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НЭР ТОМЪЁОНЫ ТАЙЛБАР  

 
Биологийн олон  янз  байдал. Хуурай газрын, далайн, усны  бусад эко тогтолцоонд болон 
тэдгээрийг агуулж буй экологийн нэгдэлд оршин тогтнодог амьд организмын хувиран 
өөрчлөгдөх байдлыг хэлэх ба  үүнд биологийн нэг төрөл зүйл аймгийн олон янз байдал, төрөл 
зүйлүүдийн олон янз байдал,  экотогтолцоонуудын олон янз байдал багтана. 
 
Төслийн нөлөөлөлд өртөж болох нутгийн уугуул иргэдийн зөвшөөрөл. Энэ бодлогын 
хэрэгжилтийн хүрээнд нутгийн уугуул иргэдийн зөвшөөрөл гэж төслийн үйл ажиллагааны 
нөлөөлөлд өртөж болох нутгийн уугуул  иргэдийн олонх нь төслийн үйл ажиллагааг дэмжих 
талаар нэгдсэн саналд хүрснээ хувь хүн, эсвэл өөрсдийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр 
дамжуулан илэрхийлэх үйл явцыг хэлнэ. Төслийн үйл ажиллагааг зарим нэг хувь хүн, эсвэл 
иргэдийн хэсэг бүлэг эсэргүүцсэн ч, орон нутгийн иргэдийн олонх нь  дэмжсэн тохиолдолд 
өргөн олны дэмжлэгийг авсан гэж үзнэ.  
 
Хамгааллын үндэсний тогтолцоо. Байгаль орчин хийгээд нийгмийн хамгааллын бодлоготой 
холбоотой тухайн орны холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журам болон үндэсний, орон 
нутгийн, эсвэл салбарын түвшний хэрэгжүүлэгч байгууллагуудаас бүрдэх улс орны эрх зүйн 
тогтолцоо,  институцийн хамрах хүрээг хэлнэ. 
 
 Амьдрах нэн чухал орчин.  Онцгой анхаарал халамж шаардсан амьдрах унаган ба 
өөрчлөгдөн хувьссан орчны аль алиныг хэлнэ. Устаж алга болж байгаа, эсвэл устах аюулд 
өртөөд буй төрөл зүйлийн эсэн мэнд үлдэхэд нэн шаардлагатай орчин, тухайн бүс нутагт, 
эсвэл   хязгаарлагдмал орчинд амьдардаг төрөл зүйлийн орших бүс, нүүдлийн төрөл зүйлийн 
эсэн мэнд бойжиход чухал ач холбогдол бүхий газар, сүргээр амьдардаг төрөл зүйлийн 
төвлөрдөг, эсвэл үй олноороо цуглардаг дэлхийн хэмжээний ач холбогдол газар, төрөл 
зүйлсийн хосгүй цуглуулга болсон нутаг, эволюцийн гол үйл явцтай салшгүй холбоотой, 
эсвэл эко тогтолцооны үндсэн үйлчилгээг үзүүлдэг газар, биологийн олон янз байдал нь 
тухайн орон нутагт нийгэм, эдийн засаг, эсвэл соёлын онцгой ач холбогдол үзүүлдэг зэрэг бүс 
нутгуудийг амьдрах нэн чухал орчин гэнэ.   
 
Нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэд. Албадан нүүлгэн шилжүүлэлтийн хүрээнд  (i) газрыг 
нь хүчээр  авсан, эсвэл (ii) тусгай хамгаалалттай болон хуулиар хамгаалагдсан бүсэд газар 
ашиглах болон нэвтрэх эрхийг нь хязгаарласан тул  оршин суугаа газраасаа байршлын хувьд 
нүүсэн (шилжсэн, газраа болон орон гэрээ алдсан)  иргэд ба/эсвэл эдийн засгийн хувьд нүүн 
шилжсэн (газар, үл хөдлөх хөрөнгөө алдсан, амь зуулга, орлогын эх үүсвэр, үл хөдлөх 
хөрөнгөндөө хүрэх боломжгүй болсон) иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн  иргэд гэнэ. 
 
Эдийн засгийн хувьд нүүлгэн шилжүүлэх. Газрыг нь хүчээр  авсан, (ii) тусгай 
хамгаалалттай газар болон хуулиар хамгаалагдсан бүсэд газар ашиглах, эсвэл нэвтрэх эрхийг 
нь хязгаарласан тул өөрийн өмчийн газар, үл хөдлөх хөрөнгө, амь зуулга, орлогын эх үүсвэрээ 
алдах, үл хөдлөх хөрөнгөндөө хүрэх боломжгүй болохыг хэлнэ. 
 
Хөндлөнгийн мэргэжилтэн. Төслийн өдөр тутмын хэрэгжилт, хяналтад оролцдоггүй 
шинжээч мэргэжилтэнг хэлнэ.   



 
Нэн ээдрээтэй, анхаарал болгоомж шаардсан төсөл. Эрсдэл өндөртэй, эсвэл маргаантай, 
эсвэл нийгэмд болон байгаль орчинд ноцтой, тал бүрийн, хоорондоо харилцан уялдаатай 
нөлөөлөл үзүүлэх магадлал бүхий хэмээн АХБ-аас тодорхойлсон төслийг хэлнэ.    
 
Бүтээлчээр зөвлөлдөх үйл явц. (i) төслийн бэлтгэл ажлын эхэн үеэс эхлэн төслийг 
хэрэгжүүлэх бүхий л явцад тогтмол хийгддэг, (ii) нөлөөлөлд өртсөн иргэдтэй холбоотой, 
шаардлагатай  мэдээллийг ойлгомжтой, хүртээмжтэй хэлбэрээр цаг тухайд нь хүргэдэг, (iii) 
айлган сүрдүүлэлт, дарамт шахалтаас ангид орчинд явагддаг, (iv) жендерийн тэгш байдлыг 
хангасан, жендерийн онцлогийг харгалзсан, ядуу, эмзэг бүлгийн хэрэгцээ, шаардлагад 
нийцсэн, (v) төслийн боловсруулалт, сөрөг  нөлөөллийн эсрэг арга хэмжээ, хөгжлийн үр шим, 
боломж бололцоог хуваарилах үйл ажиллагаа, төслийн хэрэгжилт зэрэг  шийдвэр гаргах үйл 
явцад нөлөөлөлд өртсөн иргэд болон оролцогч бусад талуудын санал бодлыг нэгтгэх 
боломжийг олгодог үйл явцыг хэлнэ.     
 
Амьдрах уугуул орчин. Амьтан, ургамлын байгалийн унаган төрөл зүйлсээс биологийн 
нэгдэл нь бүрдсэн, тухайн нутгийн төрөлх байгаль, экологийн анхдагч  чиг үүрэгт хүний үйл 
ажиллагааны улмаас  онцгой өөрчлөлт ороогүй хуурай болон усан бүс нутгийг хэлнэ. 
 
Соёлын биет өв. Археолог, палеонтолог, түүх, барилга архитектур, шашин, гоо зүй болон 
соёлын өөр бусад ач холбогдол бүхий хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгө, талбай, байгууламж, 
цогцолбор, байгалийн өвөрмөц тогтоц бүхий газрыг хэлнэ. Соёлын биет өв нь хот, хөдөө орон 
нутагт, газар дээр болон дор, эсвэл усан дор байж болох ба тэдгээр нь орон нутгийн, бүс 
нутгийн, үндэсний, эсвэл олон улсын ач холбогдолтой байж болно.      
 
Байршлын хувьд нүүлгэн шилжүүлэх. (i) газрыг нь албадан авсан, эсвэл (ii) дархан цаазтай 
газар, хуулиар хамгаалагдсан бүсэд газар ашиглах, эсвэл нэвтрэх эрхийг нь хориглосны 
улмаас  оршин суугаа газар, орон байраа алдахыг хэлнэ.  
 
Ноцтой өөрчлөлт буюу доройтол (i) газар, усыг ашиглах дадал урт хугацааны туршид, 
ихээхэн хэмжээгээр өөрчлөгдсөний улмаас нутгийн унаган байгалийн бүрэн бүтэн байдал 
алдагдах, ноцтой сүйрэх, эсвэл (ii) өөрийн унаган төрөл зүйлсийн амьдрах чадвартай тоо 
толгойг хэвээр хадгалах чадавхиа ихээхэн хэмжээгээр алдсан  амьдрах орчны өөрчлөлтийг 
хэлнэ.        
 

Энэхүү баримт бичгийг олон нийтэд хүртээмжтэй болгох зорилгоор Англи хэлнээс орчуулав. Азийн 
Хөгжлийн Банк нь орчуулгын  үнэн зөвийг хянасан боловч АХБ-ны албан ёсны хэл нь Англи хэл 
тул энэхүү баримт бичгийн Англи хэл дээрх хувийг жинхэнэ (энэ нь албан ёсны бүрэн эрхэт ) эх 
хувь гэж үзнэ. Энэхүү баримт бичгээс ишлэл татахдаа Англи хэл дээрх эх хувийг заавал дурдвал 
зохино. 
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I. ОРШИЛ, ТАНИЛЦУУЛГА 
 
1.  Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-ны үйл ажиллагааны бодлогод Хүн амыг албадан нүүлгэн 
шилжүүлэх бодлого (1995), Нутгийн уугуул  иргэдийн тухай бодлого (1998), Байгаль орчны 
тухай бодлого (2002) гэсэн хамгааллын гурван багц бодлого багтдаг. Дээрх хамгааллын цогц 
бодлогуудын аль алиныг шинэчлэх шаардлагатай болсон юм.  АХБ-ны хөгжиж буй гишүүн 
орнуудад (ХБГО) хөгжил, бүтээн байгуулалтын явцад шинээр үүсч буй байгаль орчны болон 
нийгмийн тулгамдсан асуудлыг шийдэх, одоогийн мөрдөж буй хамгааллын багц бодлогын 
хэрэгжилтийн явцад хуримтлуулсан туршлага, сургамжаас суралцах, зээлийн шинэ арга зүй 
болон санхүүгийн шинэ арга хэрэгслийг бий болгох шаардлага АХБ-ны өмнө тулгараад 
байна. Үүний зэрэгцээ олон шатлалт санхүүжилтийн зээлийн шугам (ОШСЗШ), Экваторын 
зарчмыг хүлээн зөвшөөрсөн санхүүгийн байгууллага 1 зэрэг хувийн хэвшлийн 
байгууллагуудын тэргүүн туршлагыг АХБ өөрийн бодлогодоо тусгах нь зүйтэй. АХБ-ны  
хамгааллын бодлогыг илүү оновчтой болгох,  захиалагчийн хувьсан өөрчдөгдөж буй хэрэгцээ 
шаардлага хийгээд бизнесийн шинэ боломж бүрт тухайн бодлого нийцдэг байх нөхцлийг 
бүрдүүлэх үүднээс АХБ-ны удирдлага 2004 оны 12 дугаар сард хамгааллын бодлогын 
шинэтгэл (ХБШ)  баримт бичгийг баталсан юм.      
 
2.  ХБШ-д (i) хамгааллын бодлогын утга санааг тодорхой илэрхийлэх, уялдаа холбоо 
болон логик дэс дарааллыг сайжруулахын тулд илүү сайн томьёолох, (ii) төслийн үйл 
ажиллагааны горим болон үр дүнд анхаарах арга барилын тэнцвэртэй харьцааг хангах, (iii) 
шинээр буй болж буй олон төрлийн зээлийн бүтээгдэхүүн, санхүүжилтийн шинэлэг хэлбэрт 
тохирсон бодлого явуулах, (iv) ОУСБ-уудын дунд хэрэгжих хамгааллын бодлогын хоорондын 
уялдаа холбоог илүү сайжруулж, харилцан өөр боломж, чадавх бүхий  үйлчлүүлэгчдэд 
тохирсон хамгааллын арга барилыг бий болгох, (v) дотоод үйл ажиллагаа, нөөцийн 
хуваарилалтыг боловсронгуй болгох зэрэг асуудлыг тусгасан.  
 
3.  ХБШ-ийн үр дүнд нэгдсэн бодлогыг дараах бүтэцтэйгээр баталсан байна.  Үүнд:   
  

(i) АХБ-ны хамгааллын бодлогын ерөнхий зорилтыг тодорхойлж, бодлогын 
зарчмыг тусган, хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх арга замын талаар 
тайлбарласан АХБ-ны хамгааллын бодлогын баримт бичиг (ХБББ). ХБГО-ууд 
дахь төрийн болон хувийн хэвшлийн үйлчлүүлэгчдийн харилцан адилгүй  
чадавх, хэрэгцээ шаардлагад тохируулж, өнөөдөр болоод  ирээдүйд   олгогдох 
зээлийн хэв загварт зориулан энэхүү ХБББ-г боловсруулсан юм.  

(ii) Байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх нөлөөлөл, эрсдэлийн асуудлыг 
шийдвэрлэхдээ зээлдэгч/захиалагчийн дагаж мөрдөх ёстой хамгааллын  
тодорхой багц шаардлага. АХБ-ны мэргэжилтэн урьдач шинжилгээ, хяналт 
шалгалтаар дамжуулан тухайн зээлдэгч/захиалагч төслийн бэлтгэл ажил, 
хэрэгжилтийн явцад дээрх шаардлагыг хэрхэн биелүүлж байгааг 
баталгаажуулна. Цаг хугацааны явцад АХБ-ын зүгээс үр дүнг нь сайжруулах, 
тэргүүн туршлага нэвтрүүлэх, хувьсан өөрчлөгдөх  хэрэгцээ шаардлагыг дагах 
үүднээс одоо хэрэглэгдэж буй хамгааллын шаардлагыг шинэчилж, улмаар шинэ 
заалт нэмж оруулж болно. 

1 Эдгээр нь төслийн санхүүжилтэнд байгаль орчин ба нийгэмд тулгарах эрсдэлийг шийдвэрлэдэг санхүүгийн салбарын тогтолцоо буюу  
экваторын зарчмыг дагадаг санхүүгийн байгууллагууд юм.   
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(iii) Төслийн бүх үе шатанд урьдач шинжилгээ, хяналт шалгалт хийх зорилго бүхий 

АХБ-ны дотоод хяналтын үйл ажиллагааг тодорхойлон заасан  Үйл 
ажиллагааны  гарын авлага орно.      

 
4.  АХБ-ны Захирлуудын Зөвлөлөөр батлагдсаны дараа  одоогийн хамгааллын 3 бодлогыг 
ХБББ ба зээлдэгч/захиалагчдад тавих хамгааллын бодлогын шаардлага,  одоогийн ҮАГА-ын 
F1, F2, F3 бүлгийг ҮАГА-ын шинэ бүлэг тус тус орлоно. Мэргэжлийн нарийн зөвөлгөө, 
удирдамж өгөх, шилдэг туршлага нэвтрүүлэх үүднээс АХБ өөрийн Нүүлгэн шилжүүлэлтийн2 
гарын авлага болон Байгаль орчны үнэлгээний удирдамж (2003)-ийг шинэчилж, Нутгийн 
уугуул иргэдийн талаарх гарын авлагыг шинээр боловсруулна.  
 
5. ХБББ-ыг бэлтгэх ажлын хүрээнд хөндлөнгийн санал, хүсэлтийг авах зорилгоор 
хэлэлцүүлгийн төслийг АХБ-ны цахим хуудсанд  2007 оны 10 дугаар сард байршуулсан. 2007 
оны 11 дүгээр сараас 2008 оны 4 дүгээр сарыг дуустал явуулсан энэхүү хэлэлцүүлгийн явцад 
АХБ бүсчилсэн болон бусад хэлбэрийн 14 семинар зөвлөлгөөнийг зохион байгуулж, олон 
тооны санал, хүсэлт хүлээн авлаа.  Мөн тус байгууллага нь нилээд тооны саналыг бичгээр 
хүлээн авснаас гадна сэдэвчилсэн ярилцлага,  хэлэлцүүлэг, сэдэвт уулзалт болон теле-
хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, хангалттай хэмжээний санал хүлээн авсан билээ.  
Хэлэлцүүлгийн хугацаа дуусахаас өмнө хүлээн авсан бүх саналыг АХБ-ны цахим хуудсанд 
байршуулсан. АХБ-ны удирдлагын зүгээс өргөн цар хүрээг хамарсан эдгээр санал, тайлбарыг 
аль болох өөрийн бодлогод тусгах зорилгоор ХБББ-ын шинэчилсэн хувилбарыг боловсруулж, 
оролцогч талуудыг хамарсан хэлэлцүүлэг семинарыг Манила хотод зохион байгуулахаар 
шийдвэрлэсэн юм.  
 
6. Олон нийтээр шүүн хэлэлцүүлэхээр ХБББ-ын төслийн шинэчилсэн хувилбарыг 2008 
оны 10 дугаар сарын 3-наас 12 дугаар сарын 4-ний өдөр хүртэл АХБ-ны цахим хуудсанд  
байршуулсан. Улс орон болон орон нутгийн түвшинд зохион байгуулсан нийт 14 удаагийн 
уулзалт зөвлөлгөөний үеэр ирүүлсэн санал бодол, 2007 оны 10 дугаар сарын 12-ноос 2008 оны 
4 дүгээр сарын 30-ны хооронд явуулсан хэлэлцүүлгийн үеэр бичгээр ирсэн саналыг нэгтгэн 
тусгасан санал хариултын хүснэгтийг 2008 оны 10 дугаар сарын 9-ний өдөр АХБ-ны ХБШ-
ийн цахим хуудсанд байршуулсан болно. Хамгааллын бодлогын хяналтын журмын төслийг 
(Үйл ажиллагааны гарын авлагын төсөл) 2008 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр олон нийтийн 
хүртээл болгов. Сонирхогч талуудын хүсэлтийн дагуу нэр томъёоны тайлбар толийн төслийг 
цахим хуудсанд байршуулсан. ХБББ-ын  шинэчилсэн хувилбарын талаар оролцогч талуудын 
тавьсан саналд АХБ-ын зүгээс өгсөн тайлбарыг танилцуулахын сацуу уг төслийн тухай 
дэлгэрэнгүй, цогц хэлэлцүүлэг явуулах үүднээс дараагийн семинарыг 2008 оны 11 дүгээр 
сарын 18-наас 21-ний хооронд Манила хотод зохион байгуулсан билээ. (Талуудын хооронд 
хийсэн хэлэлцүүлгийн тайлан мэдээг АХБ-ны ХБШ-ийн цахим хуудаснаас харна уу.)    
 
7.  2009 оны 1 дүгээр сард АХБ-ны Удирдах зөвлөлийн гишүүдэд ХБББ-ын ажлын баримт 
бичгүүдийг бэлтгэн  хүргүүлсний дагуу Зөвлөл 2009 оны 2 дугаар сард  ХБББ-ыг авч 
хэлэлцэв. Ийнхүү АХБ-ны Удирдах зөвлөл, ажилтнууд болон хөндлөнгийн оролцогчид болох 
төрийн болон иргэний нийгмийн байгууллага, хувийн хэвшил, эрдэм шинжилгээ, сургалтын 

2  АХБ. 1998. Нүүлгэн шилжүүлэлтийн гарын авлага: Тэргүүн туршлагын хөтөч. Манила. 
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байгууллагуудын оролцоотойгоор байгууллага дотроо болон бусад байгууллагуудын дунд 
зохион байгуулсан зөвлөлдөх үйл явцын үр дүнд энэхүү баримт бичиг бий болсон юм.  
 

II. ӨӨРЧЛӨГДӨЖ БУЙ НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ  
 
8.  Дэлхийд хүн амын тоогоороо тэргүүлж, асар хурдацтай хөгжиж буй Ази, Номхон 
далайн бүс нутгийн улс орнуудад  байгаль орчин, нийгмийн байдал эрс өөрчлөгдөж байна. 
Урт хугацааны тогтвортой хөгжлийн тухай асуудал Азийн олон оронд хурцаар тавигдах 
боллоо. Байгалийн нөөцийн хэрэгцээ өсөн нэмэгдэхийн сацуу аж үйлдвэржилт болон хотжилт 
асар хурдацтай явагдаж байгаа нь газар ашиглалт, хүн амын суурьшлын бүтцэд өөрчлөлт бий 
болгож, усны нөөц багасах, чанар муудах, биологийн олон янз байдал алдагдах, ой мод устах, 
цөлжилт үүсэх, бохирдлын түвшин нэмэгдэх, улмаар хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө 
үзүүлэх зэрэг олон үр дагаврыг дагуулж байна. Ийм сөрөг нөлөө нь ядуу иргэдэд онцгой хүнд 
тусах нь ойлгомжтой. Хүн ам хэт нягтаршиж, хот байгуулалт, дэд бүтцэд шаардлагатай 
газрын хэрэгцээ ихсэхийн хирээр иргэдийг албадан нүүлгэн шилжүүлэх эрсдэл нэмэгдэж, 
ядуу хийгээд нутгийн уугуул иргэд зэрэг эмзэг бүлгийнхэнд тусах сөрөг нөлөө ихэсч байна.  
Дэлхий  дээр 250 сая гаруй нутгийн уугуул иргэд оршин суудгаас 70 орчим хувь нь Ази, 
Номхон далайн бүс нутагт амьдардаг. 120 орчим хэл мөхөх аюулд орж, зарим нь бүр устаж 
хэрэглээнээс гарсан нь  нутгийн уугуул иргэдийн соёл, бие даасан байдал ямар эрсдэл 
аюултай тулгарч байгаагийн тодорхой жишээ билээ. Байгаль орчин доройтсоноос болон 
албадан нүүлгэн шилжүүлсний улмаас хохирч, ядууралд орохоос ард иргэдийг урьдчилан 
сэргийлэх, нутгийн уугуул иргэд болон бусад эмзэг бүлгийхний хэрэгцээ шаардлагыг ойлгож, 
эрхийг нь хүндлэн, сөрөг үр дагаврыг сааруулахад чиглэсэн ХБГО-ны бодлогыг сайжруулж, 
чадавх бүрдүүлэх шаардлага хурцаар тавигдаж байна.        
 
9. ХБГО-ууд нийгмийн болон байгаль орчны тулгамдсан асуудалд өөр өөр байр 
сууринаас хандаж байна. Зарим нэг нь байгаль орчин, нийгмийн хамгааллын бодлого, эрх 
зүйн орчноо сайжруулж байхад, нөгөө хэсэг нь өөрсдийн дутуу дулимаг тогтолцоотойгоо 
зууралдсаар,  хандивлагч байгууллагын бодлого, журамд найдсан хэвээр байна. Нийгэм, 
байгаль орчны тогтвортой хөгжлийг хангах, ил тод байдал, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх 
талаар хүлээлт их байгаа учраас тухайн бүс нутгийн хөгжлийн явцыг даган төрийн болон 
хувийн хэвшлийн байгууллага, иргэний нийгэм, орон нутгийн иргэдийн хүлээх үүрэг, 
хариуцлага өөрчлөгдөж байна. Үүний сацуу нийгэм, байгаль орчны чиглэлээр жинтэй үүрэг 
хариуцлага хүлээх тухайд бизнесийн салбарынханд ирэх дарамт нэмэгдэж байгаатай   
зэрэгцэн арилжааны банк болон санхүүгийн зуучлагчдын үүрэг роль мөн өргөжиж  байна. 
Тухайн улс оронд мөрдөж буй стандартыг олон улсын түвшинд хүргэх, дэлхийн болон бүс 
нутгийн байгаль орчин, нийгэмд тулгарсан эрсдэлийг даах чадавхийг бэхжүүлэх, нийгэм, 
байгаль орчны тогтвортой хөгжлийг хөхиүлэн дэмжих шаардлага зүй ёсоор гарч буйг    
ХБГО-ууд хүлээн зөвшөөрөх нь нэмэгдэж байна. Мөн хувийн хэвшлийнхэн байгаль орчинд ч,   
нийгмийн өмнө ч хариуцлага хүлээсэн хөрөнгө оруулалтын дэвшилтэт арга замуудыг 
нэвтрүүлэх сонирхолтой боллоо. Түүгээр ч үл барам,  бизнесийн боломж нь тодорхой байвал 
дүрэм журмыг дагах төдийхнөөс халин хавьгүй илүү зүйлийг хийхэд тэд бэлэн байна.   
 
10.  ОУСБ-ууд байгаль орчин, нийгмийн хамгааллын чиглэлийн бодлогоо цаг үеийн 
шаардлагатай нийцүүлэн шинэчилсээр ирсэн. Тухайлбал, Дэлхийн банк 2005 онд өөрийн 
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байгууллагын дэмжлэгтэй хэрэгжих үйл ажиллагааны 3   хүрээнд нийгэм, байгаль орчны 
хамгааллын асуудлыг шийдэх асуудалтай холбогдуулан тухайн улсын үндэсний тогтолцоог 
ашиглах туршилтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. 2008 оны 1 дүгээр сард Дэлхийн 
банк тухайн улсын тогтолцоог ашиглах туршилтын хөтөлбөрийн 4 эхний үе шатны 
хэрэгжилтийг дүгнэж, тайлан гаргажээ. Уг тайлан дээр  үндэслэн,  зээлдэгчийн чадавхийг 
тухайн төслийн хүрээнээс хальсан, илүү тогтвортой түвшинд хөгжүүлэх, улмаар зээлдэгч 
болон бусад түншүүдээс хамгааллын өргөн хүрээт үйл ажиллагаа явуулахыг шаардахын тулд 
энэхүү санаачилгыг төслийн түвшингээс улс орны түвшинд  хүртэл өргөжүүлэн үргэлжлүүлэх 
саналыг Дэлхийн банк баталсан юм. Цаг үеийн өөрчлөлтийг тусгах зорилгоор 2005 онд 
Нутгийн уугуул иргэдийн тухай, 2006 онд Соёлын биет өвийг хамгаалах тухай бодлогоо тус 
тус шинэчлэн баталсан. Хувийн хэвшилд үр дүнг голчилсон шаардлагыг тавьж, тэргүүн 
туршлагыг нэвтрүүлэх зорилгоор 2006 онд Олон улсын санхүүгийн корпораци (ОУСК)  
Нийгэм, байгаль орчны тогтвортой 5  байдлын бодлого ба гүйцэтгэлийн стандартыг 
баталсан.  ОУСК-ын гүйцэтгэлийн энэхүү шинэ стандартыг санхүүгийн арилжааны 60 гаруй 
байгууллага төсөл санхүүжүүлэхдээ хэрэглэж эхэллээ. Түүнчлэн 2006 онд Америк дундын 
хөгжлийн банк  Байгаль орчин ба хамгааллын асуудлын нэгдсэн бодлогыг6  баталсан бөгөөд 
энэ бодлогын хүрээнд улс үндэстний тогтолцоонуудаас сонгон хэрэглэдэг жишиг тогтсон 
байна. 2008 оны 5 дугаар сард Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк (ЕСБХБ)  2003 онд 
баталсан Байгаль орчны бодлогынхоо оронд 10 шаардлага бүхий Байгаль орчин ба нийгмийн 
бодлогыг 7  баталжээ. ЕСБХБ-ны Хамгааллын шинэ бодлого ба гүйцэтгэлд тавигдах 
шаардлагууд нь ОУСК-ын баталсан хамгааллын бодлоготой төстэй боловч, ЕСБХБ-ны үйл 
ажиллагаа явуулдаг бүс нутгийн онцлог шинж болон тус банкны хүлээн зөвшөөрч, баталсан 
Европын  байгаль орчны зарчмын дагуу хүлээх үүрэг хариуцлагыг нэмж тусгасан байна. 
 
11.  Хандивын үйл ажиллагааг зохицуулах, тухайн улсын  үндэсний тогтолцоотой 
уялдуулан нийцүүлэх явдалд сүүлийн үед онцгойлон анхаарах боллоо.  2005 оны Тусламжийн 
үр өгөөжийн тухай Парисын тунхаглалд ядуурал, тэгш бус байдлыг бууруулах, өсөх дэвших 
үйл явцыг нэмэгдүүлэх, чадавхийг бий болгох, Мянганы хөгжлийн зорилтуудын биелэлтийг 
хурдасгахад зээл тусламжийн менежмент, үр дүнг сайжруулах тухай болон хандивлагч ба 
түншлэгч орнуудын нийтлэг үүрэг хариуцлагыг тодорхойлон заасан. Уг тунхаглалд улс 
орнуудын бие даах чадварыг баталгаажуулах, хандивын хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг тухайн 
орны хөгжлийн стратеги, тэргүүлэх чиглэл болон үндэсний хууль тогтоомжтой уялдуулах, 
хандивлагчдын харилцан уялдаа бүхий арга барил, үйл ажиллагааг дэмжих,  явуулах, хөгжилд 
чиглэсэн удирдлагаар хангах, харилцан хариуцлага хүлээх гэсэн 5 зарчим багтдаг. Эдгээр 
зарчим нь нийгэм, байгаль орчны асуудлын талаарх  үзэл санаагаа  хөгжиж буй тухайн түнш 
орны стратеги, тэргүүлэх чиглэлтэй илүү нягт уялдуулах боломжийг хандивлагчдад олгохын 
хамт нийгмийн болоод байгаль орчны тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр хүч 
чармайлтаа нэгтгэн дайчлахад нь томоохон түлхэц болсон билээ. 2008 онд Акра хотноо 
батлагдсан Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө нь дээрх зарчмыг дахин баталгаажуулж, үндэсний 
тогтолцоонд ихээхэн ач холбогдол өгсөн. Ердийн хөрөнгийн нөөц (ЕХН)-ийн зээлдэгчдийг 
дэмжих үүднээс АХБ-ны хүчин чармайлтаар зохион байгуулагдсан зөвлөгөөнөөс харахад 

3 Дэлхийн банк. 2005. Банкны дэмжлэг бүхий төслүүдийн хүрээнд байгаль орчин, нийгмийн хамгааллын асуудлыг шийдвэрлэхэд зээлдэгчийн  
хамгааллын тогтолцоог  хэрэглэж турших нь. Вашингтон.  
4 Дэлхийн банк. 2008. Байгаль орчин, нийгмийн хамгаалалд үндэсний тогтолцоог ашиглах туршилтын хөтөлбөрийн эхний шатны үнэлгээ. 
Вашингтон.  
5 ОУСК. 2006. Нийгэм, байгаль орчны тогтвортой байдлын бодлого ба гүйцэтгэлийн стандарт. Вашингтон.  
6Америк дундын хөгжлийн банк. 2006. Байгаль орчин, хамгааллын асуудлын нэгдсэн бодлого. Вашингтон.  
7 ЕСБХБ. 2008. ЕСБХБ Байгаль орчин, нийгмийн бодлого. Лондон.  

                                                



5 

төрийн байгууллагууд ерөнхийдөө АХБ-ны хамгааллын бодлогын зорилго, зарчмыг хүлээн 
зөвшөөрч байсан бол, харин ЕХН-ийн зарим үйлчлүүлэгчид АХБ-ны дүрэм журам бус, харин 
өөрийн үндэсний тогтолцооны хүрээнд  хамгааллын зарчмыг мөрдөх  нь зөв  гэсэн саналыг 
илэрхийлжээ. 
 
12.  АХБ-ны үйл ажиллагааны мөн чанар цаг үеэ даган мөн өөрчлөгдөж байна. Ази, 
Номхон далайн бүс нутгийн эдийн засаг өсч хөгжинө, тусламж дэмжлэг, санхүүгийн салбарт 
ахиц гарна гэсэн хүлээлт бий болсон өнөөгийн нөхцөлд АХБ эдгээр нөхцөл байдалтай 
уялдуулан дотооддоо өөрчлөлт шинэчлэлт хийхийн хамт Ази, Номхон далайн бүс нутагт 
ядуурлыг бууруулах үндсэн зорилгодоо тууштай байх болно.  Бүс нутгийн нэгдмэл байдал, 
байгаль орчны тогтвортой байдал болон эдийн засгийн тэнцвэртэй хөгжлийг  өөрийн эрхэм 
зорилго, алсын хараандаа АХБ тусгах болно. АХБ-ны 2008-2020 он хүртэлх урт хугацааны 
стратегийн бодлого (Стратеги 2020)8 нь шинэчлэлийн 5 хөдөлгөгч хүчин дээр тулгуурладаг. 
Үүнд: (i) хувийн хэвшлийн хөгжил ба үйл ажиллагаа, (ii) сайн засаглал ба чадавх бий болгох, 
(iii) жендерийн эрх тэгш байдал, (iv) мэдлэгт тулгуурласан шийдвэр, (v) түншлэл орно. Мөн 
(i) дэд бүтэц, (ii) байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлт, (iii) бүс нутгийн хамтын ажиллагаа 
ба нэгдмэл байдал, (iv) санхүүгийн салбарын хөгжил, (v) боловсрол зэрэг таван үндсэн 
чиглэлд АХБ үйл ажиллагаагаа чиглүүлэх болно. Хувийн хэвшлийнхний хөтөлбөр өргөжин 
тэлж, санхүүгийн салбар ба хөрөнгийн зах зээл дээрх хөрөнгө оруулалт болон үйлчлүүлэгчид 
төрөлжиж, нийгэм, байгаль орчинд ноцтой нөлөөлөл үзүүлэхүйц дэд бүтцийн томоохон 
төслийн тоо нэмэгдэхийн хирээр тухайн төслийн хүрээнд нийгэм, байгаль орчны тогтвортой 
байдлыг баталгаажуулахад чиглэгдсэн хамгааллын бодлогыг шинэчилж байх зайлшгүй 
шаардлага гарч байна. Энэ нь хөгжлийн эерэг үр дүнгийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн билээ.        
 
13.  2004 оны 8 дугаар сард АХБ шинэчлэлийн цогц хөтөлбөрийг дэвшүүлж, өөрийн үйл 
ажиллагааны үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор зээлийн шинэ хэлбэр, хэрэгслийг 
нэвтрүүлсэн юм. Хөгжилд чиглэсэн шинэтгэл, үр ашигтай санаачлагыг дэмжих, дундаж 
орлоготой улс орон хийгээд ЕХН-өөс зээлдэгчдэд үзүүлэх дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх  талаар 
АХБ-наас сүүлийн үед дэвшүүлсэн шинэ санаачилга нь тусламжийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх 
шаардлагын талаарх олон улсын зохицуулалттай нийцэж байгаа юм. Хөгжлийн туслалцааны 
зонхилох хэлбэр нь төслийн шууд зээл байх үед одоогийн мөрдөж буй хамгааллын бодлогыг 
боловсруулжээ. Төслийн түвшинд хэрэгжүүлж байгаа уламжлалт хамгааллын арга хандлага 
нь АХБ-ны шинэчлэгдэн өөрчлөгдөж байгаа зээлийн бүтээгдэхүүн болон санхүүжилтийн 
шинэлэг хэлбэрт хангалттай  үйлчилж чадахгүй байгаа учраас хамгааллын бодлогыг тэдгээрт 
нийцүүлэх шаардлагатай байна. Олон шатлалт санхүүжилтийн зээлийн шугам (ОШСЗШ) 
зэрэг зээлийн шинэ хэлбэр болон санхүүгийн олон төрлийн хэрэгсэл нь хамгааллын бодлогыг 
хэрэгжүүлэх, биелэлтийг хангах явдлыг улам ярвигтай  болгож байна. Санхүүжилтийн шинэ 
хэлбэр, шинэтгэлийг үргэлжлүүлэх хэрэгцээ, үйлчлүүлэгчдийн хувьсан өөрчлөгдөж буй 
нөхцөл байдлыг даган АХБ-ны хамгааллын бодлогыг үр дүнтэй, оновчтой болгох шаардлага 
урган гарч байна.  

 
 
 
 

  

8 АХБ. 2008. Стратеги 2020: Азийн Хөгжлийн Банкны урт хугацааны стратеги бодлого 2008–2020.Манила. 
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III. ХАМГААЛЛЫН ӨНӨӨГИЙН БОДЛОГО, ТУРШЛАГА 
 
A. АХБ-ны одоогийн хамгааллын бодлого  
 
14.  АХБ-ны хамгааллын бодлогын цар хүрээ. Ерөнхий утгаараа хамгааллын бодлого 
гэж хөгжил дэвшлийн эерэг үр дүнг хүртэж чадаагүй, сөрөг нөлөөлөлд өртөх магадлал 
өндөртэй иргэдийн эрхийг хамгаалахын зэрэгцээ байгаль орчин, нийгэмд учрах сөрөг үр 
дагавраас зайлсхийх, тэдгээрийг бууруулах, арилгахад чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах 
бодлогыг хэлдэг. АХБ-ны хамгааллын багц бодлого нь Байгаль орчин 9 , Нутгийн уугуул 
иргэд, Албадан нүүлгэн шилжүүлэх тухай гэсэн үйл ажиллагааны 3 бодлогоос бүрддэг. 
Энэхүү бодлогын хүрээнд Байгаль орчны асуудлаар АХБ-ны үйл ажиллагаандаа баримтлах 
бодлого 10 , Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт 11 , Нутгийн уугуул иргэд 12  гэсэн гарын авлага 
дагалдан гарсан.  АХБ-аас гаргасан Нүүлгэн шилжүүлэлтийн удирдамж (мөрийн тайлбар 2) 
ба Байгаль орчны үнэлгээний удирдамж-д (2003) хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлсэн тэргүүн 
туршлагаас оруулсан. Дээрх үндсэн 3 бодлогоос гадна, ус, эрчим хүч, ой зэрэг хэд хэдэн 
салбарын бодлогод байгаль орчныг хамгаалахтай холбоотой заалтууд тусгагдсан байдаг. 
 
15.  Хамгааллын бодлогод тавигдах шаардлага. Төслийн хэрэгжилтийн турш сөрөг 
нөлөөллийг үнэлэх, тодорхой төлөвлөгөөний дагуу сааруулах үйл явцыг Хамгааллын гурван 
бодлогод заасан. Хамгааллын бодлогын дагуу (i) төслийн эхэнд нөлөөллийг олж тогтоож, 
үнэлгээ дүгнэлт хийх, (ii) бодит сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, бууруулах, зөөлрүүлэх, нөхөн 
олговор олгох төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, (iii) төслийг төлөвлөх болон 
хэрэгжүүлэх явцад нөлөөлөлд өртөх эрсдэлтэй иргэдэд холбогдох мэдээллийг өгч, тэдэнтэй 
зөвлөлдөх ёстой. Энэ шаардлага нь АХБ-ны санхүүжилттэй бүх төсөл, төслийн бүрэлдэхүүн 
хэсэг болон хувийн хэвшлийн оролцоо бүхий төсөлд хамаатай. “Үйл ажиллагааны гарын 
авлага” бүлэгт (мөрийн тайлбар 10-12)  дотоод журмыг нарийвчлан тайлбарласан бөгөөд 
хэрхэн хэрэгжүүлэх үйл явцыг дараах байдлаар тодорхойлсон байна. Үүнд: (i) АХБ-ны 
санхүүжүүжилт бүхий төслийн эхлэх мөчөөс эхлэн тулгарч болох гол асуудлуудыг судлан 
тодруулж, хамрах хүрээг нь тодорхойлох ба энэ ажлыг төсөл хэрэгжүүлэх үед үргэлжлүүлэх, 
(ii) нөлөөллийг үнэлэх, сөрөг нөлөөллийг сааруулах арга хэмжээ, хянах хөтөлбөр, зохион 
байгуулалтын асуудлыг тусгасан хамгааллын төлөвлөгөөг боловсруулах, энэхүү хамгааллын 
бодлогыг төслийн төлөвлөгөө, хэрэгжилтэд тусгах, (iii) төслийн бэлтгэл болон хэрэгжилтийн 
турш нөлөөлөлд өртөж болзошгүй иргэдтэй зөвлөлдөх, зохих мэдээллийг ойлгомжтой хэл, 
хүртээмжтэй хэлбэрээр тэдэнд хүргэх, (iv) хамгааллын төлөвлөгөөг олон нийтэд танилцуулж, 
мэдээллийг төслийн бүх үе шатанд 13  шинэчилж байх зэрэг асуудал орсон. АХБ-ны 
хамгааллын бодлого нь АХБ-ны болон ХБГО-уудын аль алиных нь хамгааллын бодлогыг 
баримтлах шаардлагыг тавьдаг.  
 
16.  Үүрэг, хариуцлага. Одоогоор хэрэгжиж буй хамгааллын гурван бодлогын үндсэн 
зарчмын дагуу зээлдэгч/захиалагч нар хамгааллын энэхүү бодлогын заалтыг хэрэгжүүлэх 

9 Байгаль орчны бодлого нь 5 үндсэн хэсгээс бүрддэг боловч зөвхөн 5 дахь нь хамгааллын асуудал болох байгаль орчинтой холбоотой (АХБ-
ны үйл ажиллагаанд байгаль орчны асуудлыг тусгах, хэсэг 30,50-70).  
10 АХБ. 2006. Үйл ажиллагааны гарын авлага. Бүлэг F1: АХБ-ны үйл ажиллагаан дахь байгаль орчны асуудал. Манила  
11 АХБ. 2006. Үйл ажиллагааны гарын авлага Бүлэг F2: Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт. Манила.  
12 АХБ. 2006. Үйл ажиллагааны гарын авлага. Бүлэг F3: Нутгийн уугуул иргэд. Манила. 
 
13 АХБ-ны Олон нийттэй харилцах бодлого (2005) нь АХБ-ны явуулж буй үйл ажиллагаа, түүний дотор  хамгааллын чиглэлээрх мэдээллийг 
олон нийтэд нээлттэй түгээх шаардлагыг тодорхойлсон байдаг.   
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үүрэгтэй. Зээлдэгч/захиалагч нь нийгэм болоод байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөллийн үнэлгээ 
хийх, нөлөөлөлд өртсөн иргэд, олон нийттэй зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулах, 
хамгааллын төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлэх, эдгээр төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 
хянах, хяналтын тайлан боловсруулж, танилцуулах үүрэгтэй. Харин АХБ хамгааллын 
бодлогын заалтыг зээлдэгч/захиалагчдад тайлбарлах, чадавхийг бэхжүүлэх хөтөлбөрийн 
тусламжтайгаар төслийн бэлтгэл, гүйцэтгэлийн турш хамгааллын бодлогыг хэрхэн 
хэрэгжүүлэх асуудлаар зээлдэгч/захиалагчдад туслалцаа үзүүлэх, түүнчлэн судалгаа 
шинжилгээ хийгдсэн эсэхийг хянах, мөн хяналт, удирдлагаар хангах үүрэгтэй. Хэдийгээр 
АХБ тухайн төслийн хэрэгжилтийн турш хамгааллын бодлогын биелэлтэд хяналт тавих 
үүрэгтэй  ч, төслийг боловсруулах, батлах үе шатад мөн багагүй анхаарал хандуулдаг. 
Төслийн эцсийн тайлан болон төслийн гүйцэтгэлийн дүгнэлтийн тайланг хүлээн авахдаа АХБ 
нь хамгааллын арга хэмжээний биелэлтийн тайланг давхар хянадаг.   
 
Б.  Бодлогын хэрэгжилтийн хяналт  
 
17.  Хяналтын тогтолцоо.  АХБ 200214 онд шинэ зохион байгуулалт хийснийхээ дараа  
төслийн зүгээс хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа эсэхийг хянах тогтолцоог бий 
болгосон. Уг шинэ тогтолцооны дагуу Байгаль орчин, нийгмийн хамгааллын хэлтсийн 
дэмжлэгтэйгээр АХБ-ны Бодлогын биелэлтийн хяналтын дарга хамгааллын бодлогын 
биелэлт, холбогдох үйл ажиллагааны журам, удирдамжийн талаар удирдлага болон үйл 
ажиллагааны газарт зөвлөгөө өгөх үүрэгтэй. Хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа 
эсэхийг төслийн турш хянадаг. Хэрэв тухайн төсөл нь бодлогын заалтыг мөрдөхгүй бол 
Удирдлагын хяналтын хурлаар хэлэлцэж, бодлогыг биелүүлэх арга хэмжээний талаар 
зааварчилга өгөх ба тухайн асуудлыг Байгууллагын хяналтын хорооны хурлаар давхар 
хянана. Удирдах зөвлөлөөр тухайн төсөл батлагдахаас өмнө хамгааллын бодлогын гол 
шаардлагууд хангагдсан байх нөхцлийг бүрдүүлэх талаар Үйл ажиллагааны газар арга хэмжээ 
авна. Хууль ёсны гэрээ хэлэлцээрт хамгааллын тухай орсон заалт хэрэгжиж буй эсэхийг 
төслийн хэрэгжилтийн явцад хянах ба хэрэгжээгүй тохиолдолд зохих арга хэмжээг авна.  
 
18.  Хариуцлагын тогтолцоо. 2003 оны 5 дугаар сард батлагдсан АХБ-ны  хариуцлагын 
шинэ тогтолцооны 15  дагуу АХБ-ны санхүүжилттэй ямарваа нэг төслийн сөрөг нөлөөлөлд 
өртсөн иргэд гомдол мэдүүлэх, шийдвэрлүүлэх, АХБ-ны үйл ажиллагааны бодлого, журам, 
хамгааллын бодлого зөрчигдсөн байж болох талаар мэдээлэх боломжтой болсон. 
Хариуцлагын энэ шинэ тогтолцоо нь АХБ-ны Хяналтын Үүрэг (1995)16-ийг орлох болсон юм.  
Шинэ механизм нь тус тусдаа боловч хоорондоо уялдаа холбоо бүхий хоёр өөр үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. Үүнд: (i) АХБ-ны тусламжтай хэрэгжиж буй төслийн сөрөг 
нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд туслалцаа үзүүлэх үүднээс 
АХБ-ны төслийн тусгай зохицуулагчийн удирдлаган дор зөвлөлдөх, (ii) төслийн нөлөөлөлд 
өртсөн иргэд АХБ-ны Хэрэгжилтийг хянах хороонд хандан бодлогын хэрэгжилтэд хяналт 
тавихыг хүссэн хүсэлт гаргах боломжийг бий болгох зэрэг орно.        
 
  

14 АХБ. 2001. Азийн хөгжлийн банкны шинэ зохион байгуулалт. Mанила.  
15 АХБ, 2003. Хянан шалгах үйл ажиллагааг  хянах. АХБ-ны хариуцлагын шинэ тогтолцоог бүрдүүлэх. Манила    
16 АХБ, 1995. Хянан шалгах үйл ажиллагааг бий болгох. Манила  
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В. АХБ-ны хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлсэн туршлага 
 
19.  Байгаль орчин. АХБ байгаль орчны үнэлгээг зээл олгох үйл ажиллагаандаа  197917 
онд албан ёсоор нэвтрүүлсэн. Өнөөг хүртэл мөрдөгдөж буй Байгаль орчны бодлого  2002 онд 
батлагдах үед АХБ байгаль орчны үнэлгээ, удирдлагын чиглэлд аль хэдийн 20 гаруй жилийн 
туршлага хуримтлуулсан байв. Энэ хугацаанд байгаль орчны хамгааллын бодлогын зарчим, 
цар хүрээ нь тэлж, зөвхөн мэргэжлийн үнэлгээ хийж, нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авах 
төдийхнөөр эхэлж байсан үетэй харьцуулахад байгаль орчны менежментийн цогц төлөвлөгөө 
(БОМТ) боловсруулж, түүнийгээ хэрэгжүүлэх чадвартай болтлоо өсч дэвшсэн байна. БОМТ-
ний үндсэн гол агуулга нь нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ, хяналтын хөтөлбөр, өртгийн 
тооцоо, төсөв, хэрэгжилтийг хариуцах байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт зэрэг 
асуудлууд юм. Түүнчлэн байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний явцад олон нийттэй 
зөвлөлдөх, мэдээллийг ил тод нээлттэй хүргэх, байж болох бусад хувилбарыг авч хэлэлцэх нь 
нэн чухал байдаг. Бодлогын заалтын биелэлт цаг хугацааны явцад сайжирсан боловч гол 
үзүүлэлт буюу байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээний үр дүн ба гаргасан зөвлөмжийг төсөлд 
тусгахгүй байх, зээлдэгч/захиалагч БОМТ-г өөрийн болгох, хэрэгжүүлэх тал дээр дутагдалтай 
хэвээр байсаар байна.                
 
20.  Үйл ажиллагааны үнэлгээний газрын (ҮАҮГ) 2006 онд хийсэн Байгаль орчны 
хамгааллын 18  бодлогын талаар үнэлгээ өгөх тусгай судалгаагаар (ТҮС) АХБ-ны байгаль 
орчны бодлого дахь хамгаалалтай холбоотой заалтууд нь оновчтой болсон, АХБ-ны 
санхүүжилт бүхий төслийн байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, бууруулахад 
чухал үүрэг гүйцэтгэсэн боловч, үйлчилгээний хэт өндөр зардал  нь төслийн үр ашгийг 
бууруулсан гэсэн дүгнэлт гарсан байна. Энэ судалгааны үр дүнд (i) “зээлийг урьдчилан 
хэлэлцэж батлах ажлаас эхлэн үр дүнд хүргэх” асуудалд хүчин чармайлтаа дахин чиглүүлэх, 
(ii) үндэсний тогтолцоо, горим журмыг байгаль орчны үнэлгээний бодлоготой илүү нягт 
уялдуулах, (iii) бодлогын хэрэгжилтийг төслийн түвшингээс ахиулж, чадавх бэхжүүлэх 
түвшинд хүргэж өргөжүүлэх, (iv) тогтвортой хөгжилд илүү анхаарах үүднээс байгаль орчин, 
нийгмийн хамгааллын бодлогын нэгдмэл байдлыг хангах гэсэн дөрвөн чиглэлээр Байгаль 
орчны тухай бодлогыг шинэчлэх зөвлөмж гарчээ. 
 
Мөн судалгаагаар (i) суурин төлөөлөгчийн газрын байгаль орчны судалгаа шинжилгээний 
ажлын чанарыг дээшлүүлэх, (ii) хяналтын үйл явцад төрийн бус байгууллагуудын (ТББ) 
гүйцэтгэх үүрэг, оролцоог нэмэгдүүлэх, (iii) А ангиллын төслийн  хувьд олон нийтэд 
мэдээллийг нээлттэй түгээх 120 өдрийн дүрэм, мөн байгаль орчинд мэдрэмтгий В ангиллын 
төслийн зэрэглэлийг дахин судлах, (iv) үндэсний тогтолцоог бэхжүүлэх, (v) АХБ-ны чадавх 
болон бодлогоор тавигдах шаардлага хоёрын хооронд зохих харьцааг бүрдүүлэхэд онцгой 
анхаарахын хамт шинэчлэн баталсан байгаль орчны тухай бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах асуудлыг анхааралдаа авахыг АХБ-д зөвлөжээ.    
 
21.  Албадан нүүлгэн шилжүүлэх. Дэлхийн банкны албадан нүүлгэн шилжүүлэх тухай 
бодлого дээр тулгуурлан АХБ өөрийн Албадан нүүлгэн шилжүүлэх бодлогыг 1995 онд 
баталсан. АХБ-ны санхүүжилттэй төслүүд илүү нарийн төвөгтэй болохын хирээр  ялангуяа 
хууль бусаар оршин суух иргэд олноороо суурьшсан байдаг хот суурин газрын хүн амыг 

17 АХБ. 1979. АХБ-ны Үйл ажиллагаанд байгаль орчны асуудлыг анхаарах нь. Манила  
18 АХБ, 2006. Байгаль орчны хамгааллын тухай тусгай үнэлгээний судалгаа. Манила   
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нүүлгэн шилжүүлэхгүйгээр өмч хөрөнгө, амьжиргаанд нь нөлөөлөх нөлөөллийн асуудлыг 
шийдвэрлэх шаардлага тэдгээр төслүүдэд тулгарах болсон юм. Уг бодлогыг хэрэгжүүлсэн 
туршлагаас харахад (i) газрын албан ёсны зөвшөөрөлгүй иргэдэд (тухайлбал: гаднаас нүүж 
ирсэн, эсвэл  оршин суух зөвшөөрөлгүй бусад иргэд) хандах хандлага, (ii) нүүдэл суудал, 
нөхөн сэргээлт/сэргээн засварлалт, амьжиргааны зохих нөхөн олговрын хэмжээ зэрэг нүүлгэн 
шилжүүлэх үйл явцтай холбоотой өртгийн хамрах хүрээ, (iii) нөлөөлөлд болон нүүлгэн 
шилжүүлэлтэд өртсөн  иргэдийг ялгаж, хоёрдмол утгагүй тодорхойлсон тодорхойлолт, (iv) 
нөлөөллийг үнэлэх, нүүлгэн шилжүүлэлтийг төлөвлөж, гүйцэтгэх ХБГО-ны чадавхийг 
бэхжүүлэх ажил зэрэг хэд хэдэн чиглэлээр  сайжруулах  шаардлагатай байсан билээ.    
 
22.  Албадан нүүлгэн шилжүүлэх бодлого нь нөлөөлөлд өртсөн иргэдтэй ажиллахад болон  
ХБГО-уудын нүүлгэн шилжүүлэлт хийх чадавхийг бэхжүүлэхэд ихээхэн үр дүнтэй байсан 
гэсэн дүгнэлтийг Албадан нүүлгэн шилжүүлэх бодлогын хамгааллын19 асуудлын талаар 2006 
онд хийсэн ҮАҮГ-ын ТҮС-гаар гаргажээ. Гэхдээ бодлогын хэрэгжилт болон явц үр дүн 
багатай, түүнчлэн АХБ ба  зээлдэгч, үйлчлүүлэгч хоорондын үйлчилгээний зардал зэргээс 
хамааран үүсэн бий болсон өнөөгийн бодлогын тогтвортой бус чиг хандлагын талаар  
онцолсон байна. Иймээс ТҮС-гаар хамгааллын бодлогыг шинэчлэхдээ АХБ  (i) 1995 оны 
Албадан нүүлгэн шилжүүлэх бодлого ба Үйл ажиллагааны гарын авлага хоёрын хоорондын 
зөрүүг арилгаж нийцүүлэх, тус бодлого нь тухайн байршлаас нүүлгэн шилжүүлэх болон 
эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн аль алиныг нь хамарч байгаа эсэхийг тодруулах, (ii) 
нүүлгэн шилжүүлэх зардал, нөхөн олговор, нүүлгэн шилжүүлэхэд үзүүлэх туслалцаа, хууль 
бус оршин суугчдын газрын эрх, газар эзэмших, өмчлөх журам зэрэг хэрэгжилтийн арга 
хэлбэр хийгээд хоёрдмол утгатай гол гол нэр томъёог цэгцлэн нэг мөр болгох, (iii) үр дүнг 
голчилсон, гүйцэтгэлийн стандартын бүрдэл бүхий тогтолцоог бий болгох, (iv) газрыг 
албадан авах болон нүүлгэн шилжүүлэх үед хамгааллын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ 
үндэсний тогтолцоог ашиглах, түүнд тулгуурлах ХБГО-ны чадавхийг бэхжүүлэх, (v) албадан 
нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааны тодорхой удирдамж, дүрэм журмаар хангах нь зүйтэй 
хэмээн зөвлөсөн байна. Мөн  тавигдаж буй шаардлага болон хүний нөөцийн хоорондын 
уялдаа холбоо хангалтгүй байгааг тогтоож,  ХБШ-д бодлогыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг 
тусгах зөвлөмж гаргажээ.     
 
23.  Нутгийн уугуул иргэд. АХБ 1998 онд Нутгийн уугуул иргэдийн тухай бодлогыг 
баталсан. Уг бодлогын хүрээнд нутгийн уугуул иргэдийг тодорхойлохдоо олон улсын 
хэмжээнд сүүлийн жилүүдэд өргөн хэрэглэгдэж байгаа нэгдмэл ойлголт, нутгийн уугуул 
иргэдийг ерөнхийд нь ангилсан НҮБ, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага зэрэг олон улсын 
байгууллагуудын тодорхойлолт болон олон улсын хууль тогтоомжийн дагуу хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн нутгийн уугуул иргэдийн статусыг мөрдлөг болгосон. Бүс нутгийн улс 
орнуудын түүх, соёл, үзэл суртал, эдийн засгийн нөөц бололцоо, хүн ам зүй, улс төрийн 
институцийн хүрээний ихээхэн  ялгаатай байдал нь нутгийн уугуул иргэдийн тухай бодлогыг 
хэрэгжүүлэхэд тодорхой хүндрэлийг бий болгодог. Тухайн улс оронд нутгийн уугуул  
иргэдийн тухай ямар нэг тодорхойлолт байсан ч, тэрхүү тодорхойлолт хийгээд дотоодын 
хууль тогтоомж нь АХБ-ны бодлоготой тэр бүр нийцээд байдаггүй. Бодлогыг хэрэгжүүлж 
ирсэн туршлага харилцан адилгүйгээс гадна гол гол асуудлууд, тухайлбал (i) нутгийн уугуул 
иргэдийн онцлог хэв шинж, өвлөн авсан газар нутаг, байгалийн нөөцийг ашиглах тэдний 
эрхийг хүлээн зөвшөөрөх, (ii) хөгжлийн үр шимийг нөлөөлөлд өртсөн нутгийн уугуул иргэдэд 

19 АХБ. 2006. Албадан нүүлгэн шилжүүлэлтийн хамгааллын бодлогын тусгай үнэлгээний судалгаа.  Манила   
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болон тухайн газарт амьдарч буй бусад иргэдэд ижил тэгш хүртээх, (iii) амьдралд нь нөлөөлж 
болзошгүй аливаа төслийг төлөвлөн хэрэгжүүлэхдээ нутгийн уугуул иргэдийг татан 
оролцуулж, соёл, ёс заншлын онцлогийг нь хүндэтгэн, бүтээлчээр  зөвлөлдөх  зэрэг асуудлууд 
өнөөдөр бүрэн шийдэгдэж чадаагүй байна.                 
 
24.  ҮАҮГ-ын 2007 онд хийсэн ТҮС-ны дүгнэлтээр “Нутгийн уугуул иргэдийн хамгааллын 
бодлого20 нь АХБ болон түүний зээлдэгч/захиалагчид зайлшгүй чухал шаардлагатай боловч, 
төдийлөн үр дүнтэй байсангүй” гэжээ. Хэдийгээр АХБ-ны санхүүжүүлсэн бараг бүх төсөл  
сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийдэг, гарсан тохиолдолд хор уршгийг нь сааруулдаг ч,  энэ нь 
нутгийн уугуул иргэдийн талаарх төлөвлөгөөний үр дүн гэхээсээ илүү,  нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн болон байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлсний үр дүнд 
хийгддэг байна. Нутгийн уугуул иргэдийн талаарх өнөөгийн  төлөвлөгөөнд бусад хэрэгжиж 
буй төлөвлөгөөнүүдтэй харьцуулахад ач холбогдол бага өгч байгаа нь төлөвлөгөөний  үр дүнг 
бууруулж, хэрэгжилтийг тогтворгүй болгох магадлалтай бөгөөд үүнд АХБ болон 
зээлдэгч/захиалагчийн  үйлчилгээний зардал мөн нөлөөлж байна гэсэн дүгнэлт хийсэн байна. 
ТҮС-аас хамгааллын бодлогыг шинэчлэхэд АХБ-д дараах зөвлөмжүүдийг өгсөн. Үүнд: (i) 
Нутгийн уугуул иргэдийн тухай бодлогот дурдсан ойлгомжгүй, буруу ойлголт төрүүлэх, 
хоёрдмол утгатай хэсэг, тухайлбал нутгийн уугуул иргэдийн тухай тодорхойлолтыг тодруулж 
залруулах, (ii) хэрэв тухайн төслийн хүрээнд  нутгийн уугуул иргэдэд учрах эрсдэл нь гол 
төлөв нүүлгэн шилжүүлэлт, эсвэл байгаль орчинд учрах сөрөг нөлөөлөлтөй холбоотой бол  
эдгээр асуудлыг нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө, эсвэл БОМТ-нд нэгтгэх, (iii) төслийн 
бэлтгэл болон хэрэгжилтийн үед хийх зөвлөлдөх уулзалтад тавигдах шаардлагыг тодорхой 
болгох, (iv) нутгийн уугуул иргэдэд чиглэсэн хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ 
сургалтын шат дараалсан аргачлалыг боловсруулах, (v) нутгийн уугуул иргэдэд зориулсан 
хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах зэрэг асуудал оржээ. Нутгийн 
уугуул иргэдийн тухай, байгаль орчин, нүүлгэн шилжүүлэлтийн хамгааллын бодлогын талаар 
хийсэн уг судалгааны дүгнэлтэд  АХБ-ны удирдлагаас өгсөн хариу болон Удирдах зөвлөлийн 
Хөгжлийн үр дүнгийн хорооноос гаргасан зааварчилгааг АХБ-ны цахим хуудсанд 21 
байршуулсан байна.    
 
25.  Нийтлэг асуудлууд. АХБ байгаль орчин, нийгмийн хамгааллын бодлогын 
хэрэгжилтийг дотооддоо хянаж үзээд,  гүйцэтгэлийн чанарыг сайжруулах шаардлагатай гэсэн 
дүгнэлтэд сүүлийн жилүүдэд  хүрээд байна.  (i) Зөвлөлдөх, мэдээллийг нээлттэй түгээх ажлын 
чанар, (ii) ХБГО-ны эрх зүйн тогтолцоо, чадавхийн бодит үнэлгээ, (iii) төслийн явцад хийгдэх  
хамгааллын арга хэмжээний зөв дараалал бүхий төлөвлөлт, (iv) хамгааллын бодлогын бичиг 
баримтуудын хувьсах чанар зэрэг төсөл бэлтгэх, боловсруулахтай холбоотой асуудлууд үүнд 
орно. Мөн хамгааллын бодлогын хэрэгжилтэд төсвийн зохистой хуваарилалт туйлын их ач 
холбогдолтой. Хэрэгжилтийн явцад (i) хамгааллын арга хэмжээний төсөв хийх (төслийн 
төлөвлөлтөнд оруулах өөрчлөлт, нөхөн олговрын төлбөр гэх мэт), (ii) нөлөөлөл сааруулах 
арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, (iii) инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл, ажлын хамрах цар 
хүрээнд хийсэн өөрчлөлтийн дагуу хамгааллын төлөвлөгөөг шинэчилж байх, (iv) төслийн 
гэрээлэгчийн зүгээс гүйцэтгэгчийг хянах хяналтыг сайжруулах, (v) АХБ-ны зүгээс 
гүйцэтгэлийг хянах, ялангуяа газар дээрх хяналтыг сайжруулах зэрэг асуудлыг голлон 
анхаарах шаардлагатай байна.         

