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ОЛОН ТАЛЫН ОРОЛЦОГЧИД ХАРИУЦЛАГАТАЙ
УУЛ УУРХАЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ЗАРЧМУУДЫГ
ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРЛӨӨ
АНУ-ын Азийн Сангийн дэмжлэг туслалцаатайгаар
Хариуцлагатай уур уурхайг хөгжүүлэх Олон талт
уулзалтыг 2007 оны 2–р сарын 2-ны өдөр зохион
байгууллаа. Уулзалтад төрийн, хувийн хэвшлийн,
төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөгчид, эрдэмтэд,
судлаачид нийт 60 гаруй хүн оролцов. Уулзалтын
төгсгөлд 25 гаруй байгууллагын төлөөлөгчид
хариуцлагатай уул уурхайн тодорхойлолт, түүнийг
тодорхойлох үндэс болсон найман зарчмыг хүлээн
зөвшөөрч, гарын үсгээ зурлаа. Тодорхойлолтын
төслийг Олон-талт үйл явцад оролцогч бүх талуудад
хүргүүлсэн бөгөөд цаашид гарын үсэг зурагчдын тоо
нэмэгдэх байдалтай байна.
Хариуцлагатай уул уурхайн тодорхойлолт, түүний
үндэс болсон зарчмуудыг Олон-талт үйл явцад
оролцогч талуудын 2, 3-р уулзалтын хооронд жижиг
Ажлын хэсгээс хэдэн долоо хоногийн хугацаанд
боловсруулан гаргасан. Сонирхогч бүх талын
төлөөлөгчдөөс бүрдсэн энэхүү Ажлын хэсэг идэвхитэй
уулзан ажиллаж, тодорхойлолтын төслийг 2-р сарын
2-ны өдрийн өргөн хүрээтэй уулзалтад
хэлэлцүүлэхээр оруулсан. Тодорхойлолтыг эцэслэн
хянан болосвруулах боловч, тус уулзалт дуусахын
өмнө гарын үсэг гурсан 25 оролцогчид доорхи
тодорхойлолтыг албан ёсоор хүлээн зөвшөөрлөө:
Хариуцлагатай уул уурхай гэж нутгийн иргэд,
холбогдох бүх талын эрх ашгийг хүндэтгэсэн;
байгаль орчинд ээлтэй; хүний эрүүл мэндэд сөрөг
нөлөөгүй; нээлттэй; олон улсын хамгийн тэргүүн
туршлагад үндэслэсэн; хуулийг дээдлэн, үндэсний
ашиг тусын тулд тогтвортой нэмэр хандив
оруулж буй уул уурхайн салбарын иж бүрэн үйл
ажиллагааг хэлнэ.
Энэхүү Тодорхойлолт нь өнгөрсөн оны 12-р сарын
Олон талт уулзалт дээр ерөнхий байдлаар тоймлон
гаргаж, ажлын хэсгээс боловсронгуй болгосон
зарчмууд дээр үндэслэж байна.
Хариуцлагатай уул уурхайн зарчмууд:
•
•
•
•
•
•
•
•

Холбогдох олон талын оролцоог хангах
Ил тод, нээлттэй байдал
Хуулийг сахин, мөрдөн хэрэгжүүлэх
Хүн ард, байгаль орчны аюулгүй байдлын төлөө
хариуцлага хүлээх
Ирээдүйн хөгжилд хөрөнгө оруулалт хийх
Үйлдвэрлэл үр ашигтай, өгөөжтэй байх
Хүмүүнлэг, ёс зүйн зарчмыг баримтлах
Дэвшилтэд, орчин үеийн технологид суурилсан
байх

Улсын Их Хурлын гишүүн, УИХ-ын Байгаль орчны
байнгын хорооны дарга ноён Бакей хуралдааныг нээж
хэлсэн үгэндээ жижиг ажлын хэсэг болон бүрэн
бүрэлдэхүүнээрээ ажиллахдаа олсон амжилтыг
өндрөөр үнэлэв. Тэрбээр хариуцлагатай уул уурхайг
хөгжүүлэх чиглэлээр гаргаж буй хүч чармайлтыг
дэмжиж байгаагаа илэрхийлж, цаашдын хэрэгжүүлэх,
ажил хэрэг болгох шатны хариуцлагатай алхмуудыг
чухалчлан анхааруулав.

