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Энэхүү баримт бичиг болон түүнд багтсан аливаа газрын зураг нь аливаа нутаг дэвсгэрийн статус, 
бүрэн эрхт байдал, олон улсын хил хязгаарыг тогтоох, эсвэл нутаг дэвсгэр, хот, бүс нутгийн нэрийн 
талаар аливаа үзэл бодол илэрхийлээгүй болно. 
 
 
  
ЭЗХАХБ-аас англи  хэл дээр нийтлүүлсэн дараах материалыг монгол хэлнээ хэсэгчлэн орчуулав. 
OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-
Risk Areas: Third Edition. © ЭЗХАХБ 2016, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en  
  
 
Орчуулгыг ЭЗХАХБ-аас гүйцэтгээгүй ба ЭЗХАХБ-ын албан ёсны орчуулга биш болно. Энэхүү 
бүтээлийн орчуулгын чанар болон эх хувилбартай дүйцэхүйц байдлыг орчуулгын ажлыг гүйцэтгэгч 
байгууллага, эсхүл орчуулагч хариуцна. Бүтээлийн эх хувилбар болон орчуулгад утгын зөрүү гарсан 
тохиолдолд эх хувилбарыг хүчинтэйд тооцно. 
 
 
 
 
 
© 2021 planetGOLD Монгол энэхүү хэсэгчилсэн орчуулгыг хийж гүйцэтгэв. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
ЭЗХАХБ-ын хэвлэлийн залруулгыг дараах хаягаар үзнэ үү: www.oecd.org/publishing/corrigenda.   
 
Энэхүү удирдамжийг англи хэл дээрх эх хувиас монгол хэлэнд хөрвүүлэхдээ “Цагаан тугалга, 
танталь, вольфрамын талаарх нэмэлт зөвлөмж” бүлгээс бусад агуулгыг орчуулсан болно. 
Монгол хэлнээ орчуулах ажлыг Даян дэлхийн байгаль орчны сангийн дэмжлэгтэйгээр НҮБ-ын 
Байгаль орчны хөтөлбөр, НҮБ-ын Аж үйлдвэрийн хөгжлийн байгууллага, Канад Улс 
дахь Алтны бичил уурхайн зөвлөл, Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас хам
тран хэрэгжүүлж буй planetGOLD Монгол төсөл гүйцэтгэв.  
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Өмнөх үг 

ЭЗХАХБ-ын зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай эрдэс 
баялгийн хариуцлагатай нийлүүлэлтийн сүлжээний магадлан шинжилгээний удирдамж 
(цаашид “Удирдамж” гэх) нь зөрчил мөргөлдөөнтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай эрдэс 
баялгийн хариуцлагатай нийлүүлэлтийн сүлжээний удирдлагын талаарх засгийн газруудын 
дэмжлэг бүхий  олон оролцогч талуудын анх удаагийн хамтын санаачилга юм. Тус 
удирдамжийн зорилго нь хүний эрхийг дээдлэн хүндэтгэх, эрдэс баялагт чиглэсэн үйл 
ажиллагаагаар дамжуулж зөрчил, мөргөлдөөнийг өдөөн дэмжихээс сэргийлэхэд нь 
компаниудад туслахад оршино. Түүнчлэн улс орнууд байгалийн баялгаасаа өгөөж 
хүртэхийн сацуу эрдэс баялаг олборлох, худалдах үйл ажиллагааг  мөргөлдөөн, хүний 
эрхийн зөрчил, аюултай нөхцөлд хүргэх зорилгоор ашиглахаас сэргийлж, эрдэс баялгийн 
ил тод нийлүүлэлтийн сүлжээ, байгууллагын тогтвортой оролцоог төлөвшүүлэн бий болгох 
зорилгыг энэхүү удирдамж агуулсан болно. ЭЗХАХБ-ын тус удирдамжид багтсан Цагаан 
тугалга, Тантал, Вольфрам, Алт зэрэг эрдэс баялгийн талаарх нэмэлт хавсралт 
зөвлөмжүүд нь компаниудын хувьд дээрх эрдэс баялгийг зөрчил мөргөлдөөн үүсгэх 
зорилгоор бус энх тайван болон хөгжил дэвшлийг дэмжих зорилгоор хариуцлагатайгаар 
худалдан борлуулахад нь дэмжлэг үзүүлэх иж бүрэн  хэрэгсэл болно.  

Тус удирдамжийг олон талын оролцоотойгоор буюу ЭЗХАХБ болон Их Нууруудын 
Бүс Нутгийн Олон Улсын Чуулган Байгууллага (ИНБНОУЧБ)-ын арван нэгэн орон (Ангол, 
Бурунди, Төв Африкийн Бүгд Найрамдах Улс, Бүгд Найрамдах Конго улс - БНКУ, Бүгд 
Найрамдах Ардчилсан Конго улс, Кени, Руанда, Судан, Танзани, Уганда болон Замби), 
салбарын болон иргэний нийгмийн байгууллагууд, БНКУ-г хариуцсан НҮБ-ын 
Экспертүүдийн Бүлэг нарын оролцоотойгоор боловсруулсан. Тус удирдамж болон түүний 
хоёр нэмэлт зөвлөмжийг боловсруулахын тулд дээрх оролцогч талуудыг хамруулсан таван 
удаагийн зөвлөлдөх хурал зохион байгуулагдсанаас дөрөв нь 2009 оны 12-р сар, 2010 оны 
4-р сар, 2011 оны 11-р сард Парис хотноо болсон байна. ИНБНОУЧБ болон ЭЗХАХБ-ын 
хамтарсан хурал 2010 оны 9-р сард Найроби хотноо болж, мөн Бразил, Малайз болон 
Өмнөд Африкийн төлөөлөгч нар оролцсон юм. Хурлын үр дүнд уг Удирдамж нь практикт 
суурилсан, цогц асуудлуудад бүтээлч, хамтарсан байдлаар хандсан шийдэлтэй болсон 
байна.  

Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Аюулгүйн Зөвлөлийн 2010 оны 1952 дугаар 
[S/RES/1952(2010)] тогтоолоор Бүгд Найрамдах Ардчилсан Конго улсыг хариуцсан НҮБ-ын 
Экспертүүдийн бүлгийн зүгээс ЭЗХАХБ-ын Магадлан Шинжилгээний Удирдамжтай 
нийцүүлэн гаргасан эцсийн тайланд дурдсан магадлан шинжилгээний зөвлөмжүүдийг 
дэмжсэн.  

Энэхүү удирдамжийг ЭЗХАХБ-ын Хөрөнгө оруулалтын хороо болон ЭЗХАХБ-ын 
Хөгжлийн Туслалцааны Хороо баталсан бөгөөд улмаар 2010 оны 12-р сарын 15-ны өдөр 
ИНБНОУЧБ-ын арван нэгэн гишүүн орон нэгдэн орж баталжээ.  

ЭЗХАХБ-ын Магадлан Шинжилгээний Удирдамжийн талаарх Зөвлөмжийг 2011 оны 
5-р сарын 25-ны өдөр Сайд нарын түвшний Зөвлөлөөр баталж, улмаар 2012 оны 7-р сарын 
17-ны өдөр Алтны хавсралтаас иш татан  нэмэлт өөрчлөлт оруулсан бол мөн 2015 оны 9-р 
сарын 25-ны өдөр Удирдамжийн Удиртгал хэсэгт өөрчлөлт оруулан Хөрөнгө Оруулалтын 
Хороо болон Хөгжлийн Туслалцааны Хорооноос шинэчлэн баталсан байна. Тус 
Зөвлөмжийг заавал дагаж мөрдөх албагүй ч ЭЗХАХБ-ын гишүүн болон гишүүн бус дэмжигч 
улс орнуудын нийтлэг байр суурь, улс төрийн зорилтуудыг тусгасан.  

Энэхүү гуравдахь удаа хянан тохиолдуулсан ЭЗХАХБ-ын зөрчил мөргөлдөөн, өндөр 
эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай эрдэс баялгийн хариуцлагатай нийлүүлэлтийн 
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сүлжээний магадлан шинжилгээний удирдамж нь зөвхөн цагаан тугалга, тантал, вольфрам, 
алтны нийлүүлэлтийн сүлжээнд хамаарна гэж хязгаарлаж заасан Удиртгал хэсгийн заалтыг 
авч Удирдамжийн цар хүрээг тодотгосон болно. Шинэчлэгдсэн Удирдамжаар бүх эрдэс 
баялгийн хариуцлагатай нийлүүлэлтийн сүлжээний удирдлагын үндэс суурийг 
нарийвчилсан магадлан шинжилгээний тогтолцоо гэж тодруулж өгсөн.  
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Зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс 

гаралтай эрдэс баялгийн хариуцлагатай нийлүүлэлтийн 

сүлжээний магадлан шинжилгээний удирдамжийн зөвлөлөөс 

гаргасан зөвлөмж1 

 
2012 оны 7-р сарын 17-ны өдөр нэмэлт өөрчлөлт оруулсан.  

ЗӨВЛӨЛ нь: 

 Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагаа, Хөгжлийн Байгууллагын 1960 оны 12 

дугаар сарын 14-ний өдрийн Конвенцын 5(b)-р зүйл болон 

 Олон Улсын Хөрөнгө Оруулалтын болон Үндэстэн Дамнасан Компаниудын 

Тунхаглалд багтаах Үндэстэн Дамнасан Корпорацуудын Удирдамжийн дагуу; 

 Үндэстэн Дамнасан Корпорацуудын удирдамжийг дагаж мөрдөхийг зөвлөсөн 

засгийн газрууд болон болон хөгжлийн нийгэмлэгийн үндсэн зорилго нь хариуцлагатай 

бизнесийн үйл ажиллагааны зарчмууд болон стандартуудыг хөхиүлэн дэмжих,  

 Эрдэс баялгийг хариуцлагатай хайх, олборлох үйл ажиллагаа нь хөгжлийн 

болон бизнесийн чухал ач холбогдолтой болох, 

 Эдийн засгийн тогтвортой өсөлт, хөгжилд чиглэсэн хувийн хэвшлийн хөрөнгө 

оруулалтыг татах зорилгоор 2006 онд баталсан Хөрөнгө Оруулалтын Бодлогын Хүрээ 

болон 

 2007 оны 4-р сарын 3-4-ний өдрүүдийн Дээд Түвшний Хурлаар баталсан Эмзэг 

Бүс Нутаг болон Орчинд Олон Улсын Зөв Хамтын Ажиллагааг Дэмжих Зарчмууд зэрэг 

эмзэг хийгээд зөрчил мөргөлдөөнтэй нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байхдаа 

хохирол учруулахаас сэргийлэх зорилготойгоор Хөгжлийн Туслалцааны Хорооноос 

эмзэг нутгуудад олон улсын оролцоо, хамтын ажиллагааг дэмжсэн ажлууд, 

 Мөн Авилгын  эсрэг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Конвенц болон ЭЗХАХБ-

ын Олон Улсын Бизнесийн Арилжаанд Гадаадын Төрийн Албан Хаагчдад Авилга, 

Хээл Хахуулийн эсрэг Конвенц зэрэг авилга, хээл хахуультай тэмцэхэд олон улсын 

нийгэмлэгийн гаргасан хичээл зүтгэл,  

 Байгалийн баялгийн арилжаа, хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг нийгэмд бүхэлд 

нь хүртээхийн тулд засгийн газрууд, олон улсын байгууллагууд болон компаниудын 

зүгээс тус тусын чадавх, оролцоогоо дайчлан ажиллах эрмэлзэл,  

 Зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрт байгалийн баялгийг хууль 

бусаар олборлох үйл ажиллагаатай тэмцэхийн тулд олон улсын нийгэмлэгийн, 

 
1 Зөвлөмжийг батлах үеэр Бразил улс дараах мэдэгдлийг хийсэн. ”Энэхүү Зөвлөмжийг дагаж мөрдөхдөө Бразил улс нь 

Африкийн Их Нууруудын Бүс Нутгийн туршлага дээр үндэслэж Магадлан Шинжилгээний Удирдамжийг боловсруулсан 

болохыг ойлгож байна. Компаниуд нь үйл ажиллагаа явуулж буй бүсүүдийг зэвсэгт мөргөлдөөн, эсвэл өндөр эрсдэлтэй 

нутаг дэвсгэрт тооцогдох эсэхийг тодорхойлохдоо НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөл зэрэг НҮБ-ын холбогдох тогтоол 

шийдвэрүүдийг харгалзан үзэх ёстойг Бразил ойлгож байна.”  
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ялангуяа Их Нууруудын Бүс Нутгийн Олон Улсын Чуулган Байгууллагын гаргасан 

хичээл зүтгэл, 

 Зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрт байгалийн баялгийг их 

хэмжээгээр олборлож байгаа, эдгээр нутаг дэвсгэрт эрэл хайгуул, эсвэл шууд 

олборлох үйл ажиллагаа явуулж буй компаниуд мөргөлдөөнийг дэмжих өндөр 

эрсдэлтэй байж болох зэргийг анхааран үзэж, 

 Зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай эрдэс 

баялгийн хариуцлагатай нийлүүлэлтийн сүлжээний магадлан шинжилгээ нь 

тасралтгүй, урьдчилан сэргийлсэн, бодитой арга хэмжээ бөгөөд компаниуд хүний 

эрхийг хүндэтгэх, зөрчилдөөнийг дэмжихгүй байхад чухал нөлөөтэйг онцолж,  

 Их Нууруудын Бүс Нутгийн Олон Улсын Чуулган Байгууллагатай хамтарч 

боловсруулсан, Хөрөнгө Оруулалтын Хороо болон Хөгжлийн Туслалцааны Хорооны 

баталсан ЭЗХАХБ-ын зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай 

эрдэс баялгийн хариуцлагатай нийлүүлэлтийн сүлжээний магадлан шинжилгээний 

удирдамж (цаашид “Удирдамж” гэх)  

Болон  

 Тус удирдамжийн салшгүй нэг хэсэг болох Цагаан Тугалга, Тантал, Вольфрам 

болон Алтны талаарх Нэмэлт Зөвлөмж, мөн цаашид Удирдамжид нэмэгдэн орж болох 

бусад эрдэс баялгийн зөвлөмжүүд зэргийг үндэслэж,  

 Энэхүү Удирдамж нь компаниудын явуулж буй үйл ажиллагаа, хамтын 

ажиллагаатай холбоотой сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, энэхүү нөлөөллийг 

бууруулах зорилгоор бодит ба болзошгүй эрсдэлүүдийг тодорхойлох, удирдахын тулд 

авч хэрэгжүүлэх ёстой алхмуудыг тогтоож өгсөн бөгөөд ингэхдээ байгууллагын 

хэмжээ, үйл ажиллагаа явуулж буй байршил, тухайн улс орны болон салбарын нөхцөл 

байдал, бүтээгдэхүүний үйлчилгээний шинж чанар зэрэг онцлог байдал, хүчин 

зүйлсээс хамаарч компаниуд Удирдамжийг уян хатан байдлаар ашиглах 

шаардлагатай болохыг ойлгож, 

 Энэхүү Зөвлөмжийн II хавсралтад жагсаан бичсэн эрдэс баялгийг олборлох, 

тээвэрлэх, худалдахтай холбоотой ноцтой зөрчлүүд байгааг, ялангуяа эмэгтэйчүүд 

хүүхдүүдийн эрх зөрчигдөж байгааг хүлцэн зөвшөөрөхгүй тул, 

 Хөгжлийн Туслалцааны Хороо болон (Олон Улсын Хөрөнгө Оруулалтын болон 

Үндэстэн Дамнасан Корпорацуудын Тунхаглалд нэгдэн орсон гишүүн бус дэмжигчдийг 

багтаасан) Хөрөнгө Оруулалтын Хорооны саналыг дэмжиж байгаа учир 

 ЗӨВЛӨХ нь: Олон Улсын Хөрөнгө Оруулалтын болон Үндэстэн Дамнасан 

Корпорацуудын Тунхаглалд нэгдэн орсон гишүүн болон гишүүн бус дэмжигч орнууд 

тус тусын нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй, мөн эрсдэл өндөртэй, зөрчил 

мөргөлдөөнтэй нутаг дэвсгэрээс эрдэс баялаг авч буй компаниуд хүний эрхийг 

хүндэтгэх, хурцадмал байдлыг дэмжихгүй байх, тогтвортой, эрх тэгш бөгөөд үр дүнтэй 

хөгжилд хувь нэмрээ оруулах зорилгын хүрээнд энэхүү Удирдамжийг хэрэгжүүлэхэд 

идэвхтэй хөхиүлэн дэмжих.  

 ЗӨВЛӨХ нь: Олон Улсын Хөрөнгө Оруулалтын болон Үндэстэн Дамнасан 

Корпорацуудын Тунхаглалд нэгдэн орсон гишүүн болон гишүүн бус дэмжигч орнууд 
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Удирдамжийн нэг салшгүй бүрдэл хэсэг болох энэхүү Зөвлөмжийн I, II хавсралтуудад 

заасан Нийлүүлэлтийн Сүлжээний Загвар Бодлогод үндэслэж Эрдэс Баялгийн 

Нийлүүлэлтийн Сүлжээний Эрсдэлд суурилсан Магадлан Шинжилгээний 5 үе шаттай 

тогтолцоог байгууллагын удирдлагын системд нэвтрүүлэхэд идэвхтэй дэмжлэг 

туслалцаа үзүүлж ажиллах арга хэмжээ авах.  

 ЗӨВЛӨХ нь: Олон Улсын Хөрөнгө Оруулалтын болон Үндэстэн Дамнасан 

Корпорацуудын Тунхаглалд нэгдэн орсон гишүүн болон гишүүн бус дэмжигч орнууд нь 

ЭЗХАХБ-ын туслалцаатайгаар, НҮБ болон олон улсын хөгжлийн байгууллагуудтай 

хамтарсан үйл ажиллагаагаар нь дамжуулж мэргэжлийн холбоод, санхүүгийн 

байгууллагууд болон иргэний нийгмийн байгууллагууд зэрэг бусад оролцогч талуудад 

тус Удирдамжийг аль болох өргөн хүрээнд түгээн тараах, ашиглуулах тал дээр хичээл 

зүтгэл гарган ажиллах.  

 УРИАЛАХ нь: бусад гишүүн бус орнууд энэхүү Зөвлөмжийг анхаарч үзэж, 

дагаж мөрдөх.  

 ТУШААХ нь: Хөрөнгө Оруулалтын Хороо болон Хөгжлийн Туслалцааны Хороо 

нь Зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хяналт тавьж, Зөвлөмжийг баталснаас хойш гурван 

жилээс дээшгүй хугацаанд Зөвлөлд үр дүнг тайлагнаж ажиллах.  
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УДИРТГАЛ 

 
Зөрчил мөргөлдөөн, эрсдэл өндөртэй, нутаг дэвсгэрт эрдэс баялгийн олборлолт, 

худалдааны үйл ажиллагаа явуулж буй компаниуд нь орон нутагт ихээхэн ашиг авчирч, 

өсөлт хөгжилд түлхэц үзүүлж, амьжиргааны түвшинг сайжруулж, орон нутгийн хөгжлийг 

хурдасгах сайн нөлөөтэй байдаг. Мөн энэ нөхцөлд компаниуд нь хүний эрхийн ноцтой 

зөрчил гаргах зэргээр ихээхэн сөрөг нөлөө үзүүлэх, эсвэл энэхүү сөрөг нөлөөнд оролцох 

эрсдэлтэй байж болно.  

Энэхүү Удирдамж нь эрдэс баялгийн олон улсын хариуцлагатай нийлүүлэлтийн 

сүлжээний удирдлагын үндэс суурь болох нарийвчилсан магадлан шинжилгээний 

тогтолцоо болно2. Энэхүү Удирдамжийн зорилго нь хүний эрхийг хүндэтгэх, эрдэс баялаг 

олж ашиглахтай холбоотой (тухайлбал бэлтгэн нийлүүлэгчдээ сонгох) шийдвэр гаргахдаа 

зөрчилдөөн, хурцадмал байдалд оролцохгүй байх тал дээр компаниудад туслалцаа 

дэмжлэг үзүүлэх юм. Иймд энэхүү Удирдамж нь бэлтгэн нийлүүлэгчидтэй үр дүнтэй 

харилцаа тогтоох таатай нөхцөлийг бүрдүүлэхийн зэрэгцээ зөрчил мөргөлдөөн, өндөр 

эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай эрдэс металлыг хариуцлагатай байдлаар авах, 

тогтвортой хөгжилд хувь нэмрээ оруулах зэрэгт компаниудад тусална. Тус Удирдамж нь 

зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай эрдэс баялгийн 

хариуцлагатай нийлүүлэлтийн сүлжээний удирдлагын шинж чанарын талаарх хүлээлтийг 

тодорхой болгох зорилгын үүднээс эрдэс баялгийн нийлүүлэлтийн сүлжээ болон тус 

салбарт хөгжүүлж болох схемд оролцогчид, бэлтгэн нийлүүлэгчдэд зориулсан ерөнхий 

жишиг материал болно.  

Тус Удирдамж нь зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай 

эрдэс баялгийн нийлүүлэлтийн сүлжээний ил тод, хариуцлагатай байдлыг сайжруулах 

зорилгын үүднээс нэгдсэн засгийн газрууд, олон улсын байгууллагууд, салбарын болон 

иргэний нийгмийн хамтын ажиллагаа, санаачилгын үр дүн юм.  

Эрсдэл өндөртэй, зөрчил мөргөлдөөнтэй нутаг дэвсгэр 
Эрсдэл өндөртэй, зөрчил мөргөлдөөнтэй нутаг дэвсгэр гэдэг нь зэвсэгт мөргөлдөөн, нийтийг 
хамарсан хүчирхийлэл болон хүмүүст аюул учруулах бусад эрсдэлтэй байдлаар 
тодорхойлогдоно. Зэвсэгт мөргөлдөөн нь олон улсын болон олон улсын бус шинж чанартай, хоёр 
буюу түүнээс дээш улс орныг хамарсан зэрэг олон янзын хэлбэртэй байж болох бөгөөд үүнд 
чөлөөлөх дайн, бослого, иргэний дайн зэргийг оруулна. Эрсдэл өндөртэй газарт улс төрийн 
тогтворгүй байдал, хэлмэгдүүлэлт ихтэй, институцийн чадавх сул, тайван амгалан бус, нийтийн 
дэд бүтэц нь эвдэрч сүйрсэн, хүчирхийлэл газар авсан газар нутгийг оруулж болно. Энэ төрлийн 
нутаг дэвсгэрт ихэвчлэн хүний эрх ихээр зөрчигдсөн, мөн үндэсний болон олон улсын хууль 
тогтоомж зөрчигдсөн байх нь элбэг. 

 

 
2 Металл дахин ашиглагддаг гэж үздэг тул энэхүү Удирдамжийн цар хүрээнд оруулаагүй. Дахин ашиглагддаг металл нь 

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн явцад бий болсон хаягдал, эсвэл эцсийн хэрэглэгчийн эсвэл харилцагчийн дараах шатны 

бүтээгдэхүүн юм. Дахин ашиглагддаг металлд цагаан тугалга, тантал, вольфрам болон/эсвэл алт үйлдвэрлэхэд дахин 

ашиглах боломжтой баяжуулж, боловсруулсан металл агуулсан илүүдэл, хаягдал, гологдол, хэрэгцээгүй болсон металл 

орно. Хагас боловсруулсан, боловсруулаагүй металл, эсвэл өөр хүдрийн дайвар бүтээгдэхүүн зэрэг нь дахин ашиглагдах 

металлд хамаарахгүй.  
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Эрдэс баялгийн нийлүүлэлтийн сүлжээний магадлан 
шинжилгээ гэж юу вэ, яагаад энэ шинжилгээ шаардлагатай 
вэ? 

