтын тайлан

Төсөл, хөтөлбөрийн нэр:
Төсөл, хөтөлбөрийн
байршил:
Төслийн үндсэн мөн
чанар:
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Ажилтнуудын санал,
гомдлыг хүлээн авч
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Орон нутгийн иргэдтэй
харилцах харилцаа, хамтын
ажиллагаа
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Нүүлгэн суурьшуулалт
Төсөл, хөтөлбөр нь
иргэдийн амжиргааны
түвшинг нэмэгдүүлж буй
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Биологийн олон янз
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Хавсралт 7
1. Төсөл, хөтөлбөрийн ил тод байдал, санал, гомдол
1.1. Банк нь олон нийт, тухайн төсөл хөтөлбөрийг сонирхогч, ажиглагчид болон УАНС-ийн
нарийн бичгийн даргаар дамжуулан УАНС-ийн удирдах зөвлөлд дараах мэдээллийг Монгол
болон Англи хэл дээр байршуулж мэдээлнэ:
1.1.1. А ангиллын төслийн хувьд Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ болон Байгаль
орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөг аль нь эрт болохоос нь хамааран Банкны
зээлийн хороо эсвэл УАНС-ийн удирдах зөвлөлийн хурлаас 120 хоногийн өмнө;
1.1.2. I-1 ангиллын хөтөлбөрийн хувьд Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн системийг
аль нь эрт болохоос нь хамааран Банкны зээлийн хороо эсвэл УАНС-ийн удирдах
зөвлөлийн хурлаас 120 хоногийн өмнө;
1.1.3. В ангиллын төслийн хувьд Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ болон Байгаль
орчин, нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөг аль нь эрт болохоос нь хамааран Банкны
зээлийн хороо эсвэл УАНС-ийн удирдах зөвлөлийн хурлаас 30 хоногийн өмнө;
1.1.4. I-2 ангиллын хөтөлбөрийн хувьд Байгаль орчин, нийгмийн менежментийн системийг
аль нь эрт болохоос нь хамааран Банкны зээлийн хороо эсвэл УАНС-ийн удирдах
зөвлөлийн хурлаас 30 хоногийн өмнө тус тус Банкны вебсайт дээр байршуулна.
1.2. УАНС-ийн санхүүжилттэй төсөл, хөтөлбөрийн эрсдэлийн ангилал харгалзахгүйгээр дараах
мэдээллийг Банкны цахим хуудсанд УАНС-ийн санхүүжилттэй төсөл, хөтөлбөрийн
мэдээлэл хэсэгт байршуулна. Үүнд:
1.2.1. Төсөл, хөтөлбөрийн үр дүнг хүртэгсэд, байршил болон үндэс угсаа;
1.2.2. Санхүүжилтийн зорилго, ач холбогдол;
1.2.3. Санхүүжилтийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл, хүү, хугацаа гм.
1.3. УАНС-ийн санхүүжилттай төсөл, хөтөлбөрийн хүрээнд банк болон банкны харилцагч болох
төсөл хэрэгжүүлэгч нь үйл ажиллагааны бүхий л үе шатанд санал, гомдол хүлээн авах үр
дүнтэй механизмаар хангана. Энэхүү хавсралтын 2 дахь хэсэгт Банкны УАНС-ийн
санхүүжилттэй төсөл, хөтөлбөрийн санал, гомдлын механизмийн ажиллах журмыг
зохицуулна.
1.4. Зээлдэгч нь УАНС-ийн санхүүжилттэй төсөл, хөтөлбөртэй холбоотой санал, гомдлыг хүлээн
авч шийдвэрлэх механизмтай байх бөгөөд төсөл, хөтөлбөрөөс үүдэн сөрөг нөлөөнд автсан
хүмүүст үр дүнтэй шийдлийг санал болгоно.
1.5. Банк болон зээлдэгч нь оролцогч талуудтай зөвлөлдөх үе шатнаас авахуулан УАНС-ийн
санхүүжилттэй төсөл, хөтөлбөрийн сөрөг нөлөөнд өртсөн эсвэл өртөх магадлалтай хүмүүст
санал, гомдлын механизмийн тухайн төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх бүхий л үе шатанд
тодорхой, үр дүнтэй арга замаар мэдээлнэ.
