№

Авах арга хэмжээ

Байгаль орчин, нийгэмд
үзүүлэх эрсдэл
(Эерэг/Сөрөг)

Тавигдах шаардлага (Дотоодын
хууль тогтоомж, ЕСБХБ-ын
гүйцэтгэлийн шалгуур, шилдэг
туршлага)

Хариуцах тал, нөөц бололцоо,
хөрөнгө оруулалтын хэрэгцээ
шаардлага,

Цагийн хуваарь

Амжилттай хэрэгжилтийг хянах үнэлгээний
шалгуур үзүүлэлтүүд

Статус

Гүйцэтгэлийн шалгуур 1: Байгаль орчин, нийгэмд үзүүлэх нөлөөлөл, түүний үнэлгээ, менежмент
1

БОНБНҮ болон цахилгаан дамжуулах шугамын ажилтай
холбоотой дотоодын хууль тогтоомжийг хангасан байдал

*Дотоодын хууль журам
зөрчсөн, үл-нийцсэн байдал

ЕСБХБ-ны ГШ 1
Дотоодын хууль тогтоомж

КЭА-н нөөц

Санхүүгийн хаалт
хийхээс өмнө

* Цахилгаан дамжуулах шугамны газрын
зөвшөөрөл, гэрээний талаар баримт

Дууссан

* Дотоодын хууль тогтоомжийн шаардлагын дагуу
Цахилгаан дамжуулах шугамны БОНБЕҮ болон
БОНБНҮ-г авсан тухай баримт
КЭА-н нөөц

Барилга угсралтын
ажил эхлэхээс дор
хаяж 3 сарын өмнө

Ажилчдын танилцуулгыг зээлдэгч талд өгч санал
авсан баримт, ажлын байранд ажилтан авсан эсэх

*Үйл ажиллагаа явуулах орон ЕСБХБ-ны ГШ 1
нутгийн иргэдээс эрх авахтай
холбоотой маргаан, үл
ойлголцол

* КЭА-ын нөөц
* Гадны зөвлөх
* Хариуцлага: КЭА-н БОХАЭА
менежер

Санхүүгийн хаалт
хийхээс өмнө

Дамжуулах шугамын дагуу орон нутгийн түр болон Дууссан
байнгын оршин суугчдын талаарх судалгаа (өмнө нь
аж төрж байсан иргэдийн талаарх баримт мэдээлэл)

* Энэхүү үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд туссан ажлууд
болон үүнтэй холбоотой задаргаа ажлын төлөвлөгөөний
талаарх мэдээллийг Байгаль орчин, нийгмийн менежмент
төлөвлөгөөнд тусгах. Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө тус
бүрийг хариуцах ажилтныг тодорхойлох. Барилга угсралт
болон үйл ажиллагааны ажлын төлөвлөгөөг тусдаа байлгах.

*Албаны тогтсон систем
үүсгэж байгаль орчин,
нийгмийн менежментийг
сайжруулах

*КЭА-ын нөөц

Санхүүгийн хаалт
хийхээс өмнө

Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан Байгаль орчин,
нийгмийн менежмент төлөвлөгөө (БОНМТ)

Дууссан

* ХАБЭАБО-ны гүйцэтгэлийн үзүүлэлтийн талаарх
тайлагналт болон байнгын хяналт шинжилгээний ажлын
тогтсон загвартай болох, KPI буюу ажилны гүйцэтгэлийн
үнэлгээнд тусгах

*Ажилчдын дунд зөрчил,
тэмцэл гарах

* Гадны зөвлөх

*Нутгийн иргэдийн дунд
зөрчил, тэмцэл гарах
*Компанийн нэр хүнд унах

* Хариуцлага: КЭА-н БОХАЭА
менежер
Санхүүгийн хаалт
хийхээс өмнө

Барилга угсралтын БОНМТ-ыг боловсруулж,
санхүүжүүлэгч тал болон ЕСБХБ-д хяналт
хийлгэхээр өгсөн байх