20 АХБ. 2006. Албадан нүүлгэн шилжүүлэлтийн хамгааллын бодлогод хийсэн тусгай үнэлгээний судалгаа.  Манила   
21 АХБ. ҮАҮГ нь АХБ-ны хамгааллын бодлогын хөндлөнгийн үнэлгээг хийдэг. http://www.adb.org/Evaluation/safeguard-policies.asp  
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IV. БОДЛОГЫН  ҮНДСЭН АСУУДЛУУД  
 

A.  Бодлогын гол агуулга, цар хүрээ  
 
26.  Бодлогын агуулгын тодорхой байдал, логик дэс дараа, уялдаа холбоог 
сайжруулах. Хамгааллын 3 бодлогын бүрэлдэхүүн хэсгүүд болон зарчим нь хэдийгээр 
нийтлэг боловч, хоёрдмол утгатай, давхардсан, авцалдаагүй зүйл нилээд байна. Жишээлбэл, 
(i) байгаль орчны үнэлгээнд тусгах нийгмийн асуудлын хамрах хүрээг тодруулах, (ii) нутгийн 
уугуул иргэдийн тухай бодлогын зарим заалт Албадан нүүлгэн шилжүүлэх бодлогод 
давхардаж орсон, (iii) мэдээллийг ил тод түгээх, зөвлөлдөх тухай дээрх бодлогуудад бүгдэд нь 
заасан боловч,  шаардлага хийгээд хэрэгжүүлэх журам нь авцалдаагүй, (iv) бодлого тус бүрт 
өөр дүрэм журам, өөр зээлийн хэрэгсэл хэрэглэхийг заасан, (v) одоогийн мөрдөж байгаа 
журмын шаардлага нь бодлогын үндсэн зарчимтай холилдсон, бодлогын зорилгыг 
хэрэгжүүлэхэд тийм ч чухал биш  журмын биелэлтэд зарим тохиолдолд хэт их ач холбогдол 
өгсөн, (vi) өнөөгийн бодлого болон дүрэм журамд АХБ-ны ажилтнуудад өгөх зааварчилгаа  
болон зээлдэгч/захиалагч нарт тавих шаардлагыг нэг дор оруулж, үүрэг хариуцлага хийгээд 
тайлагнах үүргийн зааг ялгааг тодорхой илэрхийлж гаргаагүй байна. Хамгааллын бодлого 
хоорондын уялдааг сайжруулж, бодлогын зарчим, зээлдэгч/захиалагчид тавих шаардлага, 
дотоод журмыг тодорхой болгосноор АХБ-ны ажилтан, зээлдэгч/захиалагчийн аль аль нь 
хамгааллын бодлогын зорилтыг биелүүлэх талаар хийх шаардлагатай зүйл, улмаар хөгжил, 
бүтээн байгууллалтын үр дүнг чанаржуулахад тус тусын гүйцэтгэх үүрэг, хариуцлага нь илүү 
ойлгомжтой болно.       
 
27.  Хөгжлийн дэврүүн зорилтоос хамгааллын ойлголтыг салгаж ойлгох. Одоогийн 
байдлаар “хохирол бүү учруул” гэсэн хамгааллын зарчмыг хөгжлийн ерөнхий дэврүүн 
зорилготой янз бүрээр хольж хутгасан байдлаар хамгааллын гурван бодлогод тусгасан  байна. 
Тухайлбал, АХБ-ны Байгаль орчны бодлого нь (i) байгаль орчныг хамгаалах арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх замаар ядуурлыг бууруулах, (ii) байгаль орчныг хамгаалах үзэл санааг эдийн 
засгийн өсөлтийн асуудалтай уялдуулах, (iii) дэлхийн болон бүсийн түвшинд иргэдийн 
амьжиргааг тэтгэсэн тогтолцоог бүрдүүлэх, (iv) түншлэлийг бий болгох, (v) байгаль орчны 
хамгааллын бодлогыг АХБ-ны үйл ажиллагаанд нэгтгэх гэсэн үндсэн таван хэсгээс бүрдсэн 
байдаг. Гэтэл үүнээс эхний дөрөв нь компанийн байгаль орчны асуудлаарх стратегийн хамрах 
асуудал мөн бөгөөд гагцхүү 5 дахь нь төслийн түвшинд байгаль орчны хамгааллын болон 
үнэлгээний асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн байна. Дэврүүн зорилтыг дэвшүүлсэн байгаль 
орчны чиглэлийн нийтлэг болон сэдэвчилсэн асуудлыг хамгааллын асуудлаас салгаснаар 
хэрэгжилтэд зохих анхаарлыг хандуулах замаар тухайн асуудал бүрийг шийдэх боломж 
бүрдэнэ. Үүний зэрэгцээ Байгаль орчны бодлогын дээрх зорилтуудыг бүх түвшин дэх байгаль 
орчны стратегийн хүрээнд хэрэгжүүлэх боломжтой. Үүний нэгэн адил Нутгийн уугуул 
иргэдийн тухай бодлогод заасан хөгжлийн дэврүүн зорилтыг стратегийн илүү өргөн түвшинд  
шийдэх нь  хамгааллын явцуу хүрээнд шийдэхээс илүү үр дүнтэй байх болно. Иймээс ХБББ 
нь илүү өргөн хүрээний дэврүүн зорилтод бус, харин хамгааллын асуудалд анхаарлаа 
хандуулах нь зүйтэй юм.     
 
28.  Стратегийн болон бусад бодлогын хүрээнд  байгаль орчны хамгааллын асуудлыг  
шийдвэрлэх. Байгаль орчинтой холбоотой асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэгдсэн хамгааллын 
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шаардлагууд нь АХБ-ны салбарын болон сэдэвчилсэн бодлого, стратегийн22 хэд хэдэн баримт 
бичигт хэсэгчлэн тусгагдсан байна. Тэдгээр бодлого, стратегийн тухайд байгаль орчин 
хамгааллын асуудлын зөвхөн нэг хэсгийг хөндөж, бусад асуудлыг АХБ-ны Байгаль орчны 
бодлогын хэрэгжилтийн хүрээнд хийнэ гэж найдан орхигдуулсан байна. Ийнхүү салгасан нь 
төслийн нөлөөллийн талаар цогц ойлголт авах боломжийг багасгаж байгаа юм. Түүнээс гадна 
одоо мөрдөж буй Байгаль орчны бодлогын хамгааллын асуудлын нэг хэсэг нь байгаль орчны 
үнэлгээний зарчим, горим журамд илүү анхаарсан байна. Тус бодлогод бохирдлоос 
(хүлэмжийн хийн ялгарал гэх мэт) урьдчилан сэргийлэх, бохирдлыг бууруулах, биологийн 
олон янз байдал хийгээд байгалийн баялгийн менежмент,  соёлын биет өвд төслийн зүгээс 
үзүүлэх нөлөөлөл ба эрсдэлийн асуудлыг шийдвэрлэхэд баримтлах зарчим болон тавигдах 
шаардлага тодорхой тусгагдаагүй байна. Нэгэнт тодорхой зааварчилгаа үгүйлэгдэж 
байгаагийн улмаас Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээгээр дээрх асуудлуудыг 
төслийн түвшинд түр зуурын, аргацаах маягаар шийдвэрлэж байна. Тиймээс АХБ нь өөрийн 
бусад стратеги, салбарын бодлого дахь байгаль орчны хамгааллын асудлуудыг нэгтгэх 
шаардлагатай байна. Үүний тулд байгаль орчны хамгааллын зарчим, тавигдах шаардлагад 
салбарын асуудлыг тусгахаас гадна (i) байгаль орчны үнэлгээ, (ii) байгаль орчны бохирдлоос 
урьдчилан сэргийлэх, бохирдлыг багасгах асуудал, (iii) биологийн олон янз байдал, байгалийн 
нөөцийн менежмент, (iv) хүн амын эрүүл мэнд, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, (v)  
соёлын биет өв зэрэг асуудлыг нэгтгэх шаардлагатай.      
  
29.  Хөдөлмөрийн үндсэн стандарт, жендерийн асуудал зэрэг нийгмийн асуудлуудыг  
тусгах. Зарим оролцогч талууд хөдөлмөрийн үндсэн стандарт, жендерийн асуудлаарх 
бодлогын заалтыг хамгааллын бодлогын нэг хэсэг болгох санал дэвшүүлсэн байна.  
Хөдөлмөрийн үндсэн стандарт болон нийгмийн хамгааллын өргөн хүрээг хамарсан асуудлууд 
АХБ-ны Нийгмийн хамгааллын стратегид (2001) аль хэдийн тусгалаа олсон байдаг.  Үйл 
ажиллагааны гарын авлага дахь Нийгмийн асуудлыг АХБ-ны үйл ажиллагаанд 23   тусгах  
тухай бүлэгт нийгмийн асуудлуудыг багтаасан болно.  АХБ-ны Жендер ба хөгжлийн 
бодлогын (1998) хэрэгжилтийн үр дүнд болон бодлогыг дагалдан гарсан Жендер ба хөгжил24   
үйл ажиллагааны гарын авлагын  тусламжтайгаар АХБ үйл ажиллагаагаараа жендерийн 
асуудалд онцгой анхаарал хандуулдаг. Гэхдээ хамгааллын бодлоготой онцгой хамааралтай 
байдаг учраас жендерийн асуудлыг мөн хамгааллын бодлогод  тусгах нь зүйтэй.   
 
30.  Бодлогын цар хүрээ ба идэвхжүүлэх хүчин зүйлсийг тодорхой болгох. Албадан 
нүүлгэн шилжүүлэх тухай бодлого болон Нутгийн уугуул  иргэдийн тухай бодлогын аль алийг 
хэрэгжүүлсэн АХБ-ны туршлагаас харахад, бодлого тус бүрийн үйлчлэх цар хүрээ, 
идэвхжүүлэгч хүчин зүйлсийг тодорхой тайлбарлах шаардлага буй нь харагдсан. ТҮС-нд 
онцлон тэмдэглэсний дагуу (тайлбар зүүлт 19) тухайн газрыг албадан авах, газар дээр 
байрласан өмч хөрөнгийг хураах, газар ашиглалтанд хязгаар тавих, дархан цаазтай газар, 
хуулиар хамгаалагдсан бүсэд газар ашиглах, эсвэл  нэвтрэх эрхийг нь хязгаарлах үед л 
Албадан нүүлгэн шилжүүлэлтийн бодлого идэвхждэг гэдгийг нийтэд тайлбарлах шаардлага 
зүй ёсоор гарч байна. Түүнчлэн одоогийн бодлого нь байршлын  болон эдийн засгийн нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн аль алинд нь хамаатай гэдгийг  тодруулж, улмаар дээрх хоёр нэр томъёоны 

22 Үүнд АХБ-ны ойн салбарын бодлого (1995), АХБ-ны Эрчим хүчний салбарын бодлогын саналууд (1995) ба АХБ-ны Усны бодлого (2001) 
зэрэг орно.  

23 АХБ. 2007. Үйл ажиллагааны гарын авлага. Бүлэг C3: АХБ-ны үйл ажиллагаанд нийгмийн асуудлыг тусгах. Манила.  
24 АХБ. 2006. Үйл ажиллагааны гарын авлага. Бүлэг C2: Жендер ба хөгжил. Манила  
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тайлбарыг ч мөн ойлгомжтой болгох нь зүйтэй. Төслийн үйл ажиллагааны үр нөлөөгөөр 
загасчилдаг газарт хөл хорих, эсвэл усан хангамж багасах зэргээр байгалийн нөөцийг ашиглах 
боломж буурах тохиолдол гардаг. Тиймээс хамгааллын бодлогоор газрыг нь авах, чөлөөлөх  
асуудлаас гадна дээр дурдсан эрсдэлийг ч зохицуулах шаардлагатай. Эдгээр эрсдэлээс 
зайлсхийх, нэгэнт гарсан бол хор уршгийг нь сааруулах, бууруулах, нөхөн олговор олгох 
асуудлыг тодорхой болгох  шаардлагатай байна.   
 
31.  Одоо мөрдөж буй Нутгийн уугуул иргэдийн тухай бодлогод нутгийн уугуул иргэдийг 
тодорхойлсон тодорхойлолт төдийлөн ойлгомжтой биш байна. Унаган эзэмшил нутаг, 
хамтын эрхийн талаар нутгийн уугуул иргэдийн дунд янз бүрийн төсөөлөл байдгаас болон 
нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийх шаардлагатайгаас болж бодлогын хэрэгцээнд зориулж 
нутгийн уугуул иргэдийг тодорхойлох явдал ярвигтай байгаа бөгөөд энэхүү тодорхойлолтыг 
улам төгс болгох шаардлагатай байна. Үүнээс гадна нутгийн уугуул иргэдийн нэр төр, тэдний 
эрх, амьжиргааны тогтолцоо, соёл, уугуул нутаг, дундын өмч хөрөнгө, газар нутгийн, 
байгалийн болон соёлын өвд нөлөөлөх нөлөөллийг тодорхойлдгийн нэгэн адил бодлогын 
идэвхжүүлэгч хүчин зүйлсийг тодорхойлох ёстой.  
 
32.  Зөвлөлдөх үйл явц ба иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх. Иргэдтэй зөвлөлдөх, тэднийг 
үйл ажиллагаандаа татан оролцуулах нь хамгааллын бодлогын зорилтыг хэрэгжүүлэх гол 
хүчин зүйл болдог.  АХБ-ны өнөөгийн хамгааллын бодлогод зөвлөлдөх үйл явцад тавигдах 
төрөл бүрийн шаардлагыг тусгасан байна. Тэдгээр шаардлагын хүрээнд хамгааллын арга 
хэмжээг төлөвлөх явцдаа нөлөөлөлд өртөж болох ард иргэд хийгээд нутгийн олонд урьдчилан 
мэдээлэл өгсний үндсэн дээр тэдэнтэй зөвлөлдөх, төслийн хэрэгжилтийн явцад хамгааллын 
асуудал гарахад шийдвэрлэх, туслалцаа үзүүлэхийн тулд зөвлөлдөх ажиллагааг үргэлжлүүлэн 
явуулах шаардлагатай.  Хамгааллын аль ч бодлогын хэрэгжилтийн хүрээнд нөлөөлөлд өртсөн 
иргэд, нутгийн олонтой бүтээлчээр зөвлөлдөхийг зээлдэгч/захиалагчдээс шаардаж буйгаа 
АХБ тодорхой болгох ёстой. Үүнээс гадна “Бүтээлчээр зөвлөлдөх” гэсэн заалтын утгыг АХБ-
ны зүгээс тодруулах хэрэгтэй байна. Бодлогын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд энэ нь дараах 
утгыг агуулна. Үүнд:(i) төслийн бэлтгэл ажлын эхэн үеэс эхлээд төслийн гүйцэтгэлийн турш 
тогтмол хийгддэг, (ii) нөлөөлөлд өртсөн иргэдэд шаардлагатай, холбогдох мэдээллийг цаг 
тухайд нь ойлгомжтой хэлээр, хүртээмжтэй байдлаар хүргэдэг, (iii) айлган сүрдүүлэлт, дарамт 
шахалтаас ангид уур амьсгалд явагддаг, (iv) жендерийн тэгш байдлыг хангасан, жендерийн 
онцлогийг харгалзсан, ядуу болон эмзэг бүлгийн иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад тохирсон, (v) 
төслийн төлөвлөлт, нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ, хөгжлийн үр ашиг, боломж 
бололцооны жигд хуваарилалт, хэрэгжилтийн явцтай холбоотой  бусад асуудал зэрэг шийдвэр 
гаргах гол гол асуудалд нөлөөлөлд өртсөн иргэд болон  бусад оролцогч талуудын  санаа 
бодлыг тусгах зэрэг асуудал орно.    
  
33.  2007 оны 9 дүгээр сард хуралдсан НҮБ-ын 61 дэх ерөнхий чуулганаар Нутгийн уугуул 
иргэдийн эрхийн (НУИЭ) тухай НҮБ-ын тунхаг бичгийг баталсан бөгөөд  үүнд “Нутгийн 
уугуул иргэд өртөж болзошгүй аливаа төслийг батлахдаа тэдэнд учрах нөлөөллийн талаар 
бүрэн мэдээлэл өгч, сайн дурын үндсэн дээр, урьдчилж зөвшөөрлийг нь авах ёстой” гэж 
заасан байдаг. Зөвлөмжийн чанартай энэхүү тунхагт Ази, Номхон далайн бүс нутгийн олон 
улс орон нэгдэн орсон билээ. Өөрсдийн хөгжлийн чиг шугамыг сонгох нутгийн уугуул 
иргэдийн эрхийг хүлээн зөвшөөрч, АХБ-ны Удирдах зөвлөлийн саналыг харгалзан  үзсэний 
үндсэн дээр АХБ-ны хамгааллын бодлогод дараах зүйлсийг тусгах шаардлагатай байна. 
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Нутгийн уугуул иргэд хамгийн их эмзэг ханддаг хэмээгддэг дараах үйл ажиллагааны талаар 
тэднээс зөвшөөрөл авна. Үүнд: (i) нутгийн уугуул иргэдийн соёлын өв баялаг, мэдлэгийг 
арилжааны зорилгоор хөгжүүлэх, (ii) уламжлалт, эсвэл дадал болсон газар нутгаас нь нутгийн 
уугуул иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх, (iii) нутгийн уугуул иргэдийн оршин суудаг тухайн 
газрын баялгийг арилжааны зориулалтаар ашиглах, ийнхүү ашигласнаар нутгийн уугуул 
иргэдийн амьжиргаа, өв соёл, зан үйл, сүсэг бишрэл болон тэдний онцлог хэв шинжийг 
тодорхойлдог газарт нөлөөлөх бол тэднээс зөвшөөрөл авна. Энэ бодлогын хүрээнд нутгийн 
уугуул иргэдийн зөвшөөрөл гэж төслийн нөлөөлөлд өртөх нутгийн уугуул иргэдийн олонх нь 
төслийн үйл ажиллагааг дэмжиж саналаа нэгтгэн, хувь хүн, эсвэл өөрсдийн итгэмжлэгдсэн 
төлөөлөгчөөр дамжуулан  илэрхийлэх явцыг хэлнэ. Төслийн үйл ажиллагааг зарим нэг хувь 
хүн, эсвэл  хэсэг бүлэг хүмүүс эсэргүүцэж байсан ч,  орон нутгийн иргэдийн олонхийн 
дэмжлэг авсан бол олон нийтийн дэмжлэг авсан гэж үзнэ. 
 
Б.  Бодлогыг нэвтрүүлэх, таниулахтай холбоотой асуудал  
 
34.  Төслийн эхэн үед тавигдах горимын шаардлага ба хэрэгжилтийн тэнцвэртэй 
байдлыг хангах.  Төслийн боловсруулалтын явц дахь горимын шаардлага хийгээд гол гол 
зорилтуудад одоо хэрэгжиж байгаа хамгааллын бодлого онцгой ач холбогдол өгсөн. Харин 
төслийн хэрэгжилтийн явцад тавих хяналт болон хүрэх үр дүнд хангалттай хэмжээнд 
анхаарал тавиагүй байна. Төслийн эхэн үед тавигддаг горимын  шаардлагын биелэлтийн 
хугацаа болон эрэмбэ дараалал нь төдийлөн оновчтой бус бөгөөд эдгээр шаардлагыг  хангах 
нь хамгааллын бодлогын хэрэгжилтийг хангалттай үр дүнд хүргэх баталгаа болохгүй. 
Тухайлбал, төслийн бэлтгэл ажлын үеэр, төсөл сайшаан дэмжигдэхээс өмнө тухайн төслийн 
ТЭЗҮ-ийн тайланг үндэслэн нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөний төслийг боловсруулахад 
нилээд их хүч хөдөлмөр зарцуулагддаг боловч, туйлын чухал асуудал болох нүүлгэн 
шилжүүлэлтийг нарийвчлан тооцоолсон үйл ажиллагааны нэг хэсэг болгон төлөвлөх, хожим 
нь төслийн гүйцэтгэлийн явцад хэрэгжүүлэх талаар тусгах шаардлагатай байж болох юм. 
Үүний нэгэн адил байгаль орчны асуудлыг ноцтой хөндөхүйц төслийн тухай мэдээллийг олон 
нийтэд хүргэх нөхцлийг бүрдүүлэх үүднээс байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний 
тайлангийн төслийг бэлтгэхэд ихээхэн хүн хүч цаг зав зарцуулагддаг атлаа төслийн 
хэрэгжилтийн үндэс суурь болох БОМТ-г чанартай боловсруулах, биелүүлэхэд хангалттай 
анхаарал тавигдахгүй байна. Төслийн гүйцэтгэлийн явцад хамгаалалд илүүтэй анхаарахын 
чухлыг ҮАҮГ-ийн ТҮС-аас гарсан дүгнэлт, хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлж ирсэн АХБ-ны 
өөрийн туршлага харуулж байна. Хамгаалал хариуцсан мэргэжилтний тавих хяналтыг 
нэмэгдүүлэх, орон нутгийн иргэдийн санал, гомдол барагдуулах механизмыг бий болгох, 
хяналтын тайланг шалгах хөндлөнгийн мэргэжилтэн, бие даасан зөвлөх багийг ажиллуулах 
заалтыг бодлогын шаардлагад тусгайлан оруулах хэрэгтэй байна.    
 
35.  Хамгааллын бодлогын тогтолцоог бэхжүүлэх. Салбарын зээл, эсвэл ОШСЗШ-д 
одоогийн байдлаар хэрэглэгдэж байгаа хамгааллын тогтолцоо (тухайлбал байгаль орчны 
үнэлгээ, хяналт, нүүлгэн шилжүүлэлт болон нутгийн уугуул иргэдийн тухай бодлого) нь 
Захирлуудын зөвлөлөөр батлагдсан санхүүжүүлтийн зээлийн шугам болон дэд төслүүдэд  
хамгааллын арга хэмжээний урьдчилсан  судалгаа, үнэлгээ, бүтэц, зохион байгуулалтын 
талаар удирдамж  өгөх  ба тэрхүү удирдамжийг санхүүжилтийн зээлийн шугам ба дэд төслүүд 
мөрдөх ёстой байдаг. Гэхдээ одоогийн Албадан нүүлгэн шилжүүлэх тухай бодлого, Нутгийн 
уугуул иргэдийн тухай бодлогод хамгааллын тогтолцоог хэрэглэх талаар тодорхой заалт 
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байдаггүйгээс гадна эдгээр хамгааллын бодлогын алинд нь ч ОШЗСШ-д тавих шаардлагыг 
огт тусгаагүй байна. Үүний зэрэгцээ Захирлуудын зөвлөлөөр батлуулсны дараа л нарийн 
тодорхой гардаг төслийн эрсдэл багатай зарим нэг бүрэлдэхүүн хэсэгт энэхүү тогтолцоог 
хэрхэн хэрэглэх талаар ямар ч заалт байхгүй байсан. Бодлогыг шинэчлэх үед бодлогын эдгээр 
хийдлийг авч үзсэн билээ. Тухайн дэд төслийг Зөвлөлөөр баталсны дараа хамгааллын 
төлөвлөгөөг боловсруулах болон хэрэгжүүлэх явцад зээлдэгч/захиалагч хамгааллын  
тогтолцоог зүй ёсоор хэрэгжүүлнэ гэсэн баталгааг буй болгох нь энэ хандлагын амин чухал  
нөхцөл мөн. Хамгааллын бодлогыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх явдлыг баталгаажуулах үүднээс 
зээлдэгч/захиалагч байгууллагын чадавхийн үнэлгээнд ихээхэн анхаарч, чадавхийг бэхжүүлэх 
механизм, авах арга хэмжээг тодорхойлж, төслийн төлөвлөгөөнд эхнээс нь тусгавал зохино. 
Түүнчлэн, хамгааллын бодлогыг зөрчих эрсдэл гаргахгүй байхын тулд дэд төслийн хяналт, 
шалгалтанд илүү анхаарах хэрэгтэй.    
 
36.  Санхүүгийн зуучлалын үед байгаль орчин, нийгэмд тулгарах эрсдэлийг 
зохицуулах. Хувийн хэвшлийн салбарт санхүүгийн зуучлагчаар дамжуулан хэрэгжүүлдэг 
АХБ-ны төслийн тоо нэмэгдсээр байна. Санхүүгийн зуучлал бүхий төслүүд хамгааллын 
бодлогын хүрээнд тодорхой бэрхшээлийг учруулдаг. Санхүүгийн зуучлалын (СЗ) үнэлгээ 
хэзээ хийгдсэн нь тодорхой бус, олон дэд төслийг зэрэг санхүүжүүлдэг, санхүүгийн зуучлал 
бүхий санхүүжилт нь зуучлалын олон үе шатыг дамждаг, тэр нь байгаль орчин, нийгэм, эдийн 
засгийн эрсдэлийн менежментэд хүндрэл учруулдаг зэрэг шалтгааны улмаас АХБ-ны зүгээс 
дэд төслийг шууд хянах, эсвэл дэмжлэг үзүүлэх боломж муу байдаг. Одоогийн Байгаль орчны 
бодлогод санхүүгийн зуучлалын талаар зарим нэг заалт орсон хэдий ч, Албадан нүүлгэн 
шилжүүлэх тухай бодлого болон Нутгийн уугуул иргэдийн тухай бодлогод ийм заалт огт 
байхгүй байна. Бодлогын энэхүү орон зайг нөхөх шаардлагатай байна. Түүнчлэн, (i) СЗ болон 
дэд төслийн түвшинд тавигдах шаардлага болон (ii) АХБ ба СЗ-ийн захиалагчийн үүрэг, 
хариуцлагыг тодруулж, дэлгэрүүлэн тайлбарлах хэрэгтэй байна. Нийгэм, байгаль орчинд 
үзүүлж болзошгүй нөлөөлөл/эрсдэлийг тооцон, санхүүгийн зуучлагчид тавих шаардлагыг 
тохируулан өөрчлөх нь зүйтэй. Үүний тулд АХБ-ны зүгээс санхүүгийн зуучлагчийн 
бизнесийн үйл ажиллагаа, нийгмийн болон байгаль орчны менежмент хийх чадавхийг  
үнэлэн, хянах ажлыг сайжруулах шаардлагатай байна. Мөн санхүүгийн зуучлагчид гурван 
салангид тогтолцоог хэрэгжүүлэхийн оронд байгаль орчин, нийгмийн менежментийн нэгдсэн 
тогтолцоог (БОНМТ) хэрэгжүүлэх нь илүү үр дүнтэй байж болох юм. Эцэст нь хэлэхэд, АХБ 
одоогоор тэднээс хөрөнгө оруулахыг хориглосон төсөл хэрэгжүүлэхгүй байхыг шаарддаггүй 
ч, цаашдаа ийм төрлийн шаардлага тавих нь зохимжтой байж болох юм.  
 
В.  Захиалагчид тавих шаардлагад гарч байгаа өөрчлөлт, хамгааллын бодлогын урт 

хугацааны тогтвортой байдал 
 
37.  Хамгааллын үндэсний тогтолцоог хэрэгжүүлэх, бэхжүүлэх. АХБ-наас ЕХН-ийн 
зээлдэгчид үзүүлэх тусламжийг нэмэгдүүлэх асуудлаар хийсэн зөвлөгөөнөөс харахад, АХБ-
ны хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой гардаг үйлчилгээний зардал хэт өндөр 
байна  гэж зээлдэгч/захиалагчдын дийлэнх нь үзсэн бол, АХБ-ны горим журмаас илүү өөрийн 
орны хамгааллын тогтолцоогоор дамжуулан хамгааллын зарчмыг баримтлах нь дээр гэж 
дундаж орлоготой орны төлөөлөгчид дүгнэсэн байна. Захиалагчдын харилцан адилгүй 
хэрэгцээ шаардлага, хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх ХБГО-уудын ялгаатай чадавхид илүү 
зохицуулж АХБ горим болон хандлагаа өөрчлөх ёстой гэж тэд үзсэн байна. ХБГО-ууд 
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хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх өөрийн үндэсний тогтолцоотой, өөрсдийн тогтолцоог 
ашиглах, хөгжүүлэх гэсэн тэдний хүчин чармайлтыг дэмжсэнээр хариуцлага хүлээх байдал 
болон хөгжил дэвшлийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлж, үйлчилгээний зардлыг бууруулах 
боломжтой гэдгийг АХБ хүлээн зөвшөөрсөн юм. Энэ нь улс орнуудын бие даасан байдлыг 
нэмэгдүүлэх орчин цагийн хандлага, улс орнуудын үндэсний тогтолцоог түлхүү хэрэглэх 
тухай Тусламжийн үр дүнгийн талаарх Парисын тунхаглалын үзэл санаа, Аккрагийн Үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд дэвшүүлсэн зорилттой мөн нийцэж байгаа юм. Үндэсний 
хамгааллын бүтцийг түшин үйл ажиллагаагаа явуулж туршсан Дэлхийн банкны туршлага 
дээр тулгуурлан, өөрийн гишүүн орны Хамгааллын үндэсний тогтолцоог (ХҮТ) бэхжүүлж, 
банкны үйл ажиллагаанд ашиглах аргачлалыг АХБ боловсруулж нэвтрүүлэх хэрэгтэй байна. 
Гагцхүү ингэхдээ АХБ-ны хамгааллын зарчмыг алдагдуулахгүй, ХҮТ-г хэрэглэснээр гарч 
болох эрсдэлийг хяналтаас гаргахгүй байх нь чухал. Тиймээс дараах хэсгийг агуулсан 
аргачлалыг аажмаар нэвтрүүлэх нь зүйтэй. Үүнд: (i) ХҮТ-г хэрэглэх нөхцөл, (ii) ХҮТ-нд 
үнэлгээ хийх аргачлал, (iii) зөвлөлдөх, баталгаажуулах үйл явц (iv) АХБ ба зээлдэгчийн үүрэг, 
хариуцлага, (v) бусад холбогдох горим журам, бодлогын хийдлийг арилгах зэрэгт тавих 
шаардлага, (vi) нөөцийн асуудлууд багтана.            
 
38.  Бусад ОУСБ-ын хамгааллын бодлоготой нийцүүлэх. Сүүлийн 5 жилийн хугацаанд 
хэд хэдэн ОУСБ хамгааллын бодлогоо шинэчилсэн, эсвэл шинэчлэх шатандаа явж байна. 
Эдгээр байгууллагуудын бодлогын дэвшил, нэвтрүүлсэн тэргүүн туршлага нь АХБ-ны үйл 
ажиллагаанд ч чухал ач холбогдолтой юм. Хөгжил дэвшлийн үр өгөөжийг арвижуулах, 
үйлчилгээний зардлыг багасгах, хамтын ажиллагааг хөхиүлэн дэмжих үүднээс АХБ-ны 
хамгааллын бодлогын зарчим, шаардлагыг бусад ОУСБ-ын зарчим, шаардлагатай нийцүүлэх 
хэрэгтэй байна. ОУСБ нэг талаас байгаль орчны үнэлгээний 25  нийтлэг зарчмыг 
тодорхойлоход зарим нэг дэвшил хийсэн боловч, нөгөө талаас ОУСБ-ууд хамгааллын үйл 
ажиллагаагаа цаашид ч уялдуулах шаардлага мөн байсаар байна. Хамгааллын бодлогоо бусад 
ОУСБ-ын хамгааллын бодлоготой, ялангуяа бодлогын  үндсэн зарчмуудтай нийцүүлэх нь 
зүйтэй гэдэгт АХБ итгэлтэй байгаа бол, ОУСБ-ууд  ч үйлчлүүлэгч тус бүрийн онцлог, нөхцөл 
байдалд тохирсон горим журамтай байх ёстой. Тийм ч учраас ХБШ-ээр байгаль орчин, 
албадан нүүлгэн шилжүүлэх тухай болон нутгийн уугуул иргэдийн тухай бодлогын зарчим, 
шаардлагыг бусад ОУСБ-ын, тухайлбал Дэлхийн банк, ОУСК, ЕСБХБ-ны бодлоготой 
нийцүүлэн боловсруулахад АХБ онцгойлон анхаарсан болно.   
 
39.  Хувийн хэвшлийн үйлчлүүлэгч нартай хамтран ажиллах. АХБ-ны хувийн 
хэвшлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр сүүлийн 5 жилийн туршид эрчимтэй өргөжиж байна. 
Хувийн хэвшлийн үйлчлүүлэгчид байгаль орчин, нийгмийн талаар харилцан адилгүй мэдлэг 
ойлголттой, янз бүрийн боломж чадалтай байдгаас гадна тэдний санхүүжүүлдэг төслүүд нь ч 
хэмжээ, хэв шинжээрээ үлэмж ялгаатай байдаг ба тэд эрчим хүчний хэмнэлттэй болон 
сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэр зэрэг жижиг, дунд үйлдвэрээс уул уурхайн үйлдвэрлэл, 
эрчим хүч, дэд бүтцийн асуудал хариуцсан томоохон хэмжээний компаниуд байдаг билээ. 
Төрийн оролцоотой төслийг бодвол хэрэгжих хугацаа нь хамаагүй богино байдаг учир гол 
төлөв хамгааллын үйл ажиллагаатай холбоотой үнэлгээ дүгнэлтийг шахуу хугацаанд 
гүйцэтгэх шаардлага гардаг. Санхүүгийн баталгаа гаргах зориулалт бүхий  тусгай  хэрэгсэл, 
олон үе шат бүхий санхүүгийн зуучлал зэрэг санхүүгийн бүтцийн ярвигтай байдал нь АХБ-ны 

25  Олон улсын санхүүгийн байгууллагын байгаль орчны асуудал хариуцсан ажлын хэсэг. 2005. Байгаль орчны үнэлгээний нийтлэг 
тогтолцоо: Тэргүүн туршлагын тэмдэглэгээ.   
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хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх тал дээр хүндрэлийг үүсгэдэг. Одоо мөрдөгдөж байгаа 
хамгааллын горим нь уламжлалт бүтэцтэй санхүүжилтийн төрөлд илүү тохирч байгаа ч, 
байнгын хувьсал өөрчлөлт дунд байдаг бизнесийн орчин, санхүүгийн төрөл бүрийн 
бүтээгдэхүүн, санхүүгийн салбар, хөрөнгийн зах зээлд АХБ-ны зүгээс оролцох оролцоо улам 
нарийн, төвөгтэй  болж байгаа нь өөр хандлага, арга барилыг шаардаж байна. Төслийн 
гүйцэтгэлийн горим журмын ялгаатай байдлыг харгалзан үзэхийн хамт хамгааллын бодлогын 
зарчмыг улсын болон хувийн хэвшлийн төслийн аль алинд нь ижил мөрдөх ёстой.     
 
40.  АХБ-ны чадавхийг бэхжүүлэх, нөөцийг оновчтой хуваарилах. Хамгааллын ажлын 
үр өгөөжийг сайжруулахын хамт АХБ-ны чадавхийг бэхжүүлэх, тухайлбал төслийн 
хэрэгжилтэд ихээхэн хүчин чармайлт гаргаж анхаарах, ХҮТ-д үнэлгээ хийх, ХБГО-уудын 
чадавхийг сайжруулах шаардлагатай байна. Энэ ажлын хүрээнд ХБГО-ны хамгааллын 
үндэсний тогтолцооны талаар илүү сайн ойлголттой болох, хамгааллын бодлогын 
хэрэгжилтэд хяналт тавих, хамгааллын бодлогын хэрэгжилтийн үйлст зээлдэгч/захиалагчтай 
хамтран ажиллах чиглэлээр АХБ өөрийн чадавхийг бэхжүүлэх шаардлага урган гарч байна.  
Ялангуяа, бодлого  хэрэгжүүлэх үйлсийн тэргүүн эгнээнд байдгийнхаа хувьд төслийн баг нь 
хамгааллын бодлогын зорилго, зарчмын талаар тодорхой ойлголт, мэдлэгтэй байх ёстой. 
Сүүлийн жилүүдэд АХБ хамгааллын гурван бодлогын талаар ажилтнуудынхаа мэдлэг 
чадварыг дээшлүүлэх сургалт хөтөлбөрийг явуулж байгаа бөгөөд ийм сургалтуудыг төв 
оффис болон суурин төлөөлөгчийн газруудад үргэлжлүүлэн зохион байгуулах хэрэгтэй. 
Үүнээс гадна төслийн хэрэгжилт, хяналтанд бүрэн анхаарахын сацуу төслийн боловсруулалт, 
гүйцэтгэлд тавигддаг шаардлагын биелэлтийг хангахын тулд тус банкны үйл ажиллагааны, 
бүс нутгийн, тогтвортой хөгжлийн албанд ажилладаг хамгааллын хэрэгжилтийг хариуцсан 
хүний нөөцийн орон тоог оновчтой болгох нь зүйтэй. Түүнчлэн, суурин төлөөлөгчийн газарт, 
ялангуяа ээдрээтэй, өндөр эрсдэлтэй төсөл хэрэгжүүлж буй ХБГО-уудад хүний нөөцийг 
хамгааллын чиглэлээр туршлагажуулж, мэргэшүүлэх нь туйлын чухал юм. Бодлогын биелэлт, 
хяналтыг сайжруулахад шаардагдах нөөцийг оновчтой хуваарилах нь хамгааллын бодлогыг 
амжилттай хэрэгжүүлэх үйлст чухал хүчин зүйл байсааар байна.      
 
41.  Үйлчилгээний зардлыг багасгах. Хамгааллын бодлогод онцгой ач холбогдол өгөх 
болсноор АХБ-ны санхүүжилттэй хэрэгжиж буй төслүүдийн бүтээмж мэдэгдэхүйц сайжирч 
байгаа ч,  АХБ-ны хамгааллын бодлогын  шаардлага нөхцлийг биелүүлэхэд шаардагдах 
санхүүгийн үйлчилгээний өртөг хэт өндөр гардаг, мөн АХБ болон төсөл хэрэгжүүлж буй 
орноос тавьж буй шаардлага давхардан хэрэгцээгүй, илүү зардал гардаг гэсэн асуудлыг зарим 
зээлдэгч/захиалагч дэвшүүлсэн байна. Хамгааллын бодлогын биелэлттэй холбогдон гарах 
зардал, үр ашгийг тооцоолон судалсан судалгаагаар төслийн тогтвортой байдлыг 26 хангах 
чухал хэрэгсэл нь хамгааллын багц бодлого гэдгийг тогтоосон билээ. Хамгааллын бодлогын 
хэрэгжилт үр дүн муутай, шаардлагагүй илүү зардал гарч байсан нь дараах шалтгаанаас 
үүдэлтэй. Үүнд (i) зээлдэгчийн хэрэгжүүлэх чадвараас хэтэрсэн шаардлага тавьсан, (ii) 
бодлогын хүрээнд тавьж байгаа үндсэн шаардлага нөхцөл тодорхой бус, хоёрдмол утгатай 
байсан, (iii) хамгааллын төлөвлөгөөний талаар шийдвэр гаргахгүй удсан, батлахгүй 
хойшлуулсан, (iv) бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ уян хатан бус байдлаар хандсан (бодлогын 
биелэлтэнд мэргэжлийн зүгээс хандахын оронд хууль дүрмээр далайлгасан), (v) чадавх 
хомсдох (“хэт хайрцаглах” явцуу арга барилаас үүдэлтэй) зэрэг асуудал багтана. Бодлого 

26 Дэлхийн банк. 2001. Бизнес хийх өртөг. Вашингтон,  
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хэрэгжүүлэх үйл явцад хөгжил дэвшлийн үр өгөөжийг дээшлүүлэх, зардлыг бууруулахад 
стратегийн аргыг түлхүү хэрэглэх зөвлөмж гарсан ба (i) өндөр эрсдэл бүхий үйл ажиллагаанд 
илүү анхаарал тавьж, ОШСЗШ, зээлдэгч хоорондын үүрэг хариуцлагыг илүү тодорхой 
болгох, (ii) бодлогын хоёрдмол утгатай заалтыг тодруулж нэг мөр болгох,  (iii) эргэлзээтэй, 
тодорхой бус байдлыг багасгах зорилгоор бусад ОШСЗШ-тай бодлогоо нийцүүлэх, (iv) 
төслийг хянах дотоод ур чадварыг нэмэгдүүлж, төслийн хяналтыг нэмэгдүүлэхэд 
шаардлагатай зохих нөөцөөр хангах, (v) хамгааллын үр дүнг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн 
урамшууллын тогтолцоог бүрдүүлэх, (vi) зээлдэгчийг чадавхижуулж, тухайн орны 
хамгааллын тогтолцоог илүүтэй ашиглах шаардлагатай байна. Эдгээр асуудлыг ХБШ-ийн 5 
чиглэлд (заалт 2) тусгасан болно.   
 

V. ХАМГААЛЛЫН БОДЛОГЫН ТАНИЛЦУУЛГА 
 
A.  АХБ-ны үүрэг, бодлогын үндсэн зарчмын тухай ерөнхий танилцуулга   
 
42.  Ази, Номхон далайн бүс нутгийн эдийн засгийн өсөлтийг хангаж, ядуурлыг  бууруулах 
явдлын үндсэн тулгуур нь байгаль орчин ба нийгмийн хөгжлийн тогтвортой байдал хэмээн 
АХБ үздэг. Тиймээс байгаль орчны хувьд тогтвортой, эдийн засгийн хувьд хүртээмжтэй 
өсөлтийг хангах ажилд нь ХБГО-уудад тусламж үзүүлэх явдлыг АХБ-ны 2020 он хүртэлх 
стратегийн бодлогод онцлон заажээ. Түүнчлэн АХБ нь өөрийн дэмжлэг үзүүлж буй 
төслүүдийн нийгэм, байгаль орчны тогтвортой байдлыг хангахыг эрмэлзэн ажилладаг. Энэ 
утгаараа ХБББ-ын зорилго нь төслийн хэрэгжилтийн явцад гарч болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс 
байгаль орчин, иргэдийг хамгаалах замаар төслийн үр дүнгийн тогтвортой байдлыг хангахад 
оршино.      
 
43.  АХБ-ны хамгааллын бодлого нь дараах зорилтуудыг агуулна. Үүнд: 
 

(i)  төсөл хэрэгжүүлэх явцад иргэд болон байгаль орчинд нөлөөлж болзошгүй сөрөг 
нөлөөллөөс аль болох зайлсхийх, 

(ii)  сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх боломжгүй бол хор уршгийг нь багасгах, 
бууруулах, шаардлагатай нөхөн олговор олгох,   

 (iii)  хамгааллын тогтолцоогоо бэхжүүлэх, байгаль орчин, нийгэмд учрах эрсдлийг 
хянах чадавхиа хөгжүүлэхэд нь зээлдэгч/ захиалагчдад туслах зэрэг болно.  

 
44.  АХБ нь Хамгааллын бодлогын зорилтоо чандлан сахиж, тууштай хэрэгжүүлдэг. ХБББ-
д заасан шаардлага, зарчмын дагуу АХБ нь төслийн хэрэгжилтийн турш найдвартай байдлыг 
хангах, хянах, үнэлэх үүрэг хариуцлагыг хүлээдэг. Ийнхүү нийгэм, байгаль орчны 
хамгааллын бодлогыг тууштай баримталснаар АХБ нь нэг талаас өөрийн үйл ажиллагаа 
болон гаргасан шийдвэрийн тодорхой, ил тод байх нөхцлийг хангаж, хариуцлага хүлээх 
чадвараа дээшлүүлэхийн хамт, нөгөө талаас өөрийн зээлдэгч/захиалагчдад нийгэм, байгаль 
орчны эрсдэлийг хянан зохицуулахад нь туслан, хөрөнгө оруулалтын урт хугацааны 
тогтвортой байдлыг хангах орчныг бүрдүүлж өгдөг. АХБ болон зээлдэгч/захиалагчийн аль 
алины хамтын хийгээд тус тусын хүчин чармайлтаас энэхүү үүргийг үр дүнд хүргэх эсэх нь  
ихээхэн хамаарна. 
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45.  АХБ-ны ХБББ-д  зорилт, цар хүрээ, идэвхжүүлэх хүчин зүйлс, зарчим нь тусгалаа 
олсон гурван үндсэн чиглэл бол :  
 

(i)  байгаль орчны хамгаалал, 
(ii)  албадан нүүлгэн шилжүүлэх үеийн хамгаалал, 
(iii) нутгийн уугуул иргэдийн хамгаалал  юм. 

 
46.  Бодлогын хүрээнд тавьсан зорилтоо биелүүлэх, зарчмаа барин ажиллах үүднээс АХБ 
дараах дэд бүлэгт (Б. Бодлого түгээх үйл явц) заасны дагуу үйл ажиллагаа явуулна.  
Зээлдэгч/захиалагчдад болон хэрэгжүүлж буй төсөлд хүссэн үр дүндээ хүрэхэд нь туслахын 
тулд АХБ багц шаардлагыг баталж гаргасан бөгөөд зээлдэгч/захиалагчид байгаль орчин, 
нийгэмд сөргөөр нөлөөлөх эрсдэлийн асуудлыг шийдвэрлэхдээ эдгээр шаардлагыг биелүүлэх 
үүрэгтэй. АХБ-ны  ажилтан нь төслийн урьдчилсан нөхцлийг тодорхойлох үед, үнэлгээ 
хийхэд болон хэрэгжилтийн үед хяналт тавьснаар төслийн бэлтгэл болон хэрэгжилтийн үе 
шатуудад зээлдэгч/захиалагч доор дурдсан багц шаардлагыг биелүүлж буй эсэхэд анхаарна.  
Хамгаалалд тавигдах шаардлагууд нь: 
 

(i)  Хамгааллын бодлогын шаардлага 1: Байгаль орчин (Хавсралт 1), 
(ii)  Хамгааллын бодлогын шаардлага 2: Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт (Хавсралт 2), 
(i) Хамгааллын бодлогын шаардлага 3: Нутгийн уугуул иргэд (Хавсралт 3),  
(ii) Хамгааллын бодлогын шаардлага 4: Санхүүжилтийн төрөл бүрийн хэлбэрт 

тавигдах тусгай шаардлага (Хавсралт 4) юм.  
 
47.  АХБ-ны хамгааллын бодлоготой харшилсан, төсөл хэрэгжүүлэгч орны нийгэм, байгаль 
орчны хууль дүрэм болон тухайн орны олон улсын гэрээ хэлэлцээрийн дагуу хүлээсэн 
үүрэгтэй зөрчилдсөн төслийг АХБ санхүүжүүлэхгүй. Мөн Хавсралт 5-д заасан жагсаалтад 
орсон хөрөнгө оруулалт  хийхийг хориглосон үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхгүй.  
 
48.  Энэхүү хамгааллын бодлого нь санхүүжилтийн эх үүсвэр, тухайлбал зээл, тусламж, 
хөрөнгө болон санхүүгийн баталгаагаар хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын төсөл (цаашид 
төсөл гэнэ) гэдгээс үл хамааран, АХБ-ны санхүүжилттай болон АХБ-наас хариуцан 
хэрэгжүүлж буй засгийн газрын болон засгийн газрын бус төслүүд, тэдгээрийн бүрэлдэхүүн 
хэсэгт хамаарна.  
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1. Байгаль орчны хамгаалал 
Зорилго: Байгаль орчны тэнцвэртэй бөгөөд төслийн тогтвортой байдлыг баталгаажуулж, 
төслийн шийдвэр гаргах үйл явцад байгаль орчны асуудлыг тусгахад дэмжлэг үзүүлэх. 
Хамрах хүрээ ба идэвхжүүлэгч хүчин зүйлс: Тухайн төсөл байгаль орчны салбарт эрсдэл 
үүсгэж, сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх магадлалтай бол байгаль орчны хамгааллын бодлогын 
заалтыг заавал биелүүлэх  нөхцөл үүснэ. 
Бодлогын зарчим: 
1. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний цар хүрээ, төрлийг тогтоох зорилгоор гарч 
болзошгүй нөлөөлөл, эрсдэлд тохирсон зохих судалгааг хийхийн тулд санал болгож байгаа 
төсөл бүрт урьдчилсан судалгааг аль болох эрт хийх.  
2. Төслийн санал гармагц тухайн төслийн үйл ажиллагааны нөлөөллийн бүс дэх бодит, 
биологийн болон нийгэм, эдийн засгийн байдал (байгаль орчны чиглэлийн олон нийтийн 
мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан хүмүүсийн амьжиргаа, эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, эмзэг 
бүлэг, жендерийн асуудалд нөлөө үзүүлэх) болон соёлын биет өвд үзүүлж болзошгүй шууд, 
шууд бус, хуримтлагдсан болон зайлшгүй нөлөөлөл, эрсдэлийг тогтоох байгаль орчны 
үнэлгээ хийх. Уур амьсгалын  өөрчлөлт зэрэг  хил дамнасан болон дэлхий нийтийн шинжтэй 
нөлөөллийг үнэлэх. Шаардлагатай тохиолдолд байгаль орчны стратегийн үнэлгээг ашиглах. 
3. Төсөл хэрэгжих байршил, төслийн төлөвлөлт, ашиглах технологи,  бүрэлдэхүүн хэсгийн 
боломжит хувилбаруудыг судлах, нийгэм, байгаль орчинд нөлөөлж болзошгүй байдлыг 
тооцоолох,  санал болгосон хувилбарыг сонгох үндэслэл гаргаж баримтжуулах. Түүнчлэн 
тухайн төслийг хэрэгжүүлээгүй тохиолдолд ямар үр дүн гарах талаар судлан хувилбар болгон 
тайлбарлах.    
4. Байгаль орчны төлөвлөлт, менежментийн аргыг хэрэглэн аливаа сөрөг нөлөөллөөс 
зайлсхийх, зайлсхийх боломжгүй бол багасгах, бууруулах, улмаар эерэг нөлөөллийг 
нэмэгдүүлэх. Тухайн төслийн нөлөөллийг бууруулахаар төлөвлөсөн арга хэмжээ, байгаль 
орчны хяналт, тайланд тавигдах шаардлага, үйл ажиллагаа явуулах бүтэц зохион байгуулалт, 
чадавх бэхжүүлэх, сургах үйл ажиллагаа, гүйцэтгэлийн хуваарь, зардлын тооцоо, 
гүйцэтгэлийн үзүүлэлт зэргийг багтаасан байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө /БОМТ/ 
боловсруулах. БОМТ боловсруулахдаа гарч болзошгүй сөрөг нөлөөллийг бусдад ноцтой хор 
уршиг учрахгүй байх түвшинд хүртэл бууруулж, бохирдуулагч тал нь төлөх зарчмыг голчлон 
баримтлах.  
5. Нөлөөлөлд өртсөн иргэдтэй бүтээлчээр зөвлөлдөх, шаардлагатай мэдээллийг өгөх замаар 
төслийн үйл ажиллагаанд татан оролцуулах. Зөвлөлдөх үйл явцад эмэгтэйчүүдийн оролцоог 
хангах. Нөлөөлөлд өртсөн иргэд, холбогдох төрийн бус байгууллага зэрэг сонирхогч 
талуудыг төсөл бэлтгэх үе шатаас эхлэн татан оролцуулж, санал бодол, гомдлыг нь шийдвэр 
гаргагчдад танилцуулж ойлгуулах, шийдвэр гаргахад тэдний саналыг тусгах тал дээр 
анхаарах. Байгаль орчны үнэлгээтэй холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх шаардлага гармагц 
оролцогч талуудтай төслийн хэрэгжилтийн турш  тогтмол зөвлөлдөж байх. Байгаль орчинтой 
холбоотой төслийн үйл ажиллагааны талаар нөлөөлөлд өртсөн иргэдээс гаргасан санал, 
гомдлыг хүлээн авч, гомдол барагдуулах механизмыг бий болгох.        
6. Төсөл батлагдахаас өмнө нөлөөлөлд өртөх магадлал бүхий иргэд, бусад оролцогч талуудад 
хүртээмжтэй байдлаар, ойлгомжтой хэлээр байгаль орчны үнэлгээний тайланг (БОМТ-г мөн) 
цаг алдалгүй танилцуулж мэдээлэх. Эцэслэн боловсруулсан байгаль орчны үнэлгээ, түүнд 
хэрвээ нэмэлт өөрчлөлт хийгдсэн бол тэрхүү өөрчлөлтийг нөлөөлөлд өртсөн иргэд, бусад 
оролцогч талуудад танилцуулах. 
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7. БОМТ-г хэрэгжүүлэх, үр дүнг хянах. Хяналтын үр дүн, тухайлбал засч залруулах 
шаардлагатай арга хэмжээ авсан бол  баримтжуулах, хяналтын ажлын тайланг нийтэд ил тод 
мэдээлэх.    
8. Амьдрах нэн чухал орчинд дор дурдсан тохиолдлоос бусад тохиолдолд төсөл 
хэрэгжүүлэхгүй байх. Үүнд: (i) нэн чухал амьдрах орчинд, тухайн орчны оршин тогтнох 
чадварт хэмжигдэхүйц сөрөг нөлөөлөл гараагүй бол, (ii) ховор буюу нэн ховор биологийн 
төрөл зүйлийн тоо толгой багасаагүй бол, (iii) бусад бага хэмжээний нөлөөлөл арилж байгаа 
бол төсөл хэрэгжүүлж болно.  Хэрэв төсөл нь хуулиар хамгаалагдсан бүсэд хэрэгжиж буй  
бол тухайн бүс нутгийн байгаль орчныг хамгаалах зорилтыг дэмжих нэмэлт хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх. Унаган төрх бүхий нутгийн хувьд төсөл хэрэгжсэнээр унаган байгальд ямар 
нэгэн өөрчлөлт, доройтол үүсэх ёсгүй.  Үүнд: (i) өөр ямар нэг боломж, хувилбар байхгүй, (ii) 
төслөөс гарах үр өгөөж нь байгаль орчинд зарцуулах зардлаас үлэмж хэмжээгээр илүү байх, 
(iii) учруулсан аливаа хор хохирол , нөлөөллийг зохих ёсоор бууруулсан бол төсөл хэрэгжинэ. 
Байгалийн нөхөн сэргээгдэх нөөцийг хэрэглэх, боловсруулах, ашиглах явцад ямагт маш 
болгоомжтой хандаж, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч байх. 
9. Дэлхийн банкны байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны удирдамж зэрэг олон 
улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартад нийцсэн олон улсын тэргүүний арга туршлагын 
дагуу байгаль орчны бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх, хянах технологийг хэрэглэх. 
Үйлдвэрлэлийн цэвэр ажиллагаа, эрчим хүчний хэмнэлттэй аргыг ашиглах. Бохирдлоос 
зайлсхийх, зайлсхийх боломжгүй бол хүлэмжийн шууд ба шууд бус хийн ялгаруулалт, хог 
хаягдлыг багасгах, хянах ба үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, түгээх, хадгалах явцад аюултай 
материалыг зайлуулах. Олон улсын хэмжээнд хориглосон хортой, аюултай материал 
ашиглахаас зайлсхийх. Хортон шавьжтай тэмцэх нэгдсэн менежментийн аргын дагуу шавьж 
устгах хор, пестицидийг худалдан авч хэрэглэх, химийн гаралтай синтетик пестицид аль 
болох хэрэглэхгүй байх.     
10. Ажилчдыг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал хангасан, эрүүл ажиллах нөхцлөөр хангаж, осол 
аюул, гэмтэл, өвчнөөс хамгаалах. Нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдалд сөрөг 
нөлөө үзүүлэх нөлөөлөл, эрсдэлээс зайлсхийх арга хэмжээ авах, зайлсхийх боломжгүй бол 
багасгах зорилгоор урьдчилан сэргийлэх, түргэн тусламж үзүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэх. 
11. Соёлын биет өвийг хамгаалах, байгаль орчны үнэлгээ хийхдээ туршлагатай, чадварлаг 
мэргэжилтнээр газар дээр нь талбайн судалгаа хийлгэн соёлын биет өвийг устгах, гэмтээхээс 
урьдчилан сэргийлэх. Төсөл хэрэгжүүлэх явцад илэрч болзошгүй эд зүйлсийг хамгаалах 
зорилгоор“гэнэтийн олдвор”-ын үед баримтлах,  журмыг урьдчилан боловсруулж, батлуулах.     
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2. Албадан нүүлгэн шилжүүлэх үеийн хамгаалал  
Зорилго: Аль болох албадан нүүлгэн шилжүүлэхгүй байх, төслийн болон төлөвлөлтийн өөр 
хувилбар сонгох замаар албадан нүүлгэн шилжүүлэх үйл явцыг багасгах, нүүлгэн 
шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдийн амьжиргааг сайжруулах, эсвэл төслийн өмнөх үеийн түвшинд 
хүртэл нөхөн сэргээх, нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн ядуу болон бусад эмзэг бүлгийн 
иргэдийн амьжиргааны түвшинг сайжруулах. 
Хамрах цар хүрээ ба идэвхжүүлэх хүчин зүйлс: Албадан нүүлгэн шилжүүлэх үеийн 
хамгаалал нь (i) газрыг нь албадан авах, эсвэл (ii) дархан цаазтай газар, хамгаалалттай бүсэд 
нэвтрэх, эсвэл газар ашиглах эрхийг нь албадан хязгаарласны улмаас байршлын (нүүн 
шилжих, оршин суугаа газраа, эсвэл орон байраа алдах) ба эдийн засгийн (газар, өмч хөрөнгө, 
түүнийг ашиглах боломж, орлогын эх үүсвэр, амьжиргааны хэрэгсэл зэргийг алдах) гэсэн 
нүүлгэн шилжүүлэлтийн хоёр төрлийн үед хэрэгжинэ. Хохирол, албадлагын шинжтэй хориг 
нь бүтэн эсвэл хэсэгчилсэн, байнгын эсвэл түр зуурын байхаас үл хамааран энэхүү 
хамгааллын бодлогыг мөрдөнө.   
Бодлогын зарчим: 
1. Төсөл эхэлмэгц албадан нүүлгэн шилжүүлэх үйл явцын өмнөх, одоо болон ирээдүйн 
нөлөөлөл, эрсдэлийг урьдчилан тогтоох. Нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдийн 
судалгаа/тооллого хийж, тэр дундаа нүүлгэн шилжүүлсний  улмаас бий болох нөлөөлөл, 
эрсдэлтэй холбоотой үүсэх жендерийн асуудлыг судлах замаар нүүлгэн шилжүүлэлтийн 
төлөвлөлтийн хамрах хүрээг тодорхойлох.   
2.  Нөлөөлөлд өртсөн иргэд, орон нутгийн байгууллага, холбогдох төрийн бус байгууллагатай 
бүтээлчээр зөвлөлдөх. Нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн бүх иргэдэд газрын эрх, нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн хувилбар, сонголтын талаар мэдээлэл өгөх. Нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөө 
боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хянах, үнэлгээ хийх зэрэг бүхий л үйл ажиллагаанд тэдгээр 
иргэдийг татан оролцуулах. Эмзэг бүлгийн, тэр дундаа амьжиргааны дундаж түвшингээс 
доогуур орлоготой иргэд, газаргүй иргэд, өндөр настан, эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд, нутгийн 
уугуул иргэд, газрын хууль ёсны зөвшөөрөлгүй иргэдийн хэрэгцээг тусгайлан анхаарах, 
зөвлөлдөх уулзалтад татан оролцуулах. Нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн санал, гомдлыг хүлээн 
авах, гомдол барагдуулах механизм бий болгох. Нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн хүмүүс болон 
тухайн орон нутгийн суугуул иргэдэд нийгэм, соёлын байгууламж, институцаа бий болгоход 
нь дэмжлэг үзүүлэх. Албадан нүүлгэн шилжүүлэх үйл явцын  нөлөөлөл, эрсдэл нь үлэмж 
ээдрээтэй бол нөхөн олговор олгох, нүүлгэн шилжүүлэх шийдвэр гаргахын өмнө нийгмийг 
бэлтгэх  шаардлагатай.   
3. Нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн  иргэдийн амьжиргааг дараах арга замаар сайжруулах, эсвэл 
хуучин байсан нөхцөлтэй нь адил орчинг үүсгэх, үүнд: (i) нөлөөлөлд өртсөн хүмүүсийн 
амьжиргааны эх үүсвэр нь газартай холбоотой бол газарт тулгуурласан стратегийн бодлого 
хэрэглэх, эсвэл газраа алдсанаар амьжиргаа нь дордохгүй бол бэлэн мөнгөөр нөхөн олговор 
олгох, (ii) өмч хөрөнгийг ижил хэмжээний, эсвэл илүү өмч хөрөнгөөр даруй сольж олгох, (iii) 
нөхөн сэргээх боломжгүй өмч хөрөнгөний оронд түүний үнийн дүнтэй дүйцэх шууд нөхөн 
олговор олгох, (iv) боломжтой тохиолдолд үр шимийг хуваах схемийн дагуу нэмэлт орлого, 
үйлчилгээ бий болгох зэрэг ажил орно.   
4. Байршлын болон эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн үед дараах байдлаар  иргэдэд 
шаардлагатай тусламж үзүүлэх. Үүнд: (i) нүүлгэн байршуулах бол тухайн газрын эзэмшлийг 
баталгаатай болгох, ажилд ойр, үйлдвэрлэл явуулах боломж бүхий илүү дээр орон байраар 
хангах, шилжин ирсэн иргэдийг эдийн засаг болон нийгмийн хувьд шинэ газарт нутагшуулах, 
төслөөс гарах үр шимийг орон нутгийн суугуул иргэдэд мөн хүртээх, (ii) газар ашиглалт, 
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зээлийн тогтолцоо, сургалт болон ажил эрхлэлттэй холбоотой шилжилтийн дэмжлэг, 
хөгжлийн туслалцаа үзүүлэх (iii) шаардлагатай бол дэд бүтэц, нийтийн үйлчилгээгээр хангах.  
5. Нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн ядуу, эмзэг бүлгийн иргэд, эмэгтэйчүүдийн амьжиргааны 
түвшинг наад зах нь тухайн орны амьжиргааны доод түвшнээс дордуулахгүй байх.  Хөдөө 
орон нутагт тэднийг хууль ёсны газар, нөөцтэй болоход нь дэмжлэг үзүүлэх, хот суурин 
газарт орлогын эх үүсвэртэй болгож, хууль ёсны, худалдан авах боломжийн үнэ бүхий орон 
байртай болох боломжоор хангах.       
6. Хэрэв газар эзэмшлийг хэлэлцэн тохиролцох замаар хийсэн бол тохиролцоонд хүрсэн 
иргэдийн орлого, амьжиргааны түвшинг өмнөх түвшинд нь хүргэх, эсвэл сайжруулахад 
чиглэсэн нээлттэй, тогтвортой, эрх тэгш байдлыг хангах дүрэм журмыг боловсруулах.      
7. Газрын хууль ёсны зөвшөөрөл, хүлээн зөвшөөрөгдсөн аливаа эрхгүй шилжин ирэгсдэд 
нүүлгэн шилжүүлэлтийн дэмжлэг туслалцаа, газраас бусад өмч хөрөнгийн нөхөн олговор авах 
нөхцлийг баталгаажуулах.       
8. Нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдийн бичиг баримтын бүрдүүлэлт, орлого, амьжиргааг 
нөхөн сэргээх стратеги, зохион байгуулалтын ажил, хяналт ба тайлангийн хамрах хүрээ, 
төсөв, хэрэгжилтийн хуваарийг нарийвчлан гаргасан нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөг 
боловсруулах.   
9. Төсөл батлагдахаас өмнөх зөвлөлдөх уулзалтын үр дүнг баримтжуулсан нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөний төслийг  нөлөөлөлд өртсөн иргэд, бусад оролцогч талуудад 
хүртээмжтэй, ойлгомжтой хэл, хэлбэрээр хүргэх. Нөлөөлөлд өртсөн иргэд, бусад сонирхогч 
талуудад нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөөний эцсийн хувилбар, түүнд хийсэн өөрчлөлтийн 
талаар мэдээлэх.  
10.  Албадан нүүлгэн шилжүүлэх үйл явцыг хөгжил бүтээн байгуулалтын төсөл, хөтөлбөрийн 
нэг хэсэг болгон боловсруулж, хэрэгжүүлэх. Төслийн зардал, үр ашгийн тооцоонд нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн бүх зардлыг тусгах. Албадан нүүлгэн шилжүүлэх үйл явцын нөлөөлөл, 
эрсдэл өндөртэй төслийн хувьд тус үйл ажиллагааг бие даасан бүрэлдэхүүн хэсэг болгон 
төлөвлөж хэрэгжүүлэх.    
11. Байршлын болон эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлт эхлэхээс өмнө нөхөн олговрыг 
олгож, нүүлгэн шилжүүлэлттэй холбоотой бусад бичиг баримтыг бүрдүүлэх. Төслийн 
гүйцэтгэлийн турш нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөг хатуу хяналттайгаар хэрэгжүүлэх.   
12. Нүүлгэн шилжүүлэлтээс гарах үр дүн, нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдийн 
амьжиргааны түвшинд үзүүлэх нөлөөлөл, түүнчлэн суурь нөхцөл байдал, нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн хяналтын үр дүнг харгалзан нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө зорилгодоо 
хүрсэн эсэхийг хянах, үнэлэх. Хяналтын тайланг олон нийтэд танилцуулах. 
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3. Нутгийн уугуул иргэдийн хамгаалал 
Зорилго: (i) Нутгийн уугуул иргэдийн соёл, ёс заншилд үл харшлах замаар нийгэм, эдийн 
засгийн үр шимийг хүртээх, (ii) төслөөс гарах сөрөг нөлөөлөлд өртөхөөс хамгаалах, (iii) 
тэдэнд нөлөөлж буй төслийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцох боломж олгох үүднээс 
нутгийн уугуул иргэдийн өөрсдийгөө тодорхойлсон өвөрмөц шинж, хүний эрх, амьжиргааны 
хэв шинж болон соёл, ёс заншлын онцлог байдлыг бүрэн хүндэтгэсний үндсэн дээр аливаа 
төслийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх.     
Хамрах хүрээ, идэвхжүүлэгч хүчин зүйлс: Нутгийн уугуул иргэдийн нэр төр, хүний эрх, 
амьжиргаа, соёлд шууд эсвэл шууд бусаар, түүнчлэн тэдний өмчилж, эзэмшиж, суурьшиж, 
өвөг дээдсээс уламжилж ирсэн газар нутаг, байгалийн нөөц болон соёлын өвд аль нэг төсөл 
нөлөөлөл үзүүлэх тохиолдолд  энэ нь хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх идэвхжүүлэгч хүчин 
зүйл болно. Нутгийн уугуул иргэд гэдэг нэр томъёог ерөнхий утгаар нь ямар нэгэн хэлбэрээр 
дараах шинж чанарыг агуулсан буюу бусдаас ялгаатай, эмзэг, өөрийн гэсэн нийгмийн, эсвэл 
соёл, зан заншил бүхий бүлэгт хэрэглэнэ. Үүнд: (i) өвөрмөц уугуул соёл бүхий бүлгийн 
гишүүд гэж өөрсдийгөө тодорхойлсон ба энэхүү тодорхойлолтыг нь нийтээр хүлээн 
зөвшөөрсөн байх, (ii) газарзүйн хувьд өвөрмөц, эсвэл  өвөг дээдсийн үеэс өнөөг хүртэл үе 
удмаараа оршин суусаар ирсэн, тус нутгийн байгалийн нөөцийг нийтээрээ ашигласаар ирсэн 
газар нутагт нь төсөл хэрэгжиж буй, (iii) тухайн оронд зонхилдог нийгэм, соёлын хэм 
хэмжээнээс ялгагдах уламжлалт соёл, эдийн засаг, нийгэм, улс төрийн бүтэц зохион 
байгуулалттай, (iv) тухайн улс орон, эсвэл бүс нутгийн албан ёсны хэлээс өөр хэл ашигладаг 
байх зэрэг шинж багтана. Эдгээр өвөрмөц шинжийг тодорхойлохдоо уламжлалт хэм хэмжээ, 
үндэсний хууль дүрэм болон тухайн улсын соёрхон баталсан олон улсын гэрээ конвенцийг 
дагаж мөрдөнө. Төслийн улмаас албадан нүүлгэсний үр дагаварт газарзүйн хувьд өвөрмөц, 
эсвэл өвөг дээдсийн үеэс уламжлан оршин сууж ирсэн газарт оршин суух эрхээ алдсан хэсэг 
бүлэг хүмүүс энэхүү бодлогод хамрагдана.    
Бодлогын зарчмууд: 
1. (i) Төсөл хэрэгжих бүс нутагт нутгийн уугуул иргэд амьдарч байгаа эсэх, эсвэл тухайн 
газраас нийтээрээ хамааралтай эсэх, (ii) нутгийн уугуул иргэдэд төсөл нөлөөлөх магадлал 
байгаа эсэхийг тогтоох зорилгоор аль болох эртнээс урьдчилсан судалгааг хийх.   
2. Төслийн зүгээс нутгийн уугуул иргэдэд учруулж болзошгүй эерэг, сөрөг нөлөөллийг 
үнэлэх зорилгоор тэдний соёлын онцлог хэв шинж, жендерийн онцлогийг харгалзан үзэх 
замаар  нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх, эсвэл түүнтэй дүйцэх аргыг ашиглах. 
Төслийн үр шимийг хүртэх, сөрөг нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнд хамрагдах эсэх 
талаар нутгийн уугуул иргэдийн давуу эрхийн сонголтыг эн тэргүүнд харгалзан үзэх. 
Нөлөөлөлд өртсөн нутгийн уугуул иргэдэд тусах нийгэм, эдийн засгийн үр өгөөжийг 
тодорхойлохдоо уламжлал, соёлын  хэв шинжийг нь харгалзах, жендер болон нас насныхныг 
хамруулах, улмаар нутгийн уугуул иргэдэд тусах сөрөг нөлөөллийг зайлуулах, түүнийг 
багасгах, бууруулах.     
3. (i) Сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, боломжгүй тохиолдолд нөлөөллийг багасгах, бууруулах, 
нөхөн олговор олгох арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх ба хянах, (ii) өв уламжлал, соёлын 
онцлогт нь үл харшлах замаар нутгийн уугуул иргэдэд төслийн үр шимийг хүртээх талаар 
нөлөөлөлд өртсөн нутгийн уугуул иргэдийн бүлэг, тэдний холбогдох байгууллагатай 
зөвлөлдөх, улмаар тэдний оролцоог хангах. Нутгийн уугуул иргэдийн идэвхтэй оролцоог 
нэмэгдүүлэх зорилгоор тухайн төслөөс ёс заншлынх нь хүрээнд, жендерийн эрх тэгш байдлыг 
хангасан чадавх бэхжүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэх. Нутгийн уугуул иргэдийн санал гомдлыг 
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хүлээн авах, шийдвэр гаргахад ёс заншлынх нь хүрээнд, жендерийн эрх тэгш байдлыг 
хангасан гомдол барагдуулах механизмыг бий болгох.  
4. Төслийн үйл ажиллагааны талаар нөлөөлөлд өртсөн нутгийн уугуул иргэдийн бүлгийн 
зөвшөөрлийг дараах тохиолдолд авна. Үүнд: (i) нутгийн уугуул иргэдийн соёлын өв, 
мэдлэгийг арилжааны зорилгоор ашиглах, (ii) уламжлагдан ирсэн, эсвэл дадал болсон газраас 
нь нүүлгэн шилжүүлэх, (iii) нутгийн уугуул иргэдийн онцлог хэв шинжийг тодорхойлох 
амьжиргаа, соёл, зан үйл, сүсэг бишрэлд нөлөө үзүүлэх хэмжээнд тэдний оршин суугаа газар 
нутагт байгаа байгалийн нөөц баялгийг арилжааны эргэлтэнд оруулах зэрэг асуудал орно. 
Бодлогын хэрэгжилтийг хангах үүднээс хувь хүн, эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр 
дамжуулан илэрхийлсэн бүх нийтийн зөвшөөрлийг нөлөөлөлд өртсөн нутгийн уугуул 
иргэдээс авна. Зарим нэг хувь хүн, эсвэл бүлэг хүмүүс төслийн үйл ажиллагааг эсэргүүцэж 
байсан ч, олон нийтийн дэмжлэг авсан тохиолдолд зөвшөөрөл авсан гэж үзнэ.     
5. Тусгай хамгаалалттай газар нутаг, байгалийн нөөцөд  хүрэхийг нь хязгаарлах, эдгээр газар 
нутгаас нь нүүлгэхээс аль болох зайлсхийх. Боломжгүй тохиолдолд төслийн боловсруулалт, 
хэрэгжилт, удирдлага, хяналт, үнэлгээний үйл ажиллагаанд нөлөөлөлд өртсөн нутгийн уугуул 
иргэдээс оролцуулж,  төслийн үр шимийг тэнцүү хүртээх.  
6. Туршлагатай нарийн мэргэжлийн зөвлөх мэргэжилтнүүдийн тусламжтайгаар, нутгийн 
уугуул иргэдийн мэдлэг оролцоог хангаж боловсруулсан, нийгэмд нөлөөлөх байдлын  
үнэлгээн дээр үндэслэн, нутгийн уугуул иргэдийн талаарх төлөвлөгөөг (НУИТ) боловсруулах. 
НУИТ-нд төслийг хэрэгжүүлэх явцад нөлөөлөлд өртсөн нутгийн уугуул иргэдтэй тогтмол 
зөвлөлдөх, тэдэнд соёлынх нь онцлогт тохирсон байдлаар үр шимийг хүртээх арга хэмжээг 
тодорхойлох, төслийн аливаа сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, багасгах, бууруулах, нөхөн 
олговор олгох үйл ажиллагааг оруулахын зэрэгцээ, уламжлалт ёс заншилд нь үл харшлах 
гомдол барагдуулах механизм, хяналт, үнэлгээний арга хэмжээ болон төлөвлөсөн арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах төсөв, хуваарьт үйл ажиллагааг тус тус багтаана.  
7. Төслийн үнэлгээнээс өмнө зөвлөлдөх уулзалтын явцын үр дүн болон нийгмийн үнэлгээний 
үр дүнг баримтжуулсан НУИТ-ний төслийг  нөлөөлөлд өртсөн нутгийн уугуул иргэд, бусад 
оролцогч талуудад хүртээмжтэй газар, ойлгомжтой хэлбэр, хэлээр хүргэх. Нөлөөлөлд өртсөн 
нутгийн уугуул иргэд, бусад оролцогч талуудад нутгийн уугуул иргэдийн талаарх 
төлөвлөгөөний эцсийн хувилбар, түүнд хийсэн өөрчлөлтүүдийн талаар мэдээлэх.     
8. Төслийн хүрээнд (i) төлөвлөсөн үйл ажиллагаа нь нутгийн уугуул иргэдийн уламжлал 
ёсоор өмчилж, эсвэл ердийн байдлаар эзэмшиж, ашиглаж ирсэн газар нутгийн хууль ёсны 
эрхийг шилжүүлэх шаардлага үүсгэж байвал, эсвэл (ii) тухайн газрыг албадан авах шаардлага 
гарсан тохиолдолд, газар нутгийг ашиглах уламжлалт эрхийг хууль ёсны болгох үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах.     
9. Мэргэшсэн, туршлагатай зөвлөх мэргэжилтний оролцоотойгоор НУИТ-ний хэрэгжилтийг 
хянах, боломжтой газар хамтын хяналтын аргыг хэрэглэх, түүнчлэн суурь нөхцөл байдал ба 
НУИТ-ний хяналтын үр дүнд үндэслэн НУИТ зорилго, хүссэн үр дүндээ хүрсэн эсэхийг 
үнэлэх. Хяналтын тайланг олон нийтэд танилцуулах. 
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Б.  Бодлого хэрэгжүүлэх үйл явц 
 
