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Өмнө нь уул уурхайн компаниуд тэр бүр хариуцлагатай байж
чадаагүйг бид үгүйсгэхгүй ээ. Харамсалтай нь, зарим компани
одоо ч хариуцлагагүй үйл ажиллагаа явуулсан хэвээр байгаа
нь салбарын манлайлагч “Англо Американ” зэрэг компаниуд
үйл ажиллагаа явуулж буй тухайн улс орон, бүс нутгийн
“Англо Американ” компанийн боловсруулсан
Эдийн Засаг, Нийгмийн Үнэлгээний Аргачлал
(НЭЗҮА) нь бидний үйлдвэрлэл, салбар
нэгжүүдийн үйл ажиллагаа, нийгэм, эдийн засгийн
ямар эерэг, сөрөг нөлөөлөл үзүүлж буйг нягтлан
тодорхойлох суурь үндэс болдог.
хөгжлийн чиглэлээр дээд зэргийн стандарт баримтлан
ажиллахыг онцгойлон шаардаж байна.

Бидний бизнес бол асар их хэмжээний
сайн сайхан зүйлийг бий болгох чадвартай
билээ. Голдуу хөгжиж буй орнуудад үйл ажиллагаа
явуулдгийн хувьд бид ажлын байр бий болгох,
худалдан авалтаар дотоодын үйлдвэрлэлийг нь
дэмжих, татвар, роялти төлбөрөөр дамжуулан тухайн
улс оронд шаардлагатай дэд бүтцийн томоохон
төслүүдийг санхүүжүүлэх зэрэг олон хэлбэрээр орон
нутгийн хөгжилд онцгой хувь нэмэр оруулах илүү
нөхцөл боломжтой юм. Бид хуримтлуулсан мэдлэг,
туршлага дээрээ тулгуурлан тухайн улс оронд нийгэм,
эдийн засгийн өргөн хүрээтэй өөрчлөлтийг бий
болгох, орон нутгийн хөгжлийг хурдасгах, урт удаан
хугацааны туршид хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд
түлхэц өгөх боломжтой.
“Англо Американ” компани нь уул уурхайн шилдэг
үйлдвэрлэл бүхний илэрхийлэл ямагт байсаар ирэв.
Бидний олборлосон эрдэс баялаг хөгжиж буй орнуудын
эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн өсөлтийг тэтгэж, XXI
зууны дэлхийн эдийн засгийн хөгжлийн тулгуурын нэг болж
чадсан билээ. Дэлхийн өнцөг булан бүрт хөдөлмөрлөж буй
манай компанийн 150 мянган үндсэн болон гэрээт ажилтан,
ажиллагсад үүгээрээ үргэлж бахархдаг юм.
Арван жилийн өмнө бид тогтвортой уул уурхайн тэргүүлэгч
компани болох их аянаа эхлүүлж, энэ зорилгодоо хүрэхийн
тулд үйл ажиллагаа явуулж буй тухайн орон нутгийн бодит
нөхцөл байдал, эрэлт хэрэгцээнд тохирсон өөрчлөлтийг
төлөвлөн хэрэгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой “Англо
Американ” ХК-ийнхаа Нийгэм Эдийн Засгийн Үнэлгээний
Аргачлал (НЭЗҮА)-ыг боловсруулж, уул уурхайн салбарт
анх удаа нэврүүлсэн түүхтэй.
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Тогтвортой хөгжлийн зарчмын дагуу оролцогч талуудтай
ил тод, нээлттэй, шударгаар түншлэх нь “Англо Американ”
ХК-ийн баримталдаг үнэт зүйлсийн цөм бөгөөд энэ нь манай
ажилтнуудын сэтгэлгээнд нэвт шингэж, бидний бизнесийн
үйл ажиллагааны үндсэн зарчим болдог юм.
Хариуцлагатай уул уурхай нь тухайн улс орон, бүс нутаг дахь
нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд олон боломж олгодог бөгөөд
манай компанийн хувьд нийгэмд оруулж буй багагүй хувь
нэмрийнхээ талаар хуваалцах олон жишээ байна. Гэвч орон
нутгийн тогтвортой хөгжил нь иргэдийнх нь мэдлэг чадавхиас
ихээхэн шалтгаалдаг болохоор тэдний мэдлэг боловсролыг
дээшлүүлэх, сургалт дадлага олгох, жижиг дунд үйлдвэрлэл,
дэд бүтцийг бий болгоход анхаарч ажиллах нь чухал.
Бид орон нутгийн иргэд чадавхиа хөгжүүлэхийг бүх талаар
дэмждэг. Харин үүнийг яаж хийх ёстой вэ. Юуны өмнө
бидний үзүүлж болох нөлөөллийг сайтар тодорхойлохын
зэрэгцээ нутгийн иргэдийн дур сонирхол, хүсэл эрмэлзлийг
зөв ойлгосны үндсэн дээр тухайн орон нутгийн бодит
нөхцөл байдал, эрэлт хэрэгцээнд тохирсон нийгэм,
эдийн засгийн өөрчлөлтийг бий болгохуйц төсөл, санал
санаачилгыг оролцогч талууд, олон нийттэй хамтран
боловсруулж хэрэгжүүлэх явдал юм.
“Англо Американ” ХК-ийн боловсруулсан Эдийн Засаг,
Нийгмийн Үнэлгээний Аргачлал нь уурхайг ашиглалтад
оруулснаар тухайн орон нутгийн нийгэм, эдийн засагт
ямар эерэг, сөрөг нөлөө үзүүлж болохыг хоёр талаас
нягтлан тодорхойлдог нь хамтын ажиллагааны үндэс
суурь болдог. Энэхүү аргачлал нь оролцогч талуудтай
бүтээлч, нээлттэй, найрсаг харилцах хүрээг тодорхойлж,
бидний бизнесийн зорилго, орон нутгийн бодит нөхцөл
байдалд нийцсэн, олон улсын хэмжээнд тэргүүлэх эдийн
засгийн менежментийн удирдамж болдог юм. Уг аргачлал
нь нийгмийн тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх,
менежментийн дотоод чадавхийг бий болгох, уурхайн

төслүүд дээр гар бие оролцож байгаа ажиллагсдад
тодорхой зааварчилгаа, арга хэрэгсэл нь болдог учраас
хариуцлагатай уул уурхайн менежментийн ил тод бодлого,
бизнесийн үйл ажиллагааны цөм болгож ашигладаг. Тэр
ч байтугай бидний ажлын гүйцэтгэлийг сайжруулах маш
тодорхой, шаардлагатай бол тоон үзүүлэлтээр илэрхийлэх
боломжтой зорилгод хүрэхийн тулд тулгарсан хүндрэл
бэрхшээлийг даван туулах б
НЭЗҮА нь орон нутгаас хийх худалдан авалтын талаарх
мэдээллийг ил тод байлгахаас эхлээд эрсдэлийн
менежменттэй нягт холбох, санхүүгийн төслүүдийн үе
шатыг төлөвлөх, гарсан ахиц дэвшлийг нягтлах, төслийн
үр дүнг хянах зэрэгт ерөнхий зааварчилгаа болдог юм.
НЭЗҮА-ыг 2003 онд анх боловсруулснаас хойш 16 улсад
үйл ажиллагаа явуулж буй 50 гаруй уул уурхайн төсөлд
нэвтрүүлснээр бизнесийн болон орон нутаг дахь хамтын
ажиллагаанд нааштай ахиц өөрчлөлт гарсан олон жишээг
дурдаж болох бөгөөд энэхүү тоймд “Англо Американ”
компанийн нэгж, салбаруудын удирдлага өөрсдийн
туршлагаас хуваалцах болно. Олон Улсын Нөлөөллийн
Үнэлгээний Холбоо (IAIA)-ноос НЭЗҮ аргачлалыг “...
томоохон компани нөлөөллийнхөө үнэлгээг томоохон
төслийн менежментэд нэвтрүүлсэн өвөрмөц санаачилга”
хэмээн тодорхойлж, 2012 оны “Корпорацийн Шилдэг
Санаачлага” шагнал хүртээсэнд бид үнэхээр бахархдаг.
Энэ амжилт нь НЭЗҮА-ыг хэрэгжүүлэхэд зүрх сэтгэлээ
зориулсан манай компанийн салбар, нэгжүүд удирдлага
тэдний багуудын идэвх зүтгэлийн шууд үр дүн билээ.
НЭЗҮА-ын гурав дахь хувилбарыг гаргаснаар бид үйл
ажиллагаа явуулж буй бүс нутгийн иргэдэд, үр өгөөжтэй
төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэхийн төлөө улам ихээр
хичээн зүтгэх болно. НЭЗҮА-ын шинэ хувилбарт олон
улсын бизнес болон тусламжийн байгууллагуудын
хүрээний бизнесийг амжилттай, ашигтай байлгахын сацуу
орон нутгийн хөгжилд жинтэй хувь нэмэр оруулах үйл
ажиллагаа, түүний ач холбогдлын тухай шинэ мэдлэг,
хандлагыг тусгасан нь илүү үр дүнтэй болгож байна. Бид
зөвхөн Компанийн Нийгмийн Хариуцлагын (CSR) хүрээнд
бус түүнээс хальж, манай компанийн үндсэн бизнесийг
шинэ нөхцөлд хэрхэн явуулах талаар дахин бодож тунгаах
нь маш чухал гэдгийг ойлгож ухаарав.