Нээлттэй

2

* БОХАБЭА-ын менежер авч инженерийн зураг төсөл,
барилга угсралт, ханган нийлүүлэлт гүйцэтгэх
гэрээлэгчдийн байгаль орчин, хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл
ахуйн чадамжийг үнэлэх.
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Байршлын дагуу нөлөөлөлд өртөх этгээдийг тодорхойлох
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*Байгаль орчны эрсдлийг
удирдах, мөрдөхтэй
холбоотой чадавхи, чадамж,
зөрчил, үл-нийцэл

ЕСБХБ-ны ГШ 1

* Орон нутагтай харилцах ажилтан авах
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* Барилга угсралтын Байгаль орчин, нийгмийн
менежментийн төлөвлөгөөнд (БОНМТ) дараах баримт
бичиг туссан байна
·Нутийн иргэдийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах
менежментийн төлөвлөгөө
· Аюултай материалын аюулгүй байдал
· Тээврийн хэрэгсэл, зорчих замын аюулгүй байдал
· Өвчин эмгэг тархахаас сэргийлэх
· Онцгой байдлын бэлэн байдал, авах арга хэмжээ
· Биологийн төрөл зүйлийн менежментийн төлөвлөгөөө
·Археологийн/түүх соёлын дурсгал хамгаалах журам
· Тоосжилтийг удирдах төлөвлөгөө
· Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө
· Бусад

Нээлтттэй

Гэрээтийн ХАБЭАБО-ны гүйцэтгэл

*Албаны тогтсон систем
үүсгэж байгаль орчин,
нийгмийн менежментийг
сайжруулах
*Ажилчдын дунд зөрчил,
тэмцэл гарах
*Нутгийн иргэдийн дунд
зөрчил, тэмцэл гарах
*Компанийн нэр хүнд унах

ЕСБХБ-ны ГШ 1

ЕСБХБ-ны ГШ 1

*КЭА-ын нөөц

* Гадны зөвлөх
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Үйл ажиллагааны үеийн Байгаль орчин, нийгмийн
менежментийн төлөвлөгөөнд (БОНМТ) дараах баримт
бичиг туссан байна
·Нутийн иргэдийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйг хангах
менежментийн төлөвлөгөө
· Аюултай материалын аюулгүй байдал
· Өвчин эмгэг тархахаас сэргийлэх

*Албаны тогтсон систем
үүсгэж байгаль орчин,
нийгмийн менежментийг
сайжруулах
*Ажилчдын дунд зөрчил,
тэмцэл гарах
*Нутгийн иргэдийн дунд
зөрчил, тэмцэл гарах
*Компанийн нэр хүнд унах

ЕСБХБ-ны ГШ 1

*КЭА-ын нөөц

Үйл ажиллагаа
эхлэхээс өмнө

Үйл ажиллагааны угсралтын БОНМТ-ыг
боловсруулж, санхүүжүүлэгч тал болон ЕСБХБ-д
хяналт хийлгэхээр өгсөн байх

Нээлттэй

* Гадны зөвлөх

· Онцгой байдлын бэлэн байдал, авах арга хэмжээ
· Биологийн төрөл зүйлийн менежментийн төлөвлөгөөө
· Бусад
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ХАБЭАБО-ны гүйцэтгэлийн тайланг гуравдагч этгээдэд
хүргүүлэх

ЕСБХБ-ны ГШ 1
ЕСБХБ-ны гүйцэтгэлийн
стандартад нийцэж ажиллаж
байгаа талаар ил тод нээлттэй
харуулах
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* Хүний нөөцийн бодлогыг ГШ2-ын дагуу боловсруулах
бөгөөд энэхүү бодлогод дараах зүйлс тусгасан байна.