1.  Ерөнхий шаардлага 
 
49.  Суурь судалгаа, ангилал. Төслийн бэлтгэл ажлын эхэн үед зохих мэдээлэл 
хангалттай цугларсан даруй АХБ төслийн материалд суурь судалгаа хийж, ангиллыг 
тогтооно. (i) Тухайн төслийн хүрээнд гарч болзошгүй нөлөөлөл, эрсдэлийн хэмжээг харуулах, 
(ii) хамгааллын арга хэмжээг авахад шаардлагатай бүтэц зохион байгуулалтын нөөц болон 
үнэлгээний түвшинг тодорхойлох, (iii) мэдээллийг олон нийтэд түгээхэд тавигдах  
шаардлагыг тогтоохын тулд тухайн төсөлд суурь судалгаа  хийж, ангилдаг.    
 
50.  Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлаар нь ангилах. АХБ нь аливаа төслийн байгаль 
орчинд үзүүлэх бодит нөлөөллийг тогтоох үүднээс ангилах тогтолцоог хэрэгжүүлдэг. Тухайн 
төслийн нөлөөллийн бүсэд байгаль орчинд үзүүлж буй ноцтой нөлөө буюу шууд ба шууд бус,  
хуримтлагдсан ба зайлшгүй нөлөөллөөр нь төслийн ангиллыг тогтооно.  Тухайн санал болгож 
буй төслийн төрөл, газар зүйн байршил, цар хүрээ, байгаль орчинд үзүүлэх эрсдэлийн 
хэмжээг нь нягт нямбай судалж үзээд,  дараах 4 ангиллын аль нэгэнд хамруулна. Үүнд:        
 

(i) A ангилал. Төлөвлөж буй төсөл нь байгаль орчныг нөхөн сэргээх 
боломжгүйгээр сүйтгэж, олон янзын, эсвэл урьд хожид үзэгдээгүй хор нөлөө  
учруулахаар бол А ангилалд хамруулна. Ийм сөрөг нөлөөллийн тархах талбай 
нь газар шорооны ажлын талбай, эсвэл барилга байгууламжийн хүрээнээс халих 
магадлалтай. Ийм төсөлд байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийхийг 
шаарддаг.  

(ii) B ангилал. Байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл нь А ангиллын төслөөс 
харьцангүй бага байх төслийг В ангилалд хамруулна. Ийм нөлөөлөл нь төслийн 
үйл ажиллагаа явуулж буй талбайд л тархсан, нөхөн сэргээгдэх боломж нь их, А 
ангиллын төслийг бодвол сөрөг нөлөөллийг сааруулах арга хэмжээ төлөвлөхөд 
илүү хялбар байдаг. Байгаль орчны нөлөөлөх байдлын анхан шатны үзлэг хийх 
шаардлагатай. 

(iii) С ангилал. Байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл маш бага, эсвэл бараг үзүүлэхгүй 
байх магадлал бүхий төслийг С ангилалд хамруулна. Ийм төслийн байгаль 
орчинд нөлөөлөх нөлөөллийг хянах шаардлагатай ч, байгаль орчны үнэлгээ 
хийх хэрэггүй.   

(iii) FI ангилал. Тухайн төсөлд АХБ-ны санхүүжилтийг Санхүүгийн зуучлагчдад, 
эсвэл  тэднээр дамжуулан хөрөнгө оруулалт оруулахаар бол FI ангилалд 
хамруулдаг (65-67-р зүйлийг үзнэ үү). 

 
51.  Албадан нүүлгэн шилжүүлэх үйл явц. Албадан нүүлгэн шилжүүлэх үйл явц 
төлөвлөгдөж буй эсэхээр нь АХБ бүх төслийг шалгана. Тухайн төслийн хүрээнд албадан 
нүүлгэн шилжүүлэх гэж буй бол нөлөөллийн цар хүрээ, зэргийг тооцоолсон нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөг боловсруулна. (i) Байршлын  болон эдийн засгийн нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн цар хүрээ, (ii) нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн эмзэг өртөмтгий байдлыг 
харгалзан төслийн нөлөөллийн зэргийг тогтооно. FI ангиллын төслийн хувьд 65-67-р зүйлийг 
үзнэ үү. 
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52.  Нутгийн уугуул иргэд. Нутгийн уугуул иргэдэд нөлөө учруулах эсэхтэй нь 
холбогдуулан бүх төслийг АХБ шалгана. Нутгийн уугуул иргэдэд нөлөөлөл үзүүлэх магадлал 
буй бол нутгийн уугуул иргэдийн талаарх төлөвлөгөөг боловсруулна. Төлөвлөгөөний хэр 
нарийвчлалтай, хэр цогц байх нь гарах нөлөөллийн зэргээс хамаарна.  
 
Нөлөөллийн зэргийг (i) нутгийн уугуул иргэдийн тухайн газар нутагт болон түүнд буй 
байгалийн нөөц баялгийг хүртэх, ашиглах эрх, нийгэм, эдийн засгийн байдал, соёлын болон 
нутгийн  нэгдмэл байдал, эрүүл мэнд, боловсрол, амьжиргааны хэв маяг, нийгмийн 
хамгааллын байдал, уугуул иргэдийн мэдлэгт үзүүлэх нөлөөллийн цар хүрээ болон (ii) 
нөлөөлөлд өртсөн нутгийн уугуул иргэдийн эмзэг өртөмтгий байдлын түвшинг тогтоон 
тодорхойлно. FI ангиллын төслийн хувьд 65-67-р зүйлийг үзнэ үү.        
 
53.  Мэдээллийг ил тод болгох. АХБ-ны олон нийттэй харилцах бодлогын дагуу тухайн 
төслийн нийгмийн болон байгаль орчны хамгаалалтай холбоотой эерэг ба сөрөг мэдээллийг 
нөлөөлөлд өртсөн иргэд, бусад оролцогч талууд, олон нийтэд ойлгомжтой хэлээр, боломжтой 
газар, цаг тухайд нь хүргэхийн хамт, тэдний үнэтэй хувь нэмэр, санаа бодлыг төслийг 
боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд тусгах талаар тус банк зээлдэгч/захиалагчтэйгээ хамтран 
ажиллахыг эрмэлздэг. АХБ нь хамгааллын асуудалтай холбоотой дараах баримт бичгүүдийг  
өөрийн цахим хуудсанд байршуулна. Үүнд:    
 

(i) Удирдах зөвлөл хэлэлцэхээс наад зах нь 120 хоногийн өмнө байгаль орчны А 
ангиллын төслийн байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тайлангийн 
төсөл,  

(ii) Төслийг сайшаан дэмжихээс өмнө байгаль орчны үнэлгээ ба хяналтын 
тогтолцооны төсөл, нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээ, эсвэл төлөвлөгөөний 
төсөл, нутгийн уугуул иргэдийн талаарх төлөвлөгөөний төсөл,   

(iii) Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, байгаль орчны анхан шатны үзлэг, 
нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө, нутгийн уугуул иргэдийн талаарх 
төлөвлөгөөг хүлээн авсан даруйдаа эцсийн байдлаар, эсвэл шинэчилсэн 
байдлаар нь,  

(iv) Зээлдэгч/захиалагчаас ирүүлсэн байгаль орчин, албадан нүүлгэн шилжүүлэх 
үйл явц, нутгийн уугуул иргэдийн талаарх хяналтын тайланг хүлээн авсан 
даруйдаа  тус тус байршуулна.  

  
54.  Зөвлөлдөх үйл явц, иргэдийн оролцоо. Үр дүнтэй, бүтээлчээр зөвлөлдөх үйл явцыг 
амьдралд хэрэгжүүлэх талаар АХБ  зээлдэгч/захиалагчтайгаа хамтран ажиллахыг эрмэлздэг. 
Бодлогыг хэрэгжүүлэх хүрээнд “бүтээлчээр зөвлөлдөнө” гэдэг нь (i) төслийн бэлтгэл ажлын 
эхэн үеэс эхлээд төслийн гүйцэтгэлийн турш тогтмол хийгддэг, (ii) нөлөөлөлд өртсөн иргэдэд 
шаардлагатай, холбогдох мэдээллийг цаг тухайд нь дөхөм аргаар, ойлгомжтой хэлбэрээр 
хүргэдэг, (iii) айлган сүрдүүлэлт, дарамт шахалтаас ангид уур амьсгал бүрдсэн, (iv) 
жендерийн тэгш байдлыг хангасан, жендерийн онцлогийг харгалзсан, ядуу болон эмзэг 
бүлгийн иргэдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангасан, (v) төслийн санал, төлөвлөлт, нөлөөллийг 
бууруулах арга хэмжээ, хөгжлийн үр ашиг, боломж бололцооны жигд хуваарилалт, 
хэрэгжилтийн явцад гарах асуудлууд зэрэг шийдвэр гаргах гол гол асуудалд нөлөөлөлд 
өртсөн иргэд болон  бусад сонирхлын бүлгийн санаа бодлыг оруулах үйл явцыг хэлнэ. АХБ 
нь орон нутгийн ард иргэдэд үзүүлэх нөлөөлөл, эрсдэлийн хэмжээнээс хамааран мэдээллийг 
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ил тод танилцуулах, зөвлөлдөх, зохих мэдээлэлтэйгээр төслийн үйл ажиллагаанд оролцох 
оролцоог хангах замаар тухайн төсөлд өртсөн хувь хүмүүс, иргэдийн бүлэг, иргэний 
нийгмийн төлөөлөлтэй хамтран ажиллахыг зээлдэгч/захиалагчаасаа шаардана. Тухайн төсөл 
нь байгаль орчин, нутгийн уугуул иргэдэд ноцтой хор уршиг үзүүлж, иргэдийг нүүлгэн 
шилжүүлэхээр бол төслийн нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн санаа сэтгэлийг зовоож байгаа 
асуудлуудыг тодорхойлж төслийн баримт бичиг болон хамгааллын төлөвлөгөөнд тусгахын 
тулд АХБ-ны төсөл боловсруулах баг иргэдтэй хийх зөвлөлдөх уулзалтад биечлэн оролцоно. 
 
55.  Төслийн тодорхой нөхцөл байдлын улмаас нутгийн уугуул иргэдэд төсөл онцгой эмзэг 
тусч болохыг АХБ хүлээн зөвшөөрдөг. Тиймээс нөлөөлөлд өртсөн нутгийн уугуул иргэдтэй 
зөвлөлдөх уулзалтыг бүтээлчээр өрнүүлэх замаар дараах үйл ажиллагааны үед тэдний 
зөвшөөрлийг авахыг шаардана. Үүнд: (i) нутгийн уугуул иргэдийн соёлын өв баялаг, 
мэдлэгийг арилжааны зорилгоор ашиглах, (ii) уламжлалт, эсвэл дасан суурьшсан нутгаас нь 
нүүлгэн шилжүүлэх, (iii) нутгийн уугуул иргэдийн онцлог хэв шинж буюу амьжиргаа, өв 
соёл, зан үйл, сүсэг бишрэлд нөлөө үзүүлэх хэмжээнд тухайн нутаг дахь байгалийн нөөц 
баялгийг арилжааны зорилгоор ашиглах зэрэг орно. Энэхүү бодлогын хүрээнд нутгийн 
уугуул иргэдийн зөвшөөрөл гэж төслийн нөлөөлөлд өртөж болох нутгийн уугуул иргэдийн 
олонх нь төслийн үйл ажиллагааг дэмжих нэгдсэн саналд хүрсэн тухай хувь хүн, эсвэл  
итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөрөө дамжуулан илэрхийлэх явдлыг хэлнэ. Төслийн үйл 
ажиллагааг зарим нэг хувь хүн, эсвэл хэсэг бүлэг иргэд эсэргүүцэж байсан ч, орон нутгийн 
иргэдийн олонхийн дэмжлэг авсан тохиолдолд зөвшөөрлийг авсан гэж үзнэ. 
Зээлдэгч/захиалагч нь нөлөөлөлд өртсөн нутгийн уугуул иргэдийн ихэнх төслийн үйл 
ажиллагааг дэмжиж байгаа эсэхийг магадлан тодруулж, ийм дэмжлэг авсан тохиолдолд 
нутгийн уугуул иргэдийн тухай төлөвлөгөөнд зөвлөлдөх үйл явцыг баримтжуулан тодорхой 
тусгана. АХБ нь зээлдэгч/захиалагчийн тэрхүү үйл явцыг баримтжуулсан материалыг 
хянахын хамт, өөрийн хяналтын механизмыг ашиглан төслийн үйл ажиллагааг нөлөөлөлд 
өртсөн нутгийн уугуул иргэдийн олонх нь дэмжиж байгаа эсэхийг нягтлан баталгаажуулна. 
АХБ нутгийн уугуул иргэдийн олонхийн дэмжлэг аваагүй төслийг санхүүжүүлэхгүй.   
 
56.  Дүн шинжилгээ ба хяналт. Санхүүжилт авахаар хүсэлт гаргасан төслийн хувьд АХБ-
ны зүгээс ерөнхий дүн шинжилгээ/дүн шинжилгээний салшгүй хэсэг болгон  хамгааллын 
асуудлыг, тэр дундаа зээлдэгч/захиалагчийн хамгааллын баримт бичгийг хянан нягтална.  
Хамгааллын дүн шинжилгээ болон хяналтыг хэрэгжүүлэхдээ  хамгааллын баримт бичгээс 
гадна байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, төлөвлөлтийн үйл явцад онцгой 
анхаарал хандуулдаг.  Дүн шинжилгээ , хяналтыг газар дээр нь очиж хийхээс гадна төслийн 
бичиг баримтыг нягтлан шалгадаг. Ингэж шалгаснаар (i) тухайн төслийн хэрэгжилтийн явцад 
гарч болзошгүй нийгэм, байгаль орчинд үзүүлэх бүхий л гол гол нөлөөлөл, эрсдэлийг 
тогтоосон эсэх, (ii) сөрөг нөлөөллийг гаргахгүй байх, сааруулах, бууруулах, нөхөн олговор 
олгохтой холбоотой бүхий л  арга хэмжээг хамгааллын болон төслийн төлөвлөгөөнд тусгасан 
эсэх, (iii) АХБ-ны Хамгааллын бодлогын 1-4-т заасан зарчим, шаардлагыг зээлдэгч/захиалагч 
бүрэн ухамсарлаж, тухайн төслийн нийгэм, байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл, эрсдэлийг 
зохих түвшинд бууруулах чадвар, эрмэлзэлтэй байгаа эсэх, (iv) хамгааллын төлөвлөгөөнд 
гуравдагч талын үүрэг ролийг зохих ёсоор тодорхойлсон эсэх, (v) нөлөөлөлд өртсөн иргэдтэй 
АХБ-ны шаардлагын дагуу зөвлөлдөх эсэхийг АХБ-ын зүгээс баталгаажуулна. Үнэлгээ, 
төлөвлөлт, эсвэл хамгааллын баримт бичиг нь АХБ-ны хамгааллын шаардлагыг хангахгүй 
байх тохиолдолд зээлдэгч/захиалагчдаас нэмэлт үнэлгээ хийх, эсвэл хамгааллын 
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төлөвлөгөөгөө сайжруулахыг шаардана. Хэрэв зээлдэгч/захиалагчдын тухайн төслийн 
хамгааллын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх чадвар сул бол чадвар бий болгох, бэхжүүлэх ажлыг 
төсөлд тусгана. Нэн төвөгтэй, эрсдэл өндөртэй 27  хэмээн АХБ-наас тодорхойлсон төслийн 
тухайд төслийн бэлтгэл ажил, хэрэгжилтийн турш бие даасан хөндлөнгийн зөвлөх хэсгийг 
томилж ажиллуулах шаардлагыг АХБ-ны зүгээс зээлдэгч/захиалагчид тавина.   
 
57.  Хяналт ба тайлан. Зээлдэгч/захиалагч болон АХБ нь хяналтыг тус тусдаа 
хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээнэ. Хяналтын хүрээ, давтамж нь төслийн эрсдэл, нөлөөллийн цар 
хүрээнээс хамаарна. Зээлдэгч/захиалагч нь гэрээнд заасны дагуу хамгааллын төлөвлөгөө 
болон хамгааллын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэлийн хяналтын тайланг тогтмол 
хугацаанд гаргах шаардлагатай. АХБ-ны зүгээс зээлдэгч/захиалагчид дараах шаардлагыг 
тавьдаг. Үүнд:       

(i) хамгааллын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хянах журмыг боловсруулж,  
хэрэгжүүлэх,  

(ii) хамгааллын арга хэмжээ болон хэрэгжүүлэх үйл явц нь тавьсан зорилтдоо 
нийцэж буй эсэхийг нягтлах, 

(iii) хяналтын үр дүнг баримтжуулж, олон нийтэд дэлгэн танилцуулж, урьдчилан 
сэргийлэх ба засч залруулах шаардлагатай арга хэмжээний талаар хяналтын 
тайланд тусгах, 

(iv) тавьсан зорилтдоо хүрэхийн тулд дээрх арга хэмжээний биелэлтэд хяналт 
тавих, 

(v) ноцтой нөлөөлөл, эрсдэл үзүүлэх магадлал бүхий төслийн хяналтын 
мэдээллийг шалгахын тулд туршлагатай, мэргэжсэн хөндлөнгийн шинжээч28,  
эсвэл ТББ-ыг авч  ажиллуулах, 

(vi) нэн төвөгтэй, эрсдэл өндөртэй төслийн хэрэгжилтийг хянахад бие даасан 
хөндлөнгийн зөвлөх багийг ашиглах, 

(vii) АХБ-тай тохирсны дагуу хамгааллын арга хэмжээний хяналтын тайланг 
гаргах зэрэг болно.  

 
58.  Гэрээнд заасны дагуу зээлдэгч/захиалагч үүргээ гүйцэтгэж буй эсэхтэй уялдуулан АХБ 
төслийн хэрэгжилтийг хянана. АХБ-ны хяналт, шинжилгээний үйл ажиллагааны цар хүрээ нь 
төслийн эрсдэл, нөлөөллийн хэмжээтэй дүйнэ. Нийгэм, байгаль орчны хамгааллын хяналтыг 
төслийн гүйцэтгэлийн менежментийн тогтолцоотой уялдуулна. Төслийн эцсийн тайланг 
гартал төслийн үйл ажиллагаанд АХБ тогтмол хяналт тавина. АХБ-ны зүгээс төслийн 
хэрэгжилтийг хянах зорилгоор дараах арга хэмжээг авна. Үүнд: 
 

(i)  байгаль орчин, нийгэмд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх төслийн хэрэгжиж буй  газарт 
тодорхой давтамжтайгаар очиж шалгана. 

(ii)  нийгэм, байгаль орчинд ноцтой хор уршиг үзүүлэх магадлалтай төсөлд АХБ-ны 
хамгааллын мэргэжилтэн/зөвлөх нарийвчилсан хяналт хийнэ. 

(iii)  АХБ-тай тохирсны дагуу болон төлөвлөгөөнд тусгагдсан ёсоор сөрөг нөлөөлөл, 
эрсдэлийг бууруулж байгааг хянах зорилгоор зээлдэгч/захиалагчийн явцын 
хяналтын тайланг шалгана. 

27 Ээдрээтэй, эрсдэл өндөр төсөл гэж маш өндөр эрсдэлтэй, маргаантай, эсвэл ноцтой, нийгэм, байгаль орчинд учруулах нөлөө нь олон 
хэмжээстэй, ерөнхийдөө харилцан уялдаатай хэмээн АХБ-наас тодорхойлсон төсөл юм.    

28 Хөндлөнгийн мэргэжилтэн гэж төслийн хэрэгжилт эсвэл хяналтын өдөр тутмын үйл ажиллагаанд оролцдоггүй мэргэжилтнийг хэлнэ.   
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(iv)  зээлдэгч/захиалагчийн зүгээс гэрээгээр хүлээсэн хамгааллын үүргээ 
биелүүлэхдээ гаргасан ямарваа нэг алдааг аль болох залруулах,  үүргээ зохих 
хэмжээнд биелүүлэхэд нь тэдэнтэй хамтран ажиллана.     

 (v)  суурь нөхцөл байдал, хяналтын үр дүнг харгалзсаны үндсэн дээр хамгааллын 
төлөвлөгөөний зорилго, төлөвлөсөн үр дүнд хүрсэн эсэхийг дүгнэсэн төслийн 
гүйцэтгэлийн тайлан бэлтгэнэ.  

 
59.  Гомдол барагдуулах орон нутгийн тогтолцоо. Тухайн төслийн хүрээнд нийгэм, 
байгаль орчны асуудалд зээлдэгч/захиалагчийн хандаж буй хандлагын талаар нөлөөлөлд 
өртсөн иргэдийн гаргасан санал, гомдлыг хүлээн авах, холбогдох шийдвэр гаргадаг санал 
гомдол барагдуулах тогтолцоо бүрдүүлэхийг зээлдэгч/захиалагчаас АХБ шаарддаг. Гомдол 
барагдуулах тогтолцоог тухайн төслөөс үзүүлэх нөлөөлөл, гарах эрсдэлийн түвшинтэй 
уялдуулах ёстой. Тус тогтолцоо нь нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн санал, гомдлыг түргэн 
шуурхай шийдвэрлэх ёстой бөгөөд энэ нь жендерийн тэгш байдлыг хангасан, тухайн газар 
нутгийн ёс заншлаас гажаагүй, төслийн нөлөөлөлд өртсөн нийгмийн бүх давхаргад ижил тэгш 
үйлчлэх үйл явц байна.  
 
60.  Хариуцлагын тогтолцоо. Төслийн нөлөөлөлд өртсөн иргэд АХБ-ны хариуцлагын 
тогтолцоог ашиглан санал гомдлоо мэдүүлж бас болно. Хариуцлагын энэ тогтолцоо нь АХБ-
ны санхүүжилттэй төслийн сөрөг нөлөөлөлд өртсөн иргэд өөрсдийн санал бодлоо 
илэрхийлэх, тулгамдсан асуудлаа шийдвэрлүүлэх арга замыг эрж хайх, түүнчлэн АХБ-ны үйл 
ажиллагааны бодлого, горимын зөрчлийг мэдээлэх чөлөөт хэлэлцүүлэг  хэлбэрээр ажилладаг.  
Хариуцлагын энэхүү тогтолцоо нь бие даасан боловч хоорондоо уялдаа холбоотой хоёр үе 
шатаас бүрдэнэ. Үүнд: (i) Зөвлөлдөх үеийг АХБ-ны төслийн тусгай зохицуулагч удирдаж, 
АХБ-ны Ерөнхийлөгчид шууд тайлагнах ба төслийн нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн асуудлыг 
шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ, (ii) Гүйцэтгэлийн хяналтын үеийг гурван гишүүнтэй хороо 
удирдах ба хороо Захирлуудын зөвлөлд тайлангаа тавьдаг. АХБ-ны Захирлуудын зөвлөлийн 
баталсан үйл ажиллагааны бодлого, горим журам, тэр дундаа хамгааллын бодлогыг зөрчснөөс 
болж иргэдэд эд материалын хохирол шууд учирсан, эсвэл учрах магадлал буй бол 
Гүйцэтгэлийн хяналтын хороо тухайн бодлого, горимын шаардлагад хэрхэн нийцүүлэн 
төслийг хэрэгжүүлэх талаар зөвлөмж өгдөг.   
 

2. Тусгай шаардлага 
 
61.  49-60 дугаар зүйлд заасан ерөнхий шаардлагыг хангасан жирийн стандарт төслийн 
зээлээс гадна нийгэм, байгаль орчинд учруулах нөлөөлөл, эрсдэлийн асуудалд тусгайлан 
хандах шаардлагатай  онцгой хэд хэдэн нөхцөл  бий. Тухайн нэг салбар, хөтөлбөрт олгох зээл, 
олон шатлалт санхүүжилтийн зээлийн шугам, яаралтай тусламжийн зээл, одоо хэрэгжиж буй 
хөнгөлөлт, санхүүгийн зуучлал болон компанийн ерөнхий санхүүжилтэд хамаарах нэмэлт 
шаардлагын талаар Хавсралт 4-т тусгайлан заасан буй. Зээлийн шинэ хэлбэр гарсан 
тохиолдолд түүнийг хэрхэн нэвтрүүлэх тухай заалтыг Хавсралт 4-т шинэчлэн оруулах болно.  
 

а. Хамгааллын бодлогын хүрээ 
 
62.  Салбарын зээл, олон шатлалт  санхүүжилтийн зээлийн шугам, яаралтай тусламжийн 
зээл, эсвэл бусад төрлийн зээлээр хэрэгжиж буй төслүүдэд болон Удирдах зөвлөл нэгэнт 
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баталсны дараа  нэмж боловсруулагдсан төслийн зарим бүрэлдэхүүн хэсэг, эсвэл дэд төсөлд 
энэхүү хамгааллын бодлого үйлчилнэ. Төслийн аль нэг хэсэг, эсвэл дэд төсөл нь  АХБ-ны 
хамгааллын бодлогын зорилго, зарчим, шаардлагын дагуу хэрэгжих явдлыг хангуулахад 
энэхүү хамгааллын бодлогын зорилго оршино.  Банкны удирдах зөвлөл баталснаас хойш 
боловсруулагдан гарсан тухайн төслийн аль нэг бүрэлдэхүүн хэсэг, эсвэл  дэд төслийн 
урьдчилсан судалгаа, ангилал, үнэлгээ, төлөвлөлт, бүтэц зохион байгуулалт, үйл ажиллагааг 
чиглүүлэх удирдамж өгөх үүрэг бүхий (байгаль орчны үнэлгээ, хяналт шалгалтын, нүүлгэн 
шилжүүлэлт болон нутгийн уугуул иргэдийн төлөвлөлтийн ерөнхий бүтэц зэргийг багтаасан) 
хамгааллын бодлогын тогтолцоог төсөл батлагдахаас өмнө бий болгох шаардлагатай. 
Төслийн аль нэг бүрэлдэхүүн хэсэг, эсвэл дэд төслийг боловсруулах явцад АХБ, 
зээлдэгч/захиалагчийн харилцан зөвшөөрсөн хамгааллын бодлоготой уялдуулан нөлөөллийн 
үнэлгээ ба хамгааллын төлөвлөгөөг боловсруулна. Салбарын зээл, эсвэл  олон шатлалт 
санхүүжилтийн зээлийн шугамын салбарын зээл авсан нэн ээдрээтэй, эрсдэл бүхий дэд 
төслүүдэд  хамгааллын бодлогын тогтолцоог  хэрэглэхгүй.  
 
63.  Хамгааллын чиглэл тус бүрт зориулж, хамгааллын ерөнхий бүтцийг боловсруулахдаа:   
 

(i)  төслийн аль нэг бүрэлдэхүүн хэсэг, дэд төслийг боловсрулах, хэрэгжүүлэхэд 
баримтлах бодлогын зорилго, холбогдох зарчим, хамгааллын шаардлагыг бүрэн 
тусгана. 

 (ii)  төслийн хүрээнд санхүүжигдэж буй төслийн нэмэлт хэсэг, дэд төслийн улмаас 
учирч болохуйц ерөнхий нөлөөллийг  тодорхойлно.  

(iii)  дэд төсөлд суурь судалгаа хийх, ангилах, үнэлгээ  хийх, төлөвлөх, түүний дотор 
мэдээллийг ил  тод  танилцуулах, эмэгтэйчүүд ба эмзэг бүлгийн иргэдийг татан 
оролцуулах талаар болон гомдол барагдуулах механизмын талаар үр бүтээлтэй 
зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулах шаардлагууд болон боломжтой газар 
төслийн хэсэг/дэд төсөл сонгоход тавигдах хамгааллын болзол шалгуурыг 
тодорхойлно. 

(iv)  төсөв, бүтэц зохион байгуулалт, чадавх бэхжүүлэхэд тавигдах шаардлага 
зэргийг  тусгасан  хэрэгжилтийн журмыг  тодорхойлон заана. 

(v)  хяналт шалгалт, тайланд тавигдах шаардлагыг тодорхойлон заана. 
(vi)  дэд төслийн хамгааллын асуудлаар бичиг баримт боловсруулах, танилцуулах, 

хянуулах, бүрдүүлэх, түүнчлэн хамгааллын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд тавих 
хяналттай холбоотой үүсэх зээлдэгч/захиалагч, АХБ,  төрийн холбогдох 
байгууллагын эрх, үүргийг тодорхойлно.    

 
64.  Тухайн төслийн хувьд хамгааллын ерөнхий бүтцийг хэрэглэх нь зохимжтой эсэхийг 
тогтоох үүднээс зээлдэгч/захиалагч нь байгаль орчин, нийгэмд тусах нөлөөлөл, эрсдэлийг 
хянан зохицуулах үндэсний хууль тогтоомжийг мөрдөж, АХБ-ны зүгээс тавьж буй 
шаардлагыг биелүүлэх чадавхитай эсэхэд АХБ дүгнэлт гаргана. Хэрэв АХБ-ны  шаардлага 
болон тухайн улсын үндэсний хууль тогтоомж нь хоорондоо илт зөрүүтэй, эсвэл зээлдэгчийн 
чадвар нь илэрхий муу бол хамгааллын тогтолцооны зорилго, хамгаалалд тавигдах шаардлага 
биелэгдэх нөхцлийг бүрдүүлэх үүднээс илэрсэн зөрүү, дутагдлыг арилгахад чиглэсэн 
тодорхой шаардлагыг хамгааллын тогтолцооны хүрээнд тусгайлан оруулах ёстой.      
 

б. Санхүүгийн зуучлагч 
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65.  АХБ-ны сангуудаас шууд, эсвэл санхүүгийн зуучлагчаар (СЗ) дамжуулан хөрөнгө 
оруулалт авсан төслүүдийн улмаас бий болох бодит нөлөөлөл, эрсдэлийг үнэлэх зорилгоор 
СЗ-ийн өнөөгийн болон цаашид хэрэгжүүлэх ажлын багц, байгаль орчин, нийгэмд үзүүлэх 
нөлөөлөл, эрсдэлийн менежментийг хэрэгжүүлэх үүрэг амлалт, чадавхийн талаар хамгааллын 
урьдач шинжилгээ хийнэ. СЗ нь одоо үйлчилж байгаа үндэсний хууль тогтоомжийн хүрээнд 
хөрөнгө оруулалт хийж, мөн АХБ-наас санхүүжсэн дэд төслийн тухайд хөрөнгө оруулалт 
хийхийг хориглосон үйл ажиллагааны (Хавсралт 5) жагсаалтыг анхаарч мөрдлөг болгоно. СЗ-
ийн хөрөнгө оруулалт бүхий үйл ажиллагааны  байгаль орчин, нийгэмд үзүүлэх эрсдэл нь 
бага, эсвэл огт эрсдэлгүй бол тухайн төслийг С ангилалд оруулах ба тэдгээрт нэмэлт 
шаардлага тавихгүй.  Харин бусад бүх СЗ-ээс байгаль орчин, нийгмийн менежментийн 
тогтолцоотой (БОНМТ) байх, эсвэл бий болгохыг шаардах ба энэ нь СЗ-ийн менежментийн 
нэгдсэн тогтолцооны бүрэлдэхүүн хэсэг байж, цаашдын үйл ажиллагааны мөн чанар, эрсдэлд 
нийцсэн байх ёстой.  
 
66.  БОНМТ дараах  бүрэлдэхүүн хэсэгтэй байна. Үүнд: (i) байгаль орчин, нийгмийн 
бодлого, (ii) суурь судалгаа, ангилал, хяналт хийх горим, (iii) байгууллагын бүтэц, зохион 
байгуулалт, ажиллах хүчин ба тэдний байгаль орчин, нийгмийн чиглэлийн мэргэжлийн ур 
чадвар, мэдлэг, (iv) сургалтад тавигдах шаардлага, (v) хяналт ба тайлан багтана. Энэхүү 
тогтолцоог АХБ болон СЗ нар  баримт бичгээр үйлдэн, харилцан хүлээн зөвшөөрнө.  Зээлийн 
шугам, эсвэл өөр төрлийн зээл, үнэт цаас, баталгаа, эсвэл санхүүгийн бусад хэрэгслээр 
дамжуулан АХБ-наас санхүүжилт авч буй СЗ-ийн дэд төсөл нь байгаль орчин, нийгэмд 
ноцтой нөлөөлөл үзүүлэх магадлалтай бол АХБ-ны хамгааллын бодлогын нөхцөл шаардлага, 
тэр дундаа Хамгааллын шаардлагын 1-ээс 3-т заасныг хэрэгжүүлэх асуудлыг СЗ хариуцна. 
Тухайн СЗ-ийн төслийн багц, төсөл хэрэгжиж буй орны үндэсний хамгааллын тогтолцооноос 
ерөнхийдөө хамааран СЗ-ийн үйл ажиллагаанд АХБ-ны зүгээс нэмэлт шаардлага тавьж болно. 
АХБ нь байгаль орчин, нийгмийн менежментийн тогтолцоог үндэслэн СЗ-ийн ажлыг хянана.     
 
67.  Байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх байдал, эрсдэлийг удирдан зохицуулах чадавх СЗ-д 
хангалттай эсэхэд  АХБ үнэлгээ хийнэ. СЗ-ийн чадавх хангалттай бус тохиолдолд АХБ болон 
СЗ хамтран тухайн дутагдлыг арилгах талаар тодорхой хугацаанд хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 
боловсруулна. Байгаль орчин, нийгэмд үзүүлэх нөлөө, эрсдэлийг цогцоор нь шийдвэрлэх 
чадавхийг бэхжүүлэх чиглэлээр АХБ захиалагч байгууллагатайгаа хамтран ажиллана.    
 

в. Хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх үндэсний тогтолцоог сайжруулах, хэрэглэх 
 
68.  ХБГО-ууд нь хамгааллын бодлогын үндэсний тогтолцоог янз бүрийн түвшинд 
нэвтрүүлэн хэрэгжүүлж байгаа, тэрхүү тогтолцоогоо илүү бүтээлчээр ашиглах, улмаар 
бэхжүүлэх гэсэн гишүүн орны хүчин чармайлтад дэмжлэг үзүүлбэл асуудалд өөриймсөг 
хандах тухайн орны хандлага хандлага сайжирч,  хөгжил бүтээн байгуулалтын урт хугацааны 
үр өгөөж арвижиж, үйлчилгээний зардал буурна гэдгийг АХБ хүлээн зөвшөөрч байна.  
Зээлдэгчдийн чадавхийг бэхжүүлэхэд онцгойлон анхаарахын хамт ХБГО-ны хамгааллын 
үндэсний тогтолцоог (ХҮТ) сайжруулах, оновчтой хэрэгжүүлэхэд АХБ-ны зүгээс дэмжлэг 
туслалцаа үзүүлэхийг эрмэлзэх болно. Ингэхдээ, АХБ-ны санхүүжилттэй төсөлд хамгааллын 
үндэсний тогтолцоог (ХҮТ) нэвтрүүлэн мөрдсөнөөр АХБ-ны хамгааллын зорилго, зарчим 
алдагдахгүй байх талаар тус банк анхаарах шаардлагатай. АХБ–ны ХҮТ-г бэхжүүлэх, 
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нэвтрүүлэхэд баримтлах ерөнхий бодлого нь дараах шинж чанарыг агуулах бөгөөд, тодорхой 
үе шаттай хэрэгжинэ. Үүнд:    
 

(i) Тодорхойлолт. ХҮТ гэдэг нь хамгааллын бодлогод холбогдох хууль тогтоомж, 
дүрэм журам, мөн үндэсний болон орон нутгийн түвшинд ажиллах байгууллага, 
түүнчлэн салбарын хэрэгжүүлэгч байгууллага зэргээс бүрдэх тухайн орны 
хууль эрх зүйн болон бүтцийн тогтолцоог хэлнэ .    

(ii) Үндэсний хамгааллын тогтолцоог хэрэглэх урьдчилсан нөхцөл – дүйцэх 
байдал ба хүлээн зөвшөөрөгдөх байдлын үнэлгээ. АХБ-ны санхүүжилттэй 
хэрэгжих төсөлд ХҮТ-г шууд, эсвэл заавал ашиглах албагүй. АХБ-ны 
санхүүжилтээр гүйцэтгэх төслийн хүрээнд гарч болзошгүй нийгэм, байгаль 
орчны эрсдэлийг үндэсний, орон нутгийн, салбарын, эсвэл байгууллагын 
түвшинд тодорхойлж, удирдан зохицуулахдаа үндэсний хамгааллын тогтолцоог 
ашиглах гэсэн зээлдэгчийн хүсэлтийг дараах нөхцөл бүрдсэн тохиолдолд авч 
үзэж болно. Үүнд: (a) ХҮТ нь АХБ-ны Хамгааллын бодлоготой дүйцэх 
түвшинд байх (дүйцэх байдлын үнэлгээ), өөрөөр хэлбэл тухайн ХҮТ нь энэхүү 
ХБББ-д заасан (хуудас 16-18) бодлогын хамрах хүрээ, идэвхжүүлэгч хүчин 
зүйлс, зохих зарчмыг мөрдлөг болгосон байх, (б) зээлдэгч нь тухайн тогтолцоог 
хэрэгжүүлэх туршлагатай, чадавхитай (хүлээн зөвшөөрөгдөх байдлын үнэлгээ) 
байхын зэрэгцээ тухайн орны хууль тогтоомж болон холбогдох салбар, 
байгууллагын дүрэм журмыг мөрдөх эрмэлзэлтэй  байх шаардлагатай.   

(iii)  Хамгааллын үндэсний тогтолцоог сайжруулах, чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээг 
анхаарах. Хэрэв зээлдэгч нь энэхүү ХБББ-д (хуудас 16-18) заасан зорилго, 
бодлогын хамрах хүрээ, идэвхжүүлэгч хүчин зүйлс, зарчмыг мөрдөх үүднээс 
ХҮТ-г сайжруулах шаардлагатай бөгөөд үүний тулд тодорхой арга хэмжээг 
тусгасан үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулсан байвал АХБ нь дүйцэх 
байдлыг тогтоосны үндсэн дээр тэдгээр арга хэмжээг хүлээн зөвшөөрч болно. 
Үүний нэгэн адил хэрэв зээлдэгч нь бодлого хэрэгжүүлэх туршлага, чадавхиа 
бэхжүүлэх шаардлагатайн улмаас тодорхой  арга хэмжээг багтаасан үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулсан бол АХБ нь дүйцэх байдлын 
үнэлгээний үндсэн дээр эдгээр арга хэмжээг хүлээн зөвшөөрч болно. Ийм арга 
хэмжээг зээлдэгч тухайн төслийн холбогдох үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхээс 
өмнө авах ёстой бөгөөд үүнд АХБ-ны дэмжлэгийг авч болно.  

(iv)  Хамгааллын үндэсний тогтолцооны цар хүрээ. Дүйцэх байдал ба хүлээн 
зөвшөөрөгдөх байдлын түвшин нь хамгааллын онцгой асуудал учраас аливаа 
улс орон, салбар эсвэл байгууллага нь ХҮТ-ны үнэлгээний үр дүнгээс хамааран 
1, 2 эсвэл хамгааллын бүх 3 чиглэлээр бүгдэд нь үйл ажиллагаа явуулах 
боломжтой.   

(v) Хамгааллын үндэсний тогтолцоог үл хэрэглэх нөхцөл. АХБ-ны 
санхүүжилтээр  хэрэгжих нэн ээдрээтэй, эрсдэл өндөр ангиллын төсөлд ХҮТ-г 
ашиглахгүй.  

(vi) Мэдээллийг ил тод түгээх ба зөвлөлдөх. Үндэсний, орон нутгийн, салбарын 
эсвэл байгууллагын түвшинд хийсэн дүйцэх байдал ба хүлээн зөвшөөрөгдөх 
байдлын үнэлгээний төслийг (сул, дутагдалтай тал илэрсэн бол түүнийг засч 
сайжруулах арга хэмжээний хамт) баримтжуулж, олон нийтийн саналыг авах 
зорилгоор АХБ-ны цахим хуудсанд байршуулна. Төрийн байгууллага, олон 
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нийтийн байгууллага зэрэг оролцогч талын санал хүсэлт авах зорилгоор тухайн 
улсын хэмжээнд зөвлөлдөх уулзалт, семинарыг АХБ зохион байгуулна. Үүний 
дараа дүйцэх байдал ба хүлээн зөвшөөрөгдөх  байдлын үнэлгээний тайланг 
эцсийн байдлаар АХБ-ны цахим хуудсанд байршуулна. Төслийн түвшинд 
хүлээн зөвшөөрөгдөх байдлын үнэлгээтэй холбоотой мэдээллийг олон нийтэд 
танилцуулж, зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулахдаа 53-55 дугаар зүйлд 
заасны дагуу төслийн бэлтгэл ажлын үед хийх ердийн хамгааллын баримтыг 
танилцуулах, зөвлөлдөх үйл явцтай нэгэн адилаар хийнэ.         

(vii)  АХБ-ны үүрэг, хариуцлага. АХБ нь ХҮТ-ны дүйцэх байдал болон түүнийг 
хэрэгжүүлэх зээлдэгчийн туршлага, чадавхийг үнэлж, тодорхойлох үүрэгтэй. 
АХБ нь дүйцэх байдал ба хүлээн зөвшөөрөгдөх байдлын үнэлгээг29 хийхдээ 
хөгжлийн асуудлаарх түнш байгууллагуудтай нягт хамтран ажилладаг. АХБ-ны 
санхүүжилттэй хэрэгжих бусад бүх төслийн нэгэн адил ХҮТ-г ашигладаг 
төслийн хамгааллын хяналт, дүн шинжилгээ хийх хариуцлагыг АХБ хүлээнэ. 
Төслийн дүн шинжилгээ болон  хяналтыг  (АХБ-ны шаардлага гэхээс илүү) 
ХҮТ-д тавигдах шаардлага болон харилцан тохиролцсон үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөн дээр үндэслэн хийнэ. Удирдах Зөвлөлөөс ХҮТ-г хэрэгжүүлэх 
төслийг баталсны дараа АХБ нь өөрийн санхүүжилттэй хэрэгжих бусад төсөлд 
мөрддөг журмыг баримтлан хяналт тавина.  

(viii)  Зээлдэгчийн үүрэг, хариуцлага. Зээлдэгч нь АХБ-ны үнэлгээгээр дүйцэх 
түвшинд хүрэх, түүнийгээ алдахгүй хадгалах, түүнчлэн үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх хүлээн зөвшөөрөгдөх хэмжээнд хүртэл туршлага, ололт амжилтаа 
бататгаж, чадавхиа хөгжүүлэх үүрэгтэй. Тодорхой төслийн  тухайд, зээлдэгч нь 
ХБББ-нд заасан бодлогын зорилго, зарчим, хэрэгжих нөхцлийг хангахад 
зайлшгүй шаардлагатай ХҮТ-ны заалтыг тогтоож тодорхойлно. Эдгээр заалт нь 
ХҮТ-ны бүтэц, үйл ажиллагааны төрөл зэрэг хүчин зүйлээс шалтгаалан төсөл 
бүрийн хувьд өөр өөр байж болно. Ямар ч тохиолдолд дүйцэхүйц түвшинд 
хүрэх, түүнийгээ хадгалах, үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх хүлээн 
зөвшөөрөгдөхүйц туршлага, чадавхийг бүрдүүлэхэд зээлдэгчийн авч 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай нэмэлт арга хэмжээнүүд болон дээр дурдсан 
заалтууд нь АХБ-ны энгийн гэрээний журмын дагуу зээлдэгчийн гэрээгээр 
хүлээсэн үүргийн нэг хэсэг болдог.      

(ix)  АХБ-ны хариуцлагын тогтолцоо. ХҮТ-г хэрэглэснээр АХБ-ны хариуцлагын 
тогтолцооны үүрэг буурахгүй.    

(x)  Үйл ажиллагааны шатчилсан аргачлал. Энэхүү бодлого хүчин төгөлдөр 
болсны дараа  эхний 3 жилийн хугацаанд хязгаарлагдмал тооны ХБГО-ны 
хүрээнд орон нутгийн, салбарын, эсвэл байгууллагын түвшинд ХҮТ-г 
хэрэглэнэ. ХҮТ-г хэрэглэсэн үр дүнгийн үнэлгээг тус бодлогыг баталснаас 
хойш 3 жилийн дараа хийнэ.   

 
69.  Хавсралт 6-д ХҮТ-г сайжруулах, хэрэглэх арга замын талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлана.  
 
 
 

29 Бусад хөгжлийн түншлэгчийн хийсэн, шаардлагын дагуу сүүлийн үед шинэчилсэн судалгааны ажил ба оношлогооны үнэлгээг ашиглах 
боломжтой. Бусад хөгжлийн түншлэгчтэй хамтран үнэлгээ хийхийг дэмжинэ.  
 

                                                



35 

г. Хамтын санхүүжилт бүхий төсөл  
 
70.  Өөрийн банкны болон хамтран санхүүжүүлэгчийнхээ хамгааллын зарчим, шаардлагыг 
хангах үүднээс нийгэм, байгаль орчны нэгдсэн үнэлгээ, төлөвлөгөө гаргах, мөн хамгааллын 
бичиг баримт, зөвлөлдөх уулзалт, мэдээллийн ил тод байдлын нэгдсэн шаардлагыг батлах 
талаар АХБ нь зээлдэгч/захиалагч, хамтран санхүүжүүлэгч байгууллагатай хамтран ажиллах 
талаар хүчин чармайлт гаргана.      

 
В. Үүрэг хариуцлага 

 
1.  АХБ-ны үүрэг, хариуцлага  
 
71.  АХБ нь хамгааллын шаардлагын төслийг урьдчилан судлах, төслийн дүн шинжилгээ 
хийх, АХБ-ны хамгааллын бодлогын зарчим ба Хамгааллын бодлогын шаардлагын 1-4-т 
заасны дагуу нийгэм, байгаль орчинд учрах  сөрөг нөлөөллөөс боломжтой бол зайлсхийх, 
эрсдэл, нөлөөллийг багасгах, бууруулах, нөхөн олговор олгох, хамгааллын арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх үүднээс зээлдэгч/захиалагчийн нийгэм, байгаль орчны үнэлгээ, төлөвлөгөөг 
хянах, АХБ-ны санхүүжилтийн ТЭЗҮ-ийг тодорхойлох, хамгааллын үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх зээлдэгч/захиалагчийн чадавхийг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, түүнчлэн төсөл 
хэрэгжих нийт хугацааны турш  зээлдэгч/захиалагчийн нийгэм, байгаль орчны асуудалд 
хандах хандлагыг хянах ажлыг хариуцна. АХБ өөрийн цахим хуудсанд хамгааллын 
төлөвлөгөө, түүний хамрах хүрээ, нийгэм, байгаль орчны үнэлгээ, хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээний тухай мэдээллийг байршуулж, олон нийтэд танилцуулна.    
 
72.  Хэрэв зээлдэгч/захиалагч нь хамгааллын бодлогод тавьсан шаардлага, хамгааллын 
төлөвлөгөө, хамрах хүрээнд заасан зүйл заалтыг зөрчвөл гарсан алдаа, зөрчлийг залруулах 
арга хэмжээг авах талаар АХБ хүчин чармайлт гаргах ба тавьсан шаардлагыг бүрэн мөрдөж 
ажиллуулах тал дээр зээлдэгч/захиалагчтай хамтран ажиллана. Зээлдэгч/захиалагч дахин 
зөрчил гаргасан тохиолдолд АХБ-ны эрх зүйн гэрээний дагуу авах боломжтой арга хэмжээ 
буюу түдгэлзэх, цуцлах, зээлийн төлөх хугацааг богиносгох зэрэг хууль эрх зүйн арга 
хэмжээг авч болно. Ийм арга хэмжээ авахаас өмнө АХБ нь эрх зүйн гэрээнд нэгдсэн бүх 
талуудтай зөвлөлдөх зэрэг талуудын сэтгэлд нийцэх нөхцөл байдлыг бүрдүүлэх талаар  бусад 
бүхий л боломжит аргыг  хэрэглэнэ.   
 
2.  Зээлдэгч/захиалагчийн үүрэг, хариуцлага  
 
73.  Зээлдэгч/захиалагч нь төсөл болон төслийн байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээ хийх, хамгааллын төлөвлөгөө боловсруулах, бодлогын бүх зарчим, хамгааллын 
шаардлагын дагуу мэдээллээр хангах, зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулах замаар нөлөөлөлд 
өртсөн иргэдийн оролцоог хангаж, тэдэнтэй хамтран ажиллах үүрэг хүлээнэ. 
Зээлдэгч/захиалагч нь шаардлагатай бүх мэдээлэл, тухайлбал үнэлгээний тайлан, хамгааллын 
төлөвлөгөө, хамрах хүрээ болон хяналт, шинжилгээний тайланг АХБ-д хянуулахаар 
хүргүүлнэ. Зээлдэгч/захиалагч нь хүлээн авагч орны хууль, дүрэм журам, стандартыг дагаж 
мөрдөхийн хамт олон улсын хуулийн дагуу тухайн орны хүлээх үүргийг мөн хариуцах ёстой. 
Түүнчлэн, зээлдэгч/захиалагч бодлогын зарчим болон Хамгааллын бодлогын шаардлага 1-4-т 
заасан шаардлагыг дагаж мөрдөх үүднээс АХБ-тай хэлэлцэн тохиролцсон хамгааллын үйл 
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ажиллагааг авч хэрэгжүүлэх ёстой. Харилцан тохиролцсон арга хэмжээг гүйцэтгэгчийн зүгээс 
хэрэгжүүлэх нөхцлийг хангах үүднээс зээлдэгч/захиалагч нь тендерийн бичиг баримт,  
барилгын ажлын гэрээндээ хамгааллын шаардлагыг тусгана. Тухайн улсын хамгааллын 
үндэсний бодлого, зохицуулалт нь АХБ-ны хамгааллын бодлогын баримт бичиг, үүний дотор 
Хамгааллын бодлогын шаардлагын 1-4-т зааснаас зөрүүтэй бол АХБ болон 
зээлдэгч/захиалагч нь АХБ-ны хамгааллын бодлогын зарчим, шаардлагыг бүрэн дагаж 
мөрдөхөд шаардлагатай тодорхой арга хэмжээний талаар хэлэлцэж, харилцан тохиролцоно.       
 

VI. ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ МЕХАНИЗМ БА НӨӨЦИЙН АСУУДАЛ  
 
A.  Хэрэгжилт, хяналт    
 
74.  ХБББ-ыг бүх түвшинд хэрэгжүүлэх ажлыг 2010-2012 оноос эхлээд 3 жилийн дунд 
хугацааны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөөр удирдан зохицуулна.  Үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг боловсруулахдаа, (i) хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх зээлдэгч/захиалагчийн 
чадавхийг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, (ii) ХБББ-ын хэрэгжилтийг дэмжих арга, хэрэгслийг  
(удирдамж, гарын авлага) боловсруулах, хэрэглэх, (iii) ХБББ-ыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай 
АХБ-ны зохион байгуулалтын чадавх, хөрөнгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх , (iv) АХБ-ны 
дотоод хяналт, биелэлтийг хянах тогтолцоог сайжруулах, дэмжих гэсэн үндсэн асуудалд 
тулгуурлана. Хавсралт 2-т 2010-2012 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхтэй 
холбоотой санал болгосон үйл ажиллагаа, үр дүн, шаардлагатай нөөцийн талаар тусгасан  
болно.   
 