Манай байгууллагатай түншлэгч – ялангуяа CARE
International, Fauna & Flora International, International Alert,
бизнесийн болон бүлгэмийн үүрэгтэй салбар нэгжүүдэд
ажилладаг мэргэжилтнүүд маань НЭЗҮА-ыг “ангилал
дотроо шилдэг болгох” болон бизнесийн ач холбогдлыг нь
хадгалж үлдээхийн төлөө оруулсан хувь нэмрийг үнэлж,
гүнээ талархаж байна.
НЭЗҮА нь “Англо Американ” ХК-ийн “Нийгмийн
Замнал” тунхаглалын үндсэн зарчимд нийцсэн
бизнесийн үйл ажиллагаагаа зохион байгуулах,
хэрэгжүүлэх тодорхой удирдамж болдог.
Бид уул уурхайн салбарын стандартыг улам сайжруулахын
төлөө ажилладаг гэдгээ баталж, төр болон хувийн
хэвшлийнхэн үйл ажиллагааны нийгмийн бодлогодоо илүү
хариуцлагатай хандаж, түүнийгээ хэрэгжүүлэх, хяналтыг
нь хөнгөвчлөхөд тус нэмэр болох үүднээс энэхүү шинэ
НЭЗҮА-ыг олон нийтэд нээлттэй байдлаар хүргэж байгаа
юм.
НЭЗҮА нь “Англо Американ” ХК-ийн бүх нэгж салбар
оролцогч талууд, нутгийн иргэдтэй үр бүтээлтэй, харилцан
ашигтай хамтран ажиллаж, уурхай ажиллуулж буй бүс,
нутагт олон талын үр өгөөжийг хүртээх шинэлэг арга
хэрэгсэл, бизнесийн амжилтын түлхүүр болсноос гадна
“Англо Американ” ХК-ийг тааламжтай түнш гэдгээр бусдаас
онцгойлдог.

Гүйцэтгэх захирал
Синтиа Кэрролл
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НЭЗҮ АРГАЧЛАЛЫН АЧ
ХОЛБОГДОЛ
1. ЯАГААД ЗААВАЛ НЭЗҮА ГЭЖ ?
“Англо Американ” ХК уурхай байрлаж буй орон нутгийн
ард иргэдэд урт удаан хугацаанд тогтвортой үргэлжлэх,
эерэг нөлөө бүхий төрөл бүрийн үйл ажиллагааг дэмжих,
Засгийн газар, орон нутгийн удирдлагуудтай найрсаг
хамтын ажиллагааны түншлэл бий болгож, ямагт шилдэг
ажил олгогч байхыг эрмэлздэг. Нийгмийн асуудлыг үр
дүнтэй шийдвэрлэх нь компанийн үйл ажиллагааны
хамгийн чухал зайлшгүй нэг хэсэг бөгөөд энэ нь зах
зээлийн өрсөлдөөний давуу талыг бий болгох угтвар
нөхцөл болдог.

“НЭЗҮА бол... том компаниас нөлөөллийн үнэлгээг
менежментийн үйл ажиллагааны гол зарчим болгох
өвөрмөц санаачилга.”
Эх сурвалж: 2012 оны ОУНҮХ (IAIA)-ны Шагналын
Хорооны гишүүн Анне Нортон Миллерийн 2011
оны 12-р сарын 22-ны өдрийн захидал

НЭЗҮА-ын үндсэн зорилго

Нийгэм Эдийн Засгийн Үнэлгээний Аргачлал (НЭЗҮА)
нь манай компанийн уурхайнууд байршиж буй, ажиллах
хүч илгээх, эсвэл бидний үйл ажиллагаатай холбоотой
бүс нутагт нааштай өөрчлөлт өрнүүлэх, нөлөөллийн үр
дагаврыг зохицуулах ажлын тэргүүн туршлагын багц юм.

1. “Англо Американ” ХК-ийн төслийн гүйцэтгэл болон уурхайн
хаалтын дараахь үеийн нийгэмд чиглэсэн үйл ажиллагаанд
тавигдах шаардлагыг “Нийгмийн Замнал” Тунхаглалын
зарчимд бүрэн нийцүүлэх удирдамж болгож, түүнд дэмжлэг
үзүүлэх

Амьдралаас урган гарсан бодит шаардлага, бизнесийн
тодорхой зорилтоос энэхүү аргачлал нь ажилтнуудыг
олборлолтын явцад гарах эерэг нөлөөг бататгах, сөрөг үр
дагаврыг саармагжуулах стратеги боловсруулахад удирдах
олон улсын стандартад нийцсэн тэргүүн туршлага, арга
хэрэгслээр хангах үүрэгтэй.

3. Хэрэгжүүлж байгаа нийгэмд чиглэсэн төсөл, санал
санаачилга, тэдгээрийн үйл ажиллагааг үнэлэн дүгнэж,
сайжруулах шаардлагатай байгаа хэсгийг тодорхойлох

НЭЗҮА-ыг 2003 онд анх боловсруулж нэвтрүүлснээс
хойш 16 улс орон дахь 50 гаруй уул уурхайн төсөлд
хэрэгжүүлсэн бөгөөд тус компанийн бизнес үйл
ажиллагааны чухал хэрэглэгдэхүүн болсоор ирэв.
Тухайлбал, уг аргачлалыг орон нутгаас худалдан авалт
хийх шийдвэр гаргахад удирдлагыг мэдээллээр хангах,
компанийн эрсдэлийн менежмент хийхэд гарын авлага
хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн хэрэгжилтэд удирдамж
болгон ашиглаж байна.
Аргачлалыг хэрэглэж буй менежерүүд НЭЗҮА-ыг
бизнесийн үнэ цэнэтэй арга хэрэгсэл болсон хэмээн
сайшааж байна:
• оролцогч талуудтай бүтээлч, нээлттэй харилцааг бий
болгох үндэс суурийг тавьж өгдөг
• Нийгэм, эдийн засгийн эерэг нөлөөлөлтэй, бизнесийн
оновчтой стратегийг тодорхойлоход менежерүүдэд тус
нэмэр болдог
• уурхай байршиж байгаа орон нутгийн оролцогч талуудын
итгэлийг хүлээж, үйл ажиллагаагаа ямар нэг саад
бэрхшээлгүй явуулах нөхцөлийг бүрдүүлдэг

2. Эдийн засаг, нийгмийн нөлөөний үр дагаврыг тодорхойлох
замаар Компанийн зохицуулах шаардлагатай эрсдэлийн
менежментийг сайжруулах

4. “Англо Американ” ХК-д шинээр бий болсон тэргүүн туршлагыг
нэгтгэж, түүнийгээ бусадтай хуваалцах
5. Уурхай байрлаж буй орон нутгийн оролцогч талуудын ашиг
сонирхол, санал бодлын талаарх ойлголтыг сайжруулах; жил
тутам Оролцогч Талуудтай Хамтрах Төлөвлөгөө (OTХT)-г
шинэчлэх ажлын удирдамж болох, орон нутгийн засаг
захиргаа, ард иргэдийн харилцааг өргөжүүлэх, итгэлцлийг
нэмэгдүүлэх
6. Уурхай байрлаж буй бүс нутгийн ард иргэдийн нийгэм эдийн
засгийн тогтвортой хөгжлийг дэмжин ажиллах

НЭЗҮА-ыг зарчмын хувьд одоо явуулж буй үйл
ажиллагаанд түгээмэл ашигладаг боловч хайгуулаас
эхлэн уурхайг хаах хүртэлх уул уурхайн бүхий л үе шатанд
амжилттай хэрэглэж болох үнэлгээний аргачлал юм.
“Англо Американ” ХК-ийн бүх салбар нэгж, уурхайнууд
нийгэм, эдийн засгийн үнэлгээг гурван жил тутамд хийх
шаардлага тавьдаг нь үйлдвэрлэл нийгэм, эдийн засаг,
улс төрийн өргөн хүрээний өөрчлөлтийг тусгах, өмнөх
үнэлгээгээр төлөвлөсөн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, үнэлэх
хугацаа олгох зэргийг тооцсон явдал юм. Энэ нь оролцогч
талуудад үзэл бодлоо бүтээлчээр илэрхийлэх, нэгжүүдийн
хариуцлагыг чангатгах боломжийг мөн олгодог.