 
 Магадлан шинжилгээ нь компаниудын хувьд хүний эрхийг хүндэтгэх, зөрчилдөөнийг 

дэмжихгүй байхад чиглэсэн тасралтгүй, урьдчилан сэргийлсэн, бодитой арга хэмжээ юм3. 

Түүнчлэн магадлан шинжилгээ нь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын хориг арга хэмжээ, 

эрдэс баялгийн хууль бус наймааны асуудлыг зохицуулсан олон улсын болон үндэсний 

хууль тогтоомжуудыг дагаж мөрдөхөд компаниудад тусална. Эрсдэлд суурилсан магадлан 

шинжилгээ гэдэг нь компаниуд эрдэс баялагтай холбоотой үйл ажиллагаа, эрдэс баялаг 

эрж хайх шийдвэрийн улмаас гарч болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, 

энэхүү нөлөөллийг бууруулах зорилгоор бодит ба болзошгүй эрсдэлүүдийг тодорхойлох, 

удирдахын тулд авч хэрэгжүүлэх ёстой алхмуудыг заасан байдаг.  

 Энэхүү Удирдамжийн хувьд “эрсдэл” гэдгийг компанийн өөрийн үйл ажиллагаа, 

эсвэл нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх бэлтгэн нийлүүлэгчид болон бусад байгууллагууд зэрэг 

гуравдагч талуудтай тогтоосон харилцаанаас үүдэлтэйгээр компанийн үйл ажиллагаанд 

үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөлөл гэж тодорхойлов. Сөрөг нөлөөлөлд хүнд үзүүлэх аюул 

(гадны нөлөө), нэр хүндийн хохирол, хуулийн үүрэг хариуцлага (дотоод нөлөө), эсвэл 

эдгээрийн аль алиныг хамруулж болно. Энэхүү гадаад болон дотоод нөлөө нь ихэвчлэн 

хоорондоо хамааралгүй байх бөгөөд гадны аюулаас болж нэр хүнд хохирох, эсвэл хуулийн 

үүрэг хариуцлага хүлээх болдог.  

 Компани нь өөрийн үйл ажиллагаа болон харилцаа холбооны бодит нөхцөл байдлыг 

тодорхойлж, эдгээр нөхцөл байдлыг үндэсний болон олон улсын хууль тогтоомжийн дагуу 

гаргасан холбогдох стандартууд, олон улсын байгууллагуудын гаргасан хариуцлагатай 

бизнесийн зөвлөмж, засгийн газрын боловсруулсан хэрэгслүүд, хувийн салбарын сайн 

дурын санаачилгууд хийгээд дотоод бодлого, дүрэм журмуудын дагуу үнэлэлт дүгнэлт өгөх 

замаар эрсдэлээ үнэлдэг. Мөн энэхүү аргачлал нь компанийн үйл ажиллагааны цар хүрээ, 

эсвэл нийлүүлэлтийн сүлжээний харилцаа холбоог тодорхойлоход ач тустай.  

 Эрдэс баялаг олборлох, худалдах, эсвэл зөөвөрлөх нь өөрөө санхүүжилтийн 

асуудал бөгөөд зөрчилдөөнийг өдөөх, дэмжих, хурцатгах зэрэг ихээхэн сөрөг нөлөө бүхий 

эрсдэлтэй үйл ажиллагаа учир компаниуд эрдэс баялгийн нийлүүлэлтийн сүлжээндээ 

эрсдэлтэй тулгарч болзошгүй. Нийлүүлэлтийн сүлжээндээ төрөлжсөн үйлдвэрлэлийн 

процесстой, бэлтгэн нийлүүлэгчдээсээ хараат бус, хамаарал багатай байсан ч гэсэн 

компаниудын хувьд эрдэс баялгийн нийлүүлэлтийн сүлжээний янз бүрийн хэсэгт гарч буй 

сөрөг нөлөөлөлд оролцох эрсдэлээс ангид байх боломжгүй байдаг. Үүний улмаас 

компаниуд эрсдэл өндөртэй, зөрчил мөргөлдөөнтэй нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж 

буй бэлтгэн нийлүүлэгчидтэй тогтоосон харилцаа холбоо болон эрдэс баялгийн 

олборлолтын нөхцөл байдлын улмаас сөрөг нөлөөлөл бүхий эрсдэлийг тодорхойлох, 

 
3 ЭЗХАХБ (2011), Үндэстэн Дамнасан Корпорацуудад зориулсан ЭЗХАХБ-ын Удирдамж, ЭЗХАХБ, Парис; ЭЗХАХБ 

(2006), ЭЗХАХБ-ын Сул Засаглалтай Бүсэд байгаа Үндэстэн Дамнасан Корпорацуудад зориулсан Эрсдэлийн Ойлголтыг 

Нэмэгдүүлэх хэрэгсэл, ЭЗХАХБ, Парис; Бизнесийн болон Хүний Эрхийн Баримтлах Зарчмууд: НҮБ-ын “Хамгаал, 

Хүндэтгэ, Зөрчлийг Арилга” тогтолцоог хэрэгжүүлэх нь (Хүний Эрх, Үндэстэн Дамнасан Корпорацууд болон бусад 

Бизнесийн Байгууллагуудын асуудал эрхэлсэн Ерөнхий Нарийн Бичгийн Даргын Тусгай Төлөөлөгчийн Тайлан, Жон 

Ружж, A/HRC/17/31, 2011 оны 3-р сарын 21)  
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урьдчилан сэргийлэх, бууруулах зорилгоор магадлан шинжилгээ хийхэд анхаарч, хичээл 

зүтгэл гарган ажиллах нь зүйтэй.  

Эрдэс баялгийн нийлүүлэлтийн сүлжээ 
Харилцагчийн зах зээл дээр боловсруулаагүй эрдэс баялгийг авчрах процесс нь олон талуудын 
оролцоотой, эрдэс баялгийг олборлох, тээвэрлэх, зөөвөрлөх, худалдах, боловсруулах, хайлуулах, 
цэвэршүүлэх, улмаар эцсийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, борлуулах зэрэг олон шат 
дамжлагатай байдаг. Нийлүүлэлтийн сүлжээ гэдэг нь эрдэс баялгийг олборлолтын талбайгаас 
эцсийн бүтээгдэхүүн болгож эцсийн хэрэглэгчдэд хүргэхтэй холбоотой бүх үйл ажиллагаа, 
байгууллагууд болон оролцогч талууд, технологи, мэдээлэл, нөөц болон ажил үйлчилгээ зэргийг 
хамруулж ойлгоно. 

 

Практикт компаниудын авч хэрэгжүүлэх ёстой дараах алхмуудын хүрээнд магадлан 

шинжилгээний бүтэц, зохион байгуулалтыг гаргасан байдаг. Үүнд:  

• Зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрт эрдэс баялгийг олборлох, 

тээвэрлэх, зөөвөрлөх, арилжаалах, боловсруулах, хайлуулах, цэвэршүүлэх, эсвэл 

энэ төрлийн нутаг дэвсгэрээс гаралтай эрдэс баялгийг агуулсан бүтээгдэхүүнийг 

үйлдвэрлэх, борлуулахтай холбоотой бодит нөхцөл байдлыг тодорхойлох,  

• Бодит нөхцөл байдлыг компанийн нийлүүлэлтийн сүлжээний бодлогод заасан 

стандартуудтай харьцуулан үнэлэх замаар бодит ба болзошгүй эрсдэлүүдийг 

тодорхойлж үнэлэх (Нийлүүлэлтийн Сүлжээний Загвар Бодлогын 2-р хавсралтыг үз),  

• Эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөөг баталж хэрэгжүүлэх замаар тодорхойлсон 

эрсдэлүүдээс урьдчилан сэргийлэх, эдгээр эрсдэлийг бууруулах. Ийнхүү эрсдэлийг 

бууруулах арга хэмжээ авахын зэрэгцээ үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх эсэх, эсвэл 

түр зогсоох эсэх, компанийн зүгээс эрсдэлийг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй, эрсдэл 

бууруулах арга хэмжээ авах боломжгүй гэж үзсэн бол, эсвэл эрсдэлийг бууруулах 

оролдлогууд хийсний дараа бэлтгэн нийлүүлэгчтэй хамтарч ажиллахгүй байх эсэх 

талаар компани шийдвэр гаргаж болно.    

Хэн магадлан шинжилгээг хийх ёстой вэ? 

 
 Энэхүү Удирдамж нь зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс 

гаралтай эрдэс баялгийг нийлүүлдэг, эсвэл ашигладаг зэрэг нийлүүлэлтийн сүлжээнд 

оролцогч бүх компаниудад хэрэглэгдэнэ. Нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх байр суурь зэрэг 

компанийн тодорхой үйл ажиллагаа, эсвэл харилцаа холбоонд тохируулж магадлан 

шинжилгээг хэрэгжүүлэх ёстой ч бүх компаниудын хувьд хүний эрхийн зөрчил, мөргөлдөөнд 

ямар нэг байдлаар оролцохгүй байхын тулд магадлан шинжилгээг хийх нь зүйтэй.  

 Зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрт магадлан шинжилгээ хийх нь 

практикийн хувьд бэрхшээлтэй болохыг энэхүү Удирдамжид тусгасан. Иймд магадлан 

шинжилгээг хийхэд уян хатан байх шаардлагатай. Магадлан шинжилгээний цар хүрээ, 

шинж чанар нь тухайн нөхцөл байдлаас хамаарах бөгөөд байгууллагын хэмжээ, үйл 

ажиллагааны байршил, тухайн улс орон болон салбарын нөхцөл байдал,  бүтээгдэхүүн ба 

үйлчилгээний онцлог зэрэг хүчин зүйлсээс ихээхэн шалтгаална. Эдгээр сорилтуудыг олон 

арга замаар шийдвэрлэх боломжтой бөгөөд жишээ болгон дурдвал:  

• Магадлан шинжилгээ хийх чадавхыг бэхжүүлэхийн тулд салбарын хэмжээнд хамтран 

ажиллах.  

• Тодорхой магадлан шинжилгээний ажлын хувьд салбар дотроо зардлаа хуваалцах.  
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• Хариуцлагатай нийлүүлэлтийн сүлжээний удирдлагатай холбоотой санаачилгуудад 

нэгдэн оролцох4.  

• Бэлтгэн нийлүүлэгчдийг хамтран ашигладаг салбарын гишүүдийн хоорондох уялдаа 

холбоо. 

• Эцсийн бүтээгдэхүүн болгон боловсруулах компаниуд, банкнууд болон олборлогчид, 

бэлтгэн нийлүүлэгчдийн хоорондох хамтын ажиллагаа.  

• Олон улсын болон иргэний нийгмийн байгууллагуудтай түншлэл тогтоох.  

• Энэхүү Удирдамжид дурдсан магадлан шинжилгээний зөвлөмжүүд болон 

нийлүүлэлтийн сүлжээний загвар бодлого (Хавсралт 2)-ыг компанийн одоогийн 

бодлого дүрэм журмууд, удирдлагын систем, магадлан шинжилгээний арга барилыг 

худалдан авалтын бодлого,  шударга, ил тод байдал болон харилцагчаа таньж мэдэх 

магадлан шинжилгээний аргууд, тогтвортой байдлын, байгууллагын нийгмийн 

хариуцлагын, эсвэл бусад жилийн тайланд нэвтрүүлэх.  

 Энэхүү Удирдамж нь компаниудад зарчим болон процессыг бий болгож өгөхийн 

зэрэгцээ салбарын хэмжээнд зөрчилгүй бөгөөд хариуцлагатай үйл ажиллагаа явуулах 

зорилтын хүрээнд нийлүүлэлтийн сүлжээтэй холбоотой санаачилгуудад хэрэглэгдэх 

магадлан шинжилгээний процесс, дүрэм журмуудын талаарх зөвлөмж болж, Их Нууруудын 

Бүсийн Олон Улсын Чуулган Байгууллагын баталгаажуулалтын схем, хэрэгслүүд5 зэрэг цогц 

баталгаажуулалтын схемийг боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд тусалж дэмжинэ.  

Удирдамжийн бүтэц 

 
Энэхүү Удирдамжийн бүтэц нь: 1) зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс 

гаралтай эрдэс баялгийн хариуцлагатай нийлүүлэлтийн сүлжээний магадлан шинжилгээний 

цогц тогтолцоо (Хавсралт 1), 2) нийт зарчмуудыг агуулсан эрдэс баялгийн нийлүүлэлтийн 

сүлжээний загвар бодлого (Хавсралт 2), 3) эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж 

болон эцсийн бүтээгдэхүүн болгон боловсруулах компаниуд, банкнуудаас олборлогч, 

бэлтгэн нийлүүлэгчдэд үзүүлж буй дэмжлэг туслалцаа сайжирч байгаа эсэхийг хэмжих 

үзүүлэлтүүд (Хавсралт 4), цагаан тугалга-тантал-вольфрам болон алтны нийлүүлэлтийн 

сүлжээний бүтэцтэй холбоотой сорилтуудад тохируулсан хоёр нэмэлт Зөвлөмж зэрэг болно.  

Нэмэлт Зөвлөмжүүд нь компаниудын нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх харилцан адилгүй байр 

суурь, үүрэг оролцоо зэрэгт үндэслэж боловсруулсан магадлан шинжилгээний тусгай 

зөвлөмжүүд юм. Эдгээр эрдэс баялаг, эсвэл эдгээрээс боловсруулж гаргасан металл 

ашиглаж буй компаниуд нь энд дурдсан магадлан шинжилгээний процесс хэрэглэгдэх 

эсэхийг тодорхойлохдоо эхлээд Нэмэлт Зөвлөмж тус бүрд анхааруулж бичсэн зүйлстэй 

танилцах ёстой.  

Удирдамжийн онцлог 

 
Энэхүү Удирдамжийг Үндэстэн Дамнасан Компаниудад зориулсан ЭЗХАХБ-ын Удирдамж 

болон Сул Засаглалтай Бүсэд байгаа Үндэстэн Дамнасан Корпорацуудад зориулсан 

ЭЗХАХБ-ын Эрсдэлийн Ойлголтыг Нэмэгдүүлэх Хэрэгсэл зэрэгт заасан зарчмууд, 

 
4 Тухайлбал, Цагаан тугалгын олон улсын нийлүүлэлтийн сүлжээний санаачилга (ITSCI), Электроны Салбарын 

Иргэншлийн Эвсэл (EICC) болон Дэлхийн Дижитал Тогтвортой Байдлын Санаачилга (GeSI), Дэлхийн Алтны Зөвлөлийн 

Зөрчилдөөнгүй Алтны стандарт (2012), Хариуцлагатай Үнэт Эдлэлийн Зөвлөлийн Хадгалалтын Сүлжээний 

Баталгаажуулалт (2012), Нийлүүлэлтийн Сүлжээний Ажлын Хэсгийн Олон Улсын Тайлагналын Санаачилга (2010).  
5 ИНБОУЧБ-ын Байгалийн Баялгийг Хууль Бусаар Ашиглахтай тэмцэх Бүс Нутгийн Санаачилга, www.icglr.org.  

http://www.icglr.org/
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стандартуудад үндэслэж, нийцүүлэн боловсруулсан болно. Энэ нь зөрчил мөргөлдөөн, 

өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй, эсвэл эдгээр нутаг дэвсгэрээс 

эрдэс баялаг авч буй компаниудад зориулж засгийн газруудтай хамтран боловсруулсан 

зөвлөмж бөгөөд дээрх нутаг дэвсгэрээс гаралтай эрдэс баялгийн хариуцлагатай 

нийлүүлэлтийн сүлжээнд зориулсан магадлан шинжилгээний процесс, зарчмын талаар олон 

улсын стандартууд болон хууль тогтоомжид нийцүүлсэн удирдамж юм. Энэхүү Удирдамжийг 

дагаж мөрдөх нь сайн дурын асуудал бөгөөд заавал дагаж мөрдөх албагүй.  
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ХАВСРАЛТ 1 

 

Эрдэс баялгийн нийлүүлэлтийн сүлжээний эрсдэлд 
суурилсан магадлан шинжилгээнд зориулсан таван шатлалт 

тогтолцоо 
 

 Нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх компанийн байр суурь, (Нэмэлт зөвлөмжүүдэд 

нарийвчлан заасан) эрдэс баялгаас хамаарч магадлан шинжилгээний тусгай шаардлагууд 

болон процесс нь харилцан адилгүй байх боловч компаниуд нь зөрчил мөргөлдөөн, өндөр 

эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай эрдэс баялгийн хариуцлагатай нийлүүлэлтийн 

сүлжээнд зориулсан эрсдэлд суурилсан магадлан шинжилгээний дараах таван алхамт 

тогтолцооны дагуу бэлтгэн нийлүүлэгчээ сонгож, эрдэс баялаг авахтай холбоотой шийдвэр 

гаргаж, өөрсдийн удирдлагын системээ сайжруулбал зохилтой.  

1. Компанийн удирдлагын хүчтэй тогтолцоог бий болгох. Компаниуд нь дараах 

зүйлсийг хийх нь зүйтэй. Үүнд:  

A) Зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай эрдэс баялгийн 

нийлүүлэлтийн сүлжээнд зориулсан компанийн бодлого баталж, олон нийт болон 

бэлтгэн  нийлүүлэгчдэд ил тод байлгах, түгээх. Энэхүү бодлого нь 2-р хавсралтад 

үзүүлсэн нийлүүлэлтийн сүлжээний загвар бодлогод заасан стандартуудтай 

нийцсэн байхаас гадна магадлан шинжилгээ хийх стандартуудыг зааж өгсөн байх 

ёстой.  

B) Нийлүүлэлтийн сүлжээний магадлан шинжилгээг дэмжих дотоод удирдлага, 

зохион байгуулалтыг бий болгох.  

C) Эрдэс баялгийн нийлүүлэлтийн сүлжээнд зориулж ил тод байдал, хяналтын 

тогтолцоог бий болгох. Үүнд нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх эцсийн бүтээгдэхүүн 

болгон боловсруулах компаниуд, банкнуудыг тодорхойлох, хянах систем, эсвэл 

хадгалалтын сүлжээг хамруулсан байна. Салбарын хөтөлбөрүүдэд оролцох 

замаар дээрх тогтолцоог хэрэгжүүлэх боломжтой.  

D) Компанийн бэлтгэн нийлүүлэгчтэй хамтран ажиллах тогтолцоог сайжруулан 

бэхжүүлэх. Нийлүүлэлтийн сүлжээний бодлогыг бэлтгэн нийлүүлэгчидтэй 

байгуулах гэрээнд тусгаж өгөх ёстой. Боломжтой бол магадлан шинжилгээний 

гүйцэтгэлийг сайжруулах тал дээр  бэлтгэн нийлүүлэгчдийн чадавхыг 

бэхжүүлэхэд туслалцаа үзүүлэх.  

E) Компанийн түвшинд, эсвэл салбарын хэмжээнд эрсдэлийг эрт таньж анхааруулах 

системийг бий болгох, санал гомдол шийдвэрлэх механизмтай болох.  

2. Нийлүүлэлтийн сүлжээний эрсдэлийг тодорхойлох, үнэлэх. Компаниуд нь 

дараах зүйлсийг хийх нь зүйтэй. Үүнд:   

A) Нэмэлт Зөвлөмжүүдийн дагуу нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх эрсдэлүүдийг 

тодорхойлох.  

B) Энэхүү Удирдамжийн магадлан шинжилгээтэй холбоотой зөвлөмжүүд болон 2-р 

хавсралттай нийцүүлсэн нийлүүлэлтийн сүлжээний бодлогын стандартуудын 

дагуу сөрөг нөлөөллийн эрсдэлийг үнэлэх.   

3. Тодорхойлсон эрсдэлүүдэд хариу үйлдэл үзүүлэх стратегийг боловсруулах, 

хэрэгжүүлэх. Компаниуд нь дараах зүйлсийг хийвэл зохилтой. Үүнд:  

A) Нийлүүлэлтийн сүлжээний эрсдэлтэй холбоотой үр дүн, дүгнэлтээ компанийн 

дээд шатны удирдлагад тайлагнах.  
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B) Эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөө боловсруулж батлах. Ингэхдээ i) эрсдэлийг 

бууруулах хэмжиж болохуйц арга хэмжээ авахын зэрэгцээ үйл ажиллагааг 

үргэлжлүүлэх, ii) эрсдэлийг бууруулах хэмжиж болохуйц арга хэмжээ авахын 

зэрэгцээ үйл ажиллагааг түр зогсоох, iii) компанийн зүгээс эрсдэлийг хүлээн 

зөвшөөрөх боломжгүй, эрсдэл бууруулах арга хэмжээ авах боломжгүй гэж үзсэн, 

эсвэл эрсдэлийг бууруулах оролдлогууд хийсний дараа бэлтгэн нийлүүлэгчтэй 

хамтарч ажиллахгүй байх гэсэн хувилбаруудаас сонгож, эрсдэлийн удирдлагын 

стратегийг өөрчлөх. Компаниуд зөв стратегийг тодорхойлохын тулд 2-р хавсралт 

(зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай эрдэс 

баялгийн хариуцлагатай олон улсын нийлүүлэлтийн сүлжээнд зориулсан загвар 

бодлого)-ыг харгалзан үзэж, эрсдэлд нөлөө үзүүлэх боломжоо тооцож, 

шаардлагатай бол тодорхойлсон эрсдэлийг хамгийн үр дүнтэй байдлаар 

бууруулж, эсвэл урьдчилан сэргийлж чадах бэлтгэн нийлүүлэгчийг хөшүүрэг 

болгон ашиглах арга хэмжээг авах нь зүйтэй. Компаниуд нь үйл ажиллагаагаа 

хэвийн үргэлжлүүлж байхдаа, эсвэл түр зогсоож байхдаа эрсдэлийг бууруулах 

арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр болсон бол орон нутгийн болон тухайн улсын 

эрх бүхий байгууллагууд, олон улсын иргэний нийгмийн байгууллагууд болон 

нөлөөнд автсан гуравдагч талууд зэрэг бүх хамааралтай оролцогч талууд, 

бэлтгэн нийлүүлэгчидтэй зөвшилцөж, боломжтой бол эрсдэлийн удирдлагын 

төлөвлөгөөний эрсдэлийг бууруулах стратегийн талаар тохиролцох ёстой. 

Компаниуд нь эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөөндөө эрсдэл өндөртэй, зөрчил 

мөргөлдөөнтэй нөхцөлд эрсдэлийг бууруулах стратегийг тусган оруулах, 

эдгээрийг тасралтгүй сайжирч байгаа эсэхийг хэмжихийн тулд Магадлан 

Шинжилгээний 3-р Хавсралтад заасан үзүүлэлтүүдэд анхаарвал зохино.  

C) Эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, эрсдэлийг бууруулах арга 

хэмжээний гүйцэтгэлийг хянан шалгаж, үр дүнг нь холбогдох дээд шатны 

удирдлагад тайлагнах. Ингэхдээ орон нутгийн болон тухайн улсын эрх бүхий 

байгууллагууд, эцсийн бүтээгдэхүүн болгон боловсруулах компаниуд, банкнууд, 

олон улсын болон иргэний нийгмийн байгууллагууд, нөлөөнд автсан гуравдагч 

талуудтай хамтран ажиллаж, зөвшилцөж болно.  

D) Нөхцөл байдал өөрчлөгдсөний дараа, эсвэл зайлшгүй бууруулах шаардлагатай 

эрсдэлүүдтэй холбоотой нэмэлт нөхцөл байдлын болон эрсдэлийн үнэлгээг хийж 

гүйцэтгэх.   