75.  АХБ ХБББ-ын зорилтыг хангах үүднээс хамгааллын бодлогын гүйцэтгэлийг ерөнхийд 
нь хянаж, үнэлнэ. Тэрчлэн, хамгааллын бодлогын баримт бичигтэй холбоотой банкны 
хэмжээнд, төслийн түвшинд гүйцэтгэлийг үнэлэх дотоод хяналт, биелэлтийг хянах 
тогтолцоотой болно.    
 
Б.  Нөөцийн асуудал  
 
76.  АХБ нь ХБББ-ыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх зорилгоор шаардлагатай нөөцийг хуваарилна. 
Нөөцийн ашиглалт, хуваарилалтыг оновчтой болгохын тулд  төрөл бүрийн хувилбарыг 
туршихдаа дараах асуудлуудыг анхааралдаа авч байна. Үүнд: (i) АХБ болон 
зээлдэгч/захиалагчийн үүрэг хариуцлагын заагаар тодорхойлогдох дотоод удирдлагын төсөв, 
техникийн туслалцаа, зээлд шаардагдах нэмэлт нөөцийг үр ашигтай, үр дүнтэй хуваарилах, 
(ii) АХБ-ны хамгааллын зорилго, ХБББ-ын зарчмыг мөрдлөг болгосон дотоод горимын 
шаардлагын оновчтой байдал, үр өгөөж, (iii) ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварыг сайжруулах, 
төв оффис ба суурин төлөөлөгчийн газрын хамгааллын чиглэлийн мэргэжилтний тоог 
оновчтой хэмжээнд байлгах, салбарын мэргэжлийн чадварыг нэмэгдүүлж, мэргэжилтнүүдийн 
нөөцийг нэгтгэх зэрэг бүтээмж дээшлүүлэх арга хэмжээ тус тус хамаарна.    
  
77.  ХБББ нь ХБГО-уудын хамгааллын үндэсний тогтолцоог бэхжүүлэх, түүнийг 
хэрэгжүүлэх чадавхийг нь бэхжүүлэхэд гол анхаарлаа хандуулдаг. Чадавх бэхжүүлэх энэхүү 
үйл ажиллагаа нь ХБГО-ны хүсэлтээр хоёр талын болон олон талын түншлэлийн зарчмаар 
хэрэгжинэ. Гаднаас нөөц хуримтлуулах зорилгоор Итгэлцлийн сан байгуулах замаар 80-100 
сая ам.долларын зорилтот нөөцийг дунд хугацаанд бүрдүүлэхдээ (i) үндэсний хамгааллын 



37 

бодлого, эрх зүйн хамрах хүрээ, дүрэм журмаа сайжруулахад нь ХБГО-уудад дэмжлэг 
үзүүлэх, (ii)  үндэсний, орон нутгийн, салбарын, байгууллагын болон төслийн түвшинд 
ХБГО-уудын төрийн байгууллага, зээлдэгч/захиалагч, иргэний нийгмийн чадавхийг 
бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, (iii) ХҮТ-ны дүйцэх байдал ба хүлээн зөвшөөрөгдөх байдлын 
үнэлгээ хийх, түүнчлэн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан  урьдчилсан дүн шинжилгээ хийхэд 
ХБГО-уудтай хамтран ажиллахыг зорилго болгоно.  
 
78.  Хамгааллын чиглэлийн мэргэжилтэнг системтэй бэлтгэх АХБ-ны ажилд сүүлийн 
жилүүдэд ахиц дэвшил гарч байна.  2002 онд “Байгаль орчны бодлого” батлагдах үед АХБ-нд 
байгаль орчны 19 мэргэжилтэн (18 мэргэжлийн ажилтан, 1 үндэсний хэмжээний ажилтан) 
байсан бөгөөд улмаар  энэ тоо байгаль орчны чиглэлийн нийт 14 мэргэжилтнээр (8 
мэргэжлийн ажилтан, 6 үндэсний хэмжээний ажилтан) даруй нэмэгдсэн байна.  “Албадан 
нүүлгэн шилжүүлэх тухай бодлого” 1995 онд,  түүний дараа “Нутгийн уугуул  иргэдийн тухай 
бодлого” 1998 онд батлагдсанаас хойш 2009 оны 5 дугаар сарын байдлаар нийгмийн 
хамгааллын туршлага бүхий ажилтны тоо 1-ээс 22 хүртэл, үндэсний хэмжээнд ажиллах 
ажилтны тоо 9 болон нэмэгджээ. Одоогийн байдлаар АХБ-нд хамгааллын хяналтын чиглэлээр 
нийт 48 мэргэжилтэн ажиллаж байгаагаас 26 нь байгаль орчны чиглэлийн, 22 нь нийгмийн 
хөгжлийн чиглэлийн 30 орон тоон дээр ажиллаж байна.  АХБ-нд хамгааллын чиглэлээр орон 
нутгийн 17 ажилтны нэмэлт орон тоо байгаагаас 8 нь байгаль орчны, 9 нь нийгмийн 
хамгааллын мэргэжилтэн бөгөөд үүнээс 12 мэргэжилтэн 7 төлөөлөгчийн газарт ажиллаж 
байна.   
  
79.  АХБ-ны дотоодод хамгааллын асуудлын дүн шинжилгээ, үзлэг шалгалт, хяналт 
хийхийн тулд дотоод судалгаа болон хүн/долоо хоногийн коэффициентийг нэвтрүүлэх замаар 
нөөцийн үр нөлөөг тогтоосоор ирсэн. Тооцоо судалгаагаар ойрын болон дунд хугацаанд 
(2010–2012)31 хамгааллын үзлэг шалгалтын ажилд шаардлагатай байгаа хүн/долоо хоногийн 
тоо 1253-1749 хооронд хэлбэлзэж байна. Хамгааллын мэргэжилтний хэрэгцээ сүүлийн хэдхэн 
жилийн хугацаанд өссөн нь Ерөнхий хөрөнгийн тав дахь удаагийн өсөлт болон холбогдох үйл 
ажиллагааны цар хүрээ өргөжсөнтэй холбоотой. Энэ тооцоо нь хамгааллын чиглэлээр хийх 
хяналтын дотоод горим, АХБ-ны хүний нөөцийн дахин хуваарилалт, тухайн ажилтны 
хамгааллын асуудалд зарцуулах хугацаа, төслийн  бүтэц32 бүрэлдэхүүний талаарх төсөөллөөс 
хамаарна.  Шаардлагатай нэмэлт орон тоог мэргэжлийн ажилтан (мэргэжилтэн болон 
үндэсний ажилтан аль алиных нь) ба зөвлөхүүдийг хослуулах замаар 3 жилийн дунд 
хугацаанд бүрдүүлнэ. Шаардлагатай тохиолдолд тухайн орны суурин төлөөлөгчийн газрын 
ажилтнуудын чадавхийг эн тэргүүнд бэхжүүлэх боломжтой. Зохих сургалтад хамруулах 
замаар төлөөлөгчийн газрын мэргэжилтний үүрэг ролийг  нэмэгдүүлнэ. Үүний тулд дараах 
үндсэн 3 чиглэлээр ажиллах шаардлагатай.  Үүнд: (i) ХБББ-ын дагуу  өнөөгийн хэрэгжиж буй 
бодлогын  хэрэгжилтийг сайжруулах, (ii) орон нутгийн оролцоог хангахад чиглэсэн шинэ 
шаардлагыг хэрэгжүүлэх, (iii) ноцтой нөлөөлөл, эрсдэл бүхий төслийн хэрэгжилтийн 
хугацаанд хамгааллын нэмэлт хяналтыг хийх үүрэг орно. Түүнчлэн хамгааллын бодлогын 
хэрэгжилттэй уялдан гарах эрх зүйн асуудлыг шийдвэрлэх, ХҮТ-ны дүйцэх байдлын үнэлгээг 

30 Эдгээр ажилтнууд нь зөвхөн хамгааллын асуудал дээр ажиллахгүй ба хамгааллын асуудалд тэд ажлын цагийнхаа  30-90%-ийг  зарцуулдаг. 
31 Шаардлагатай нөөцийн тооцоог (i) шинэ бодлогод тусгагдах, одоо мөрдөж буй хамгааллын шаардлагыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай 
хүний нөөцийн хүрэлцээг үнэлэх, (ii) хамгааллын бодлогын шинэчлэлийг хийхэд шаардлагатай нөөцийг тодорхойлох, (iii) одоогийн хүний 
нөөцийг хамгааллын ажилд хамгийн оновчтойгоор хуваарилах сонголтуудыг тодорхойлох замаар хийнэ. 
32 Нөөц тооцоолоход ашигласан төслийн тоо нь Төслийн хэрэгжилтийн мэдээллийн тогтолцооны (ТХМТ) өгөгдөл дээр тулгуурласан.   
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хянах үүднээс Ерөнхий Зөвлөхийн Ажлын Албанд хуулийн ажлын мэдлэг туршлага бүхий 
нэмэлт боловсон хүчин шаардлагатай болж болох юм.  
 
80.  Дунд хугацаанд ХҮТ-той холбоотой зардал нэмэгдэнэ. Эрэлтэд суурилсан ХҮТ-ны 
дүйцэх байдлын үнэлгээ хийх мэргэжлийн ажилтан/долоо хоног жилээс жилд нэмэгдэх 
магадлалтай.  Дүйцэх байдлын үнэлгээ бүрт 5-12 хүн/долоо хоног, хүлээн зөвшөөрөгдөх 
байдлын үнэлгээнд нэмж хүн/долоо хоног шаардагдаж болох юм. Шаардлагатай үед  зөвлөх-
мэргэжилтэн түр ажиллуулах замаар тус хэрэгцээг тодорхой хэмжээнд хангах боломжтой. 
Түүнээс гадна ХҮТ-нд урьдчилсан дүн шинжилгээ хийх аргачлалыг боловсруулж, нэвтрүүлэх 
үйлст Дэлхийн банк чухал үүргийг гүйцэтгэж байгаа бөгөөд энэ тал дээр Дэлхийн банктай 
хамтран ажиллах онцгой сонирхол байна. Дэлхийн банк зэрэг түнш байгууллагуудтай 
хамтран ажилласнаар ажлын үр өгөөж дээшлэхийн зэрэгцээ ажиллах хүчний  бүтээмж 
нэмэгдэх болно.   
 
В.  Хүчин төгөлдөр болох хугацаа, шилжилтийн үе  
 
81.  Зургаан хавсралт бүхий ХБББ-ыг Захирлуудын Зөвлөлөөр баталснаас хойш 6 сарын 
дараа энэхүү баримт бичиг хүчин төгөлдөр болно. Бодлого хүчин төгөлдөр болсны дараа 
бэлтгэл ажлаа эхэлж буй төслүүд ХБББ болон Хавсралт 1-6-г мөрдөнө. Бодлого хүчин 
төгөлдөр болох үед Удирдлагын хяналтын хурлаа нэгэнт хийсэн, олон шатлалт 
санхүүжилтийн зээлийн шугамын хүрээнд үечилсэн санхүүжилтын хүсэлтийн менежментийн 
дүгнэлт нь гарсан  төсөл АХБ-ны Албадан нүүлгэн шилжүүлэх тухай бодлого (1995), Нутгийн 
уугуул  иргэдийн тухай бодлого (1998), Байгаль орчны бодлогыг (2002) дагаж мөрдөнө.        
 
Г.  Бодлогын үнэлгээ, шинжилгээ  
  
82.  Хамгааллын бодлогын танилцуулга батлагдсанаас хойш 5 жилийн дараа АХБ-ны 
хамгааллын бодлогын зорилгыг хангахад энэхүү баримт бичиг хэр үр дүнтэй байсныг үнэлэх 
үнэлгээг хийнэ. Түүнчлэн бодлого хүчин төгөлдөр болсноос хойш 3 жилийн дараа (i) ХҮТ-г 
хэрэглэснээр гарсан  ололт, үр дүн, (ii) СЗ-ийн төсөлд тавигдах хамгааллын шаардлагын 
хэрэгжилт, үр дүнг үнэлэхэд онцгой анхаарал хандуулж үйл ажиллагааны үнэлгээг хийнэ. 
Энэхүү хоёр үнэлгээг Бие даасан үнэлгээний газар хийх ба тайланг Захирлуудын зөвлөл 
болон АХБ-ны удирдлагад танилцуулна. АХБ-ны удирдлага 3 жилийн үнэлгээнээс гаргасан 
зөвлөмж болон Удирдах Зөвлөл дэх хөгжлийн үр дүнгийн хорооны саналыг тусган, ХҮТ-г 
хэрэглэх, СЗ бүхий төсөлд тавих хамгааллын шаардлагыг хэрэгжүүлэх тухай баримт бичгийг 
Удирдах зөвлөлд танилцуулж батлуулна. Мөн  5 жилийн үнэлгээтэй холбогдуулан холбогдох 
баримт бичгийг Удирдах Зөвлөлд танилцуулна.  
 

VII. ЗӨВЛӨМЖ 
 
83.  Албадан нүүлгэн шилжүүлэх бодлого (1995), Нутгийн уугуул иргэдийн тухай бодлого 
(1998), Байгаль орчны  бодлого (2002), Олон нийттэй харилцах бодлогын (2005)-ын 73 дугаар 
зүйлийн хоёр дахь өгүүлбэр, 77-85, 92 дугаар зүйлийн оронд АХБ-ын Хамгааллын бодлогын 
танилцуулгыг, 5, 6 дугаар бүлэг болон 1-6 дугаар Хавсралтын хамт энд бичсэн хувилбараар 
батлахыг  Ерөнхийлөгч Зөвлөлд санал болгож байна.    
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Хавсралт 1  
 

ХАМГААЛЛЫН БОДЛОГЫН ШААРДЛАГА 1: БАЙГАЛЬ ОРЧИН 
 

A.   Оршил 
 

1. Азийн хөгжлийн банкны (АХБ) санхүүжилт бүхий төслийн зээлдэгч/захиалагчийн 
байгаль орчны хамгааллыг хэрэгжүүлэх үедээ биелүүлэх шаардлагыг  Хамгааллын 
бодлогын шаардлага 1-д заасан болно. Энэхүү шаардлагад хамгааллын үйл 
ажиллагааны зорилго, хамрах хүрээг тайлбарлаж, байгаль орчны үнэлгээ хийхэд 
тавигдах нөхцөл шаардлагыг онцлон заасан. Эдгээр шаардлагад нөлөөллийг 
үнэлэх, нөлөөллийг бууруулах үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, байгаль 
орчны үнэлгээний тайлан бэлтгэх, мэдээллийг олон нийтэд танилцуулж, зөвлөлдөх 
уулзалт зохион байгуулах, гомдол барагдуулах механизмыг бүрдүүлэх, хянах, 
тайлагнах ажлууд тусгалаа олсон байна. Түүнчлэн уг баримтанд биологийн олон 
янз байдлыг хамгаалах, байгалийн нөөц баялгийн тогтвортой менежментийг 
хэрэгжүүлэх, бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, хөдөлмөрийн аюулгүй 
байдал, орон нутгийн хүн амын эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, соёлын биет өвийг 
хадгалан хамгаалахтай холбоотой байгаль орчны хамгааллын тодорхой нөхцөл 
шаардлагыг мөн оруулсан болно. Байгаль орчны үнэлгээний үр дүнд тодорхой 
зарим шаардлагыг тогтоох бөгөөд зээлдэгч/захиалагч болон АХБ-ын харилцан  
тохирсон байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн явцад 
тэдгээр шаардлагыг ханган биелүүлнэ.  

  
Б.  Зорилго  
 
2.  Зорилго нь тухайн төслийн байгаль орчны зөв төлөв, төслийн тогтвортой байдлыг 
хангах, төслийн хүрээнд шийдвэр гаргах явцад байгаль орчны асуудлыг харгалзаж байх 
явдлыг дэмжихэд оршино.   
 
В.  Хэрэглэх цар хүрээ 
 
3.  АХБ-ны санхүүжилттэй ба/эсвэл АХБ-наас удирдаж буй засгийн газрын баталгаатай 
болон засгийн газрын бус төсөл, тэдгээрийн бүрэлдэхүүн хэсэгт энэхүү шаардлага тавигдах ба  
зээлийн хөрөнгө оруулалт, буцалтгүй тусламж, баталгаа, хөрөнгө  зэрэг санхүүгийн эх 
үүсвэрийн төрлөөс үл хамааран бүх төсөлд (цаашид нийтэд нь төсөл гэнэ) хамаарна.  
 
Г. Шаардлага  
 

1.  Байгаль орчны үнэлгээ  
 

4.  Байгаль орчны үнэлгээ гэдэг нь төслийн үйл ажиллагаанд байгаль орчны дүн 
шинжилгээ хийх, төслийн улмаас гарч болзошгүй байгаль орчны нөлөөлөл, эрсдэлийн 
асуудлыг шийдэх төлөвлөгөөг боловсруулах үйл явцыг тайлбарлахад хэрэглэдэг ерөнхий нэр 
томъёо юм. Төслийн бэлтгэл ажлын эхэн үед зээлдэгч/захиалагч нь биологийн, нийгэм-эдийн 
засгийн байдал болон соёлын биет өвд учирч болзошгүй шууд ба шууд бус, хуримтлагдсан 
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болон аргагүй нөлөөлөх бодит нөлөөлөл, эрсдэлийг тодорхойлж, улмаар тухайн төслийн 
нөлөөлөлд өртөх магадлалтай иргэд, холбогдох олон нийтийн байгууллага зэрэг сонирхогч 
талуудтай зөвлөлдөх замаар гарч болзошгүй нөлөөлөл эрсдэлийн цар хүрээ, мөн чанарыг 
тогтооно. Хэрэв байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл, эрсдэл бодитоор учрах нь тогтоогдсон бол 
зээлдэгч/захиалагч нь төслийн аль болох эхэн үед байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг 
хийлгэнэ. Олон талт, нөхөн сэргээх боломжгүй, эсвэл урьд өмнө гарч байгаагүй ноцтой сөрөг 
нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй төслийн хувьд, зээлдэгч/захиалагч нь тэдгээрийг гаргахгүй байх, 
хэрэв зайлсхийх боломжгүй бол уг нөлөөлөл эрсдэлийг бууруулах зорилгоор төсөл  хэрэгжих 
нутаг дэвсгэр, төслийн бүтэц загвар, технологи арга барил, төслийн бүрэлдэхүүн хэсгийн 
талаар бүхий л боломжит хувилбарыг судлан үзнэ. Тухайн төслийн хэрэгжих газар, бүтэц 
загвар, технологи, бүрэлдэхүүн хэсгийг сонгосон үндэслэлийг тайлбарлан баримтжуулахдаа  
тухайн боломжит хувилбаруудын байгаль орчны зардал, үр ашгийн тооцоог тусгасан төслийн 
нийт үр ашиг, зардлын тооцоог оруулна. Мөн “Төсөл хэрэгжээгүй тохиолдолд” гэсэн 
хувилбарыг авч үзнэ.   
 
5.  Үнэлгээ нь төслийн дэлгэрэнгүй тодорхойлолт, байгаль орчин, нийгмийн зохих 
мэдээллийн сан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээлэл дээр тулгуурлана. Байгаль орчны үнэлгээ 
хийхдээ биет өв, түүнчлэн биологи, нийгэм эдийн засаг (хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, 
эрүүл ахуй, орон нутгийн хүн амын эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, эмзэг бүлэг, жендерийн 
асуудал, хүрээлэн буй орчин, хүрээлэн буй орчноос хүн ардын амьжиргаанд нөлөөлөх 
нөлөөлөл [Хавсралт 2, 6]), соёлын биет өвд учирч болзошгүй бүхий л  нөлөөлөл, эрсдэлийг 
цогц байдлаар авч үзнэ.  Төслийн хүрээнд гарч болзошгүй бодит нөлөөлөл, эрсдэлийг энэхүү 
баримт бичигт заасан шаардлага болон тухайн төсөл хэрэгжих улс орны байгаль орчны 
салбартай холбогдох хууль тогтоомж, түүний дотор тухайн орны олон улсын хууль 
тогтоомжийн өмнө  хүлээсэн үүргийн дагуу тогтооно.  
 
6.  Төслийн нөлөөллийн бүсийн хүрээнд гарч болох нөлөөлөл, эрсдэлд дүн шинжилгээ 
хийнэ. Нөлөөллийн бүст (i) төсөл хэрэгжүүлэхээр анх товлосон нутаг дэвсгэр болон  
холбогдох барилга байгууламж буюу зээлдэгч/захиалагчийн (болон гэрээт гүйцэтгэгчийн) 
ажиллуулж, эсвэл хянаж буй цахилгаан дамжуулах хоолой, шугам сүлжээ, суваг шуудуу, 
хонгил зам, нөөц карьер болон хог хаягдлын цэг, барилгын талбай, (ii) төслийн 
санхүүжүүлтэд хамрагдаагүй боловч (санхүүжилтийг зээлдэгч/захиалагч тусад нь, эсвэл 
гуравдагч тал хийсэн байж болно), цаашид байх эсэх нь төслийн үйл ажиллагаанаас гагцхүү 
хамаарах, гаргасан бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд чухал үүрэг 
гүйцэтгэж буй үйлдвэр, барилга байгууламж, (iii) үнэлгээ хийсний үр дүнд бодитоор илэрсэн 
буюу төслийн хүрээнд төлөвлөгдсөн цаашдын бүтээн байгуулалтаас болон тухайн газарзүйн 
бүс нутагт гарч болзошгүй ижил төстэй нөлөөллийн бусад эх үүсвэр, одоо хэрэгжиж буй өөр 
төсөл, нөхцөл байдал болон төслийн бусад үйл ажиллагаанаас үүдэн хуримтлагдсан 
нөлөөлөлд бодитоор өртсөн бүс нутаг, ард иргэд, (iv) төслийн үйл ажиллагааны улмаас үүссэн 
буюу хэдийгээр урьдчилан төлөвлөөгүй ч, таамаглаж болохуйц, хожим өөр газар нутагт үүсч 
болох нөлөөлөлд өртөх магадлал бүхий бүс нутаг, ард иргэд хамрагдана. Төслийн үйл 
ажиллагаанаас ангид, гадны хүчин зүйлсээс үүсч болох эрсдэлийг төслийн нөлөөллийн бүст 
хамааруулахгүй. Барилгын бэлтгэл ажил, барилгын ажил, ашиглалт, татан буулгалт, нөхөн 
сэргээх болон сэргээн засварлах үе,  төслийн гүйцэтгэлийн дараах үе шат зэрэг төслийн 
хэрэгжилтийн бүх үе шатанд байгаль орчны нөлөөлөл, эрсдэлд мөн дүн шинжилгээ хийнэ.   
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7.  Үнэлгээгээр агаарын бохирдол, олон улсын чанартай усан замын өсөн нэмэгдэж буй 
хэрэглээ ба бохирдолт зэрэг хил дамнасан нөлөөллөөс гадна хүлэмжийн хийн ялгаралт, 
биологийн ховордсон олон янз байдал болон тэдгээрийн амьдрах орчинд үзүүлэх нөлөөлөл 
зэрэг дэлхий нийтийн хэмжээний нөлөөллийг тодорхойлно. 
 
8.  Ядуу дорой, эмзэг байдлынхаа улмаас аливаа хувь хүн эсвэл иргэдийн бүлэг, 
тухайлбал  ядуучууд, эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд, нутгийн уугуул иргэд төслийн үр дүнд гарах 
магадлалтай байгаль орчны сөрөг нөлөөлөлд бусдаас илүү, ялгаварлагдан өртөх магадлалтай 
эсэхийг байгаль орчны үнэлгээгээр тодорхойлно.  Ийм хувь хүн эсвэл иргэдийн бүлэг байгаа 
нь тогтоогдвол тэдгээр хүмүүсийг байгаль экологийн таатай бус нөлөөнд бусдаас илүү 
өртөгдөхөөс хамгаалахад чиглэсэн, тусгай арга хэмжээ бүхий  зөвлөмжийг байгаль орчны 
үнэлгээнд тусгана. 
 
9.  Төслийн нөлөөлөл, эрсдэлийн ноцтой байдлаас хамааран, А ангиллын төсөлд бүрэн 
хэмжээний байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ (БОНҮ), В ангиллын төсөлд байгаль 
орчны анхан шатны үзлэг (БОАШҮ), эсвэл түүнтэй тэнцэхүйц арга хэмжээ, эсвэл өмнө нь 
хийгдсэн судалгаа байвал уг тайланд дурдсан дүгнэлттэй танилцана. БОНҮ-ний тайлан нь (i) 
тайлангийн товч хураангуй, (ii) төслийн танилцуулга, (iii) байгаль орчны танилцуулга (цогц 
суурь мэдээллийн хамт), (iv) байгаль орчинд учирч болох нөлөөлөл, түүнийг бууруулах арга 
хэмжээ, (v) боломжит хувилбарын  дүн шинжилгээ, (vi) байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөө, (vii) зөвлөлдөх үйл явц ба мэдээллийн ил тод байдал, (viii) дүгнэлт ба зөвлөмж 
гэсэн үндсэн хэсгээс бүрдэнэ. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү хавсралтын дагалдах 
хуудаснаас харж болно. Нөлөөллийн цар хүрээ бага, ерөнхийдөө тухайн ажлын талбараар 
хязгаарлагдсан, нөхөн сэргээх боломжтой, эсвэл нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авахад 
хялбар төслийн хувьд байгаль орчны анхан шатны үзлэгийг хийж болно.  
 
10.  Төсөл хэрвээ урьд нь жигдэрсэн үйл ажиллагааг үргэлжлүүлж, эсвэл урьд нь байсан 
барилга байгууламжийг ашиглахаар болсон бол байгаль орчинд нөлөөлж, эрсдэл учруулж буй 
эсэх, цаашид учруулах магадлал буй эсэхийг тодруулах зорилгоор төслийн зүгээс байгаль 
орчны аудитыг мэргэжлийн хөндлөнгийн зөвлөхөөр хийлгэнэ. Хэрэв тухайн төслийн цар 
хүрээг цаашид өргөжүүлэх төлөвлөгөөгүй бол байгаль орчны аудитын үр дүнг төслийн 
байгаль орчны үнэлгээтэй дүйцүүлж болно. Байгаль орчны аудитын тайлан нь (i) тайлангийн 
товч хураангуй, (ii) өмнөх болон одоогийн үйл ажиллагааг дурдсан тухайн байгууллага, 
байгууламжийн танилцуулга (iii)  үндэсний, орон нутгийн болон байгаль орчны холбогдох 
бусад хууль, дүрэм журам, стандартын тухай товч мэдээлэл, (iv) аудит болон төсөл хэрэгжих 
нутаг дэвсгэрт хийх үзлэгийн горим, (v) дүгнэлт болон цаашид анхаарах асуудлууд, (vi) 
асуудалтай бүс нутаг бүрт хэрэгжүүлэх засч залруулах үйл ажиллагаа болон ажлын хуваарь, 
шаардагдах төсвийг тусгасан төлөвлөгөө зэрэг үндсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ.   
 
11.  Байгаль орчинд ноцтой нөлөөлөл үзүүлж болзошгүй бүсийн, эсвэл салбарын түвшний 
бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг төсөл цаашид хэрэгжүүлэх, эсвэл тэдгээрт өөрчлөлт 
оруулахаар  болсон бол байгаль орчны стратегийн үнэлгээ хийх шаардлагатай. Байгаль орчны 
стратегийн үнэлгээнд (i) төлөвлөгөөний дүн шинжилгээ, (ii) урт хугацааны болон шууд бус 
нөлөөллийн үнэлгээ, (iii) зөвлөлдөх үйл явц, (iv) сонголт хийх хувилбаруудын талаарх 
мэдээллийг багтаасан байна.     
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2.  Байгаль орчны төлөвлөлт ба менежемент  
 

12.  Зээлдэгч/захиалагч нь байгаль орчны үнэлгээгээр тодорхойлсон эрсдэл, нөлөөллийг 
бууруулах үүднээс байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө (БОМТ)-г боловсруулна. БОМТ 
нь нөлөөлөл эрсдэлийг сааруулах арга хэмжээний санал, байгаль орчны хяналт, тайланд 
тавигдах шаардлага, онцгой байдлын үед авах арга хэмжээ, холбогдох байгууллагын, эсвэл 
зохион байгуулалтын арга хэмжээ, чадавх бэхжүүлэх болон сургалт явуулах үйл ажиллагаа, 
хэрэгжилтийн хуваарь, зардлын тооцоо болон гүйцэтгэлийн үзүүлэлт зэргээс бүрдэнэ. Сөрөг 
нөлөөлөл, эрсдэлээс зайлсхийх, урьдчилан сэргийлэх боломжгүй үед түүнийг бууруулах арга 
хэмжээ, үйл ажиллагааг урьдчилан тодорхойлсны үндсэн дээр тухайн төслийг холбогдох 
хууль тогтоомж, дүрэм журам, энэхүү баримт бичигт заасан шаардлага нөхцлийн дагуу 
төлөвлөж, боловсруулж, гүйцэтгэнэ. Тухайн төслийн нөлөөлөл, эрсдэлийн түвшнээс хамааран 
Байгаль орчны төлөвлөгөөг боловсруулна. Гарах магадлалтай сөрөг нөлөөллийг “гуравдагч 
этгээдэд хор уршиг учруулахгүй” байх түвшинд хүртэл бууруулах арга хэмжээ,  
бохирдуулагч нь төлөх зарчим, урьдчилан сэргийлэх арга барил, нөхцөл байдалд зохицуулан 
ажиллах менежментийг хэрэгжүүлэх гол санаанууд тусгагдана.  
 
13. Нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авсны дараа  ч зарим нэг нөлөөлөл нь их хэвээр 
байгаа тохиолдолд тухайн төслийн зүгээс байгаль орчныг ноцтой доройтолд орохоос 
хамгаалах зорилгоор зохих нөхөн сэргээх (дүйцүүлэн хамгаалах) арга хэмжээг БОМТ-нд 
тусгана. Ийм арга хэмжээ нь тухайлбал биологийн олон янз байдал, тэдгээрийн нутагшил 
газрыг  хамгаалах, хүрээлэн буй орчныг хүлэмжийн хийн ялгаралтаас хамгаалахад чиглэгдсэн 
байж болно. Дүйцүүлэн хамгаалахын оронд мөнгөн хэлбэрээр нөхөн олговор олгохыг гагцхүү 
онцгой тохиолдолд хүлээн зөвшөөрөх ба уг нөхөн олговрыг тухайн байгаль орчныг 
хамгаалахад зориулах ёстойгоос гадна тэр нь төслөөс үүдэн оршсоор байгаа нөлөөллийн 
хэмжээнд тохирсон байх ёстой.  
 
14.  БОМТ-нд хүлээгдэж буй үр дүнг аль болох хэмжигдэхүйц байдлаар тодорхойлж, 
заагдсан хугацаанд хянах боломжтой гүйцэтгэлийн үзүүлэлт, зорилтыг мөн тусгана. Энэ нь 
төсөл хэрэгжих газар, чиглэл, технологи, гэнэтийн үйл явдал, хяналтын үр дүн зэрэг төслийн 
хэв загвар төлөвлөлтөд гарч болзошгүй аливаа томоохон өөрчлөлтийг тусгасан, хувьсаж 
чадахуйц уян хатан чанартай байна.   
 
15.  Зарим тохиолдолд гуравдагч талын оролцоо БОМТ-ний хэрэгжилтэд нөлөөлдөг. 
Гуравдагч тал гэдэг нь засгийн газрын агентлаг, гэрээлэн гүйцэтгэгч байгууллага, тухайн 
барилга байгууламжтай холбоотой байгууллага байж болох юм. Гуравдагч талын эрсдэл нь 
өндөр бөгөөд зээлдэгч/захиалагч нь гуравдагч талын явуулж буй үйл ажиллагааг хянадаг, 
эсвэл нөлөөлдөг бол зээлдэгч/захиалагч шаардлагад нийцсэн үр дүнд хүргэхийн тулд 
гуравдагч талтай хамтран ажиллана. Онцгой арга хэмжээг тухай бүрт  нь тусгайлан тогтооно.     
 
16.  Зээлдэгч/захиалагч нь байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, БОМТ-г 
боловсруулахад туршлагатай, чадварлаг мэргэжилтнүүдийг авч ажиллуулна. Эрсдэл 
өндөртэй, эмзэг асуудал хөндсөн төслийн хувьд, төслийн үйл ажиллагаатай огт хамааралгүй, 
хөндлөнгийн мэргэжилтнээс бүрдсэн зөвлөх хороог төслийн бэлтгэл үе болон хэрэгжилтийн 
үед ажиллуулна.  
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3.  Мэдээллийг олон нийтэд ил тод танилцуулах   
 
17.  Зээлдэгч/захиалагч нь олон нийтэд танилцуулах зорилгоор АХБ-ны цахим хуудсанд   
дараах баримт бичгийг байршуулна. Үүнд:   

 
 (i)  АХБ-ны Зөвлөлөөр хэлэлцэхээс наад зах нь 120 хоногийн өмнө БОНҮ-ний 

төсөл (БОМТ-ний төслийн хамт), шаардлагатай бол тухайн төсөл батлагдахаас 
өмнө  байгаль орчны үнэлгээ ба хяналтын тогтолцооны төсөл, 

(ii)  эцэслэн батлагдсан БОНҮ/БОАШҮ, 
(iii)  шинэ, эсвэл шинэчилсэн БОНҮ/БОАШҮ болон төслийн гүйцэтгэлийн явцад 

бэлтгэсэн дутагдал залруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулсан бол, 
(iv) байгаль орчны хяналтын тайлан орно. 

 
18.  Нөлөөлөлд өртсөн иргэд болон бусад оролцогч талд цаг тухайд нь, ойлгомжтой хэл, 
хүртээмжтэй газарт  17 дугаар зүйлд заасан болон байгаль орчны бусад холбогдох мэдээллийг 
зээлдэгч/захиалагч нь түгээнэ. Бичиг үсэгт тайлагдаагүй иргэдэд тайлбарлан ойлгуулахад  
тохиромжтой  өөр  хэрэгслийг сонгон ашиглана.  
 

4.  Зөвлөлдөх үйл явц ба иргэдийн оролцоо  
 
19.  Зээлдэгч/захиалагч нөлөөлөлд өртсөн иргэд, бусад сонирхогч тал, иргэний нийгмийн 
төлөөлөлтэй үр дүнтэй, бүтээлч зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулж, төслийн үйл 
ажиллагаанд мэдээлэлтэйгээр оролцох оролцоог хөхиүлэн дэмжинэ. (i) Төслийн бэлтгэл 
ажлын эхэн үеэс эхлээд төслийн гүйцэтгэлийн турш1 тогтмол хийгддэг, (ii) шаардлагатай, 
холбогдох мэдээллийг цаг тухайд нь нөлөөлөлд өртсөн иргэдэд ойлгомжтой хэлээр, 
хүртээмжтэй байдлаар хүргэдэг, (iii) айлган сүрдүүлэлт, эсвэл дарамт шахалтаас ангид уур 
амьсгалд явагддаг, (iv) жендерийн тэгш байдлыг хангасан, жендерийн онцлогийг харгалзсан, 
ядуу болон эмзэг бүлгийн иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад тохирсон, (v) төслийн санал, 
төлөвлөлт, нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ, хөгжлийн үр өгөөж, боломж бололцооны жигд 
хуваарилалт, хэрэгжилтийн явцад гарах асуудлууд зэрэг шийдвэр гаргах гол гол асуудалд 
нөлөөлөлд өртсөн иргэд болон  бусад сонирхлын бүлгийн санаа бодлыг оруулах үйл явцыг үр 
дүнтэй, бүтээлчээр зөвлөлдөх үйл явц гэнэ. Болзошгүй нөлөөллийн онцлогт тохируулж 
иргэдийн дунд зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулна. Зөвлөлдөх ажлын явц, үр дүнг 
баримтжуулан, байгаль орчны үнэлгээний тайланд тусгана.   
 

5.  Гомдол барагдуулах механизм  
 

20. Зээлдэгч/захиалагч нь байгаль орчинтой холбоотой төслийн асуудлаар нөлөөлөлд өртсөн 
иргэдээс ирсэн санал, гомдлыг хүлээн авах, холбогдох шийдвэр гаргадаг тогтолцоог бий 
болгоно. Гомдол барагдуулах механизмын цар хүрээг тухайн төслөөс үзүүлэх нөлөөлөл, гарах 
эрсдэлийн түвшинтэй уялдуулбал зохино. Тус тогтолцоо нь ойлгоход хялбар, ил тод, 
нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн санал, гомдлыг түргэн шуурхай хүлээн авч шийдвэрлэхдээ 

1  Байгаль орчны А ангиллын төслийн хувьд БОНҮ-ний хээрийн судалгааны эхний шатанд, БОНҮ-ийн тайлангийн эхний хувилбар 
 гарсны дараа болон төслийг АХБ батлахаас өмнө зөвлөлдөх уулзалтыг тус тус зохион байгуулна.  
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жендерийн тэгш байдлыг хангасан, тухайн газар нутгийн ёс заншлаас гажаагүй, төслийн 
нөлөөлөлд өртсөн нийгмийн бүх давхаргад зардал чирэгдэлгүй, тэгш үйлчилдэг байх ёстой. 
Энэ тогтолцоо нь тухайн улсын шүүх болон захиргааны байгууллагад хандах иргэдийн 
эрхийг хөндөх ёсгүй. Нөлөөлөлд өртсөн иргэд уг тогтолцооны талаар зохих мэдээлэлтэй байх 
ёстой.   
 

6.  Хяналт, тайлан  
 

21.  Зээлдэгч/захиалагч БОМТ-ний хэрэгжилтийн явцад хяналт тавьж, хэрэгжилтийн үр 
дүнг баримтжуулна. Төслийн эрсдэл, нөлөөллийн түвшнээс хяналтын үйл ажиллагааны цар 
хүрээ хамаарна. Гүйцэтгэлийн үзүүлэлтийг хянах зорилгоор мэдээллийг бүртгэхийн зэрэгцээ 
зээлдэгч/захиалагч нь БОМТ-ний биелэлт болон  тавьсан зорилтод чиглэсэн ажлын ахицыг 
хянана. Байгаль орчинд ноцтой сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх магадлал бүхий төсөлд 
зээлдэгч/захиалагч нь нарийн мэргэжлийн, туршлагатай, хөндлөнгийн мэргэжилтэн, эсвэл 
ТББ-ыг ажиллуулж, өөрийн хяналтын үр дүнг давхар баталгаажуулан шалгуулна. 
Зээлдэгч/захиалагч нь хяналтын үр дүнг баримтжуулж, алдаа дутагдлыг засч залруулахад 
шаардлагатай арга хэмжээг тодорхойлж, улмаар дутагдлыг залруулах арга хэмжээг үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгана. Зээлдэгч/захиалагч эдгээр арга хэмжээг  хэрэгжүүлэх ба 
үр дүнг нь баталгаажуулахын тулд хэрэгжилтэд  тогтмол хяналт тавина.   
 
22.  Зээлдэгч/захиалагч нь БОМТ-ний хэрэгжилт, хэрвээ байгаа бол гарсан бэрхшээл, засч 
залруулах арга хэмжээний явцын талаар тайлбарласан хяналтын үечилсэн тайланг 
боловсруулна. Зээлдэгч/захиалагч нь байгаль орчинд ноцтой сөрөг нөлөө үзүүлэх магадлалтай 
төслийн барилга угсралтын ажлын үед хамгийн багадаа хагас жил тутамд, харин нарийн 
төвөгтэй, ээдрээтэй төслийн тухайд улирал тутамд хяналтын тайлан бэлтгэж хүргүүлнэ. 
Хэрэгжих явцдаа байгаль орчинд ноцтой сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх магадлалтай төслийн хувьд 
тайланг жилд дор хаяж нэг удаа бэлтгэнэ. Ийм явцын тайланг нийтэд хүртээмжтэй газар 
байршуулна. Төслийн төсөвт хяналт хийх, тайлан бэлтгэн танилцуулах зардлыг тусгана.   
 

7.  Байгаль орчинд нөлөөлөх гэнэтийн нөлөөлөл 
 
23.  Төсөл хэрэгжих явцад байгаль орчинд урьдчилан тооцоолоогүй нөлөөлөл үзүүлсэн бол 
зээлдэгч/захиалагч нь бодит нөлөөлөл, эрсдэлийг үнэлэх, боломжит хувилбаруудыг дүгнэх, 
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг тодорхойлох, шаардагдах нөөц хөрөнгийг тооцоолохоор 
байгаль орчны үнэлгээ болон БОМТ-г шинэчлэх, эсвэл  шинээр боловсруулан бэлтгэнэ.  
 

8.  Биологийн олон янз байдлын хамгаалал, байгалийн нөөцийн тогтвортой 
менежмент  
 
24.  Зээлдэгч/захиалагч нь 4-10 дугаар зүйлд заасны дагуу байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээний үйл явцын нэг хэсэг болгон төслийн биологийн олон янз байдалд2 болон 
байгалийн нөөц баялагт үзүүлэх нөлөөллийн цар хүрээг нэгтгэж үнэлнэ. Үнэлгээнд байгалийн 
нөөцийг ухаалаг бусаар ашиглах, мөн дарангуйлагч харь төрөл зүйлийг тархаах, амьдрах 
орчныг сүйрүүлэх зэргээр  биологийн олон янз байдалд үзүүлэх онцгой аюулд  анхаарлаа 

2  Бүх эх үүсвэрийн, тухайлбал хуурай газрын, далайн болон бусад усны экосистемийн амьтад ба тэдгээрийг агуулж буй экологийн 
нэгдлүүдийн хувьсах шинж чанар, түүний дотор төрөл зүйлийн, зүйл хоорондын ба экосистем хоорондын олон янз байдал 
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хандуулна. Зээлдэгч/захиалагч нь учрах сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх, багасгах, бууруулах 
арга хэмжээг тодорхойлох, өөр аргагүй нөхцөлд биологийн олон янз байдлыг нөхөн сэргээх 
зэргээр хохирол барагдуулах арга хэмжээг санал болгохдоо нөлөөлөлд өртсөн биологийн 
олон янз байдлыг доройтолд хүргэхгүй байх, эсвэл эерэг үр дүнд хүргэх арга хэмжээг авах 
шаардлагатай.   
 

a.  Амьдрах орчны хувьсал өөрчлөлт  
 

25.  Газар тариалангийн бүс нутаг зэрэг ихэнхдээ амьтан ургамлын харь төрөл зүйл 
нэвтэрснээр унаган орчин нь илэрхий өөрчлөгдсөн газарт, зээлдэгч/захиалагч нь цаашдын 
хувиралт өөрчлөлтийг багасгах, эсвэл  нөхцөл байдлыг доройтуулахгүй байлгах талаар 
анхаарч, улмаар төслийн мөн чанар, цар хүрээнээс хамааран төслийн үндсэн үйл ажиллагааны 
хүрээнд биологийн олон янз байдлын амьдрах орчинг сайжруулах, тэдгээрийг хамгаалах  арга 
замыг тодорхойлно.   
 

б.  Амьдрах унаган орчин  
 

26.  Төслийн хүрээнд дараах нөхцлөөс бусад тохиолдолд биологийн олон янз байдлын 
унаган амьдрах орчинг3 өөрчлөхгүй, одоо байгаа түвшнээс нь доройтуулахгүй4 байх  
шаардлагатай. Үүнд:   

(i)  Өөр ямар ч арга зам, хувилбар байхгүй бол. 
(ii)  Төслийн үр өгөөж нь байгаль орчны зардлыг шингээсэн төслийн нийт зардлаас 

их хэмжээгээр давуу байна гэсэн дүгнэлтийг бүх талын судалгаа шинжилгээгээр 
тогтоосон бол.   

(iii)  Аливаа өөрчлөлт, эсвэл доройтлыг зохих ёсоор бууруулсан бол зэрэг орно. 
 
27.  Нөлөөлөл бууруулах аливаа арга хэмжээг авахдаа наад зах нь биологийн олон янз 
байдлыг сүйрэлд оруулах явдлаас зайлсхийнэ. Энэ ажлын хүрээнд төсөл дууссаны дараа 
биологийн олон янз байдлын амьдрах орчинг нөхөн сэргээх, биологийн олон янз байдлыг 
ашиглаж ирсэн нутгийн уугуул, эсвэл уламжлалт буюу суурьшмал иргэдийн эрхийг 
хөндөхгүйгээр экологийн хувьд ойролцоо орчинг бий болгох, үр бүтээлтэйгээр хамгаалах 
замаар алдагдлыг нөхөх, түүнчлэн биологийн олон янз байдлын шууд хэрэглэгчдэд нөхөн 
олговор олгох зэрэг цогц арга хэмжээ авч болно.  
 

в.  Амьдрах нэн чухал орчин   
 
28.  Биологийн олон янз байдлын амьдрах нэн чухал орчинд5  дараах шаардлага хангагдсан 
бол төслийн аливаа үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж болно. Үүнд:   

3 Амьтан, ургамлын унаган төрөл зүйлээс ихэнхдээ билогийн нэгдэл нь бүрдсэн ба хүний үйл ажиллагаанаас болж экологийн үйлчлэл нь 
бараг өөрчлөгдөөгүй хуурай ба усан бүс нутаг 

4 Ноцтой өөрчлөлт буюу доройтол. (i) газар эсвэл усны ашиглалтад ихэнхдээ урт хугацааны  өөрчлөлт гарсны улмаас нутгийн халдашгүй 
дархан байдал үгүй болох буюу сулрах эсвэл, (ii) биологийн унаган төрөл зүйлийн амьдрах чадвартай тоо толгойг хэвээр хадгалах тухайн 
газар орны чадвар ихээхэн хэмжээгээр буурсны улмаас  амьдрах орчин өөрчлөгдөх явдал. Ноцтой өөрчлөлтийн тоонд газар шорооны 
ажил, ургамлын бүрхэвчийг өөрчлөх (тухайлбал үр тариа, мод тарих г.м), ус хуримтлуулах (жишээ нь усан сан), суваг шуудуу татах, ил 
уурхай зэрэг хамаарна.      

5 Амьдрах нэн чухал орчин.  Тусгай анхаарал тавих шаардлагатай унаган болон хувьсан өөрчлөгдсөн нутаг. Чухал амьдрах орчинд онцгой ач 
холбогдол бүхий биологийн олон янз байдлын амьдрах орчин хамаарах ба үүнд устаж байгаа болон устаж болзошгүй төрөл зүйл, тухайн 
орон нутгийн шинжтэй эсвэл хязгаарлагдмал нутаг дэвсгэрт тархацтай төрөл зүйл, нүүдлийн болон бөөнөөрөө амьдардаг төрөл зүйл, 
төрөл зүйлүүдийн онцгой хуран цугларалт, төрөл зүйлийн популяцийн тоо толгойг хамгаалахад ач холбогдолтой амьдрах орчин,  
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(i)  Амьдрах нэн чухал орчинд онцгой ач холбогдолтой биологийн олон янз байдалд болон 
экологийн үйлчилгээ үзүүлэх чадварыг хэмжигдэхүйц түвшинд бууруулах сөрөг нөлөөлөл 
байхгүй, тийм нөлөөлөл гарах магадлал байхгүй.   
(ii)  нэн ховор, устах аюулд өртсөн биологийн олон янз байдлын6  тоо хэмжээг бууруулах, 
тухайн экосистемийн оршин тогтнох хэвшмэл байдлыг нь алдагдуулах зэрэг сөрөг нөлөөлөл 
төслийн хэмжээнд гарахгүй. 
(iii)  27 дугаар зүйлд заасны дагуу бага хэмжээний нөлөөллийг бууруулсан байх.  
 
29.  Биологийн олон янз байдлын амьдрах нэн чухал орчинд төслийн үйл ажиллагаа 
хэрэгжих бол зээлдэгч/захиалагч нь туршлагатай, нарийн мэргэжлийн хөндлөнгийн 
мэргэжилтэнг авч үнэлгээ хийлгэнэ.  
 

г.  Тусгай хамгаалалттай газар нутаг 
 
30.  Төслийн үйл ажиллагааг тусгай хамгаалалттай газар нутагт явуулах шаардлага гарвал 
28 дугаар зүйлд заасан шаардлагаас гадна зээлдэгч/захиалагч дараах шаардлага нөхцлийг 
биелүүлнэ. Үүнд:  
(i) Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийн төлөвлөгөөтэй өөрийн үйл ажиллагааг 
уялдуулан ажиллана.  
(ii)  Тухайн төслийн талаар тусгай хамгаалалттай газар нутгийн ивээн тэтгэгчид, менежер, 
орон нутгийн иргэд, бусад гол сонирхогч талуудтай зөвлөлдөнө.  
(iii) Хэрэгцээтэй бол тусгай хамгаалалттай газар нутгийг хамгаалах зорилгыг дэмжих үүднээс 
нэмэлт хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. 
 

д.  Дарангуйлагч харь төрөл зүйл  
 
31.  Биологийн харь төрөл зүйлийг авчран нутагшуулах эрх зүйн тогтолцоо байсан ч 
түүний үйлчлэх хүрээнд оруулж ирээгүй, эсвэл харь төрөл зүйлийн дарангуйлах үйлдлийг 
тодорхойлох үүднээс эрсдэлийн үнэлгээ (байгаль орчны үнэлгээний бүрэлдэхүүн хэсэг) 
тусгайлан хийгээгүй бол зээлдэгч/захиалагч нь төсөл хэрэгжих улс орон, бүс нутагт шинээр 
харь төрөл зүйлийг (тухайн улс орон, бүс нутагт одоогоор бий болоогүй) зээлдэгч/захиалагч 
зориудаар авчирч нутагшуулахгүй. Дарангуйлах чанар нь тогтоогдсон төрөл зүйлийг ямар ч 
тохиолдолд шинээр нутагшуулах ёсгүй. Зээлдэгч/захиалагч нь ийм харь төрөл зүйлийн 
санамсаргүй, эсвэл тохиолдлоор орж ирэх эрсдэлийн үнэлгээг гаргаж, эрсдэлийг багасгах арга 
хэмжээг тодорхойлно.  
 

е.  Байгалийн нөхөн сэргээгдэх нөөцийн менежмент ба ашиглалт  
 
32.  Байгалийн нөхөн сэргээгдэх нөөцийн менежментийг тогтвортой байдлаар 
хэрэгжүүлнэ. Нөөцийн тогтвортой менежмент гэж нөөцийг ашиглах, хөгжүүлэх, хамгаалах 

хувьслын гол үйл явцтай салшгүй холбоотой, эсвэл экосистемд чухал үйлчилгээ үзүүлдэг төрөл зүйлсийн хосгүй цуглуулга бүрдсэн нутаг, 
тухайн орон нутгийн ард иргэдэд нийгэм, эдийн засгийн, эсвэл соёлын чухал ач холбогдол бүхий биологийн олон янз байдлын  амьдрах 
орчин хамаарна 

6 Дэлхийн байгаль хамгаалах холбооны тодорхойлсноор Улаан номонд орсон, эсвэл тухайн улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу 
тодорхойлсон. 
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менежментийг хэлэх бөгөөд нутгийн уугуул иргэд, орон нутгийн хийгээд нийт ард иргэдийн 
нийгэм, эдийн засаг, соёлын одоогийн хэрэгцээг хангах боломжийг бүрдүүлэхийн хамт 
ирээдүй хойч үеийнхээ тэрхүү нөөцөөс хүртэх боломжийг ухаалгаар урьдчилан харж 
зохицуулах арга замаар энэхүү менежментийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд агаар, ус, хөрсний 
экосистемийн амьдрал дэмжих чадавхийг хамгаалах үйл ажиллагаа хамаардаг. 
Зээлдэгч/захиалагч шаардлагатай тохиолдолд хараат бус байгууллагын гэрчилгээ 
баталгаажуулалт авах замаар нөөцийн тогтвортой менежментийг хэрэгжүүлнэ.  
 

9.  Бохирдлоос сэргийлэх, бохирдлыг багасгах  
 
33.  Төслийн төлөвлөлт, бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагааны явцад зээлдэгч/захиалагч нь 
Дэлхийн банкны Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны удирдамж 7 зэрэг олон 
улсын стандартад нийцсэн олон улсын тэргүүний туршлагатай уялдуулан бохирдлоос 
урьдчилан сэргийлэх, хянах техник технологийг нэвтрүүлнэ. Эдгээр стандарт нь төслүүдийн 
хувьд ерөнхийдөө хүлээн зөвшөөрөхүйц, хэрэглэх боломжтой гүйцэтгэлийн түвшин, хэмжээг 
тодорхойлдог. Хүлээн авагч орны дүрэм журам нь дээрх түвшин, хэмжээнээс зөрж байвал 
зээлдэгч/захиалагч нь илүү хатуу шаардлагыг дагана. Онцгой нөхцөл байдлын улмаас тухайн 
төсөл арай сул стандарт дагах шаардлагатай бол зээлдэгч/захиалагч нь энэхүү баримт бичигт 
заасан шаардлагыг хангасан хувилбарыг сонгох үндэслэлийг дэлгэрэнгүй танилцуулна.         
 

a.  Бохирдлоос сэргийлэх, нөөцийг хамгаалах, эрчим хүчний үр ашигтай 
хэрэглээ  
 
34.  Зээлдэгч/захиалагч нь орчныг бохирдуулагч бодисын ялгарал, хаягдал аль болох 
гаргахгүй байх, боломжгүй тохиолдолд бохирдол гарах эрч, хэмжээг багасгаж, эсвэл 
хяналтанд авна. Үүний сацуу зээлдэгч/захиалагч нь байгаль орчинд ээлтэй цэвэр үйлдвэрлэл 
явуулах зарчмыг баримталж, байгалийн нөөцийг хамгаалах, эрчим хүчний хэмнэлттэй аргыг 
үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлнэ. Нэгэнт доройтолд орсон нутаг дэвсгэрт төсөл хэрэгжүүлснээр 
бохирдол нэмж ялгарах төлөвтэй бол төсөл хэрэгжих газрыг өөрчлөх, эсвэл, түүнтэй 
дүйцэхүйц хэмжээний ялгарлыг өөр газарт нөхөж бууруулах арга хэмжээ авах зэргээр тухайн 
бүс нутгийн нөхцөл байдлыг сайжруулахад чиглэсэн стратегийг тодорхойлон танилцуулна.        
 

б.  Хог хаягдал  
 
35.  Зээлдэгч/захиалагч нь төслийн үйл ажиллагаанаас үүдэн аюултай, аюулгүй хог хаягдал 
аль болох гаргахгүй байх, боломжгүй тохиолдолд ялгаралтыг багасгах, арга хэмжээ авна. Хог 
хаягдлыг дахин боловсруулах, эсвэл дахин ашиглах боломжгүй бол байгаль орчинд ээлтэй 
аргаар цэвэрлэж, устгаж, зайлуулна. Хэрвээ бий болсон хаягдлыг аюултай гэж үзвэл 
зээлдүүлэгч/захиалагч нь аюултай хог хаягдлыг хил дамнан тээвэрлэх хязгаарлалтыг 8  
харгалзан, байгаль орчинд ээлтэй аргаар зайлуулах боломжит хувилбарыг/захиалагч 
эрэлхийлнэ.  Хог хаягдал зайлуулах ажлыг гуравдагч талд хариуцуулах тохиолдолд 
зээлдэгч/захиалагч нь холбогдох мэргэжлийн байгууллагын зөвшөөрөл бүхий нэр хүндтэй, 
хууль ёсны байгууллагыг гүйцэтгэгчээр сонгож ажиллуулна.   

 

7 Дэлхийн банк, 2007. Байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны ерөнхий удирдамж. Вашингтон 
8 Хортой хог хаягдлын хил дамнасан хөдөлгөөнийг зохицуулах тухай Базелийн конвенцийн зорилготой уялдуулах 
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в.  Аюултай материал  
 
36.  Зээлдэгч/захиалагч нь амьд организм, байгаль орчны тогтвортой байдалд ноцтой хор 
нөлөө үзүүлэх, амьд биест хорт бодис хуримтлагдах магадлалыг бий болгох, түүнчлэн озоны 
давхаргын 9  цоорхойг бий болгох шинж чанар агуулдаг учраас олон улсын түвшинд 
хориглосон, үйлдвэрлэлийг нь зогсоосон хортой бодис, аюултай материалыг /захиалагч 
үйлдвэрлэх, худалдаалах, хэрэглэхээс зайлсхийж, оронд нь аюул багатай бодисыг хэрэглэх 
асуудлыг авч үзнэ.     
 

г.  Хортонтой тэмцэх бодисын хэрэглээ, менежмент  
 
37.  Байгаль орчны үнэлгээ хийхдээ төслийн хүрээнд хортон шавьж/агаараар тараагдах 
халдвартай тэмцэх аливаа үйл ажиллагааг хортон шавьжтай тэмцэх нэгдсэн хандлагатай 
уялдуулсан эсэх, хөдөө аж ахуйн болон нийтийн эрүүл мэндийн төсөлд хортон шавьжтай 
тэмцэх синтетик гаралтай химийн бодисын хэрэглээг багасгаж буй эсэхэд анхаарна. 
Зээлдэгч/захиалагч нь хортон шавьжийн үүсгэх хор уршгийг хүлээн зөвшөөрөгдөх 
хэмжээнээс хэтрэхээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд уламжлалт арга барил, биологи, 
генетикийн арга, өөр арга зам байхгүй тохиолдолд эцсийн шат болох химийн арга хэрэглэх 
тохиромжтой аргачлалыг хортон шавьжтай тэмцэх арга хэрэгсэл, байгаль орчны мэдээлэлтэй 
хослуулан ашиглах аргыг хортон шавьжтай тэмцэх хөтөлбөрт зээлдэгч/захиалагч тусгана. 
Хортон шавьжийн эсрэг хорын түгээлт, хэрэглээг зохицуулах, хянах ажлыг дэмжих, мөн 
хортон шавьжтай тэмцэх нэгдсэн бодлогыг сайжруулахын тулд хортон шавьжтай тэмцэх үйл 
ажиллагаанаас үүдэн эрүүл мэнд, байгаль орчинд учрах эрсдэлийг бууруулах ажлыг дэмжих, 
шаардлагатай бол байгууллагын чадавхийг сайжруулах ёстой.  
 
38.  Зээлдэгч/захиалагч нь тухайн төслийг хүлээн авагч улс оронд химийн бодисын түгээлт, 
ашиглалтын хязгаарлалт хангалттай бус, эсвэл холбогдох сургалтад хамрагдаагүй, зохих ёсны 
тоног төхөөрөмж, байгууламж үгүй хэн нэгэн ийм төрлийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх, 
хадгалах, устгах үйл ажиллагаа эрхэлж байна гэж үзвэл Дэлхийн эрүүл мэндийн 
байгууллагын зөвлөмжөөр хориглосон ангилал Ia буюу “маш хортой” ангилал, Ib буюу “их 
хортой” ангилал, болон II буюу “дунд зэргийн хортой” ангилалд багтах бүтээгдэхүүнийг 
зээлдэгч/захиалагч үл хэрэглэнэ. Зээлдэгч/захиалагч нь Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагаас 
(FAO) баталсан Хортон шавьжтай тэмцэх бодисыг түгээх, ашиглах тухай олон улсын журам 
зэрэг олон улсын тэргүүн туршлага дээр үндэслэн хортонтой тэмцэх бодис, хэрэгслийг 
хэрэглэж, хадгалж, устгана. 
   

д.  Хүлэмжийн хийн ялгарал  
 
39.  Зээлдэгч/захиалагч нь төслийн хүрээнд хүний үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй хүлэмжийн 
хийн ялгарлыг үйл ажиллагаа, нөлөөллийн мөн чанар, хэмжээнд тохируулан бууруулахыг 
зээлдэгч/захиалагч зорих ёстой. Төслийн бэлтгэл ажил, гүйцэтгэлийн явцад хүлэмжийн хийг10   
ихээхэн хэмжээгээр ялгаруулах нь ойлгомжтой, эсвэл ялгаруулж байгаа төслийн тухайд 

9 Удаан задардаг органик бохирдуулагч бодисын тухай Стокхолмын конвенци ба Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалын 
протоколын зорилготой уялдуулах 

10 Хэдийгээр хүлэмжийн хий ялгаруулах хэмжээгээрээ төслүүд салбараасаа хамааран  өөр өөр байдаг ч, нийт ялгаруулалтын шууд эх үүсвэр  
болон өөрийн хэрэгцээнд зориулан худалдаж авсан цахилгаантай холбоотой шууд бус эх үүсвэрийн тухайд ерөнхийдөө жилд 100,000 тонн 
нүүрстөрөгчийн давхар исэлтэй тэнцэхүйц байлгах босго тавьдаг. 
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зээлдэгч/захиалагч нь төсөл хэрэгжих бүс нутагт байрлах  байгууламжаас шууд ялгарах хийг, 
мөн уг бүс нутгийн гадна үйлдвэрлэсэн эрчим хүчийг төсөлд ашигласнаас бий болсон шууд 
бус хүлэмжийн хийг тоон үзүүлэлтээр илэрхийлж тооцоолно. Зээлдэгч/захиалагч нь олон 
улсын аргачлалын11  дагуу жил бүр хүлэмжийн хийн ялгарлыг тооцоолж хянана. Үүнээс гадна 
/захиалагч төслийн бэлтгэл ажил, гүйцэтгэлийн явцад төслийн үйл ажиллагааны улмаас гарах 
хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах, эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц хэмжээний ялгарлыг өөр 
газар бууруулахын тулд техникийн болоод санхүүгийн үндэслэл бүхий, хэмнэлттэй 
хувилбарыг судалж, шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.      
 

10.  Эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа 
 

a.  Хөдөлмөрийн аюулгүй  байдал, эрүүл ахуй  
 
40.  Зээлдэгч/захиалагч нь тухайн салбарын онцлогоос хамааран үүсдэг эрсдэлүүд хийгээд 
зээлдэгч/захиалагчийн ажлын талбар дахь онцгой ангиллын, тухайлбал физик, хими, 
биологийн, цацраг идэвхт аюулыг тооцоолох замаар ажилчдад 12  аюулгүй, эрүүл ажиллах 
орчныг бүрдүүлж өгнө.  
 
(i) Ажилчдад бодитоор учирч болох аюулын шалтгааныг тогтоох, боломжийн хирээр 
багасгах, (ii) аюултай нөхцөл, эсвэл бодисыг өөрчлөх, орлуулах, устгах замаар урьдчилан 
сэргийлэх, хамгаалах арга хэмжээ авах, (iii) эрсдэлийг багасгахын тулд зохих тоног 
төхөөрөмжөөр хангах, түүний хэрэглээг мөрдүүлэх, (iv) ажилчдыг сургалтад хамруулж, 
улмаар хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журмыг чандлан сахих, хамгаалах 
хэрэгслийн хэрэглээг хэвшүүлэх, урамшууллын тогтолцоог бүрдүүлэх, (v) ажлын байрны 
осол, өвчлөл, гэмтлийг бүртгэж, тайлагнаж байх, (vi) ослоос урьдчилан сэргийлэх, яаралтай 
түргэн тусламж үзүүлэх, цаг алдалгүй хариу арга хэмжээ авах замаар зээлдэгч/захиалагч нь 
ажлын байран дээр гарах, ажлаас үүдэлтэй  осол гэмтэл, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээг авна.    
 