Үнэлгээг гурван жил тутамд хийдэг нь Нийгмийн
хариуцлага буюу тус компанийн үйл ажиллагаатай
холбоотой нийгмийн нөлөөллийн менежментийн үндсэн
шалгуур болдог.

* Нийгмийн үйл ажиллагаа, Группын Засгийн Газар ба Нийгмийн Асуудал хариуцсан
тэргүүний зөвшөөрлөөр Олборлолт явуулахгүй байгаа жижиг салбар нэгжүүдийг энэхүү
үнэлгээг хийх үүргээс чөлөөлж болно. Нийгэм, эдийн засгийн үнэлгээг гурван жил тутамд
хийх үүрэгтэй бусад салбар нэгжүүд Оролцогч талуудын оролцооны төлөвлөгөө болон
Нийгмийн менежментийн төлөвлөгөөг жил бүр шинэчлэх үүрэгтэй.
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“Энэ аргачлалыг хэрэглэснээр зөрчил,
мөргөлдөөнтэй бүс нутагт үйл ажиллагаа
явуулахдаа аюулгүй байдал, хүний эрх зэрэг
асуудлыг “Англо Американ” ХК-ийн тогтвортой
хөгжлийн зорилтыг удирдлага болгож, бүс нутагт
үзүүлж буй эерэг нөлөөг дээшлүүлэхэд НЭЗҮА
чухал үүрэгтэй бөгөөд “Англо Американ”-д
өрсөлдөөний давуу тал бий болгодог.”
International Alert-ийн Ерөнхий нарийн бичгийн
дарга Дэн Смит

2. СҮҮЛИЙН ХУВИЛБАРТ ШИНЭЭР ЮУ НЭМЭГДЭВ
Энэ бол НЭЗҮА-ын гурав дахь хувилбар бөгөөд 2007 оны
өмнөх хувилбараас хойш улам илүү ач холбогдолтой болж
буй чухал асуудлуудыг багтаан шинэчилсэн байна.
Тухайлбал НЭЗҮА-ын энэхүү хувилбар нь:
• 2009 онд баталсан “Нийгмийн Замнал” Тунхаглалын
шаардлагыг тусгасан.
• Хамтран ажилладаг гол түншлэгч ТББ болох Care
International, Fauna & Flora International ба International
Alert болон ICMM зэрэг нийгмийн хариуцлагын чиглэлээр
тэргүүлдэг байгууллагын зөвлөмж, дотоодын туршлага,
тодорхой кэйс судалгаа, баримт жишээний дүн
шинжилгээ, дүгнэлтийг багтаасан.
• НҮБ-ын Бизнес ба Хүний Эрхийн суурь баримтлалтай
нягт уялдсан (Хүснэгтийг харна уу)
• Уурхай орчмын орон нутгийн ард иргэдээс илүү өргөн
хүрээний оролцогч талуудыг анхаарсан
• Эрсдэлийн үнэлгээг нэн чухалчилж анхаарсан бөгөөд
жил болгон хийдэг үйл ажиллагааны эрсдэлийн
үнэлгээний журам дүрэмтэй шууд уялдуулсан
• Хүний Эрх, Аюулгүй Байдлын талаар Сайн дураар
баримтлах зарчмыг хэрэгжүүлэх шинэ удирдамж
боловсруулж, International Alert-тай хамтран зөрчил
сөргөлдөөний үнэлгээний удирдамжийг сайжруулсан

Хүний Эрх ба Бизнес үйл ажиллагааны талаарх НҮБ-ын
суурь баримтлалын тойм
НҮБ-аас гаргасан Хүний эрх ба Бизнес үйл ажиллагааны
тухай суурь баримтлалд үндсэн гурван зарчмыг тунхагласан
байдаг: Төр засаг хүний эрхийг гуравдагч этгээд (үүнд
бизнесийн байгууллага багтана)–ийн талаас зөрчигдөхөөс
хамгаалах үүрэгтэй; Бизнес үйл ажиллагаа нь хүний эрхийг
хүндэтгэх үүрэгтэй; Хүний эрх зөрчигдсөн тохиолдолд таслан
зогсоох арга хэмжээ авах боломжтой байх. Эдгээр зарчмын
дэлгэрэнгүй тайлбар нь:
• Хамгаалах: Засгийн газар нь хүний эрхийг гуравдагч
этгээдийн нөлөөллөөр (аливаа бизнесийг багтаасан бүх
тохиолдолд) зөрчигдөх явдлаас хамгаалах үндсэн үүрэг
хүлээдэг, бизнес нь өөрөө улс төрийн эрхгүй бөгөөд энэ
үүргийг хэрэгжүүлэх нөөц чадал, боломжгүй байна.
• Хүндэтгэх: Аливаа бизнес нь хүний эрхийг хүндэтгэж, бусдын
эрхэнд халдахгүй (хор хөнөөл учруулахгүй) байх үүрэгтэй.
• Засч залруулах: Эцэст нь, НҮБ-ын Суурь бичиг баримтад
хүний эрхийг хүндэтгэх нь хэн нэгний эрх нь зөрчигдсөн
(эсвэл зөрчигдсөн гэж үзэж байгаа) тохиолдолд хөндлөнгийн,
найдвартай гомдол барагдуулах арга механизм үгүй бол утга
учиргүй болно хэмээн үзэж байна.

НЭЗҮА-ыг нийгмийн хариуцлагын менежментийн шилдэг
туршлагын жишээ болгон нийтийн хүртээл болгосон бөгөөд
дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараахь вэб хаягаар орж авах
боломжтой.
http://www.angloamerican.com/seat
Жишээ нь, уурхайнууд нэг хот суурин, эсвэл эргэн тойронд
зэрэгцэн оршдог, үйл ажиллагааны нөлөөнд хамрагдах
оролцогч талууд хүрээгээрээ нийлсэн буюу давхацсан,
зарим тохиолдолд нэг ба түүнээс дээш уурхай дээр энэхүү
аргачлалыг нэгтгэн хэрэглэж болно.
Ийм нөхцөлд нөлөө нь энгийн, эсвэл хоорондоо давхацсан
байх бөгөөд уурхайнуудын менежментийн үйл ажиллагааг
хооронд нь зохицуулах шаардлагатай.