*Ажилчдын дунд зөрчил,
тэмцэл гарах

Хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлт, албадан хөдөлмөр
эрхлүүлэхийг хориглох

Хүүхдийн хөдөлмөр, албадан *Шилдэг туршлага
ажиллуулах, компанийн нэр
хүндэд учрах эрсдэл

*КЭА-ын нөөц

ЕСБХБ-нд тогтмол тайлан хүргүүлж, хянуулах
Барилга угсралтын
явцад 3 сар тутамд
болон үйл
ажиллагааны үед
жилд 1 удаа (эсвэл
ЕСБХБ-ны хяналтын
дараа 6 сард нэг удаа)

Гүйцэтгэлийн шалгуур 2: Ажиллах орчин нөхцөл

Ажлын байранд ялгаварлан гадуурхахыг таслан зогсоох

*ЕСБХБ-ны ГШ 2

*КЭА-ын хүний нөөцийн асуудал Төслийн барилга
угсралтын ажил
эрхэлсэн ажилтан
эхлэхээс өмнө

*Хүний нөөцийн бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх Нээлттэй
(Энэ ажлыг бусад КЭА-ын төслөөс ашиглаж болно).
*Хүний нөөцийн бодлогыг ажилчдын төрөлх хэл
дээр орчуулах (Хятад)

* Монгол улсын хөдөлмөрийн тухай *КЭА-ын хүний нөөцийн асуудал
хууль тогтоомж
эрхэлсэн ажилтан

*Төслөөс орон нутгийн иргэд болон эмэгтэйчүүд
ашиг тус хүртэх боломжийг оруулж, хэрэгжүүлсэн
эсэх.

Ажилчидад эвлэлдэн нэгдэх, ажилчдын эвсэлд нэгдэх эрх
олгох
Цалингийн бага хэмжээ, ажиллах ашиг хүртэх нөхцөлийн
талаарх тодорхойлолт, шаардлага

* Үндсэн гэрээлэгчид ЕСБХБ-ны ГШ2-ын
стандартыг хэрэгжүүлж, үйл ажиллагааны хяналт
шалгалтын үеэр илэрсэн зөрчлийг арилгасан эсэх

Цомхотголын талаарх заалт
Ажилчдын санал гомдол барагдуулах механизм

* Ажиллах орчин, ажилчдын байрны талаар хяналт

Ажилчдыг байрлуулах менежментийн төлөвлөгөө
Түр ажилчид авах тухай заалт
Төслөөс эмэгтэй ажилчдын ажиллах боломжийг
нэмэгдүүлэх тал дээр анхаарах тухай заалт
Төслийн ерөнхий гэрээлэгчдийн үндсэн хэл дээр энэхүү
заалтуудыг буулгах (Хятад)
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Хүүхдийн хөдөлмөр болон албадан хөдөлмөр эрхлэлтийг
хориглох нөхцөлийг үндсэн болон туслан гэрээлэгчдийн
гэрээний шаардлаганд тусгасан байх

*Ажилчдын дунд зөрчил,
тэмцэл гарах, компаны нэр
хүндэд нөлөөлөх

*ЕСБХБ-ны ГШ 2
*Шилдэг туршлага

* КЭА-н нөөц

* Монгол улсын хөдөлмөрийн тухай *КЭА-ын хүний нөөцийн асуудал
хууль тогтоомж
эрхэлсэн ажилтан

Барилга угсралт
эхлэхээс өмнө

Хүүхдийн хөдөлмөр болон албадан хөдөлмөр
эрхлэлтийг хориглох нөхцөлийг гэрээлэгчдийн
гэрээнд зааж өгөх

Нээлттэй
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* Хамгаалалтын ажилчидад хүч хэрэглэх, зөрчил илрэхэд
үзлэг шалгалт хийх талаар сургалт зохион байгуулах
* Төслийн талбайн аюулгүй байдлыг хангах талаар due
diligence асуулга боловсруулах

Орон нутгийн иргэдийн дунд *ЕСБХБ-ны ГШ 2
зөрчил тэмцэл гарах,
компанийн нэр хүндэд
нөлөөлөх, орон нутгийн
*Шилдэг туршлага
иргэдийн аюулгүй байдал,
эрүүл ахуйд эрсдэл учирах

* КЭА-н нөөц

Барилга угсралтын
ажил эхлэхээс өмнө

* Үндсэн гэрээлэгч

* Харуул хамгаалагч нарт сургалт зохион байгуулсан Нээлттэй
байх, үзлэг явуулсан байх
Completed due diligence questionnaire regarding site
security