1.6. Тухайн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжиж дууссаны дараа ажлын арван тав хоногийн дотор төслийн
үр дүнтэй холбоотой дараах мэдээллийг вебсайт дээр байршуулна:
1.6.1.Төлөвлөсөн болон бодит үр дүн
1.6.2.Төсвийн гүйцэтгэл/зардал/цаг хугацаа
1.6.3.Төслийн товч үр дүн
1.7. Олон нийтээс УАНС-ийн санхүүжилттэй төсөл, хөтөлбөртэй холбоотой мэдээлэл хүссэн
тохиолдолд БОНХ-ын хяналтын ажилтан хариуцсан захиралд хүсэлтийг танилцуулах ба
нууц биш мэдээлэл хүссэн тохиолдолд мэдээллийг хүсэлтийн дагуу бэлдэж өгнө.
2. Уур амьсгалын ногоон сангийн санхүүжилттэй төсөл, хөтөлбөрийн санал, гомдлын
механизм
2.1. Төсөл, хөтөлбөрийн санал, гомдлын механизм нь зөвхөн Уур амьсгалын ногоон сан (УАНС)гийн санхүүжилттэй төсөл, хөтөлбөртэй холбоотой харилцагч иргэн, хуулийн этгээд,
байгууллагуудаас банканд ирүүлсэн санал, гомдлуудад хамаарах Гомдол барагдуулах
механизм бөгөөд банкны бусад үйл ажиллагаатай холбоотой санал, хүсэлтүүд нь “Худалдаа

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Хөгжлийн Банкны харилцагчийн санал, хүсэлт гомдлыг шийдвэрлэх журам”-аар
зохицуулагдана.
Банкны төсөл, хөтөлбөрийн санал, гомдлын механизм нь УАНС-ийн санхүүжилттэй төсөл,
хөтөлбөрийн сөрөг нөлөөлөлд өртсөн иргэдэд санал, гомдлоо чөлөөтэй мэдүүлэх, гомдлоо
барагдуулахад нь туслах зорилготой байна. Банк нь тус санал, гомдлын механизм нь үр дүнтэй,
үр ашигтай, хуулийн дагуу, банкны үйл ажиллагаанаас хараат бусаар хүн бүрт нээлттэй, тэгш
эрхийг хангасан, ойлгомжтой, ил тод байдлаар ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэн, хяналт тавих
бөгөөд тогтмол суралцан, сайжруулах боломжийг хангана.
Банкны төсөл, хөтөлбөрийн санал, гомдлын механизмын зорилго нь УАНС-ийн санхүүжилттэй
төсөл, хөтөлбөртэй холбоотой санал, гомдлыг Банкны холбогдох газар нэгжүүдээр дамжуулан
зээлдэгч буюу төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгчид хүргэх, банк болон төсөл хөтөлбөр
хэрэгжүүлэгч хамтран ирүүлсэн санал, гомдолд түргэн шуурхай хариу өгч, боломжит байдлаар
шийдвэрлэхэд оршино.
Энэхүү үйл ажиллагааны журам нь иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын зүгээс хэрхэн санал,
гомдлоо гаргах, уг санал, гомдлыг ямар шугамаар хүлээн авах, үндэслэлтэй санал, гомдлыг
хэрхэн шийдвэрлэх, тайлагнах, хаах үйл явцыг зохицуулахад оршино.
Банк харилцагчаас УАНС-ийн санхүүжилттэй төсөл, хөтөлбөртэй холбоотой санал, гомдлыг
авч шийдвэрлэхдээ энэхүү журмыг мөрдлөг болгоно.
3. Төсөл, хөтөлбөрийн санал, гомдлын механизмын эрх, үүрэг

3.1. Энэ журамд заасан харилцагчаас гаргасан санал, гомдлын шийдвэрлэлт, хэрэгжилтэд Банкны
Дотоод аудитын газар хяналт тавьж ажиллана.
3.2. Дотоод аудитын газар нь банкны холбогдох газар, хэлтэс, нэгжийн харьяалан шийдэж буй
асуудлын дагуу ирүүлсэн тодорхой тайлбар, тодруулга, мэдээллийг үндэслэн, зохих арга
хэмжээг авч, хамтран шийдвэрлэнэ.