• “Англо Американ” ХК-ийн хэмжээнд хуримтлуулсан
туршлага дээр тулгуурлан нүүлгэн шилжүүлэлтийн
талаарх сайжруулсан удирдамжийг гаргасан
• Хямд өртөгтөй орон сууцаар хангах (“Олон Улсын
Хүмүүнлэгийн Хабитат” байгууллагаас бэлдсэн
мэдээллийг үндэслэн) шинэ хөтөлбөр боловсруулсан
• Өмнө бизнестэй шууд уялдаагүй байсан (жишээлбэл,
компанийн нийгмийн хөрөнгө оруулалт) илүү ажлын
байр бий болгох, орон нутгийн худалдан авалт, дэд
бүтцийн хөгжүүлэх зэрэг асуудлыг бизнесийн үндсэн үйл
ажиллагаатай холбож өгсөнөөр нийгэм, эдийн засгийн ач
тусыг нь нэмэгдүүлсэн
• Нийгмийн хариуцлага хэрэгжүүлэх менежментийн
төлөвлөгөө боловсруулах тодорхой зааварчилга.
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Бразил дахь Төмрийн хүдрийн салбар нэгж:
Олон нийтийн эрэлт хэрэгцээг хангахын төлөө
“Манай Минас-Рио” төслийг хэрэгжүүлэх явцад бид мянга
мянган хүн, олон арван хот, тосгоны оршин суугчдад
төслийн талаар мэдээлэл хүргэх, тэдний асуултад
хариулах, ард иргэдийн эрэлт хэрэгцээ, сонирхлыг
судлах шаардлагатай тулгарав. НЭЗҮА-ыг хэрэглэснээр
хүмүүсийн сонирхол, эрэлт хэрэгцээг ойлгоход чухал
үүрэгтэй байсан бөгөөд төсөлтэй холбоотой сөрөг үр
дагаврыг зохицуулахаас гадна нийгэм, эдийн засгийн үр
өгөөжийг дээшлүүлэх таатай боломжийг тодорхойлоход
тус нэмэртэй байв. Жишээлбэл, уурхайн ус дамжуулах
хоолойн ойр хавьд оршин суугаа иргэдийн эрүүл мэндэд
чухал үүрэгтэй ундны усны хомсдол байнга байдгийг олж
тогтоосноор одоо орон нутгийн засаг захиргаатай хамтран
усны хэрэглээ болон ариун цэврийн талаар ухаалаг
шийдэл боловсруулж, олон нийтийн эрүүл мэндийн
боловсролын өргөн хүрээний хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхлээд
байна.”
Бразилийн Төмрийн хүдрийн төслийн Гүйцэтгэх
захирал Пауло Кастеллари
Тодруулга
Бразилийн Катүнэ Агуа Санта де Минас мужийн оршин
суугчид олон арван жилийн турш ундны усны хомсдолтой
тулгардаг байв. Тэдэнд зориулж ус түгээх дэд бүтэц
байгуулсан ч түгээж буй ус нь ундны зориулалттай биш,
шүүсэн усан дахь эрүүл мэндэд хортой бичил биетийг
устгаж чадахгүй байв. Бразилд түгээмэл байдаг нярайн
эндэгдлийн гол шалтгааны нэг нь цэвэршүүлээгүй усны
хэрэглээнээс үүдсэн өвчин эмгэг байсан нь орон нутгийн
иргэдийн санааг ихээхэн зовоодог байв. Орон нутгийн
иргэдийн хоёр бүлэг “Минас-Рио” уурхайн усны хоолойн
шугам өнгөрөх хэсэгт оршин суудаг байсан учраас бид
орон нутгийн хөгжилд тодорхой хувь нэмэр оруулах
үүднээс цэвэр усны асуудлыг шийдвэрлэхээр Томбос
хотын захиргаатай хамтран ажиллаж эхлэв. Орон нутгийн
иргэд болон нутгийн засаг захиргаатай хамтран ажиллах
явцад бид ус цэвэршүүлэх хоёр станц худалдан авах,
суурилуулах ажлыг хариуцаж, хотын захиргаа одоо байгаа
усан хангамжийн дэд бүтцийг сайжруулах, хэмжилтийн
төхөөрөмж суурилуулах ус цэвэршүүлэх байгууламжийг
хариуцан ажиллах үүрэг хүлээсэн юм. Ингэснээр нутгийн
3000 гаруй иргэн эрүүл ахуйн шаардлага хангасан
ундны ус хэрэглэх боломжтой болноос гадна одоо усны
хэрэглээний тухай байгаль орчны боловсролын хөтөлбөр
хэрэгжүүлэхээр зэхэж байгаа.
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“Бид НЭЗҮА хэвлэгдэн гарахыг дэмжиж
ажилласандаа сэтгэл хангалуун байдаг бөгөөд
“Англо Американ” нь бүх үйл ажиллагаандаа
хэрэгжүүлэхийг анхааралтай ажиглаж байна.
Энэхүү үнэлгээний аргачлал нь байгалийн
баялгийн хамаарлыг анхааралтай бөгөөд зохих
стандартаар тодорхойлж, тогтвортой хөгжлийг
хангахад зайлшгүй харгалзах ёстой нийгэм, эдийн
засгийн олон хүчин зүйлийг үнэлэх, байгаль орчны
менежментийн төлөвлөгөөг зохих байдлаар гаргах,
үнэлгээ өгөхөд чухал ач холбогдолтой баримт
бичиг болсон юм. НЭЗҮА нь уурхайн орчинд оршин
суугаа хүн ам, ард иргэдийн эрх ашгийг нь уурхайг
төлөвлөх байгуулах явцын салшгүй хэсэг байх
ёстой гэж үздэг. “Англо Американ” ХК байгаль
орчны тогтолцоо болон түүнээс хамааралтай орон
нутгийн иргэдийн амьжиргааг хамгаалан хадгалах
замаар өмч хөрөнгөө хариуцлагатай, үр өгөөжтэй
ашиглах, холбогдох эрсдэлийн үнэлгээ зохих
менежментийг хийж байна.”
Fauna & Flora International-ын Бизнес ба Биологийн
Төрөл Зүйлийн захирал Пиппа Хоувард

НЭЗҮА амьдралд

НЭЗҮА амьдралд

Кумба дахь Төмрийн хүдрийн уурхай
Гомдол барагдуулах үр дүнтэй арга механизм

Коксжуулсан нүүрсний салбар нэгж:
Нутгийн уугуул иргэдтэй харилцан ашигтай, итгэлцэлд
тулгуурласан, урт удаан хугацааны хамтын ажиллагаа бий
болгох

“НЭЗҮА нь орон нутгийн оролцогч талуудын эрэлт
хэрэгцээ, хүлээлтийг сайтар ойлгох, Кумбагийн Төмрийн
хүдрийн компани нийгмийн хариуцлагаа хэрэгжүүлэхэд
чухал үүрэг гүйцэтгэв. НЭЗҮА-ыг Динглтоны шилжүүлэн
суурьшуулах төслийн хүрээнд ашигласнаар орон
нутгийн иргэдтэй ил тод хэлэлцүүлэг өрнүүлж харилцан
ойлголцох, гомдол барагдуулах шилдэг аргачлал
боловсруулж, үүнийгээ ТББ-ын хөндлөнгийн хяналт дор
хэрэгжүүлж эхэлсэн нь итгэлцэл бий болгоход маш чухал
арга хэрэгсэл юм гэдгийг баталсан юм.”
”Кумба Төмрийн Хүдэр”-ийн Гүйцэтгэх Захирал
Крис Гриффитс
Тодруулга
Өмнөд Африкийн хойд Кэйп мужид байрладаг Кумба
Шишен болон бусад компанийн эзэмшлийн уурхайнуудын
төмрийн хүдрийн олборлолтын хэмжээ эрс нэмэгдсэн нь
ойролцоох Динглтон хотхоны оршин суугчдын амьдралд
янз бүрээр нөлөөлж эхлэв.
Кумба уурхайн захиргаанаас Динглтон хотхоныг холбогдох
дэд бүтцийн хамт нүүлгэн шилжүүлэх боломжийг
судлахаар болж, оршин суугчдын санал бодлыг сонсох,
нутгийн иргэдтэй нээлттэй хэлэлцэхэд ТЭЗҮА гол үүрэг
гүйцэтгэсэн юм.
НЭЗҮА-ын удирдамж болон Нийгмийн хариуцлагын дагуу
нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөө (НШТ) боловсруулж,
Динглтоны Нүүлгэн шилжүүлэх төслийн нэг хэсэг болох
Динглтоны оршин суугчдын санал гомдлыг хүлээн авах,
бүртгэх, албан ёсны хариу өгөх, гомдол барагдуулах
механизмыг бүрдүүлсэн.
Шилдэг туршлагын дагуу Динглтоны оршин суугчид гомдол
саналаа олон сувгаар нэр заалгүй дамжуулан хүргэх
боломжтой болов. Ирсэн бүх саналыг гомдол бүртгэх
цахим санд оруулснаар бүртгэх, ямар шатанд явааг
хянах боломжтой учраас гомдол бүрийг зохих журмаар
шийдвэрлэх нөхцөлийг бүрдүүлсэн юм.

“НЭЗҮА-д байгаа бодит зөвлөмж зааварчилгаа нь бидэнд
нутгийн ард иргэдийн соёлын өвөрмөц уламжлал, ёс
заншлыг илүү сайн ойлгох, хүндэтгэн харилцахад тун
их хэрэг болсон. Ойлголцол, хүндэтгэл, итгэлцэл дээр
тулгуурласан энэ харилцааг цаашид харилцан ашигтай
байдлаар хөгжүүлэх бидний чадавхийг дээшлүүлсэн юм.”
Коксжуулсан Нүүрсний бүлгэмийн Гүйцэтгэх захирал
Симус Фрэнч
Тодруулга:
“Англо Американ” ХК нь Куинслэнд болон Шинэ өмнөд
Уэлс мужид томоохон олборлолт явуулдаг, Австралийн
коксжуулсан нүүрсний тэргүүлэх үйлдвэрлэгчийн нэг
билээ. “Англо Американ” ХК-ийн зорилт бол олборлолт
явуулж буй бүс нутгийн уугуул иргэдтэй ойлголцол,
хүндэтгэл итгэлцэл дээр суурилсан харилцан ашигтай
харилцаа тогтоох явдал юм.
Уугуул иргэдийн өвөрмөц соёл, тэдний газартайгаа
харьцах онцгой уламжлалт холбоог хүндэтгэж, НЭЗҮА нь
нутгийн иргэдийн оролцоог хангах хэд хэдэн бодит арга,
зааварчилгаа агуулсан байна. Эдгээр аргыг ашиглан
“Англо Американ” ХК-ийн Металлургийн нүүрсний
бүлгэм дараахь зүйлийг багтаасан бодлого боловсруулж
хэрэгжүүлэв:
• О
 лборлолт явуулж буй бүс нутгийн уугуул иргэдтэй
нээлттэй, бүтээлч хамтын харилцаа үүсгэх;
• У
 угуул иргэдтэй зөвлөлдсөний үндсэн дээр харилцан
ашигтай үр дүн бий болгох хамтын ажиллагаа өрнүүлэх;
• У
 урхайн үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн алхам бүрт
соёлын өвийг хамгаалах зорилтыг харгалзан тусгах.

