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‘Хөгжлийг хурдасгагч хүч: Орон нутгийн хамтын ажиллагааны гэрээ’

Удирдах ажилтны уулзалт, хэлэлцүүлэг  



Хүний нийгэмтэй ээлтэй
Хүрээлэн буй орчинд 

ээлтэй

Хариуцлагатай, 
тогтвортой уул 

уурхай



Уул уурхайн үйл ажиллагаа

Хүний нийгэм Хүрээлэн буй орчин

Хүн 
амын 

хөдөлг
өөн

Соёл, 
үнэт 

зүйлс

Орлогын 
ялгаа

Гэр 
бүлийн 

харилцаа

Дэд 
бүтэц

Эрүүл 
мэнд 

аюулгүй 
байдал

Амьжир
гаа Ургамлан 

бүрхэвч

Агаар Зэрлэг 
амьтад

Хөрс, 
бэлчээр

Ус

Улс 
төрийн 

тогтолцоо

Өмчийн 
эрх

Ирээдүй

Хариуцлагатай, 
тогтвортой уул уурхай

Хууль
ОУ-ын 

стандартууд
Хөтөлбөрүүд

Журам, 
стандарт

ОНХАГ

Нийгмийн 
нөлөөллийн үнэлгээ

Танин мэдэх, 
мэдээлэгдэх 

хэрэгцээ

Байгаль орчны 
нөлөөллийн үнэлгээ



ОНХАГ: Хөгжлийг хурдасгах хүч

Төслийг 
шинжлэх, нөхцөл 

байдлыг танин 
мэдэх

Хэлцэлд бэлдэх, 
байр сууриа 
тодорхойлох

Хэлцэл хийх, 
гэрээ байгуулах

Гэрээний 
хэрэгжилт, 

харилцаа холбоо 
бэхжүүлэх



Нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ ОНХАГ-ний үйл 
явцыг хөтлөх нь

Оролцогч 
талуудын төслийн 

талаарх мэдлэг

Хангалтгүй

Нөхцөл байдлыг 
мэдэх

Нөлөөллийг мэдэх

Хангалттай Хэлцэлд орно



Нийгмийн нөлөөлөл Нийгмийн нөлөөллийн 
үнэлгээ

• Хүмүүсд нөлөөлж буй бүхий л 
зүйлс

• Бүлэг хувь хүний хувьд үнэ 
цэнэтэй, чухалд тооцогдож буй 
зүйлс

• БО болон эрүүл мэнд, сайн 
сайхан байдлын нөлөө –
Нийгмийн нөлөөлөл

• Нийгмийн өөрчлөлт ба 
Нийгмийн нөлөөлөл (small and 
rapid, inflation)

Нийгэмд нөлөөлөх байдлын 
үнэлгээ нь төсөл хэрэгжүүлэхтэй 
холбоотой урган гарч буй 
нийгмийн асуудлуудыг 
тодорхойлох, зохицуулах үйл явц 
ба, ингэхдээ нөлөөлөлд өртөж буй 
орон нутгийн иргэдтэй идэвхтэй 
хамтран ажиллаж нийгмийн 
асуудлыг тодорхойлох, үнэлэх, 
зохицуулах  оролцооны үйл явц 



ННҮ хийх шаардлага

• Захиргааны арга хэрэгсэл 

• Зээлдэгчид болон санхүүгийн 
байгууллагын шаардлага

• Мэргэжлийн холбоодын 
шаардлага

• Орон нутгийн болон олон 
улсын ТББ,  хяналтын 
байгууллага

• Төслийн нөлөөлөлд өртсөн 
олон нийт (Digital age)

ННҮ нь нэг удаагийн ажил 
биш

• Нийгмийн нөлөөллийн 
менежментийн төлөвлөгөө

• Орон нутгийн эрүүл мэнд, 
аюулгүй байдлын төлөвлөгөө

• Нүүлгэн шилжүүлэлтийн 
төлөвлөгөө

• Оролцогч талуудын хамтын 
ажиллагааны төлөвлөгөө

• Орон нутгийн худалдан авалтын 
төлөвлөгөө

• Дасан зохицох менежмент



Нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ нь төслийн бүхий л үйл явцад 
хамаатай юм



Нийгмийн нөлөөллийн
үнэлгээний

26 алхам



Нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээг хэн санаачлах, хэн 
ашиглах, хэн хийх вэ?

Хэн санаачлах Хэн ашиглах Хэн хийх вэ?

• Засгийн газар
• Уул уурхайн төсөл 

хэрэгжүүлэгчид
• Захиргааны байгууллагууд
• Санхүүгийн институтууд, 

зээлдэгчид
• Нутгийн иргэд, олон нийт
• Иргэний нийгмийн 

байгууллага, хөдөлгөөн
• Бусад 

• Уул уурхайн төсөл 
хэрэгжүүлэгчид

• Хөгжлийн байгууллагууд
• Засгийн газар
• Нутгийн иргэд, олон нийт
• Иргэний нийгмийн 

байгууллага, хөдөлгөөн
• Бусад

• Нийгмийн нөлөөллийн 
үнэлгээний мэргэжилтнүүд

• Засгийн газрын холбогдох 
агентлагууд

• Уул уурхайн төсөл 
хэрэгжүүлэгчид

• Нутгийн иргэд (мэргэжлийн
байгууллагын арга зүйн 
туслалцаатай)

• Бусад 



Монгол улсын практик



Эерэг 
өөрчлөлт 

НИЙГМИЙН 
ЗӨВШӨӨРӨЛ

ОН-ын 
тогтвортой 

хөгжил 

ОНХАГ

Шийдвэр гаргалтууд

Нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ нь ОНХАГ-нд тусгах тэргүүлэх ач 
холбогдолтой болон тулгамдсан асуудлыг ялгаж харахад тусална.



Your Company Name

IRIM – САНААЧЛАГА

НИЙГМИЙН НӨЛӨӨЛЛИЙН 
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ГАРЫН АВЛАГА 

• Нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээний 
олон улсын туршлага, аргачлалыг 
танилцуулах санаачлага



Your Company Name

EmХолбоо барих мэдээлэл: 

E-mail: contact@irim.mn
Phone number: 70117101

Facebook page: @IRIMongolia
Twitter: @IRIMongolia
Website: www.irim.mn

mailto:contact@irim.mn
http://www.irim.mn/