4. Нийлүүлэлтийн сүлжээний тодорхойлсон цэгүүд дээр хараат бус гуравдагч 

этгээдээр аудит хийлгүүлэх. Нийлүүлэлтийн сүлжээний тодорхойлсон цэгүүд 

дээрх компаниуд нь өөрсдийн магадлан шинжилгээний арга практиктаа хараат бус 

гуравдагч этгээдээр аудит хийлгэвэл зохилтой. Энэ төрлийн аудитыг хараат бус 

институтчлэгдсэн механизмаар шалгуулан баталгаажуулж болно.  

5. Нийлүүлэлтийн сүлжээний магадлан шинжилгээний үр дүнг тайлагнах. 

Компаниуд нь нийлүүлэлтийн сүлжээний бодлого, дүрэм журмуудын талаар олон 

нийтэд мэдээлэх нь зүйтэй. Эрдэс баялгийн нийлүүлэлтийн сүлжээний магадлан 

шинжилгээний талаарх нэмэлт мэдээллийг тогтвортой байдлын, нийгмийн 

хариуцлагын болон жилийн тайлангууддаа оруулан танилцуулж болно.  
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ХАВСРАЛТ 2 

 

Зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг 
дэвсгэрээс гаралтай эрдэс баялгийн хариуцлагатай олон 
улсын нийлүүлэлтийн сүлжээнд зориулсан загвар бодлого 

 
 Зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс эрдэс баялаг олборлох, 

худалдах, зөөвөрлөх, экспортлох үйл ажиллагаатай холбоотой томоохон сөрөг нөлөө 

бүхий эрсдэл байдаг, мөн хүний эрхийг хүндэтгэх, хүний эрхийг зөрчихгүй байх үүрэг 

хүлээсэн тул бид дээрх нутаг дэвсгэрээс эрдэс баялгийг олж ашиглахдаа дараах 

бодлогыг баримталж, олон нийтэд нээлттэй байлгаж, бэлтгэн нийлүүлэгчидтэй 

байгуулах гэрээндээ тусгаж оруулахыг эрмэлздэг. Энэ нь эрдэс баялгийг олборлохоос 

эцсийн хэрэглэгчид хүртэлх бүх үе шатанд бэлтгэн нийлүүлэгчтэй холбоотой эрсдэлийг 

ойлгуулж, эрсдэл ихтэй үйл ажиллагаанд зориулсан нийтлэг жишгийг дагаж мөрдөж 

байгаагийн илэрхийлэл гэж бид үздэг. Бид зөрчлийг санхүүжүүлсэн аливаа үйлдлээс 

татгалзаж, НҮБ-ын холбогдох хориг арга хэмжээний шийдвэр, шаардлагатай бол ийм 

төрлийн шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлж буй үндэсний хууль тогтоомжуудыг дагаж мөрдөж 

ажилладаг.  

Эрдэс баялаг олборлох, тээвэрлэх, худалдахтай холбоотой ноцтой зөрчлийн талаар: 

1. Зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрт ажиллаж байхдаа, эсвэл энэхүү 

төрлийн нутаг дэвсгэрээс эрдэс баялаг авч ашиглахдаа бид аливаа этгээдийн дараах 

үйлдлийг дэмжих, туслах, эсвэл санхүүжүүлэх зэрэг ямар нэг хэлбэрээр оролцохыг 

хориглодог. Үүнд: 

i) Аливаа хэлбэрийн тамлах, харгис ба хүмүүнлэг бус хандах, дорд үзэж хандах 

үйлдэл.  

ii) Аливаа хэлбэрийн албадан ба хүчилсэн хөдөлмөр эрхлэлт, шийтгэл хэлбэрээр 

хүнээр ажил, үйлчилгээ гүйцэтгүүлэх, хүнийг сайн дураараа хүсээгүй байхад 

ажиллуулах.  

iii)  Хүүхдийн хөдөлмөрийн хамгийн муу хэлбэрүүд6, 

iv)  Бэлгийн хүчирхийлэл зэрэг бусад хүний эрхийн зөрчлүүд, 

v) Дайны гэмт хэрэг, олон улсын хүмүүнлэгийн хуулийн ноцтой зөрчил, хүн 

төрөлхтний эсрэг гэмт хэрэг, геноцид. 

Ноцтой зөрчлийн эрсдэлийн удирдлагын талаар:    

2. Дээрх 1-р зүйлд тодорхойлсон ноцтой зөрчил гаргасан аливаа этгээдтэй холбоотой, 

эсвэл эрсдэлтэй гэж үзсэн бэлтгэн нийлүүлэгчидтэй бид харилцаа холбоогоо нэн 

даруй тасалж, хамтарч ажиллахаа болино.  

Засгийн газрын бус зэвсэгт бүлэглэлүүдэд шууд ба шууд бус байдлаар дэмжлэг 

үзүүлэх талаар7:  

3. Бид эрдэс баялаг олборлох, тээвэрлэх, худалдах, зөөвөрлөх, экспортлох үйл 

ажиллагаагаар дамжуулж засгийн газрын бус зэвсэгт бүлэглэлүүдэд шууд ба шууд 

 
6 1999 оны ОУХБ-ын Хүүхдийн Хөдөлмөрийн муу хэлбэрүүдийн тухай 182-р Конвенцыг үз.  
7 Засгийн газрын бус зэвсэгт бүлэглэлүүдийг тодорхойлохын тулд НҮБ-ын Аюулгүй Зөвлөлийн холбогдох 

шийдвэрүүдийг үзэх ёстой.   
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бус байдлаар дэмжлэг үзүүлэхгүй. “Шууд ба шууд бус дэмжлэг” гэдэгт засгийн газрын 

бус зэвсэгт бүлэглэлүүд, эсвэл тэдгээртэй холбоотой этгээдүүдээс эрдэс баялаг 

худалдаж авах, төлбөр төлөх, тоног төхөөрөмж болон логистикийн туслалцаа үзүүлэх 

зэргийг хамруулж үзнэ8.  

i) Хууль бусаар хянаж буй уурхайн талбайнууд, эсвэл бусад хяналттай тээврийн 

замууд, эрдэс баялгийг худалдаж буй цэгүүд болон нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх 

эцсийн бүтээгдэхүүн болгон боловсруулах компаниуд, банкнууд9, эсвэл 

ii) Эрдэс баялаг худалдагдаж буй цэгүүд, эсвэл тээврийн замын дагуу, уурхайд 

нэвтрэх цэгүүд дээр хууль бусаар татвар мөнгө, эсвэл эрдэс баялаг авах10 болон/ 

эсвэл,  

iii)  Зуучлагчид, экспортын компаниуд эсвэл олон улсын худалдаачдаас хууль бусаар 

татвар авах, сүрдүүлэх.  

Засгийн газрын бус зэвсэгт бүлэглэлүүдэд шууд ба шууд бусаар дэмжлэг үзүүлэхтэй 

холбоотой эрсдэлийн удирдлагын талаар:  

4. Дээрх 3-р хэсэгт тодорхойлсон засгийн газрын бус зэвсэгт бүлэглэлүүдэд шууд ба 

шууд бус дэмжлэг үзүүлдэг аливаа этгээдтэй холбоотой, эсвэл эрсдэлтэй гэж 

тодорхойлсон эцсийн бүтээгдэхүүн болгон боловсруулах компаниуд, банкнуудтай нэн 

даруй харилцаагаа тасалж, хамтран ажиллахаа болино. 

Засгийн газрын болон хувийн хамгаалалтын хүчний талаар:   

5. Уурхай, тээврийн замууд болон нийлүүлэлтийн сүлжээний эцсийн бүтээгдэхүүн 

болгон боловсруулах компаниуд, банкнуудыг хууль бусаар хянадаг, эрдэс баялаг 

худалдагдаж буй цэгүүд, тээврийн замын дагуу, уурхайн талбайд нэвтрэх цэг дээр 

хууль бусаар татвар, мөнгө, эрдэс бүтээгдэхүүн шаардан авдаг, эсвэл зуучлагчид, 

экспортын компаниуд эсвэл олон улсын худалдаачдаас хууль бусаар татвар төлбөр 

авдаг засгийн газрын болон хувийн хамгаалалтын хүчинд 10 дугаар зүйлд заасны 

дагуу шууд ба шууд бусаар дэмжлэг туслалцаа үзүүлэхгүй11.  

6. Уурхайн, эргэн тойрны газрууд, тээврийн замын дагуу байрлах засгийн газрын эсвэл 

хувийн хамгаалалтын хүчний үүрэг нь зөвхөн хуулийг сахиулах, хүний эрхийг 

хамгаалах, уурхайн ажилчид, тоног төхөөрөмж, барилга байгууламжуудыг хамгаалах, 

уурхай болон тээврийн замуудыг хууль ёсны эрхтэйгээр хамгаалах юм.  

7. Бид, эсвэл манай нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх аливаа компани нь засгийн газрын 

эсвэл хувийн хамгаалалтын хүчинтэй гэрээ байгуулсан бол тус хүчин нь Аюулгүй 

Байдал, Хүний Эрхийн Сайн Дурын Зарчмуудтай нийцүүлэн хамтран ажиллахыг бид 

 
8 “Холбоотой этгээдүүд” гэдэгт зэвсэгт бүлэглэлүүдийн худалдаачид, санхүүжүүлэгчид, зуучлагчид болон эрдэс баялгийг 

олборлох, худалдах, зөөвөрлөхөд туслалцаа үзүүлдэг нийлүүлэлтийн сүлжээний бусад талуудыг хамруулна.   
9 “Хяналттай, хянаж буй” уурхай, тээврийн зам, эрдэс баялаг худалдах цэгүүд болон нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх эцсийн 

бүтээгдэхүүн болгон боловсруулах компаниуд гэдэгт i) олборлох ажиллагааг хянаж буй, тухайлбал, уурхайд нэвтрэх эрх 

өгөх, зуучлагчид, экспортын компаниуд болон олон улсын худалдаачдад борлуулалтыг зохицуулж буй тохиолдол, ii) эрдэс 

баялгийг олборлох, тээвэрлэх, худалдах, борлуулахад ямар нэг хэлбэрийн албадан, эсвэл хүчээр хөдөлмөр эрхлүүлж буй 

нөхцөл байдал, iii) эцсийн бүтээгдэхүүн болгон боловсруулах компаниуд, эсвэл уурхайнуудын захирал, бенефициар (ашиг 

хүртэгч) болон бусад эзэмшигч этгээдүүд зэргийг хамруулна.  
10 Уурхай, тээврийн замууд, эрдэс баялаг худалдагдаж буй цэгүүд, эсвэл эцсийн бүтээгдэхүүн болгон боловсруулах 

компаниуд, банкнуудаас “хүчээр булаан авах” гэдэг нь тухайн этгээд нь сайн дураараа өгөөгүй байхад хүчирхийлэн 

заналхийлэх замаар мөнгө болон бусад төлбөр шаардах, эсвэл уурхайд олборлолт хийх, тээврийн замаар явах, эрдэс 

баялгийг тээвэрлэх, худалдах, худалдан авах эрх өгсний төлөө оронд нь мөнгө эсвэл эрдэс бүтээгдэхүүн авахыг хэлнэ.    
11 “Шууд ба шууд бус дэмжлэг туслалцаа” гэдэгт компаниудын зүгээс үйл ажиллагаа явуулж буй улс орны засгийн газарт 

хуулинд заасан татвар, төлбөр хураамж болон нөөц ашигласны төлбөр зэрэг хуулиар шаардсан дэмжлэг туслалцааг 

оруулахгүй (энэ төрлийн төлбөрийн талаарх мэдээллийг доорх 13-р зүйлээс үзнэ үү).   
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шаардана. Ялангуяа хүний эрхийн зөрчил үүсгэж байсан хамгаалалтын хүчин, хувь 

хүмүүсийг ажилд авахгүй байх бодлого баримталж, шаардлагатай арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлнэ.  

8. Хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлсний төлөө төрийн хамгаалалтын хүчинд төлсөн 

төлбөрийн ил тод, хариуцлагатай байдлыг хэрхэн сайжруулах болох талаар шийдэлд 

хүрэхийн тулд бид үндэсний болон орон нутгийн эрх бүхий байгууллагууд, олон улсын 

байгууллагууд болон иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран ажиллана.  

9. Эмзэг бүлгүүд, ялангуяа бичил уурхай эрхлэгчдэд үзүүлэх нөлөөллийг, тухайлбал 

уурхайн талбай дээр засгийн газрын эсвэл хувийн хамгаалалтын хүчин авчирснаас 

үүсэж болзошгүй сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх эсвэл тус нөлөөллийг 

бууруулахын тулд бид орон нутгийн эрх бүхий байгууллагууд, олон улсын 

байгууллагууд болон иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран ажиллахыг 

эрмэлзэнэ.  

Засгийн газрын, эсвэл хувийн хамгаалалтын хүчний эрсдэлийн удирдлагын талаар:  

10. Нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх компанийн байр суурьтай нийцүүлэн бид эрсдэлийн 

удирдлагын төлөвлөгөөг боловсруулж, баталж, хэрэгжүүлэх бөгөөд 5 дугаар зүйлийн 

дагуу засгийн газрын, эсвэл хувийн хамгаалалтын хүчинд шууд ба шууд бус дэмжлэг 

туслалцаа үзүүлэх эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, энэ төрлийн эрсдэлийг 

бууруулахын тулд эцсийн бүтээгдэхүүн болгон боловсруулах компаниуд, банкнууд 

болон бусад оролцогч талуудтай хамтран ажиллана.  Дээрх тохиолдолд бид 

эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөөг баталснаас хойш зургаан сарын хугацаанд 

эрсдэлийг бууруулах оролдлого амжилтгүй болбол эцсийн бүтээгдэхүүн болгон 

боловсруулах компаниуд, банкнуудтай хамтын ажиллагаагаа таслан зогсооно12. 8 

болон 9 дүгээр зүйлд заасантай нийцэмжгүй үйл ажиллагааны эрсдэл байгаа гэж 

тодорхойлбол бид дээр дурдсантай адил хариу арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ.  

Эрдэс баялгийн гарал үүслийг буруу мэдээлэх, авилга хээл хахуулийн талаар:  

11. Бид аливаа авилга, хээл хахуулийг санал болгохгүй, амлахгүй, өгөхгүй, шаардахгүй. 

Мөн бид эрдэс баялгийг олборлох, худалдах, зөөвөрлөх, тээвэрлэх, экспортлохдоо 

засгийн газарт төлсөн татвар, хураамж болон нөөц ашигласны төлбөрөө буруу 

мэдээлэх, эрдэс баялгийн гарал үүслийг нуун дарагдуулах, буруу ташаа болгох 

зэргээр авилга, хээл хахууль өгөхгүй13.  

Мөнгө угаалтын талаар:  

12. Бид уурхайд нэвтрэх цэгүүд, тээврийн зам, эсвэл эцсийн бүтээгдэхүүн болгон 

боловсруулах компаниуд, банкнуудын эрдэс бүтээгдэхүүний худалдаж буй цэгүүд 

дээр хууль бусаар хураасан татвар, эсвэл эрдэс баялаг олборлох, худалдах, 

зөөвөрлөх, тээвэрлэх, экспортлох үйл ажиллагаатай холбоотой мөнгө угаалтын 

 
12 1-р хавсралтын 3(D)-р алхамд нарийвчлан заасанчлан компаниуд эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөөг баталсны дараа 

бууруулах шаардлагатай эрсдэлүүдийн нэмэлт үнэлгээ хийх ёстой. Эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөөг баталж 

хэрэгжүүлснээс хойш зургаан сарын дотор 5-р зүйлд заасанчлан засгийн газрын болон хувийн хамгаалалтын хүчинд шууд 

ба шууд бус дэмжлэг үзүүлэх эрсдэлээс сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулахад чиглэсэн томоохон, хэмжигдэхүйц үр дүн 

гараагүй бол компаниуд нь хамгийн багадаа гурван сарын хугацаанд бэлтгэн нийлүүлэгчтэй харилцаагаа таслан зогсоох 

ёстой. Ингэхдээ бизнесийн харилцааг үргэлжлүүлэхийн өмнө биелүүлэх ёстой ахиц дэвшлийн үр дүн, гүйцэтгэлийн 

зорилтуудыг зааж эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөөг шинэчилж болно.   
13 Авилгын эсрэг Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Конвенц (2004) болон ЭЗХАХБ-ын Олон Улсын Бизнесийн 

Арилжаанд Гадаадын Төрийн Албан Хаагчдад Авилга, Хээл Хахуулийн эсрэг Конвенц (1997)-ыг үз.  
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эрсдэлтэй гэж үзсэн тохиолдолд дээрх эрсдэлийг бууруулахын тулд хичээл зүтгэл 

гаргаж, дэмжлэг үзүүлэн ажиллана.  

Засгийн газарт төлөх татвар, хураамж болон нөөц ашигласны төлбөрийн талаар:  

13. Бид зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс эрдэс баялаг олборлох, 

худалдах, экспортлох үйл ажиллагаатай холбоотой бүх татвар, хураамж, нөөц 

ашигласны төлбөрийг засгийн газарт төлөх бөгөөд нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх 

компанийн байр суурийг харгалзан үзэж Олборлох Салбарын Ил Тод Байдлын 

Санаачилга (ОСИТБС)-ын дагуу дээрх төлбөр хураамжийн талаар мэдээлж байна.  

Засгийн газарт төлсөн татвар, хураамж, нөөц ашигласны төлбөр, мөнгө угаалт болон 

эрдэс баялгийн гарал үүслийг худал мэдүүлэх, авилга хээл хахуультай холбоотой 

эрсдэлийн удирдлагын талаар:  

14. Бид нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх компанийн байр суурийг харгалзан үзсэний үндсэн 

дээр тодорхой хугацаанд хэмжигдэхүйц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх замаар дээр 

дурдсан эрсдэлүүдээс урьдчилан сэргийлэх, энэ төрлийн эрсдэлийг бууруулах 

зорилгоор гүйцэтгэлийг сайжруулах, хянах тал дээр бэлтгэн нийлүүлэгчид, үндэсний 

болон орон нутгийн эрх бүхий байгууллагууд, олон улсын байгууллагууд, иргэний 

нийгэм болон нөлөөнд автсан гуравдагч талуудтай хамтарч ажиллахыг хичээнэ. 

Эрсдэлийг бууруулах оролдлогууд хийж амжилтгүй болсон нөхцөлд бид эцсийн 

бүтээгдэхүүн болгон боловсруулах компаниуд, банкнуудтай харилцаа холбоогоо 

тасалж, хамтран ажиллахаа болино14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
14 1-р хавсралтын 3(D)-р алхамд нарийвчлан заасанчлан компаниуд эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөөг баталсны дараа 

бууруулах шаардлагатай эрсдэлүүдийн нэмэлт үнэлгээ хийх ёстой. Эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөөг баталж 

хэрэгжүүлснээс хойш зургаан сарын дотор засгийн газарт төлсөн татвар, хураамж, нөөц ашигласны төлбөр, мөнгө угаалт, 

эрдэс баялгийн гарал үүслийг буруу мэдүүлэх, авилга хээл хахуулийн эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэл бууруулах 

талаар томоохон, хэмжигдэхүйц үр дүн гараагүй бол компаниуд нь хамгийн багадаа гурван сарын хугацаанд бэлтгэн 

нийлүүлэгчтэй харилцаагаа таслан зогсоох ёстой. Ингэхдээ бизнесийн харилцааг үргэлжлүүлэхийн өмнө биелүүлэх ёстой 

ахиц дэвшлийн үр дүн, гүйцэтгэлийн зорилтуудыг зааж эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөөг шинэчилж болно.   
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ХАВСРАЛТ 3 

 

Эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ болон нөхцөл 
байдлын сайжруулалтыг хэмжих үзүүлэлтүүд 

 

НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ БОДЛОГО – АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ БОЛОН ХОЛБОГДОХ 
АСУУДЛУУД 

 
ЭРСДЭЛ БУУРУУЛАХ: 
 
Эцсийн бүтээгдэхүүн болгон боловсруулах компаниуд, банкнууд дангаараа, эсвэл хамтарч, 
хамтын үнэлгээний багаар, бусад тохиромжтой арга барилаар дор дурдсан эрсдэл 
бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж болно. Үүнд:  

• Нийлүүлэлтийн сүлжээнд гарч буй эрх зөрчсөн, мөлжлөгийн шинж чанартай 
асуудлуудыг үндэсний холбогдох эрх бүхий байгууллага (Уул уурхайн яам г.м)-д 
анхааруулах,  

• Эрдэс баялагт хууль бусаар татвар, хураамж авч байгаа газар нутгуудын хувьд 
боловсруулах салбарын зуучлагчид, брокерууд нь хамгаалалтын үйлчилгээ авсны 
төлөө засгийн газрын болон хувийн хамгаалалтын хүчинд төлсөн төлбөрийн талаар 
эцсийн бүтээгдэхүүн болгон боловсруулах компаниуд, банкнууд болон олон нийтэд 
мэдээлдэг байлгахын тулд зохих арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх,  

• Хамгаалалт болон хамгаалалтын хүчинд төлсөн төлбөрийг баримтжуулах тал дээр  
зуучлагчид, брокеруудын чадавхыг бэхжүүлэхэд хамтран ажиллах,  

• Бичил уурхай(БУ)-гаас эрдэс баялаг авч ашиглахдаа бичил уурхайнууд, орон нутгийн 
засаг захиргаа, засгийн газрын болон хувийн хамгаалалтын хүчний хоорондох 
хамгаалалтын зохион байгуулалтыг албажуулах, бүх холбогдох төлбөрүүдийг ил тод, 
шударгаар төлсөн эсэхийг нягтлан баталгаажуулахын тулд иргэний нийгмийн болон 
олон улсын байгууллагуудтай хамтран ажиллах, НҮБ-ын Хууль Сахиулах ажилтнууд 
зэр зэвсэг, хүч ашиглах тухай Үндсэн Зарчмууд, НҮБ-ын Хууль Сахиулах ажилтнуудын 
Ёс зүйн дүрэм, Аюулгүй байдал болон Хүний Эрхийн Сайн Дурын Зарчмуудтай 
нийцүүлж хамтын ажиллагааны дүрэм журмуудаа хэрэгжүүлэх.  

• Мэдээллийг хуваалцаж солилцох нийтийн форумууд үүсгэн байгуулахад дэмжлэг 
үзүүлэх.  

• Итгэлцлийн эсвэл бусад ижил төстэй сангууд байгуулж, тус сангаар дамжуулж 
хамгаалалтын хүчний төлбөр тооцоог гүйцэтгэхэд дэмжлэг үзүүлэн ажиллах.  

• НҮБ-ын Хууль Сахиулах ажилтнууд зэр зэвсэг, хүч ашиглах тухай Үндсэн Зарчмууд, 
НҮБ-ын Хууль Сахиулах ажилтнуудын Ёс зүйн дүрэм, Аюулгүй байдал болон Хүний 
Эрхийн Сайн Дурын Зарчмуудтай нийцүүлэн хамгаалалтын хүчний чадавхыг 
бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор олон улсын байгууллагууд, эсвэл иргэний 
нийгмийн байгууллагуудтай түншлэл тогтоох.  

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл Олон Талт Хөрөнгө Оруулалтын Баталгааны 
Агентлагийн Аюулгүй Байдал болон Хүний Эрхийн Сайн Дурын Зарчмууд: Томоохон 
сайтуудад зориулсан Хэрэгжүүлэлтийн Хэрэгслүүд (2008), Олон Улсын Улаан Загалмайн 
Нийгэмлэг – Зэвсэгт цагдаа, хамгаалалтын ажилчдад зориулсан сургалтын нөөц материал, 
Хувийн Хамгаалалтын Үйлчилгээ Үзүүлэгчдийн Олон Улсын Ёс Зүйн Дүрэм (2010)-г үз.  
 