3.3. Дотоод аудитын газар нь харилцагчаас ирсэн аливаа асуудлын талаар тайлбар, мэдээлэл, авсан
арга хэмжээ болон оновчтой шийдвэрлэгдсэн эсэхэд хяналт тавьж, шаардлагатай тохиолдолд
нэмэлт тайлбар, тодруулга авч болно.
3.4. Шаардлагатай тохиолдолд санал, гомдолтой холбоотойгоор төсөл хэрэгжүүлэгчтэй холбогдон,
асуудлыг шийдвэрлүүлэх арга хэмжээг авна.
3.5. Банкны төсөл, хөтөлбөрийн санал, гомдлын механизм нь зөвхөн УАНС-ийн санхүүжилттэй
төсөл, хөтөлбөртэй холбоотой санал, гомдлыг шийдвэрлэнэ.
4. Санал, гомдол гаргах тухай
4.1. Санал, гомдол нь дараах мэдээллийг зайлшгүй агуулсан байна. Үүнд:
4.1.1. Гомдол гаргагчийн овог нэр;
4.1.2. Утасны дугаар;
4.1.3. Гэрийн хаяг;
4.1.4. Цахим шуудан;
4.1.5. Гомдол гаргаж буй УАНС-ийн санхүүжилттэй төсөл, хөтөлбөрийн нэр;
4.1.6. УАНС-ийн санхүүжилттэй төсөл, хөтөлбөрөөс үүдэн бий болсон эсвэл бий болох
магадлалтай гэж үзэж буй сөрөг нөлөөлөл, үр дагавар
4.1.7. Гаргаж буй санал, гомдлын дагуу төсөл хэрэгжүүлэгч, бусад оролцогч талуудтай
холбогдсон эсэх. Тийм бол холбогдсон хүний нэр, хэрхэн, хэзээ холбогдож, ямар хариу
авсан, холбогдсон баримт бий эсэх. Үгүй бол яагаад төсөл хэрэгжүүлэгчидтэй
холбогдоогүй тухай бичих (заавал шаардлагагүй);
4.1.8. Санал, гомдлыг Банканд мэдүүлснээр ямар үр дүн, шийдлийг хүлээж байгаа тухай;
4.1.9. Гомдол гаргагчийн зүгээс асуудлыг шийдвэрлэхэд дэвшүүлж буй санал;

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.1.10. Санал, гомдолтой холбоотой баримт нотолгоо, зураг байгаа бол ирүүлэх (заавал
шаардлагагүй).
Харилцагч нь санал, гомдлыг Монгол хэл эсхүл Англи хэл дээр гаргаж болно.
Харилцагч нь санал, гомдлыг дараах хэлбэрээр гаргана. Үүнд:
4.3.1.
Бичгээр буюу Банкны төв байранд захидал хэлбэрээр;
4.3.2.
projectgrievances@tdmn.mn цахим хаяг руу цахим шуудангаар;
4.3.3.
Банкны Төсөл, хөтөлбөрийн санал, гомдлын механизмын веб хуудас дээрх гомдол
гаргах цахим өргөдлөөр.
Санал, гомдлыг дараах хувь хүн гаргах эрхтэй:
4.4.1.
УАНС-ийн санхүүжилттэй төсөл, хөтөлбөрийн сөрөг нөлөөнд өртсөн, өртөх
магадлалтай хувь хүн болон хоёр буюу түүнээс дээш хүнээс бүрдсэн бүлэг хүмүүс;
4.4.2.
Гомдол гаргагч хувь хүнийг албан ёсоор төлөөлөх бүрэн эрхтэй итгэмжлэгдсэн
төлөөлөгч.
Төсөл, хөтөлбөрийн санал, гомдлын механизм нь гомдол гаргагч өөрийн мэдээллээ нууцлах
хүсэлт гаргасан болон тухайн хэргийг шийдвэрлэхэд гомдол гаргагчийн хувийн мэдээллийг
ашиглах шаардлагагүй тохиолдолд гомдол гаргагчийн хувийн мэдээллийг нууцлах бөгөөд
гомдол гаргагчийн мэдээлэл зөвхөн Төсөл, хөтөлбөрийн санал, гомдлын механизм болон
тухайн төслийг хариуцсан Банкны ажилтнуудад ил байна.