Мөн олон улсын, үндэсний болон орон нутгийн
хөндлөнгийн гурван ТББ-ын нэгдэл томилж, гаргасан
гомдлыг барагдуулах үйл явцыг хянуулдаг болов.

ТОЙМ
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НЭЗҮА-ЫГ АМЖИЛТТАЙ
ХЭРЭГЛЭХ АРГА ЗАМ
3. НЭЗҮА ЯМАР ГОЛ ҮЕ ШАТТАЙ ВЭ?
НЭЗҮА нь компанийн менежерүүдэд үйл ажиллагааныхаа
хүрээний үр дүн нөлөөлөлд дүн шинжилгээ хийхэд тусалж,
оролцогч талуудад менежментийн хариу үйлдэл хийж,
тэдэнд эргэж тайлагнах үндэс суурийг бий болгодог.
НЭЗҮА үндсэн долоон үе шаттай байх бөгөөд үе шат
болгон хэд хэдэн арга хэрэгсэлтэй.

1

“Англо Американ” ХК-ийн уурхайн
танилцуулга гаргах

2

Оролцогч талуудыг тодорхойлж тэднийг
татан оролцуулах

3

Тулгамдсан асуудал, гарах нөлөөний үр
дагаврыг үнэлж эрэмбэлэх

4

Нийгэмд чиглэсэн үйл ажиллагааны
менежментийг сайжруулах

5

Өргөн хүрээнд нийгэм, эдийн засгийн үр
өгөөжийг түгээх

6

Нийгмийн менежментийн төлөвлөгөө
боловсруулах

7

Оролцогч талуудад НЭЗҮ-ний тайлан болон
эргэх холбоо хангах

• Н
 ЭЗҮ-г уурхайн олборлолтын явцад хийх бөгөөд шинээр
үүсгэн асуудал, ба өөрчлөлтийг тогтмол тодорхойлон
тусгах арга хэрэгсэл болдог.
• Н
 ЭЗҮ-г шинэ төсөл буюу уурхайн өргөтгөл хийх үеийн
хуулийн дагуу шаарддаг бус, зөвхөн “Англо Американ”
ХК-ийн талаас компанийн Нийгмийн Хариуцлагын
хэрэгжилт ба нөлөөллийг үнэлэх зорилготой сайн дураар
хүлээсэн үүрэг юм.
• Ү
 нэлгээний 4, 5-р үе шатны арга хэрэгсэл нь зөвхөн
нөлөөллийн үнэлгээ хийхээс гадна оролцогч талуудын
дэвшүүлсэн асуудлыг шийдвэрлэх арга хэмжээг
төлөвлөх зэрэгт хэрэглэх боломжтой бөгөөд нийгмийн
хариуцлагын гүйцэтгэлийн байнгын менежментийн гол
түлхүүр болдог.
ТОЙМ

НЭЗҮА нь “Англо Американ” ХК-ийн ажилтнууд,
шаардлагатай үед орон нутгийн мэргэжилтэн,
судлаачид, түнш ТББ, эсвэл зөвлөхүүдийн хамт
хэрэгжүүлэхээр гаргасан баримт бичиг. Үйл
ажиллагааны үнэлгээг ихэвчлэн тухайн уурхайн
нийгмийн асуудал хариуцсан менежер дээд
удирдлагын хяналт дор Хүний Нөөц, Худалдан авалт,
ХААБЭА, Байгаль Орчин, Техникийн болон Санхүүгийн
зэрэг гол хэлтэс албадын удирдлагын оролцоотой
гардан гүйцэтгэдэг.
НЭЗҮА-ын гурав дахь хувилбар нь ойлгож, хэрэглэхэд
хялбар энгийн байхыг анхаарснаараа онцлогтой
юм. Гэхдээ хэдийгээр дотоод нөөц, бололцоотой ч
зарим үед үнэлгээний арга хэрэгслийг ашиглах, эсвэл
төслийн нийт үйл явцыг дэмжихийн тулд гаднын
мэргэжилтэн урьж ажиллуулах шаардлага гарч
магадгүй.
Гаднын мэргэжилтэн урьж оролцуулах нь тулгамдсан
асуудлын талаарх ойлголтыг гүнзгийрүүлэх, зорилтот
хэсэг бүлгүүдтэй илүү ойр тулж ажиллах боломжийг
нээх, судалгааны үр дүнг баталгаажуулах, бодлогоо
зөв тодорхойлох зэрэг эерэг талтай. Ялангуяа
үнэлгээний 5-р шатанд тусгасан менежментийн арга
хэмжээг хэрэгжүүлэхэд гаднын байгууллагын тусламж
үр өгөөжтэй байдаг.
НЭЗҮ-ыг ямар хугацаанд хийдэг вэ?

НЭЗҮА нь энгийн үнэлгээнээс зарчмын хэд хэдэн ялгаатай:
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АСУУЛТ, ХАРИУЛТ
НЭЗҮА-ыг хэн хэрэглэх ёстой вэ?

Туршлагаас үзэхэд гүйцэтгэх хүний тооноос хамааран
Нийгэм, эдийн засгийн иж бүрэн Үнэлгээ ойролцоогоор
4-6 сарын дотор хийдэг.
• 	үнэлгээг гүйцэтгэх багийн бүрэлдэхүүн үнэлгээ
хариуцсан ахлах албан тушаалтан, идэвх санаачилга
төслийн менежер, чадварлаг 1-2 туслахын
бүрэлдэхүүнтэй байх нь зүйтэй. Төслийн менежер
болон туслахууд нь ажлын цагийнхаа тэн хагас
хүртэлх хугацаа, зарим үед ажлын бүтэн цагаа 4-6
сарын туршид НЭЗҮ-нд зарцуулах шаардлага гарч
болзошгүй;
• холбогдох хэлтсийн дэмжлэг байх ёстой;
•	оролцогч талуудын идэвх санаачилга, оролцоо чухал
үүрэгтэй.

(1) НЭЗҮ-г гүйцэтгэх багийн ахлагч нь уурхайн дээд шатны албан тушаалтан байх бөгөөд
үнэлгээг эхнээс дуустал нь хариуцаж ажиллана. Багийн ахлагч нь Ерөнхий менежер
буюу хэлтсийн дарга байж болох бөгөөд үнэлгээний өдөр тутмын үйл ажиллагаанд шууд
оролцохгүй ч НЭЗҮ-г зохих байдлаар хийхэд шаардлагатай хүн хүч, нөөцийг бүрдүүлэх,
уурхайн ажилчид болон удирдлага үнэлгээний ач холбогдлыг бүрэн ойлгож бүх талаар
дэмжихэд гол үүрэгтэй.