МОНГОЛ УЛС
Олон-талт үйл
явц нь
Ирээдүйгээ
Баталгаажуула
х нь
Хөтөлбөрийн
Оролцогчид
Хариуцлагатай
уул
уурхайн
тодорхойлолт, зарчмуудыг хэлэлцэж байгаа нь.
Уулзалтад оролцогчид АНУ-ын Азийн Сангаас
дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх, Олон-талт үйл явцын
нарийн бичгийн даргын үүргийг үргэлжлүүлэн
гүйцэтгэхийг сонирхож байгаагаа дахин нотлон
илэрхийллээ. Ингэснээр уулзалтын үйл явц тасралтгүй
үргэлжлэх болно.
Монголын Худалдаа, Аж үйлдвэрийн Танхимын
төлөөлөгч, Уул уурхайн ажлын хэсгийн гишүүн ноён
Батнасан зөвшилцөн тохиролцоонд хүрсэн
Тодорхойлолтыг боловсруулах ихээхэн хариуцлагатай
ажлын явц, үр дүнгийн талаар тодорхой тайлбарлан
танилцуулсан. Монголын Үндэсний Уул Уурхайн
Ассоциацын тэргүүн ноён Ганболд тодорхойлолтын
төсөл, зарчмуудыг оролцогчдод танилцуулав.
Нэгэн оролцогч: “Өөр өөр сонирхол бүхий талууд
ийнхүү нэг ширээний ард сууж, Хариуцлагатай уул
уурхайн талаар нэгдсэн тодорхойлолтын талаар
аливаа ноцтой зөрчилгүйгээр зөвшилцөн зөвшөөрөх
нь тун ховор тохиолдол юм” гэсэн саналыг зориуд
тэмдэглэн илэрхийлэв.
Тодорхойлолтын талаар зөвшилцөлд хүрсний дараа,
уулзалтын хоёрдугаар хагаст хэрэгжүүлэх, ажил хэрэг
болгох шатны асуудлуудад анхаарлыг хандуулав.
Хэлэлцүүлэх олон төрлийн санал гарч, үүний дотор
хууль тогтоомжийг улам нягт, хатуу баримтлан
хэрэгжүүлэх, стандартууд боловсруулах, олон улсын
стандартыг нэвтрүүлэх, ажилчдыг сургах, иргэдийг
татан оролцуулах, судалгаа шинжилгээний ажил хийх
ажлын хэсгүүд байгуулах зэрэг олон янзын санал
санаачлага гарсан.
Эдгээрийн дотроос нэг саналыг оролцогчид санал
нэгтэй хүлээн авсан бөгөөд энэ нь бүх сонирхогч
талуудын хэрэглээнд зориулсан Хариуцлагатай уул
уурхайн Мэдээллийн төв байгуулах санал байсан. Тус
саналыг Залуу Эрдэмтдийн Холбооноос дэвшүүлсэн
бөгөөд түүнийг үйлдвэрийн салбар, төрийн бус
байгууллагууд дэмжсэн. Монголын Уул Уурхайн
Ассоциацын төлөөлөгч ноён Ганболд ийм Төвийн
хэлбэр, бүтэц, чиг үүргийн талаар оновчтой саналууд
гаргасан. Түүний хэлсэнчлэн, ийм Төв нь хамтын хүч
чармайлтанд төрийн, хувийн хэвшил, төрийн бус
байгууллагуудыг идэвхитэй татан оролцуулах болно.
Үүнтэй холбогдуулан, оролцогчид Хариуцлагатай Уул
уурхайн Төвийг байгуулах санал боловсруулах ажлын
хэсэг байгуулахаар шийдлээ.
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