Төсөл, хөтөлбөрийн санал, гомдлын механизмын дагуу гомдлыг шийдвэрлэхийн тулд зайлшгүй
гомдол гаргагчийн хувийн мэдээллийг ашиглах, төсөл хэрэгжүүлэгчид болон бусад оролцогч
талуудад нээлттэй болгох шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд гомдол гаргагчийн
зөвшөөрөлтэйгөөр нээлттэй ашиглана. Тухайн гомдлыг шийдвэрлэхэд гомдол гаргагчийн
мэдээллийг зайлшгүй ашиглах шаардлагатай нөхцөлд гомдол гаргагч хувийн мэдээллээ ил
гаргахыг зөвшөөрөөгүй тохиолдолд харилцан тохиролцоогүй гэж үзэн гомдлыг буцаана.
5. Санал, гомдлыг хүлээн авах тухай

5.1. Захидлаар эсвэл банкны бусад холбоо барих шугамаар төсөлтэй холбоотой санал, гомдлыг
хүргүүлсэн тохиолдолд тухайн санал, гомдлыг Харилцагчийн үйлчилгээний хэлтэс ажлын 1
хоногт багтаан бүртгэж, холбогдох ажилтанд мэдэгдэнэ.
5.2. Цахим шуудан, цахим хаягаар ирүүлсэн санал, гомдлыг Дотоод аудитын газар шууд хүлээн
авна.
5.3. Дотоод аудитын газар санал, гомдлыг хүлээн авснаас ажлын 2 хоногийн дотор хариуцан
ажиллах ажилтанд хуваарилах ба тус ажилтан нь гомдол гаргагчид гомдол хүлээн авсан
тухайгаа мэдэгдэнэ.
6. Санал, гомдол нь үндэслэлтэй эсэхийг шийдвэрлэх тухай
6.1. Дотоод аудитын газрын санал, гомдол хүлээн авсан ажилтан нь санал, гомдол хүлээж авснаас
хойш ажлын 10 хоногийн дотор гомдол гаргагчаас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах, уулзалт
хийх зэргээр үндэслэлтэй эсэхийг тодруулж болно.
6.2. Хэрэв ирүүлсэн санал, гомдол нь дараах шинж чанар, агуулгатай байвал шаардлага хангахгүй
гомдол гэж үзнэ.
6.2.1. УАНС-ийн санхүүжилттэй төсөл хаагдсанаас хойш 2 жил өнгөрсөн;
6.2.2. УАНС-ийн санхүүжилттэй төсөл, хөтөлбөртэй холбоотой сөрөг, нөлөөлөл бий болсон
тухай гомдол гаргагч мэдсэнээс хойш 2 жилийн дараа гомдол гаргасан;
6.2.3. УАНС-ийн санхүүжилттэй төсөл, хөтөлбөртэй холбоогүй санал, гомдол;
6.2.4. Төсөл, хөтөлбөрийн санал, гомдлын механизмын зүгээс өмнө шийдвэрлэсэн санал,
гомдлыг дахин ирүүлсэн тохиолдолд; (өмнө нь ирүүлсэн санал, гомдлоос өөр утга,
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агуулгатай эсвэл нэмэлт мэдээлэл, баримттай тохиолдолд дахин хүлээн авах
боломжтой);
6.2.5. Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч болон бусад оролцогч талуудын зүгээс өмнө нь
барагдуулсан гомдлыг дахин ирүүлсэн тохиолдолд;
6.2.6. Бага насны хүүхэд болон шүүхийн шийдвэрээр эрх зүйн чадамжгүйд тооцогдсон этгээд
эцэг, эх, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн зохих зөвшөөрөлгүй гаргасан;
6.2.7. Харилцагчийн нэрийн өмнөөс итгэмжлэлгүйгээр гомдол гаргасан;
6.2.8. Санал, гомдлыг шийдвэрлэснээр Монгол улсын хууль, тогтоомжийг зөрчих нөхцөл
байдал үүсгэхээр байгаа бол;
6.2.9. Доромжилсон, тохуурхсан, гүтгэсэн, үндэслэлгүй, хуурмаг шинж чанар, утга агуулгатай
аливаа санал, гомдол;
6.2.10. Өөртөө давуу талыг бий болгох зорилготой ирүүлсэн санал, гомдол;
6.2.11. Байгаль орчин, нийгэмтэй холбоотой үүссэн асуудлууд нь УАНС-ийн санхүүжилттэй
төсөл, хөтөлбөртэй хамааралгүй байгууллагын эрх үүргээ биелүүлээгүй эсвэл хууль,
журам зөрчсөнөөс үүдэн гарсан бол
6.2.12. Гомдол гаргагчийн нэр, хаяггүй санал, гомдол.