*КЭА-ын хүний нөөцийн асуудал
эрхэлсэн ажилтан
Гүйцэтгэлийн шалгуур 3 Байгалийн нөөцийн үр ашигтай зарцуулалт болон бохирдлоос урьдчилан сэргийлэх хянах
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Усны нөөцийн талаар орон
Орон нутгийн усны нөөцөнд нэмэлт ачаалал
нутгийн иргэдтэй зөрчил, үл
учруулахгүйгээр барилга угсралтын усны хэрэгцээг
одоогийн орон нутгийн нөөцөөс хангах талаар Барилга
ойлголцол үүсэх
угсралтын усны нөөцийн үнэлгээ, менежмент төлөвлөгөөг
боловсруулах
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Нээлттэй

*ЕСБХБ-ны ГШ 3, шилдэг
туршлага

* КЭА-н нөөц
* Гадны зөвлөх

Санхүүгийн хаалт
хийхээс өмнө

Сумын захиргаа/уурхайтай хийсэн ус ашиглах
гэрээний баримт, орон нутгийн усны нөөцийн
талаарх тайлан

Төслийн талбай дээр үйл ажиллагааны үед хяналтын
өрөөний хэрэгцээнд зориулж худаг гаргахтай холбоотой
үйл ажиллаганы үеийн ус ашиглах үнэлгээ боловсруулах
(25 байнгын ажилчид ажиллах, амьдрахад шаардлагатай).
Үйл ажиллагааны явцад усны менежментийн төлөвлөгөөг
тодорхойлох

*ЕСБХБ-ны ГШ 3, шилдэг
Төсөл хэрэгжих нийт нутаг
туршлага
дэвсгэрт гүехэн гүний ус
ашигладаг нутгийн малчидтай
зөрчилдөөн үүсэх

* КЭА-н нөөц
* Гадны зөвлөх

Санхүүгийн хаалт
хийхээс өмнө

Орон нутгийн ус ашиглагчдын хэрэгцээнд сөрөг
Нээлттэй
нөлөө үзүүлэхгүйгээр орон нутгийн усны нөөцийг
ашиглах талаар орон нутгийн усны нөөцийн үнэлгээ
хийсэн тухай тайлан

* Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн төлөвлөгөө
боловсруулах
Энэхүү төлөвлөгөөнд: үйл ажиллагааны үед ажилчдыг
өдрийн болон шөнийн 45 децабелийн дуу чимээний
нөлөөллөөс хамгаалах арга хэмжээ тусгах

Ажилчдаас ирүүлсэн санал
гомдол

Барилга угсралт
эхлэхээс өмнө

Боловсруулж дууссан ХАБЭА-н төдөвлөгөө

Гүйцэтгэлийн шалгуур 4: Аюулгүй байдал, эрүүл ахуй
*ЕСБХБ-ны ГЦ4

* КЭА-н нөөц

*Олон улсын ХАБЭА-н стандарт

* Гадны зөвлөх

Нээлттэй

Хяналтын өрөөний дуу чимээний нөлөөг бууруулах
зураг төсөл дизайн
Commitment in EPC contract
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Дэд бүтэц, барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийн зураг
төслийн аюулгүй байдлын талаарх мэдээллийг
санхүүжүүлэгч талуудад өгч, тэдний техникийн
зөвлөхүүдээр хянуулах

Ажилчид болон орон нутгийн * ЕСБХБ-ны ГЦ4
иргэдэд эрсдэл, гэмтэл
учирах, компанын нэр хүнд
унах

*КЭА-ын байгаль орчин
хариуцсан ажилтан, гэрээлэгч
* КЭА-н нөөц
* Гадны зөвлөх

Барилга угсралт
эхлэхээс өмнө

Дэд бүтэц, барилга байгууламж, тоног
төхөөрөмжийн аюулгүй байдал, зураг төслийн
талаарх үнэлгээ хийсэн тайлан