НЭЗҮ-НИЙ АРГА ХЭРЭГСЭЛ

1

“Англо Американ” уурхайн төслийн
тодорхойлолт гаргах

Алхам 1А
Уурхайн тухай
тодорхойлолт
бэлтгэх

Алхам 1Б
Эдийн засгийн
нөлөөг үнэлэх

2

Оролцогч талуудыг тодорхойлж
харилцаа холбоо тогтоох

Алхам 2А
Орон нутгийн
тухай
тодорхойлолт
гаргах

Алхам 2Б
Оролцогч
талуудын оролцооны
төлөвлөгөө
боловсруулах

3

Тулгамдсан асуудал болон түүний
нөлөөллийг үнэлэх, эрэмбэлэх

4

Нийгмийн тулгамдсан асуудлын
менежментийг сайжруулах

5

Нийгэм, эдийн засгийн үр өгөөжийг
өргөн хүрээнд түгээх

6

Нийгмийн хөгжлийн менежментийн
төлөвлөгөө боловсруулах

7

НЭЗҮ-ний тайланг оролцогч талуудад
хүргүүлэх, санал авах

Алхам 1В
Хэрэгжүүлж буй нийгмийн хариуцлагын
хөрөнгө оруулалтыг үнэлэх

Хэрэгсэл 3А
Нөлөөлөл ба
арга хэмжээний
үнэлгээ хийх

Алхам 4А
Гомдол, санал
хүлээж авах,
барагдуулах журам

Алхам 4Б
Онцгой байдалд оролцогч
талуудтай ажиллах
төлөвлөгөө

Алхам 4В
Зөрчил, алдаа
дутагдлын үнэлгээ,
түүнийг шийдвэрлэх

Алхам 4Г
Нүүлгэн
шилжүүлэх төлөвлөгөө
ба түүний гүйцэтгэл

Алхам 4Д
Уурхайг хаах үеийн
нийгмийн нөхцөл
байдал

Алхам 4Е
Гэрээт байгууллагуудтай
хамтран
ажиллахменежмент

Алхам 4Ё
Орон нутгийн
уугул иргэд

Алхам 4Ж
Хүний эрх, аюулгүй
байдлын талаарх сайн
дураар хүлээсэн үүрэг

Алхам 5А
Нийгэм эдийн засгийн
үр өгөөж

Алхам 5Б
Орон нутгаас худалдан
авалт хийх

Алхам 5В
Ажиллах хүч бэлтгэх,
тэднийг дадлагажуулж
сургах

Алхам 5Г
Орон нутаг дахь
дэд бүтцийн хөгжил

Алхам 5Д
Орон нутаг дахь
нийгмийн бүлэг,
институцуудийн чадамж

Алхам 5Е
Орлогын шинэ эх үүсвэр
бий болгох

Алхам 5Ж 
Жижиг дунд үйлдвэрийн
(ЖДҮ) бичил зээл олгох

Алхам 5З
Усны хангамж, ариун
цэврийн хөтөлбөр

Алхам 5И
Эрчим хүчний
найдвартай эх
үүсвэрээр хангах

Алхам 5К
Орон нутгийн иргэдийн
эрүүл мэндийг хамгаалах

Алхам 5Л
Хямд өртөгтэй орон
сууц барих

Алхам 6А
Нийгмийн хөгжлийн
менежментийн
төлөвлөгөө гаргах

Алхам 7А
НЭЗҮ-г тайлагнах

Алхам 7Б
Оролцогч талуудтай
үнэлгээний үр дүнгээр
санал солилцох

ТОЙМ
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НЭЗҮА амьдралд

НЭЗҮА амьдралд

Никелийн уурхай:
Орон нутгаас боловсон хүчин бэлтгэх иргэдийн амьжиргааг
дээшлүүлэх

Зэсийн салбар нэгж:
Орон нутгаас хийх худалдан авалтаар дамжуулан нутгийн
иргэдийн бизнесийг дэмжих

“Орон нутагт ажлын байр бий болгох, ард иргэдийн
амьжиргааг дээшлүүлэх боломж бүрдүүлэх нь манай
байгууллагын орон нутгийн хөгжилд оруулах хамгийн
чухал хувь нэмэр юм. НЭЗҮА нь нутгийн иргэдэд мэргэжил
эзэмшүүлж, мэдлэг чадварыг нь дээшлүүлэх замаар
ажиллах боловсон хүчин бэлтгэх хөтөлбөр боловсруулах,
орон нутгийн эдийн засгийн хөгжлийг түргэсгэхэд
шаардлагатай мэргэжил, мэдлэг чадвартай хүний нөөцийг
төлөвшүүлэх талаар нарийвчилсан удирдамж, ажиллах
арга зүй, төлөвлөгөөг багтаасан байдаг.”

“Орон нутгаас хийх худалдан авалтын хэмжээг
нэмэгдүүлэх нь манай байгууллагын бизнес, орон нутагт
харилцан ашигтай үйл ажиллагаа бий болгодог чухал
хүчин зүйл юм”

Никелийн салбарын Гүйцэтгэх захирал
Волтер Де Симони
Тодруулга:
“Барро Алто” нь Бразилийн Гояа мужийн Барро Алто
хэмээх жижигхэн хотын ойролцоо үйл ажиллгаагаа
явуулдаг никелийн уурхай хайлуулах үйлдвэр юм.
2006 оноос хойш тус компани орон нутгийн иргэдийг
мэргэжилтэй болгон, тэдний мэдлэг чадварыг дээшлүүлж,
Барро Алтод уурхайд ажиллах шаардлага хангасан
ажилтан бэлтгэх сургалтын хөтөлбөрийг төр, засгийн
болон ТББ-уудтай хамтран хэрэгжүүлж эхэлсэн юм. Энэ
хөтөлбөрийг анх боловсруулж хэрэгжүүлэхэд НЭЗҮА гол
үүрэг гүйцэтгэжээ.
Энэ хөтөлбөрийн үр дүнд “Барро Алто” уурхай, хайлуулах
үйлдвэрийн ажилчдын 80 орчим хувийг уурхайгаас150 км
хүртэл зайны бүс нутгаас ирсэн нутгийн иргэд бүрдүүлж
байна. Нутгийн иргэдийн мэргэжил, чадварыг хөгжүүлэх,
жижиг үйлдвэрлэл эрхлэх сургалтын хөтөлбөрүүд орон
нутгийнхны дэмжлэгийг ихээхэн хүлээдэг.
Резиний үйлдвэрлэл гэхэд уурхайн үйлдвэрлэлд дэмжлэг
үзүүлдэг, Орон нутгийн иргэдийн тогтвортой амьжиргааг
сайжруулахад ашиг тустай үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх,
хөдөө аж ахуйн техник хэрэгслийг сайжруулах зэрэг үр
дүнтэй ажил ч хийсэн байна.
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Зэсийн салбарын Гүйцэтгэх захирал
Жон Маккензи
Тодруулга
“Куэлавеко”-ийн зэсийн уурхайн Перугийн нийслэл
Лимагаас зүүн урагш 1000 км-т Мокуэгуа дүүргийн Асана
голын хөндийд үйл ажиллагаа явуулдаг.
Энэ төсөл орон нутгаас хийх худалдан авалтын хүрээг
өргөтгөх замаар нутгийн иргэдийн бизнесийг илүү
тогтвортой байлгаж, нийгэм, эдийн засгийн эерэг нөлөөлөл
үзүүлэх боломжийг дэмжин ажиллаж байна. Үүний хамт
зэсийн уурхай нь ханган нийлүүлэлтийнхээ найдвартай
байдлыг давхар сайжруулсан юм.
НЭЗҮА-ыг ашиглан бизнес төслийн удирдамж болгон
“Куэлавеко”-ийн зэсийн уурхайн төсөлд орон нутгаас хийх
худалдан авалтын стратегийг боловсруулж, орон нутгийн
албан, албан бус бизнес эрхлэгчдийн тухай судалгааны
мэдээллээр удирдлагыг хангасан байна.
Үүний үр дүн орон нутгийн ханган нийлүүлэгчдийн тухай
шаардлагатай нэгдсэн мэдээллийн сан тус уурхайн
ажилтнуудад бий болж, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг худалдан
авах орон нутгийн томоохон эх үүсвэртэй болж чадсан.

4. ТА НЭЗҮА-ЫГ ХЭРХЭН ИЛҮҮ ҮР ДҮНТЭЙ
АШИГЛАХ ВЭ?
Туршлагаас үзэхэд НЭЗҮА-ыг илүү үр дүнтэй ашиглах хэд
хэдэн арга байдаг
ХИЙХ:

ХИЙХГҮЙ БАЙХ:

1. НЭЗҮ-г хариуцсан ахлагч томилох, эсвэл түүнийг гүйцэтгэж
буй багт холбоотой бусад хэлтэс нэгжийн дэмжлэг туслалцаа
авах, удирдлагын түвшинд шаардлагтай захиргааны шийдвэр
гаргах, дэмжлэг үзүүлэх хүнд хариуцуулах.

1. НЭЗҮ-г хийхдээ яарах хэрэггүй. Оролцогч талууд болон
компанийн удирдлага гол асуудал, хариу арга хэмжээний
тухай сайн бодож ажлын төлөвлөгөө гаргахад цаг хугацаа
шаардна. Гэхдээ хэт сунжруулсны хэрэггүй. Удаа дараа
хойшлуулбал оролцогч талуудыг төөрөгдүүлж болзошгүй.