41.  Зээлдэгч/захиалагч нь Дэлхийн банкны Байгаль орчин, эрүүл мэнд ба аюулгүй 
байдлын удирдамж (мөрийн тайлбар 7) зэрэг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн стандартад 
тусгалаа олсон олон улсын тэргүүн туршлагатай уялдуулан урьдчилан сэргийлэх ба хамгаалах 
арга хэмжээг авна.  
 

б.  Орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал  
 
42.  Төслийн дизайн төлөвлөлт, бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагаа зэрэг төслийн үе шат 
бүрт нөлөөлөлд өртсөн орон нутгийн иргэдийн аюулгүй байдалд нөлөөлж болзошгүй бодит 
эрсдэл, нөлөөллийг тодруулан үнэлгээ хийж, эрсдэл, нөлөөллийн хэмжээнд тохирохуйц 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах төлөвлөгөөг зээлдэгч/захиалагч боловсруулна. Эрсдэл, 
нөлөөллийг бууруулж, багасгана гэхээс илүү урьдчилан сэргийлэх, эсвэл тэдгээрээс 
зайлсхийхэд дээрх арга хэмжээ чиглэгдэнэ. Байгалийн аюулт үзэгдэл болон санамсаргүй 

11 Тооцооллын аргачлалыг Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай Засгийн газар хоорондын зөвлөл (УАӨЗГЗ), олон улсын байгууллагууд, 
хүлээн авагч орны холбогдох агентлагууд боловсруулсан болно 

12 Зээлдэгч/захиалагчийн  гүйцэтгэгч, эсвэл бусад зуучлагчаар дамжуулан хөлсөлсөн, төсөл хэрэгжих талбай дээр ажиллах, эсвэл төслийн 
үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой ажлыг шууд хийж гүйцэтгэх орон тооны бус ажилчдыг мөн хамруулна.  
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тохиолдлоос, нэн ялангуяа төслийн барилга байгууламж руу нөлөөлөлд өртсөн нутгийн иргэд 
нэвтэрснээс, эсвэл аюулгүй байдал алдагдсаны улмаас иргэд шархдаж бэртэхээс сэргийлэх 
ёстой. Төслийн үйл ажиллагааны үед газар ашиглалтад өөрчлөлт гарсны улмаас хөрсний 
гулсалт, үер зэрэг байгалийн гамшиг учирч, түүнээс үүдэх нөлөөллийг даамжрахаас 
зайлсхийх, эсвэл багасгах арга хэмжээг зээлдэгч/захиалагч авна.    
 
43.  Зээлдэгч/захиалагч нь гарч болзошгүй ноцтой аюулын талаар нөлөөлөлд өртсөн 
нутгийн иргэдэд тухайн нутгийн ёс заншилд тохирсон байдлаар мэдээлэх бөгөөд гэнэтийн 
аюул, онцгой байдалд хариу арга хэмжээ авах бэлтгэлтэй байна. Энэхүү бэлтгэл ажлын 
хүрээнд төслийн аюултай нөхцөл байдлын улмаас бий болсон онцгой байдлын үед шуурхай 
арга хэмжээ авахад шаардагдах сургалт, нөөц, үүрэг хариуцлага, харилцаа холбоо, горим 
журам болон бусад зүйлсийг тусгасан онцгой байдлын төлөвлөгөө багтана. Онцгой байдлын 
бэлэн байдал, авах арга хэмжээ, нөөц, үүрэг хариуцлагын талаарх зохих мэдээллийг 
нөлөөлөлд өртсөн нутгийн иргэдэд танилцуулна.  
 
44.  Далан, ус хаях далан, үнсний овоолго зэрэг байгууламжууд нь эрсдэл өндөртэй газарт 
байрладаг, тэдгээрт осол гарах, эсвэл үйл ажиллагаанд нь доголдол гарснаар орон нутгийн 
хүн ардын аюулгүй байдалд аюул учруулахаар бол зээлдэгч/захиалагч нь төслийн төлөвлөлт, 
бүтээн байгуулалтын ажлыг хариуцсан ажилтнаас гадна төслийн аль болох эхний үе шатаас 
эхлэн бүтээн байгуулалт, хаалтын үеийн турш хяналтын ажил эрхлэх туршлагатай, чадварлаг 
мэргэжилтэнг авч ажиллуулна.   
 

11.  Соёлын биет өв 
 
45. Соёлын биет өвд13  ноцтой хохирол учруулахгүй байхаар төслийн төлөвлөлт хийж, газрын 
сонголтыг хийх нь зээлдэгч/захиалагчийн хариуцлагын асуудал мөн. Төслийн нөлөөлөлд 
өртөх магадлалтай соёлын биет өвийг тогтоож, 4-10 дугаар зүйлд заасаы дагуу байгаль орчны 
үнэлгээнд оруулж, хээрийн судалгаагаар төслийн үйл ажиллагааны улмаас гарах магадлалтай 
эрсдэл, нөлөөллийн үнэлгээг нарийн мэргэжлийн, туршлагатай мэргэжилтнээр хийлгэнэ.   
 
46.  Соёлын биет өвд төслийн үйл ажиллагаа нөлөөлөх магадлалтай бол соёлын өвийг он  
удаан жилээр хадгалах үүднээс зээлдэгч/захиалагч нь тухайн соёлын өвийг ашигладаг, 
хэдийнээс ашигласаар ирснээ мэддэг нутгийн иргэдтэй зөвлөлдөн, соёлын биет өвийн ач 
холбогдлыг тодорхойлж, нутгийн ардын үзэл бодлыг  шийдвэр гаргах үйл явцад тусгана. 
Соёлын биет өвийг хамгаалж хадгалах асуудлыг хариуцсан холбогдох үндэсний, эсвэл орон 
нутгийн байгууллагыг зөвлөлдөх уулзалтад мөн оролцуулна. Мэдээллийг түгээснээр тухайн 
соёлын биет өвийн аюулгүй байдал, эсвэл бүрэн бүтэн байдалд хохирол, эрсдэл учрахааргүй 
бол зөвлөлдөх уулзалтын дүгнэлтийг байгаль орчны үнэлгээний тайланд оруулж, үнэлгээний 
тайлантай адил түвшинд олон нийтэд танилцуулна. 
 
47.  Төслийн үйл ажиллагаа соёлын биет өвд сөрөг нөлөө үзүүлэх магадлалтай бол 
зээлдэгч/захиалагч нь 12-16 дугаар зүйлд заасны дагуу сөрөг нөлөөлөл гаргахгүй байх, эсвэл 

13 Археологи, палеонтологи, түүх, барилга архитектур, гоо зүй, эсвэл соёлын бусад ач холбогдол бүхий хөдлөх, үл хөдлөх обьект, бүтээн 
байгуулалтын талбай, байгууламж, байгалийн өвөрмөц тогтоц хэмээн тодорхойлогдсон зүйлс хамаарна. Соёлын биет өв нь хот суурин, 
эсвэл орон нутагт газар дээр болон дор, эсвэл усан дотор байж болно. Тэдгээр нь орон нутгийн, мужийн, үндэсний, олон улсын түвшний 
ач холбогдолтой байж болно. 
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багасгах арга хэмжээг тодорхойлж, байгаль орчны төлөвлөгөөнд тусгана. Соёлын биет өв тэр 
чигээрээ, эсвэл зарим хэсэг нь устаж үгүй болох эрсдэл байгаа бол тэдгээрийг авран 
хамгаалах, баримтжуулах зэргээр эрсдэлийг арилгах,  тухайн талбайг бүрэн хамгаалтад авах, 
тодорхой хэсгийг сонгон эрсдэлийг бууруулах зэрэг өргөн хүрээний үйл ажиллагаа энэхүү 
арга хэмжээнд багтана.  
 
48.   Тухайн төслийг хэрэгжүүлэх газрын байгаль орчны үнэлгээгээр соёлын биет өв олдох 
магадлалтай гэсэн дүгнэлт гарсан бол шинэ олдвор олдох үед баримтлах журмыг БОМТ-нд 
оруулна. Нарийн мэргэжлийн туршлагатай мэргэжилтэн шинжлэн дүгнэлт гаргаж, 
шаардлагатай арга хэмжээг тодорхойлохоос өмнө шинэ олдворыг хөндөж болохгүй.  
 
49.  Дараах нөхцөл байдлаас бусад  тохиолдолд төслийн хүрээнд соёлын аливаа биет  өвийг 
хөндөж, хөдөлгөхийг хориглоно. Үүнд:  
 

(i)  Хөдөлгөхөөс өөр ямар ч арга зам, хувилбар байхгүй. 
(ii)  Төслийн үр өгөөж нь тухайн соёлын өвийг хөдөлгөсний улмаас учрах 

хохирлоос хавьгүй илүү байх.   
iii)  Тухайн соёлын өвийг хөдөлгөхдөө олон улсын хуулийн дагуу хүлээсэн тухайн 

орны үүрэг, үндэсний болон орон нутгийн хууль тогтоомж, дүрэм журам, 
хамгаалалттай бүсийн менежментийн төлөвлөгөөний хүрээнд ажиллаж, 
хамгийн сүүлийн үеийн тэргүүлэх технологийг ашиглах.   
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Хавсралт 1-ийн дагалдах хуудас  
 
 

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАНГИЙН ЗАГВАР БҮТЭЦ  
 

Энэ загвар бүтэц нь Хамгааллын бодлогын шаардлага 1-ийн бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. 
Байгаль орчны А, Б ангилалд хамаарах бүх төсөл байгаль орчны үнэлгээний тайланг гаргах 
шаардлагатай. Тайлан хэр дэлгэрэнгүй, тодорхой, цогц байх нь тухайн төслийн хүрээнд гарах 
магадлалтай байгаль орчны нөлөөлөл, эрсдэлийн түвшнээс хамаарна.  БОНҮ-ний тайлан нь 
ерөнхийдөө дараах үндсэн хэсгээс бүрдэх ба харин БОАШҮ нь төслийн мөн чанараас 
хамааран арай явцуу цар хүрээтэй байж болно. Өгөгдсөн дэс дарааллыг заавал баримтлах 
шаардлагагүй ч,  БОНҮ-ний тайлан бэлтгэхдээ энэ бүтцийг удирдамж болгоно.  

 
A.  Товч хураангуй 

 
Энэ бүлэгт чухал баримт мэдээ, гол дүгнэлт, авах ёстой арга хэмжээ зэргийг товч 
тодорхойлно. 
 
Б. Бодлого, хууль эрх зүй, захиргааны тогтолцоо 
 

Байгаль орчны үнэлгээ хийгдэж буй тухайн газар дахь үндэсний, орон нутгийн хууль 
эрх зүйн болон бүтэц зохион байгуулалтын тогтолцоог энэ бүлэгт танилцуулна. Мөн төслийн 
үйл ажиллагаатай холбоотой, тухайн улс орон хүлээн зөвшөөрсөн олон улсын байгаль орчны 
гэрээний нөхцлийг тайлбарлана.  
 
В.  Төслийн товч танилцуулга   
 

Энэ бүлэгт санал болгож буй төсөл, түүний гол бүрэлдэхүүн хэсэг,  газарзүйн, 
экологийн, нийгмийн, цаг хугацааны нөхцөл байдал, түүний дотор төслийн үйл ажиллагаанд 
шаардлагатай байгууламжийг (жишээ нь,  ашиглах зам, цахилгаан станц, цэвэр ус, карьер, хог 
хаягдал) тодорхойлж заана. Төсөл, түүний бүрэлдэхүүн хэсгийн байршил,  хэрэгжих талбай, 
төслийн нөлөөллийн бүсийг харуулсан газрын зураг, бүдүүвч зургийг энд гол төлөв оруулсан 
байдаг.    
 
Г.  Хүрээлэн буй орчны танилцуулга (Суурь мэдээлэл) 
 

Энэ бүлэгт судалгаа хийсэн газрын холбогдох бодит, биологийн болон нийгэм-эдийн 
засгийн нөхцөл байдлын талаар тайлбарлана.  Мөн тухайн төслийн нөлөөллийн бүст 
хэрэгжих одоогийн болон цаашдын  бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагааны, түүний дотор 
төсөлтэй шууд холбоогүй үйл ажиллагааны талаар танилцуулна. Энд мэдээллийн үнэн зөв, 
найдвартай байдлыг харуулж, эх сурвалжийг нь заана.  
 
Д.  Байгаль орчинд учирч болох нөлөөлөл, түүнийг сааруулах арга хэмжээ  
 

Энэ бүлэгт төслийн нөлөөллийн бүс дэх  бодит, биологийн болон нийгэм-эдийн 
засгийн орчинд (хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй, орон нутгийн иргэдийн эрүүл 
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мэнд, аюулгүй байдал, эмзэг бүлэг, жендерийн асуудал болон хүрээлэн буй орчноор 
дамжуулан  иргэдийн амьжиргаанд үзүүлэх нөлөө [Хавсралт 2-ын 6 дугаар зүйл]) болон 
соёлын биет өвд төслийн үйл ажиллагааны улмаас учирч болзошгүй  эерэг ба сөрөг, шууд ба 
шууд бус нөлөөллийг урьчилан тооцоолж, боломжийн хэрээр тоон үзүүлэлтээр гаргах, эрсдэл, 
нөлөөллийг сааруулах арга хэмжээг төлөвлөж, бууруулах боломжгүй сөрөг нөлөөллийг 
тодорхойлох, сайжруулах арга замыг эрэлхийлэх, авах боломжтой болон дутагдаж байгаа 
мэдээллийн түвшин, тоо хэмжээ,  цаашид анхаарал хандуулах шаардлагагүй сэдвийг 
тодорхойлох, урьдчилан харахтай холбоотой гарч болзошгүй зүйлсийг тооцоолж, дүгнэж 
цэгнэх, дэлхий нийтийг хамарсан, хил дамнасан, хуримтлагдах нөлөөллийг зохих ёсоор 
тогтооно.    

 
 Е.  Боломжит хувилбарын дүн шинжилгээ 
 

Энэ бүлэгт төслийн зүгээс байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг харгалзан төсөл 
хэрэгжих газар, ашиглах технологи, төслийн төлөвлөлт, үйл ажиллагааны боломжит 
хувилбар, түүний дотор төсөл хэрэгжүүлэхгүй байх хувилбарын талаар тусгаж, сөрөг 
нөлөөллийг бууруулах үндэслэл,  хөрөнгө мөнгө, урсгал зардал, орон нутгийн нөхцөл байдалд 
тохиромжтой байдал, зохион байгуулалт, сургалт, хяналт хийхэд тавигдах шаардлагыг 
тодорхойлно. Мөн тухайн төслийг төлөвлөж, гүйцэтгэхээр тогтсон хувилбарыг сонгосон 
үндэслэлийг гаргаж, төслийн явцад гарах бохирдлын түвшинг тогтоосон үндэслэл, 
бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх, бууруулах аргачлалыг тайлбарлана.   
 
Ё.  Мэдээллийн ил тод байдал, зөвлөлдөх үйл явц, иргэдийн оролцоо  

 
Энэ бүлэгт 

(i)  нөлөөлөлд өртсөн иргэд, бусад сонирхогч талд төслийн тухай мэдээлэл 
өгөх, тэдэнтэй зөвлөлдөх замаар сонирхогч талуудыг татан 
оролцуулахын тулд төслийн төлөвлөлт болон бэлтгэх ажлын үед авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тодорхойлон бичиж, 

(ii)  эмэгтэйчүүд, ядуу иргэд, нутгийн уугуул иргэд зэрэг эмзэг бүлгийн  
иргэдийн хэрэгцээ, тэдэнд тулгарсан хүндрэлтэй асуудалд онцгой  
анхаарахын зэрэгцээ нөлөөлөлд өртсөн иргэд, бусад сонирхогч талаас 
хүлээн авсан санал, гомдлыг нэгтгэж, төслийн төлөвлөлт болон 
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээнд тусгасан байдал,  

(iii)  мэдээллийг ил тод түгээх талаар төлөвлөсөн арга хэмжээ (мэдээллийн 
төрөл ба түгээх арга зам), төслийн гүйцэтгэлийн явцад нөлөөлөлд өртсөн 
иргэдтэй зөвлөлдөх, тэдний оролцоог дэмжих үйл явцын талаар өгүүлнэ.   

 
Ж.  Гомдол барагдуулах механизм 
 

Энэ бүлэгт тухайн төслийн байгаль орчны чиглэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой 
санал, гомдлыг барагдуулах цаг хугацааны хүрээ, механизм бүхий (албан ба албан бус сувгаар 
орж ирсэн) санал гомдол барагдуулах тогтолцооны талаар тусгана.  
 
З.  Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө 
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Энэ бүлэгт төсөл хэрэгжих явцад байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл учрахаас  зайлсхийх, 
гарсан тохиолдолд багасгах, бууруулах, нөхөн олговор олгох (ач холбогдлынх нь дарааллаар) 
арга хэмжээ авах зэрэг нөлөөллийг бууруулах менежментийн цогц арга хэмжээний талаар 
тусгана. Үүнд олон төрлийн менежмент төлөвлөгөө, үйл ажиллагааг  багтааж болно. Тухайн 
төслийн эрсдэл, нөлөөллийн түвшинд тохирсон нарийвчлал бүхий дараах үндсэн бүрэлдэхүүн 
хэсэгтэй байна. Үүнд:  
 

(i) Нөлөөллийг бууруулах хэсэгт: 
 

(a) байгаль орчинд үзүүлэх ноцтой сөрөг нөлөөлөл, эрсдэлийг урьдчилан 
тодорхойлж нэгтгэнэ. 

(б)  нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээ тус бүрийг техникийн нарийн 
үзүүлэлтийн хамт тайлбарлахдаа нөлөөллийн төрөл, арга хэмжээ авахад 
хүргэсэн нөхцөл байдал (жишээ нь, байнга, эсвэл урьдчилан 
тооцоолоогой нөхцөл), тоног төхөөрөмжийн үзүүлэлт, нөхцөл байдлаас 
хамааран үйл ажиллагааны горим, журмыг заана.   

(в)  төсөлд шаардлагатай нөлөөлөл бууруулах бусад төлөвлөгөөтэй  (албадан 
нүүлгэн шилжүүлэх үйл явц, нутгийн уугуул иргэд, онцгой байдлын үед 
авах арга хэмжээ гэх мэт) уялдуулах талаар заана.  

 
(ii) Хяналт шинжилгээний хэсэгт: 

 
(a) хэмжих шалгуур үзүүлэлт, хэрэглэх арга, дээж авах цэг, хэмжилтийн 

давтамж, засч залруулах арга хэмжээ авах шаардлагатай болсны дохио 
болох үзэгдлийн илрүүлэлт, түүний тодорхойлолт зэрэг хяналт 
шинжилгээ хийх арга замуудыг зааж өгнө. 

(б)  нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авах шаардагатай нөхцөл байдлыг 
эрт илрүүлэх зорилгоор хяналт тавих, тайлагнах горим, улмаар 
нөлөөллийг бууруулах ажлын явц, үр дүнг бүртгэх журмыг тайлбарлана.   

 
(iii)  Хэрэгжилтийг хангах хэсэгт: 

 
(a) төслийн хэрэгжилтийн төлөвлөгөөний үе шат, тэдгээрийн хоорондын 

уялдаа холбоог тодорхой заана. 
(б)  төслийн нөлөөллийг бууруулах, хяналт тавих арга хэмжээг хариуцах 

эзнийг тодорхой заасан бүтэц, зохион байгуулалтын зохицуулалтыг 
тусгахдаа байгаль орчны менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх үүднээс 
дараах нэмэлт асуудлуудыг оруулна. Үүнд: техник туслалцааны 
хөтөлбөр, сургалтын хөтөлбөр, байгаль орчны менежмент, түүний 
хяналттай холбоотой тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл  худалдан авалт, 
бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлт зэрэг орж болно. 

(в)  байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах 
хөрөнгийн эх үүсвэр, үндсэн болон урсгал зардлын тооцоог гаргана.   
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(iv)  Гүйцэтгэлийн үзүүлэлтэд тодорхой заасан хугацаанд хянаж болохуйц 
гүйцэтгэлийн үзүүлэлт, тавьсан зорилт, хүлээн зөвшөөрч болох шалгуур зэрэг 
хэмжигдэхүүн болон зорьж буй үр дүнгийн талаар аль болох тодорхой заана.   

 
И.  Дүгнэлт, зөвлөмж 
 

Энэ бүлэгт үнэлгээний үр дүнд гарсан дүгнэлт болон зөвлөмжийг оруулна.   
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Хавсралт 2  
 

ХАМГААЛЛЫН БОДЛОГЫН ШААРДЛАГА  2: АЛБАДАН НҮҮЛГЭН 
ШИЛЖҮҮЛЭЛТ  

 
A. Оршил 
 
1. Хөгжлийн төслийн хүрээнд иргэдийг албадан нүүлгэн шилжүүлсний уршгаар хэрвээ 
бууруулах арга хэмжээ авахгүй бол эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчинд ноцтой эрсдэл 
нүүрлэдэг, үйлдвэрийн тогтолцоо задардаг, иргэд өмч хөрөнгө, эсвэл орлогын эх үүсвэрээ 
алдсанаас ядууралд өртдөг, шинэ орчинд нүүн суурьшсанаар амьжиргааны эх үүсвэрийн  
төлөөх өрсөлдөөн илүү ширүүн болдог хирнээ иргэдийн эзэмшсэн ур чадвар нь ихэнх 
тохиолдолд хэрэгцээгүй болдог, орон нутгийн байгууллагын болон  нийгмийн сүлжээ холбоо 
сулардаг, садан төрлийн холбоо холддог, соёлын өвөрмөц онцлог, уламжлагдаж ирсэн эрх 
мэдэл, харилцан туслалцаа үзүүлэх боломж багасдаг, эсвэл бүрмөсөн алдагддаг болохыг  
АХБ-ны туршлага бэлхнээ харуулж байна. Тиймээс, АХБ-ны зүгээс аль болох албадан 
нүүлгэн шилжүүлэх явдлаас зайлсхийх, төслийн баримтыг боловсруулахдаа боломжит бүх 
хувилбарыг судлах замаар албадан нүүлгэн шилжүүлэх явдлыг багасгах, нүүлгэн 
шилжүүлэлтэд өртсөн бүх иргэдийн амьжиргааг бодитоор сайжруулах, эсвэл наад зах нь 
төслийн өмнөх үеийн түвшинд хүртэл нөхөн сэргээх, нөлөөлөлд өртсөн ядуу болон бусад 
эмзэг бүлгийн иргэдийн амьжиргааны түвшинг сайжруулах арга замыг эрэлхийлдэг. 
 
2.  Хамгааллын бодлогын шаардлага 2-т Азийн хөгжлийн банкны (АХБ) санхүүжилт 
бүхий төслийн хүрээнд албадан нүүлгэн шилжүүлэх үед зээлдэгч/захиалагчид тавих нөхцөл 
шаардлагыг тоймлон тусгасан. Уг баримтад хамгааллын үйл ажиллагааны зорилго, хэрэглэх 
хүрээг тайлбарлаж, нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө 
боловсруулах үйл явц, нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тайлан ба нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө бэлтгэх ажил, хэлэлцэн тохиролцсоны үр дүнд газар эзэмшлийн 
асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх талаар судлах, мэдээллийг олон нийтэд түгээх, зөвлөлдөх, 
гомдол барагдуулах тогтолцоо бүрдүүлэх, хянах, тайлагнах ажилд тавигдах нөхцөл 
шаардлагыг оруулсан болно. 
 
Б.  Зорилго  
 
3.  Боломжтой бол албадан нүүлгэн шилжүүлэхээс зайлсхийх, төслийн төрөл, 
төлөвлөгөөний боломжит хувилбарыг судлах замаар албадан нүүлгэн шилжүүлэх явдлыг 
багасгах, нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдийн1 амьжиргааг сайжруулах, эсвэл наад зах нь 
төслийн өмнөх үеийн түвшинд хүртэх, ядуу болон бусад эмзэг бүлгийн иргэдийн 
амьжиргааны түвшинг сайжруулахад энэхүү баримт бичгийн зорилго оршино. 
 
В.  Хэрэглэх хүрээ  
 
1 Нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэд гэж (i) газрыг нь албадан чөлөөлүүлсэн, эсвэл (ii) дархан цаазтай газар, тусгай хамгаалалттай бүсэд 
нэвтрэх, эсвэл газар ашиглах эрхийг нь албадан хязгаарласны улмаас байршлын нүүлгэн шилжүүлэлтэнд (нүүх, оршин суугаа газраа, эсвэл 
орон байраа алдах), эсвэл эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтэнд (газар, үл хөдлөх хөрөнгө, түүнийг ашиглах боломж, орлогын эх үүсвэр, 
амь зуулга, амьжиргааны хэрэгсэл зэргийг алдах) өртсөн иргэдийг хэлнэ. 
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4.  АХБ-ны санхүүжилттэй, эсвэл АХБ-наас удирдаж буй засгийн газрын баталгаатай ба 
засгийн газрын бус төслүүд, тэдгээрийн бүрэлдэхүүн хэсэгт (цаашид нийтэд нь төсөл гэнэ) 
санхүүгийн эх үүсвэр буюу зээл, буцалтгүй тусламж болон бусдын баталгаа, хөрөнгөөр 
санхүүжигдсэн эсэхээс нь үл хамааран энэхүү шаардлага нөхцлийг тавина. АХБ-аас дэмжлэг 
авахыг эрмэлзэж байгаа зээлдэгч/захиалагч албадан нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагаа 
явуулсан бол мөн энэ шаардлагыг даган мөрдөнө. 
 
5.  Албадан нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээний шаардлага нь (i) газрыг нь албадан 
чөлөөлүүлсэн,  эсвэл (ii) дархан цаазтай газар, тусгай хамгаалалттай бүсэд нэвтрэх, эсвэл 
газар ашиглах эрхийг нь албадан хязгаарласны улмаас байршлын  нүүлгэн шилжүүлэлтэд 
(нүүх, оршин суугаа газраа, эсвэл орон байраа алдах), эсвэл эдийн засгийн нүүлгэн 
шилжүүлэлтэд  (газар, өмч хөрөнгө, түүнийг ашиглах боломж, орлогын эх үүсвэр, амь зуулга, 
амьжиргааны хэрэгсэл зэргийг алдах) өртөн  оршин суух газраа бүрэн, эсвэл  хэсэгчлэн, 
бүрмөсөн эсвэл түр алдсан тохиолдолд үйлчилнэ. Газрыг нь албадан чөлөөлүүлэхэд татгалзах 
эрхгүйн улмаас оршин суугаа газраасаа нүүхээс өөр аргагүй болох үйл явцыг албадан нүүлгэн 
шилжүүлэх гэнэ. Үүнд (i) газрыг дайчлан авах, ба (ii) газрыг хэлэлцэн тохиролцож авах  
хэлцэл  үр дүнгүй болсон тохиолдолд газрыг дайчлан авах эрхтэй үед хийгдсэн хэлцэл орно. 
 
6.  Газар авахаас (тусгай хамгаалалттай буюу хуулиар хамгаалагдсан бүсэд газар ашиглах, 
эсвэл нэвтрэх эрхийг нь хязгаарлах зэрэг) бусад тохиолдол буюу өмч хөрөнгө, нөөц баялагт 
хүрэх боломжоо алдсан, эсвэл газар ашиглах эрхээ хязгаарлуулсан гэх зэрэг нийгэм, эдийн 
засгийн байдал, эсвэл байгаль орчинд төслийн үйл ажиллагааны улмаас сөрөг нөлөөлөл  
үзүүлж байгаа нь тогтоогдвол байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийх замаар сөрөг 
нөлөөллөөс зайлсхийх, хэрэв боломжгүй бол багасгах, бууруулах, нөхөн олговор олгох арга 
хэмжээ авна. Төслийн аль ч үе шатанд ноцтой сөрөг нөлөөлөл илэрсэн бол зээлдэгч/захиалагч 
нь нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн амьжиргааг наанадаж төслийн өмнөх үеийн түвшинд хүртэл, 
эсвэл илүү сайн түвшинд хүргэх нөхөн сэргээх төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх 
үүрэгтэй.        
 
Г.  Ерөнхий шаардлага  
 
1.  Нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдэд нөхөн олговор олгох, туслалцаа үзүүлэх, 
үр шим хүртээх  
 
7.  Төсөл хэрэгжих бүс нутагт нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн  иргэдийг (i) хууль ёсоор 
эзэмшиж байсан газраа бүхэлд нь, эсвэл хэсэгчлэн алдсан иргэд, (ii) газар эзэмших хуулийн 
эрхгүй боловч хуулиар хүлээн зөвшөөрөгдсөн хуулийн нэхэмжлэлтэй газраа бүхэлд нь, эсвэл 
хэсэгчлэн алдсан иргэд, (iii) газар эзэмших хуулийн эрхгүй, хуулиар хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
хуулийн нэхэмжлэл гаргах эрхгүй боловч оршин суугаа газраа бүхэлд нь, эсвэл хэсэгчлэн 
алдсан иргэд гэж3 бүлэглэн нэрлэдэг. Албадан нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээг зохицуулах 
шаардлага нь нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн бүх бүлгийн иргэдэд хамааралтай.   
 
8.  Зээлдэгч/захиалагч нь 7(i) болон (ii)-т тодорхойлсон иргэдийг нүүхээс нь өмнө 
шаардлагатай бол нүүн шилжихэд нь туслалцаа үзүүлж, алдсан газар, объект, барилга 
байгууламжийг бүрэн хэмжээгээр орлуулах газар, объект, барилга байгууламж, эсвэл мөнгөн 
олговор,  хэсэгчлэн эвдэрч нурсан объект, барилга байгууламжид хүрэлцэхүйц нөхөн олговор 
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олгоно. 7(iii)-д тодорхойлсон иргэдийн тухайд орон байр зэрэг газраас өөр алдагдсан өмч 
хөрөнгийг нь орлуулж, түүнчлэн газрын нөхцөл байдлыг сайжруулахад оруулсан хөрөнгө 
оруулалтад тохирсон нөхөн олговрыг зээлдэгч/захиалагч бүрэн хэмжээгээр олгоно. 7(iii)-д 
заасан иргэд зөвхөн нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой туслалцаа олгохоор тогтсон тасалбар 
болгох өдрөөс өмнө төсөл хэрэгжих бүсэд орших газар, барилга байгууламжийг ашиглаж 
байсан бол тэдэнд хөнгөлөлт олгоно.  
 
9.  Нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдийн амьжиргаа нь газартай холбоотой бол эн 
тэргүүнд өөр газар олгох бодлогыг барина. Энэ бодлогын хүрээнд төрийн өмчийн газар, эсвэл 
нүүлгэн шилжүүлэхэд зориулж чөлөөлсөн, эсвэл худалдан авсан хувийн эзэмшлийн газарт 
нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээ авна. Нүүлгэн шилжүүлэх газрын хувьд хураалгасан 
газартай нь тэнцэхүйц хэмжээний буюу байрлалын хувьд давуу талтай, ижил хэмжээний 
үйлдвэрлэлийн бүтээмж өгөхүйц, бусад хүчин зүйл нь дордохгүй ижил төстэй байх газрыг 
санал болгоно. Хэрэв тэдгээр иргэдийн хувьд газар  авах нь хамгийн сайн хувилбар биш, 
эсвэл санал болгосон газар нь боломжийн үнээр авах боломжгүй бол бусад өмч хөрөнгөнд 
олгох мөнгөн хэлбэрийн нөхөн олговор дээр нэмж ажил эрхлэх, эсвэл хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэх боломж олгох зэрэг газартай холбоогүй бусад хувилбарыг санал болгоно. Шинээр 
олгох газар байхгүй тохиолдлыг АХБ-ны  шаардлагад нийцүүлэн баримтжуулна.   
 
10.  Хураан авсан орон байр, газар болон бусад өмч хөрөнгөнд олгох нөхөн олговрыг бүрэн 
хэмжээгээр орлуулах үнээр тооцож олгоно. (i) Зах зээлийн шударга үнэ, (ii) үйлчилгээний 
зардал, (iii) хуримтлагдсан хүү, (iv) шилжилтийн үеийн ба нөхөн сэргээлтийн зардал, (v) 
хэрвээ байгаа бол бусад холбогдох зардлыг үндэслэн бүрэн хэмжээгээр орлуулах үнийн 
тооцоог гаргана. Зах зээлийн нөхцөл бүрдээгүй бол, эсвэл дөнгөж үүсэх шатандаа байгаа бол 
зээлдэгч/захиалагч нь нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэд, шилжүүлэн суурьшуулах газрынх 
нь оршин суугчдаас сүүлийн үед хийгдсэн газрын арилжаа, газрын төрлөөр хийгдсэн үнэлгээ, 
газрын эрх, газар ашиглалт, газар тариалангийн хэв шинж, газар тариалангийн үйлдвэрлэл, 
төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэр дэх газрын олдоц болон бусад холбогдох мэдээллийг 
цуглуулна. Үүнээс гадна зээлдэгч/захиалагч нь орон байрны тухай болон орон байрны төрөл, 
барилгын материалын талаарх суурь мэдээлэл цуглуулна. Нарийн мэргэжлийн, туршлагатай 
мэргэжилтэн хураагдсан өмч хөрөнгийн үнэлгээг хийнэ. Үнэлгээ хийхдээ барилга 
байгууламж, өмч хөрөнгийн элэгдэл хорогдлыг тооцохгүй.        
 
11.  Зээлдэгч/захиалагч нь нүүлгэн шилжүүлэлтэд бодитоор өртсөн  иргэдэд (i) нүүж 
суурьшихад нь туслалцаа үзүүлж, шинээр авсан газрын эзэмших эрхийг баталгаажуулах, 
ажил хийх, үйлдвэрлэл явуулах боломжтой, нийтийн үйлчилгээ, дэд бүтэц болон 
шаардлагатай нийгмийн үйлчилгээ авах бололцоотой газарт илүү тав тухтай орон байраар 
хангах, (ii) газар боловсруулах, зээл авах, сурах, ажил эрхлэх боломжоор хангах зэргээр 
шилжин суурьших, өсч дэвжихэд нь дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх, мөн (iii) төслийн хүрээнд 
гарах бүтээн байгуулалт, хөгжлийн үр шимээс хүртэх зэрэг боломж олгоно.  
  
12.  Эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдэд бодитоор оршин суух газраа 
алдсан эсэхээс нь үл хамааран зээлдэгч/захиалагч алдсан орлого, амьжиргааны эх үүсвэрийн 
хохиролтой бүрэн хэмжээгээр тэнцэх нөхөн олговрыг нэн даруй олгоно. Зээлдэгч/захиалагч 
нь нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртөхөөс өмнөх үеийнх нь орлого олох чадвар, үйлдвэрлэл эрхэлж 
байсан түвшин, амьжиргааны түвшинг нь сайжруулах, эсвэл ядаж тэр түвшинд нь хүртэх 
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үүднээс зээл авах, сурах, ажил эрхлэх боломж олгох дэмжлэг, туслалцааг үзүүлнэ. Нүүлгэн 
шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдэд төслийн үр шимээс зохих ёсоор хүртэх боломжийг мөн олгоно. 
Үүнээс гадна 7(iii)-т тодорхойлогдсон буюу эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн 
иргэдэд алдсан ургац, усжуулалтын дэд бүтэц, газарт хийсэн (газрыг сайжруулах зорилгоор 
бус) бусад тохижилт зэрэг өмч хөрөнгөтэй нь тэнцэх нөхөн олговрыг бүрэн хэмжээгээр 
олгоно. Газар авах арга хэмжээнд үйлчилгээ арилжааны барилга байгууламж өртсөн бол 
тэдгээр объектын эзэд (i) өөр газарт худалдаа үйлчилгээгээ дахин нээх өртөг, (ii) шилжүүлэх 
үед алдсан цэвэр ашиг, (iii) үйлдвэр, машин механизм, бусад тоног төхөөрөмжийг нүүлгэн 
шилжүүлэх, дахин суурилуулах өртгийг нэхэмжлэх эрхтэй. Худалдаа үйлчилгээ эрхэлдэг 
газрынхаа эрхийг хуулийн дагуу эзэмшдэг, эсвэл уг газрыг хуулийн дагуу нэхэмжлэх эрхтэй, 
эсвэл хүлээн зөвшөөрөгдөхуйц хэмжээний эрх бүхий бизнес эрхлэгчид өөрийн хөрөнгийг 
бүтэн, эсвэл илүү үнээр тооцох, эсвэл бүрэн хэмжээний мөнгөн нөхөн олговор авах эрхтэй.      
 
13.   Албадан нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааг хөгжлийн төсөл, эсвэл хөтөлбөрийн нэг 
хэсэг хэмээн ойлгож, хэрэгжүүлэх ёстой. Энэ утгаар нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдэд 
нөхөн олговор олгох, шилжин суурьшихад  нь туслалцаа үзүүлэхийн сацуу төслийн үр 
шимээс хүртэх боломжоор хангах нь шилдэг стратеги мөн. Ийм боломж бүрдсэнээр 
нөлөөлөлд өртсөн иргэдийг ядууралд орохоос урьдчилан сэргийлэхийн зэрэгцээ хөгжлийн үр 
шимийг өргөн хүрээнд дэлгэрүүлэх шаардлагыг ёс зүйн үүднээс хангахад тус болно. Тиймээс  
зээлдэгч/захиалагч нь нөлөөлөлд өртсөн иргэдийг төслийн үр шимийг хүртэгсэд болгох 
үүднээс төслийн үйл ажиллагаанд татан оролцуулах боломжийг эрэлхийлж, нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөний хүрээнд нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн дунд тэрхүү боломжийг 
аль болох өргөн хүрээнд хэрхэн түгээн дэлгэрүүлэх талаар  хэлэлцэх нь зүйтэй.  
 
14.  Зээлдэгч/захиалагч нь (i) хэрэгжүүлэхэд бэлэн болсон төслийн аль нэг бүрэлдэхүүн 
хэсгийн төлөө нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэн тус бүрт бүрэн хэмжээний нөхөн олговор 
олгох, (ii) нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөнд тусгасан эрхийн дагуу нүүлгэн 
шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдэд бусад  дэмжлэг туслалцаа олгох, (iii) нүүлгэн шилжүүлэлтэд 
өртсөн иргэдэд орлого, амьжиргаагаа сайжруулах, эсвэл нөхөн сэргээхэд нь туслах 
зорилготой хангалттай төсөв бүхий орлого, амьжиргааг нөхөн сэргээх цогц хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх хүртэл аливаа нэгэн байршлын, эсвэл эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлт 
хийхгүй байх баталгааг гаргана. Нүүлгэн шилжүүлэхээс өмнө нөхөн олговрыг олгох 
шаардлага тавьдаг хэдий ч, нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөг бүрэн хэмжээгээр 
хэрэгжүүлэхэд урт удаан хугацаа шаардагдах магадлалтай. Хэрэв төслийн үйл ажиллагааны 
хүрээнд хуулиар хамгаалагдсан байгалийн цогцолбор газар, тусгай хамгаалалттай газрын 
ашиглалт, түүнд нэвтрэх эрхийг хязгаарлах бол зээлдэгч/захиалагч болон АХБ харилцан 
зөвшөөрсний дагуу нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөнд заасан хуваарийн дагуу тэдгээр 
хязгаарлалтыг тогтооно.    
 

2.  Нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 
 

15.  Зээлдэгч/захиалагч нь төслийн хүрээнд нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн бүх иргэдийг 
олж тогтоох, тэдэнд нөлөөлөх нийгэм, эдийн засгийн нөлөөллийг үнэлэх үүднээс нийгэм-
эдийн засгийн мэдээллийн үндсэн сан дээр тулгуурлан нийгэм-эдийн засгийн судалгаа болон 
тооллогыг хийнэ. Энэ зорилгоор дээрх үйл ажиллагааг дуусгавар болох хугацааг хүлээн авагч 
орны горим журмын дагуу тогтооно. Ийм журам байхгүй тохиолдолд зээлдэгч/захиалагч нь 
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дуусгавар болох өдрийг өөрийн боломжоор тогтооно. Дуусгавар болох хугацааны тухай 
мэдээллийг баримтжуулж, төсөл хэрэгжих бүс нутаг даяар тараана. Нийгэмд нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээ (ННҮ)-ний тайланд (i) өнгөрсөн, одоо, ирээдүйд гарсан/гарах магадлалтай 
нийгмийн нөлөөллийг тогтоосон байдал, (ii) нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэд2  ба тэдний 
өмч хөрөнгийн бүртгэл тооллого3, (iii) тэдний орлого, амьжиргааны үнэлгээ, (iv) нүүлгэн 
шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдийн эдийн засаг, нийгэм-соёлын нөхцөл байдалтай холбоотой 
хүйсээр ангилан салгасан мэдээлэл, үзүүлэлтийг багтаана. Энэхүү баримт бичигт дурдсан 
шаардлага нөхцөл, төсөл хэрэгжүүлэх нутаг дэвсгэрт үйлчилдэг нүүлгэн шилжүүлэхтэй 
холбоотой эрх зүйн баримт, тухайн орны холбогдох хууль тогтоомж, олон улсын хууль 
тогтоомжоор хүлээсэн үүргийн дагуу төслийн улмаас гарах магадлалтай нийгмийн нөлөөлөл, 
эрсдэлийн үнэлгээг хийнэ. 
 
16.  Ядуу, эмзэг байдлынхаа улмаас төслийн нөлөөлөлд харилцан адилгүй, тэнцвэргүй 
байдлаар өртөж болох хувь хүн, иргэдийн бүлгийг нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний 
хүрээнд зээлдэгч/захиалагч олж тогтооно. Ийм хувь хүн, бүлэг илэрвэл тэднийг төслийн 
сөрөг нөлөөлөлд  илүү өртөхөөс хамгаалж,  хөгжлийн үр шим, боломжийг тэдэнд эн тэнцүү 
хүртээх зорилгоор тэдэнд чиглэсэн тусгай арга хэмжээ төлөвлөж хэрэгжүүлнэ.   
 

3.  Нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө 
 

17. Тухайн төлөвлөгдөж буй төслийн хүрээнд албадан нүүлгэн шилжүүлэлт хийгдэх 
шаардлагатай бол зээлдэгч/захиалагч нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө боловсруулна. 
Нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдийн амьжиргаа, амьдралын түвшинг дээшлүүлэх, эсвэл 
төслийн өмнөх үеийн (байршлын, эсвэл эдийн засгийн) түвшинд хүргэх, нүүлгэн 
шилжүүлэлтэд өртсөн ядуу болон бусад эмзэг бүлгийн иргэдийг зохих орон байраар ханган, 
газар ашиглах, эзэмших эрхийг нь баталгаажуулж, байнгын орлогын эх үүсвэртэй болгох 
замаар амьжиргааны түвшинг нь сэргээгээд зогсохгүй сайжруулахад нүүлгэн шилжүүлэлтийн 
төлөвлөгөөний зорилго оршино. Нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө нь Хамгааллын 
бодлогын шаардлага 2-т заасан холбогдох бүх шаардлага нөхцлийг хангах ба нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн нөлөөлөл, эрсдэлийн түвшнээс хамааран төлөвлөгөөг нарийвчлан 
боловсруулна. Нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөний бүтцийн загварыг энэ хавсралтын 
дагалдах хуудсанд тодорхой заасан болно.   
       
18.  Нөлөөлөлд өртсөн иргэдтэй зөвлөлдөх үйл явц, нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг 
үндэслэн Нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөг боловсруулна. Энэ төлөвлөгөөнд нүүлгэн 
шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдэд (i) нөхөн олговор авах, нүүн шилжих болон суурьшин 
тохижихтой холбоотой эрх болон сонголтын талаар танилцуулах, (ii) нүүлгэн шилжүүлэлтийн 
хувилбар, сонголтын талаар тэдэнтэй зөвлөлдөх, (iii) нүүн шилжихээс өөр хувилбарыг сонгох 
эрхийг тэдэнд олгох зэрэг арга хэмжээг тусгана. Нүүлгэн шилжүүлэлт хийсний улмаас үүсэх 
нөлөөллийг тогтоох, нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө гаргах, хэрэгжүүлэх явцад эрэгтэй, 
эмэгтэй аль ч хүйсийн төлөөлөл алдсан өмч хөрөнгөтэйгээ дүйцэхүйц хэмжээний нөхөн 

2 Оршин суугаа газраар нь бүртгэсэн нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн бүх иргэдийн хүн амын бүртгэл нь тооллого дээр тулгуурлана. Хэрэв 
тооллогыг төсөл батлахаас өмнө хийгээгүй, нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө нь жишээ судалгаан дээр суурилсан бол нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн шинэчилсэн төлөвлөгөөг төслийн аливаа газар чөлөөлөлт хийгдэхээс өмнө, нарийвчилсан хэмжилтийн судалгаа бүрэн 
хийгдсэний дараа нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдийн нарийвчилсан тооллого хийнэ. 
3 Өмч хөрөнгийн тооллого гэдэг нь тухайн орон нутгийн хэмжээнд айл өрх, албан газрын алдсан өмч хөрөнгийг урьдчилсан байдлаар 
гаргасан жагсаалт юм.  
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олговор авах, нүүн шилжихдээ туслалцаа авах, хэрвээ шаардлагатай бол орлого, амьжиргааны 
түвшнээ сэргээх, сайжруулахдаа дэмжлэг авах боломжийг нь баталгаажуулах зорилгоор 
зээлдэгч/захиалагч нь өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдийн өрх гэрийн хэрэгцээ шаардлагыг 
тусгайлан анхаарч, зөвлөлдөх үйл явц, олон нийтэд мэдээлэл түгээх, санал гомдол 
барагдуулах тогтолцоонд жендерийн тэгш байдлыг хангахад зохих ёсоор анхаарч ажиллана.         
 
19.  Зээлдэгч/захиалагч нь нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөний дагуу газар авах, нөхөн 
олговор өгөх, нөлөөлөлд өртсөн иргэдийг нүүлгэн байршуулахтай холбоотой тухайн орны 
хууль тогтоомж, журамд дүн шинжилгээ хийж, нэгтгэнэ. Зээлдэгч/захиалагч нь эдгээр хууль 
журмыг АХБ-ны албадан нүүлгэн шилжүүлэх бодлогын зарчим, шаардлагатай харьцуулж, 
ялгаа зөрүүг олж тогтооно. Хэрвээ ямар нэг зөрүү байгаа бол зээлдэгч/захиалагч нь АХБ-тай 
зөвлөлдсөний үндсэн дээр тэрхүү зөрүүг арилгах стратеги төлөвлөгөөг боловсруулж, нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөнд тусгана.   
 
20.  Нөхөн олговор, нүүлгэн шилжүүлэх, амьжиргааг нөхөн сэргээхтэй холбоотой бүх 
зардлыг төслийн нийт төсөвт тусгана. Шаардагдах нөөц, газар авах, нүүлгэн шилжүүлэх 
зардлыг цаг тухайд нь бэлэн байлгах үүднээс тэдгээрийг АХБ-ны санхүүжилтэд тусгах 
боломж бий.  АХБ-ны хамгааллын бодлогын шаардлагыг хангасан  хийгээд АХБ-наас 
баталсан нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөний баримт бичигт нийцсэн бол нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн зардлыг АХБ-ны санхүүжилтээс гаргах боломжтой. Нүүлгэн шилжүүлэлтийн 
өртгийг АХБ-ны сангаас гаргахаар бол тэрхүү зардлыг нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөнд 
тодорхой тусгана.    
 
21.  Зээлдэгч/захиалагч нь нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдийн орлогын эх үүсвэрийг 
сэргээх, амьжиргааг сайжруулах нарийвчилсан арга хэмжээг нүүлгэн шилжүүлэлтийн 
төлөвлөгөөнд оруулна. Төслийн үйл ажиллагаа иргэдийн орлогын эх үүсвэр, амьжиргаанд 
нөлөөлсөн бол тэдгээрийг төслийн өмнөх үеийн түвшинд хүртэл нөхөн сэргээх ба нүүлгэн 
шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх, төслийн үр шимийг хүртээх бүхий л 
боломжит арга хэмжээг зээлдэгч/захиалагч авна. Төслийн өмнөх үед олж байсан орлогыг нь 
нэмэгдүүлэх зорилгоор эмзэг бүлгийн иргэд, айл өрхөд нэмэлт туслалцаа үзүүлэх арга 
хэмжээг нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөнд тусгана. Иргэдийн орлого, амьжиргааг нөхөн 
сэргээх стратеги, бүтэц зохион байгуулалтын зохицуулалт, хянах, тайлагнах тогтолцоо, төсөв, 
гүйцэтгэх хугацааг нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөнд оруулна.     
 
22.  Нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөнд орсон мэдээлэл нь нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн 
тооллого дуустал урьдчилсан байдлаар тусгагдсан байж болно. Инженерийн зураг төслийн 
ажил дуусмагц зээлдэгч/захиалагч нь хүн амын тооллого, алдсан өмч хөрөнгийн бүртгэлийг 
гаргаж, нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөг эцэслэн боловсруулна. Энэ үе шатанд нүүлгэн 
шилжүүлэлтэд өртөх иргэдийн тоо, газрын хэмжээ, нүүлгэн шилжүүлэлтийн төсөв, нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх хуваарь зэрэгт орох залруулгыг нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөнд шинэчлэн тусгана. Энэ үе шатанд тухайн өөрчлөлт, залруулгыг 
тусгахын тулд нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөг шинэчилж болох боловч, нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөг эцэслэн боловсруулах үед анхлан тогтоосон стандартыг 
бууруулж болохгүй. Эцэслэн боловсруулсан нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөнд (i) 
төслийн хүрээнд хийгдэх албадан нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээтэй холбоотой бүх 
асуудлыг зохих ёсоор шийдвэрлэсэн, (ii) асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд авч хэрэгжүүлсэн 
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нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээний талаар тодорхой заасан, (iii) асуудлыг бүрэн шийдвэрлэх 
хангалттай нөөц хөрөнгө тусгасан эсэхийг зээлдэгч/захиалагч хянан баталгаажуулна.  
 
23.  Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт ихээр хийгдэх төсөл нь хэрэгжилтийн явцад 
тогтоогдсон нөлөөллийн асуудлыг шийдвэрлэхэд хангалттай нөөц бүхий гэнэтийн зардлын 
сантай байх шаардлагатай. Ийм төрлийн сангийн бэлэн байдлыг зээлдэгч/захиалагч хариуцна. 
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө эцсийн байдлаар батлагдсаны дараа  нүүлгэн 
шилжүүлэлтэд өртсөн иргэд шинээр тогтоогдвол зээлдэгч/захиалагч  тэдний эрх болон 
шилжин нүүх сонголтын талаарх мэдээллийг тэдэнд өгнө.  Аливаа гэрээ байгуулагдахаас 
өмнө зээлдэгч/захиалагч нь нүүлгэн шилжүүлэлтийн нэмэлт, эсвэл шинэчилсэн төлөвлөгөөг 
бэлтгэж, АХБ-нд  хянуулахаар хүргүүлнэ.   
 
24.  Зээлдэгч/захиалагч нь нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийгээд нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөг бэлтгэхдээ мэргэшсэн, туршлагатай мэргэжилтэнг авч 
ажиллуулна. Хэд хэдэн бүрэлдэхүүн хэсэгтэй, сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх магадлал ихтэй 
төслийн бэлтгэл ажил, гүйцэтгэлийн үед хөндлөнгийн бие даасан шинжээч мэргэжилтний 
зөвлөлийг ажиллуулна. 
 

4.  Зөвлөлдөх үйл явцын үр дүнд газар авах   
 
25.  Хэлцэл амжилтгүй болсны улмаас газар, өмч хөрөнгийг дайчлан авах шаардлага 
гарснаас бусад тохиолдолд буюу яриа хэлэлцээрийн замаар хийгдэх зохицуулалтад 
Хамгааллын бодлогын шаардлага 2-ыг хэрэглэхгүй. Яриа хэлэлцээрийн журмаар зохицуулалт 
хийснээр хүмүүсийг албадан нүүлгэхэд төрийн эрх мэдлийг ашиглах болон өмч хөрөнгийг 
дайчлан авах шаардлага үгүй болно. Өмч хөрөнгөө хууль ёсоор эзэмших эрхгүй иргэдээс 
эхлээд нөлөөлөлд өртсөн бүх иргэдтэй хийсэн үр дүнтэй, бүтээлч зөвлөлдөх уулзалт дээр 
үндэслэн зээлдэгч/захиалагч нь яриа хэлэлцээний замаар газар, үл хөдлөх өмч хөрөнгийг 
чөлөөлүүлэх нь зүйтэй. Хэлэлцэн тохиролцсоноор газар, бусад өмч хөрөнгөнд нь шударга, 
зохих үнийг санал болгоно. Нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдтэй хийсэн аливаа 
хэлэлцээрээр талуудын мэдээлэл хүлээн авах болон хэлэлцээрт оролцох тэгш бус байдлын 
эрсдэлийг нээлттэй шийдвэрлэх боломжийг зээлдэгч/захиалагч бүрдүүлнэ. Энэ зорилгоор 
зээлдэгч/захиалагч нь яриа хэлэлцээр, зохицуулалтыг баримтжуулахын тулд хөндлөнгийн бие 
даасан оролцогчийг ажиллуулна. Зөвлөлдөх үйл явц, энэ төрлийн хэлцэлд баримтлах бодлого, 
хэрэглэх хууль тогтоомж, гуравдагч этгээдийг батлах  үйл явц,  нөлөөлөлд өртсөн газар, бусад 
өмч хөрөнгийн нөхөн төлбөрийг тооцоолох механизм, бүртгэл хийх шаардлагын талаар 
зээлдэгч/захиалагч нь АХБ-тай тохиролцоно. 
    

5.  Мэдээллийг ил тод түгээх  
 

26.  Зээлдэгч/захиалагч нь олон нийтэд танилцуулах зорилгоор АХБ-ны цахим хуудсанд 
дараах баримт бичгийг байрлуулна. Үүнд:   

 
(i) тухайн төслийг батлагдахаас өмнө зээлдэгч/захиалагчийн баталсан нүүлгэн 

шилжүүлэлтийн хамрах хүрээ/нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөний төсөл, 
(ii)  нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн тооллогыг хийж дууссаны дараа 

зээлдэгч/захиалагчийн  эцэслэн баталсан нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө, 
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(iii)  хэрвээ байгаа бол, нүүлгэн шилжүүлэлтийн шинээр боловсруулсан, эсвэл 
шинэчилсэн төлөвлөгөө, төслийн хэрэгжилтийн турш хийгдсэн залруулах арга 
хэмжээний төлөвлөгөө, 

(iv)  нүүлгэн шилжүүлэлтийн хяналтын тайлан орно. 
 

27.  Зээлдэгч/захиалагч нь нөлөөлөлд өртсөн иргэд болон бусад оролцогч талд энэхүү 
баримт бичгийн 26 дугаар зүйлд заасан болон нүүлгэн шилжүүлэлтийн талаарх бусад 
холбогдох мэдээллийг цаг алдалгүй, ойлгомжтой, хүртээмжтэй хэлбэр, хэлээр түгээнэ. Бичиг 
үсэгт тайлагдаагүй иргэдийн тухайд тэдэнтэй харьцах тохирох өөр хэрэгслийг сонгон 
ашиглана.  
 

6.  Зөвлөлдөх үйл явц, иргэдийн оролцоо 
 

28.  Зээлдэгч/захиалагч нь албадан нүүлгэн шилжүүлэлт хийх нь тодорхой болсон төсөл, 
дэд төсөл бүрийн талаар нөлөөлөлд өртсөн иргэд, орон нутгийн төлөөлөл, иргэний нийгмийн 
төлөөлөлтэй үр дүнтэй бүтээлч зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулна. (i) Төслийн бэлтгэл 
ажлын эхэн үеэс эхлээд төслийн хэрэгжих бүх үеийн турш тогтмол хийгддэг, (ii) 
шаардлагатай, холбогдох мэдээллийг цаг тухайд нь нөлөөлөлд өртсөн иргэдэд ойлгомжтой 
хэлээр, хүртээмжтэй байдлаар хүргэдэг, (iii) айлган сүрдүүлэлт, дарамт шахалтаас ангид уур 
амьсгалд явагддаг, (iv) жендерийн тэгш байдлыг хангасан, жендерийн онцлогийг харгалзсан, 
ядуу болон эмзэг бүлгийн иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад тохирсон, (v) төслийн төлөвлөлт, 
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ, хөгжлийн үр шим, боломжийг жигд хуваарилах, 
хэрэгжилтийн явцад гарах бусад асуудлууд зэрэг шийдвэр гаргах асуудалд нөлөөлөлд өртсөн 
иргэд болон  бусад сонирхлын бүлгийн санаа бодлыг оруулах үйл явцыг  бүтээлчээр 
зөвлөлдөх үйл явц гэнэ.  Орон нутгийн иргэдэд нөлөөлсөн  нөлөөллийн онцлогт тохируулж 
зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулна. Зээлдэгч/захиалагч нь эмзэг бүлгийн болон ядуу 
иргэдийн, тэр дундаа амьжиргааны баталгаат түвшнээс доогуур орлоготой, эзэмшлийн 
газаргүй, өндөр настан, өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд, хүүхэд эмэгтэйчүүд, нутгийн уугуул 
иргэд, газар эзэмших хууль ёсны зөвшөөрөлгүй иргэдийн хэрэгцээ шаардлагыг тусгайлан 
анхаарна.       
 

7.  Гомдол барагдуулах механизм 
 

29. Зээлдэгч/захиалагч нь байршлын болон эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлт болон 
төслийн бусад нөлөөллийн талаар нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн тавьсан санал, гомдлыг хүлээн 
авах, холбогдох шийдвэр гаргадаг санал гомдол барагдуулах механизмыг бүрдүүлэх ба эмзэг 
бүлгийн иргэдийн санал гомдолд онцгой анхаарал хандуулна. Гомдол барагдуулах 
механизмын цар хүрээ нь тухайн төслөөс гарах сөрөг нөлөөлөл болон эрсдэлийн түвшнээс 
хамаарна. Энэхүү тогтолцоо нь нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн санал, гомдлыг түргэн шуурхай 
хүлээн авч шийдвэрлэх ёстой бөгөөд жендерийн тэгш байдлыг хангасан, тухайн газар 
нутгийн ёс заншлаас гажаагүй, төслийн нөлөөлөлд өртсөн нийгмийн бүх давхаргад үнэ 
төлбөргүй, хүнд сурталгүй, шударга үйлчилдэг, ил тод, ойлгоход хялбар үйл явц байна.  
Тогтолцоо нь тухайн улсын шүүх болон захиргааны байгууллагад хандах иргэдийн эрхийг 
хөндөх ёсгүй. Зээлдэгч/захиалагч нь нөлөөлөлд өртсөн иргэдэд уг тогтолцооны талаар  
мэдээлэл өгнө. 
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8.  Хяналт, тайлан 
 

30.  Зээлдэгч/захиалагч нь нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт 
тавьж, хэрэгжилтийн явцыг бүртгэнэ. Хяналтын үйл ажиллагааны цар хүрээ нь төслийн 
эрсдэл, нөлөөллийн түвшнээс шалтгаална. Нөхөн олговрын төлбөр болон нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн бусад үйл ажиллагааны явцыг бүртгэхийн зэрэгцээ зээлдэгч/захиалагч нь 
нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлснээр хүссэн үр дүнд хүрэх явдлыг 
баталгаажуулахын тулд хяналтын тайлан гаргана. Албадан нүүлгэн шилжүүлэх үйл явц нь 
ноцтой сөрөг үр дагавар дагуулах магадлал бүхий төслийн хувьд зээлдэгч/захиалагч нь 
мэргэшсэн, туршлагатай, хөндлөнгийн мэргэжилтэн, эсвэл ТББ-ыг ажиллуулж өөрийн 
хяналтын үр дүнг давхар баталгаажуулна. Зээлдэгч/захиалагчийн гэрээлэн ажиллуулж буй 
хөндлөнгийн мэргэжилтэн нь хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх талаар зөвлөгөө өгөхийн 
зэрэгцээ албадан нүүлгэн шилжүүлэх үед ноцтой асуудал үүссэн тохиолдолд түүнийг 
залруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг бэлтгэнэ. Ийм төлөвлөгөөг боловсруулж, олон 
нийтэд танилцуулж, батлуулахаас өмнө зээлдэгч/захиалагч нь албадан нүүлгэн шилжүүлэх 
үйл явцын улмаас сөрөг нөлөөлөл үүсэх нь тогтоогдсон төслийн тухайн бүрэлдэхүүн хэсгийг 
хэрэгжүүлэхгүй.      
 
31.  Зээлдэгч/захиалагч нь нүүлгэн шилжүүлэх ажлын хэрэгжилтийн явц, гарсан бэрхшээл, 
засч залруулах үйл ажиллагааны талаар илтгэсэн хяналтын тайланг хагас жил тутамд 
боловсруулна. Нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө батлагдах үед тохиролцон баталсан 
албадан нүүлгэн шилжүүлэх үйл явцыг хянах үзүүлэлтийг дээрх тайланд нягт мөрдөнө. 
Төслийн төсөвт  нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг хянах хөндлөнгийн ба дотоодын хяналтын 
зардлыг тусгана.   
 

9.  Гэнэтийн нөлөөлөл 
 

32.  Төсөл хэрэгжүүлэх явцад албадан нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой урьдчилан 
тооцоолоогүй аливаа нөлөөлөл илэрсэн бол зээлдэгч/захиалагч нь нийгэмд нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээ гаргаж, нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөг шинэчлэх, эсвэл энэхүү баримт бичигт 
заасан холбогдох бүх шаардлага нөхцлийг хангасан нүүлгэн шилжүүлэлтийн шинэ 
төлөвлөгөөг боловсруулна. 
 