Хэрэв тухайн санал, гомдол хүлээн авсан ажилтан тухайн санал, гомдол нь үндэслэлтэй гэж
үзвэл гүйцэтгэх удирдлагад танилцуулан Төсөл, хөтөлбөрийн санал, гомдлын механизмын
вебсайт дээр уг санал, гомдлыг бүртгэнэ.
Хэрэв тухайн санал, гомдол хүлээн авсан ажилтан тухайн санал, гомдол нь үндэслэлгүй гэж
үзвэл гүйцэтгэх удирдлагад танилцуулж тухайн гомдлыг буцаах эсвэл банкны бусад
үйлчилгээтэй холбоотой бол Харилцагчийн үйлчилгээний хэлтэст шилжүүлнэ.
Санал, гомдол хүлээн авсан ажилтны зүгээс тухайн санал, гомдол нь үндэслэлтэй эсэхийг
тодорхойлсны дараа гомдол гаргагчид мэдэгдэнэ.
Хэрвээ санал, гомдол хүлээн авсан ажилтны зүгээс тухайн санал, гомдолд өөрчлөлт оруулснаар
хүлээн авч шийдвэрлэх боломжтой гэж үзвэл гомдол гаргагчтай холбогдон санал, гомдлын
агуулгад өөрчлөлт оруулан дахин илгээхийг санал болгох ба ажлын 10 хоногийн дотор засан
сайжруулсан гомдлыг дахин хүлээн авах боломжтой.
7. Асуудлыг хянан шийдвэрлэх дараалал

7.1. Дотоод аудитын газар нь асуудлыг дараах дарааллаар шийдвэрлэнэ. Үүнд:
7.1.1. Тухайн асуудлын онцлогоос хамааран нөхцөл байдлыг нарийн шинжилж дүгнэх,
биечлэн танилцах, мэдээлэл цуглуулах, баримт материалыг бүрдүүлнэ. Энэхүү үе
шатанд Банк шаардлагатай тохиолдолд тухайн үүссэн эсвэл үүсэх боломжтой сөрөг
нөлөөлөл нь УАНС-ийн санхүүжилттэй төсөл, хөтөлбөртэй холбоотой эсэхийг
тодорхойлохоор хөндлөнгийн мэргэжлийн байгууллага, зөвлөхтэй хамтран ажиллаж
болно. Энэ үе шатанд цуглуулсан мэдээлэл дээр үндэслэн тухайн асуудал нь шийдэгдэх
боломжгүй эсвэл нэмж авах арга хэмжээ байхгүй, УАНС-ийн санхүүжилттэй төсөл,
хөтөлбөрөөс үүдэн бий болоогүй нь тогтоогдвол гомдлыг буцаана.
7.1.2. Асуудал хамаарч буй газар, хэлтэс, нэгж төсөл хэрэгжүүлэгч болон бусад оролцогч
талуудаас холбогдох тайлбар, баримт цуглуулах бөгөөд энэ үе шатанд тухайн асуудлыг
төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгчид болон бусад оролцогч тал шийдвэрлэх үйл ажиллагаа
аль хэдийн эхэлсэн бол үүнийг харгалзан үзнэ.
7.1.3. Санал, гомдол хүлээн авсан ажилтан нь өөрийн удирдах албан тушаалтанд танилцуулж,
цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар удирдамж, чиглэл авна.