Нээлттэй

*КЭА-ын байгаль орчин
хариуцсан ажилтан, гэрээлэгч

Гүйцэтгэлийн шалгуур 5: Газар эзэмшилт, нүүлгэн шилжүүлэлт, эдийн засгийн хохирол
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Орон нутгийн амьжиргааны түвшин, төслийн нөлөө, нөхөн Нөхөн олговортой холбоотой * ЕСБХБ-ны ГЦ5
олговор олгох аргачлалын талаарх тусгайлсан баримт бичиг зөрчил
боловсруулах

* КЭА-н нөөц
* Гадны зөвлөх

Санхүүгийн хаалт
хийхээс өмнө

LAF баримт бичиг

Нээлттэй

Санхүүгийн хаалт
хийхээс өмнө

Нэмэлт өөрчлөлт оруулсан БОННБҮ

Дууссан

Санхүүгийн хаалт
хийхээс өмнө

Орон нутгийн иргэдээс ирсэн гомдол санал
барагдуулах механизм

Дууссан

Санхүүгийн хаалт
хийхээс өмнө

Уулзалтын тэмдэглэл

Хийгдэж байгаа
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БОННБҮ болон бэлчээрийн газар хорогдохтой холбоотой
мэдээлэл өгөх

Газар эзэмшихтэй холбоотой * ЕСБХБ-ны ГЦ5
маргаан

*КЭА-ын байгаль орчин
хариуцсан ажилтан
* КЭА-н нөөц
* Гадны зөвлөх
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Орон нутгийн гомдол барагдуулах механизмд нүүлгэн
Нөхөн олговортой холбоотой * ЕСБХБ-ны ГЦ5
шилжүүлэлттэй холбоотой үүссэн маргаан асуудлыг тусгах зөрчил

*КЭА-ын байгаль орчин
хариуцсан ажилтан
* КЭА-н нөөц
* Гадны зөвлөх
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* Орон нутгийн иргэдийн амьжиргааны түвшинд нөлөө
үзүүлэх эсэх талаар тогтмол уулзалт хийх
* Малчдын амьжиргааны түвшинд үзүүлэх болзошгүй
нөлөөллийн талаар тогтмол хяналт шинжилгээ хийх

Эдийн засгийн асуудал,
компанийн нэр хүнд

* ЕСБХБ-ны ГЦ5

*КЭА-ын байгаль орчин
хариуцсан ажилтан
CEA resources

Хариуцлага: КЭА-ын олон
нийттэй хари

Үйл ажиллагааны
турш

Амьжиргаанд нөлөөлсөн эсэх талаарх тайлан

Үндсэн гэрээлэгчийг
сонгохоос өмнө

Нээлттэй
Шувуу судалгааны зөвлөхтэй хэлэлцсний үр дүнд
шинэчилсэн СЦҮ-н байршлын талаар мэдээлэл өгөх

Гүйцэтгэлийн шалгуур 6: Биологийн төрөл зүйл хамгаалах
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СЦҮ 1 - 12-ыг Монгол ногтруу шувууны цуглардаг
Тус зүйлийн шувуудын
*ЕСБХБ-ны ГЦ6
тайлбайгаас хол байрлуулах (одоогийн боломжит хувилбарт амьдрах СЦҮ-ын ойролцоо
үүсгэхээс зайлсхийх, тус
тулгуурлана).
зүйлээр хооллогч Идлэг
* Шилдэг туршлага
шонхорын сэнстэй мөргөлдөх
эрсдлийг бууруулах

* КЭА-н нөөц

* Гадны зөвлөх

ЕСБХБ-с шинэчилсэн байршлын зургыг баталсан
байх

* КЭА-ын байгаль орчин
хариуцсан ажилтан, гэрээлэгч
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Цахилгаан дамжуулах шугамны дагуу шувууүргээгч
суурилуулах

Агаарын цахилгаан
дамжуулах шугаманд шувуу
эрсдэхээс хамгаална

*ЕСБХБ-ны ГЦ6

* КЭА-н нөөц

* Шилдэг туршлага

* Гадны зөвлөх

* Олон улсын шилдэг туршлагын дагуу шувуу
Төслийн барилга
угсралтын хөтөлбөрт үргээгчийг байрлуулахыг эрхэмлэх
удаашралт үүсэхээс
зайлсхийн эртхэн
ханган нийлүүлэлт
хийх