10.  Нутгийн уугуул иргэдийн тухайд онцгой анхаарах зүйлс 
 
33.  Нутгийн уугуул иргэдийг нүүлгэн шилжүүлснээр тэдний онцлог, соёл, уламжлалт 
ахуйд сөрөг нөлөөлөл үзүүлэх магадлалтай аливаа үйл ажиллагаанаас аль болох 
зайлсхийхийн тулд төслийн дизайн төлөвлөлтийн байж болох бүх боломжит хувилбарыг 
зээлдэгч/захиалагч судална. Нүүлгэн шилжүүлэхээс өөр аргагүй нөхцөлд АХБ-тай 
зөвлөлдсөний үндсэн дээр албадан нүүлгэн шилжүүлэх асуудал болон  нутгийн уугуул 
иргэдийн асуудлыг аль алиныг нь шийдэх үүднээс нүүлгэн шилжүүлэлтийн болон нутгийн 
ууугуул иргэдийн тухай төлөвлөгөөг нэгтгэн боловсруулна. Ийм нэгтгэсэн төлөвлөгөө нь 
Хамгааллын бодлогын шаардлага 3-т заасан холбогдох бүх шаардлага нөхцлийг хангасан 
байх ёстой.  
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Хавсралт 2-ын дагалдах хуудас 
 

НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ЗАГВАР БҮТЭЦ 
 

Энэ загвар нь Хамгааллын бодлогын шаардлага 2-ын бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. Албадан 
нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээ авах бүх төсөл нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө хийх 
шаардлагатай. Албадан нүүлгэн шилжүүлснээс үүдэн гарах эрсдэл, нөлөөллийн түвшнээс  
төлөвлөгөөний хэр нарийвчлалтай, хэр иж бүрэн байх нь хамаарна. Өгөгдсөн дэс дарааллыг 
баримтлах шаардлагагүй ч, нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөг боловсруулахдаа дор 
дурдсан үндсэн агуулгыг удирдамж болгоно.  
 
A.  Товч хураангуй  
 
Энэ бүлэгт төслийн хамрах хүрээ, судалгааны гол үр дүн,  иргэдийн эрх, авах арга хэмжээний 
талаарх зөвлөмж зэргийг товч тусгана.    
 
Б.  Төслийн танилцуулга  
 
Энэ бүлэгт төслийг ерөнхийд нь танилцуулахын зэрэгцээ газар авах, албадан нүүлгэн 
шилжүүлэх шаардлагатай төслийн бүрэлдэхүүн хэсгийн талаар тайлбарлаж, төсөл 
хэрэгжүүлэх бүс нутгийг тогтооно. Мөн нүүлгэн шилжүүлэлтээс зайлсхийх, эсвэл цар хүрээг 
нь багасгах боломжит хувилбарыг танилцуулна. Тоон үзүүлэлт бүхий хүснэгт гаргаж, эцэслэн 
гаргасан шийдвэрийн үндэслэлийг тайлбарлана.     
 
В.  Газар авах, нүүлгэн шилжүүлэх ажлын хамрах хүрээ  
 

Энэ бүлэгт: 
(i) төслийн хүрээнд гарах магадлалтай нөлөөлөл, эрсдэлийг авч үзэн, төслийн 

бүрэлдэхүүн хэсэг, эсвэл үйл ажиллагааны нөлөөллийн бүсийг газрын зураг 
дээр тэмдэглэн оруулна. 

(ii)  газар авах ажлын хамрах хүрээг тогтоож (газрын зураг дээр үзүүлнэ), энэ нь 
хөрөнгө оруулалтын гол төслийн хувьд ямар ач холбогдолтой болохыг 
тайлбарлана. 

(iii)  өмч хөрөнгө, оршин суух газраа алдсаны улмаас гарах гол үр дагаврыг нэгтгэн 
дүгнэнэ. 

(iv)  хураагдах нийтийн өмч хөрөнгө, баялаг нөөцийн талаарх дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг  тус тус оруулна. 

 
Г.  Нийгэм эдийн засгийн талаарх мэдээлэл 
 

Энэ бүлэгт жендер, эмзэг байдал ба нийгмийн бусад бүлэг тус бүрийн тухай мэдээ 
мэдээлэл бүхий нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, хүн амын тооллогын судалгаа, бусад 
судалгааны үр дүнг тоймлон харуулна. Үүнд:    

 
(i) нөлөөлөлд өртөж болохуйц иргэд, бүлгийг тогтоон тодорхойлж, тоог нь 

гаргана. 
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(ii)  нийгэм, соёл, эдийн засгийн үзүүлэлтийг үндэслэн газар, өмч хөрөнгөө албадан 
хураалгаснаар иргэд, орон нутагт тусах нөлөөллийг тодорхойлно. 

(ii) ядуу иргэд, нутгийн уугуул, эсвэл үндэстний цөөнхөд тусах төслийн 
нөлөөллийн талаар авч үзнэ. 

(iii) нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөллийг тодорхойлж, жендер, эмэгтэйчүүдийн 
нийгэм эдийн засгийн байдал, тэдэнд ирэх нөлөөлөл, хэрэгцээ шаардлагыг 
тогтооно.  

 
Д.  Мэдээллийн ил тод байдал ба зөвлөлдөх үйл явц, иргэдийн оролцоо 

 
Энэ бүлэгт: 
 
(i)  төсөлд оролцогч  талууд, тэр дундаа оролцогч гол талыг тодорхойлно. 
(ii)  төслийн үе шат тус бүрт иргэдтэй зөвлөлдөх, тэднийг төслийн үйл ажиллагаанд 

татан оролцуулах механизмыг танилцуулна. 
(iii)  төслийн төлөвлөлт, бэлтгэл ажилд оролцогч талуудыг татан оролцуулахын тулд 

төслийн тухай болон нүүлгэн шилжүүлэлтийн тухай мэдээллийг түгээхэд 
чиглэсэн үйл ажиллагааны талаар тайлбарлана. 

(iv)  нөлөөлөлд өртсөн иргэд болон төсөл хэрэгжих нутгийн байгууллагуудтай 
хийсэн зөвлөлдөх уулзалтын үр дүнг нэгтгэн, гарсан санал, зөвлөмжийг нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөнд хэрхэн тусгасан талаар тайлбарлана. 

(v)  нөлөөлөлд өртсөн иргэдэд нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөөний эхний 
хувилбарыг танилцуулахдаа цаашид гарах нэмэлт төлөвлөгөөг танилцуулах 
зохицуулалтын асуудлыг мөн тусгана. 

(vi)  төслийн хэрэгжилтийн туршид олон нийтэд төлөвлөгөөтэйгээр мэдээлэл түгээх 
арга хэмжээ (мэдээллийн төрөл, түгээх арга  мөн орно) болон нөлөөлөлд өртсөн 
иргэдтэй хийх зөвлөлдөх уулзалтын үйл явцыг танилцуулна.   

 
Е.  Гомдол барагдуулах механизм 
 

Энэ бүлэгт нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн санал гомдлыг хүлээн авах, зохих журмын 
дагуу хэрхэн шийдэх механизмын талаар тайлбарлана. Энэхүү горим журам нь нөлөөлөлд 
өртсөн иргэдэд хэр нээлттэй, хүртээмжтэй байх, жендерийн асуудлыг яаж тусгасан талаар 
тайлбарлана.   
 
Ё.  Хууль, эрх зүйн хүрээ  

 
Энэ бүлэгт: 
 
(i)  төслийн үйл ажиллагааг зохицуулж байгаа үндэсний болон орон нутгийн хууль 

тогтоомж, дүрэм журам болон АХБ-ны бодлогын шаардлагын хоорондох ялгааг 
тодорхойлж, түүнийг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар тайлбарлана. 

(ii)  нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн бүх бүлгийн иргэдийн өмнө төсөл гүйцэтгэгч 
байгууллагын зүгээс бодлогын болон хуулийн дагуу хүлээх үүрэг хариуцлагыг 
тодорхойлно. 
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(iii)  өмч хөрөнгө, орлого, амьжиргааны өртөг болон тэдгээрт олгох нөхөн олговрын 
хувь хэмжээг тогтооход ашиглах зарчим, аргачлалыг тоймлон харуулж, нөхөн 
олговор, туслалцаа авахад тавигдах шалгуурыг тогтоож, хэзээ, хэрхэн нөхөн 
олговор, туслалцааг олгох талаар тайлбарлана. 

(iv)  газар авах горимыг тодорхойлж, түүний гол нөхцөл шаардлагыг хангах 
хуваарийг бэлтгэнэ.   

 
Ж.  Туслалцаа авах эрх, тусламж, төслийн үр шим  
 

Энэ бүлэгт: 
 
(i) нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдийн туслалцаа авах эрх, боломжийг 

тодруулан, нүүлгэн шилжүүлэх явцад үзүүлэх туслалцааны талаар тусгана 
(эдгээрийг хүснэгтээр харуулсан байна). 

(ii)  эмзэг бүлгийн иргэд, тухайлбал эмэгтэйчүүд болон бусад тусгай бүлгийн 
иргэдэд үзүүлэх бүх төрлийн тусламж дэмжлэгийг тодорхой заана. 

(iii)  төслийн хүрээнд буй болох хөгжлийн үр шимээс нөлөөлөлд өртсөн иргэд 
хүртэх боломжийг тоймлон харуулна.  

 
З.  Орон байр, суурин газрыг нүүлгэн шилжүүлэх  
 

Энэ бүлэгт: 
 
 (i)  орон байр, бусад объектыг нүүлгэн шилжүүлэх хувилбар буюу орлуулах орон 

байр, бэлэн мөнгөний нөхөн олговор, эсвэл өөрөө сонгох хувилбарын талаар  
тайлбарлана. (Жендерийн асуудлыг тусгаж, эмзэг бүлгийн иргэдэд үзүүлэх 
дэмжлэгийг тодорхойлно). 

(ii)  Нүүлгэн шилжүүлэхээр санал болгосон газрын хувилбарууд, нутгийн иргэдтэй 
хийсэн зөвлөлдөх уулзалт, газрын сонголт хийсэн үндэслэлийг байршил, 
байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, хөгжлийн хэрэгцээ шаардлагын 
талаарх  мэдээллийн хамт  тайлбарлана. 

(iii)  талбай бэлтгэх, шилжүүлэх ажлын хуваарийг гаргана. 
(iv)  нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдийн газар эзэмших эрхийг шилжүүлэн 

олгох хууль эрх зүйн зохицуулалт хийсэн талаар тайлбарлана. 
(v)  нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдэд шилжих, шинэ газар суурьшихад нь 

туслалцаа үзүүлэх арга хэмжээг тоймлон харуулна. 
(vi)  дэд бүтцээр хангах төлөвлөгөөг тайлбарлана. 
(vii)  шинээр нүүж очсон иргэдийг тухайн нутгийн хүмүүстэй нийлүүлэн нэгтгэх 
асуудлыг хэрхэн зохицуулах талаар тайлбарлана.  

 
И. Орлогыг нөхөн сэргээх   
 

Энэ бүлэгт: 
 (i)  амьжиргааны эрсдэлийг тодорхойлж, хүн ам зүйн мэдээлэл болон амьжиргааны 

эх үүсвэр дээр үндэслэн бүрэлдэхүүн хэсгээр нь задлан харуулсан хүснэгтийг 
бэлтгэнэ. 
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(ii)  орлогыг нөхөн сэргээх хөтөлбөрийг, тухайлбал нөхөн сэргээх олон хувилбарыг 
(төслийн үр шимийг хүртээх, орлогын хуваарилалт, газар зэрэг үл хөдлөх 
хөрөнгийн хувь нийлүүлэгч болгох, нийгмийн хамгаалал болон тогтвортой 
байдлын талаар хэлэлцэх гэх мэт) танилцуулна. 

(iii)  нийгмийн даатгал болон төслийн тусгай сангаар дамжуулан нийгмийн 
хамгаалалд хамруулах арга хэмжээг тоймлон харуулна. 

(iv)  эмзэг бүлгүүдэд дэмжлэг үзүүлэх тусгай арга хэмжээг тайлбарлана. 
(iv) жендерын асуудлыг оруулна. 
(v) сургалтын хөтөлбөрийг тусгана. 

 
И.  Нүүлгэн шилжүүлэх төсөв, санхүүжилтийн төлөвлөгөө  
 

Энэ бүлэгт: 
 
 (i)  нүүлгэн шилжүүлэх нэгж, ажилчдын сургалт, хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, 

зээлийн хэрэгжилтийн явцад нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөг 
боловсруулах зэрэг нүүлгэн шилжүүлэлттэй холбогдох бүх үйл ажиллагааны 
нарийвчилсан төсвийг зүйл тус бүрээр нь задлан гаргана.  

(ii)  хөрөнгийн урсгалыг тодорхойлно (нүүлгэн шилжүүлэлтийн жилийн төсвөөр 
төсвийн дагуу зарцуулагдахаар тусгагдсан гол үйл ажиллагааны  зардлыг 
харуулах ёстой).  

 (iii)  өмч хөрөнгө болон мөнгөний магадлашгүй зардлыг тусгасан  нөхөн олговрын 
болон бусад  зардлын тооцоо (бодит ба урьдчилан тооцоолоогүй зардал), үүнээс 
гадна нүүлгэн шилжүүлэлтийн тооцоог хийсэн үндэслэлийг тайлбарлана.  

(iv)  нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөний төсвийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийн 
тухай  мэдээллийг агуулна.   

 
К.  Бүтэц, зохион байгуулалт  
 

Энэ бүлэгт: 
 
(i)  нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх механизм, бүтэц зохион 

байгуулалтаар оногдох үүрэг хариуцлагын талаар тайлбарлана. 
(ii)  байгууллагын чадавх бэхжүүлэх хөтөлбөр, шаардлагатай бол авч болох 

техникийн туслалцааны талаар тайлбарлана. 
(iii)  нүүлгэн шилжүүлэлтийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх явцад хэрвээ төрийн бус 

байгууллага оролцсон бол тэрхүү байгууллагын болон нөлөөлөлд өртсөн 
иргэдийг төлөөлөх байгууллагын үүрэг ролийг тайлбарлана. 

 (iv)  нүүлгэн шилжүүлэлтийн ажлыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх явцад эмэгтэйчүүдийн 
бүлгийг хэрхэн татан оролцуулах тухай тайлбарлана.  

 
Л.  Ажлын гүйцэтгэлийн хуваарь 

 
Энэ бүлэгт нүүлгэн шилжүүлэлт болон нөхөн сэргээлттэй холбоотой бүх гол үйл 

ажиллагааг гүйцэтгэх дэлгэрэнгүй, тодорхой заасан хугацаатай хуваарь багтана. 
Гүйцэтгэлийн хуваарьт төслийн барилгын ажлын хуваарьтай цаг хугацааны хувьд нийцүүлсэн 
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нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны бүх талыг тусгаж, газар авах үйл явц болон 
хугацааг заасан байх ёстой.      
 
М.  Хяналт, тайлан 
 

Энэ бүлэгт нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хянах, үнэлэхэд 
тохиромжтой механизм, шалгуур үзүүлэлтийн талаар тусгана.  Түүнчлэн нөлөөлөлд өртсөн 
иргэдийг төслийн хяналтын ажилд татан оролцуулах зохицуулалтын талаар тусгана. Мөн 
тайлагнах журмыг оруулна.      
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Хавсралт 3  
 

ХАМГААЛЛЫН БОДЛОГЫН ШААРДЛАГА 3: НУТГИЙН УУГУУЛ ИРГЭД  
 

  
A.  Оршил 
 
1.  2007 оны 9 дүгээр сард НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн чуулганаар нутгийн уугуул 
иргэдийн эрхийн тухай НҮБ-ын тунхаглалыг баталсан билээ. Ази, Номхон далайн олон орон 
энэхүү зөвлөмжийн шинжтэй тунхаг бичгийг дэмжиж, санал өгсөн юм. Хөгжлийн чиг 
баримжаагаа сонгох нутгийн уугуул иргэдийн эрхийг Азийн хөгжлийн банк (АХБ) хүлээн 
зөвшөөрдөг. Тухайн нутаг орны зонхилох болон дийлэнх хэсэг болсон иргэд бүтээн 
байгуулалт, хөгжлийн асуудлыг ихэнхдээ төлөвлөж, хэрэгжүүлдгийн улмаас нутгийн уугуул 
иргэд тэрхүү хөгжил дэвшлийн үр шимээс шууд хүртэх боломжгүй байдаг. Тиймээс нутгийн 
уугуул иргэдийн эрх ашгийг хөндөж болох бүтээн байгуулалт, хөгжлийн хөтөлбөрийн 
төлөвлөлтөд, тэр тусмаа  нутгийн иргэдийн  хэрэгцээ, хүсэл шаардлагыг хангахад 
зориулагдсан хэмээгдэж буй хөгжлийн аливаа хөтөлбөрт тэднийг татан оролцуулах талаар 
онцгой чармайлт гаргах шаардлага тулгардаг.  Нутгийн уугуул иргэдийн уламжлал ёсоор 
өмчилж, эзэмшиж, ашиглаж ирсэн, өвөг дээдсийн үлдээсэн өв хэмээн үзэж ирсэн бүс нутагт 
хөгжлийн хөтөлбөрүүд хэрэгжихийн хэрээр тэдэнд нүүрлэх аюул эрсдэл нэмэгдсээр байна.          
 
2. Азийн хөгжлийн банкны (АХБ) санхүүжилт бүхий төслийн хүрээнд нутгийн уугуул 
иргэдийн хамгааллыг хэрэгжүүлэхдээ зээлдэгч/захиалагчдийн баримтлах ёстой нөхцөл 
шаардлагыг Хамгааллын бодлогын шаардлага 3-т тоймлон тайлбарласан болно. Уг баримтад 
энэхүү үйл ажиллагааны зорилго, хамрах хүрээг тусгахын хамт, (i) нийгэмд нөлөөлөх 
байдлын үнэлгээ ба төлөвлөлтийн үйл явцыг хэрэгжүүлэх, (ii) нийгэмд нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээний тайлан ба төлөвлөгөөг гаргах, (iii) төслийн тодорхой зарим үйл ажиллагаанд 
нөлөөлөлд өртсөн нутгийн уугуул иргэдийн зөвшөөрөл авах зэргээр тэдэнтэй зөвлөлдөх, 
мэдээллийг ил тод танилцуулах, (iv) санал гомдол хүлээн авах тогтолцоо бүрдүүлэх, (v) 
хянах, тайлагнах асуудалтай холбоотой шаардлагыг оруулсан билээ. Бодлогод тусгагдсан 
энэхүү цогц шаардлагын дагуу нутгийн уугуул иргэдийн соёлын онцлог, дадал зуршил, 
амьдрах орчин хадгалагдах, дэмжигдэх, хамгаалагдахын зэрэгцээ тэдэнд нөлөөлж буй төсөл 
хэрэгжих явцдаа тэдний эрхийг хамгаалахын тулд шаардлагатай бүх арга хэмжээг авдаг байх 
нөхцөл бүрдэнэ.   
 
Б.  Зорилго 
 
3.   (i) Өөрсдийн ёс заншилд үл харшлах замаар нийгэм, эдийн засгийн үр шимийг хүртдэг 
байх, (ii) төслийн улмаас бий болох сөрөг нөлөөллөөс болж зовж шаналахгүй байх, (iii) тэдэнд 
нөлөөлж буй төслийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцдог байх боломжийг нутгийн уугуул 
иргэдэд олгох замаар өөрсдийнх нь тодорхойлсон өвөрмөц шинж, нэр хүнд, хүний эрх, ахуй 
болон соёлын онцлог байдлыг хүндэтгэсэн төслийг боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд бодлогын 
зорилго оршино. 
     
В.  Хамрах хүрээ  
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4.  АХБ-ны санхүүжүүлж буй ба/эсвэл АХБ-ны удирдаж буй засгийн газрын баталгаатай 
болон засгийн газрын бус төсөл, төслийн бүрэлдэхүүн хэсэгт,  мөн зээл, буцалтгүй тусламж, 
үнэт цаас, эсвэл баталгаагаар санхүүжсэн хөрөнгө оруулалтын бусад төсөлд  (цаашид төсөл 
гэнэ) санхүүгийн ямар эх үүсвэртэйгээс нь үл хамааран энэхүү нөхцөл шаардлагыг тавина. 
АХБ-ын төслийг хэрэгжүүлэхээр  төлөвлөж буй зээлдэгч/захиалагчдад  ч энэхүү шаардлага 
хамаатай.  
 
5.  Нутгийн уугуул иргэдийн соёл, түүх, өнөөгийн нөхцөл байдлын үй олон хувилбарыг 
Ази, Номхон далайн бүс нутгаас олж харж болно. Тэдний амьдардаг орчин өөр хоорондоо 
ялгаатайгаас гадна хувьсан өөрчлөгдөж байдгаас нутгийн уугуул иргэдийг нийтэд нь 
тодорхойлсон ерөнхий тодорхойлолт эдүгээ хүртэл байдаггүй. Угсаатны цөөнх, нутгийн 
соёлоороо нэгдсэн иргэдийн бүлэг, аборигенууд, уулын омог, үндэсний цөөнх, тусгай 
жагсаалтад бүртгэгдсэн омог, овог гэх мэтээр нутгийн уугуул иргэдийг тухайн улс орон бүрт 
өөр өөрөөр нэрлэдэг байна. Эдгээр иргэд буюу 6 дугаар зүйлд заасан хэв шинжийг агуулсан 
иргэдийг нутгийн уугуул иргэд хэмээн нэрлэнэ. 
 
6.  Ямар нэгэн хэмжээгээр дараах өвөрмөц шинж чанарыг агуулсан буюу бусдаас 
ялгаатай, нийгмийн болон үндэстний эмзэг бүлгийг ерөнхий утгаар нь нутгийн уугуул иргэд 
гэсэн нэр томьёогоор төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд хэрэглэнэ. Үүнд: 

(i)  өвөрмөц соёл бүхий нутгийн уугуул иргэдийн нэг хэсэг хэмээн өөрсдийгөө 
тодорхойлсон ба энэхүү тодорхойлолтыг  бүх нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн байх,  

(ii)  төсөл хэрэгжиж буй (газарзүйн өвөрмөц нутаг дэвсгэр, эсвэл өвөг дээдсээс 
уламжилж ирсэн) нутагт амьдардаг, тус нутаг дахь байгалийн нөөц баялгаас 
нийтээрээ  хамааралтай байх,  

(iii)  тухайн оронд зонхилж буй нийгэм, соёлын хэм хэмжээнээс ялгагдах өөр 
уламжлалт соёл, эдийн засаг, нийгэм ба улс төрийн бүтэц зохион байгуулалттай 
байх,  

(iv)  тухайн улс орон, бүс нутгийн албан ёсны хэлнээс өөр хэл ашигладаг байх зэрэг 
шинж багтана. 

 
7.  Эдгээр өвөрмөц шинжийг тодорхойлохдоо уламжлалт ёсны хэм хэмжээ, тухайн улсын 
хууль тогтоомж болон тухайн улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенцуудыг харгалзан 
үзнэ.  
 
8.  Төсөл хэрэгжиж буй нутагт оршин сууж байгаа буюу өвөг дээдсийн үеэс уламжилж 
ирсэн, эсвэл газарзүйн хувьд өвөрмөц нутаг орноо сайн дурын бус үндсэн дээр алдсан хэсэг 
бүлэг хүмүүс энэхүү бодлогод хамрагдах эрх эдэлнэ. 
 
9.  Нутгийн уугуул иргэдийн нэр төр, хүний эрх, амьжиргаа, соёлд шууд ба шууд бусаар, 
эсвэл тэдний өмчилж, эзэмшиж, суурьшиж, өвөг дээдсээс уламжилж ирсэн хэмээн баталж буй 
газар нутаг, байгалийн нөөц баялаг болон соёлын өвд тухайн төсөл нөлөөлөх тохиолдолд 
нутгийн уугуул иргэдийг хамгаалах бодлогыг хэрэгжүүлнэ. 
 
Г.  Ерөнхий шаардлага, нөхцөл 
 

1. Зөвлөлдөх, иргэдийн оролцоог хангах 
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10.  Зээлдэгч/захиалагч нь (i) нутгийн уугуул иргэдэд тусах сөрөг нөлөөллийг зайлуулах, 
боломжгүй тохиолдолд нөлөөллийг багасгах, бууруулах, нөхөн олговор олгох талаар авах 
арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хянах, (ii) төслийн үр шимийг тэдний ёс заншилд үл 
харшлах замаар хүртээх талаар тэдэнтэй үр дүн бүхий бүтээлч зөвлөлдөх уулзалтыг зохион 
байгуулж, нөлөөлөлд өртсөн нутгийн уугуул иргэдэд төслийн үйл ажиллагаанд мэдлэг 
мэдээлэлтэйгээр оролцох боломжийг олгоно. Үр дүн бүхий бүтээлч зөвлөлдөх уулзалт гэж (i) 
төслийн бэлтгэл ажлын эхэн үеэс эхлээд төслийн гүйцэтгэлийн турш тогтмол хийгддэг, (ii) 
шаардлагатай, холбогдох мэдээллийг цаг тухайд нь нөлөөлөлд өртсөн иргэдэд ойлгомжтой 
хэлээр, хүртээмжтэй  хүргэдэг, (iii) айлган сүрдүүлэлт болон дарамт албадлагаас ангид уур 
амьсгалд явагддаг, (iv) жендерийн тэгш байдлыг хангасан, жендерийн онцлогийг харгалзсан, 
ядуу болон эмзэг бүлгийн иргэдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, (v) төслийн төлөвлөлт, 
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ, хөгжил дэвшлийн  үр шим, боломж бололцооны тэгш 
хуваарилалт, хэрэгжүүлэлтийн бусад асуудлууд зэрэг шийдвэр гаргах гол гол асуудалд 
нөлөөлөлд өртсөн иргэд болон  сонирхлын бусад бүлгийн санаа бодлыг тусгах үйл явцыг 
хэлнэ.   Тухайн иргэдэд туссан үр дагавар,  нөлөөллийн хэр хэмжээнээс зөвлөлдөх уулзалтын 
далайц хамаарна. Зөвлөлдөх ажлын явц, үр дүнг баримтжуулан нутгийн уугуул иргэдийн 
талаарх төлөвлөгөөнд (НУИТ) тусгана.   
 
11.   Нөлөөлөлд өртсөн нутгийн уугуул иргэдтэй үр дүн бүхий бүтээлч зөвлөлдөх уулзалт 
хийхийн тулд зээлдэгч/захиалагч нь иргэдийн зохих ёсны төлөөллийн тухайн асуудалд хандах 
хандлагыг тусгах, нөлөөлөлд өртсөн уугуул иргэдийн нийгэм, соёлын үнэлэмжид тохирох 
зөвлөлдөх арга барилыг тодорхойлох замаар нийтийг хамарсан, идэвхтэй оролцоог хангасан, 
тухайн нөхцөл байдлын онцлогт тохирсон зөвлөлдөх стратегийг боловсруулна. Ингэхдээ 
зээлдэгч/захиалагч нь нутгийн эмэгтэйчүүд, залуучуудад тулгамдсан асуудлыг тусгайлан 
анхааралдаа авна. 
 
12.  Төсөл, төслийн бүрэлдэхүүн хэсэг, эсвэл НУИТ-ний тухайд зээлдэгч/захиалагч ба 
нөлөөлөлд өртсөн нутгийн уугуул иргэдийн санал бодолд ноцтой зөрүү гарвал 
зээлдэгч/захиалагч нь шударга хэлцэл хийх замаар тэрхүү зөрүүг арилгана.  

 
2.  Нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 

 
13. АХБ-ын урьдчилсан шалгалтын үр дүнд аливаа төсөл нутгийн уугуул иргэдэд нөлөөлөх  
магадлал байгаа нь батлагдсан тохиолдолд нийгэмд нөлөөлөх байдлын цогц үнэлгээ (ННҮ) 
хийлгэх үүднээс зээлдэгч/захиалагч нь мэргэшсэн, туршлагатай мэргэжилтэн ажиллуулах ба 
энэ үнэлгээний үр дүнд  нутгийн уугуул иргэд нөлөөлөлд өртөж буй нь тогтоогдвол улмаар 
техник, эдийн засгийн үнэлгээний хамт НУИТ-г боловсруулна. Төслийн зүгээс нийгэмд 
үзүүлэх бодит нөлөөлөл ба эрсдэлийг үнэлж тогтоохдоо төсөл хэрэгжиж буй нутаг дэвсгэрт 
үйлчилдэг, нутгийн уугуул иргэдэд  холбогдох хууль тогтоомж, түүний дотор  олон улсын 
гэрээ хэлцэл, конвенцийн өмнө тухайн орны хүлээсэн үүрэг болон энэхүү баримт бичигт 
тусгагдсан шаардлагыг хангаж ажиллана. 
 
14.  Урьдчилсан судалгааны үр дүнг тусгасан, газар дээрх судалгаан дээр үндэслэсэн ННҮ-
г ТЭЗҮ-ийн нэг хэсэг болгож, эсвэл бие даасан баримт бичиг хэлбэрээр боловсруулна. 
Жендерийн тэгш байдал хангасан, нутгийн уугуул иргэдтэй зөвлөлдөн хийсэн ННҮ-гээр 
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төслийн нөлөөлөлд өртөж болох нутгийн уугуул иргэдийг болон төлөвлөгдөж буй төслийн 
хүрээнд тэдэнд учирч болзошгүй үр дагавар, нөлөөллийг олж тогтооно. ННҮ-гээр төсөл 
хэрэгжих бүс болон төслийн нөлөөлөл бүхий бүс нутагт оршин суудаг уугуул иргэдийн 
нийгэм эдийн засгийн үндсэн мэдээллийг гаргаж, нийгэм, эдийн засгийн суурь үйлчилгээнээс 
тэдний хүртэх боломжийг үнэлэн, уугуул иргэдийн бүлэг тус бүрийн нийгэм, соёл, эдийн 
засгийн байдалд төслийн зүгээс үзүүлэх урт ба богино, шууд ба шууд бус, эерэг ба сөрөг 
нөлөөллийг тогтоож, чухам аль иргэд нь нутгийн уугуул иргэдийн тухай бодлогын зарчимд 
нийцэж байгааг үнэлэх ба нотлох, нутгийн уугуул иргэдэд төслийн зүгээс үзүүлж байгаа 
бэрхшээл хүндрэлийг шийдвэрлэхэд шаардлагатай нөөцийг үнэлж гаргахын хамт цаашдын 
хандлагыг тогтооно.   
 
15.  ННҮ-ний нарийвчилсан, иж бүрэн байх нь тухайн төслийн нарийн төвөгтэй байх 
эсэхээс болон төслийн зүгээс нутгийн уугуул иргэдэд нөлөөлөх эерэг ба сөрөг нөлөөллийн 
мөн чанар, цар хүрээнээс хамаарна.  
 

3.  Нутгийн уугуул иргэдийн талаарх төлөвлөгөө 
 

16.  Урьдчилсан судалгаа болон ННҮ-ээр тухайн төлөвлөж буй төсөл нутгийн уугуул 
иргэдэд эерэг, эсвэл сөрөг нөлөөтэй гэсэн дүгнэлт гарвал зээлдэгч/захиалагч нь ННҮ-ний 
агуулгын хүрээнд, нөлөөлөлд өртөх нутгийн уугуул иргэдийн бүлэгтэй зөвлөлдсөний үндсэн 
дээр НУИТ-г боловсруулна.  Зээлдэгч/захиалагч (i) нөлөөлөлд өртөж болох нутгийн уугуул 
иргэдэд тэдний ёс заншилд нь харшлахгүйгээр нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн үр шимийг 
хүртээх, (ii) тэдэнд  сөрөг нөлөөлөл учрах нь тодорхой болсон тохиолдолд үр хөнөөлийг аль 
болох зайлуулах баталгааг  гарган,  авах шаардлагатай арга хэмжээний талаар НУИТ-д 
тусгана. Хэрэв сөрөг нөлөөллөөс зайлсхийх боломжгүй нь батлагдвал нутгийн уугуул 
иргэдтэй хийх үр дүн бүхий  бүтээлч зөвлөлдөх уулзалт дээр үндэслэн  сөрөг нөлөөллийг 
багасгах, зөөлрүүлэх, нөхөн олговор олгох арга хэмжээг НУИТ-д тоймлон тусгана.  Тухайн 
төсөл, нөлөөллийн мөн чанараас НУИТ нь (энэ хавсралтын дагалдах хуудсыг үзнэ үү) хэр 
нарийвчилсан ба иж бүрэн байх нь хамаарна. Зээлдэгч/захиалагч нь НУИТ-ний заалтуудаас 
төслийн бүтцэд тусгаж оруулна. 
 
17.  Хэрвээ нутгийн уугуул иргэд 1  төслийн үр шимийг дангаараа хүртэж, эсвэл 
хүртэгсдийн дийлэнх хэсгийг эзэлж байвал, төсөл зөвхөн эерэг нөлөөлөл үзүүлэх нь 
тогтоогдвол тусгайлан НУИТ боловсруулахын оронд НУИТ-ний заалтуудаас төслийн 
ерөнхий бүтцэд оруулж болно. Энэ тохиолдолд тухайн төсөл нь  нутгийн уугуул  иргэдийг 
хамгаалах бодлоготой хэрхэн нийцэж байгаа талаар товч танилцуулгыг төслийн баримт 
бичигт оруулна. Ялангуяа, үр дүнтэй, бүтээлчээр зөвлөлдөх тухай шаардлагыг хэрхэн 
хангасан, төслийн үр шимийг үргэлжлүүлэн хүртээх талаар  төслийн бүтэц, төлөвлөлтөд 
хэрхэн оруулсан талаар тусгана.      
 
18.  Зээлдэгч/захиалагч нь инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл, хэмжилтийн 
нарийвчилсан судалгаагаа хийж дуусгаад НУИТ-г шинэчилнэ. Тухайн төслийн бүрэлдэхүүн 
хэсэг, дэд төсөл тус бүрээр хийгдэх багц гэрээ болон ажлын гүйцэтгэлийн хуваарийг 
шинэчилсэн НУИТ-тэй нягт уялдуулна. Нутгийн уугуул иргэдэд тусах   сөрөг нөлөөллийг 
зайлуулах болон тэдний хөгжил дэвшлээс хүртэх зохих үр шимийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг 

1.Ийм байдал хөгжиж байгаа зарим орон, тухайлбал Номхон далайн арлын орнуудад тохиолддог 
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тодруулан тусгахдаа,  НУИТ-ний төсөлд анх тусгагдсан  буюу талуудын  тохиролцоонд 
хүрсэн нааштай ололтыг багасгаж, бууруулж үл болно.  НУИТ-г АХБ-нд хүргүүлэхээс өмнө 
нутгийн уугуул иргэдийн шинэ бүлэг илэрвэл тэдэнтэй мөн адил үр дүн бүхий бүтээлч 
зөвлөлдөх уулзалтыг хийнэ.       
 
19.  Зээлдэгч/захиалагч нь нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ болон НУИТ-г 
боловсруулах ажилд мэргэшсэн, туршлагатай мэргэжилтэнг авч ажиллуулна. Туйлын 
ээдрээтэй, эрсдэл өндөртэй төслийн бэлтгэл ажил, гүйцэтгэлийн явцад хөндлөнгийн бие 
даасан зөвлөх мэргэжилтний баг ажиллуулна. Нутгийн уугуул иргэдийн эрх ашгийг 
хөндөхүйц эрсдэл өндөртэй, ээдрээтэй аливаа төслийн зөвлөх багийн бүрэлдэхүүнд нутгийн 
уугуул иргэдийн асуудлыг хариуцсан мэргэжилтэнг оруулж ажиллуулна.     
 

4. Мэдээллийг ил тод болгох нь 
 

20.  Зээлдэгч/захиалагч нь АХБ-ны цахим хуудсанд нээлттэй байрлуулахаар дараах бичиг 
баримтыг АХБ-нд хүргүүлнэ. Үүнд:   
 

(ii) Үнэлгээний өмнө зээлдэгч/захиалагчийн баталсан нийгэмд нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээ бүхий НУИТ-ний төсөл ба/эсвэл нутгийн уугуул иргэдийн талаарх 
төлөвлөгөө, 

(ii)  эцсийн байдлаар боловсруулсан НУИТ, 
(iii)  шинээр бэлтгэсэн, эсвэл шинэчилсэн НУИТ, хэрвээ байгаа бол төслийн 

хэрэгжилтийн турш хийгдсэн, алдаа залруулах арга хэмжээний төлөвлөгөө, 
(iv)  хяналтын тайлан зэрэг орно. 
 

21.  Зээлдэгч/захиалагч цаг тухайд нь нутгийн уугуул иргэд болон бусад сонирхогч талд 
ойлгомжтой хэл, хэлбэрээр, хүрч болох газарт дээрх баримтанд тусгагдсан мэдээлэл болон 
холбогдох бусад мэдээллийг түгээнэ. Хэрвээ нутгийн уугуул иргэд бичиг үсэгт тайлагдаагүй 
бол тэдэнтэй харьцах  харилцааны тохирох өөр хэрэгслийг сонгон ашиглана.  
 

5.  Гомдол барагдуулах механизм 
 

22.  Зээлдэгч/захиалагч нь нөлөөлөлд өртсөн нутгийн уугуул иргэдийн бүлгийн тавьсан 
санал хүсэлт, гомдлыг хүлээн авах, шийдвэрлэх механизмыг бий болгоно.  Тухайн төслөөс 
гарах  нөлөөллийн хэмжээнээс хамаарч гомдол барагдуулах тогтолцооны бүтцийг шийднэ.  
Тус тогтолцоо нь нөлөөлөлд өртсөн нутгийн уугуул  иргэдийн санал, гомдлыг түргэн 
шуурхай, ойлгомжтой, тодорхой, ил тод байдлаар шийдвэрлэхдээ жендерийн тэгш байдлыг 
хангаж, соёл, ёс заншлыг нь хүндэтгэн, үнэ төлбөргүй, дарамтгүйгээр тэгш үйлчилнэ. Энэхүү 
тогтолцоо  нь  тухайн улсын шүүх болон захиргааны байгууллагад хандах иргэдийн эрхэд 
саад болох ёсгүй.  Нөлөөлөлд өртсөн нутгийн уугуул иргэд уг тогтолцооны талаар бүрэн 
мэдээлэлтэй байх ёстой.  
 

6.  Хяналт, тайлан 
 

23.  Зээлдэгч/захиалагч НУИТ-ний хэрэгжилтийн явцыг бүртгэж, хянана.  Хяналтын үйл 
ажиллагааны цар хүрээ нь төслийн эрсдэл, нөлөөллийн түвшнээс шалтгаална. 
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Зээлдэгч/захиалагч нь төслийн гүйцэтгэлийг хянах зорилгоор мэдээллийг бүртгэхийн зэрэгцээ 
хүссэн үр дүндээ хүрэхийн тулд  илүү үр бүтээлтэй механизм буюу хяналт шалгалт, аудит 
зэргийг ашиглана. Нутгийн уугуул иргэдэд ноцтой сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхүйц төслийн 
тухайд зээлдэгч/захиалагч нь мэргэшсэн, туршлагатай хөндлөнгийн мэргэжилтэн, эсвэл ТББ-
ыг хөлсөлж,  өөрийн хяналтын үр дүнг  баталгаажуулна. Зээлдэгч/захиалагчийн ажиллуулж 
буй хөндлөнгийн мэргэжилтэн нь тухайн асуудлаар зөвөлгөө өгөх ба нутгийн уугуул 
иргэдийн эрх ашгийг хөндсөн ноцтой асуудал үүссэн тохиолдолд зээлдэгч/захиалагч нь 
тэдгээрийг залруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг шинээр боловсруулах, эсвэл  батлагдсан 
НУИТ-нд нэмэлт засвар хийнэ. Зээлдэгч/захиалагч залруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийн 
хамт, үр дүнг баталгаажуулах үүднээс  хэрэгжилтэд  хяналт тавина. 
 
24.  Зээлдэгч/захиалагч нь НУИТ-ний гүйцэтгэлийн явц болон ямар нэг асуудал, засч 
залруулах зүйл байгаа бол тэдгээрийг тусгасан хяналтын тайланг тодорхой хугацааны 
давтамжтай гаргаж байна. Зээлдэгч/захиалагч хагас жил тутамд хяналтын тайланг гаргана. 
Хяналтын үйл ажиллагаанд шаардлагатай зардлыг  төслийн төсөвт  тусгана.   
 

7.  Урьдчилан тооцоолоогүй эрсдэл, үр дагавар 
 

25.  Төсөл хэрэгжүүлэх явцад төслийн хамрах хүрээ  өөрчлөгдөх  зэрэг урьдчилан 
тооцоолоогүй үр дагавар гарвал зээлдэгч/захиалагч нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээг 
хийж, НУИТ-г шинэчлэх, эсвэл энэхүү баримт бичигт заасан бүх шаардлага нөхцлийг 
хангасан шинэ НУИТ бэлтгэнэ.   
 
Г.  Тусгайлан тавигдах шаардлага  

 
1. Өвөг дээдсээс уламжилж ирсэн өлгий нутаг,  

байгалийн баялаг    
 

26.  Нутгийн уугуул иргэд газар, ой мод, ус, амьтан ургамал болон байгалийн бусад 
баялагтай нягт холбоо хамааралтай амьдардаг тул хэрвээ төслийн зүгээс тэрхүү холбоог 
хөндөхөөр бол онцгой анхаарч ажиллана. Энэ тохиолдолд нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ 
болон  НУИТ-г боловсруулахдаа зээлдэгч/захиалагч дараах зүйлсийг онцгойлон анхаарна. 
Үүнд:     
 

(i) Тухайн газар нутаг дээрх байгалийн баялгийг хүртэх нь нутгийн уугуул 
иргэдийн хувьд соёл, зан заншлаа хадгалах, амьжиргаагаа тэтгэхэд нь нэн чухал 
ач холбогдолтой байдаг тул тухайн иргэдийн өвөг дээдсээсээ өвлөн авсан  газар 
нутгаа уламжлал ёсоор өмчлөх, ашиглах, эзэмшихтэй холбоотой  хувь хүний ба 
хамтын уламжлалт эрхийн асуудал, 

(ii)  өвөг дээдсийн үеэс уламжлагдан ирсэн газар нутаг, байгалийн  баялгийг хууль 
бус халдлага, түрэмгийллээс хамгаалах шаардлага, 

(iii)  нутгийн уугуул иргэдийн тэрхүү газар нутаг, баялагтай холбоотой соёлын   
 болон  сүсэг бишрэлийн үнэт зүйлс, 

(iv)  нутгийн уугуул иргэдийн байгалийн нөөц баялгийг хамгаалах уламжлал, ёс 
заншил, тэрхүү уламжлалын урт удаан хугацаанд хадгалагдан ирсэн түүх, 
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 (v)  газар нутгаас нь албадан нүүлгэсэн нутгийн уугуул иргэдийн амьжиргааны хэв 
шинжийг нөхөн сэргээх шаардлага зэргийг анхаарна.  

 
27.  Төсөл нь нутгийн уугуул иргэдийн уламжлан өмчилж, ашиглаж, суурьшиж ирсэн газар 
нутгийг хуулийн дагуу эзэмших эрх авахтай холбоотой  үйл ажиллагаа, тухайлбал газрын 
гэрчилгээ авах, эзэмшил тогтоох зэрэгтэй холбоотой гэнэтийн үйл ажиллагаанд татагдан орох 
болбол  зээлдэгч/захиалагч нь тэрхүү газар нутгийг эзэмших эрхийг албан ёсоор авах үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг гарган,  НУИТ-тэй нэгтгэнэ. Ихэнхдээ төсөл хэрэгжихээс өмнө үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулдаг ч, зарим тохиолдолд тухайн төсөлтэй зэрэгцүүлэн 
боловсруулах шаардлага гарч болно.  Хууль ёсны зөвшөөрөл нь дараах хэлбэртэй байж болно. 
Үүнд:  

(i) Нутгийн уугуул иргэдийн газар эзэмших уламжлалт эрхийг хууль ёсоор бүрэн 
хүлээн зөвшөөрүүлэх, 

(ii) Уламжлалт эрхийг нийтийн, эсвэл хувь хүний өмчлөлийн эрх болгон өөрчлөх.  
 
28.  Хэрэв тухайн орны үндэсний хууль эрх зүйн хүрээнд дээрх хувилбаруудын алиныг нь 
ч хэрэгжүүлэх боломжгүй бол тухайн эрхийг хугацаагүй, эсвэл урт хугацааны сэргээх 
боломжтой батлан даагчийн, эсвэл ашиглагчийн эрх болгон хууль ёсоор хүлээн зөвшөөрүүлэх 
ажлыг хэрэгжүүлэх үүднээс үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж НУИТ-нд нэгтгэнэ.  
 
29. Нутгийн уугуул иргэдэд бодит нөлөөлөл үзүүлэхүйц төслийн тухайд зээлдэгч/ захиалагч 
нар иргэдтэй үр дүнтэй бүтээлчээр зөвлөлдөж, сөрөг нөлөөллийг бууруулах,  төслийн үр шим, 
боломжийг хуваарилах, төслийн хэрэгжилт зэрэг иргэдэд шууд нөлөө үзүүлж байгаа 
асуудлын талаар   мэдээлэл өгч, тэднийг оролцуулах нөхцлийг бүрдүүлнэ.   
 

2.  Нөлөөлөлд өртсөн нутгийн уугуул иргэдийн зөвшөөрөл 
 
30.  (i) Нутгийн уугуул иргэдийн соёлын үнэт өв, мэдлэгийг арилжааны зорилгоор 
ашиглах, (ii) уламжлагдан ирсэн, эсвэл дасан суурьшсан газраас нь нүүлгэн шилжүүлэх, (iii) 
уугуул иргэдийн онцлог хэв шинжийг тодорхойлох амьжиргаа, соёл, зан үйл, сүсэг бишрэлд 
нөлөө үзүүлэх хэмжээнд тэдний оршин суугаа, өвлөн ирсэн газар нутгийн байгалийн нөөц 
баялгийг арилжааны эргэлтэнд оруулах гэсэн төслийн аливаа үйл ажиллагаа нь нутгийн 
уугуул иргэдэд илүү эмзэг тусдаг. Ийм үйл ажиллагаатай төслийг хэрэгжүүлэх талаар 
шийдвэр гаргахдаа зээлдэгч/захиалагч нь нөлөөлөлд өртөж болох нутгийн уугуул иргэдийн 
зөвшөөрлийг авна.    
 
31.  Энэхүү бодлогын хэрэгжилтийн хүрээнд нөлөөлөлд өртсөн нутгийн уугуул иргэдийн  
зөвшөөрөл гэж 30 дугаар зүйлд заасны дагуу төслийн үйл ажиллагааг дэмжинэ гэдгээ хувь 
хүн болон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан илэрхийлэх нийт ард иргэдийн нэгдмэл 
саналыг хэлнэ. Зарим нэг хувь хүн, эсвэл бүлэг хүмүүс төслийн үйл ажиллагааг эсэргүүцэж 
байсан ч, нийт ард иргэдийн дэмжлэг байгаа тохиолдолд зөвшөөрлийг авсан гэж үзнэ.   
 
32.  Нийт ард иргэдийн дэмжлэгийг авсан тохиолдолд зээлдэгч/захиалагч нь нутгийн 
уугуул иргэд болон нутгийн уугуул иргэдийн байгууллагатай хийсэн зөвлөлдөх уулзалтын 
явц, үр дүнг дэлгэрэнгүй илтгэсэн баримт бичгийг бүрдүүлж, түүндээ дараах зүйлсийг 
тусгана. Үүнд: (i) ННҮ-нээс гарсан дүгнэлт, (ii) нөлөөлөлд өртөж болох нутгийн уугуул 
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иргэдийн бүлэгтэй хийсэн зөвлөлдөх уулзалтын явц, (iii) нутгийн уугуул иргэдэд учрах сөрөг 
нөлөөллийн асуудлыг шийдэх, тэдний зан заншилд үл харшлах хэлбэрээр төслийн үр шимээс 
хүртээхийн тулд төслийн бүтэц, төлөвлөлтөнд оруулах өөрчлөлт болон бусад нэмэлт арга 
хэмжээ, (iv) төслийг хэрэгжүүлэх, хянах, үнэлэх явцад нутгийн уугуул иргэдийг татан 
оролцуулж,  зөвлөлдөх уулзалтыг үр дүнтэй  хийх тухай зөвлөмж, (v) нутгийн уугуул иргэд 
ба/эсвэл нутгийн уугуул иргэдийн байгууллагàтай хийсэн албан ёсны хэлцлийн агуулга 
зэргийг оруулна. Зээлдэгч/захиалагч нь төслийн үйл ажиллагаанд олон нийтийн өргөн 
дэмжлэг авснаа нотлохын тулд АХБ-д шалгуулж, хянуулахаар  бүрдүүлсэн баримтаа АХБ-д  
хүргүүлнэ. АХБ ийм дэмжлэг аваагүй төслийг санхүүжүүлэхгүй.  
 
33.  Төслийн төлөвлөлт, НУИТ, эсвэл соёлын өв баялгийг арилжааны зориулалтаар 
ашиглах, нутгийн уугуул иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх, байгалийн нөөцийг арилжааны 
эргэлтэнд оруулж хөгжүүлэх ажлыг гүйцэтгэх талаар зээлдэгч/захиалагч ба нөлөөлөлд өртөж 
болох нутгийн уугуул иргэдийн санал бодол ноцтой зөрөлдвөл зээлдэгч/захиалагч нь 
маргааныг шийдвэрлэхдээ шударга, ил тод хандах зарчмыг  баримтална. 
 
34.  Соёлын өвийг арилжааны зорилгоор ашиглах. Төслийн хүрээнд нутгийн уугуул 
иргэдийн соёлын өв, мэдлэгийг арилжааны зорилгоор ашиглах бол зээлдэгч/захиалагч нь 
нөлөөлөлд өртөж болох иргэдэд (i) хууль ёсны болон уламжлалт ёс заншлын хэм хэмжээгээр 
тэдгээр өвийг эзэмших тэдний эрх, (ii) арилжааны зорилгоор хөгжүүлэх тухайн ажлын мөн 
чанар, цар хүрээ, тэрхүү үйл ажиллагаанд оролцохыг сонирхож байгаа талууд, (iii) нутгийн 
уугуул иргэдийн амьжиргаа, нөөц баялаг ашиглалт, байгаль орчинд энэхүү ажлын улмаас 
үүсч болох нөлөөллийн талаарх мэдээллийг танилцуулна. НУИТ-нд гэрээ, тохиролцооны мөн 
чанар, агуулгыг тодорхой зааж, тухайн нутгийн ёс заншлын хүрээнд тэрхүү арилжааны үр 
шимийг  нутгийн уугуул иргэдэд эн тэнцүү хүртээх арга хэмжээний талаар тусгана.  
 
35.  Нутгийн уугуул иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх.  Албадан нүүлгэн шилжүүлэх нь 
нутгийн уугуул иргэдийн онцлог, соёл, уламжлалт ахуйд  сөрөг нөлөө учруулах учраас 
түүнээс зайлсхийхийн тулд, зээлдэгч/захиалагч нь төслийн бүтэц, төлөвлөлтийн байж болох 
бүхий л боломжит хувилбарыг судалж үзнэ. Нүүлгэхээс өөр аргагүй байдал үүссэн онцгой 
тохиололд зээлдэгч/захиалагч нь нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөг НУИТ-тэй нэгтгэн 
боловсруулна. Газар олголтыг үндэслэн, нүүлгэн шилжүүлэх стратегийг тусгасан ийм 
нэгтгэсэн төлөвлөгөөг нутгийн уугуул иргэдийн ёс заншилд нийцүүлэн боловсруулах 
шаардлагатай.  Нутгийн уугуул иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх шалтгаан арилмагц нөлөөлөлд 
өртсөн  иргэдийг үе уламжлан өмчилж, ашиглаж, оршин сууж байсан уугуул нутаг руу нь 
буцааж суурьшуулах  боломжийн талаар энэ төлөвлөгөөнд тусгана. Хэрвээ шаардлагатай бол 
тэрхүү газарт  нөхөн сэргээлт хийх асуудлыг төлөвлөгөөнд оруулах ёстой.       
 
36.  Байгалийн нөөц баялгийг арилжааны зорилгоор ашиглах.  
 
Төслийн хүрээнд нутгийн уугуул иргэдийн уламжлалт газар нутагт байдаг, тэдний ашиглаж 
хэрэглэж ирсэн ашигт малтмал, агаар ус, ой мод, загас, ан агнуурын газар зэрэг байгалийн 
нөөц баялгийг арилжааны эргэлтэд оруулж, бизнесийн чиглэлээр хөгжүүлэх бол 
зээлдэгч/захиалагч нь нөлөөлөлд өртөж болох иргэдэд (i) хууль тогтоомж болон уламжлалт 
хэм хэмжээний дагуу тэдгээр баялгийг эзэмших тэдний эрх, (ii)  тухайн ажлын мөн чанар,  
цар хүрээ, түүнд оролцож байгаа болон  сонирхож байгаа  талууд, (iii) нутгийн уугуул 
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иргэдийн амьжиргаа, нөөц баялаг ашиглалт, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын талаарх 
мэдээллийг танилцуулна. Зээлдэгч/захиалагч тухайн арилжаанаас бий болох үр шимийг 
нутгийн уугуул иргэдэд нутгийн ёс заншлын хүрээнд өв тэгш буюу  бусад газар өмчлөгчдөөс 
илүү хувиар, эсвэл ядаж эн тэнцүү хүртээх талаар авах  арга хэмжээ зохицуулалтыг НУИТ-нд 
тусгана. 
 
3.  Нутгийн уугуул иргэд ба хөгжил  
 
37.  Нутгийн уугуул иргэдэд хөгжлийн үр шим хүртээх зорилгоо биелүүлэхийн тулд, 
хөгжиж буй гишүүн орнууд нь хөгжил бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөө болон ядуурлыг 
бууруулах стратеги төлөвлөгөөндөө АХБ-наас санхүүгийн дэмжлэг хүсч болно. Үүнд дараах 
санал санаачилгууд орно. Үүнд: 
 

(i)  Нутгийн уугуул иргэдийн үе дамжин суурьшиж ирсэн  газрын эзэмшлийн 
эрхийг хууль ёсоор хүлээн зөвшөөрүүлэхтэй холбогдуулан орон нутгийн хууль 
тогтоомжийг бэхжүүлэх, 

(ii)  Хөгжлийн хөтөлбөр болон ядуурлыг бууруулах стратеги төлөвлөгөөг 
боловсруулахад нутгийн уугуул иргэдийн санал бодлыг тусган, тэдний 
идэвхтэй оролцоог нэмэгдүүлж, улмаар бодлого, эрх зүйн шинэчлэл хийх, 
чадавх бэхжүүлэх, бүтээлч зөвлөгөөг өрнүүлэх, идэвхтэй оролцоог 
нэмэгдүүлэх, эрх мэдэл өгөх замаар хөгжил бүтээн байгуулалтын хөтөлбөрөөс 
илүү их үр шимийг хүртэх боломжийг нутгийн уугуул иргэдэд олгох, 

(iii)  Нутгийн уугуул иргэдийн оролцоотойгоор засгийн газраас боловсруулсан 
хөтөлбөрөөр дамжуулан тэдний хөгжлийн эн тэргүүний асуудлыг 
шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, 

(iv)  Уугуул эмэгтэйчүүд, залуучууд, хүүхдүүдийн онцгой хэрэгцээ шаардлагыг 
анхааран,  ихэнх нутгийн уугуул иргэдийн дунд байдаг жендэрийн асуудал, 
ахмад залуу үеийнхний харилцааны тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх, 

(v)  Нутгийн уугуул иргэдийн соёл, хүн ам зүйн бүтэц, хүйс, ахмад залуу үеийнхний 
харилцаа, нийгмийн байгуулал, институци, үйлдвэрлэлийн тогтолцоо, шашин 
шүтлэг, байгалийн нөөц баялаг ашиглах уламжлалт хэв маягийн тухай 
мэдээллийг нутгийн уугуул иргэдийн оролцоотой бүртгэж бэлтгэх, 

(vi)  Хөгжлийн хөтөлбөрийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих, үнэлэх ажлыг 
гүйцэтгэх нутгийн уугуул иргэдийн  бүлэг, байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх, 

(vii)  Нутгийн уугуул иргэдэд хөгжлийн үйлчилгээ үзүүлэх үүрэг бүхий төрийн 
байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх, 

(viii)  Нутгийн уугуул иргэдийн уламжлалт мэдлэгийг хадгалж үлдээх, хүндэтгэх, 
түүнтэй холбоотой оюуны өмчийн эрхийг баталгаажуулах, 

(ix)  Нутгийн уугуул иргэдийн хөгжлийн хөтөлбөрт дэмжлэг үзүүлэх үүднээс төрийн 
байгууллага, нутгийн уугуул иргэдийн байгууллага, иргэний нийгмийн 
байгууллага, хувийн хэвшил хоорондын түншлэлийг хөхиүлэн дэмжих 
хөтөлбөрүүд орно.   
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Хавсралт 3-ын дагалдах хуудас  
 

 НУТГИЙН УУГУУЛ ИРГЭДИЙН ТАЛААРХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БҮТЭЦ ЗАГВАР  
 

Энэхүү загвар нь Хамгааллын бодлогын шаардлага 3-ын бүрэлдэхүүн хэсэг мөн. 
Нутгийн уугуул иргэдэд нөлөөлөл үзүүлэх  бүх төсөл нутгийн уугуул иргэдийн талаарх 
төлөвлөгөөг боловсруулах шаардлагатай. Төлөвлөгөө хэр нарийвчилсан, иж бүрэн байх нь 
тухайн төслийн хүрээнд нутгийн уугуул  иргэдэд тусах бодит нөлөөллийн түвшнээс хамаарна. 
Өгөгдсөн дэс дарааллыг баримтлах шаардлагагүй ч, НУИТ-г бэлтгэхдээ энэхүү загварыг 
удирдлага болгоно. 
 
A.  Нутгийн уугуул иргэдийн талаарх төлөвлөгөөний товч хураангуй  
 

Энэ бүлэгт чухал мэдээ мэдээлэл, илэрсэн ноцтой баримт, авах ёстой арга хэмжээ 
зэргийг товч танилцуулна. 

 
Б.  Төслийн ерөнхий танилцуулга 
 

Энэ бүлэгт төслийн ерөнхий танилцуулгыг хийж, нутгийн уугуул иргэдэд нөлөөлж 
болох төслийн бүрэлдэхүүн хэсэг, үйл ажиллагааг авч үзэн, мөн төсөл хэрэгжих нутаг 
дэвсгэрийг тогтооно.   
 
В.  Нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ: 
 

Энэ бүлэгт: 
 
(i) төслийн хүрээнд нутгийн уугуул иргэдтэй холбогдуулан хэрэглэх эрх зүйн 

болон бүтэц зохион байгуулалтын хүрээг авч үзнэ.     
(ii) нөлөөлөлд өртсөн нутгийн уугуул иргэдийн хүн ам зүй, нийгэм, соёл, улс 

төрийн нөхцөл байдал болон уламжлалын дагуу өмчилж, ашиглаж, эзэмшиж 
ирсэн газар, нутаг дэвсгэр, тэдний амьжиргаа нь хараат байдаг байгалийн нөөц 
баялгийн талаарх үндсэн мэдээллийг тусгана.  

(iii) төслийн гол оролцогч талыг тодорхойлж, гаргасан дүгнэлт, суурь мэдээллийг 
анхааралдаа авсны үндсэн дээр төслийн бэлтгэл ажил, хэрэгжилтийн үе шат 
бүрт нутгийн ёс заншлыг нь хүндэтгэн, жендэрийн тэгш байдлыг хангаж,  
нутгийн уугуул иргэдтэй хийх зөвлөлдөх уулзалтын талаар тусгана.  

(iv) нөлөөлөлд өртсөн нутгийн уугуул иргэдтэй үр дүнтэй бүтээлчээр зөвлөлдсөний 
үндсэн дээр төслийн хүрээнд гарч болох эерэг бөгөөд сөрөг нөлөөллийг үнэлнэ. 
Гарч болзошгүй сөрөг нөлөөллийг тогтооход нөлөөлөлд өртөж болох  нутгийн 
уугуул иргэдийн онцлог нөхцөл байдал, байгалийн нөөц баялаг, газартай хүйн 
холбоогоор холбогдон, хамааралтай  байдаг, мөн тухайн улс, бүс нутгийн ихэнх 
оршин суугчдад нээлттэй байдаг боломж нь нутгийн уугуул иргэдэд хаалттай 
байдаг зэрэг онцлогийг жендэрийн өнцгөөс судлан дүгнэлт гаргах нь чухал.  

(v) нөлөөлөлд өртөж болох нутгийн уугуул иргэдийн нийгэм-эдийн засаг, соёлын 
байдалд төсөл хэрхэн нөлөөлж байгаа талаарх тэдний төсөөлөлд  үнэлгээ 
өгөхдөө хүйсийн байдлаар нь ангилна.  
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(vi)  нөлөөлөлд өртсөн нутгийн уугуул иргэдтэй зөвлөлдсөний үр дүнд сөрөг 
нөлөөлөл гаргахгүй байх арга замыг тогтоож, зөвлөмж гаргана. Хэрэв тэгэх 
боломжгүй бол сөрөг нөлөөллийг багасгах, бууруулах, нөхөн олговор олгох 
арга хэмжээ авч, уламжлалт зан заншилтай нь харшлахгүйгээр төслийн үр 
шимээс нутгийн уугуул иргэдэд хүртээнэ.      

 
Г.  Мэдээллийг ил тод түгээх, зөвлөлдөх, иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх 
 

Энэ бүлэгт : 
 

(i) төслийн бэлтгэл ажлын үеэс эхлэн нөлөөлөлд өртөж болох нутгийн 
уугуул иргэдэд төслийн тухай мэдээлэл түгээх, тэдэнтэй зөвлөлдөх, 
тэднийг төслийн үйл ажиллагаанд оролцуулах тухай тусган,  

(ii) нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний үр дүнгийн талаарх тэдний санал 
бодлыг нэгтгэн дүгнэж, зөвлөлдөх уулзалтын үеэр хөндсөн асуудал, 
тэдгээрийг төслийн  төлөвлөлтөд хэрхэн тусгасныг тодорхойлж, 

(iii) төслийн үйл ажиллагаанд иргэдийн өргөн дэмжлэг шаардлагатай бол 
нөлөөлөлд өртсөн нутгийн уугуул иргэдийн бүлэгтэй хийсэн зөвлөлдөх 
уулзалтын явц, үр дүн, төслийн үйл ажиллагааны талаар тохиролцон 
гаргасан аливаа шийдвэр хийгээд  нөлөөллийг зохицуулах хамгааллын 
арга хэмжээний талаар баримтжуулан,  

(iv) төслийн хэрэгжилтийн явцад нутгийн уугуул иргэдийн оролцоог 
баталгаажуулах үүднээс зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулах горимыг 
тайлбарлан,    

(v) нөлөөлөлд өртсөн нутгийн уугуул иргэдийн бүлэгт НУИТ-ний төсөл 
болон эцсийн хувилбарыг танилцуулах тухай оруулна.   

 
Д.  Үр шим хүртээх арга хэмжээ  
 

Энэ бүлэгт  соёл ёс заншлыг нь дээдлэн, жендэрийн асуудлыг тусгах замаар нийгэм, 
эдийн засгийн үр шимийг нутгийн уугуул иргэдэд хүртээх арга хэмжээг тодорхойлон заана.    
 
Е.  Нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээ 
 

Энэ бүлэгт нутгийн уугуул иргэдэд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг зайлуулах, хэрвээ 
боломжгүй бол багасгах, бууруулах, тогтоосон боловч зайлсхийх боломжгүй сөрөг нөлөөлөлд 
өртсөн нутгийн уугуул иргэдийн бүлэг тус бүрт нөхөн олговор олгох арга хэмжээг заана.    
 