7.1.4. Оролцогч талуудтай санал солилцож, тухайн УАНС-ийн санхүүжилттэй төсөл,
хөтөлбөрөөс үүдэн гарсан, гарах боломжтой сөрөг нөлөөллийг бууруулах, гомдол
гаргагчийн гомдлыг барагдуулах арга хэмжээг тодорхойлно.

7.1.5. Гарсан саналыг оролцогч талууд бүгд хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр эцсийн
шийдвэрийг гаргана.
7.1.6. Хэрэв тухайн санал, гомдол нь Банкны холбогдох бодлого, журмыг зөрчсөнөөс үүдэн
үүссэн эсвэл үүсэх боломжтой нөхцөл байдал бий болсон нь тогтоогдвол банк тухайн
зөрчлийг шийдвэрлэх, цаашид дахин давтагдахгүй байх талаас дотоод арга хэмжээг
авна. Үүнд, тухайн асуудал нь ажилтны ёс зүйн дүрэм зөрчсөнтэй холбоотой бол Ёс зүйн
хороонд шилжүүлж шийдвэрлүүлнэ.
7.1.7. Дотоод аудитын газар нь төсөл, хөтөлбөрийн санал, гомдлын механизмын хүрээнд
шийдвэрлэх боломжгүй санал, хүсэлт, гомдлыг хариуцсан Гүйцэтгэх захирлын орлогчид
танилцуулж шийдвэрлүүлнэ.
7.1.8. Гомдол барагдуулах үйл явцын үр дүнд Дотоод аудитын газрын зүгээс гомдол
гаргагчтай холбогдон, гомдол барагдуулах арга хэмжээг санал болгох бөгөөд гомдол
гаргагч зөвшөөрвөл тухайн арга хэмжээг авна. Харин гомдол гаргагчийн зүгээс гомдол
барагдуулах саналыг зөвшөөрөхгүй бол оролцогч талуудтай зөвшилцсөний үндсэн дээр
нэмэлт шийдлийг санал болгоно.
7.1.9. Төсөл, хөтөлбөрийн санал, гомдлын механизмын зүгээс гомдол гаргагчийн тавьж буй
шаардлага нь биелэх боломжгүй, гомдол гаргагчтай зөвшилцөлд хүрэхгүй нь
тогтоогдсон тохиолдолд гомдол гаргагчид мэдэгдэн гомдлыг буцаана.
7.1.10. Гомдлыг барагдуулсны дараа Дотоод аудитын газрын зүгээс ирүүлсэн санал, гомдол,
тухайн гомдлыг барагдуулсан байдал, гарсан үр дүн, цаашид авах арга хэмжээ зэргийг
нэгтгэсэн Гомдол барагдуулсан тайланг бэлтгэнэ.
7.1.11. Уг тайланг санал, гомдол хариуцсан ажилтан оролцогч талуудад хүргүүлж, оролцогч
талууд зөвшөөрсөн тохиолдолд тайланг эцэслэн ажлын 5 хоногийн дотор Төсөл,
хөтөлбөрийн санал, гомдлын механизмын цахим хуудсан дээр байршуулна. Харин
оролцогч талууд уг тайланг олон нийтэд ил байршуулахыг хүсэхгүй байгаа тохиолдолд
гомдол болон гомдол барагдуулсан тухай товч мэдээллийг цахим хуудсанд бүртгэсэн
гомдол дээр нэмж мэдээллийг шинэчлэн, гомдлыг “шийдвэрлэсэн” төлөвт оруулна.
8. Хяналт
8.1. Гомдол барагдуулах шийдвэрийг бүх оролцогч талууд зөвшөөрч, гомдол шийдвэрлэсэн төлөвт
орсноос хоёр жилийн хугацаанд Дотоод аудитын газрын зүгээс гомдлыг хаахгүй бөгөөд гомдол
барагдуулах үйл явцад хяналт тавьж, нэмэлт санал, гомдол хүлээн авахад нээлттэй байна.
8.2. Гомдол барагдуулах шийдвэр гарснаас хоёр жилийн дараа гомдлыг хаасан төлөвт оруулах ба
ажлын 5 хоногийн дотор веб хуудсан дээрх төлөвийг хаасан төлөвт оруулна.