2. Гаднаас туслалцаа авах хэрэгцээ байгаа эсэхийг тодорхойлж,
шаардлагатай гэж үзвэл ажлын даалгавар боловсруулж,
хамгийн найдвартай байгууллагуудын жагсаалт гарган
Компанийн захиргаа болон Нийгмийн асуудал хариуцсан
нэгжээс удирдамж авах.
3. Оролцогч талуудад НЭЗҮ-г ямар үе шаттай гүйцэтгэх, гарах
үр дүн, тэдний талаас ямар үүрэг оролцоотой байх талаар
тодорхой ойлголт өгч, оролцогч талуудтай холбоотой
асуудлуудыг зохицуулах.
4. Б
 элэн байгаа мэдээлэл, жишээ нь, өмнө нь хийж байсан
НЭЗҮ-ийн оролцогч талуудын төлөвлөгөө, Нийгмийн
нөлөөллийн үнэлгээнээс ойлголт авах.
5. И
 хэнх тохиолдолд орон нутгийн иргэд хуваагдмал, хоорондоо
өрсөлдөж буй хэсэг бүлгээс бүрдсэн байдгийг харгалзан үзэх
хэрэгтэй. Оролцогч талуудтай зөвлөлдөх, хэлэлцэх үед зөвхөн
эрх мэдэлтэн, хөрөнгө мөнгөтэй хүмүүстэй харилцахаас илүү
аль болохоор өргөн хүрээнд харилцаа тогтоох хэрэгтэй бөгөөд
олон нийтээс оролцох боломжийг ямагт нээлттэй байлгах нь
зүйтэй. Оролцогч талуудын хоорондын харилцаа өөрчлөгдөж
магадгүй, зөвхөн нэг хэсэг бүлэгтэй харилцаад байвал эрх
мэдэл өрсөлдөгч буюу өөр бүлэгт гэнэт шилжиж мэднэ.
6. А
 жилчид, үйлдвэрчний холбоо ч мөн оролцогч тал байж
болно, тэдний үзэл бодол чухал байдаг учир уурхайн төслийн
сурталчилгаанд ашиглаж болно.
7. З
 өвлөлгөөний үр дүнгийн тойм, төлөвлөсөн ажлаа гол
оролцогч талуудад хүргүүлэх, төлөвлөгөө хэр бодитой
болсныг хянуулах, төлөвлөсөн ажил бодитой биелэх
боломжтой эсэх талаар санал авах, асуудлыг шийдвэрлэх
зэргийг олон нийтээр хэлэлцүүлэн баталгажуулах нь зүйтэй.
8. О
 ролцогч талуудын санаа бодол төдийлөн шинжлэх
ухааны үндэслэлгүй байсан ч (жишээ нь, уурхайгаас болж
эрүүл мэндэд хор нөлөө үзүүлэх гэсэн айдас г.м) эдгээр нь
хүмүүсийн сэтгэлгэээнд “бодит” байдлаар оршиж байдаг учир
итгэлцэл бий болгох, мэдээлэл сайн түгээх зэргээр буруу
ойлголтыг залруулахад бэлэн байх хэрэгтэй.
9. У
 урхайн хаалтын үед олборлолтын үйл ажиллагааны
бодит байдал, тулгарсан хүндрэл бэрхшээл, тэдгээрийг
шийдвэрлэхэд оролцогч талуудын оруулсан санал бодол,
шүүмжлэл, хувь нэмэр, компани нийгмийн хариуцлагаа
хэрхэн биелүүлсэн зэргийг тусгасан дэлгэрэнгүй тайланг аль
болохоор өргөн хүрээнд тараах нь зүйтэй.
10. Н
 ЭЗҮ-г үндэслэн хийх ажлын төлөвлөгөөгөө
боловсруулахдаа маш тодорхой, бодит дүгнэж болохуйц
зорилт дэвшүүлж, биелүүлэх бодит хугацааг заах хэрэгтэй.

2. Оролцогч талын шүүмжлэлээс нуугдах эсвэл үл ойшоож
болохгүй. НЭЗҮА-ыг хэрэглэснээр ужгирсан ямар ч асуудлыг
шийдэх боломжтой.
3. Хэрвээ танд хэдийнээ үнэлгээний хүрээнд цуглуулдаг
(шинэчилсэн, чанарын стандартад нийцсэн) мэдээлэл бэлэн
байгаа. (жишээлбэл, олон нийтийн хөрөнгө оруулалтыг
нягталж шалгасан) бол тэр мэдээллийг тайландаа тусгаад
Алхам1В буюу Хэрэгжүүлж буй нийгмийн хөрөнгө оруулалтыг
үнэлэх шат дамжлагыг алгасаж болно.
4. Өмнө нь маргаан, сөргөлдөөн гарч байсан газарт зөвшилцөх
хэлэлцүүлэг, тийм шинж чанартай уулзалтыг зохион байгуулж
түүнийг өөрсдөө хөтлөн явуулах хэрэггүй. Үүний оронд
үнэлгээний энэ үе шатыг хөндлөнгийн этгээдэд даатгасан нь
дээр.
5. Удирдлагын оролцоо, эсвэл Хүний нөөц, ХААБЭА, Байгаль
орчин, Худалдан авалт гэх мэт бусад холбогдох хэлтэс
нэгжүүдийн дэмжлэг үгүй бол НЭЗҮ-г амжилттай гүйцэтгэнэ
гэж найдах хэрэггүй.
6. НЭЗ-г мөрдөгдөх стандартад нийцэж байгаа эсэхийг нягтлах,
оролцогч талуудтай холбогдох, тэдний санал бодлыг сонсох,
уурхайн үр нөлөөг эерэг болгох талаар хамтран ажиллах,
эрсдэлийг бууруулах, үйл ажиллагааг саадгүй үргэлжлүүлэх
“нийгмийн зөвшилцөл” болгох ховорхон боломж гэдэг талаас
харах нь зүйтэй.
7. Ажлаа хэт олон чиглэлд тарамдуулахгүй байх. Олон зүйлийг
муу хийж байхаар орон нутгийн хэрэгцээг хангасан ач
холбогдол бүхий цөөн ажлыг сайн хийсэн нь дээр.
8. НЭЗҮ дотор ус, цахилгаан гэж орсон бол төрийн талаас
хариуцдаг ус, дулаан, эрчим хүчээр хангах зэрэг үүргийг
өөр дээр авах. НЭЗҮ-ний орон нутгийн хөгжлийн чадамж
бий болгох гэж тусгасан 5-р хэсэгт орон нутгийг хөгжлийн
чадамжтай болгоход туслах зорилготой болохоос биш, бусад
оролцогч талын ажил үүргийг өмнөөс нь хийнэ гэсэн үг биш.
9. Орон нутгийн талаас гаргасан, уурхай болон өөр
байгууллагын дэмжлэг туслалцаанаас илт хамааралтай
болгох эрсдэлтэй, дунд хугацааны санаачилгыг хэрэгжүүлэх.
10. НЭЗҮ-ний тайланг гол оролцогч талуудтай хуваалцаж, тэдний
санал бодлыг авалгүйгээр эцсийн байдлаар хэвлүүлэх.
НЭЗҮА-ын үйл явц нь эцсийн тайланг хэвлэн тараасны дараа
дууссанд тооцно.

Жич: НЭЗҮА-ыг хэрэглэх туршлагаас үзэхэд, төлөвлөлтийн үе шатанд тулгардаг нэлээд хэдэн түгээмэл хүндрэл байдаг. Бусад
хэлтэс нэгж мэдээлэл хугацаанд нь гаргаж өгөхгүй байх; Оролцогч талууд уулзалтад ирэхгүй байх; Компанийн захирал албан
тушаалтнууд зөвлөлгөөнд оролцохгүй байх; Тайлан бичиж дуусгах, батлуулах цаг хомс байх зэрэг байдаг тул НЭЗҮ-г хариуцсан
ажилтан үнэлгээний болон үндсэн ажлаа сайн зохицуулж байх шаардлагатай.

PRÉSENTATION
ТОЙМ
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5. ДАРААГИЙН АЛХАМ?
НЭЗҮА-ЫН ЯАЖ ТӨЛӨВЛӨХ ВЭ?

2. НЭЗҮ - ний хэрэгжилтийн төлөвлөгөөг эхний
байдлаар гаргах

НЭЗҮ-г хийх болон төлөвлөхөд зайлшгүй шаардлагатай
долоон үндсэн ажил байдаг

Төлөвлөлт хийх эхний уулзалтын шийдвэрээр НЭЗҮ-ний
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд дараахь зүйлсийг тусгана:

1. Ерөнхий менежертэй төлөвлөлтийн уулзах

2. НЭЗҮА-ын гарааны хэрэгжилтийн
төлөвлөгөөг эхний хувилбараар гаргах

• Хийх шаардлагатай ажлын жагсаалт;
• Ажил үүгийн хуваарь, хяналт, хариуцсан албан тушаалтны
нэрс;
• Цагийн хуваарь гаргах (бусад ажлуудтай уялдуулах);
• Гаднаас туслалцаа дэмжлэг авахад зориулсан төсөв;
• Дотооддоо болон олон нийтэд зориулсан мэдээлэл,
танилцуулгын материалууд;
• Эрсдэл, тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх;

3. Хэлтсийн дарга нарын уулзалт зохион байгуулах
3. Холбогдох хэлтэс, нэгжийн дарга нарын
уулзалт зохион байгуулах

4. 3. Хэлтсийн дарга нарын уулзалт зохион
байгуулах

5. . НЭЗҮ-г эхлүүлэх

6. Үйл явцын мониторинг хийх

Байгууллагын удирдах албан тушаалтан болон бусад
холбогдох хэлтсүүдийн дэмжлэг үнэлгээг амжилттай
хэрэгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой. Тийм учраас албан
тушаалтнуудад доорхи мэдээллийг танилцуулах хэрэгтэй:
• НЭЗҮ-ний зорилго, зорилт;
• НЭЗҮ-ний үйл явц;
• Уурхай дээр хийх ажил, зохион байгуулах арга хэмжээ;
Хэдийгээр НЭЗҮА-ын хэрэгжилтийн үндсэн хариуцагч нь
Нийгмийн хариуцлагын менежер байх боловч түүний хийх
ажлын жагсаалт болон ажил үүргийн хуваарийг холбогдох
менежерүүдтэй зөвшилцсөн байх ёстой. Ажил үүрэг нь
Үнэлгээний тайлангийн зарим хэсгүүдэд эсвэл зүйл тус
бүрээр нь хуваарилагдсан байх боломжтой. Холбогдох
хэлтсийн дарга нар үйл явцыг хянах, гарах үр дүнгийн
чанарт үнэлгээ хийх, эрсдэл болон давуу тал, боломжийг
зохицуулах ба менежментийн арга хэмжээг төлөвлөх
зорилготой Удирдлагын Багийг бүрдүүлэх ёстой.