Ё.  Чадавх бэхжүүлэх 
 

Энэ бүлэгт (a) төсөл хэрэгжих бүс нутагт  нутгийн уугуул иргэдтэй холбоотой 
асуудлыг зохицуулах төрийн байгууллага, (б) нөлөөлөлд өртсөн нутгийн уугуул иргэдийг 
илүү үр дүнтэй төлөөлдөг болгохын тулд төсөл хэрэгжих бүс нутгийн уугуул  иргэдийн 
байгууллагын эрх зүйн, нийгмийн болон мэргэжлийн чадавхийг бэхжүүлэхтэй холбоотой арга 
хэмжээг тодорхойлно.    
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Ж.  Гомдол барагдуулах механизм 
 

Энэ бүлэгт  нөлөөлөлд өртсөн нутгийн уугуул иргэдээс гаргасан санал, гомдлыг 
барагдуулах механизмыг тодорхойлно. Тус механизмыг нутгийн уугуул иргэдэд ойлгомжтой  
болгох, соёл ёс заншлыг нь дээдэлж, жендэрийн асуудлыг тусгах талаар тус бүлэгт мөн 
багтаана.  

 
З.  Хяналт, тайлан, үнэлгээ  
 

Энэ бүлэгт НУИТ-ний хэрэгжилтийг хянах, үнэлэхэд тохиромжтой шалгуур үзүүлэлт 
болон механизмыг тодорхойлно. Түүнчлэн нөлөөлөлд өртсөн нутгийн уугуул иргэдийг 
төслийн хяналтын ажил болон үнэлгээний тайланд  татан оролцуулах арга хэмжээг оруулна.      

 
И.  Бүтэц, зохион байгуулалтын арга хэмжээ  
 

Энэ бүлэгт НУИТ-д заасан төрөл бүрийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх механизм болон 
хариуцлагын механизмын бүтэц зохион байгуулалтыг тодорхойлно. Мөн НУИТ-г 
хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн холбогдох байгууллага, олон нийтийн байгууллагыг татан 
оролцуулах үйл явцыг тайлбарлана.  
 
Й.  Төсөв, санхүү 
 

Энд НУИТ-нд тусгагдсан бүх үйл ажиллагааны  зардлыг тусгана.   
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Хавсралт 4   
 

 
ХАМГААЛЛЫН БОДЛОГЫН ШААРДЛАГА  4: САНХҮҮЖИЛТИЙН ОЛОН 

ТӨРЛИЙН ЗАГВАРТ ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА  
 
A.  Оршил 
 
1.  Зээлийн олон төрлийн хэв загвар, санхүүгийн бүтээгдэхүүн бол АХБ-ын зүгээс хөгжиж 
буй гишүүн орнуудын тогтвортой хөгжил, хүртээмжтэй өсөлтийг хөхиүлэн дэмжих гол 
хэрэгсэл юм. АХБ нь төсөлд олгох стандарт зээлээс гадна хөрөнгө оруулалтын төрөл бүрийн 
хэрэгсэл, түүний дотор хөтөлбөрийн зээл, салбарын санхүүжилт, олон шатлалт 
санхүүжилтийн зээлийн шугам (ОШСЗШ), яаралтай тусламжийн зээл, санхүүгийн зуучлагч, 
корпорацийн санхүүжилтийг олгодог. Зээлдэгч/захиалагчид тавигдах ёстой¸ санхүүжүүлтийн  
олон төрлийн хэв загварын тусгай шаардлагыг Хамгааллын бодлогын шаардлага 4-т тоймлон 
оруулсан болно.   
 
Б.  Хөтөлбөрийн зээл  
 
2.  Хөтөлбөрийн зээлийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны улмаас  нутгийн 
уугуул иргэд, байгаль орчинд учирч болзошгүй, түүнчлэн албадан нүүлгэн шилжүүлэх үйл 
явцын үр дагавраас гарах шууд ба шууд бус нөлөөллийг зээлдэгч/захиалагч үнэлж, эдгээр 
нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээг тодорхойлж, хөтөлбөрийн загвар, төлөвлөлтөд нөлөөлөл 
бууруулах арга хэмжээг тусгана. Бодлогын чанартай үйл ажиллагаа бүрийн хүрээнд гарах 
магадлалтай нөлөөллийг болон түүнийг бууруулах зохих арга хэмжээний хамт үзүүлсэн 
матриц хүснэгтийг бэлтгэхдээ нөлөөлөл бүрийг цар хүрээгээр жагсаах ба энэ үнэлэлт 
дүгнэлтийн шалтгааныг товчхон дурдана. Шаардлага гарсан үед байгаль орчны стратегийн 
үнэлгээ (БОСҮ)-г ашиглаж болно.   
 
В.  Салбарын зээл 
 
3.  Байгаль орчин, эсвэл нутгийн уугуул иргэдэд нөлөө үзүүлж болзошгүй, эсвэл албадан 
нүүлгэн шилжүүлснээс сөрөг үр дагавар бий болгох салбарын хөрөнгө оруулалт бүхий 
төслийн хувьд, Азийн хөгжлийн банкнаас (АХБ) тухайн төслийг батлахаас өмнө 
зээлдэгч/захиалагч нь дэд төслийг сонгох, урьдчилан судлах, ангилах, нийгмийн болон 
байгаль орчны үнэлгээ хийх, дэд төслийн хүрээнд хамгааллын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
боловсруулах, хэрэгжүүлэх, Хамгааллын бодлогын шаардлага 1-3-т заасан шаардлагын 
биелэлтийг хангах ажлыг удирдан чиглүүлэх үүднээс байгаль орчны үнэлгээ, хяналт, нүүлгэн 
шилжүүлэлт болон нутгийн уугуул иргэдийн тухай төлөвлөгөөний хамрах хүрээний талаар  
(НУИТХ) АХБ-тай хэлэлцэн тохиролцоно. 
 
4.  Байгаль орчны үнэлгээ, хяналт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн хамрах хүрээ болон НУИТХ 
нь (i) төсөл, дэд төсөл ба/эсвэл бүрэлдэхүүн хэсгийг тодорхойлж, (ii) санал болгосон төслөөс 
санхүүжилт авч буй төслийн бүрэлдэхүүн хэсэг, эсвэл дэд төслийн улмаас гарах магадлалтай 
байгаль орчин ба/эсвэл нийгэмд нөлөөлөх нөлөөллийн талаар тайлбарлан, (iii) дэд төслийг 
урьдчилан судлах, ангилах, үнэлэх, төлөвлөх, нөлөөлөлд өртсөн иргэд, бусад сонирхогч 
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талуудтай үр дүнтэй бүтээлчээр зөвлөлдөх, мэдээллийг танилцуулахад тавигдах шаардлага, 
дэд төсөл ба/эсвэл төслийн бүрэлдэхүүн хэсгийг сонгоход ашиглах хамгааллын бодлогын 
шалгуурт тавигдах шаардлагыг тодотгон зааж, (iv) үндэсний хууль тогтоомж болон АХБ-ны 
шаардлагыг хэрэгжүүлэх зээлдэгч/захиалагчийн чадавхийг үнэлж, чадавх бий болгох 
шаардлага буй эсэхийг тодорхойлон, (v) төсөв, бүтэц, зохион байгуулалт, чадавхийг 
хөгжүүлэх шаардлагатай холбоотой хэрэгжүүлэх горим журмыг тодорхойлж, (vi) хяналт, 
тайланд тавигдах шаардлагыг тодорхойлж, (vii) дэд төслийн хамгааллын үйл ажиллагаатай 
холбоотой баримт бичгийн боловсруулалт, хэрэгжилт, хяналттай холбоотойгоор үүсэх  
зээлдэгч/захиалагч ба АХБ-ны  үүрэг хариуцлагыг тодорхойлно.  
 
5.  4 дүгээр зүйлд тусгагдсан зүйлсээс гадна нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны 
хүрээнд хийгдэх нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, хүн амын тооллогын аргачлалыг 
тоймлон харуулна. НУИТХ-д Хамгааллын бодлогын шаардлага 3-ын  E(2)-т тусгагдсан 
төслийн үйл ажиллагааг нөлөөлөлд өртсөн иргэд бүрэн дүүрэн  дэмжих эсэхийг тогтоох үйл 
явцыг баримтжуулах үйл явц болон тавигдах   шаардлагыг шаардлагатай бол заана. Энэхүү  
хавсралтын дагалдах 1, 2, 3 дугаар хуудсанд тусгасан байгаль орчны үнэлгээ, хяналтын 
хамрах хүрээ, нүүлгэн шилжүүлэлтийн хамрах хүрээ,  НУИТХ-ийн талаарх зөвлөмжийн 
агуулгыг тоймлон харуулна. Санал болгосон тэрхүү агуулга нь тайлан бичих чиг удирдамж 
болно гэдгийг анхаарна уу. Төслийн мөн чанар болон гарах магадлалтай нөлөөлөл, эрсдэлийн 
хэмжээ, тухайн арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд дайчлах хүчин чармайлт, дүн шинжилгээний тоо 
хэмжээ, судалгааны цогц байдал, нарийвчлалыг тогтооно.     
 
6.  Салбарын хөрөнгө оруулалттай төслийг батлагдахаас өмнө нэг ба түүнээс дээш загвар  
дэд төслийг сонгож, үнэлнэ. Тэдгээр дэд төслийн хүрээнд зээлдэгч/захиалагч нь холбогдох 
бичиг баримт буюу нийгэм, байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тайлан, байгаль 
орчны менежментийн төлөвлөгөө, нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө, нутгийн уугуул 
иргэдийн тухай төлөвлөгөөг бэлтгэнэ.   
 
7.  Хамгааллын бодлогын шаардлага 1-3-т заасан шаардлага нь төсөл хэрэгжих явцад 
нэмэгдсэн бүх дэд төсөл/бүрэлдэхүүн хэсэгт хамаатай.   
 
8.  Хэрэв байгаль орчин, нутгийн уугуул иргэдэд нөлөөлж болзошгүй, албадан нүүлгэн 
шилжүүлэх үр дагавар дагуулж болзошгүй салбарын хөрөнгө оруулалт бүхий төсөл 
хэрэгжсэний улмаас салбарын бодлого, төлөвлөгөө, эсвэл хөтөлбөрийг цаашид хөгжүүлэх, 
эсвэл өөрчлөх шаардлага гарвал   2 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хэрэглэнэ.  
 
Г.  Олон шатлалт санхүүжилтийн зээлийн шугам 
 
9.  Байгаль орчин, нутгийн уугуул иргэдэд сөрөг нөлөө үзүүлж, албадан нүүлгэн 
шилжүүлэлт хийж болзошгүй ОШСЗШ-ын хувьд АХБ-ын зүгээс ОШСЗШ-ыг батлахаас өмнө 
зээлдэгч/захиалагч нь байгаль орчны үнэлгээ, хяналтын хамрах хүрээ, нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн хамрах хүрээ, НУИТХ-ний асуудлаар АХБ-тай тохиролцоонд хүрсэн байна. 
Эдгээр асуудлын хүрээнд  ОШСЗШ-ыг батлагдсаны дараа боловсруулах ёстой төсөл, дэд 
төсөл, тэдгээрийн бүрэлдэхүүн хэсгийг урьдчилан судлах, ангилах, нийгмийн болоод байгаль 
орчны үнэлгээ хийх, хамгааллын төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх ажлыг зохицуулах 
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хамгааллын бодлогын зарчим ба шаардлагыг тодотгоно. Энэхүү баримт бичгийн 4, 5 дугаар 
зүйлд заасан шаардлагыг баримтлан дээр өгүүлсэн тогтолцоо болон хамрах хүрээг тогтооно.   
 
10.  Хамгааллын бодлогын шаардлага 1-3-т заасан АХБ-ын шаардлагыг  ОШСЗШ-ын 
бэлтгэл ажил, хэрэгжилтийн үед нэмэгдсэн бүх төсөл, бүрэлдэхүүн хэсэг, дэд төсөл хангаж 
ажиллана.     
 
Д.  Яаралтай тусламжийн зээл  
 
11.  Яаралтай тусламжийн зээлийн хувьд, Удирдах зөвлөл батлахаас өмнө байгаль орчны 
үнэлгээ, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө, 
нутгийн уугуул иргэдийн тухай төлөвлөгөөг дуусгах боломжгүй байдаг. Энэ тохиолдолд 
байгаль орчны үнэлгээ ба хяналтын хамрах хүрээ, нүүлгэн шилжүүлэлтийн хамрах хүрээ, 
НУИТХ-г 4, 5 дугаар зүйлд заасны дагуу боловсруулна. Төслийг хэрэгжүүлэх явцад 
тодруулсан бүрэлдэхүүн хэсэг ба дэд төсөл нь Хамгааллын бодлогын шаардлага 1-3-т заасан 
шаардлагыг баримтална. Байгаль орчны үнэлгээ, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, 
нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө, нутгийн уугуул иргэдийн тухай төлөвлөгөөг Удирдах 
зөвлөл батлахаас өмнө дуусгах боломжгүй маргаантай бүсэд хэрэгжих төслийн хувьд 
хамгааллын тогтолцоог хэрэглэх асуудлыг авч үзэж болно.   
 
Е.  Одоо ашиглагдаж байгаа байгууламж  
 
12.  Одоо ашиглалтад байгаа, эсвэл баригдаж байгаа байгууламжийг ашиглаж, урьд нь 
хэрэгжиж байсан бизнесийн үйл ажиллагааг үргэлжлүүлж байгаа төслийн хувьд, 
зээлдэгч/захиалагч нь байгаль орчин, нутгийн уугуул иргэд өртөж болох, албадан нүүлгэн 
шилжүүлсний уршгаар бий болох сөрөг нөлөөлөлтэй холбоотойгоор өмнө нь гарсан, одоо 
гарч болох тулгамдсан асуудлыг тодорхойлох зорилгоор тухайн газар талбайн үнэлгээ, 
байгаль орчин ба/эсвэл нийгмийн чиглэлээр нийцлийн аудит хийлгэнэ. Нийцлийн аудитын 
зорилго нь тухайн үйл ажиллагаа АХБ-ны хамгааллын бодлогын зарчим, 
зээлдэгч/захиалагчид тавигдах шаардлагын дагуу явагдаж буй эсэхийг тогтоох, шийдэгдээгүй 
асуудлыг шийдвэрлэхэд тохирох арга хэмжээг тодорхойлох ба төлөвлөх явдал юм. Ямар нэг 
ажил биелэгдээгүй нь тогтоогдвол АХБ болон зээлдэгч/захиалагч нар хэлэлцэн тохиролцож, 
залруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулна. Төлөвлөгөөгөөр засч залруулах 
шаардлагатай ажил, тэрхүү ажилд шаардлагатай төсөв, хэрэгжүүлэх хугацааг тогтооно. 
Аудитын тайланг (хэрвээ байгаа бол залруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө мөн орно) 
Хамгааллын бодлогын шаардлага 1-3-т заасанчлан мэдээллийг ил тод байлгах шаардлагын 
дагуу мэдээллийг олон нийтэд түгээнэ. Одоо ашиглалтанд байгаа, эсвэл баригдаж байгаа 
байгууламжийг ашиглаж буй, эсвэл одоо явуулж буй бизнесийн үйл ажиллагааг үргэлжлүүлж 
байгаа байгаль орчны А ангиллын төслийн хувьд, зээлдэгч/захиалагч нь аудитын тайланг 
АХБ-ны Удирдах Зөвлөлөөр батлагдахаас 120 хоногийн өмнө АХБ-ны цахим хуудсанд 
байршуулахаар АХБ-нд хүргүүлнэ. Байгаль орчин, нутгийн уугуул иргэдэд сөрөг нөлөө 
үзүүлж, албадан нүүлгэн шилжүүлэх үр дагавар дагуулсан байгууламж, материаллаг баазыг  
тухайн төслийн хүрээнд шинэчлэх, эсвэл өргөжүүлэх шаардлага гарсан бол аудитын 
хяналтаас гадна Хамгааллын бодлогын шаардлага 1-3-т заасан нийгэм, байгаль орчинд 
нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, төлөвлөлтөд тавигдах шаардлагыг хангана.     
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Ё.  Санхүүгийн зуучлагч 
 
13.  Санхүүгийн зуучлагч (СЗ)-ийн хөрөнгө оруулалт нийгэм, байгаль орчны сөрөг 
нөлөөлөлгүй, эсвэл бага нөлөөлөлтэй бол СЗ-ийн төслийг С ангиллын төслийн нэгэн адил авч 
үзэх ба ямар нэг тусгай шаардлага тавихгүй. Бусад бүх СЗ нь үндэсний хууль тогтоомж 
ба/эсвэл АХБ-наас бүх СЗ-уудад тавих шаардлагыг хангах үүднээс өөрсдийн менежментийн 
ерөнхий тогтолцооны нэг хэсэг болгож байгаль орчин, нийгмийн менежментийн тогтолцоо 
(БОНМТ) -той байх, эсвэл бий болгох шаардлагатай. БОНМТ нь дараах хэсгээс бүрдэнэ. 
Үүнд: (i) байгаль орчин, нийгмийн бодлого, (ii) суурь үнэлгээ, төслийг ангилах, хянах горим, 
(iii) байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, ажилтан албан хаагчид, тэдний байгаль орчин, 
нийгмийн салбар дахь мэдлэг, ур чадвар, (iv) сургалтад тавих шаардлага, (v) хяналт ба тайлан 
орно. АХБ болон СЗ хэлэлцэн тохиролцож, БОНМТ-г  баримтжуулна.           
 
14.  Хөрөнгө оруулалт хийхийг хориглосон үйл ажиллагааны жагсаалт (Хавсралт 5)-тай 
холбогдуулан  бүх дэд төслийг БОНМТ-ны  урьдчилсан судалгаа хийх горимын дагуу 
шалгана. Хөрөнгө оруулалт хийхийг хориглосон үйл ажиллагааны жагсаалтад орсон 
бизнесийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж буй дэд төсөл нь АХБ-ны санг ашиглан  СЗ-ийн 
дэмжлэгийг авах эрхгүй бөгөөд ийм үйл ажиллагаанаас татгалзана. СЗ-ийн хэмжээ, түүний 
бизнесийн үйл ажиллагааны цар хүрээнээс хамааран СЗ нь байгаль орчин, нийгмийн асуудлыг 
ерөнхийд нь хариуцаж, БОНМТ-ны өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцах нэг буюу түүнээс 
дээш ажилтанг, эсвэл удирдлагаас нэг хүн томилон ажиллуулна.  
 
15.  Зээлийн шугам, бусад зээл, өөрийн хөрөнгө, баталгаа, батлан даалт, эсвэл санхүүгийн 
бусад хэрэгслээр дамжуулан АХБ-ны хөрөнгөөр СЗ-ийн санхүүжүүлсэн дэд төсөл нь байгаль 
орчин, эсвэл нийгэмд ноцтой нөлөөлөл учруулахаар байвал Хамгааллын бодлогын шаардлага 
1-3-т заасны дагуу мэдээллийг ил тод болгох, зөвлөлдөх үйл явцыг өрнүүлэх зэрэг АХБ-ны 
шаардлагыг тэдгээр дэд төслүүд биелүүлэх арга хэмжээг СЗ авах шаардлагатай. Ийм 
тохиолдолд, СЗ нь урьдач шинжилгээ хийж буй үедээ буюу аль болох эрт энэ тухай АХБ-д 
мэдэгдэнэ. Эдгээр дэд төслүүдийг үнэлэхэд АХБ СЗ-д тусална. АХБ нь СЗ-ийн урьдач 
шинжилгээ хийх үеэр цуглуулсан баримт, мэдээллийг хянаж, шаардлагатай нэмэлт 
мэдээллийг тогтоон, нөлөөллийг бууруулах зохистой арга хэмжээг тодорхойлоход дэмжлэг 
үзүүлж, дэд төслийг үргэжлүүлэх нөхцөл байдлыг тогтоох зэрэг арга хэмжээ авна. Эдгээр дэд 
төслийн хувьд, зээлдэгч/захиалагч нь дэд төсөл батлагдахаас өмнө БОАШҮ, нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө ба/эсвэл НУИТ-г АХБ-аар хянуулахаар  хүргүүлнэ. Мөн АХБ нь 
өөрийн зээлийн багц, хүлээн авагч орны үндэсний хамгааллын тогтолцооноос хамааран СЗ-
ийн үйл ажиллагаанд тавигдах нэмэлт шаардлагыг тогтоож болно. АХБ нь байгаль орчин, 
нийгмийн менежментийн тогтолцооны хүрээнд СЗ-ийн гүйцэтгэлийг хянана.   
 
16. Байгаль орчин, нийгмийн сөрөг нөлөөлөл, эрсдэл бага, эсвэл эрсдэл нөлөөлөлгүй дэд 
төслөөс бусад дэд төслийн хувьд СЗ нь БОНМТ-ний хэрэгжилтийн байдлын талаар явцын 
тайланг наад зах нь жилд нэг удаа бэлтгэж танилцуулна. Хэрэв тайлангаар, эсвэл АХБ-ны 
хяналтаар БОНМТ үүргээ биелүүлэхгүй байгаа нь тогтоогдвол СЗ нь АХБ-тай хэлэлцэн, 
тохиролцсоны үндсэн дээр залруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж 
хэрэгжүүлнэ.  
 
Ж.  Корпорацийн ерөнхий санхүүжилт 
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17.  Олон талын үйл ажиллагаа явуулдаг захиалагч нь АХБ-наас корпорацийн ерөнхий 
санхүүжилт 1 , эргэлтийн хөрөнгө, эсвэл өөрийн хөрөнгийн санхүүжилт авахыг хүсвэл 
зээлдэгч/захиалагч нь  АХБ-ны хамгааллын бодлогын зорилго, зарчим, шаардлагын дагуу 
одоо хэрэгжүүлж буй БОНМТ болон компанийн өнгөрсөн  ба одоогийн үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтэд аудит хийлгэхээр мэргэшсэн, туршлагатай, хөндлөнгийн мэргэжилтэнг томилон 
ажиллуулна.  
 
Хөндлөнгийн аудитаар: 
  

(i)  бизнес, үйл ажиллагааны улмаас нийгэм, байгаль орчинд учирсан бүх төрлийн 
эрсдэл нөлөөлөл, ялангуяа Хамгааллын бодлогын шаардлага 1-3-т 
тодорхойлсон асуудлыг зохицуулж, шийдвэрлэх захиалагчийн чадварыг үнэлнэ. 

(ii)  тухайн төсөл хэрэгжиж буй орны байгаль орчин, нийгмийн асуудалтай 
холбоотой хүчин төгөлдөр хууль тогтоомж, дүрэм журмыг, түүнчлэн олон 
улсын хуулийн өмнө хүлээн авагч орны хүлээх үүргийг хэрэгжүүлэх зорилготой 
баталсан хуулийг захиалагч мөрдөж, биелүүлсэн эсэхийг үнэлнэ.  

(iii)  компанийн голлох сонирхогчдын бүлэг  ба одоогийн сонирхогч талтай 
холбогдож буй үйл ажиллагааг тодорхойлно.   

 
18.  Корпорацийн аудитын цар хүрээг  АХБ-тай тохиолдол тус бүрээр нь хэлэлцэн 
тохиролцоно.  
 
19.  Засч залруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд АХБ-ны хамгааллын бодлогын 
зорилго, зарчим, шаардлагын дагуу корпорацийн аудитын явцад тодорхойлон илрүүлсэн 
аливаа асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой цаг хугацааг зааж өгнө.  Үйл ажиллагааны энэ 
төлөвлөгөөг захиалагчийн  БОНМТ-д нэгтгэнэ.   
 
20.  Хөрөнгө оруулалтаар одоо ашиглаж байгаа байгууламж, материаллаг баазыг нөхөн 
сэргээх, шинэчлэх, эсвэл өргөжүүлэх тохиолдолд 12 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг үйл 
ажиллагаандаа баримтална.   
 
 

1 Ерөнхий корпорацийн санхүүжилт гэдэгт тусгай дэд төслийг хэрэгжүүлэхэд зориулахаар төлөвлөгдөөгүй,  харин аливаа нэг аж ахуйн 
нэгжид зориулсан зээл ба хөрөнгө оруулалтыг хамруулан ойлгоно. Тусгай дэд төслийн хэрэгжилттэй холбоотой  
корпорацийн санхүүжилтийн хувьд, БОНМТ-г буй болгох, дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр Хамгааллын шаардлага 1-3-ыг ашиглана.    
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Хавсралт 4-ийн дагалдах хуудас 1  
 

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ҮНЭЛГЭЭ, ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦООНЫ БҮТЦИЙН ЗАГВАР 
 
A.  Оршил 
 

Энэ бүлэгт төсөл, дэд төсөл ба/эсвэл төслийн бүрэлдэхүүн хэсгийн талаар товч 
танилцуулж, яагаад төслийг батлахаас өмнө зарим нэг дэд төсөл ба/эсвэл бүрэлдэхүүн хэсэг 
байгаль орчны үнэлгээ, төлөвлөгөөг боловсруулж  болохгүй талаар тайлбарлана.   
 
Б.  Эрх зүйн тогтолцоо, байгууллагын чадавхийн үнэлгээ   
 

Энэ бүлэгт үндэсний, орон нутгийн хууль тогтоомж, дүрэм журам, байгаль орчны 
үнэлгээ ба менежментийн стандарт, олон улсын байгаль орчны чиглэлийн гэрээнүүд 
хангалттай байгаа эсэхийг  үнэлнэ. Энэ бүлэгт дэд төсөл ба/эсвэл төслийн бүрэлдэхүүн 
хэсгийн бэлтгэл ажил, хэрэгжилтэд удирдлага болгох зарчим, тавих зорилгын талаар 
тодорхой өгүүлнэ. Үүнээс гадна  үндэсний хууль тогтоомж болон Азийн хөгжлийн банк 
(АХБ)-ны шаардлагыг хэрэгжүүлэх зээлдэгч/захиалагчийн байгууллагын чадавхийг үнэлж, 
чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээ буй эсэхийг тодорхойлно.     
 
В.  Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлыг урьдчилсан байдлаар тодорхойлох 
 

Энэ бүлэгт дэмжлэг үзүүлэх ёстой төслийн үйл ажиллагаа, байгаль орчинд нөлөөлөх 
магадлалтай нөлөөллийн талаарх мэдээллийг багтаана.    
 
Г.  Дэд төсөл ба/эсвэл төслийн бүрэлдэхүүн хэсгийн байгаль орчны үнэлгээ  
 

Энэ бүлэгт байгаль орчны үнэлгээ болон дэд төсөл ба/эсвэл төслийн бүрэлдэхүүн 
хэсгийн төлөвлөлтийг хийхэд тавигдах  шаардлага, нарийвчилсан хуваарийг тайлбарлана. 
Үүнд: (i) урьдчилсан судалгаа, ангилал, (ii) байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, 
байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний бэлтгэл  (Хавсралт 1-ийн дагалдах хуудас) 
орно. Мөн энэ бүлэгт дэд төслийг сонгоход хэрэглэгдэх тусгай шалгуурууд буюу байгаль 
орчны хувьд эмзэг бүс нутгаас хасах, эсвэл ханган нийлүүлэлтийн сөрөг жагсаалтаас хасах 
зэрэг  шалгууруудыг тоймлон харуулна.    

  
 
Д.  Зөвлөлдөх үйл явц, мэдээллийг түгээх, гомдол барагдуулах тогтолцоо  
 

Энэ бүлэгт төслийн бэлтгэл ажил, хэрэгжилтийн явцад нөлөөлөлд өртсөн иргэдтэй 
хийх үр дүнтэй бүтээлч зөвлөлдөх уулзалтын  хүрээг тогтооно. Энэ бүлгээр  мэдээллийг олон 
нийтэд танилцуулах аргачлал, энэ тогтолцооны дагуу бэлтгэх дэд төслийн БОАШҮ-г нийтэд 
хэрхэн танилцуулах талаар хэлэлцэнэ. Мөн энд гомдол саналыг шийдвэрлэх зохицуулалтын 
талаар тайлбарлана. 
 
Е.  Бүтэц, зохион байгуулалт, үүрэг хариуцлага  
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Энэ бүлэгт дэд төсөл ба/эсвэл төслийн бүрэлдэхүүн хэсгийн байгаль орчны үнэлгээний 
тайланг боловсруулах, хүргэх, хянах, бүрдүүлэхтэй холбоотой зээлдэгч/захиалагч, АХБ, 
засгийн газрын агентлагийн үүрэг хариуцлага, эрх мэдлийг тусгайлан авч үзнэ. Хэрэв 
шаардлагатай бол мөн энэ бүлгээр хүний нөөцийн эрэлт хэрэгцээг тооцоолж, шаардлагатай 
бол чадавхижуулах хөтөлбөрийг зөвлөмж болгоно. Мөн байгаль орчны үнэлгээ, хяналтын 
хамрах хүрээ, төсөвт тавигдах шаардлагыг тооцно.   
 
Ё.  Хяналт, тайлан 
 

Энэ бүлэгт төсөлд тохирох хяналт ба тайлангийн зохицуулалт, механизм, АХБ-нд  
хүргүүлэх тайлангийн асуудлыг хөндөнө.  
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Хавсралт 4-ийн дагалдах хуудас 2  
 

НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БҮТЭЦ, ЗАГВАР 
 
A. Оршил 
 

Энэ бүлэгт төсөл, дэд төсөл ба/эсвэл төслийн бүрэлдэхүүн хэсгийн болон тухайн 
төлөвлөгдөж буй төслөөс санхүүжилт авах ёстой төслийн дэд төсөл ба/эсвэл төслийн 
бүрэлдэхүүн хэсгийн улмаас хийгдэх албадан нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээний талаар 
товч тусгаж, зарим дэд төслийн нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөг яагаад төслийн 
үнэлгээнээс өмнө боловсруулж болохгүй талаар тайлбарлана.   
 
Б. Зорилго, бодлогын хамрах хүрээ,  эрх 
 

Энэ бүлэгт: 
 (i)  Нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд удирдлага 

болгож байгаа зарчим, зорилго нь Азийн Хөгжлийн Банкны бодлогын 
шаардлагатай нийцэж буй эсэх, үндэсний хууль тогтоомж, хамгааллын 
бодлогын баримт бичгийг харьцуулж, ямар нэг зөрүү байгаа  бол түүнийг 
арилгах арга хэмжээг тодорхойлно. 

(ii)  дэд төсөл ба/эсвэл төслийн бүрэлдэхүүн хэсгийг урьдчилан судлах, сонгон 
шалгаруулах шалгуурыг тодорхойлж, албадан нүүлгэн шилжүүлэхээс 
зайлсхийх, хэмжээг багасгах арга хэмжээг танилцуулна. 

(iii)  нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн тоог гаргаж, байршлын болон эдийн засгийн хувьд 
нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдийг урьдчилсан байдлаар ангилна. 

(iv)  Нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртсөн иргэдийг 3 ангиллаар ангилах шалгуурыг 
танилцуулна.  

 
 
В. Нийгэм-эдийн засгийн мэдээлэл 
 

Энэ бүлэгт: 
(i)  нийгэм-эдийн засгийн судалгаа, хүн амын тооллого, хохирлын бүртгэл, газрын 

хохирлын үнэлгээ хийх аргачлалыг танилцуулна. 
(ii)  нөлөөлөлд өртсөн өмч хөрөнгийг үнэлэх аргыг тайлбарлана.  
(iii)  хураан авсан өмч хөрөнгөнд олгох нөхөн олговрын дүн хэмжээг тогтоох аргыг 
танилцуулна.  
 

 
Г. Зөвлөлдөх үйл явц, иргэдийн оролцоо, мэдээллийн ил тод байдал   
 

Энэ бүлэгт: 
 (i)  нөлөөлөлд өртсөн иргэдтэй үр дүнтэй бүтээлч зөвлөлдөх уулзалт хийх, нүүлгэн 

шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хянахад иргэдийг 
оролцуулах боломжийг олгох механизмыг тоймлон харуулна. 

(ii)  байгууллагын үүрэг хариуцлагыг тодорхойлно. 
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(iii)  олон нийтэд түгээх мэдээлэл, түгээх арга зам зэрэг мэдээллийн ил тод байдлын 
зохицуулалтын талаар танилцуулна.  

 
 
Д. Нөхөн олговор олгох, орлогыг нөхөн сэргээх, нүүлгэх  
 

Энэ бүлэгт: 
 (i)  нөхөн олговор олгох, амьжиргааны түвшнээ сайжруулахад нь эмзэг бүлгийн 

өрхөд туслах тусгай арга хэмжээ авах зэргээр иргэдийн орлогыг нөхөх арга 
хэмжээний талаар тайлбарлана. 

(ii)  хэрэв алдсан газрыг нь орлох газраар хангах арга хэмжээг төлөвлөсөн бол тэр 
тухай тайлбарлана. 

(iii)  хүлээн авч байршуулж байгаа орон нутгийн хүн амд үзүүлэх дэмжлэгийн талаар 
тусгана.  

 
Е. Гомдол барагдуулах механизм 
 

Энэ бүлэгт орон нутгийн түвшинд гомдол барагдуулах механизмыг бүрдүүлэх арга 
хэмжээний талаар хэлэлцэж, түүний бүтэц, хууль тогтоомж үйлчлэх бус нутаг, зөвлөлдөх арга 
хэмжээний зохицуулалт, баримт бүртгэлийн хөтлөлт, тогтолцооны тухай мэдээллийг түгээх 
арга замын талаар тусгана.    
 
Ё. Байгууллагын хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, хэрэгжилт 
 

Энэ бүлэгт: 
 (i)  тухайн байгууллагын нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагааг бэлтгэх, хэрэгжүүлэх, 

хянах чадавх, нөөц бололцооны цогц үнэлгээ гаргах, байгууллагын чадавхийг 
бэхжүүлэхэд шаардагдах нэмэлт арга хэмжээ болон түүний зардлын талаар 
танилцуулна. 

(ii)  туслалцаа авах эрхийн талаар ард иргэдэд таниулах байгууллагын горимыг 
заана.  

(iii)  нүүлгэн шилжүүлэлтэд бэлтгэх, түүнийг батлуулах, хэрэгжүүлэх ажлыг хэрхэн 
гэрээ байгуулах үйл явц болон төслийн бүтээн байгуулалтын ажилтай 
уялдуулах зэрэг хэрэгжилттэй холбоотой үйл явцын талаар танилцуулна.   

 
Ж. Төсөв, санхүүжилт 
 

Энэ бүлэгт санхүүжилтийн урсгалыг тусгасан урьдчилсан төсвийн талаар, 
санхүүжилтийн эх үүсвэр, түүнийг хуваарилах, батлах, түгээхтэй холбоотойгоор үүсэх үүрэг 
хариуцлага болон онцгой үеийн зохицуулалтын талаар тусгана.   

 
З. Хяналт, тайлан 

 
Энэ бүлэгт нүүлгэн шилжүүлэлтэд хөндлөнгийн болон дотоодын хяналт, үнэлгээг хийх 
алхмыг тодорхойлж, хөндлөнгийн ба дотоодын хяналтад баримтлах үзүүлэлтийг 
танилцуулна.    
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Хавсралт 4-ийн дагалдах хуудас 3  
 

НУТГИЙН УУГУУЛ ИРГЭДИЙН ТАЛААРХ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БҮТЭЦ, ЗАГВАР 
 
A.  Оршил 
 

Энэ бүлэгт санхүүжилтийн хүсэлт  тавих  магадлалтай төсөл, дэд төсөл ба/эсвэл 
төслийн бүрэлдэхүүн хэсгийн талаар товч танилцуулж, төслийн үнэлгээнээс өмнө яагаад 
зарим дэд төслийн хувьд нутгийн уугуул иргэдийн талаарх төлөвлөгөө боловсруулах 
боломжгүй байдаг  талаар тайлбарлана.  
 
Б.  Зорилго, бодлогын хамрах хүрээ  
 

Энэ бүлэгт:  
(i)  нутгийн уугуул иргэдийн талаарх төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэхдээ 

удирдлага болгож буй зарчим, зорилгыг тодорхойлж, тэдгээр нь АХБ-ны 
шаардлагатай хэрхэн нийцэж байгааг танилцуулна. 

(ii)  үндэсний холбогдох хууль тогтоомж ба хамгааллын бодлогын баримт бичгийг 
харьцуулж, хэрэв зөрүү байгаа бол арилгах арга хэмжээг заана. 

(iii)  төслийн бүрэлдэхүүн хэсэг, төсөл ба/эсвэл дэд төслийг урьдчилан судлах, 
сонгон шалгаруулах шалгуурыг тодорхойлно. 

 
В.  Нөлөөлөлд өртсөн нутгийн уугуул иргэдийг тогтоох  
 

Энэ бүлэгт:  
(i)  нутгийн уугуул иргэд хэмээгдэж буй иргэдийн бүлгийг тодорхойлох АХБ-ны 

ХБББ-ын шалгуурыг төсөлд хэрхэн ашиглах талаар танилцуулна. 
(ii)  төслийн, эсвэл дэд төслийн нөлөөлөлд өртөх магадлал өндөртэй нутгийн уугуул 

иргэдийн талаарх мэдээллээр хангана. 
(iii)  төсөл, эсвэл дэд төслийн хүрээнд нутгийн уугуул иргэдэд учруулж болзошгүй 

эерэг ба сөрөг нөлөөллийг тодорхойлно.   
 
Г.  Нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, дэд төсөл ба/эсвэл төслийн бүрэлдэхүүн 
хэсгийн хүрээнд хэрэгжүүлэх НУИТ  
 

Энэ бүлэгт дэд төсөл ба/эсвэл төслийн бүрэлдэхүүн хэсгийн (Хавсралт 3-ын дагалдах 
хуудасны В-г үзнэ үү) нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ хийх төлөвлөгөө болон (i) суурь үнэлгээ 
хийх, төслийг ангилах, (ii) НУИТ-г боловсруулахад тавигдах шаардлага, хуваарийн тухай 
тайлбарлана.    
 
Д.  Зөвлөлдөх үйл явц, иргэдийн оролцоо  
 

Энэ бүлэгт дэд төслийн бэлтгэл, хэрэгжилтийн үе шат бүрт нөлөөлөлд өртсөн нутгийн 
уугуул иргэдтэй үр бүтээлтэй зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулахад ашиглах механизм, 
стратеги бодлогын талаар тоймлон тайлбарлана. Орон нутгийн иргэдийн өргөн дэмжлэг 
шаардлагатай төслийн үйл ажиллагааны хувьд, нөлөөлөлд өртсөн нутгийн уугуул иргэдийн 
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дэмжлэгийг авсныг нотлохын тулд  зөвлөлдөх уулзалтын явцыг баримтжуулах механизм,  
горим журмыг энэ бүлэгт мөн тоймлон харуулна.   
 
Е.  Мэдээллийн ил тод байдал 
 

Энэ бүлэгт нутгийн уугуул иргэд болон олон нийтэд танилцуулах мэдээлэл, түүнийг 
хүргэх арга, хэлбэр зэрэг мэдээллийг ил тод олон нийтэд түгээх зохицуулалтыг тоймлон 
тайлбарлана.   
 
Ё.  Гомдол барагдуулах механизм 
 

Энэ бүлэгт нөлөөлөлд өртсөн нутгийн уугуул иргэдэд зориулан ёс заншил, соёлын 
хувьд нийцтэй, жендерийн тэгш байдлыг хангасан гомдол барагдуулах механизмыг 
бүрдүүлэх арга хэмжээний талаар авч үзнэ.   
 
Ж.  Бүтэц, зохион байгуулалт болон хэрэгжилт  
 

Энэ бүлэгт төслийн нөхцлийг урьдчилан судлах, ангилах, нийгэмд нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээ хийх, НУИТ-г боловсруулах, хянахад шаардагдах байгууллагын чадавхийг бий 
болгох зэрэг байгууллагын үйл ажиллагааны механизмын талаар танилцуулна.   
 
З. Хяналт, тайлан  
 

Энэ бүлэгт хяналт ба тайланд тохирох механизм, шалгуур үзүүлэлтийг бий болгох арга 
хэмжээг тодорхойлно.  
 
И.  Төсөв, санхүүжилт  
 

Энэ бүлэгт урьдчилсан төсвийг танилцуулж,  санхүүжилтийн эх үүсвэр, түүнийг 
хуваарилах, батлах, түгээхтэй холбоотойгоор үүсэх үүрэг хариуцлага болон онцгой үеийн 
зохицуулалтын талаар тусгана.   
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Хавсралт 5 
 

АХБ-НЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХИЙХИЙГ ХОРИГЛОСОН  
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖАГСААЛТ 

 
Дараах үйл ажиллагааг Азийн Хөгжлийн Банк санхүүжүүлэхгүй. Үүнд: 
 
(i)  хор хөнөөлтэй, эсвэл мөлжлөгийн чанартай албадлагын хөдөлмөр 1 , эсвэл 

хүүхдийн хөдөлмөрийг2  ашигласан үйлдвэрлэл, эсвэл үйл ажиллагаа, 
 (ii)  (a) эм, эмийн зүйл 3 , хортон шавьжтай тэмцэх хэрэгсэл, хогийн ургамалтай 

тэмцэх хэрэгсэл,4 (б) озоны давхаргыг задлагч бодис5, (в) полихлорт бифенил6 
ба химийн бусад хорт бодис7, (г) ховордсон зэрлэг ан амьтан, ургамлын8 олон 
улсын худалдааны тухай конвенцийн дагуу зохицуулсан зэрлэг ан амьтан, 
ургамал, түүнээс гаралтай бүтээгдэхүүн, (д) хог хаягдал, хаягдлаас гарсан 
бүтээгдэхүүний 9  хил дамнасан худалдаа зэрэг хүлээн авагч орны хууль 
тогтоомж, дүрэм журам, эсвэл олон улсын конвенц, гэрээгээр хориглосон, эсвэл 
олон улсын хэмжээнд үйлдвэрлэлээс хассан, эсвэл хориг тавьсан 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, эсвэл худалдаа, эсвэл аливаа үйл ажиллагаа, 

(iii)  зэр зэвсэг, байлдааны хэрэгсэл,  байлдааны зориулалттай материалын 
үйлдвэрлэл, эсвэл худалдаа, 

(iv)  шар айраг, дарснаас бусад согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл, эсвэл худалдаа,10 
(v)  тамхины үйлдвэрлэл, эсвэл худалдаа,10 
(vi)  мөрийтэй тоглоом, казино ба тэдгээртэй дүйцэх үйл ажиллагаа,10 
(vii)  цөмийн реактор, түүний бүрэлдэхүүн хэсэг зэрэг цацраг идэвхт материалын11 

үйлдвэрлэл, эсвэл худалдаа, 
(viii)  шөрмөсөн чулууны12 үйлдвэрлэл, худалдаа, эсвэл хэрэглээ, 
(ix)  арилжааны зориулалтаар мод бэлтгэх үйл ажиллагаа, эсвэл халуун орны 

анхдагч чийглэг ой, мөн өндөр насжилттай ойгоос хэрэглээний зориулалтаар 
мод бэлтгэх тоног төхөөрөмжийн худалдаа, 

(x)  эмзэг, хамгаалалтад авсан биологийн төрөл зүйлд их хэмжээгээр хор хөнөөл 
учруулах, далайн биологийн олон янз байдал, амьдрах орчныг сүйтгэх 

1 Албадлагын хөдөлмөр  гэдэг нь сайн дурын үндсэн дээр хийгдээгүй, хүч буюу шийтгэлээр айлган сүрдүүлэх байдлаар иргэдээр хийлгэсэн 
бүх ажил эсвэл үйлчилгээг хэлнэ. 
2 Хүүхдийн хөдөлмөр гэдэг нь хүлээн авагч орны хөдөлмөр эрхлэх хууль ёсны хамгийн доод наснаас доош насны хүүхдийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийг, эсвэл Олон улсын Хөдөлмөрийн Байгууллагын 138 дугаар конвенц: “Хамгийн доод насны конвенц” (www.ilo.org)-ийг зөрчсөн 
хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг хэлнэ. 
3 Үйлдвэрлэлээс хасах шаардлагатай, эсвэл хориотой эм, эмийн бүтээгдэхүүний жагсаалтыг http://www.who.int. цахим хуудаснаас  харна уу. 
4 Үйлдвэрлэлээс хасах шаардлагатай,эсвэл хориотой хортон шавьж, хогийн ургамлын жагсаалтыг http://www.pic.int. цахим хуудаснаас харна 
уу. 
5  Озоны давхаргад цоорхой үүсгэх үр дагавар бүхий агаар мандлын дээд үеэлсэн озоны давхаргыг урвалд оруулах ба задлах химийн 
бүрэлдэхүүн хэсгийн жагсаалтыг бууруулах зорилт ба үйлдвэрлэлээс хасах огнооны хамт Монреалийн протоколд дурдсан болно. 
Мэдээллийг http://www.unep.org/ozone/montreal.shtml. цахим хуудаснаас авч болно. 
6 Маш хортой химийн бодисын бүлэг, полихлорт бифенил нь 1950-аас 1985 онд үйлдвэрлэгдсэн тосоор дүүргэсэн цахилгаан трансформатор, 
конденсатор, хуваарилах төхөөрөмжид байдаг. 
7 Аюултай химийн бүтээгдэхүүний жагсаалтыг http://www.pic.int цахим хуудаснаас  харна уу. 
8 Жагсаалтыг http://www.cites.org цахим хуудаснаас  харна уу. 
9 Базелын конвенцээр тодорхойлсныг http://www.basel.int цахим хуудаснаас харна уу. 
10 Энэ нь эдгээр үйл ажиллагаанд үндсэндээ хамаагүй төслийн санхүүжүүлэгчдэд хамаарахгүй. Үндсэндээ хамаагүй гэдэг нь холбогдох үйл 
ажиллагаа нь төслийн санхүүжүүлэгчдийн үндсэн үйл ажиллагаанд туслах хэсэг болохыг хэлнэ.   
11 Энэ нь эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, чанарын хяналт (хэмжилт)-ын тоног төхөөрөмж, АХБ-наас цацраг идэвхийн эх үүсвэр нь өчүүхэн 
бага, хангалттай хамгаалагдсан гэж үзсэн аливаа тоног төхөөрөмжийг худалдан авахад үл хамаарна. 
12 Энэ нь 20%-иас бага шөрмөсөн чулууны найрлагатай цементэн хавтангийн худалдан авалт, хэрэглээнд хамаарахгүй.    
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томоохон хэмжээний тэнгисийн хөвөх торон загасчлал, нарийн торон загасчлал 
зэрэг далайн болон эргийн загасчлал орно.  
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Хавсралт 6  

 
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХЭД 

ХАМГААЛЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТОГТОЛЦООГ  БЭХЖҮҮЛЖ, НЭВТРҮҮЛЭХ НЬ  
 
A.  Оршил 
 
1.  Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-ны хамгааллын бодлого нь АХБ-ны хөгжлийн гол 
зорилго болох ядуурлыг бууруулах, төслийн хүрээнд байгаль орчин, нийгмийн тогтвортой 
байдлыг хангахад гол үүрэг гүйцэтгэдэг.  Хөгжиж буй гишүүн орнууд (ХБГО) нь өөрийн 
гэсэн хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэх хууль эрх зүйн хүрээ, бүтэц зохион байгуулалт, 
захиргааны дэг журамтай бөгөөд эдгээр бодлогын баримт бичгийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд 
Засгийн газар, төслийн санхүүжүүлэгч, гүйцэтгэгч агентлаг болон бусад сонирхогч талуудын 
чадавх, ололт туршлагыг бэхжүүлэх нь чухал гэдгийг АХБ хүлээн зөвшөөрдөг. Түүнчлэн 
Хамгааллын Үндэсний Тогтолцоог (ХҮТ) цаашид хөгжүүлэх нь Ази, Номхон далайн бүс 
нутгийн нийгэм, байгаль орчны тогтвортой хөгжилд дэмжлэг болно хэмээн АХБ үздэг.    
 
Б.  Нэр томъёо, үндэслэл 
 
2.  Тодорхойлолт. Хамгааллын үндэсний тогтолцоо гэж үндэсний, орон нутгийн, эсвэл 
салбарын хэрэгжүүлэгч байгууллага болон байгаль орчин, нийгмийн хамгааллын1 бодлоготой 
холбоотой хууль тогтоомж, дүрэм журмаас бүрдсэн үндэсний эрх зүйн болон бүтэц, зохион 
байгуулалтын тогтолцоог хэлнэ.    
 
3.  Үндэслэл. ХБГО-уудын хамгааллын бодлогын зарчим, шаардлага нь тухайн орнуудын 
шийдвэр гаргах соёл, нийгэм-эдийн засгийн нөхцөл байдлаас урган гардаг учраас энэхүү 
нөхцөл байдлаас хөгжлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч байгууллагын хамгааллын бодлого үр 
дүнтэй байх эсэх нь ихээхэн хамаардаг болохыг АХБ болон хөгжлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч 
бусад байгууллагын ажлын туршлага, үнэлгээ, судалгаанаас харж болно.  Тухайн ХБГО-ны 
одоо үйлчилж байгаа хууль эрх зүй, бодлого, байгууллагыг бэхжүүлэх талаар гаргаж буй 
хүчин чармайлтыг хөгжлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч байгууллага  дэмжиж байгаа тохиолдолд 
хөгжлийн туслалцааг нэмэгдүүлэх боломжтойг  мөн дээрх судалгаа харуулсан.      
 
4.  Сүүлийн 10 жилд, олон ХБГО-ууд байгаль орчны үнэлгээ, албадан нүүлгэн шилжүүлэх 
арга хэмжээ, нутгийн уугуул иргэдийн тухай үндэсний бодлого, хууль тогтоомж, дүрэм 
журмыг шинэчлэн боловсруулсан ба/эсвэл шинээр батлан гаргасан байна. Зарим ХБГО-уудын 
хууль тогтоомж, журам дүрэм нь АХБ-ны хамгааллын бодлогын зарчим, шаардлагатай 
дүйцэх хэмжээнд хүрсэн. Харин бусад ХБГО-уудын хувьд хууль эрх зүйн тогтолцоо, 
байгууллагын чадавх нь сул дорой хэвээр байгаа бөгөөд тэдгээрийг сайжруулах, чадавхийг нь 
бэхжүүлэх шаардлагатай байна. ХҮТ-г бэхжүүлэх, хэрэглэх тал дээр ХБГО-уудтай хамтран 
ажилласнаар хамгааллын бодлогыг бие даан хэрэгжүүлэх, хөгжлийн үр шимийг 
дээшлүүлэхэд нь туслах боломжтой болно.  Чадавх бэхжүүлэх талаар зохих арга хэмжээг 

1 Энэ тодорхойлолт нь Дэлхийн банкны байгаль орчин, нийгмийн хамгааллын үндэсний тогтолцооны тодорхойлолттой харьцангуй дүйнэ.    
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авсны үндсэн дээр ХҮТ-г ашигласан тохиолдолд төслийн хэрэгжилтийн чанар, цаг хугацааны 
оновчтой шийдэл сайжрах бөгөөд ингэснээр эрсдэл буурах боломжтой.    
 
5.  АХБ-наас одоо хэрэгжүүлж буй хамгааллын бодлого, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх горим 
журам нь ХБГО-уудын эрх зүйн болон байгууллагын тогтолцоо, аливаа үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх чадвар, хуримтлуулсан туршлагын ялгааг тооцоогүй, бүгдэд нэг л хандлагаар 
ханддаг гэсэн дүгнэлтийг Үйл ажиллагааны үнэлгээний газраас АХБ-ны хамгааллын 
бодлогод хийсэн үнэлгээний тусгай судалгаагаар гаргажээ.  Хамгааллын бодлогыг 
сайжруулснаар байгаль орчин болон нийгмийн хамгааллыг хэрэгжүүлэх ХҮТ-ны чадавхийг 
бэхжүүлж, ХҮТ-нд итгэх итгэлийг дээшлүүлэх боломж нээгдэнэ хэмээн уг газраас гаргасан 
зөвлөмжид өгүүлсэн байна.   
 
6.  Дэлхийн банк, Америк дундын хөгжлийн банк нь ХҮТ 2-г хэрэглэх талаар эртнээс 
хүчин чармайлт гаргасаар ирсэн билээ. ХҮТ-г үнэлэх АХБ-ны стратегийн чиг хандлага ба 
арга зүйг боловсруулж нэвтрүүлснээр АХБ нь өөрийн түншүүдтэй ажлын уялдаа холбоогоо 
төгөлдөржүүлж, хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээг сайжруулах горим журмыг оновчтой бөгөөд 
түргэн шуурхай болгон, үйлчилгээний зардлыг багасгаж чадах ба зээлдэгч/захиалагчид хэд 
хэдэн чиглэлд зэрэг үйл ажиллагаа явуулах, эсвэл төслөөс төсөлд  хуулбарлах ажил хийх 
шаардлагагүй болно.  
 
7.  АХБ-наас хамгааллын үндэсний тогтолцоог үнэлж, хэрэглэж ирсэн туршлага. 
Төсөл боловсруулах явцаас үзэхэд АХБ нь ХБГО-уудын хууль эрх зүйн шаардлага, 
институцийн чадавхийг хэт хатуу чанга бус, харин төслийн явцтай уялдуулан үнэлсээр ирсэн 
билээ. Жишээ нь, хэвийн явагдаж буй төслийн бэлтгэл ажил, хяналтын ажлын явцын тухайд, 
АХБ нь ХБГО-ууд болон АХБ-ны хамгааллын бодлогын шаардлагад байгаа зөрүүтэй байдлыг 
тогтоох дүн шинжилгээг хийж, нийгмийн болон байгаль орчны төлөвлөгөө, зээлийн гэрээний 
төсөл боловсруулах, чадавх бий болгоход чиглэсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх гүйцэтгэгч 
байгууллагын чадавхид үнэлгээ хийдэг. Гэвч ийм төрлийн үнэлгээ ихэвчлэн төслийн 
түвшнээр хязгаарлагдаж, ХҮТ-нд хийх системтэй, нарийн дүн шинжилгээ байнга 
үгүйлэгддэг.   
 
8.  Төслийн түвшний энэ хандлага нь ХБГО-ууд болон АХБ-д сургамжтай туршлага болж 
байгаа ч, албан бус, тогтмол бус байдлаар хэрэгжсэн хэвээр байна. Бүс нутгийн хөгжлийн үр 
дүнд ХБГО-уудад өөрийн гэсэн байгаль орчин, нийгмийн хамгааллын тогтолцоог бий болгох 
үйл явц эрчимтэй өрнөж, тэрхүү тогтолцоогоо бэхжүүлэх гэж тэдний эрмэлзэл нэмэгдэж 
байгаа бол, харин АХБ  ХҮТ-г үнэлэх нарийн нягт, ил тод аргачлалыг боловсруулж, ХҮТ-г 
илүү системтэйгээр бэхжүүлэх, хэрэглэх стратеги чиг хандлагыг нэвтрүүлж эхлэх хэрэгтэй 
байна.       
  
В.  АХБ-ны дэмжлэг бүхий үйл ажиллагаанд хамгааллын үндэсний тогтолцоог 
бэхжүүлэх, хэрэглэхэд баримтлах ерөнхий зарчим, арга барил  
 
9.  АХБ нь зээлдэгчийн чадавхийг хөгжүүлэхэд гол анхаарлаа хандуулахын зэрэгцээ 
ХБГО-уудын Хамгааллын үндэсний тогтолцоог (ХҮТ) бэхжүүлж, түүнийг үр дүнтэй 

22004 онд Дэлхийн банк 14 орны 20 төсөл дээр ХҮТ-г хэрэглэх 2 жилийн хугацаатай туршилтын хөтөлбөрийг эхлүүлсэн. 2007 оны 12 дугаар 
сард Дэлхийн банк энэ хөтөлбөрийн үнэлгээний тайланг гаргасан ба дахин 3 жилээр сунгасан. 2006 онд Америк дундын хөгжлийн банк  
“үндэсний тогтолцоо”-г ашиглах асуудлыг тусгасан  байгаль орчин ба хамгааллын  бодлогыг баталсан.  
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хэрэглэхэд дэмжлэг үзүүлэхийг эрмэлзсээр ирсэн. Үүний зэрэгцээ АХБ-ны төсөлд 
Хамгааллын үндэсний тогтолцоог (ХҮТ)-г хэрэглэсэн тохиолдолд АХБ-ны бодлогын зорилго, 
зарчмыг чандлан баримталж,хэрэгжилтийг хангах нөхцлийг бүрдүүлэх шаардлагатай. АХБ нь 
(i) тухайн ХҮТ нь АХБ-ны хамгааллын тогтолцоотой дүйцэхүйц байж, (ii) зээлдэгч нь 
үйлчилж буй хууль тогтоомж, дүрэм журмыг даган мөрдөх чадвартай хийгээд үүрэг хүлээсэн 
бол АХБ-ны дэмжлэг бүхий төслийн хүрээнд нийгэм, байгаль орчны нөлөөлөл ба эрсдэлийг 
үндэсний, орон нутгийн, салбарын, эсвэл байгууллагын түвшинд тодорхойлох үүднээс 
зээлдэгчийн ХҮТ-г ашиглах асуудлыг авч үзэж болно.       
 
10.  Дүйцэх ба хүлээн зөвшөөрөгдөх байдал. ХҮТ-г хэрэглэх эсэх талаар шийдвэр 
гаргахад дүйцэх ба хүлээн зөвшөөрөгдөх байдал гэсэн 2 урьдчилсан нөхцлийг харгалзан 
үздэг. Хэрэв зээлдэгч талын  ХҮТ нь АХБ-ны хамгааллын бодлогын танилцуулгад (16-18 
дугаар хуудас) заасан бодлогын хүрээ, идэвхжүүлэгч хүчин зүйл,  зарчмыг дагаж, АХБ-ны 
тогтолцоотой адил зорилтыг дэвшүүлж байгаа бол, АХБ нь зээлдэгчийн ХҮТ-г АХБ-ны 
хамгааллын тогтолцоотой дүйцэхүйц гэж үзнэ. Мөн АХБ нь зээлдэгчийн тогтолцоог хэрэглэх 
эсэх талаар шийдвэр гаргахын өмнө зээлдэгчийн ХҮТ-г хэрэгжүүлж ирсэн практик, туршлага, 
чадавхийг хүлээн зөвшөөрч болох эсэхийг үнэлнэ. Үнэлгээнд дараах аргыг хэрэглэнэ. Үүнд:  
 

(i) Үндэсний/орон нутгийн/салбарын/байгууллагын түвшинд хийгдэх үнэлгээ. 
АХБ нь ХҮТ-ны дүйцэх байдал болон зээлдэгчийн үндэсний, орон нутгийн, 
салбарын, эсвэл байгууллагын түвшинд аливаа ажлыг гүйцэтгэх чадварыг 
үнэлж, тогтоох үүрэг хариуцлагатай. Хэрэв үнэлгээгээр гарсан зөрүүг ул 
сууриар нь арилгах боломж байгаа нь харагдвал АХБ болон зээлдэгч нь тэрхүү 
зөрүүг арилгах тусгай арга хэмжээг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусган 
хэрэгжүүлэх талаар тохиролцоно. Хөгжлийн чиглэлээр ажилладаг түншлэгч 
бусад байгууллагуудын сүүлийн үед хийсэн, шаардлагын дагуу шинэчлэн 
боловсруулсан судалгаа шинжилгээний ажил болон үнэлгээг ХҮТ-г үнэлэхэд 
ашиглах боломжтой. Хөгжлийн чиглэлээр ажилладаг бусад түншлэгч 
байгууллагуудтай хамтран үнэлгээ хийхийг дэмждэг. Энэ үе шатанд АХБ нь 
ХҮТ-г АХБ-ны санхүүжилттэй тухайн нэг төсөлд хэрэглэх асуудлыг авч 
хэлэлцэхгүй бөгөөд Хамгааллын бодлогын танилцуулгад (ХБББ)-д заасан АХБ-
ны хамгааллын шаардлагыг баримтална.       

 
(ii)  Төслийн түвшинд хийгдэх үнэлгээ. АХБ нь ХҮТ-г АХБ-ны тогтолцоотой 

дүйцэхүйц гэж, мөн зээлдэгчийн үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх дадал туршлага 
болон чадавхийг үндэсний, орон нутгийн, салбарын, эсвэл байгууллагын 
түвшинд хүлээн зөвшөөрч болохуйц хэмжээнд байна гэж нэгэнт үзсэн бол улс, 
орон нутаг, салбарын хэмжээнд АХБ-ны санхүүжилттэй хэрэгжих төслийн,  
эсвэл байгууллагын санхүүжилттэй төсөлд ХҮТ-г ашиглах асуудлыг авч үзэж 
болно. АХБ нь ХҮТ-г төсөлд нэвтрүүлэхээс өмнө хүлээн зөвшөөрөгдөх 
байдлын үнэлгээг (үүнд хэрэгжүүлэгч ба гүйцэтгэгч байгууллагын чадавх, 
ололт амжилт, дадлага туршлага орно) хийнэ. Үнэлгээг төслийн бэлтгэл ажлын 
явцад төслийн бүтэц, төлөвлөлтийг боловсруулах ажлын нэг хэсэг болгон 
хийнэ. АХБ нь чадавх бэхжүүлэх хөтөлбөрийг боловсруулж, шаардлагатай бол 
төслийн бүтэц, төлөвлөлтөд тусгахад зээлдэгчид тусална. Хүлээн зөвшөөрөгдөх 
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байдлын үнэлгээний үр дүнг баримтжуулж, АХБ-ны Ерөнхийлөгчийн тайлан, 
зөвлөмжид тусгана.     

 
11.  Хамгааллын үндэсний тогтолцоог бэхжүүлэх үүднээс бодлогын зөрүүг арилгах. 
Хэрэв зээлдэгч АХБ-ны ХБББ-д (16-18 дугаар хуудас)  заасан бодлогын хүрээ, идэвхжүүлэгч 
хүчин зүйлс, зарчмыг дагаж, зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд ХҮТ-гоо бэхжүүлэх 
шаардлагатай бөгөөд энэ талаарх  үүрэг хариуцлагаа ухамсарлаж байгаа бол АХБ-ны зүгээс 
дүйцэх байдлыг тогтоосны дараа ХҮТ-г бэхжүүлэх арга хэмжээнд анхаарлаа хандуулах 
боломжтой. Түүнчлэн, хэрэв зээлдэгч нь хамгаалах бодлогыг үр дүнтэй нэвтрүүлэхэд бэлэн 
байхын тулд дадлага туршлага, чадавхиа бэхжүүлэх шаардлагатай бөгөөд үүнийгээ 
ухамсарлаж байгаа бол АХБ нь хүлээн зөвшөөрөгдөх байдлыг тодорхойлсны дараа 
зээлдэгчийн хэрэгжүүлэх чадвар болон чадавхийг бэхжүүлэх арга хэмжээнд анхаарлаа 
хандуулж болно. Зээлдэгч төслийн холбогдох үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж эхлэхээс өмнө 
дээрх арга хэмжээг авах ба үүнд АХБ-ны дэмжлэгийг авч болно. Зээлдэгч нь дээрх арга 
хэмжээг тусгасан үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг АХБ болон бусад түншлэгчийн 
тусламжтайгаар харилцан тохиролцсон хугацаанд  бэлтгэж боловсруулна. Дүйцэх байдлыг 
тогтоох үйл ажиллагааны төлөвлөгөө нь хууль эрх зүйн  зохицуулалтын хүрээнд 
шаардлагатай өөрчлөлтийг хийх замаар АХБ-ны хамгааллын бодлогын зорилго, хамрах хүрээ, 
идэвхжүүлэгч хүчин зүйлс, зарчимтай ХҮТ-г нийцүүлэх явдлыг эрчимжүүлэхэд анхаарлаа 
хандуулна. Чадавх бэхжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу зээлдэгч болон бусад 
гол байгууллагуудын чадавхийг бэхжүүлэх асуудлыг шийдвэрлэнэ.  
 