САЙЖРУУЛАЛТЫГ ХЭМЖИХ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД: Тухайлбал, Олон Улсын Тайлагналын 
Санаачилга, Үзүүлэлтийн Протоколын Багц: Хүний Эрх, Уул Уурхай болон Металлын 
Салбарт зориулсан Нэмэлт Зөвлөмж (3.0-р хувилбар), үзүүлэлт HR 8: “Байгууллагын үйл 
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ажиллагаатай холбоотой хүний эрхийн асуудлаарх бодлого, дүрэм журмуудын талаар 
сургагдаж бэлтгэгдсэн хамгаалалтын ажилчдын хувь хэмжээ”-г үз. Хэмжих 
үзүүлэлтүүдийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл үзүүлэлттэй холбоотой 
тайлбаруудыг үз. Олон нийт, эмэгтэйчүүдэд учруулах эрсдэлтэй холбоотой  үзүүлэлтүүдийг 
мэдээлэх, холбогдох мэдээллийг боловсруулах талаарх удирдамжийг Олон Улсын 
Тайлагнал (ОУТ)-ын Санаачилга, Тогтвортой Байдлын Тайлагналын Удирдамж болон ОУТ-
н Уул Уурхай, Металлын Салбарын Нэмэлт Зөвлөмж (3-р хувилбар)-ийг үзэх.  
Хамгаалалтын хүчин ашиглаж байгаа тээврийн маршрутын дагуу тээвэрлэсэн, эсвэл 
хамгаалалтын хүчин ашиглаж байгаа уурхайгаас гаралтай эрдэс баялгийн хувьд “засгийн 
газрын эсвэл хувийн хамгаалалтын хүчний зүгээс олборлох, боловсруулах салбарын 
оролцогчдоос хууль бусаар хурааж авсан мөнгө, эрдэс баялгийн хувь хэмжээ; 
хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлсэн болон төлбөр төлсөн зохицуулалтын төрөл, шинж 
чанар зэрэг засгийн газрын эсвэл хувийн хамгаалалтын хүчний төлбөрийн шинж чанар, 
төрөл”-ийг үзэх.  

 

НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ БОДЛОГО – БИЧИЛ УУРХАЙ ЭРХЛЭГЧДИЙН 
АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ БА ТЭДЭНД ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛӨЛ 

 
ЭРСДЭЛ БУУРУУЛАХ: 
Эцсийн бүтээгдэхүүн болгон боловсруулах компаниуд, банкнууд дангаараа, эсвэл 
хамтарч, хамтын үнэлгээний багаар, бусад тохиромжтой арга барилаар дор дурдсан 
эрсдэл бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж болно. Үүнд:  

• Хоршоо, холбоо эсвэл бусад гишүүнчлэл бүхий нэгдлүүдийг үүсгэн байгуулах 
замаар бичил уурхайн салбарыг албажуулж мэргэшүүлэхэд тухайн улс орны 
засгийн газруудад дэмжлэг үзүүлэн ажиллах замаар бичил уурхайчдын эрх 
зөрчигдөх эрсдэлийг бууруулах.  

Энэ эрсдэлийг хэрхэн бууруулах талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг Хариуцлагатай Үнэт 
Эдлэлийн Зөвлөлийн Стандартуудын Удирдамж “COP 2.14 Бичил уурхайн үйл ажиллагаа” 
хэсгийн “аль болох их бараа бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээг дотоодоосоо авах замаар 
нийгэмд өргөн цар хүрээгээр нь дэмжлэг үзүүлэх, олон нийтийн оролцоог хангах замаар 
хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг арилгах, жендэрийн ойлголт, эрхийн асуудлаар бичил 
уурхай эрхлэгчдийн ойлголтыг нэмэгдүүлж эмэгтэйчүүдийг хамгаалах”-ыг үзнэ үү.  
 
САЙЖРУУЛАЛТЫГ ХЭМЖИХ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД: Тухайлбал, Олон Улсын Тайлагналын 
Санаачилга, Үзүүлэлтийн Протоколын Багц: Хүний Эрх, Уул Уурхай болон Металлын 
Салбарт зориулсан Нэмэлт Зөвлөмж (3.0-р хувилбар), үзүүлэлт MM 8: “бичил уурхайнууд, 
тэдгээрийн ойролцоо үйл ажиллагаа явуулж буй талбайнуудын […] тоо, хувь хэмжээ, 
холбогдох эрсдэлүүд болон тэдгээрийг удирдах, бууруулахын тулд авах арга хэмжээ”-г 
үз. Хэмжих үзүүлэлтүүдийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл үзүүлэлттэй 
холбоотой тайлбаруудыг үзнэ үү. Олон нийт, эмэгтэйчүүдэд учруулах эрсдэлтэй 
холбоотой  үзүүлэлтүүдийг мэдээлэх, холбогдох мэдээллийг боловсруулах талаарх 
удирдамжийг Олон Улсын Тайлагнал (ОУТ)-ын Санаачилга, Тогтвортой Байдлын 
Тайлагналын Удирдамж болон ОУТ-ын Уул Уурхай, Металлын Салбарын Нэмэлт 
Зөвлөмж (3-р хувилбар)-ийг үзнэ үү. 

 

НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ БОДЛОГО – АВИЛГА ХЭЭЛ ХАХУУЛЬ, ЭРДЭС 
БАЯЛГИЙН ГАРАЛ ҮҮСЛИЙГ БУРУУ МЭДЭЭЛЭХ 
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ЭРСДЭЛ БУУРУУЛАХ: 
Эцсийн бүтээгдэхүүн болгон боловсруулах компаниуд, банкнууд нь зөрчил мөргөлдөөн, 
өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай эрдэс баялгийн хариуцлагатай нийлүүлэлтийн 
сүлжээнд магадлан шинжилгээ хийхдээ бэлтгэн нийлүүлэгчид, ялангуяа ЖДҮ-үүдийн 
чадавхыг бэхжүүлэхэд хамтарч, хамтын үнэлгээний багаар, эсвэл бусад тохиромжтой арга 
барилаар хамтарч ажиллаж болно.  
 
САЙЖРУУЛАЛТЫГ ХЭМЖИХ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД: Сайжруулалтыг хэмжих үзүүлэлтүүд нь тус 
Удирдамжид агуулагдаж буй процессууд дээр үндэслэх нь зүйтэй. Тухайлбал, мэдээллийн 
ил тод байдал, хадгалалтын эсвэл нийлүүлэлтийн сүлжээний ил тод байдлыг дэмжсэн 
тогтолцооны шинж чанар, нийлүүлэлтийн сүлжээний эрсдэлийн үнэлгээ, удирдлагын 
хэлбэр ба шинж чанар, ялангуяа хадгалалтын сүлжээ болон ил тод байдлыг дэмжсэн 
тогтолцооны дагуу гарсан мэдээллийг шалгах,  тогтолцоо, нийлүүлэлтийн сүлжээний 
магадлан шинжилгээний чадавх бэхжүүлэх сургалт болон/эсвэл салбарын бусад 
санаачилгуудад компанийн нэгдэж оролцсон байдал зэрэг үзүүлэлтийг оруулж болно.  

 

НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ БОДЛОГО – МӨНГӨ УГААЛТ 
 
ЭРСДЭЛ БУУРУУЛАХ: 
 
Эцсийн бүтээгдэхүүн болгон боловсруулах компаниуд, банкнууд дангаараа, эсвэл 
хамтарч, хамтын үнэлгээний багаар, бусад тохиромжтой арга барилаар дор дурдсан 
эрсдэл бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж болно. Үүнд:  

• Сэжигтэй үйлдэл, үйл ажиллагааг олж тодорхойлохын тулд бэлтгэн нийлүүлэгчийн, 
харилцагчийн болон бусад хэлцлийн анхаарал татсан зүйлсийг олж тогтоох 
механизмыг хөгжүүлэх,  

• Бүх бэлтгэн нийлүүлэгч, бизнесийн түншүүд болон харилцагчдын мэдээллийг 
тодорхойлох, шалгах,  

• Гэмт хэргийн шинж чанартай сэжигтэй үйлдэл, тохиолдлын талаар орон нутаг, улс, 
бүс нутгийн болон олон улсын хууль сахиулах агентлагуудад мэдээлэх,  

Илүү дэлгэрэнгүй удирдамж авахын тулд Мөнгө угаахтай тэмцэх санхүүгийн арга хэмжээ 
авах байгууллагын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх эрсдэлд суурилсан 
аргачлалын талаарх Удирдамжийг үзнэ үү. Сайжруулалтыг хэмжих үзүүлэлтүүд нь тус 
Удирдамжид агуулагдаж буй процессууд дээр үндэслэх нь зүйтэй. Тухайлбал, 
нийлүүлэлтийн сүлжээний бодлого, мэдээллийн ил тод байдал, хадгалалтын эсвэл 
нийлүүлэлтийн сүлжээний ил тод байдлыг дэмжсэн тогтолцооны шинж чанар, 
нийлүүлэлтийн сүлжээний эрсдэлийн үнэлгээ, удирдлагын хэлбэр ба шинж чанар, 
ялангуяа хадгалалтын сүлжээ болон ил тод байдлыг дэмжсэн тогтолцооны дагуу 
гарсан мэдээллийг шалгах,  тогтолцоо, нийлүүлэлтийн сүлжээний магадлан 
шинжилгээний чадавх бэхжүүлэх сургалт болон/эсвэл салбарын бусад санаачилгуудад 
компанийн нэгдэж оролцсон байдал зэрэг үзүүлэлтийг оруулж болно. 
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НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ БОДЛОГО – ЗАСГИЙН ГАЗАРТ ТӨЛСӨН ТАТВАР, 
ХУРААМЖ, НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ 

 
ЭРСДЭЛ БУУРУУЛАХ: 
 
Эцсийн бүтээгдэхүүн болгон боловсруулах компаниуд, банкнууд дангаараа, эсвэл 
хамтарч, хамтын үнэлгээний багаар, бусад тохиромжтой арга барилаар дор дурдсан 
эрсдэл бууруулах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж болно. Үүнд:  

• Олборлох Салбарын Ил Тод Байдлын Санаачилгыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, 

• Зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс эрдэс баялаг олборлох, 
худалдах, экспортлох зорилгоор засгийн газарт төлсөн татвар, хураамж болон нөөц 
ашигласны төлбөрийн талаарх бүх мэдээллийг олон нийтэд нарийвчлалтай 
мэдээлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, 

• Орлого цуглуулах, хянахтай холбоотой сул тогтолцооны талаар улсын болон орон 
нутгийн төрийн байгууллагуудад мэдээлэх,  

• Эдгээр байгууллагуудын чадавхыг бэхжүүлэх, сургалт явуулах, ажил үүргээ 
амжилттай гүйцэтгэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх.  

Хэрхэн дэмжлэг үзүүлж болох талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахын тулд ОСИТБС-г 
үзнэ үү. http://eiti.org/document/businessguide.   
 
САЙЖРУУЛАЛТЫГ ХЭМЖИХ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД: Тухайлбал, Олон Улсын Тайлагналын 
Санаачилга, Үзүүлэлтийн Протоколын Багц: Хүний Эрх, Уул Уурхай болон Металлын 
Салбарт зориулсан Нэмэлт Зөвлөмж (3.0-р хувилбар), үзүүлэлт EC 1: “Орлого, үйл 
ажиллагааны зардал, ажилчдын цалин хөлс, хандив, бусад нийгэмд чиглэсэн хөрөнгө 
оруулалт, хуримтлагдсан ашиг, санхүүжүүлэгчид болон засгийн газарт төлсөн 
төлбөр, зарцуулсан шууд мөнгөн дүн”-г үзнэ үү. Хэмжих үзүүлэлтүүдийн талаар 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл үзүүлэлттэй холбоотой тайлбаруудыг үзнэ үү. Олон 
нийт, эмэгтэйчүүдэд учруулах эрсдэлтэй холбоотой  үзүүлэлтүүдийг мэдээлэх, холбогдох 
мэдээллийг боловсруулах талаарх удирдамжийг Олон Улсын Тайлагнал (ОУТ)-ын 
Санаачилга, Тогтвортой Байдлын Тайлагналын Удирдамж болон ОУТ-ын Уул Уурхай, 
Металлын Салбарын Нэмэлт Зөвлөмж (3-р хувилбар)-ийг үзнэ үү. 
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АЛТНЫ ТАЛААРХ НЭМЭЛТ ЗӨВЛӨМЖ 
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Удиртгал ба цар хүрээ 

 
 Энэхүү Алтны талаарх нэмэлт Зөвлөмж нь ЭЗХАХБ-ын зөрчил мөргөлдөөн, өндөр 

эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай эрдэс баялгийн хариуцлагатай нийлүүлэлтийн 

сүлжээний магадлан шинжилгээний удирдамжийн салшгүй нэг хэсэг болно. Тус 

удирдамжийн удиртгал хэсэг, 1-р хавсралт (Эрдэс баялгийн нийлүүлэлтийн сүлжээний 

эрсдэлд суурилсан магадлан шинжилгээнд зориулсан таван шатлалт тогтолцоо), 2-р 

хавсралт (Зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай эрдэс 

баялгийн хариуцлагатай олон улсын нийлүүлэлтийн сүлжээнд зориулсан загвар бодлого) 

болон 3-р хавсралт (Эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ болон нөхцөл байдлын 

сайжруулалтыг хэмжих үзүүлэлтүүд) нь энэхүү Алтны талаарх нэмэлт Зөвлөмжид 

хамаарна. Иймд энэхүү Зөвлөмжид хэрэглэсэн “Удирдамж” гэдэг үг нь Алтны талаарх нэмэлт 

Зөвлөмж болон ЭЗХАХБ-ын зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай 

эрдэс баялгийн хариуцлагатай нийлүүлэлтийн сүлжээний магадлан шинжилгээний 

удирдамжийн аль алийг нь хэлнэ.  

 Энэхүү Зөвлөмж нь зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай 

алтны нийлүүлэлтийн сүлжээний магадлан шинжилгээний тусгай удирдамж бөгөөд алтны 

нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх компаниудын өөр өөр байр сууриас ихээхэн хамаарна. Энэ 

Зөвлөмж нь нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх олборлогчид, бэлтгэн нийлүүлэгчид болон эцсийн 

бүтэээгдэхүүн болгон боловсруулах компаниуд, банкнууд (Нэр томьёоны тодорхойлолтыг 

үз)-д чиглэсэн магадлан шинжилгээний зөвлөмжүүд болон үүрэг хариуцлагын хоорондох 

ялгааг тайлбарлах бөгөөд шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд энэ хоёр томоохон ангилалд 

хамаарах тодорхой оролцогч талуудад зориулсан тусгай зөвлөмжүүдийг агуулсан болно. 

Эдгээр ангилалд хамаарах компаниуд нь алтны орд эзэмшдэг, түрээсэлдэг, түрээслүүлдэг 

эсэхээс үл хамаарч магадлан шинжилгээ хийх ёстой.  

 Тус Зөвлөмж нь зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай 

байж болох алтны нийлүүлэлтийн сүлжээнд хүний эрх ноцтой зөрчигдөж, хурцадмал 

байдлыг дэвэргэхээс сэргийлэхийн тулд компаниудын авч хэрэгжүүлэх ёстой арга 

хэмжээнүүдийг тусгасан. Энэхүү Зөвлөмжид дахин ашигласан/хаягдал, эсвэл өмнө нь 

боловсруулсан алт (“Дахин ашиглагдах алт” гэх)-тай холбоотой магадлан шинжилгээний 

арга хэмжээг мөн тусгасан бөгөөд учир нь зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг 

дэвсгэрт олборлосон алтны гарал үүслийг нуух зорилгоор мөнгө угаах арга хэрэгслийн нэг 

хэлбэр нь дахин ашиглагдсан алт байх боломжтой. Банкнууд, төв банкны нөөц, биржүүд 

болон эцсийн бүтээгдэхүүн болгон боловсруулах компаниуд, банкнуудад байгаа 2012 оны 

1-р сарын 1-ний өдрөөс өмнө “шалгах боломжтой огноо”15 бүхий алтны хөрөнгө оруулалтын 

бүтээгдэхүүнүүд (алтан гулдмай, ембүү, битүүмжтэй хайрцагт байгаа нунтагууд орох бөгөөд 

хамтад нь “үл хамаарах нөөц” гэх)-ийн хувьд гарал үүслийн талаарх мэдээлэл 

шаардлагагүй. Гэхдээ олон улсын хориг арга хэмжээг зөрчиж үл хамаарах нөөцийг 

бүрдүүлсэн эсэх, эсвэл зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс алт 

борлуулж мөнгө угаалт хийгээгүй эсэхийг нягталж шалгахын тулд алтны хөрөнгө 

оруулалтын бүтээгдэхүүний хувьд “харилцагч талаа таньж мэд” гэсэн магадлан шинжилгээг 

хийх шаардлагатай.  

 
15 “Шалгах боломжтой огноо” гэж бүтээгдэхүүн, нөөцийн жагсаалтад дээрх огноо бүхий тамга тэмдгийг шалгах 

боломжтой огноог хэлнэ.   
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 Алтны нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх бүх компаниуд нь энэхүү Зөвлөмжийг ашиглах 

боломжтой эсэхийг тодорхойлохын тулд (компанийн удирдлагын хүчтэй тогтолцоог 

бүрдүүлэх) 1-р үе шатыг хэрэгжүүлж, зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс 

гаралтай, эсвэл гаралтай байж болзошгүй алт эсэхийг тодорхойлохын тулд (нийлүүлэлтийн 

сүлжээний эрсдэлүүдийг тодорхойлох, үнэлэх) 2-р үе шатыг эхлүүлэх ёстой. Энэхүү 

Зөвлөмжид заасан бусад үе шатууд нь зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрт 

үйл ажиллагаа явуулж буй алтны нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх оролцогч талууд, энэхүү газар 

нутгуудаас гаралтай алт авч ашиглаж байгаа компаниудад л зөвхөн хамааралтай.  

 Энэхүү Зөвлөмж болон Удирдамж нь компаниудыг магадлан шинжилгээ хийхэд 

зарчим, стандарт, процесс болж өгөхийн зэрэгцээ зөрчилтэй байж болзошгүй үйл 

ажиллагаанд салбарын хэмжээнд мөрдөгдөж буй нийлүүлэлтийн сүлжээний 

санаачилгуудыг биелүүлж магадлан шинжилгээ хийх стандарт, зарчим, процессын талаар 

зөвлөсөн болно. Энэхүү Удирдамжид агуулагдсан стандарт, процесстой нийцүүлэн алт авч 

ашиглахад зөрчил үүсээгүй эсэхийг шалгах Их Нууруудын Бүсийн Олон Улсын Чуулган, 

баталгаажуулалтын схем, хэрэгслүүд болон салбарын/олон оролцогч талуудын 

санаачилгууд зэрэг цогц баталгаажуулалтын схемүүдийг хөгжүүлэх нь тус нийлүүлэлтийн 

сүлжээ нь хүний эрхийн ноцтой зөрчил, хурцадмал байдлыг дэмжээгүй болох талаар 

найдвартай баталгаа болно16.  

 Зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрт магадлан шинжилгээ хийх нь 

практикийн хувьд бэрхшээлтэй болохыг энэхүү Удирдамжид тусгасан. Иймд магадлан 

шинжилгээг хийхэд уян хатан байх шаардлагатай. Магадлан шинжилгээний цар хүрээ, 

шинж чанар нь тухайн нөхцөл байдлаас хамаарах бөгөөд байгууллагын хэмжээ, үйл 

ажиллагааны байршил, тухайн улс орон болон салбарын нөхцөл байдал,  бүтээгдэхүүн ба 

үйлчилгээний онцлог зэрэг хүчин зүйлсээс ихээхэн шалтгаална. Эдгээр сорилтуудыг олон 

арга замаар шийдвэрлэх боломжтой бөгөөд жишээ болгон дурдвал:  

• Магадлан шинжилгээ хийх чадавхыг бэхжүүлэхийн тулд салбарын хэмжээнд хамтран 

ажиллах.  

• Тодорхой магадлан шинжилгээний ажлын хувьд салбар дотроо зардлаа хуваалцах.  

• Хариуцлагатай нийлүүлэлтийн сүлжээний удирдлагатай холбоотой санаачилгуудад 

нэгдэн оролцох17.  

• Бэлтгэн нийлүүлэгчдийг хамтран ашигладаг салбарын гишүүдийн хоорондох уялдаа 

холбоо. 

• Олборлогчид, бэлтгэн нийлүүлэгчид болон эцсийн бүтээгдэхүүн болгон 

боловсруулах компаниуд, банкнуудын хоорондох хамтын ажиллагаа.  

• Олон улсын болон иргэний нийгмийн байгууллагуудтай түншлэл тогтоох.  

• Энэхүү Удирдамжид дурдсан магадлан шинжилгээний зөвлөмжүүд болон 

нийлүүлэлтийн сүлжээний загвар бодлого (Хавсралт 2)-ыг компанийн одоогийн 

бодлого дүрэм журмууд, удирдлагын систем, магадлан шинжилгээний арга барил 

худалдан авалтын бодлого, шударга, ил тод байдал болон харилцагчаа таньж мэдэх 

 
16 ЭЗХАХБ-ын Удирдамжийн 2-р хавсралтад заасан хурцадмал байдлыг дэмжих гэсэн тодорхойлолтыг үз.   
17Тухайлбал, ЭЗХАХБ-ын Удирдамж, Зөрчилгүй Хайлах Үйлдвэрийн Хөтөлбөр, Дэлхийн Алтны Зөвлөлийн 

Зөрчилдөөнгүй Алтны стандарт (2012), Лондоны үнэт металлын биржийн Хариуцлагатай Алтны Удирдамж (2012), 

Хариуцлагатай Үнэт Эдлэлийн Зөвлөлийн Хадгалалтын Сүлжээний Баталгаажуулалт (2012), Хариуцлагатай Уул 

Уурхай/Шударга Худалдааны Шошгожуулалтын Олон Улсын Байгууллагуудын Нэгдлийн гаргасан Бичил уурхайгаас 

гаралтай алтны шударга худалдаа, стандарт (2010).  
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магадлан шинжилгээний аргууд, тогтвортой байдлын, байгууллагын нийгмийн 

хариуцлагын, эсвэл бусад жилийн тайланд нэвтрүүлэх.  

 Эрсдэл өндөртэй, зөрчил мөргөлдөөнтэй бичил уурхайн алтны олборлолттой 

холбоотой магадлан шинжилгээ нь асуудал ихтэй болохыг энэхүү Удирдамжид онцлон 

тэмдэглэсэн. Хувь хүмүүс, албан бус ажлын бүлгүүд, нэгдэл зэрэг бичил уурхайгаар алт 

олборлогчид нь энэхүү Удирдамжид заасан магадлан шинжилгээг хийх албагүй ч цаашид 

магадлан шинжилгээ хийх боломжтой болохын тулд харилцагчдынхаа магадлан 

шинжилгээнд хамрагдан, албажихыг уриалж байна. Харин албажсан бичил уурхайн 

байгууллагууд нь магадлан шинжилгээг хийвэл зохино (Нэр томьёоны тодорхойлолтыг үз). 

Зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрт байгаа эмзэг бүлгүүд18, тухайлбал 

хууль ёсны бичил уурхайчдад нийгмийн болон эдийн засгийн сөрөг нөлөө үзүүлэхээс 

сэргийлэхийн тулд Хавсралтад заасан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна.  

 Зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулах орчин нь 

хүнд, нөхцөл байдал хурдацтай хувьсан өөрчлөгдөж байдаг тул магадлан шинжилгээг 

тасралтгүй, нөхцөл байдалд тохируулсан бодитой арга хэмжээ гэж ойлговол зохино. Иймд 

компаниуд ч энэхүү Удирдамж, ялангуяа 2-р хавсралтад заасанчлан ноцтой зөрчил, 

хурцадмал байдлыг дэмжих эрсдэлүүдийг тодорхойлох, хариу үйлдэл хийхдээ тохирох арга 

барилуудыг хэрэгжүүлж, хичээл зүтгэл гарган ажиллах ёстой. Бэлтгэн нийлүүлэгчидтэй үр 

дүнтэй хамтран ажиллах замаар магадлан шинжилгээний ажлыг тасралгүй сайжруулахыг 

энэхүү Удирдамжид зөвлөсөн. Компаниуд нь энэхүү Удирдамжийг өөрсдийн бодлого, 

хариуцлагатай бизнесийн ёс зүйн практиктаа нэвтрүүлж ашиглах, улмаар тус Удирдамжийг 

хэрэгжүүлж байгаагаа олон нийтэд болон харилцагчдад мэдээлж ажиллахыг уриалж байна. 

Компаниуд нь өөрсдийн бүтээгдэхүүнийг зөрчилтэй эсэхийг тодорхойлохын тулд энэхүү 

Удирдамжийг ашиглаж болно.  

 Энэхүү Удирдамжийг Үндэстэн Дамнасан Компаниудад зориулсан ЭЗХАХБ-ын 

Удирдамж болон Сул Засаглалтай Бүсэд байгаа Үндэстэн Дамнасан Корпорацуудад 

зориулсан ЭЗХАХБ-ын Эрсдэлийн Ойлголтыг Нэмэгдүүлэх Хэрэгсэл зэрэгт заасан 

зарчмууд, стандартуудад үндэслэж, нийцүүлэн боловсруулсан болно. Энэ нь зөрчил 

мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй, эсвэл эдгээр газар 

нутгаас эрдэс баялаг авч буй компаниудад зориулж засгийн газруудтай хамтран 

боловсруулсан зөвлөмж бөгөөд дээрх газар нутгаас гаралтай эрдэс баялгийн хариуцлагатай 

нийлүүлэлтийн сүлжээнд зориулсан магадлан шинжилгээний процесс, зарчмын талаар олон 

улсын стандартууд болон хууль тогтоомжид нийцүүлсэн удирдамж юм. Иймд энэхүү 

Удирдамж нь аливаа улс орны уул уурхайтай холбоотой хууль тогтоомж, дүрэм журмуудыг 

дагаж мөрдөөгүй, эсвэл орлуулсан тохиолдол гэж тооцогдохгүй19.  

Нэр томьёоны тодорхойлолт 

 
 Бичил уурхай (БУ) – Ихэвчлэн хайгуул, олборлолт, боловсруулалт болон 

тээвэрлэлтийн хялбаршуулсан хэлбэр бүхий албан ба албан бус олборлох үйл ажиллагааг 

 
18 ЭЗХАХБ-ын Олон Улсын Байгууллагуудад зориулсан Удирдамж (2011)-ийн Хүний Эрхийн талаарх IV бүлгийн тайлбар 

дахь 40-р зүйлд “[…] байгууллагууд нь хүний эрхэд сөрөг нөлөө үзүүлж болох, онцгой анхаарал шаардлагатай тусгай 

бүлгүүд, хүн амын хүний эрхийг хүндэтгэх ёстой. Үүнтэй холбоотойгоор НҮБ нь уугуул иргэд, үндэстэн угсаатнууд, 

шашны болон хэлний хувьд онцлог цөөнхүүд, эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, цагаач ажилчид 

болон тэдгээрийн гэр бүлийн эрхийг хамгаалах талаар нарийвчилсан арга хэрэгслүүд боловсруулсан.” 
19 ЭЗХАХБ-ын Үндэстэн Дамнасан Корпорацуудад зориулсан (2011) Удирдамжийн 1-р бүлгийн 2-р зүйлийг үз.  
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хэлнэ. БУ нь ерөнхийдөө хөрөнгө оруулалт багатай, хөдөлмөр их шаарддаг технологи 

ашигладаг. БУ гэдэгт хувиараа ажиллаж байгаа эрэгтэй эмэгтэй хувь хүмүүс, мөн гэр 

бүлээрээ, түншлэл хэлбэрээр ажиллаж буй хүмүүс, хоршоо нөхөрлөл, бусад хууль ёсны 

нэгдэл болон олон зуу, мянган уурхайчдаас бүрдсэн байгууллага зэргийг хамруулж үзэж 

болно. Тухайлбал, олборлолтын нэг цэг дээр хамтын хүчээ нэгтгэж (нэг цооног ухах зэргээр) 

4-10 хүнтэй бүлгээр, заримдаа гэр бүлээрээ ажиллах нь түгээмэл байдаг. Зохион 

байгуулалтын түвшинд гэвэл 30-300 хүнтэй бүлэг нэг орд дээр хамтран олборлох (өөр өөр 

цооног дээр ажиллах г.м) нь элбэг, зарим тохиолдолд боловсруулах технологио 

хуваалцдаг20.  

 Бичил уурхайн байгууллага – Энэхүү Удирдамжийг хэрэгжүүлэхээр хангалттай 

хэмжээний бүтэц зохион байгуулалтад орж, албажсан бичил уурхайн байгууллагууд. 

Хавсралтад заасанчлан бүх бичил уурхайчид энэ маягаар албажихыг уриалж байна.  

 Гулдмай – Боловсруулсан алтны гулдмай, ембүү хэлбэрээр байгааг илэрхийлэх 

ерөнхий нэр.  

 Банк – Банк (иргэдийн, арилжааны болон хөрөнгө оруулалтын банкнууд орно), эсвэл 

цэвэршүүлсэн алтны санхүүгийн хэлцэл хийдэг арилжааны компани зэрэг санхүүгийн 

байгууллага.   

 Хадгалалтын сүлжээ – Нийлүүлэлтийн сүлжээнд оролцохдоо эрдэс баялгийг 

хадгалах үүрэг бүхий аж ахуйн нэгж байгууллагууд.  

 Зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэр – Гэмт хэргийн сүлжээгээр 

бий болсон хүчирхийлэл, эсвэл хүмүүст учруулах аюул, бусад ноцтой эрсдэл зэрэг зэвсэгт 

мөргөлдөөн, олон нийтийг хамарсан хүчирхийлэл бүхий газар нутгууд. Зэвсэгт мөргөлдөөн 

нь олон улсын болон олон улсын бус шинж чанартай мөргөлдөөн, нэг буюу түүнээс дээш 

улсыг хамарсан, эсвэл чөлөөлөх дайн, бослого, иргэний дайн зэрэг олон янзын хэлбэртэй 

байж болно. Эрсдэл өндөртэй газар нутгууд гэж Удирдамжийн 2 дугаар хавсралтын 1-р 

зүйлд тодорхойлсон мөргөлдөөн, эсвэл олон нийтийг хамарсан, ноцтой зөрчлийн эрсдэл 

ихтэй газар нутгийг хэлнэ. Энэхүү газар нутгийг ихэвчлэн улс төрийн тогтворгүй байдал, 

хэлмэгдүүлэлт, институцийн сул чадавх, тайван амгалан бус байдал, нийтийн дэд бүтэц нь 

эвдэрч нурсан, хүчирхийлэл газар авсан байдал, үндэсний хийгээд олон улсын хууль 

тогтоомж зөрчигдсөн байдлаар онцлон тодорхойлж болно.  

 “Алтыг олборлох, тээвэрлэх, худалдах, зөөвөрлөх, экспортлоход засгийн 

газрын бус зэвсэгт бүлэглэлүүд, эсвэл засгийн газрын эсвэл хувийн хамгаалалтын 

хүчинд үзүүлсэн шууд ба шууд бус дэмжлэг” гэдэгт засгийн газрын бус зэвсэгт 

бүлэглэлүүд, эсвэл тэдгээртэй холбоотой этгээдүүдээс эрдэс баялаг худалдаж авах, төлбөр 

төлөх, тоног төхөөрөмж болон логистикийн туслалцаа үзүүлэх зэргийг хамруулж үзнэ21.  

 
20 Felix Hruschka, Cristina Echavarria, Хариуцлагатай Уул Уурхайн Нэгдэл, Хариуцлагатай Бичил Уурхайн цуврал, 

Хариуцлагатай бичил уурхайн боломжууд, дугаар 3, 2011.    
21 “Холбоотой этгээдүүд” гэдэгт зэвсэгт бүлэглэлүүдийн худалдаачид, санхүүжүүлэгчид, зуучлагчид болон эрдэс баялгийг 

олборлох, худалдах, зөөвөрлөхөд туслалцаа үзүүлэх зорилгоор зэвсэгт бүлэглэлүүдтэй шууд хамтран ажилладаг 

нийлүүлэлтийн сүлжээний бусад талуудыг хамруулна.   
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i) Хууль бусаар хянаж буй уурхайн талбайнууд, эсвэл бусад хяналттай тээврийн замууд, 

алтыг худалдаж буй цэгүүд болон нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх эцсийн бүтээгдэхүүн 

болгон боловсруулах компаниуд, банкнууд22, эсвэл 

ii) Алт худалдагдаж буй цэгүүд, эсвэл тээврийн замын дагуу, уурхайд нэвтрэх цэгүүд дээр 

хууль бусаар татвар мөнгө, эсвэл алт авах23,  

iii)  Зуучлагчид, экспортын компаниуд эсвэл олон улсын худалдаачдаас хууль бусаар 

татвар авах. 

 Магадлан шинжилгээ – Магадлан шинжилгээ гэдэг нь компаниуд бизнесийн шийдвэр 

гаргалт, эрсдэлийн удирдлагын тогтолцооны хүрээнд бодит болон болзошгүй сөрөг 

нөлөөллийг хэрхэн тодорхойлох, урьдчилан сэргийлэх, бууруулах талаар үл тасрах, нөхцөл 

байдалд тохирсон, бодит процесс юм. Магадлан шинжилгээ нь компаниудад НҮБ-ын хориг 

арга хэмжээ, эрдэс баялгийн хууль бус худалдааг зохицуулах хууль зэрэг олон улсын болон 

дотоодын хууль тогтоомжийн зарчмуудыг дагаж мөрдүүлэхэд тусална.  

АЛТНЫ ЭХ ҮҮСВЭР 
Энэхүү Удирдамжийн хувьд алт болон алт агуулсан материалын гурван эх үүсвэр байх 
тул ялгаатай магадлан шинжилгээ хийхийг зөвлөж байна. Үүнд:  
 

1) ОЛБОРЛОСОН АЛТ – Уурхайнууд (том, дунд болон бичил уурхайнууд)-аас 
гаралтай болон өмнө нь огт боловсруулагдаж байгаагүй алт. Ийм алтны гарал 
үүсэл нь олборлолтын уурхай юм. Олборлосон алтыг цэвэршүүлэхээс өмнөх дэд 
ангиллууд нь:  

• Шороон ордын алт – Алтны элсэн болон хайрган ордоос шинээр олборлож 
авсан алт. Ихэвчлэн маш жижиг, үл ялиг харагдахуйц ширхэгтэй алт. Шороон 
ордын алт нь ихэвчлэн “тоосонцор” хэмжээтэй байх бөгөөд заримдаа байгальд 
өөрөө баяжуулагдан, зөөгдөж, хялбар хайлж, хагас боловсруулагдсан (85-92%-
н цэвэршилттэй) байдалтай цулаараа ч тохиолддог. Гулдмай эсвэл үнэт эдлэл 
болгохоос өмнө эдгээр бүх хэлбэрийн шороон ордын алтыг цэвэршүүлэх 
шаардлага гарах бөгөөд дунд нь баяжуулалт хийхгүйгээр шууд цэвэршүүлэх 
боломжтой байдаг.  

• Алтны хүдэр. Эдийн засгийн хувьд үнэ цэнэтэй алт агуулсан чулуулаг болон 
хайрга. Уг агуулга нь маш бага хэмжээгээр илэрхийлэгдэх ба 1 тонн хүдэрт 1 
грамм алт агуулагдаж байх боломжтой бөгөөд үүнийг дунд болон томоохон 
уурхайд баяжуулахад ч эдийн засгийн үр өгөөжтэй байдаг.  Овор хэмжээ 
жингээс нь шалтгаалан олборлолтын талбайгаас хол тээвэрлэж 
баяжуулдаггүй.  

• Алтны баяжмал – Өндөр агуулгатай баяжмал гаргаж авахын тулд алтны 
хүдрийг баяжуулж гарган авсан завсрын бүтээгдэхүүн. Гэхдээ гулдмай гаргаж 
авахын тулд дахин боловсруулах шаардлагатай. Алтны баяжмалыг гулдмай 
болгохын тулд ойролцоох алт хайлуулах үйлдвэр рүү тээвэрлэдэг.  

 
22 “Хяналттай, хянаж буй” уурхай, тээврийн зам, алт худалдах цэгүүд болон нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх эцсийн 

бүтээгдэхүүн болгон боловсруулах компаниуд гэдэгт i) олборлох ажиллагааг хянаж буй, тухайлбал, уурхайд нэвтрэх эрх 

өгөх, зуучлагчид, экспортын компаниуд болон олон улсын худалдаачид борлуулалтыг зохицуулж буй тохиолдол, ii) алт 

олборлох, тээвэрлэх, худалдах, борлуулахад ямар нэг хэлбэрийн албадан, эсвэл хүчээр хөдөлмөр эрхлүүлж буй нөхцөл 

байдал, iii) эцсийн бүтээгдэхүүн болгон боловсруулах компаниуд, эсвэл уурхайнуудын захирал, бенефициар (ашиг 

хүртэгч) болон бусад эзэмшигч этгээдүүд зэргийг хамруулна.  
23 Уурхай, тээврийн замууд, алт худалдаалж буй цэгүүд, эсвэл эцсийн бүтээгдэхүүн болгон боловсруулах компаниуд, 

банкнаас “хүчээр авах” гэдэг нь тухайн этгээд нь сайн дураараа өгөөгүй байхад хүчирхийлэн заналхийлэх замаар мөнгө 

болон бусад төлбөр шаардах, эсвэл уурхайд олборлолт хийх, тээврийн замаар явах, алт тээвэрлэх, худалдах, худалдан авах 

эрх өгсний төлөө оронд нь мөнгө эсвэл алт авахыг хэлнэ.    
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• Алтан гулдмай – Шинээр олборлосон уурхайгаас гарган авсан алтны хайлш 
бөгөөд дунд болон томоохон уурхайд иж бүрэн баяжуулалт болон 
хайлуулалтын процесс ашиглан (85-90% цэвэршилтэй) бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэдэг. Олборлосон алт нь шууд хэрэглэх чанарын шаардлага 
хангадаггүй тул боловсруулах үйлдвэрт цэвэршүүлэгдэх ёстой болдог. 

• Уурхайн дайвар бүтээгдэхүүн – Алтны бага агуулга бүхий зэсийн сульфидын 
хүдэр зэрэг бусад металлын хүдрээс гарган авдаг алт. Хэрэв алт нь бусад 
металлын дагалдах элемэнт байх тохиолдолд эхлээд гол металлаа ялгаж 
аваад түүний хаягдлаас нь алтаа ялган авдаг. Жишээ нь; Зэсийн 
электролизийн хаягдлаас ялган авах. 

• ТХУ-н алт -Дунд болон том хэмжээний уурхайгаас олборлосон алтыг хэлнэ 
(Дунд болон том хэмжээний уурхайн тодорхойлолтыг үз). 

• Бичил уурхайн алт – Бичил уурхайгаас олборлосон алтыг хэлнэ (Бичил 
уурхайн тодорхойлолтыг үз). 

2) Дахин ашиглагдах алт – Эцсийн хэрэглэгч, харилцагчийн дараах үе шат зэрэг 
урьд өмнө нь цэвэршүүлсэн алт, хөрөнгө оруулалтын алт, алт агуулсан 
бүтээгдэхүүн, цэвэршүүлэлт болон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн явцад бий 
болсон, улмаар цэвэршүүлэх үйлдвэр, бусад дундын боловсруулах үйлдвэр, 
дахин боловсруулах үйлдвэр рүү явуулсан хаягдал, хаягдал металл, материал 
зэргийг хэлнэ. Алтыг цэвэршүүлэх үйлдвэр, бусад дундын боловсруулах үйлдвэр, 
дахин боловсруулах үйлдвэр рүү буцааж буй нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх цэгийг 
дахин ашиглагдах алтны гарал үүсэл гэж тооцно. Дахин ашиглагдах алтны дэд 
ангиллууд нь:  

• Боловсруулаагүй дахин ашиглагдах алт – (Гулдмай, үнэт эдлэл, гоёл 
чимэглэл, зоос, машины эд анги болгон) боловсруулж, цэвэршүүлэхээр 
буцаахаас өмнөх үндсэн болон хаягдал хэлбэрээр байгаа дахин 
ашиглагдах алт.  

• Хайлсан дахин ашиглагдах алт – Анхны боловсруулалтын процессын 
үед хайлж,  бүрэн боловсруулаагүй гулдмай эсвэл төрөл бүрийн хэмжээ, 
цэвэршилттэй бусад хэлбэрт цутгаж оруулсан дахин ашиглагдах алт.  

• Үйлдвэрлэлийн дагалдах бүтээгдэхүүн – Өөр материалыг боловсруулж 
байхад гаргаж авсан материал, үндсэн бус бүтээгдэхүүн ч тусдаа ашигтай 
материал. Тухайлбал, алтыг цэвэршүүлэхэд ихэвчлэн зуухны яндангийн 
утаа, болон шалны хог хаягдал зэрэг бага хэмжээний засварын 
бүтээгдэхүүн гардаг.  

3) Үл хамаарах нөөц - Банкнууд, төв банкны нөөц, биржүүд болон эцсийн 
бүтээгдэхүүн болгон боловсруулах компаниудад байгаа 2012 оны 1-р сарын 1-ний 
өдрөөс өмнө “шалгах боломжтой огноо” бүхий алтаар хийсэн хөрөнгө оруулалтын 
бүтээгдэхүүнүүд (алтан гулдмай, ембүү, битүүмжтэй хайрцагт байгаа нунтагууд 
орох бөгөөд хамтад нь “үл хамаарах нөөц” гэх)-ийн хувьд гарал үүслийн талаарх 
мэдээлэл шаардлагагүй. Үүнд бүртгэлтэй компаниудыг төлөөлж гуравдагч талын 
эзэмшиж буй нөөц орно.  

• Шалгах боломжтой огноо: Бүтээгдэхүүн, бараа материалын жагсаалт 
дээрх бодит огнооны тамга тэмдгийг шалгаж баталгаажуулах боломжтой 
байхыг хэлнэ.  

Холимог алт – үүнд олон эх үүсвэр бүхий (олборлосон болон дахин ашиглагдах алт 
г.м) алтыг хамруулна. Энэхүү Зөвлөмжид дурдсаны дагуу холимог алтны эх үүсвэрүүд 
дээр магадлан шинжилгээ хийх ёстой.  
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 Барааны хүргэлт – Бирж дээр, эсвэл биржийн бус зах зээл (“ББЗЗ”) дээр хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн алтыг эцсийн бүтээгдэхүүн болгон боловсруулах компаниуд, банкнуудын 

хүчин чадал болон боловсруулсан алтны физик үзүүлэлтүүдэд хамаарах стандарт 

(Жишээлбэл, Лондоны найдвартай хүргэлт стандарт).  

 Салбарын хөтөлбөр – Энэхүү Удирдамжийн хувьд тус нэр томьёо нь удирдамжийн 

зарим буюу бүх зөвлөмжүүдийг дэмжих, сайжруулах зорилгоор салбарын байгууллагын бий 

болгож, удирдан хэрэгжүүлж буй санаачилга, хөтөлбөр, эсвэл салбарын ижил төстэй 

санаачилга зэргийг илэрхийлнэ. Салбарын хөтөлбөр нь бусад зорилгуудыг багтаасан 

байгууллагын ерөнхий үйл ажиллагааны нэг хэсэг байж болно. Энэхүү Удирдамжийн аливаа 

холбогдох хэсэг, Салбарын Хөтөлбөрийн холбогдох үйл ажиллагаа, санаачилгууд зэргийг 

энэхүү Удирдамжтай нийцсэн гэж ойлгоно.  

 Институтчлэгдсэн механизм – Энэхүү Удирдамжийн хувьд тус нэр томьёо нь 

Удирдамжийн зарим буюу бүх зөвлөмжүүдийг дэмжих, сайжруулах эрх бүхий засгийн 

газрууд, салбарууд болон иргэний нийгмийн төлөөллийн бүтээсэн, эдгээр төлөөллөөс 

бүрдсэн зохион байгуулалтын нэгжийг хэлнэ. Энэхүү Удирдамжийн аливаа холбогдох хэсэг, 

Институтчлэгдсэн Механизмын холбогдох үйл ажиллагаа, санаачилгууд зэргийг энэхүү 

Удирдамжтай нийцсэн гэж ойлгоно.  

 Хууль ёсны бичил уурхай: Нөхцөл байдалтай холбоотой олон хүчин зүйлс 

(Хавсралтыг үз)-ийг авч үздэг тул бичил уурхайн хууль ёсны байдлыг тодорхойлоход 

төвөгтэй байдаг. Энэхүү Удирдамжийн хувьд хууль ёсны байдал гэдэг нь холбогдох хууль 

тогтоомжтой нийцүүлэн үйл ажиллагаа явуулж буй бичил уурхайг хэлнэ24. Холбогдох хууль 

эрхзүйн тогтолцоог дагаж мөрдөөгүй, эсвэл энэ төрлийн тогтолцоо байхгүй бол бичил 

уурхайн хууль ёсны байдлыг үнэлэхдээ (хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй) хууль эрхзүйн 

холбогдох орчинд уурхайчид, байгууллагууд ажиллах гэж хичээл зүтгэл гаргаж буй байдал, 

мөн аль болох албан ёсны болох боломжуудад хамрагдах гэж оролдож буй байдал зэргийг 

харгалзан үзнэ (ихэнх тохиолдолд бичил уурхайчид нь чадавх, техникийн боломж, 

санхүүгийн нөөцгүй, эсвэл хязгаарлагдмал байдгийг анхаарч үзнэ). Аль ч тохиолдолд бичил 

уурхай нь Удирдамжийн 2-р хавсралтад тодорхойлсон эрдэс баялгийн олборлолт, 

тээвэрлэлт, худалдаа зэрэгтэй холбоотой ноцтой зөрчил, мөргөлдөөнд оролцож байгаа 

тохиолдолд хууль ёсны гэж үзэхгүй.  

 Удирдлагын тогтолцоо -  Үйл ажиллагааг хүссэн үр дүндээ хүрэхийн тулд зөв, 

нийлэмжтэй, үр дүнтэй хэрэгжүүлж байгаа эсэх, үйл ажиллагаа нь гүйцэтгэлийг тасралтгүй 

сайжруулж чадаж байгаа эсэхийг баталгаажуулсан системийн тогтолцоог хамтдаа бүрдүүлж 

буй удирдлагын процесс, баримтжуулалт.  

 Дунд болон том хэмжээний уурхай (ТХУ) – Энэхүү Удирдамжийн зорилгын үүднээс 

ТХУ гэдэг нь бичил уурхайд тооцогдохгүй алт олборлох үйл ажиллагааг хэлнэ.  

 Дахин боловсруулагч талууд – гэж цэвэршүүлэхээс өмнө дээж авах, сорьцлох зэрэг 

дахин ашиглагдах/хаягдал алтыг цуглуулж, нэгтгэж, боловсруулдаг цэвэршүүлэгч бус хувь 

хүн, хуулийн этгээдийг хэлнэ.  