Нээлттэй

* Цахилгаан дамжуулах шугамын барилга угсралтын
дараа эрсдэлд орсон шувууны сэг зэмд хяналт хийх
Агаарын шугам барих Evaluation of monitoring to determine effectiveness of
mitigation. Demonstration of no net loss/net gain.
үед давхар
суурилуулах
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Цахилгаан дамжуулах шугамны цамхагуудад шувуу суух
тавцанг суурилуулах

Цэций уулын тусгай хамгаалалттай газарт шувууүүрлэх
үүр суурилуулна.

Идлэг шонхорт үүр засах
нөхцөл үүсгэх

СЦҮ-тэй шувуу мөргөлдөх
эрсдлийг бууруулж, шувуу
үүрлэх бусад газар үүр засах
боломжийг нэмэх

*ЕСБХБ-ны ГЦ6

* КЭА-ын байгаль орчин
хариуцсан ажилтан, гэрээлэгч
* КЭА-н нөөц

* Шилдэг туршлага

* Гадны зөвлөх

*ЕСБХБ-ны ГЦ6

* КЭА-ын байгаль орчин
хариуцсан ажилтан, гэрээлэгч
* КЭА-н нөөц

* Шилдэг туршлага

* Гадны зөвлөх

* КЭА-ын байгаль орчин
хариуцсан ажилтан, гэрээлэгч

Цахилгаан дамжуулах Үүрлэх тавцан суурилуулах тухай төлөвлөгөөгөөр
шугам барих үеэр
хангах
зэрэг суурилуулах
Барилга угсралтын дараа шувуу үүрэлсэн эсэх
талаар хяналт хийх
Нөлөөлөл бууруулах арга хэмжээний үр дүнд
үнэлгээ хийх

Үйл ажилагаа
эхлэхээс өмнө

Нээлттэй

Нээлттэй
Шувуу үүрлэх тавцанг суурилуулахтай холбоотой
төлөвлөгөө гаргах
Суурилуулсан үүрэнд шувуу үүрэлсэн эсэх талаар
хяналт хийх (барилга угсралтын дараа)
Үйл ажиллагааны үед шувуу эрсдсэн талаар хяналт
шинжилгээ хийх
Сөрөг нөлөө бууруулах арга хэмжээний үр дүнгийн
талаар үнэлгээ өгөх

Гүйцэтгэлийн шалгуур 10: Мэдээлэл өгөх, талуудын оролцоог хангах
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Олон нийттэй уулзах үеэр БОНБҮ болон цахилгаан
дамжуулах шугамны БОНБҮ-д оруулсан нэмэлт
өөрчлөлтийг иргэдэд мэдээлэх

Барилга угсралт, үйл ажиллагааны шатанд Талуудын
оролцоог хангах төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, шаардлагатай
нэмэлт өөрчлөлт оруулна.

*ЕСБХБ-ны ГЦ10
Компанийн нэр хүндэд
нөлөөлөх
Орон нутгийн иргэдийн итгэл
алдах

*ЕСБХБ-ны ГЦ10
Компанийн нэр хүндэд
нөлөөлөх
Орон нутгийн иргэдийн итгэл
алдах

* КЭА-н нөөц

Санхүүгийн хаалт
хийхээс өмнө

Талуудын оролцоог хангах төлөвлөгөөний дагуу
мэдээлэл өгсөн БОННБҮ

Дууссан

Шинэчлэлт өөрчлөлт оруулж, хэрэгжүүлсэн
Талуудын оролцоог хангах төлөвлөгөө

Хийгдэж байгаа

* Гадны зөвлөх

* КЭА-ын байгаль орчин
хариуцсан ажилтан, олон нийттэй
харилцах ажилтан
* КЭА-н нөөц
Барилга угсралт, үйл
ажиллагаа эхлэхээс
өмнө
* Гадны зөвлөх

* КЭА-ын байгаль орчин
хариуцсан ажилтан, олон нийттэй
харилцах ажилтан