12.  Хамгааллын үндэсний тогтолцооны түвшин. АХБ нь (i) тухайн ХҮТ, улс орны, 
салбарын, эсвэл байгууллагын нөхцөл байдлын талаарх АХБ-ны хуримтлуулсан мэдлэг болон 
ХБГО-уудад АХБ-наас төлөвлөж буй арга хэмжээний талаар зээлдэгчтэй хийсэн яриа 
хэлэлцээ (ii) дүйцэх ба хүлээн зөвшөөрөгдөх  байдлын үнэлгээний үр дүн, (iii) бодлогын 
зөрүүг арилгах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зээлдэгчийн эрмэлзэл дээр 
үндэслэн үндэсний, орон нутгийн, салбарын болон байгууллагын зэрэг өөр өөр түвшинд 
ХҮТ-г хэрэглэх асуудлыг авч үзэж болно.  
 
13.  Хамгааллын үндэсний тогтолцоог хэрэглэх хүрээ. Дүйцэх  ба хүлээн зөвшөөрөгдөх 
байдлын түвшин хамгааллын бодлогын онцлогоос шалтгаалан өөр өөр байдаг учраас улс 
орон, салбар эсвэл байгууллага нь ХҮТ-ны үнэлгээний үр дүнгээс хамааран 1, 2 эсвэл 
хамгааллын бүх 3 бодлогод (байгаль орчин, албадан нүүлгэн шилжүүлэлт,  нутгийн уугуул 
иргэдийн тухай) ХҮТ-г хэрэглэх боломжтой.    
  
14.  Мэдээллийн ил тод байдал ба олон нийттэй зөвлөлдөх ажил. ХҮТ-г аль болох 
бэхжүүлэх, хэрэглэх саналыг үндэслэлийн хамт үндэсний түншлэлийн стратеги, эсвэл 
үндэсний түншлэлийн стратегийн явцын тайланд тусгаж, танилцуулна 3 .Үндэсний 
түншлэлийн стратегийн баримт бичгийг АХБ-ны Олон нийттэй харилцах бодлогын (2005) 
шаардлагын дагуу олон нийтэд танилцуулдаг. Үндэсний, орон нутгийн, салбарын эсвэл 
байгууллагын түвшинд дүйцэх ба хүлээн зөвшөөрөгдөх байдлын үнэлгээний төслийг хийж 
дуусмагц баримтжуулж, олон нийтээр хэлэлцүүлэх зорилгоор АХБ-ны цахим хуудсанд  
байршуулна. АХБ нь төрийн болон олон нийтийн байгууллага зэрэг сонирхогч талын саналыг 
авах үүднээс тухайн улсын дотоодод зөвлөлдөх семинарыг зохион байгуулна. Дүйцэх ба 

3 Жишээ нь улс орны түншлэлийн стратеги, үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөө, дунд хугацааны хяналтын тайлан байна. 
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хүлээн зөвшөөрөгдөх байдлын үнэлгээний тайланг эцсийн байдлаар боловсруулж гаргасны 
дараа АХБ-ны цахим хуудсанд байршуулна. Мөн ХҮТ-д оруулах өөрчлөлтийг тусган 
шинэчлэн боловсруулсан үнэлгээг хийж дууссаны дараа АХБ-ны цахим хуудсанд  
байршуулна. Төслийн түвшинд хийгдсэн хүлээн зөвшөөрөгдөх  байдлын үнэлгээний 
асуудлууд нь төслийн бэлтгэл үед авч хэрэгжүүлэх хамгааллын бодлогыг ил тод мэдээлэх, 
зөвлөлдөх зэрэг хэвийн үйл явцын нэг хэсэг байна.  
 
15.  ХҮТ-оос татгалзах. ХҮТ-г ээдрээтэй, эрсдэл өндөртэй төсөлд хэрэглэхгүй. Ийм 
төрлийн төслийг АХБ-ны энгийн төсөлд тавигдах шаардлагын дагуу авч үзнэ.    
 
16.  Үе шаттай хандах аргачлал.  ХҮТ-ны бодлого хүчин төгөлдөр болсноос хойш эхний 
3 жилийн хугацаанд орон нутгийн, салбарын, эсвэл байгууллагын түвшинд анхаарал 
хандуулах замаар цөөн тооны улс оронд ХҮТ-г хэрэглэнэ. ХҮТ-г хэрэгжүүлж, хэрэглэснээр 
гарсан үр дүнгийн  үнэлгээг энэ бодлого хүчин төгөлдөр болсноос хойш 3 жилийн дараа 
хийнэ.  
 
17.  Хамгааллын үндэсний тогтолцоонд оруулах өөрчлөлт. ХҮТ-г хэрэглэх явцад 
үндэсний, орон нутгийн, салбарын, эсвэл байгууллагын түвшинд хууль тогтоомж, дүрэм 
журамд өөрчлөлт орвол, АХБ эдгээр өөрчлөлтийн нөлөөг үнэлж, зээлдэгчийн хамт тэр талаар 
авч хэлэлцэнэ. АХБ-ны хувьд ийм төрлийн өөрчлөлт нь ХҮТ-г цаашид сайжруулахад тустай 
бөгөөд зээлдэгч мөн өөрөө хүсч байгаа бол АХБ нь (i) эдгээр өөрчлөлтийг тусгахын тулд одоо 
үйлчилж байгаа гэрээг эргэн харах, шаардлагатай бол гэрээнд  өөрчлөлт оруулах, (ii) дүйцэх 
ба хүлээн зөвшөөрөгдөх байдлын үнэлгээг шинэчлэхийг хүлээн зөвшөөрч болно. Удирдлага 
нь гэрээнд оруулах аливаа өөрчлөлтийн талаар тайлбарлаж, үндэслэлийг гарган батлуулахаар 
Удирдах зөвлөлд хүргүүлнэ (ихэвчлэн зөвшөөрөгдөх үндэслэлтэйгээр). Хэрэв ХҮТ-г зээлдэгч 
ба АХБ хоорондын байгуулсан гэрээтэй үл нийцэх байдлаар өөрчилсөн бол АХБ-ны гэрээнд 
заасан арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ.   
 
Г.  АХБ-ны үүрэг хариуцлага, хариуцлага хүлээх чадвар  
 
18.  Дүйцэх ба хүлээн зөвшөөрөгдөх байдлын үнэлгээ. АХБ нь ХҮТ-ны дүйцэх байдал, 
зээлдэгчийн ажил хэрэгжүүлэх чадвар, дадлага туршлагын арга барил хүлээн зөвшөөрөгдөх 
эсэхийг үнэлж, тодорхойлох үүрэгтэй. АХБ нь дараах арга хэмжээг авна. Үүнд:   

(i) АХБ-ын хамгааллын бодлогын зорилт, хамрах хүрээ, идэвхжүүлэгч хүчин зүйлс,  
зарчимтай ХҮТ-ны дүйцэх байдал, зээлдэгчийн ажил хэрэгжүүлэх туршлага, үйл 
ажиллагааны замнал, чадвар чадавх хүлээн зөвшөөрөгдөх эсэхийг үнэлж, ХҮТ-г бэхжүүлэхэд 
шаардлагатай арга хэмжээ, үйл ажиллагааг тодорхойлохдоо зээлдэгчтэй хамтран ажиллах,  

(ii) үнэлгээний үр дүнг үндэслэн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах,   ХҮТ-г 
хэрэглэхийн тулд тэрхүү төлөвлөгөөний заалтыг албан ёсны гэрээнд тусгахад нь зээлдэгчид 
тусална. Ийм гэрээ байгуулсны дараа хэрэв зээлдэгч үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэхээ зогсоовол, гэрээний дагуу АХБ ХҮТ-г хэрэглэх явдлыг зогсоож, өөрийн 
хамгааллын тогтолцоо болгон өөрчилж болно.  

(iii) дүйцэх байдлын үнэлгээний дүнг хэлэлцэх, баталгаажуулах, мөн үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд санал болгон тусгагдсан арга хэмжээний талаар зөвшилцөлд хүрэх зорилгоор 
ХБГО-уудын төлөөлөгчдийн хамт сонирхогч талтай зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулна.  
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(iv) хөтөлбөрийн зээл болон техникийн туслалцаа үзүүлэх замаар үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай техникийн болон санхүүгийн 
дэмжлэгийг үзүүлнэ.  
 
19.  Төслийн түвшинд баримт бичгийг шалгах, хянах. ХҮТ-г үйл ажиллагаанд 
нэвтрүүлснээр санал болгож буй тухайн төслийг Удирдах зөвлөл батлуулахаас өмнө 
хамгааллын бодлогыг хянах үүрэг хариуцлагаас АХБ чөлөөлөгдөхгүй. Гагцхүү ялгаа нь ХҮТ-
ны дагуу тавигдах шаардлага ба харилцан тохиролцсон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөн дээр 
үндэслэн хянан шалгахад оршино. ХҮТ-г хэрэглэх төслийг Удирдах зөвлөлөөс баталсны 
дараа АХБ нь бусад хөрөнгө оруулалт бүхий төслүүдийн нэгэн адил горим журмыг 
баримталж, хяналтыг хэрэгжүүлнэ.    
 
20.  Хариуцлагын тогтолцоо. ХҮТ-г хэрэглэснээр АХБ-ны хариуцлагын тогтолцоо, 
тухайлбал АХБ-ны Төслийн тусгай зохицуулах алба болон Хяналтын хорооны үүрэг 
хариуцлага буурах ёсгүй.  Санал гомдол гарсан тохиолдолд Хяналтын хороо нь АХБ-ны 
бодлогын тогтолцоо, хэрэглэх хүрээ, идэвхжүүлэх хүчин зүйлс, зарчимтай ХҮТ-ны 
(дүйцэхүйц хэмжээнд хүрэхийн тулд тохиролцсоны үндсэн дээр авч хэрэгжүүлэх бусад арга 
хэмжээ) дүйцэх байдлыг үнэлсэн  АБХ-ны үнэлгээг хянаж үзэх бөгөөд ингэхдээ ХБББ-ны 
зорилт болон АХБ-ны төслийн хяналтын зорилтыг хангасан эсэхийг шалгана. ХҮТ-г үйл 
ажиллагаанд нэвтрүүлснээр АХБ-ны Бие даасан үнэлгээний газрын үүрэг хариуцлага 
өөрчлөгдөхгүй.   
 
Д.  Зээлдэгчийн хүлээх хариуцлага  
 
21.  Хамгааллын үндэсний тогтолцооны үнэлгээ, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
боловсруулах. Зээлдэгч нь дүйцэх байдал болон хүлээн зөвшөөрөгдөх байдлын үнэлгээнд 
дэмжлэг үзүүлж, оролцоно. Зээлдэгч/захиалагч нь: 

 (i)  АХБ-ны үнэлгээний багтай холбогдох бүх баримт материал, мэдээллийн сан 
болон мэдээллээ хуваалцаж, шаардлагатай үед семинар, сургалт явуулах талаар 
идэвхийлэн ажиллана. 

(ii)  үнэлгээний үр дүнг хэлэлцэх, баталгаажуулах зорилгоор сонирхогч талуудтай 
зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулахад туслалцаа үзүүлнэ.  

(iii)  шаардлагатай өөрчлөлтийг шийдэхэд чиглэсэн  арга хэмжээг тусгасан үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулна.  

 
22.  Хэрэгжилт. Зээлдэгч нь дүйцэх байдалд хүрч, түүнийгээ хэвээр хадгалах, мөн АХБ-ны 
үнэлгээний дагуу хэрэгжүүлэх дадал туршлага, ололт амжилт, чадавхиа хүлээн зөвшөөрөгдөх 
хэмжээнд хүртэл хөгжүүлэх, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. ХҮТ-г 
хэрэглэж буй төсөл бүр дээр зээлдэгч нь энэхүү ХБББ-д тусгагдсан бөгөөд заавал баримтлах 
шаардлагатай бодлогын зарчмыг тусгасан ХҮТ-ны заалтуудыг тодорхойлно. Эдгээр заалтууд 
нь ХҮТ-ны бүтэц, үйл ажиллагааны хэлбэр зэргээс хамааран төсөл бүрт өөр өөр байж болно. 
Аль ч  тохиолдолд дүйцэх байдлыг хангаж, тэр түвшнээ хадгалах хийгээд хүлээн 
зөвшөөрөхүйц хэрэгжилтийг хангахын тулд зээлдэгчид шаардлагатай  эдгээр заалт болон 
нэмэлт аливаа арга хэмжээг АХБ-ны энгийн гэрээн дэх зээлдэгчийн хүлээх үүрэг хариуцлагад 
тооцдог.          
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Е.  Нөөцийн асуудлууд  
 
23.  Хэдийгээр ХҮТ-г бэхжүүлэх, хэрэглэхтэй холбоотой үйл явц нь үндэсний, орон 
нутгийн, эсвэл салбарын түвшний үнэлгээ, төслийн бэлтгэл ажлын явцад эрчимтэй нөөц 
хөрөнгө4 шаардаж болох ч, дунд ба урт хугацаанд зардал хэмнэх боломжтой. Учир нь дүйцэх 
ба хүлээн зөвшөөрөгдөх байдлын үнэлгээг цаашдаа байнга ашиглах боломжтой.  АХБ-ны 
төсөлд ХҮТ-г хэрэглэснээр (i) дүйцэх ба хүлээн зөвшөөрөгдөх  байдлын үнэлгээ хийх, 
үнэлгээ хийсний дараа зөвлөлдөх уулзалт хийх, (ii) ХҮТ-г бэхжүүлэхийн тулд дунд ба урт 
хугацааны чадавх бий болгох арга хэмжээг авах, (iii) АХБ-ны ажилтнуудыг сургах, (iv) ХҮТ-
ны төслийн багцыг хянах зэрэг зардлыг бий болгоно.   
 
24.  Дунд хугацаанд ХҮТ-той холбоотой нэмэлт зардал гарна. Жил бүр эрэлт хэрэгцээнээс 
хамааран, нэмэлт мэргэжлийн хүмүүсийг ХҮТ-ны дүйцэх байдлын үнэлгээг хийлгүүлэхээр 
ажиллуулах шаардлага гарч болно. Дүйцэх байдлын үнэлгээ бүрт 5-12 хүн/долоо хоног 
ажиллуулах ба хүлээн зөвшөөрөгдөх байдлын үнэлгээнд нэмэлт хүн/долоо хоног 
шаардлагатай болж болох юм. Цаашид нөөц хөрөнгийг нэмэгдүүлэх  шаардлага тулгарч 
болох бөгөөд тэр үед мэргэжилтний зөвлөмжийг хэсэгчлэн авах замаар шийдэх боломжтой. 
Түүнээс гадна Дэлхийн банк ХҮТ-ны оношлогооны аргачлалыг боловсруулах, хэрэглэх 
талаар чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа бөгөөд цаашид энэ чиглэлээр хамтран ажиллах хүсэл, 
эрмэлзэл байна. Дэлхийн банк зэрэг түншлэгч байгууллагуудтай хамтран ажилласнаар үр дүн 
сайжирч, нэмэлт нөөцийн үр дүн баталгаажна.   

4  Дэлхийн банкны туршлагаас харахад үнэлгээ хийх, олон нийттэй зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулах, үнэлгээний тайлан бэлтгэхэд 
мэргэжилтэн, зөвлөхийг урт хугацаагаар авч ажиллуулах шаардлага, хэрэгцээ байгааг харуулдаг.   
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ОЛОН ТАЛТ САНХҮҮГИЙН БУСАД БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ТУРШЛАГААС 

 
1.  Ойролцоогоор 5 жилийн өмнөөс олон талт үйл ажиллагаа явуулдаг санхүүгийн зарим 
байгууллагууд байгаль орчин хийгээд нийгмийн хамгааллын бодлогоо эргэн хянаж, дахин 
боловсруулах болсон. АХБ-ны хамгааллын бодлогын шинэчлэлтэй уялдуулан тэдгээр 
байгууллагууд нь өөрсдийн бодлогоо эргэн хянах үндэслэл, ажлын хүрээ, гарах үр дүнг 
судлах ажлыг хийсэн байна. Дэлхийн Банк болон түүний гишүүн, хувийн хэвшлийн хөрөнгө 
оруулалтын асуудал хариуцсан Олон улсын санхүүгийн корпораци (ОУСК), Америк дундын 
хөгжлийн банк (АДХБ), Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк (ЕСБХБ) болон Экваторын 
зарчмыг хүлээн зөвшөөрсөн санхүүгийн байгууллагуудын туршлагын талаар дор өгүүлэх 
болно.           
 
A.  Дэлхийн Банк 
 
2.  Дэлхийн Банк нь байгаль орчин, нийгмийн хамгааллын 10 бодлого1 болон эдгээрээс 
ангид  улс орны тогтолцоог хэрэглэх бодлоготой байдаг. Мөн хамгааллын төлөвлөгөөний 
баримт бичгүүдийг нээлттэй болгох тухай шаардлагыг тусгасан мэдээллийн ил тод байдлын 
бодлого (2002) нь дээрх бодлогын баримтууд дээр нэмэгдэнэ.   
 
3.  1998 онд Дэлхийн Банк нутгийн уугуул иргэдийн тухай бодлогоо шинэчилсэн бөгөөд 
явцын дунд бодлого улам бэхжиж, илүү нарийвчилсан, уян хатан болсон. Нутгийн уугуул 
иргэдийн тухай шинэчлэгдсэн бодлогоор (2005) (i) нийгэмд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ, 
урьдчилсан судалгаа, хамрах хүрээтэй холбоотой зарим тодорхойгүй асуудлуудыг цэгцэлж, 
(ii) төсөл боловсруулахад тавигдах шаардлагыг хялбаршуулан, (iii) жилийн хөрөнгө 
оруулалтын хөтөлбөр, хэд хэдэн дэд төслийн бэлтгэл ажил, хэрэгжилтийг хамрах төслүүдэд 
зориулсан жигд хуваарилалтын зарчим болон төлөвлөлтийн хамрах хүрээг (урьдчилсан ганц 
төлөвлөгөөний оронд) танилцуулж, (iv) нутгийн иргэдийн соёлын өв, мэдлэгийг2 арилжааны 
зориулалтаар хөгжүүлэхдээ тэдэнтэй урьдчилан тохиролцох, мэдээлэл үнэ төлбөргүй өгөх 
зарчим дээр тулгуурлан, зөвхөн нөлөөлөлд өртсөн иргэдийн дэмжлэгийг авсан төслийг л 
санхүүжүүлэх шаардлагыг Дэлхийн Банк хэрэгжүүлэх ёстой болсон  байна.        
 
4.  2006 онд Дэлхийн Банк соёлын биет өвийн тухай бодлогоо шинэчилсэн болно. 
Нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн, буюу хүлээн зөвшөөрөгдөх соёлын өв бүхий бүс нутагт 
(археологи, палентологи, түүхийн болон ариун дагшин газрууд) хэрэгжих төсөл болон соёлын 
биет өвийн менежмент, хамгааллыг дэмжих зорилготой төсөлд энэхүү бодлогыг баримталдаг. 
Үүний тулд нөлөөлөлд өртсөн орон нутгийн иргэд, засгийн газрын болон  олон нийтийн 
байгууллагуудтай зөвлөлдөж, уулзалт зохион байгуулах шаардлагатай.      
 

1 10-н бодлого нь (i) байгаль орчны үнэлгээ (OP/BP 4.01), (ii) амьдрах уугуул орчин (OP/BP 4.04), (iii) ХАА-н хортон шавжийн менежмент 
(OP 4.09), (iv) албадан нүүлгэн шилжүүлэлт (OP/BP 4.12), (v) нутгийн уугуул иргэд (OP/BP 4.10), (vi) ой мод (OP 4.36), (vii) соёлын биет өв 
(OP 4.11), (viii) далангийн аюулгүй байдал (OP/BP 4.37), (ix) олон улсын усан замын тухай төсөл (OP/BP 7.50), ба (x) маргаантай бүс нутагт 
хэрэгжих төсөл (OP/BP 7.60)-тэй холбоотой. Сүүлийн 2 бодлого нь гол төлөв олон улсын хуультай холбоотой байдаг тул 5, 6 дугаар зүйлд 
тайлбарласан туршилтын хөтөлбөр (OP 4.00) -т оруулаагүй болно.   
2 Дэлхийн Банкны Нутгийн уугуул иргэдийн цахим хуудас вэб сайт: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTINDPEOPLE/0,,menuPK:407808 
~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:407802,00.html    
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5.  Дээр дурьдсан бодлогыг шинэчлэх явцдаа Дэлхийн Банк хамгааллын үндэсний 
тогтолцоог өөрийн үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэх талаар  үнэлгээ хийжээ. Илүү өргөн хүрээнд 
хэрэглэгдэх болсон хамгааллын үндэсний тогтолцоо болон хөгжлийн үр өгөөжийн хоорондын 
холбоо өөрчлөгдөж буйг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр Дэлхийн Банк байгаль орчин, 
нийгмийн хамгааллын асуудлыг шийдвэрлэхэд зээлдэгчийн тогтолцоог хэрэглэх асуудлыг 
нарийвчлан судалсан байна. Энэ зорилгын үүднээс Дэлхийн Банкны Гүйцэтгэх захирлуудын 
зөвлөл 2005 онд 2 жилийн хугацаатай туршилтын хөтөлбөр, түүний бодлогыг баталжээ. Энэ 
бодлогоор үндэсний тогтолцоог үнэлэх аргыг танилцуулж, зээлдэгч болон Дэлхийн Банкны 
гүйцэтгэх үүрэг, холбогдох баримт бичиг, мэдээллийг олон нийтэд хүргэхэд тавигдах 
шаардлагыг тодорхойлсон байна. Дээрх бодлого нь бодлогын нэгдсэн  баримт бичиг болон  
Дэлхийн Банкны одоогийн хамгааллын бодлогыг (OP 4.00, Хүснэгт A1) тусгасан, хамгааллын 
найман асуудлыг тоймлон харуулсан хүснэгтээс бүрдэх бөгөөд асуудал бүр  өөрийн гэсэн 
зорилго ба зорилгод хүрэхийн тулд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд баримтлах зарчмыг 
агуулсан байдаг.          
 
6.  2008 оны 1 дүгээр сард Дэлхийн Банк 2 жилийн туршилтын хөтөлбөрийн үнэлгээний 
тайланг гаргасан. Энэхүү тайлангаас үзэхэд зээлдэгчийн чадавхийг системтэйгээр, тогтвортой 
дээшлүүлэхийн тулд Дэлхийн Банк нь туршилтын хөтөлбөрт тусгагдсан болон төсөлд 
тулгуурласан аргаас илүүг сэдэх шаардлагатай болсон байна. Хамгааллыг илүү өргөн хүрээнд 
хэрэгжүүлэх үйлст зээлдэгч болон бусад түнш байгууллагуудыг татан оролцуулах тухай  
санал санаачилга төслөөс үндэсний хэмжээнд өсч өргөжих шаардлагатай бөгөөд ийм замаар 
зээлдэгчийн чадавхийг одоо байгаа төслийн түвшнээс илүү тогтвортой түвшинд хөгжүүлэх 
саналыг тайланд дурджээ. Тайланд тусгагдсан бусад гол дүгнэлтийг дурьдвал: (i) үндэсний 
тогтолцоог хэрэглэсэн нь Дэлхийн Банкны бодлогын зорилт, тухайлбал байгаль орчин ба 
соёлын биет өвийг үнэлэхэд тус нэмэр болсон, (ii) байгалийн амьдрах орчин, ой мод, хортон 
шавьжийн менежмент, далангийн аюулгүй байдлын үндэсний хамгааллын тогтолцоо болон 
бодлогын аливаа зөрүүг арилгах арга хэмжээг авах талаарх туршлагын хэтийн төлөв нь 
найдвар төрүүлэхүйц хэмжээнд байна, (iii) гэвч албадан нүүлгэн шилжүүлэх үед хамгааллын 
арга хэмжээнд тавигдах Дэлхийн Банкны болон үндэсний тогтолцооны шаардлагын 
хоорондын зөрүү нь ихэнхдээ их байгаа тул тусгай төсөл хэрэгжүүлэн зөрүүг арилгах арга 
хэмжээ авах шаардлагатай, (iv) хэдийгээр нутгийн уугуул иргэдтэй холбоотой тавигдах 
шаардлагыг туршилтаар хэрэгжүүлээгүй боловч, ихэнх улс орнууд албадан нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн талаар эрх зүйн болон бодлогын хүрээнд шинэчлэл хийгээгүй атлаа нутгийн 
уугуул иргэдтэй холбоотой бодлого, эрх зүйн шинэчлэл хийсэн,  (v) байгаль орчин, нийгмийн 
хамгааллын чиглэлд үндэсний хамгааллын тогтолцоог аажмаар илүү өргөн хүрээнд хэрэглэх 
нь зөв болох талаар Дэлхийн Банк хангалттай туршлага хуримтлуулсан ч тус банкны бүх 
төсөлд энэхүү тогтолцоог  хэрэглэхийг бүрэн дэмжиж чадахгүй байна гэжээ.             
 
7.  Дэлхийн Банк зарим үйл ажиллагаанд хамгааллын бодлогыг хэрэгжүүлэхдээ  зарчимд 
тулгуурласан арга барилыг урт хугацаанд хэрэглэх боломжийн талаар тусгайд нь үнэлгээ 
гаргаж авч үздэг бөгөөд дараа нь ОУСК ба Олон талт хөрөнгө оруулалтын баталгааны 
агентлаг (ОТХОБА)-ийн хамгааллын бодлогыг хэрэглэсэн сургамж болон туршлагыг үнэлдэг.   
 
8.  Хямрал, онц байдалд шуурхай арга хэмжээ авах бодлогыг (OP/BP 8.00) тусгах 
зорилгоор Дэлхийн Банкны байгаль орчны үнэлгээний үйл ажиллагааны бодлогыг (OP 4.01) 
2007 оны 3 дугаар сард шинэчилсэн юм.     
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Б. Олон улсын санхүүгийн корпораци  
 
9.  ОУСК нь Дэлхийн Банкны бодлого дээр үндэслэн 1988 онд  хамгааллын бодлогыг 
батлахдаа өөрийн үйл ажиллагааны хүрээнд хувийн салбарын чиглэлээр зарим өөрчлөлтийг 
оруулсан. 2003 онд өөрийн бодлогын хэрэгжилтийн талаар зөвлөх мэргэжилтнээс гаргасан 
зөвлөмж, илрүүлсэн ололт дутагдал болон  ОУСК-ын дотоодын хяналт, үнэлгээний үр дүнг 
үндэслэн хамгааллын бодлогын шинэчлэлийг 2003 онд эхлүүлсэн байна. Энэ шинэчлэлийн 
хүрээнд (i) тодорхой, энгийн, хэрэглэхэд хялбар шаардлагыг бий  болгох, (ii) бодлогын зөрүүг 
арилгах, (iii) Дэлхийн Банкны хамгааллын бодлоготой уялдуулахын хамт хувийн хэвшлийн 
асуудлыг онцлох, (iv) ОУСК-ын бодлогод  тогтвортой байдлын үзэл баримтлалыг тусгах 
шаардлагыг тэргүүний асуудал болгосон байна.  
 
10.  2006 онд батлагдсан ОУСК-ын тогтвортой байдлын бодлогын шинэ тогтолцоогоор 
ОУСК ба түүний захиалагчдийн үүрэг хариуцлагыг зааглаж өгсөн байна.  (i) Байгаль орчин, 
нийгмийн  тогтвортой байдал, (ii) мэдээллийг ил тод түгээх үйл явц3, (iii) байгаль орчин, 
нийгмийн хяналтын горимын талаарх бодлогод ОУСК-ын шаардлага туссан байна. 4  Мөн 
удирдамж (гүйцэтгэлийн стандартын дагалдах баримт), нэр томъёоны тайлбар, байгаль орчин, 
эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны удирдамжийн5 дагуу ОУСК-ын мэргэжилтэн, захиалагчид 
ажилладаг.    
 
11.  Бодлогын шинэ тогтолцоо нь нийгэм, байгаль орчны үнэлгээг бүрэн хамарч, үнэ 
төлбөргүй, урьдчилан мэдээлсний үндсэн дээр зохион байгуулсан зөвлөлдөх уулзалтаар 
дамжуулан иргэдийн оролцоог хангах замаар олон нийтийн дэмжлэгийг авах, хөдөлмөрийн 
стандарт, ажлын нөхцлийн тухай бодлого, орон нутгийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах 
шинэ гүйцэтгэлийн стандартыг танилцуулж, захиалагчаас бусад тогтолцооны адил нийгэм, 
байгаль орчны менежментийн тогтолцоог бүрдүүлж түүнийгээ тууштай авч явахыг шаарддаг. 
Хортон шавьжийн менежмент, далангийн аюулгүй байдал, ой мод, олон улсын усан замын 
аюулгүй ажиллагаа зэрэг бие даасан бодлогыг гүйцэтгэлийн стандартын6 8 баримтыг нэгтгэж 
шинэчилсэн байна. 2007 оны 11 дүгээр сард ОУСК-ын менежментийн зөвлөл нь Удирдах 
зөвлөлд ОУСК-ын захиалагчид  гүйцэтгэлийн стандартыг хэрхэн хүлээж авч байгаа талаар 
мэдээлсэн байна.    
 
В. Америк дундын хөгжлийн банк  
 

3  ОУСК-ын мэдээллийг олон нийтэд танилцуулах журмын дагуу ОУСК-ын байгаль орчин, нийгмийн үнэлгээний мэдээлэл, ОУСК-ын 
гаргасан дүгнэлт, зөвлөмжийн товч мэдээллийг А ангиллын төслийн хувьд Зөвлөлөөр хэлэлцүүлэхээс 60 хоногийн өмнө, Б ангиллын 
төслийн хувьд 30 хоногийн өмнө олон нийтэд танилцуулахыг шаарддаг. Гүйцэтгэлийн стандартад ОУСК-ын үйлчлүүлэгчдэд мэдээлэл 
танилцуулах шаардлага орсон байдаг. Гүйцэтгэлийн стандарт №1-т (нийгэм, байгаль орчны үнэлгээний менежментийн тогтолцоо) ОУСК-аас 
төслийн барилгын ажлыг эхлүүлэхээс өмнө сөрөг нөлөөлөлтэй төслийн үнэлгээний дүнг төслийн талаарх зөвлөлдөх үйл явц эхлэхээс өмнө 
танилцуулахыг шаарддаг. Нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, нүүлгэн шилжүүлэлтийн хамгааллын тогтолцоо, нутгийн 
уугуул иргэдийг хөгжүүлэх төлөвлөгөө буюу орон нутгийн иргэдийн хөгжлийн төлөвлөгөөг олон нийтэд танилцуулах хугацааны талаар 
холбогдох гүйцэтгэлийн стандартад тодорхой заагаагүй болно.  
4 Гүйцэтгэлийн стандарт №8 нь дараах зүйлсийг хамарна: (i) нийгэм, байгаль орчны үнэлгээ, менежментийн тогтолцоо; (ii) хөдөлмөрлөх ба 
ажиллах нөхцөл; (iii) бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх, багасгах; (iv) орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй 
байдал; (v) газар чөлөөлөлт, албадан нүүлгэн шилжүүлэлт; (vi) биологийн олон янз байдлын хамгаалал, байгалийн нөөц баялгийн тогтвортой  
менежмент; (vii)  нутгийн уугуул иргэд; (viii) соёлын өв.  
5 http://www.ifc.org/ifcext/policyreview.nsf/Content/S_FAQs цахим хуудаснаас харна уу. 
6 ОУСК. 2005. Гүйцэтгэлийн стандарт: Юу нь шинэ өөр  байна.  
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12.  АДХБ-ны хамгааллын бодлогын тогтолцоо нь салбарын хэд хэдэн бодлого, тухайлбал 
байгаль орчин, хамгааллын биелэлтийг хянах бодлого (2006), гамшгийн эрсдэлийн 
менежментийн бодлого (2007), нутгийн уугуул иргэдийн тухай бодлого (2006), албадан  
нүүлгэн шилжүүлэх бодлогоор (1998) зохицуулагддаг. Мэдээллийн талаарх шаардлагыг 
Мэдээллийг олон нийтэд танилцуулах бодлогодоо (2006)7 заасан.          
 
13.  Байгаль орчны бодлогыг (1979) орлож шинээр гарсан байгаль орчин, хамгааллын 
биелэлтийг хянах бодлого нь АДХБ-ны байгаль орчны стратегийг (2003) хэрэгжүүлж, 
бататгаж байдаг. Үр дүнд нь  дээрх бодлого   байгаль орчны зонхилох чиглэл болон байгаль 
орчны хамгааллын 8  бодлогын аль алинтай холбоотой удирдамж заалтыг агуулах болжээ.  
Байгаль орчны хамгааллын удирдамжийн хариуцах  олон асуудлын дотор амьдрах нэн чухал 
орчин, соёлын өв болсон газрын хамгаалал, аюултай материалыг ашиглахаас зайлсхийх, 
бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх, бууруулах асуудал орно. Мөн өндөр-хамгаалал-эрсдэл 
бүхий үйл ажиллагааны байгаль орчны үнэлгээний үйл явц нь эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын 
асуудлыг хамардаг. Хамтын санхүүжилттэй үйл ажиллагааны хувьд энэхүү бодлогын хүрээнд 
байгаль орчны энгийн үнэлгээ хийх, нэгтгэсэн баримт бичиг боловсруулахдаа хамтран 
ажиллахад нь зээлдэгч, бусад зээл авагч нарт тусалдаг.  Эцэст нь хэлэхэд, өөрийн улсын 
хамгааллын тогтолцоонд Дэлхийн Банкны баталсан бодлоготой ижил төстэй аргачлалыг 
хэрэглэдэг. АДХБ-ны тогтолцоотой дүйцнэ, эсвэл илүү давуу гэдгийг АДХБ-аас 
тодорхойлсон тохиолдолд л үндэсний тогтолцоог хэрэглэх боломжтой.  2009 онд АДХБ-ны 
удирдлага нь үндэсний тогтолцоог хэрэглэсэн өөрийн туршлагын талаар зөвлөлдөө 
танилцуулна.   
 
14. Байгалийн болон гэнэтийн гамшгийн (1999) бодлогын оронд гарсан Гамшгийн эрсдэлийн 
менежментийн бодлогоор (2007): (i) гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, түүнийг бууруулах, (ii)  
гамшгийн дараах арга хэмжээг авахад  цогц байдлаар хандахыг шаарддаг. Нийгэм, байгаль 
орчны байдлыг урьдчилан судлах,  ангилах замаар  байгалийн гамшгийн үед, эсвэл гамшгийн 
эрсдэл  нэмэгдэх магадлалтай үед төслийн нэрвэгдэх хэмжээг тооцоолох, байгалийн аюулд 
ихээр өртөх магадлалтай, эсвэл эрсдэлийг гүнзгийрүүлэх боломж нь их төслийн хувьд учрах 
байгалийн аюул эрсдэлийг үнэлэх, урьдчилан сэргийлэх, бууруулах арга хэмжээний 
хувилбарыг тооцоолон гаргаж, төслийн бүтэц, төлөвлөлт, хэрэгжилтэд тохирох бүтцийн ба 
бүтцийн бус бууруулах арга хэмжээг тусгах ажлыг гүйцэтгэхийг төслийн багаас шинэ 
бодлогоор шаарддаг.      
 
15. Нутгийн уугуул иргэдийн тухай АДХБ-ны үйл ажиллагааны бодлого ба нутгийн уугуул 
иргэдийн хөгжлийн стратеги (2006) нь нутгийн уугуул иргэдийн хөгжлийн асуудал болон 
АДХБ-ны санхүүжилттэй төслийн зүгээс ирж болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс, тэдний эрхийг 
хамгаалах, эсвэл төсөлд хамрагдахгүй болох  зэрэг асуудлыг шийдэхийг эрмэлздэг. Энэ шинэ 
хандлага нь АДХБ-ны төслийн нутгийн уугуул иргэдэд учруулах сөрөг нөлөөллөөс 
зайлсхийх, эсвэл нөлөөллийг бууруулах талаар АДХБ-ны урьд өмнө авч байсан арга хэмжээг 

7 АДХБ-ны мэдээллийг олон нийтэд танилцуулах бодлогоор байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ, эсвэл байгаль орчны бусад холбогдох үзлэг 
хийхийг шаарддаг үйл ажиллагааны хувьд, хэрэв зээлдэгч нь төрийн байгууллага бол АДХБ-ны зүгээс хянан шинжлэхээс өмнө, харин 
зээлдэгч нь хувийн хэвшлийнх бол  АДХБ-ны  зүгээс дүн шинжилгээ хийхээс өмнө  үнэлгээ дүгнэлтийг тухайн орны ард иргэдэд болон 
АДХБ-ны төв офист танилцуулах шаардлагатай гэжээ. Хэрэв шаардлагатай бол АДХБ-ны гүйцэтгэх дэд ерөнхийлөгч зээлийн багцыг 
зөвшөөрөн захирлын зөвлөлд батлуулахаар өгөхөөс өмнө олон нийтэд танилцуулах байгаль орчин, нийгмийн менежментийн тайланг 
бэлтгэдэг.   
8 Байгаль орчны хамгааллын бодлогын дагуу байгаль орчин, нийгэмд нөлөөлөх магадлалтай шууд, шууд бус, бүсчилсэн, хуримтлагдсан 
нөлөөлөл болон холбогдох байгууламжийг цогцоор нь урдьчилан судлах, ангилахыг шаарддаг. АДХБ төслийн ангиллынганц системийг 
хэрэглэдэг.   
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улам баяжуулсан юм. Ноцтой нөлөө, эрсдэлтэй байж болох төслийн хүрээнд нутгийн 
иргэдийн эрхийг цаашид хамгаалахын тулд АДХБ нь нөлөөлөлд өртсөн иргэдтэй төслийн 
тухай болон түүний нөлөөг бууруулах арга хэмжээний талаар ил тод, шударга зарчмын 
үндсэн дээр зөвлөлдөх замаар тохиролцоонд хүрэхийг төслийн гүйцэтгэгчээс шаардах ба 
түүний биелэлтэд хяналт тавина. Нутгийн уугуул иргэдийн тухай бодлогоор өөрсдийн 
өвөрмөц чанар, эмзэг байдал, урьдчилан зөвлөлдөх болон шударга зарчмын үндсэн дээр 
хэлэлцэн тохиролцох механизмыг хэрэглэх боломжгүйгээсээ болоод бусадтай харьцаж 
чаддаггүй нутгийн уугуул иргэдийн асуудлыг мөн шийддэг. Түүнчлэн энэ бодлогоор сайн 
дураараа алслагдмал хэвээр, өөрийн уламжлалт ёс заншлын дагуу амьдрахыг хүсч байгаа 
нутгийн уугуул иргэдийн эрхийг хүндэтгэн үздэг төслийг зөвхөн санхүүжүүлэх шаардлагыг 
мөн АДХБ-нд тавьдаг.  
 
16. Албадан нүүлгэн шилжүүлэх бодлогыг зөвхөн АДХБ-ны төслийн хүрээнд иргэдийг 
байршлын хувьд албадан нүүлгэн шилжүүлсэн үед хэрэглэнэ. Энэ бодлого нь төслийн 
нөлөөллийн бүсэд амьдарч байгаа иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэхээс зайлсхийх замаар тэдний 
амьжиргааг алдагдуулах явдлыг багасгах,  иргэдийг нүүлгэн шилжүүлсэн тохиолдолд тэдэнд 
эрх тэгш хандах, төслийн үр шимийг хүртэх нөхцлийг бүрдүүлэх зорилготой. Нутгийн уугуул 
иргэд нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртөхөөр бол  нүүлгэн шилжүүлэлтийн үр дүнд төслийн өмнөх 
нөхцөл байдалтай харьцуулахад шууд үр шим хүртэж байгаа, уламжлалт эрхийг нь бүрэн 
хүлээн зөвшөөрч, нөхөн олговрыг шударгаар олгосон,  нөхөн олговрын хувилбарт газар олгох 
сонголт байгаа, нөлөөлөлд өртсөн нутгийн уугуул иргэд шилжин нүүх, нөхөн олговрын 
хэлбэр, хэмжээний9 талаар бүрэн мэдээлэл авсан тохиолдолд л АДХБ нүүлгэн шилжүүлэх үйл 
ажиллагааг дэмждэг.    
  
Г. Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк 
 
17. ЕСБХБ нь 2003 оны байгаль орчны бодлогоо халан,  10 шаардлага бүхий байгаль орчин, 
нийгмийн шинэ бодлогыг 2008 оны 5 дугаар сард баталсан бөгөөд  2008 оны 11 дүгээр сарын 
12-ноос хойш батлагдсан бүх шинэ төсөл энэхүү бодлогыг мөрдөхөөр болсон юм. Байгаль 
орчин, нийгмийн энэхүү бодлогод 2003 оны бодлогод тусгагдсан стратегийн чиг хандлагыг 
хадгалж үлдсэн ба тогтвортой хөгжлийн нийгмийн асуудлуудыг илүү зохион байгуулалттай, 
цогц байдлаар шийдэх болсон байна. Нийгмийн асуудал нь (i) хөдөлмөрийн стандарт, ажлын 
нөхцөл, (ii) албадан нүүлгэн шилжүүлэх үйл явц, (iii) орон нутгийн иргэдийн эрүүл мэнд, 
аюулгүй байдал, (iv) нутгийн уугуул иргэд, (v) соёлын өвтэй холбоотой юм.     
 
18. ЕСБХБ-ны бодлогыг ОУСК-ын загвар дээр үндэслэн боловсруулахад нэгдэн орсон 
Байгаль, орчныг хамгаалах Европын зарчмын өмнө хүлээсэн үүрэг болон ЕСБХБ-ны үйл 
ажиллагаа явуулдаг бүс нутгийн онцлог шинжийг тусгажээ. ЕСБХБ-нд  (i) санхүүгийн 
зуучлагч, (ii) мэдээллийг ил тод түгээх, оролцогч талуудын хамтын ажиллагаа гэсэн хоёр 
нэмэлт  гүйцэтгэлийн стандарт байдаг. 
  
19.  Санхүүгийн олон талт үйл ажиллагаа бүхий бусад байгууллагын нэгэн адил ЕСБХБ нь 
2008 оны 05 дугаар сарын 12-нд байгаль орчин, нийгмийн бодлогын хамтаар олон нийтийн 
мэдээллийн бодлогыг шинэчлэн баталсан. Олон нийтийн мэдээллийн шинэ бодлогоор ЕСБХБ 

9 АДХБ. 1998. Албадан нүүлгэн шилжүүлэлтэд баримтлах үйл ажиллагааны бодлого. Вашингтон. 
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нь өөрийн банкны стратеги, бодлого, үйл ажиллагааны талаарх мэдлэгийг олон нийтэд 
хүргэх, ойлгуулах зорилгоор  мэдээллийг хэрхэн ил тод түгээх, сонирхогч талуудтай хэрхэн 
зөвлөлдөх талаар заасан байдаг. Үүний зэрэгцээ олон нийтэд танилцуулах мэдээллийг нууцын 
зэрэглэлтэй, олон нийтэд танилцуулах боломжгүй мэдээллээс ялгах заагийг маш тодорхой 
гаргаж өгсөн байна. Олон нийтийн мэдээллийн бодлогод  нийгэм, байгаль орчинд нөлөөлөх 
байдлын10 үнэлгээний талаар олон нийтэд нээлттэй, ил тод мэдээлэх шаардлагыг оруулсан 
байна.   
 
E.  Экваторын зарчмын санхүүгийн байгууллагууд 
 
20. Экваторын зарчмын санхүүгийн байгууллага нь Экваторын зарчмыг баталсан, төслийн 
санхүүжилтийн хүрээнд байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийг шийдвэрлэдэг санхүүгийн 
салбарын бүтэц юм. 2003 онд дэлхийн шилдэг 10 арилжааны банкнаас  баталсан Экваторын 
зарчим нь дэлхий дахинд болон нийт салбарын хэмжээнд мөрдөгдөх байгаль орчин, 
нийгмийн чиглэлийн бодлого, удирдамжийг нийтлэг шинжтэй, уялдаа холбоотойгоор 
хөгжүүлэх гэсэн тэдгээр банкнуудын хүсэл эрмэлзлийн үр дүн юм. Санхүүгийн эдгээр 
байгууллага тус бүр Экваторын зарчимд нийцсэн бодлого, үйл ажиллагааг явуулдаг, эсвэл 
явуулах болно гэдгээ зарладаг. Тэдний зарласан нийгэм, байгаль орчны хамгааллын 
шаардлагыг хангаагүй зээлдэгчид  төслийн зээл олгохгүй байх үүргийг тэд хүлээдэг.  
 
21. Экваторын зарчмыг 2006 оны 7 дугаар сард (i) Экваторын зарчмын эх тулгуур болсон 
ОУСК-ын нийгэм, байгаль орчны тогтвортой байдлын гүйцэтгэлийн стандартыг тусгах, 
түүнтэй нийцүүлэх, (ii) оролцогч талуудын санал бодол болон хэрэгжүүлэлтээс авсан 
сургамжийг  тусгаж шинэчлэн боловсруулсан. Шинэ Экваторын зарчмыг 10 сая ам.доллар 
буюу түүнээс илүү11  хөрөнгийн санхүүжилттэй  бүх төсөл баримтална. 2008 оны 8 дугаар 
сарын байдлаар байгууллагын түвшинд байгаль орчин, нийгмийн хариуцлага хүлээн 
хэрэгжүүлэх нь бизнесийн үйл ажиллагаанд маш эерэг түлхэц өгдөг гэдгийг ухамсарласан 100 
гаруй улс оронд үйл ажиллагаагаа явуулдаг 24 орны 60 гаруй санхүүгийн байгууллага 
Экваторын зарчмыг 12  шинээр үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж, мөрдөх болжээ.

10 ЕСБХБ нь А ангиллын төслийн байгаль орчин, нийгэмд  нөлөөлөх байдлын үнэлгээг, хувийн хэвшлийн салбарын төсөл бол Төлөөлөн 
удирдах зөвлөлөөр төслийг авч хэлэлцэхээс 60 хоногийн өмнө, төрийн байгууллагын төсөл бол 120  хоногийн өмнө Лондон дахь Бизнесийн 
мэдээллийн төвд болон ЕСБХБ-ны холбогдох суурин төлөөлөгчийн газар тавьж, олон нийтэд танилцуулна . Баримт бичиг нээлттэй болсон 
тухай мэдэгдлийг ЕСБХБ-ны цахим хуудсанд байршуулна.  
11  Үндсэн хязгаар нь 50 сая ам.доллар байсан. Энэ өөрчлөлтийн тайлбар болон Экваторын зарчмын талаарх бусад мэдээллийг 
http://www.equator-principles.com/faq.shtml цахим хуудаснаас харна уу.  
12 http://www.equator-principles.com/join.shtml цахим хуудаснаас харна уу 
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Дунд хугацааны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (2010-2012) 
 

 Үр дүн 
 

Гүйцэтгэлийн 
үзүүлэлт 

Үйл ажиллагаа Хариуцагч 
талууд 

Шаардагдах 
нөөц 

Ерөнхий зорилго 
Азийн хөгжлийн банкны (АХБ)-ны хамгааллын бодлогын зорилго, зарчим ба шаардлагыг АХБ-ны санхүүжилт 

бүхий бүх төсөл баримтлан ажиллана. 
Үйл ажиллагааны чиглэл (i) 
 Зээлдэгч/захиалагчийн хамгааллын үйл ажиллагаа явуулах чадавхийг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ  
Хамгааллын 
бодлогын 
шаардлагыг хангах 
чиглэлд зээлдэгч/ 
захиалагч 
байгууллагын 
чадавх сайжирсан 
байх.   
 

▪ ХБББ хэрэгжиж 
эхлэхээс өмнө ба 
бодлогыг  зээлдэгч/ 
захиалагч-дийн  
бүтэц зохион 
байгуулалтын өөр 
өөр түвшинд 
таницуулсны 
дараагаар тэдгээрт 
зориулан,  цаашид 
үргэлжлэх байдлаар 
сургалт явуулах 

 
▪ Төслийн бэлтгэл 

ажлын явцад 
төслийн хүрээнл   
цаг тухай бүрт нь 
мэргэжлийн 
зөвөлгөө, удирдамж 
өгөх 

 
 
 
 
 
 
 

▪ АХБ-ны хэмжээнд  хөгжиж 
буй гишүүн-зээлдэгч  
орнуудад  ХБББ-г хэрэгжиж 
эхлэхээс өмнө чиг баримжаа 
олгох   семинарыг 1 удаа,  
дараагийн жилд  1-2 удаа 
зохион байгуулна)     

▪ Төрийн болон хувийн  
хэвшлийн салбарын 
зээлдэгч/захиалагч нарт, 
дотооддоо сургалт зохион 
байгуулна 
 
 
 
 

▪  ХБББ-ын хувийг 
зээлдэгч/захиалагч бүрт 
тарааж, шинээр оруулсан 
нэмэлт, өөрчлөлтүүдийг 
тайлбарлана 

▪ Зээлдэгч/захиалагчийн 
чадавхийг үнэлэх ба төслийн 
баримт бичигт (загварт) 
чадавх бэхжүүлэх арга 
хэмжээг тусгана 

▪ Нийгэм, байгаль орчны 
үнэлгээ, БОМТ, НШТ, НУИТ-
ний бэлтгэл ажилд дэмжлэг 
үзүүлнэ 

БНГ/БТХГ 
 
 
 
 
 
 
БНГ/ХХХГ/БТ
ХГ 
 
 
 
 
 
 
 
БНГ/ХХХГ 
 
 
 
 
 
БНГ/ХХХГ 
 
 
 
 
 
 
БНГ/ХХХГ 
 
БНГ/ХХХГ 

▪ Байгуулла-гын 
дотоод 
ажиллах 
хүчний 
нөөцийг 
дайчлах 

▪ Техникийн 
туслалцаа, 
эсвэл 
шаардлага-тай 
үед хэрэглэх 
тусгай сан (80-
100 сая 
доллар)  

▪ Мэргэжилт-
ний зөвлөгөө 

▪ Бусад олон 
улсын 
хөгжлийн 
байгуулла-гын 
албан бус 
хамтын хүчин 
чармайлт  

 

 Төслийн бэлтгэл  
ажлын явцад төслийн 
хүрээнд  цаг 
алдалгүй зөвлөгөө, 
удирдамжаар хангах 
 
Чанар болон тоо 
хэмжээний хувьд 
ҮХТ-той дүйцэх 
болон хүлээн 
зөвшөөрөгдөх 
үнэлгээ хийх 
 

▪ Төслийн хэрэгжих явцад 
урьдчилан таамаглаагүй  
асуудлыг  илрүүлэн  
хэлэлцэхэд дэмжлэг үзүүлнэ 
 
 
 

▪ Орон нутгийн, салбарын 
болон агентлагийн түвшинд 
ҮХТ-той дүйцэх ба  хүлээн 
зөвшөөрөгдөх 3-5 үнэлгээ 
хийж,  үйл ажиллагааны 
зөрүүг арилгах төлөвлөгөө 

ЕЗГ/БТХГ/ 
БНГ 
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АХБ ба 
зээлдэгч/захиалагч 
нар зөрүүг арилгах 
үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг 
харилцан тохирч,  
зээлдэгч/үйлчлүү-
лэгч нар оновчтой 
байдлаар 
хэрэгжүүлэх 

боловсруулна 
 
 

Үйл ажиллагааны чиглэл (ii) 
Бодлогыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх арга хэрэгслийг боловсруулж, нэвтрүүлнэ  
АХБ-ны ажилтнууд 
зээлдэгч/ захиалагч, 
бусад сонирхогч 
талууд бүгд АХБ-
ны хамгаалын 
бодлогын 
шаардлага нөхцлийг 
бүрэн ойлгож, 
хэрхэн хэрэгжүүлэх 
талаар 
шаардлагатай арга 
техникийг эзэмшсэн 
байна 

ХБББ хүчин 
төгөлдөр үйлчилж 
эхлэхээс  өмнө 
цаашид мэргэжлийн  
удирдамж олгох ба   
олон улсын тэргүүн 
туршлагыг тусгасан 
гарын авлага болон 
зааварчилгааг 
бэлтгэх 
 
 
 
 

▪ Байгаль орчны үнэлгээний 
удирдамжийг шинэчилнэ.   

▪ Албадан нүүлгэн шилжүүлэх 
тухай гарын авлагыг 
шинэчилнэ. 

▪ Нутгийн уугуул иргэдийн 
(НУИ)  зөвшөөрлийг хэрхэн  
авах тухай асуудлыг тусгасан 
НУИ тухай гарын авлага 
бэлтгэнэ. 

 

БТХГ 
 
 
БТХГ 
 
 
БТХГ 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Байгуулла-гын 
дотоод 
ажиллах 
хүчний 
нөөцийг 
дайчлах  

▪ Мэргэжилтни
й зөвлөгөө 

▪ Нэг удаагийн 
орчуулах,  
хэвлэн тараах 
ажлын зардал  

 

 
 
 
 
 
 
 

Бодлогын баримт 
бичгүүд (ХБББ ба 
хамгааллын 
бодлогын 1-4 дүгээр 
шаардлагын)  ба 
удирдамж, гарын 
авлагыг тухай бүрт 
нь орчуулж, 
зээлдэгч/ захиалагч 
болон бусад 
сонирхогч талд 
тараах 

 ХБББ, хамгааллын 
бодлогын  1-4 дүгээр 
шаардлагын, удирдамж, 
гарын авлагыг түгээмэл 
хэрэглэгддэг хэл болон 
шаардлагатай бол орон 
нутгийн хэлээр орчуулж, 
хэвлэх ба холбогдох 
сонирхогч талуудад тараана 

БТХГ/БНГ/ХХ
ХГ 

 

Үйл ажиллагааны чиглэл (iii) 
Бодлого хэрэгжүүлэхэд АХБ-ны зохион байгуулалтын чадавх ба нөөцийг хангах 
Нийгэм, байгаль 
орчны хамгааллын 
шаардлагын талаарх 
нийт ажилтны 
мэдлэгийг 
дээшлүүлсэн  байна  
 
Бодлого 
хэрэгжүүлэх 
байгууллагын 
чадавх бэхжсэн 
байна 
  
 

Цаашид үргэлжлэх 
байдлаар цаг тухай 
бүрт нь тодорхой  
тооны ажилтнуудыг 
сургалтанд 
хамруулсан байх   
 
 
 
 
 
 
Орон тоог 
нэмэгдүүлэх ба 

▪ Нийт банкны хэмжээнд төв 
офисын  болон суурин 
төлөөлөгчийн газрын 
хамгааллын асуудал 
хариуцсан бүх мэргэжилтэн 
болон багийн удирдагчдыг 
дотоодын сургалтанд 
хамруулна (бодлого хэрэгжиж 
эхлэхээс өмнө 2 удаа, 
дараагийн жилд 2-3 удаа 
семинар зохион байгуулна) 
 

▪  Бүс нутгийн асуудал 
хариуцсан газарт 

БТХГ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Байгуулла-гын 
дотоод 
ажиллах 
хүчний 
нөөцийг 
дайчлах   
 

▪ Техникийн 
туслалцаа   

 
▪ Захиргааны 

дотоод 
зардлын 
нэмэлт төсөв  
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 хүний нөөцийн 

оновчтой 
хуваарилалт 
 
 
 
Газар, хэлтэс 
хоорондын мэдлэг 
туршлага хуваалцах 
сүлжээ тогтсон байх 

мэргэжилтэн,   суурин 
төлөөлөгчийн газарт 
дотоодын мэргэжилтэнг 
дунджаар 3 жилийн 
хугацаатай нэмж авч 
ажиллуулна 

▪ Мэдлэг, туршлага солилцох 
сургалт/семинарыг зохион 
байгуулна 

 
 
 

БТХГ/ БНГ, 
ХХХГ 
 
 
 
 
 
 
БНГ/ ХХХГ 
 

 
 

Үйл ажиллагааны чиглэл (iv) 
АХБ-ны дотоодын хяналт, гүйцэтгэлийн хяналтын тогтолцоог сайжруулах 
АХБ-ны дотоодын 
хяналт, 
гүйцэтгэлийн  
хяналтын тогтолцоо 
нь үр ашигтай, 
оновчтой ажиллана 

ХБББ-г хэрэгжиж  
эхлэхээс өмнө 
түүнийг хэрэгжүүлэх 
үйл ажиллагааны  
тодорхой горим 
боловсруулагдсан 
байна. 
 
Төслийн урьдчилсан 
судалгаа, ангилах  
 
 
 
Мэдээллийг олон 
нийтэд ил тод 
түгээнэ 
 
 
 
 

▪ Төслийн үе шат бүрт АХБ-ны  
хамгааллын бодлогын дотоод  
хяналт, шалгалтыг 
хэрэгжүүлэх ба тайлагнах 
горимыг заасан үйл 
ажиллагааны нэгдсэн гарын 
авлагыг бэлтгэнэ   
 

▪ Төсөл бүрийг урьчилан, 
оновчтой байдлаар нягтлан 
судалж, ангилна 

 
 
 АХБ-ны цахим 
хуудсанд байгаль орчны А 
ангиллын бүх төслийн БОНҮ-
г захирлуудын зөвлөл 
батлахаас 120 хоногийн өмнө 
байршуулна; төслийн 
боловсруулалтын өмнөх 
үнэлгээ хийгдэхээс өмнө 
БОҮХХ-г байршуулна;  
Албадан нүүлгэн шилжүүлэх 
А ба Б ангиллын бүх төслийн 
НШТо\НШТ-г  төслийн 
боловсруулалтын өмнөх 
үнэлгээ хийгдэхээс өмнө   
байршуулна; А ба В ангиллын  
нутгийн уугуул иргэдтэй 
холбоотой төслийн 
боловсруулалтын өмнөх 
үнэлгээ хийгдэхээс  өмнө 
НУИТо/НУИТ-г байршуулна  

БТХГ/БНГ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БТХГ/БНГ/ХХ
ХГ  
 
 
 
БНГ/ХХХГ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Байгуулла-гын 
дотоод 
ажиллах 
хүчний нөөц 

  
Зөвлөлдөх/Хэлэлцэх 
 
 
 
Хамгааллын баримт 
бичгүүдийг цаг 
тухайд нь   хүргүүлж, 

▪ Байгаль орчин, АНШ, НУИ-
дэд ноцтой нөлөө  үзүүлэх бүх 
төслүүдийн талаар зөвлөх, 
хэлэлцэх уулзалтанд 
оролцоно; уулзалтын үр дүнг, 
баримтжуулж төслийн  баримт 
бичигт тусгана.   

 

БНГ/ХХХГ 
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АХБ = Азийн Хөгжлийн Банк, ХНХ = Хүний нөөцийн хэлтэс, ҮХТ = үндэсний хамгааллын тогтолцоо, ХБГО = 
АХБ-ын хөгжиж буй гишүүн орон, БОҮХХ = байгаль орчны үнэлгээ ба хяналтын  хамрах хүрээ, БОНҮ = байгаль 
орчны нөлөөллийн үнэлгээ, БОМТ = байгаль орчны менежементийн төлөвлөгөө, ТО = Төв оффис, НУИТо = 
Нутгийн уугуул иргэдийн тогтолцоо, НУИТ = нутгийн уугуул иргэдийн талаарх төлөвлөгөө, АНШ = албадан 
нүүлгэн шилжүүлэлт, ҮАА = үйл ажиллагааны алба, ЕЗГ = Ерөнхий (хууль эрх зүйн) зөвлөлийн газар, ҮАГА = 
Үйл ажиллагааны гарын авлага, ХХХГ = Хувийн хэвшил хариуцсан газар, БНГ = Бүс нутаг хариуцсан газар, 
НШТо = нүүлгэн шилжүүлэлтийн тогтолцоо, СТГ = суурин төлөөлөгчийн газар, НШТ = нүүлгэн шилжүүлэлтийн 
төлөвлөгөө, БТХГ = Бүс нутгийн тогтвортой хөгжлийн газар, ХБББ = хамгааллын бодлогын танилцуулга, ХШ = 
хамгааллын бодлогын баримт бичигт тусгагдсан шаардлага. 
 

 
 
 

төслийн бэлтгэлийн 
явцад зохих журмын 
дагуу хянуулсан 
байна  
 
Төслийн 
хэрэгжилтийн явцад 
хяналтын болон  
удирдлагын үнэлгээг 
цаг тухайд нь хийх 
ба  зохих  
удирдамжийг өгч, үр 
дүнг нь 
баримтжуулна.  
 
 
 
Банкны  шаардлага 
хангаж байгаа эсэх 
болон гүйцэтгэлийн 
үр дүнг цаг тухайд нь  
баримтжуулж 
удирдлагад 
танилцуулна.   

▪ Хамгааллын бүх баримт 
бичиг нь хамгаалалын 
бодлогын  зарчим ба 1-4-т 
заасан  шаардлагыг хангасан 
эсэхийг нягтлан үзэж АХБ-ны 
шаардлагын дагуу  
хамгааллын баримт бичгийг 
эцэслэн боловсруулах талаар 
зээлдэгч/захиалагчид 
зөвлөгөө өгөх   

 
▪ Байгаль орчин, АНШ, НУИ-

дэд нөлөөлөх магадлалтай  А 
ангиллын бүх төсөлд   
хамгааллын мэргэжилтэн  
газар дээр нь очиж хяналт 
шалгалтыг хийнэ, 
шаардлагатай тохиолдолд 
засч залруулах үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө 
боловсруулан хэрэгжүүлэх,  
мөн дэлгэрэнгүй байдлаар 
чанарын хяналтын тайлан 
гаргах талаар 
зээлдэгч/захиалагчтэй 
тохиролцоно 

 
 Нийт банкны хэмжээнд 
жилийн  гүйцэтгэлийн 
тайланг бэлтгэж, удирдлагад 
танилцуулна 

БНГ/ХХХГ/ 
БТХГ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БНГ/ХХХГ/ 
БТХГ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
БНГ/ХХХГ/ 
БТХГ 
 