 
24 Хариуцлагатай Уул Уурхайн Нэгдэл(ХУУН)-ийн Хариуцлагатай Бичил Уурхайн алсын хараа (Echvarria, C, et.al.Eds.), 

(2008) Алтны судал – Хариуцлагатай Бичил уурхайн зөвлөмж. ХУУН-ийн хариуцлагатай бичил уурхайн цувралын 1 дэх 

дугаар. Меделлин.  
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 Цэвэршүүлэгч – гулдмай, шороон ордын алт, дахин ашиглагдах/хаягдал эсвэл алт 

агуулсан бусад материалаас өөр бусад бодисуудыг авч зах зээлийн чанарт нийцүүлэн алт 

цэвэршүүлдэг хувь хүн, хуулийн этгээдийг хэлнэ.  

 Бэлтгэн нийлүүлэгчид – Алт болон алт агуулсан материалын бэлтгэн нийлүүлэлтийн 

сүлжээний оролцогч тал болох хувь хүн, аж ахуйн нэгжийг хэлнэ.  

 Нийлүүлэлтийн сүлжээ – гэж алтыг эцсийн хэрэглэгчдэд хүргэхтэй холбоотой бүх үйл 

ажиллагаа, зохион байгуулалт, оролцогч талууд, технологи, мэдээлэл, нөөц болон 

үйлчилгээний тогтолцоог хэлнэ.  

 Олборлолтоос цэвэршүүлэлт хүртэлх нийлүүлэлтийн сүлжээ, олборлогч болон 

бэлтгэн нийлүүлэгч компаниуд – “Олборлох салбарын нийлүүлэлтийн сүлжээ” гэж 

уурхайгаас цэвэршүүлэгч хүртэлх алтны нийлүүлэлтийн сүлжээг хэлнэ. “Олборлолтын 

байгууллага” гэдэгт уурхайчид (бичил уурхайн байгууллагууд, дунд болон том хэмжээний 

алт олборлогч компаниуд), орон нутгийн алтны худалдаачид, эсвэл алтны гарал үүслийн улс 

орны экспортлогчид, тээвэрлэгчид, олборлосон/дахин ашиглагдах алтны олон улсын 

худалдаачид болон цэвэршүүлэгч байгууллагууд орно25.  Хувь хүн, хууль бус ажлын бүлгүүд, 

нийгэмлэгүүд зэрэг бичил уурхайн алт боловсруулагчид нь харилцагчдынхаа магадлан 

шинжилгээний ажилд оролцож, цаашид магадлан шинжилгээг хийж болохуйц албан ёсны 

бүтэцтэй болохыг уриалж байгаа ч энэхүү Удирдамжийн дагуу магадлан шинжилгээ явуулах 

зорилгоор дээрх этгээдүүдийг олборлогч, бэлтгэн нийлүүлэгч компаниудад оруулахгүй.  

 Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээс эцсийн хэрэглэгч хүртэлх нийлүүлэлтийн сүлжээ, 

эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулагч  компаниуд, банкнууд – “Боловсруулах салбарын 

нийлүүлэлтийн сүлжээ” гэдэгт алт цэвэршүүлэгч нараас жижиглэнгийн худалдаачид хүртэлх 

алтны нийлүүлэлтийн сүлжээг хэлнэ. “Эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулагч компаниуд, 

банкнууд” гэдэгт  цэвэршүүлсэн алтны худалдаачид, алтны зах зээл, банкнууд, биржүүд, 

алтан гоёл чимэглэл хийж буй бусад компаниуд, үнэт эдлэл үйлдвэрлэгчид, жижиглэнгийн 

худалдаачид болон бүтээгдэхүүн бий болгоход алт ашиглаж буй бусад компаниуд 

(цахилгаан, эсвэл эрүүл мэндийн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгчид, худалдаалагчид г.м) 

орно.  

 Нийлүүлэлтийн сүлжээний магадлан шинжилгээ: Хариуцлагатай эрдэс баялгийн 

ашиглалтад зориулсан нийлүүлэлтийн сүлжээний магадлан шинжилгээний хувьд эрсдэлд 

суурилсан магадлан шинжилгээ гэдэг нь бодит болон болзошгүй сөрөг нөлөөллүүдийг 

тодорхойлох, урьдчилан сэргийлэх, бууруулах, мөн хүний эрхийг хүндэтгэх, нийлүүлэлтийн 

сүлжээн дэх үйл ажиллагаагаараа дамжуулж зөрчилдөөнд хувь нэмэр оруулахгүй байх 

зорилгоор компанийн зүгээс авч хэрэгжүүлэх ёстой алхмуудыг хэлнэ2627.   

  

 
25 Тодруулбал, эдгээр удирдамжид засгийн газар, эсвэл улсын бусад компаниудын эзэмшиж, хянаж, удирдаж буй 

уурхайчид, боловсруулагчид болон цэвэршүүлэх үйлдвэрүүд орно.  
26 ЭЗХАХБ-ын Магадлан Шинжилгээний Удирдамжийн 2 дугаар хавсралтад тодорхойлсон.  
27 ЭЗХАХБ (2011), Үндэстэн Дамнасан Корпорацуудад зориулсан ЭЗХАХБ-ын Удирдамж, ЭЗХАХБ (2006), ЭЗХАХБ-ын 

Сул Засаглалтай Бүсэд байгаа Үндэстэн Дамнасан Корпорацуудад зориулсан Эрсдэлийн Ойлголтыг Нэмэгдүүлэх 

хэрэгсэл; Бизнесийн болон Хүний Эрхийн Баримтлах Зарчмууд: НҮБ-ын “Хамгаал, Хүндэтгэ, Зөрчлийг Арилга” 

тогтолцоог хэрэгжүүлэх нь, A/HRC/17/31, 2011 оны 3-р сарын 21)  
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Зураг 1. Зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай алтны 

нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх эрсдэлүүд 
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1-Р ҮЕ ШАТ: КОМПАНИЙН УДИРДЛАГЫН ХҮЧТЭЙ ТОГТОЛЦООГ 
БҮРДҮҮЛЭХ 

 
Зорилт: Алтны нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх компаниудын магадлан шинжилгээ, удирдлагын 

тогтолцоо нь үр дүнтэй байдлаар зохион байгуулагдсан эсэхийг баталгаажуулах 

1-Р ХЭСЭГ – АЛТНЫ НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН СҮЛЖЭЭН ДЭХ БҮХ КОМПАНИД ЗОРИУЛСАН 

ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨМЖҮҮД 

A. Зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай байж болох 

алтны эрсдэлийг тодорхойлох, удирдахад зориулсан нийлүүлэлтийн 

сүлжээний бодлого батлах, хэрэгжүүлэх. Нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх бүх 

компаниудын хувьд энэ бодлогод дараах зүйлсийг тусгах нь зүйтэй. Үүнд:  

1. Зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай алтны 

хариуцлагатай нийлүүлэлтийн сүлжээнд зориулсан стандартууд, нийтлэг 

зарчмуудыг тодорхойлсон бодлоготой болсноор компанийн өөрийн үйл 

ажиллагаагаа төдийгүй бэлтгэн нийлүүлэгчидтэй тогтоосон харилцаа холбоогоо 

үнэлэх боломжтой. Энэ бодлого нь Удирдамжийн 2-р хавсралт дахь 

нийлүүлэлтийн сүлжээний загвар бодлогод заасан стандартуудтай нийцсэн байх 

ёстой.  

2. Эрсдэлийг хангалттай хэмжээнд удирдаж байгаа эсэхийг баталгаажуулах ил тод, 

уялдаа холбоо бүхий удирдлагын процесс. Компани нь энэхүү Нэмэлт Зөвлөмжид 

тодорхойлсон янз бүрийн түвшинд зориулсан магадлан шинжилгээний үе шатууд, 

зөвлөмжүүдийг биелүүлэх ёстой.   

 

B. Нийлүүлэлтийн сүлжээний магадлан шинжилгээг дэмжих удирдлагын дотоод 

тогтолцооны бүтцийг гаргах. Нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх компаниуд нь дараах 

зүйлсийг хийх ёстой. Үүнд:  

1. Нийлүүлэлтийн сүлжээний магадлан шинжилгээний процессыг хянахад 

шаардлагатай чадавх, мэдлэг, туршлага бүхий удирдах албан тушаалтныг 

томилж, хариуцлага хүлээлгэх.  

2. Эдгээр процессын үйл ажиллагаа, хяналтыг дэмжихэд шаардлагатай нөөц бэлэн 

байгаа эсэхийг баталгаажуулах.  

3. Компанийн бодлого зэрэг чухал мэдээллийг холбогдох ажилчид болон бэлтгэн 

нийлүүлэгчдэд хүргэдэг зохион байгуулалтын бүтэц, харилцаа холбооны 

процессыг нэвтрүүлэх. Компаниуд нь холбогдох сургалтыг зохион байгуулж, 

Салбарын Хөтөлбөрүүд, эсвэл Институтчлэгдсэн Механизмуудын хүрээнд 

боловсруулсан сургалтын модулиудыг харгалзан үзэж болно.  

4. Нийлүүлэлтийн сүлжээний магадлан шинжилгээний процессыг хэрэгжүүлэхтэй 

холбоотойгоор дотоод хяналт, хариуцлагатай байдлыг нягтлах.  

 

C. Алтны нийлүүлэлтийн сүлжээний ил тод байдал, мэдээлэл цуглуулах, хянах 

тогтолцоог бий болгох.  

1. Нийлүүлэлтийн сүлжээний магадлан шинжилгээний процессын бүртгэл, дотоод 

баримт бичиг, дүгнэлт болон холбогдох шийдвэрүүдийг гаргана. Үүнд 1-р үе 

шатны магадлан шинжилгээ болон (2-5 дугаар үе шатны) зөрчил мөргөлдөөн, 

өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрийн алтны нийлүүлэлтийн сүлжээтэй холбоотой 

хэрэгжүүлж болох нэмэлт магадлан шинжилгээ орно.  
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2. Алтны орц, гарцыг тодорхойлох, эсвэл хадгалалтын сүлжээний тогтолцоог 

дэмжихэд ашиглаж болох бараа материал, ажил гүйлгээний дотоод баримт 

бичгийг хөтөл (3(B)-р үе шатыг үз). Үүнд хамруулах нь:  

a) Алт болон алт агуулсан материалын хэлбэр, төрөл болон физик шинж 

чанарын талаарх мэдээлэл (алтны хүдэр, алтны баяжмал, алтан гулдмай, 

шороон ордын алт, дахин ашиглагдах алт, өндөр цэвэршилттэй гулдмай, үнэт 

эдлэл үйлдвэрлэлийн орц/эсвэл бүтээгдэхүүн, электрон эд ангиуд болон 

алтан бүрмэл зүйлс г.м). (Энэхүү Зөвлөмжийн “Нэр томьёоны 

тодорхойлолтууд” хэсгийг үзнэ үү).  

b) Алт болон алт агуулсан орц материалын жин, сорьц болон алтны орц, гарцын 

жин, сорьцын үзүүлэлтүүдийн талаарх бэлтгэн нийлүүлэгчийн өгсөн мэдээлэл.  

c) Мөнгө угаахтай тэмцэх санхүүгийн арга хэмжээ авах байгууллагын (ФАТФ) 40 

Зөвлөмжтэй нийцсэн “харилцагчаа таньж мэд” магадлан шинжилгээний 

мэдээлэл зэрэг бэлтгэн нийлүүлэгчийн талаарх нарийвчилсан мэдээлэл28.  

d) Орц, гарц бүрд зориулсан онцгой тодорхойлох дугаар.  

e) Орц, гарц, худалдан авалт болон борлуулалтын огноо.  

3. Боломжтой байгаа банкны албан ёсны сувгуудаар дамжуулж алтны төлбөрийг 

хийх, хүлээн авах. Болж өгвөл бэлэн мөнгөөр худалдан авалтыг хийхгүй байж, 

бэлэн мөнгөөр хийсэн бүх зайлшгүй худалдан авалтуудыг шалгах боломжтой 

баримт бичгээр баталгаажуул.  

4. Алтны хэлцэлтэй холбоотойгоор хууль сахиулах байгууллагуудтай бүрэн, ил тод 

хамтран ажиллах. Олон улсын хил дамнасан бүх тээвэрлэлт, эсвэл тодорхой 

улсын хууль тогтоомжид хамаарах тээвэрлэлтийн талаарх иж бүрэн мэдээллээр 

гаалийн ажилчдыг хангах.  

5. Компанийн бэлтгэн нийлүүлэгчтэй тогтоосон хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх. 

 

D. Компанийн бэлтгэн нийлүүлэгчидтэй харилцах хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх.  

Нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх компаниуд нь энэхүү Удирдамжийн магадлан 

шинжилгээний процесс болон 2-р хавсралтад нийцүүлсэн нийлүүлэлтийн сүлжээний 

бодлогыг хэрэгжүүлэхэд бэлтгэн нийлүүлэгчиддээ нөлөө үзүүлэх нь зүйтэй. Үүний 

тулд компаниуд нь дараах зүйлсийг хийвэл зохилтой.  

1. Хариуцлагатай харилцаа холбоо тогтоохын тулд бэлтгэн нийлүүлэгчидтэй урт 

хугацааны харилцаа холбоо тогтоохыг зорих.  

2. Зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай алтны 

хариуцлагатай нийлүүлэлтийн сүлжээний магадлан шинжилгээний талаар 

энэхүү Зөвлөмж болон Удирдамжийн 2-р хавсралтад нийцүүлсэн байх 

хүлээлтээ бэлтгэн нийлүүлэгчдэд мэдэгдэх. Ялангуяа компаниуд нь бэлтгэн 

нийлүүлэгчид Удирдамжийн 2-р хавсралттай нийцүүлэн нийлүүлэлтийн 

сүлжээнд тодорхойлсон эрсдэлүүдтэй холбоотой эрсдэлийн удирдлагын 

стратегиа тодорхойлсон байх хүлээлтээ мэдэгдэх ёстой.  

3. Энэхүү Удирдамжид тусгасан нийлүүлэлтийн сүлжээний бодлогыг бэлтгэн 

нийлүүлэгчидтэй байгуулж хянах боломжтой гэрээ/бичгэн тохиролцоонд 

тусгах29.  

 
28 Мөнгө угаахтай тэмцэх санхүүгийн арга хэмжээ авах байгууллагын (ФАТФ)-ын 40 зөвлөмж (2003). Мөн Мөнгө угаахтай 

тэмцэх санхүүгийн арга хэмжээ авах байгууллагын Үнэт металл болон чулууны дилерүүдэд зориулсан эрсдэлд суурилсан 

аргачлалын удирдамж (2008).   
29 Бэлтгэн нийлүүлэгчдийг хянах, үл нийцлийг удирдах талаарх мэдээллийг 2-5 дугаар үе шатуудаас үз.   
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4. Компанийн нийлүүлэлтийн сүлжээний бодлоготой нийцүүлэх, гүйцэтгэлийг 

сайжруулахын тулд бэлтгэн нийлүүлэгчдийн чадавхыг бэхжүүлэх, дэмжих арга 

замуудыг тооцох30.  

5. Бэлтгэн нийлүүлэгчдийг хэмжигдэхүйц байдлаар сайжрахыг шаардсан 

эрсдэлийн төлөвлөгөөг гаргуулах, боломжтой/шаардлагатай бол эрсдэл 

бууруулах арга хэмжээг авахдаа орон нутгийн болон үндэсний засаг захиргаа, 

олон улсын байгууллагууд, иргэний нийгмийг оролцуулах31.  

 

E. Компанийн болон/эсвэл уурхайн санал гомдлыг шийдвэрлэх механизмыг бий 

болгох. Компаниуд нь нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх байр сууриасаа хамаарч дараах 

зүйлсийг хийх ёстой. Үүнд:  

1. Зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрт алт олборлох, худалдах, 

зөөвөрлөх, экспортлох нөхцөл байдлын талаар дуу хоолойгоо хүргэх холбогдох 

талууд (нөлөөнд автсан этгээдүүд, эсвэл мэдээлэл дамжуулагчид)-ыг 

оролцуулсан эрсдэлийн олголтыг эрт анхааруулж өгөх механизмыг хөгжүүлэх. 

Ингэснээр компани нь өөрийн бодит байдал, эрсдэлийн үнэлгээг хийхээс гадна 

нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх эрсдэлийн талаар мэдээлэлтэй болох боломж 

бүрдэнэ.  

2. Салбарын Хөтөлбөр, эсвэл Институтчлэгдсэн Механизм зэрэг бусад компаниуд, 

байгууллагуудтай хамтран ажиллах замаар, эсвэл гадны эксперт эсвэл 

байгууллагын тусламжийг авч (Жишээлбэл, омбудсмен буюу итгэмжлэгдсэн 

зуучлагч), эсвэл өөрсдөө шууд энэхүү механизмыг бүрдүүлэх.  

2-Р ХЭСЭГ – ТУСГАЙ ЗӨВЛӨМЖҮҮД 

 
A. Дунд, том хэмжээний алт олборлогч компаниуд болон бичил уурхайн 

байгууллагуудын хувьд:  

1. Алтан гулдмай, эсвэл шороон ордын алт бүхий сав зэрэгт гарц бүрд нь тусгай 

лавлах дугаар тавьж, тус дугаарыг авах, гэмтээх гэсэн үйлдлийг нягталж шалгаж 

болохуйц байдлаар тэмдэг, тэмдэглэгээ тавих.  

2. Тээвэрлэхэд зориулсан битүүмжтэй хамгаалалтын хайрцаг зэрэг алтны аюулгүй 

байдлыг хангасан арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх бөгөөд тээвэрлэлтийн явцад 

битүүмжийг авч доторх зүйлсийг нь авсан, эсвэл гэмтээсэн бол шалгаж, мэдэх 

боломжтой байна. Зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрт энэ 

төрлийн хамгаалалтын байдлыг зохих, найдвартай гуравдагч этгээд (гаалийн 

байгууллага, хараат бус аудиторууд, Салбарын Хөтөлбөрүүд, эсвэл 

Институтчлэгдсэн Механизм г.м)-ээр шалгуулах боломжтой байх ёстой.  

3. Олборлох Салбарын Ил Тод Байдлын Санаачилга (ОСИТБС)-ын дагуу тавьсан 

шалгуур үзүүлэлтүүд, зарчмуудыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх32.  

 

B. Олборлосон алт болон дахин ашиглагдах алтны дотоодын экспортлогчид, 

дахин боловсруулагчид болон олон улсын худалдаачдын хувьд:  

 
30 “Эрсдэл бууруулах” 3-р үе шатыг үз.   
31 “Эрсдэл бууруулах” 3-р үе шатыг үз. 
32 ОСИТБС-ын талаарх мэдээллийг http://eiti.org/ -аас үз. Байгууллага нь ОСИТБС-ыг хэрхэн дэмжиж болох талаарх 

удирдамжийг http://eiti.org/document/businessguide -аас үз.   

http://eiti.org/
http://eiti.org/document/businessguide
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1. Бүх орц, гарцад хүлээн авсан, үйлдвэрлэсэн гулдмай, ембүү болон хэсэг бүрд 

тусгай лавлах дугаар оноож, авах, гэмтээх гэж оролдсоныг нь мэдэх боломжтой 

байдлаар бүх гарцууд дээр тухайн лавлах дугаарыг тавь.  

2. Бусад олборлогч, бэлтгэн нийлүүлэгч компаниудын ашиглаж буй хамгаалалтын 

үйл ажиллагааг зохицуулах, дэмжлэг үзүүлэх. Тээвэрлэлтийн явцад эвдэрч 

гэмтсэн зүйл байвал нэн даруй мэдэгд. Зөвхөн эрх бүхий этгээдүүд л тээвэрлэсэн 

ачааны битүүмжийг авч нээж болно.   

3. Бэлтгэн нийлүүлэгчийн өгсөн алтны төрөл (шороон ордын алт, алтан гулдмай, 

боловсруулаагүй дахин ашиглагдах алт, хайлсан дахин ашиглагдах алт г.м) зэрэг 

мэдээлэл нь таарч байгаа эсэхийг бүх ачаанд урьдчилан шалга. Алт үйлдвэрлэгч, 

эсвэл бэлтгэн нийлүүлэгчийн өгсөн жин болон чанарын мэдээллийг шалгаж, 

холбогдох бүртгэл хөтөл. Тээвэрлэгчийн өгсөн ачаа болон тээврийн мэдээллийг 

анх шалгаж үзээд ямар нэгэн зөрчилтэй зүйл байвал магадлан шинжилгээ 

хариуцсан этгээдүүд эсвэл дотоод хамгаалалтын хэсэг рүү нэн даруй мэдэгдэнэ. 

Ингэхдээ тухай зөрчлийг шийдэгдэх хүртэл нэмэлт алхам хийх шаардлагагүй.  

4. Шийдвэрлэгдээгүй зөрчил бүхий ачааг тусад нь байлгаж, аюулгүй болго.  

5. Хууль ёсны бичил уурхайгаар алт олборлогчид, тэдгээрийн төлөөлөгч нарыг 

ашигладаг этгээдүүдийн санал болгосон алтыг оруулахгүйн тулд боломжтой бол 

эдгээр олборлогч нартай шууд харилцахыг хичээх.  

 

C. Цэвэршүүлэгч байгууллагуудын хувьд:  

1. Хүлээн авсан болон үйлдвэрлэсэн алтан гулдмай, ембүү болон алтан зүйлс 

зэргээр нь бүх орц, гарцад тусгай лавлах дугаар тавих бөгөөд энэ нь бэлтгэн 

нийлүүлэгчийн “харилцагчаа таньж мэдэх”-тэй холбоотой мэдээлэл, алтны гарал 

үүсэл зэрэг магадлан шинжилгээгээр олж авсан, алтны орц, гарцын талаар 

цуглуулсан бүх мэдээлэлтэй тохирсон байх ёстой. 

2. Бусад олборлогч, бэлтгэн нийлүүлэгч компаниудын ашиглаж буй хамгаалалтын 

үйл ажиллагааг зохицуулах, дэмжлэг үзүүлэх. Тээвэрлэлтийн явцад эвдэрч 

гэмтсэн зүйл байвал нэн даруй мэдэгд. Зөвхөн эрх бүхий этгээдүүд л тээвэрлэсэн 

ачааны битүүмжийг авч нээж болно.  

3. Бэлтгэн нийлүүлэгчийн өгсөн алтны төрөл (шороон ордын алт, алтан гулдмай, 

боловсруулаагүй дахин ашиглагдах алт, хайлсан дахин ашиглагдах алт г.м) зэрэг 

мэдээлэл нь таарч байгаа эсэхийг бүх ачаанд урьдчилан шалга. Алт үйлдвэрлэгч, 

эсвэл бэлтгэн нийлүүлэгчийн өгсөн жин болон чанарын мэдээллийг шалгаж, 

холбогдох бүртгэлийг хөтөл.  

4. Тээвэрлэгчийн өгсөн ачаа болон тээврийн мэдээллийг анх шалгаж үзээд аливаа 

зөрчилтэй зүйл байвал магадлан шинжилгээ хариуцсан этгээдүүд эсвэл дотоод 

хамгаалалтын хэсэг рүү нэн даруй мэдэгдэнэ. Ингэхдээ тухайн зөрчлийг 

шийдэгдэх хүртэл нэмэлт алхам хийх шаардлагагүй.   

5. Шийдвэрлэгдээгүй зөрчил бүхий ачааг тусад нь байлгаж, аюулгүй болго.  