4. НЭЗҮ-ний гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлах
7. Тайлан, үнэлгээ гаргах

1. Е
 рөнхий менежертэй төлөвлөлтийн талаар
уулзах
Энэ уулзалтыг НЭЗҮ-г хариуцсан хэлтсийн дарга удирдаж
явуулах ёстой. Энэ уулзалт дээр:
• Үнэлгээг дуусгах хугацааг тохиролцох. Бодит хугацаа
нь 4-6 сар байдаг.
• Ажил үүргээ хуваарилах. Мэдээллээр хангах
хэлтсүүдийг тодорхойлох, асуудлаа томьёолох,
хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тогтоох.
• Гаднын туслалцаа ямар ажилд шаардлагатай
болохыг тодорхойлох. Гаднын туслалцааг зөвхөн
дотоодын нөөцийн чадвар дутагдсан үед авна. Харин
НЭЗҮ хийх бүх үйл явцын турш гаднын оролцоо
шаардлагатай бол дотоод чадавхиа хөгжүүлэх боломжийг
багасгах, гаднын оролцогч талуудтай сайн харилцааг бий
болгоход төвөг учирч болзошгүй.
• Хэрэгжилтийн явцад гарч болох эрсдэл, эмзэг
асуудлыг тодорхойлох. Орон нутгийн хувьд зарим
онцгой эмзэг асуудал байж болно. Тэдгээрт асуудлуудыг
шийдвэрлэх арга хэмжээг тусгайлан төлөвлөнө.
• НЭЗҮ-ний удирдагчийг томилох. Үүнд төслийн үйл
ажиллагааны болон аж ахуйн нэгжийн удирдах албан
тушаалтны дэмжлэг туслалцаа байх нь чухал. Уурхайн
талбайд хийх НЭЗҮ-г цаг хугацаандаа, чанартай
гүйцэтгэж үндсэн зорилгоо биелүүлэх ажлыг Ерөнхий
менежер хариуцах нь илүү зохимжтой.
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Үнэлгээг хэрэгжүүлэх ажил үүргийн хуваарь, талуудын
оролцоо, хариуцлагатай холбоотой хэлтсийн дарга нартай
хийсэн зөвлөлгөөний шийдвэрийг үндэслэн НЭЗҮ-ний
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг эцэслэн батлах.

5. НЭЗҮ-г эхлүүлэх
Төлөвлөлт, танилцуулах үе шат дууссаны дараа үнэлгээний
үйл явцыг эхэлж болно. НЭЗҮ-ний зорилт, оролцогчдын
оролцоо, үнэлгээнээс гарах үр дүн болон гүйцэтгэлийн
ажил үүрэг, цаг хугацааны хуваарийн талаарх дэлгэрэнгүй
мэдээллийг бэлтгэж, оролцогч талуудад хүргэж танилцуулах
ёстой. (Оролцогч Талуудын Төлөвлөгөө гэсэн Алхам 2Б –
ийн төгсгөл хэсэгт байгаа оролцогч талуудын жагсаалтыг
харна уу).

6. Үйл явцын мониторинг хийх
НЭЗҮ-ний үйл явц, ажлын ахицыг шалгадаг, НЭЗҮ-ний
Удирдагч болон Удирдлагын багт тогтмол тайлагнадаг,
учирсан саад бэрхшээлийг тодорхойлох, төслийн
удирдагчтай зөвлөлдөж, үүссэн нөхцөл байдалд дүн
шинжилгээ хийж шуурхай арга хэмжээ авах үүрэгтэй тусгай
ажилтантай байх нь зүйтэй.

7. Тайлан, үнэлгээ гаргах
НЭЗҮ-ний тайланг гаргаж, тараах нь үнэлгээний ажлын
төгсгөл бөгөөд оролцогч талуудын тодорхойлсон арга
хэмжээг хэрэгжүүлэх эхлэл болно. Харилцан тохирсон
ажлын төлөвлөгөөг оролцогч талуудтай байнга зөвлөлдөн
хэрэгжүүлэх нь НЭЗҮ-ний урт хугацааны бодит үнэ цэнийг
бий болгодог юм.

НЭЗҮА амьдралд

НЭЗҮА амьдралд

Цагаан Алт:
Орон нутгийн хэрэгцээний дэд бүтцийг сайжруулах

Эрчим хүчний нүүрс
Нутгийн иргэдэд аюулгүй, цэвэр ус хүртэх боломж олгосон нь

“НЭЗҮА нь манай компанийн эрхэлж буй бизнес орон
нутгийн нөхцөл байдал болон нутгийн иргэдийн нийгэм,
эдийн засгийн сонирхол, эрэлт хэрэгцээг ойлгоход тустай
байсан. Одоо манай уурхайтай хөрш зэргэлдээ байдаг 86
тосгонд ундны цэвэр ус нийлүүлж байгаа Лебалелогийн
усан хангамжийн систем орон нутагт ундны цэвэр усны
хэрэгцээг хангах дэд бүтцийг хэрхэн хөгжүүлэх боломжтойг
харуулсан тод жишээ болсон юм.”

Эрчим хүчний нүүрсний нэгж нь хөрөнгө оруулсан улс орны
ард иргэдийн амьдралд тус нэмэр болохыг чахалчилж
ажилладаг. НЭЗҮА нь орон нутгийн нийгэм, эдийн засгийн
хэрэгцээ, шаардлагыг ойлгоход хамгийн их тус нэмэртэй
гарын авлага болдог. Үүнийг хэрэглэснээр бид орон
нутгийн иргэд болон компанийн ажилчдыг эрүүл байлгахын
тулд цэвэр усны найдвартай эх үүсвэрээр хангах нь маш
их ач холбогдолтой байгааг тогтоосон юм.”

Цагаан алтны салбарын Гүйцэтгэх захирал
Невилле Николау

Эрчим хүчний нүүрс салбарын Гүйцэтгэх захирал
Норман Мбазима

Тодруулга:
Цагаан алтны салбараас Өмнөд Африкийн улсад 18.5 сая
ам. долларын өртөг бүхий Лебалелогийн усан хангамжийн
системийг бий болгоход тэргүүлэх үүрэг гүйцэтгэсэн юм.

Тодруулга:
“Эмалахлени” нь Өмнөд Африк дахь эрчим хүчний
нүүрсний уурхайн төсөл юм.

НЭЗҮА нь орон нутгийн дээрх төрлийн хэрэгцээ,
тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд чухал байсан бөгөөд
төслийн хүрээнд Өмнөд Африкийн Мпумаланга муж дахь
“Бушвелд” уурхайн цогцолборын зүүн хэсэгт 56 км урт
хоолойн шугам барьж ашиглалтад оруулсан юм.
Энэ хоолойг ашиглан Олифантс голоос ус татаж, бүс
нутгийн олон шинэ уурхайд хүргэдэг бөгөөд нутгийн оршин
суугчдыг ундны усаар хангахын тулд дээрх шугамын
хоолойд 86 тосгон руу салаалсан нь тусдаа бие даасан ус
түгээлтийн сүлжээ барьж ашиглахаас илүү хямд өртгөөр ус
нийлүүлэх боломжтой болов.

Нүүрсний уурхайг тойрсон орон нутгийн иргэд ундны усаа
төвлөрсөн сүлжээнээс авах боломжгүй учраас ойр хавийн
горхи, тогтоол уснаас хамааралтай, амьдрал нь ихээхэн
хүндрэлтэй байлаа.
Нутгийн иргэдийн усны хэрэгцээг найдвартай хангахын
тулд уурхайн санхүүжилтээр Гринсайд, Клайнкопже ба
Ландаугийн уурхайнууд, Ингвэ Коули компанийн хаагдсан
Өмнөд Витбанк карьерийн бохир усыг цэвэршүүлэх
байгууламж барьсан юм.
Усыг ундны стандартыг хангахуйц хэмжээнд цэвэршүүлж,
Эмалахленигийн орон нутгийн хүн амын хэрэгцээнд
нийлүүлдэг болжээ. Олон нийтийн ба хувийн хэвшлийн
хамтын гэж хэлж болох энэ төслийн үр дүнд орон нутгийн
иргэдийн усны хэрэгцээний 20 хувийг дангаар хангаж, орон
нутгийн ард иргэдийн эрүүл мэнд, худалдаа үйлдвэрлэлийг
дэмжихэд ихээхэн хувь нэмэр болов.

ТОЙМ
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