6. Бүх алтны гарцуудыг бүртгэж, дараах мэдээллээр тодорхойлох боломжтой болго 

(тухайлбал, алтны бүтээгдэхүүн дээр тэмдэглэгээ тавих, мөн эвдлэх, авах гэсэн 

үйлдлийг шалгах боломжтой байдлаар сав баглааны материал дээр тэмдэглэгээ 

тавих): 

a) Боловсруулагчдын нэр, тамга/лого. 

b) Үйлдвэрлэсэн/цэвэршүүлсэн он.  

c) Гарц бүрд өгсөн тусгай лавлах дугаар (сериал дугаар, электроноор таних 

болон бусад арга хэрэгсэл ашигласан дугаар).  
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D. Банкнуудын хувьд: 

1. Хэзээ хэнээс алт авсан болох талаарх мэдээллийг багтаасан банкнуудын 

нөөцөлж хадгалж буй бүх алтны нөөцийн жагсаалт гаргах33. Эдгээрт үл хамаарах 

нөөцийн бүртгэл мэдээлэл орно.  

2. Энэхүү Удирдамжтай нийцүүлэн хараат бус байдлаар магадлан шинжилгээгээ 

хийлгэсэн тодорхой цэвэршүүлэх үйлдвэрүүдэд хандан харилцагчдын тавьсан 

хүсэлтийн дагуу алтыг олгох.  

3. Эцсийн бүтээгдэхүүн болгон боловсруулах компаниуд алтыг бодитоор хүргүүлсэн 

үеийн хэлцлийн тоо болон алтан дээр хэвлэсэн мэдээллийн бүртгэлийг хөтлөх.  

4. Тухайн алтыг биечлэн хүргүүлсэн шууд эцсийн бүтээгдэхүүн болгон боловсруулах 

компаниудаас хүсэлт тавьсны дагуу алт болон хэлцлийн тоон дээр хэвлэсэн 

мэдээллийг өгөх.  

 

E. Бусад бүх эцсийн бүтээгдэхүүн болгон боловсруулах компаниудын хувьд (алт, 

алтны материал боловсруулан хэрэглэгчид болон алт агуулсан зүйл 

үйлдвэрлэгчид г.м): 

1. Шууд холбогдох, эсвэл цэвэршүүлсэн алтны бүтээгдэхүүн дээр тавьсан 

тэмдэглэгээгээр эсвэл бусад боловсруулсан бүтээгдэхүүн нийлүүлэгчид, 

банкнуудаас өгсөн мэдээлэлд үндэслэж алт агуулсан материал, бүтээгдэхүүнтэй 

холбоотойгоор эцсийн бүтээгдэхүүн болгон боловсруулах компаниуд, банкнуудын 

мэдээллийг өгөхийг бэлтгэн нийлүүлэгчдээс шаардах.   

2. Алт боловсруулах үйлдвэрээ тодорхойлсон бол тухайн этгээд нь энэхүү Зөвлөмжийн 

дагуу магадлан шинжилгээ хийсэн талаарх баталгаажуулалтыг хүсэх. Боломжтой бол 

Удирдамжид дурдсан стандарт, процессын дагуу аудитын ажиллагааг багтаасан 

Институтчлэгдсэн Механизм, эсвэл Салбарын Хөтөлбөрийн хүлээн зөвшөөрөгдсөн 

аудитын ажлыг хүсэх.  

3. Алт агуулсан материал болон бүтээгдэхүүний хувьд алт боловсруулах/цэвэршүүлэх 

үйлдвэрүүдийг тодорхойлох мэдээллийг харилцагч нарт дамжуулах.  

  

 
33 Нөөц, бараа материалын жагсаалтад ихэвчлэн оруулдаг мэдээлэл нь: Багцын дугаар, Хүлээн авсан огноо, Металл, 

Төрөл (том алтан гулдмай г.м), сериал дугаар, барааны хүргэлт/барааны бус зүйлийн хүргэлт, хорголжийн нийт тоо, 

зүйлийн нийт тоо, жин, хорголж, гулдмай, цэвэршүүлэх үйлдвэр, бохир жин, сорьц.   
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2-Р ҮЕ ШАТ: НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ ЭРСДЭЛИЙГ 
ТОДОРХОЙЛОХ, ҮНЭЛЭХ 

 
Зорилт: Зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай алтыг олборлох, 

нэгтгэх, тээвэрлэх, худалдах, экспортлох нөхцөл байдлын талаарх эрсдэлийг тодорхойлох, 

үнэлэх.  

 Алтны нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх компаниуд нь өөрсдийн үйлдвэрлэж, худалдан авч 

буй алт нь хүний эрхийн ноцтой зөрчил, эсвэл хурцадмал байдалд нөлөөлж байж болох 

эрсдэлийг тодорхойлох, үнэлэхийн тулд 1-р үе шатны дагуу бий болгосон удирдлагын хүчтэй 

системтэй байх ёстой.  

 Бүх компаниуд хамтын санаачилгаар энэхүү хэсэгт дурдсан зөвлөмжүүдийг 

хэрэгжүүлэхийн тулд хамтарч ажиллаж болно. Гэхдээ компаниуд тус тусын магадлан 

шинжилгээндээ хариуцлага хүлээх бөгөөд бүх хамтарсан ажилдаа компани тус 

бүрийн нөхцөл байдлыг харгалзан үзэх ёстой.  

1-Р ХЭСЭГ – ДУНД БОЛОН ТОМ ХЭМЖЭЭНИЙ АЛТНЫ ОЛБОРЛОЛТЫН КОМПАНИУД, 

БИЧИЛ УУРХАЙН БАЙГУУЛЛАГУУД (“АЛТ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧИД”)-Д ЗОРИУЛСАН 

ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

A. Алт үйлдвэрлэгч нь зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрт алт 

олборлож, эсвэл тээвэрлэдэг (“анхаарах үйл ажиллагаа” гэх) эсэхийг 

тодорхойлох. Үүний тулд найдвартай эх сурвалжуудын баталгаатай мэдээлэлд 

үндэслэж алтны гарал үүсэл, тээвэрлэлтийн байршил бүрийн талаарх нөхцөл 

байдлыг хянаж34, энэхүү Зөвлөмжийн Удиртгал хэсэгт дурдсан зөрчил мөргөлдөөн, 

өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрийн тодорхойлолтын дагуу үйл ажиллагааг 

тодорхойлох оролдлого хий.  

1. Алт үйлдвэрлэгч нар нь 1-р үе шатны дагуу цуглуулсан мэдээлэлд үндэслэж 

зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрт алт олборлож тээвэрлэдэггүй 

болохыг тогтоовол нэмэлт магадлан шинжилгээ хийх шаардлагагүй. 1-р үе 

шатанд бий болгосон удирдлагын системийг хэрэгжүүлж, тогтмол хянаж байх 

ёстой.  

2. Алт үйлдвэрлэгч нь зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрт алт 

олборлож, тээвэрлэдэг болох нь тогтоогдсон бол 2(B)-р үе шат руу шилж.  

 

B. Алт үйлдвэрлэгч нь зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс 

гаралтай байж болох алт (бичил уурхайн алт г.м)-ыг худалдан авдаг эсэхийг 

мөн тодорхойлох. Үүний тулд:  

1. Бүх уурхай, хайлах үйлдвэрүүд болон алт үйлдвэрлэгчдийн зүгээс Олборлосон 

алтыг худалдаж авдаг бусад эх үүсвэрүүдийг тодорхойл. Үүнд бичил уурхайн 

алтыг ч хамруулж болно.  

2. 1-р үе шатны дагуу бэлтгэн нийлүүлэгчдийн “харилцагчаа таньж мэдэх” хүрээнд 

гаргасан мэдээллийг хянан үзэж, анхан шатны баталгаа нотолгоо болон 

 
34 Эрдэс баялгийн олборлолт болон түүний гарал үүсэл болох улс орны хурцадмал байдал, хүний эрх болон байгаль орчинд 

үзүүлэх нөлөө, аюулын талаарх засгийн газруудын, олон улсын байгууллагуудын, ТББ-уудын тайлан, хэвлэл мэдээлэл, 

газрын зураг, НҮБ-ын тайлангууд, НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн хориг арга хэмжээ, салбарын судалгаанууд болон 

(тэтгэврийн сангуудаас гаргасан г.м) бусад олон нийтэд нээлттэй материалуудыг үз. Мөн компаниуд нь ЭЗХАХБ-аас 

энэхүү Удирдамжийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой үзүүлж буй туслалцаа зэрэг оролцогч талуудын санаачилгуудын хүрээнд 

боловсруулсан зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрийн шалгуур үзүүлэлт зэргийг харгалзан үзэх ёстой.  
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найдвартай эх сурвалжуудад үндэслэж бусад Олборлосон алтны бусад гарал 

үүсэл, тээвэрлэлтийн талаарх нэмэлт мэдээллийг олж ав.  

3.  Олборлосон алтны бусад эх үүсвэрт хамаарах нийлүүлэлтийн сүлжээнд дараах 

“анхаарах зүйлс” байгаа эсэхийг тодорхойлохын тулд хичээл зүтгэл гарган 

ажилла.  

Алтны гарал үүсэл, транзит тээврийн хувьд анхаарах цэгүүд:  

 Алт нь зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай, эсвэл ийм 

нутаг дэвсгэрээр дамжин тээвэрлэгдэн ирдэг,  

 Алтны хязгаарлагдмал нөөцтэй, эсвэл олборлолтын хүлээгдэж буй түвшин, 

магадлахуйц нөөцтэй улс орнуудаас гаралтай алт (энэ төрлийн улс орноос зарласан 

алтны хэмжээ нь мэдэгдэж буй нөөц, эсвэл хүлээгдэж буй үйлдвэрлэлийн түвшнээс 

хэтэрсэн эсэх г.м). 

 Тухайн алт нь зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай алтыг 

дамжин өнгөрүүлдэг улс орноос гаралтай эсвэл магадлалтай.  

 Тухайн алт нь дахин ашиглагдах/хаягдал, эсвэл эдгээрийн холимог эх үүсвэрээс 

гаралтай ч зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээр дамжин 

тээвэрлэгдэн ирсэн эсвэл дамжин тээвэрлэгдэн ирсэн байж болзошгүй.  

Дээр дурдсан байршлуудад үндэслэж анхаарах зүйлсийг харгалзан үзэхдээ тухайн улс 

оронд мөнгө угаахтай тэмцэх, авилгатай тэмцэх хууль тогтоомжууд, гаалийн хяналт болон 

засгийн газрын бусад холбогдох хяналтын хууль тогтоомжууд нь хангалттай түвшинд 

хэрэгждэггүй, банкны албан бус тогтолцоо бүрдсэн, бэлэн мөнгийг ихээр хэрэглэдэг бол 

эрсдэл нэмэгдэнэ.  

Бэлтгэн нийлүүлэгчдийн хувьд анхаарах зүйлс:  

 Бэлтгэн нийлүүлэгч, эсвэл энэ шатны бусад компаниуд нь дээр дурдсан алтны гарал 

үүсэл, транзит тээврийн хувьд анхаарвал зохих байршлуудад үйл ажиллагаа 

явуулдаг, мөн анхаарвал зохих эдгээр байршлуудаас алт бэлтгэн нийлүүлдэг 

этгээдийн хувьцаа болон бусад эрхийг эзэмшдэг эсэх,  

 Бэлтгэн нийлүүлэгч, эсвэл энэ шатны бусад компаниуд нь сүүлийн 12 сарын 

хугацаанд дээр дурдсан алтны гарал үүсэл, транзит тээврийн хувьд анхаарвал зохих 

байршлуудаас алт авч ашигласан эсэх. 

Анхаарвал зохих нөхцөл байдал: 

 1-р үе шатанд цуглуулсан мэдээлэлд үндэслэж алтны олборлолт, тээвэрлэлт болон 

худалдаа нь ноцтой зөрчил, хурцадмал байдал үүсгэж байж болзошгүй сэжигтэйд 

тооцогдох хэвийн бус нөхцөл байдал байгаа эсэх.  

a) Хэрэв алт үйлдвэрлэгч нь эдгээр анхаарвал зохих зүйлсийг нийлүүлэлтийн 

сүлжээнд байхгүй болон үүнд нэмэлт хичээл зүтгэл шаардлагагүй гэж үзсэн бол. 

1-р үе шатанд дурдсан удирдлагын системийг хэрэгжүүлэх ба тогтмол шалгах 

хэрэгтэй. 

b) Анхаарвал зохих зүйл байхгүй: Алт үйлдвэрлэгчийн зүгээс алтны 

нийлүүлэлтийн сүлжээнд анхаарвал зохих зүйл байхгүй болохыг тогтоосон, эсвэл 

дээр дурдсан нэг буюу түүнээс дээш анхаарах зүйлс байхгүй гэж үзвэл доорх 2(C) 

үе шатанд шилж.  
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C. Алт үйлдвэрлэгчийн анхаарвал зохих үйл ажиллагаа, алтны бусад эх үүсвэр 

зэрэгтэй холбоотой бодит болон төлөвлөгдсөн/хэрэгжиж буй нөхцөл байдлын 

зураглал гаргах.  

1. Бүх анхаарвал зохих байршлуудын нөхцөл байдал болон анхаарвал зохих 

бэлтгэн нийлүүлэгчдийн магадлан шинжилгээний арга барилуудад нарийвчилсан 

шинжилгээ хийх.  

a) Алтны олборлолт болон түүний гарал үүсэл болох улс орны хурцадмал 

байдал, хүний эрх болон байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө, аюулын талаарх 

засгийн газрууд, олон улсын байгууллагууд, ТББ-уудын тайлан, хэвлэл 

мэдээлэл, газрын зураг, НҮБ-ын тайлангууд, НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн 

хориг арга хэмжээ, салбарын судалгаанууд болон (тэтгэврийн сангуудаас 

гаргасан г.м) бусад олон нийтэд нээлттэй материалуудыг үзэх.  

b) Үндэсний болон нутгийн засаг захиргаа, иргэний нийгмийн байгууллагууд, 

олон нийтийн сүлжээ, НҮБ-ын энхийг сахиулах нэгжүүд болон орон нутгийн 

бэлтгэн нийлүүлэгч нартай зөвшилцөх. Хамтын ажиллагааны компаниудаас 

гаргасан тодруулга, асуултуудад хариулах.  

c) Олборлогч, бэлтгэн нийлүүлэгч компаниуд нь энэхүү Удирдамжтай нийцсэн 

бодлого, удирдлагын тогтолцоотой эсэх, эдгээр бодлого, тогтолцоо нь 

хэрэгждэг эсэхийг (судалгаагаар, бэлтгэн нийлүүлэгчдийн талбайг очиж 

шалгах замаар, худалдан авалтын бүртгэл материалыг санамсаргүйгээр 

шалгах, худалдан авалт, мөнгө угаалт, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх 

(МУ-ТСТ) тухай дүрэм журмууд, заавруудыг хянаж үнэлэх замаар) 

тодорхойлох.  

2. Газар дээрх үнэлгээний багуудыг томилох. Анхаарвал зохих үйл 

ажиллагаатай, бусад эх үүсвэрээс гаралтай Олборлосон алт ашигладаг 

компаниудын хувьд алтыг олборлох, зөөвөрлөх, цэвэршүүлэх, экспортлохтой 

холбоотой нөхцөл байдлын талаарх мэдээлэл цуглуулах, ашиглах үнэлгээний баг 

(цаашид “үнэлгээний баг” гэх)-ийг байгуулах ёстой (доор дурдсаныг үзнэ үү). Алт 

үйлдвэрлэгчид нь тус тусдаа мэдээлэл цуглуулах үүрэг хариуцлага хүлээх боловч 

Салбарын Хөтөлбөр эсвэл Институтчлэгдсэн Механизмаар дамжуулж, эсвэл 

зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй 

эсвэл эдгээр нутаг дэвсгэрээс бэлтгэн нийлүүлэлт хийж буй (нийлүүлэлтийн 

сүлжээн дэх) харилцагчид болон бусад компаниудтай хамтарсан баг байгуулж 

ажиллавал илүү хялбар байж болох юм. “Хамтарсан” баг байгуулах боломжгүй, 

эсвэл компаниуд хамтран ажиллахыг хүсэхгүй бол тус тусдаа газар дээрх үнэлгээг 

хийх ёстой. Компаниуд болон газар дээрх үнэлгээний баг байгуулах бусад 

холбогдох оролцогч талууд нь:  

a) Бусад компаниудтай хамтарч газар дээрх үнэлгээг хийхдээ дараах хүчин 

зүйлсийг харгалзан үзэх ёстой. Үүнд: магадлан шинжилгээ хийх боломжтой 

байгаа нөөц, хамтарч буй компанийн хэмжээ, компани бүрийн газар дээрх 

мэдээллийг авах боломж, нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх компанийн байр суурь, 

компанийн магадлан шинжилгээний найдвартай байдал орох бөгөөд алтны 

бүх орцуудын талаар компанийн өгсөн мэдээллийг давхар шалгаж 

баталгаажуулна35.  

 
35 Тухайлбал, том хэмжээний алтны уурхайн хувьд алт үйлдвэрлэгчид нь газар дээрх холбогдох мэдээллийг цуглуулахын 

тулд уурхайн талбай дээр байрлах нь хамгийн зөв байж болно. Харин бусад олборлогч, бэлтгэн нийлүүлэгч компаниудын 

хувьд энэхүү Удирдамжийн дагуу мэдээллийг цуглуулж хадгалж байгаа эсэхийг шалгаж, алт үйлдвэрлэгчид, 

цэвэршүүлэгчдийн хоорондох нөхцөл байдлын талаарх нэмэлт мэдээлэл цуглуулах ёстой.  
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b) Компанийг үнэлж буй этгээдүүд нь үнэлж буй зүйлээсээ хараат бус, ашиг 

сонирхлын зөрчилгүй байх ёстой36. Компанийн үнэлгээчид нь ажлаа үнэн зөв 

тайлагнаж, мэргэжлийн болон ёс зүйн өндөр хэм хэмжээг чандлан мөрдөж, 

“мэргэжлийн зохих ур чадвартай” ажиллах ёстой37.  

c) Дараах олон чиглэлд мэдлэг, ур чадвартай экспертүүдийг авч ажиллуулах. 

Үүнд: үнэлж буй зүйлийн хүрээнд (хэлний, соёлын онцлог байдалд 

тохируулах), зөрчил үүсгэж буй эрсдэлийн зүйл (2-р хавсралтын стандартууд, 

хүний эрх, олон улсын хүмүүнлэгийн хууль тогтоомж, авилга, санхүүгийн гэмт 

хэрэг, мөргөлдөөн, мөргөлдөөнийг санхүүжүүлэгч талууд, ил тод байдал г.м), 

эрдэс баялгийн нийлүүлэлтийн сүлжээний шинж чанар, хэлбэр (эрдэс 

баялгийн худалдан авалт г.м), энэхүү магадлан шинжилгээний Удирдамжид 

тусгасан үйл явц болон стандартууд.  

d) Үнэлгээний багийг компанийн хяналт, нөлөөнд байгаа уурхайнууд, зуучлагчид, 

нэгтгэн зохион байгуулагчид болон тээвэрлэгч нарт хандах, уулзах боломжоор 

хангах.  

i) Дамжуулан тээвэрлэлт, эсвэл дахин хаяг шошго хийж болзошгүй бусад 

улс орнуудад биечлэн очиж үзэх,  

ii) Худалдан авалт, татвар, хураамж, нөөц ашигласны төлбөрийн бүх 

бүртгэл, тайлан, бусад баримт болон экспортын баримт бичгүүдтэй 

танилцах боломжийг бүрдүүлэх, 

iii) Дотоод логистикийн туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх, 

iv) Өөрийн болон мэдээллээр хангагчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах. 

e) Үнэлгээний багт мэдээлэл өгөх зорилгоор олон нийтийн хяналтын сүлжээ 

болон/эсвэл оролцогч талуудын мэдээллийн нэгжүүдийг үүсгэн байгуулах, 

эсвэл ийнхүү үүсгэн байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх. Боломжтой бол 

уурхайнууд, зэвсэгт бүлэглэлүүд, худалдааны зам маршрут, нисэх зурвас 

болон хаалт саадуудын байршлыг заасан интерактив газрын зурагтай 

танилцуулах, нэмэлт өөрчлөлт хийх,  зураг гаргах.   

3. ТХУ-аас гаралтай алтны хувьд (анхаарвал зохих үйл ажиллагаа бүхий дунд 

болон том хэмжээний олборлолтын компаниуд олборлосон, эсвэл бусад эх 

үүсвэрээс ТХУ-н худалдаж авсан алт). Эрсдэлийг тодорхойлохын тулд алт 

олборлолт, боловсруулалт, худалдаа, зөөвөрлөлт, тээвэрлэлт болон экспортын 

бодит нөхцөл байдлын талаар мэдэж авах. Үүнд:  

a) Гарц бүрээр бүх алтны уурхайн байршил, таних тэмдэг.  

b) Алтыг боловсруулж, нэгтгэж, хольж, буталж, өрөмдөж, алтан гулдмай эсвэл 

шороон ордын алтны гарц болгон хайлж буй цэгүүдийн байршил.  

c) Алт боловсруулах арга, тээвэрлэлт.  

d) Аюулгүй байдлын асуудлыг харгалзан үзэхийн зэрэгцээ ил тод байдлыг 

хангахын тулд алтыг хэрхэн тээвэрлэж, боловсруулж байгаа талаарх 

мэдээлэл.  

e) Алтыг худалдаж буй цэгүүд, тээврийн маршрут болон хил дамнаж буй экспорт, 

импортын цэгүүдийн байрлал38.  

 
36 ISO 19011:2002, 4-р зүйл  
37 ISO 19011:2002, 4-р зүйл 
38 Тээвэрлэгчид нь аюулгүй байдлын үүднээс энэхүү мэдээллийг задруулах хүсэлгүй байвал олборлогч, бэлтгэн 

нийлүүлэгч компаниуд нь тээвэрлэгчдийг энэхүү Удирдамжийн дагуу тээвэрлэлтийн маршрутын талаар эрсдэлийн 

үнэлгээ хийж буй эсэхийг нягтлан баталгаажуулах ёстой. Олборлогч, бэлтгэн нийлүүлэгч компаниуд нь тээвэрлэлтийн 
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f) Уурхай(нууд)-ын одоогийн үйлдвэрлэл, хүчин чадал, уурхайн хүчин чадлыг 

бүртгэгдсэн үйлдвэрлэлтэй харьцуулсан шинжилгээ, аливаа зөрүүний талаарх 

бүртгэл.  

g) Уурхайн хайлах үйлдвэр(үүд)-ийн боловсруулах чадал, одоогийн 

боловсруулах үйлдвэрлэл, боловсруулалтын хүчин чадлыг бүртгэгдсэн 

боловсруулалтын үйлдвэрлэлтэй харьцуулсан шинжилгээ,  аливаа зөрүүний 

талаарх бүртгэл.  

h) Алттай харьцаж буй бүх гуравдагч үйлчилгээ үзүүлэгчид (логистик, 

боловсруулалт болон тээвэрлэлтийн компаниуд г.м), эсвэл уурхайн 

талбайнууд болон тээвэрлэлтийн маршрутын дагуу уурхайн хамгаалалтыг 

хийж буй этгээдүүдийг тодорхойлох, холбогдох мэдээлэл. Ийнхүү 

тодорхойлохдоо дараах арга хэмжээг авах ёстой боловч арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлэх цар хүрээг эрсдэлд суурилсан аргаар тодорхойлох ёстой. Үүнд:  

i) Компанийн бүтэц болон эзэмшил (бенефициар (ашиг хүртэгч) эзэмшил г.м), 

компанийн захирлууд болон албан хаагчдын нэрсийг тодорхойлох; 

ii) Хамааралтай бизнесүүд, хараат охин компаниуд, толгой компаниудыг 

тодорхойлох; 

iii) Найдвартай, хараат бус эх сурвалжийн баримт бичиг, тоон өгөгдөл, 

мэдээлэл (аж ахуйн нэгжийн бүртгэл, гэрчилгээ г.м) зэргийг ашиглаж 

компанийн мэдээллийг шалгах; 

iv) Засгийн газруудын хар жагсаалтын мэдээллийг шалгах (НҮБ-ын хориг арга 

хэмжээний жагсаалт, Гадаад Хөрөнгийн Хяналтын Газар (ОФАК)-ын 

Тусгайлан Анхааруулах Улсуудын жагсаалт, World-Check хайлт г.м); 

v) Засгийн газар, улс төрийн намууд, зэвсэгт хүчин, гэмт хэргийн сүлжээ болон 

засгийн газрын бус зэвсэгт бүлэглэлүүд зэрэгтэй компанийн холбоо 

хамааралтай байдлыг тодорхойлох. Тухайлбал, засгийн газрын бус зэвсэгт 

бүлэглэлүүд болон засгийн газрын/хувийн хамгаалалтын хүчинтэй холбоо 

хамааралтай байсан талаарх мэдээлэл, тохиолдлуудыг тодорхойлох.  

i) Олборлолт, экспорт зэрэг ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүд.  

j) Алт олборлох, худалдаалах, тээвэрлэх, экспортлохтой холбоотойгоор засгийн 

газарт төлсөн  татвар, хураамж, нөөц ашигласан бүх төрлийн төлбөр.  

k) Алт олборлолт, худалдаа, тээвэрлэлттэй холбоотой засгийн газрын 

агентлагууд, албан хаагчдад төлсөн бүх төлбөр, нөхөн төлбөр.  

l) Холбогдох хуулиар хориглоогүй бол олборлолтын цэгээс нийлүүлэлтийн 

сүлжээний бүх цэгүүд дэх засгийн газрын болон хувийн хамгаалалтын хүчин, 

бусад зэвсэгт бүлэглэлүүдэд төлсөн бүх төлбөр.   

m) Уурхайн талбайнууд, тээвэрлэлтийн маршрутууд болон алттай харьцаж, 

боловсруулж буй бүх цэгүүд дээрх хамгаалалтын үйлчилгээ.  

n) Хамгаалалтын ажилчдын сургалт болон түүний Аюулгүй Байдал, Хүний 

Эрхийн Сайн Дурын Зарчмуудтай нийцсэн байдал.  

o) Аюулгүй Байдал, Хүний Эрхийн Сайн Дурын Зарчмуудын дагуу бүх 

хамгаалалтын ажилчдын шалгалт, аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээ.  

 
маршрутын эрсдэлийн үнэлгээний үр дүн (тодорхойлсон эрсдэлүүд болон эдгээр эрсдэлийг удирдахын тулд авч 

хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ)-г нарийвчлан заасан тайланг тээвэрлэгчдээс хүсэх ёстой. Олборлогч, бэлтгэн нийлүүлэгч 

компаниуд нь 5-р үе шатанд заасан эрсдэлүүдийн талаар тайлагнах ёстой. Олборлогч, бэлтгэн нийлүүлэгч компаниуд нь 

тээвэрлэгчид ашигладаггүй, эсвэл тээвэрлэлтийн маршрутын талаарх мэдээлэл олж авах боломжгүй тохиолдолд өөрсдөө 

тээвэрлэлтийн маршрутын эрсдэлийн үнэлгээг хийж, 5-р үе шатанд заасанчлан эдгээр эрсдэлийн талаар тайлагнах нь 

зүйтэй.  
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p) Уурхайн талбайнууд, тээвэрлэлтийн маршрутууд болон алт худалдаж 

экспортолж буй цэгүүд дээрх хамгаалалт, цэрэгжилтийн байдал.  

q) Уурхайнууд, тээвэрлэлтийн маршрутууд болон алт худалдаж экспортолж буй 

цэгүүд дээрх ноцтой зөрчлийн тохиолдлууд (тамлах, харгис ба хүмүүнлэг бус 

хандах, дорд үзэж хандах үйлдэл, албадан ба хүчилсэн хөдөлмөр эрхлэлт, 

шийтгэл хэлбэрээр хүнээр ажил, үйлчилгээ гүйцэтгүүлэх, хүнийг сайн 

дураараа хүсээгүй байхад ажиллуулах, хүүхдийн хөдөлмөрийн хамгийн муу 

хэлбэрүүд, хүний эрхийн зөрчлүүд, дайны гэмт хэрэг, олон улсын 

хүмүүнлэгийн хуулийн ноцтой зөрчил, хүн төрөлхтний эсрэг гэмт хэрэг, 

геноцид г.м).   

r) Засгийн газрын бус зэвсэгт бүлэглэлүүд, засгийн газрын болон хувийн 

хамгаалалтын хүчинд шууд ба шууд бус байдлаар дэмжлэг үзүүлсэн мэдээлэл 

(Нэр томьёоны тодорхойлолтуудыг үз).  

s) Хамааралтай бол алт үйлдвэрлэгчийн концессийн дагуу бичил уурхайчдын 

үйл ажиллагаа явуулж буй талбайнуудын тоо, нэр болон уурхайчдын тоо, 

тэдгээр нь Хууль Ёсны Бичил Уурхайчдад тооцогдох эсэх талаарх үнэлгээ 

(Нэр томьёоны тодорхойлолтуудыг үз).  

t) Хэрэв хамааралтай бол дунд, том хэмжээний уурхайчид болон бичил 

уурхайчдын хоорондох харилцаа холбооны зөрчил, хурцадмал байдлын 

тохиолдлууд.  

u) Хэрэв хамааралтай бол бичил уурхайн алт, эсвэл бусад эх үүсвэрийн алт нь 

алт үйлдвэрлэгчдийн боловсруулалтын үйл ажиллагаа (уурхайн хайлах 

үйлдвэр)-нд мэдэгдэлгүйгээр орсон болон/эсвэл алт үйлдвэрлэгч олборлосон 

хэмээн хууран мэхэлсэн  тохиолдол, мэдээлэл болон сэрдлэгүүд.  

4. Бичил уурхайн алтны хувьд (анхаарвал зохих үйл ажиллагаа явуулж буй 

бичил уурхайн байгууллагууд олборлосон эсэх, дунд болон том хэмжээний 

алт олборлолтын компаниуд худалдаж авсан эсэх). Алт олборлолт, 

боловсруулалт, худалдаа, зөөвөрлөлт, тээвэрлэлт, экспорттой холбоотой бодит 

нөхцөл байдлын мэдээлэл олж авах. Аюулгүй, ил тод, шалгах боломжтой алтны 

нийлүүлэлтийн сүлжээг бий болгоход бичил уурхайчдад тусалж дэмжихийн тулд 

энэхүү Зөвлөмжийн хавсралт болон 3(C)-р үе шатанд заасны дагуу компаниуд нь 

дараах мэдээллийг олж авахын тулд нэмэлт арга хэмжээ авч ажиллах ёстой. 

Үүнд:  

a) Найдвартай, хараат бус эх сурвалжийн мэдээ, баримт бичгийг ашиглан бусад 

бүх эх үүсвэрийн Олборлосон алт бэлтгэн нийлүүлэгчдийг тодорхойлох, 

эдгээр бэлтгэн нийлүүлэгчдийн засгийн газар, улс төрийн болон зэсвсэгт 

хүчинтэй холбоо хамааралтай эсэх талаарх мэдээлэл, ялангуяа засгийн 

газрын бус зэвсэгт бүлэглэлүүд, засгийн газрын болон хувийн хамгаалалтын 

хүчинтэй холбоо хамааралтай байсан тохиолдлууд, газарзүйн хувьд алт авч 

ашиглаж буй байдал зэргийг тодорхойлох. 

b) Үндсэн уурхайнууд, тээвэрлэлтийн маршрутууд болон алт худалдаж буй 

цэгүүд.  

c) Бичил уурхай эрхлэгчдийн бүлэг, эсвэл нэгдэл, тэдгээр нь Хууль Ёсны Бичил 

Уурхайчдад тооцогдох эсэх тухай үнэлгээ (Нэр томьёоны тодорхойлолтуудыг 

үз). 

d) Алт боловсруулах арга, тээвэрлэлт.  

e) Засгийн газрын агентлагууд болон эрх бүхий этгээдүүдэд төлсөн татвар, 

хураамж, нөөц ашигласны төлбөр.  
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f) Алттай харьцаж буй бүх гуравдагч үйлчилгээ үзүүлэгчид (логистик, 

боловсруулалт болон тээвэрлэлтийн компаниуд г.м), эсвэл уурхайн 

талбайнууд болон тээвэрлэлтийн маршрутын дагуу уурхайн хамгаалалтыг 

хийж буй этгээдүүдийг тодорхойлох, холбогдох мэдээлэл. Ийнхүү 

тодорхойлохдоо дараах арга хэмжээг авах ёстой боловч арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлэх цар хүрээг эрсдэлд суурилсан байдлаар тодорхойлох ёстой. 

Үүнд:  

i) Компанийн бүтэц болон эзэмшил (бенефициар (ашиг хүртэгч) эзэмшил г.м), 

компанийн захирлууд болон албан хаагчдын нэрсийг тодорхойлох,  

ii) Хамааралтай бизнесүүд, хараат охин компаниуд, толгой компаниудыг 

тодорхойлох, 

iii) Найдвартай, хараат бус эх сурвалжийн баримт бичиг, тоон өгөгдөл, 

мэдээлэл (аж ахуйн нэгжийн бүртгэл, гэрчилгээ г.м) зэргийг ашиглаж 

компанийн мэдээллийг шалгах,  

iv) Засгийн газруудын хар жагсаалтын мэдээллийг шалгах (НҮБ-ын хориг арга 

хэмжээний жагсаалт, Гадаад Хөрөнгийн Хяналтын Газар (ОФАК)-ын 

Тусгайлан Анхааруулах Улсуудын жагсаалт, World-Check хайлт г.м),  

v) Засгийн газар, улс төрийн намууд, зэвсэгт хүчин, гэмт хэргийн сүлжээ болон 

засгийн газрын бус зэвсэгт бүлэглэлүүд зэрэгтэй компанийн холбоо 

хамааралтай байдлыг тодорхойлох. Тухайлбал, засгийн газрын бус зэвсэгт 

бүлэглэлүүд болон засгийн газрын/хувийн хамгаалалтын хүчинтэй холбоо 

хамааралтай байсан талаарх мэдээлэл, тохиолдлуудыг тодорхойлох. 

g) Уурхайн талбай, тээвэрлэлтийн маршрут болон алт худалдаж, экспортолж буй 

цэгүүд дээрх хамгаалалт, цэрэгжилтийн байдал.  

h) Уурхай, тээвэрлэлтийн маршрут болон алт худалдаж экспортолж буй цэгүүд 

дээрх аливаа этгээдийн үйлдсэн ноцтой зөрчлийн тохиолдлууд (тамлах, 

харгис ба хүмүүнлэг бус хандах, дорд үзэж хандах үйлдэл, албадан ба 

хүчилсэн хөдөлмөр эрхлэлт, шийтгэл хэлбэрээр хүнээр ажил, үйлчилгээ 

гүйцэтгүүлэх, хүнийг сайн дураараа хүсээгүй байхад ажиллуулах, хүүхдийн 

хөдөлмөрийн хамгийн муу хэлбэрүүд, хүний эрхийн зөрчлүүд, дайны гэмт 

хэрэг, олон улсын хүмүүнлэгийн хуулийн ноцтой зөрчил, хүн төрөлхтний эсрэг 

гэмт хэрэг, геноцид г.м)39.  

i) Алт олборлох, тээвэрлэх, худалдах, зөөвөрлөх, экспортлох үйл 

ажиллагаагаар дамжуулж засгийн газрын бус зэвсэгт бүлэглэлүүд, засгийн 

газрын болон хувийн хамгаалалтын хүчинд шууд ба шууд бус байдлаар 

дэмжлэг үзүүлсэн мэдээлэл.  

j) Хэрэв хамааралтай бол дунд, том хэмжээний уурхайн ажилчид болон бичил 

уурхайчдын хоорондох харилцаа холбооны зөрчил, хурцадмал байдлын 

тохиолдлууд.  

k) Бусад эх үүсвэрийн алт нь алтны нийлүүлэлтийн сүлжээнд мэдэгдэлгүйгээр 

орсон болон/эсвэл хуурамчаар илэрхийлэгдсэн тохиолдол, мэдээлэл болон 

сэрдлэгүүд. 

 

D. Нийлүүлэлтийн сүлжээний эрсдэлийг үнэлэх. Компанийн анхаарвал зохих 

нийлүүлэлтийн сүлжээний бодит нөхцөл байдлыг зураглах замаар цуглуулсан, олж 

 
39 ЭЗХАХБ-ын Магадлан Шинжилгээний Удирдамж(2011)-ийн 2-р хавсралт, 1-р зүйлийг үз.  
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авсан мэдээллийг үнэлэх. Компани нь олж авсан мэдээлэл болон дараах зүйлсийн 

хоорондох нийцэмжгүй байдлыг “эрсдэл” гэж авч үзэх ёстой.  

1. Энэхүү Удирдамжийн 2-р хавсралттай нийцүүлсэн компанийн нийлүүлэлтийн 

сүлжээний бодлого40.  

2. Энэхүү Удирдамжид агуулагдаж буй магадлан шинжилгээний стандартууд, 

процесс болон тус Удирдамжийн 1-р үе шатанд олж авсан мэдээлэл.  

3. Компани оршин сууж, хувьцаа нь нээлттэй байдлаар арилжаалагдаж буй улс 

орнууд, алтны гарал үүсэл бүхий улсууд, алтны дамжин тээвэрлэгдэж, дахин 

экспортлогдож буй улс орнуудын хууль тогтоомжууд.  

4. Санхүүжилт, гүйцэтгэгч болон бэлтгэн нийлүүлэгчийн гэрээ зэрэг компанийн үйл 

ажиллагаа болон бизнесийн харилцаа холбоог зохицуулж буй эрхзүйн хэрэгслүүд.  

5. Үндэстэн Дамнасан Корпорацуудад зориулсан ЭЗХАХБ-ын Удирдамж, олон 

улсын хүний эрх, хүмүүнлэгийн хуулиуд, мөнгө угаахтай тэмцэхтэй холбоотой 

олон улсын зөвлөмж, удирдамжууд зэрэг олон улсын бусад холбогдох хэрэгслүүд.  

2 ДУГААР ХЭСЭГ:  ДОТООДЫН ЭКСПОРТЛОГЧИД, ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР, 

ОЛБОРЛОСОН/ДАХИН АШИГЛАГДАХ АЛТНЫ ОЛОН УЛСЫН ХУДАЛДААЧИД БОЛОН 

ЦЭВЭРШҮҮЛЭХ ҮЙЛДВЭРҮҮД 

A. Алтны гарал үүслийг тодорхойлох. Нийлүүлэлтийн сүлжээний эрсдэлийн үнэлгээ 

нь алтны гарал үүслээс эхэлдэг. Ялгаатай гарал үүсэл нь харилцан адилгүй 

эрсдэлтэй байж болох тул харилцан адилгүй эрсдэлийн үнэлгээ хийх шаардлагатай 

болно (Нэмэлт Зөвлөмжийн Удиртгал хэсэгт дурдсан зөрчил мөргөлдөөн, өндөр 

эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай алтны нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх эрсдэлүүд 

буюу 1-р зургийг үз). Алтны гарал үүслийг тодорхойлохдоо найдвартай эх 

сурвалжууд, анхан шатны нэмэлт баримт болон 1-р үе шатанд гаргасан баталгаа 

нотолгоо (бэлтгэн нийлүүлэгчдийн хамтын ажиллагаа, эсвэл судалгаагаар олж авсан 

нотолгоо)-нд суурилсан компанийн хичээл зүтгэлд үндэслэнэ41. Дотоодын алт 

экспортлогчид, олон улсын алтны худалдаачид болон цэвэршүүлэх үйлдвэрүүд нь 

алтны гарал үүслийг зохих ёсоор тодорхойлохын тулд эрсдэлтэй нийцүүлсэн 

байдлаар бэлтгэн нийлүүлэгчдийн мэдээллийг үнэлж шалгах ёстой.  

1. Олборлосон алтны хувьд. Гарал үүсэл нь бичил уурхай, эсвэл дунд болон том 

хэмжээний уурхай гэх мэт тухайн уурхай өөрөө байна.  

a) Үүнд үл хамаарах нөхцөл нь энэхүү Удирдамжийн цар хүрээнд үл хамаарах 

эрдэс баялаг буюу зэснээс гаргаж авсан алт зэрэг дайвар бүтээгдэхүүн 

байна42. Уурхайн дайвар бүтээгдэхүүн болох бага хэмжээний алт нь үндсэн 

эрдсийн хүдрээсээ анх салгасан цэг нь тухайн алтны гарал үүсэл нь болно гэж 

ойлгох ёстой (цэвэршүүлэх үйлдвэр гэх мэт). 

 
40 Дээрх 1(A) хэсэг болон II хавсралтыг үз.   
41 Эрдэс баялгийн олборлолт болон түүний гарал үүсэл болох улс орны хурцадмал байдал, хүний эрх болон байгаль орчинд 

үзүүлэх нөлөө, аюулын талаарх засгийн газруудын, олон улсын байгууллагуудын, ТББ-уудын тайлан, хэвлэл мэдээлэл, 

газрын зураг, НҮБ-ын тайлангууд, НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн хориг арга хэмжээ, салбарын судалгаанууд болон 

(тэтгэврийн сангуудаас гаргасан г.м) бусад олон нийтэд нээлттэй материалуудыг үз. Мөн компаниуд нь ЭЗХАХБ-аас 

энэхүү Удирдамжийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой үзүүлж буй туслалцаа зэрэг оролцогч талуудын санаачилгуудын хүрээнд 

боловсруулсан зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрийн шалгуур үзүүлэлт зэргийг харгалзан үзэх ёстой. 
42 Тухайлбал, зэсийн сульфидийн хүдэр дэх судал алт нь зэсийг 99.99 хувийн цэвэр катодын зэс болгон бүрэн 

цэвэршүүлсний дараа хүдрээс тусдаа, бие даасан хэлбэр болно. Энэ түвшинд судал алт нь зэсийн электролизын камерын 

хаягдал хэсэгт 2% хүртэл баяжиж,  тус хам баяжмал нь алтны агуулгаараа алт цэвэршүүлэх үйлдвэрүүдэд худалдагддаг.  
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Дайвар бүтээгдэхүүнээр дамжуулж шинээр гаргаж авсан алтны гарал үүслийг 

нуухын тулд буруу мэдээлэл өгөөгүй эсэхийг магадлан шинжилгээгээр тогтоох 

ёстой.  

2. Дахин ашиглагдах алтны хувьд. Гарал үүсэл нь дахин ашиглагдах цэг болно 

(Металлын үнэ цэнийг нь гаргахаар алтыг буцаан ашиглах үе). Тухайлбал алт 

дахин боловсруулагч/цэвэршүүлэгч нарт алтыг буцаан худалдах  үеийг энд 

хамруулж үзнэ. Цэвэршүүлэх үйлдвэрийн магадлан шинжилгээгээр шинээр 

гаргаж авсан алтны гарал үүслийг нуухын тулд буруу мэдээлэл өгөөгүй эсэхийг 

нягталж, тухайн алтыг дахин ашиглагдах шинэ гарал үүсэлтэй болсон цэгийг 

шалгаж үзэх ёстой.  

3. Үл хамаарах нөөц.  2012 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс өмнө одоогийн байгаа 

хэлбэртээ орсон нь “шалгах боломжтой огноо”-оор батлагдсан бол гарал үүслийг 

тодорхойлох шаардлагагүй. Зөвхөн (дор дурдсанчлан) “бэлтгэн нийлүүлэгчийн 

хувьд анхаарвал зохих зүйл” гарсан тохиолдолд нэмэлт магадлан шинжилгээ 

хийж, олон улсын хориг арга хэмжээг зөрчиж үл хамаарах нөөцийг бүрдүүлсэн 

эсэх, эсвэл зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрийн алтыг 

борлуулж мөнгө угаалт хийгээгүй эсэхийг нягталж шалгавал зохино.  

B. Алтны нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх анхаарвал зохих зүйлсийг тодорхойлох.  

Алтны гарал үүслийн талаарх мэдээлэл болон 1-р үе шатанд гаргасан мэдээлэл 

(“Харилцагчаа таньж мэд” шаардлагын дагуу бэлтгэн нийлүүлэгчтэй холбоотой 

гаргасан мэдээлэл)-д үндэслэж компаниуд нь олборлосон, дахин ашиглагдах, эсвэл 

одоогийн нөөцөд байгаа алтны нийлүүлэлтийн сүлжээнд дараах анхаарах зүйлс 

байгаа эсэхийг тодорхойлох ёстой.  

Алтны гарал үүсэл, транзит тээврийн хувьд анхаарах байршлууд:  

 Алт нь зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай эсэх, эсвэл 

ийм нутаг дэвсгэрээр дамжин тээвэрлэгдэн ирдэг эсэх,  

 

 Алтны хязгаарлагдмал нөөцтэй, эсвэл олборлолтын хүлээгдэж буй түвшин, 

магадлахуйц нөөцтэй улс орнуудаас гаралтай алт эсэх (энэхүү улс орнуудаас 

зарласан алтны хэмжээ нь мэдэгдэж буй нөөц, эсвэл хүлээгдэж буй үйлдвэрлэлийн 

түвшнээс хэтэрсэн эсэх г.м). 

 Тухайн алт нь зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай алтыг 

дамжин өнгөрүүлдэг нь мэдэгдэж байгаа эсвэл магадлалтай газар нутгаас гаралтай 

эсэх.  

 Тухайн алт нь дахин ашиглагдах/хаягдал, эсвэл эдгээрийн холимог эх үүсвэрээс 

гаралтай ч зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай алтыг 

дамжин өнгөрүүлдэг нь тогтоогдсон эсвэл магадлалтай улс оронд тухайн алт 

цэвэршүүлэгдсэн эсэх.  

Дээр дурдсан байршлуудад үндэслэж анхаарах зүйлсийг харгалзан үзэхдээ тухайн 

улс оронд мөнгө угаахтай тэмцэх, авилгатай тэмцэх хууль тогтоомжууд, гаалийн 

хяналт болон засгийн газрын бусад холбогдох хяналтын хууль тогтоомжууд нь 

хангалттай түвшинд хэрэгждэггүй, банкны албан бус тогтолцоо бүрдсэн, бэлэн 

мөнгийг ихээр хэрэглэдэг бол эрсдэл нэмэгдэнэ.  

Бэлтгэн нийлүүлэгчдийн хувьд анхаарах зүйлс:  

 Бэлтгэн нийлүүлэгч, эсвэл бусад олборлох, бэлтгэн нийлүүлэх шатны компаниуд нь 

дээр дурдсан алтны гарал үүсэл, транзит тээврийн хувьд анхаарвал зохих 
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байршлуудад үйл ажиллагаа явуулдаг, мөн анхаарвал зохих эдгээр байршлуудаас 

алт бэлтгэн нийлүүлдэг этгээдийн хувьцаа болон бусад эрхийг эзэмшдэг эсэх,  

 Бэлтгэн нийлүүлэгч, эсвэл бусад олборлох, бэлтгэн нийлүүлэх шатны компаниуд нь 

сүүлийн 12 сарын хугацаанд дээр дурдсан алтны гарал үүсэл, транзит тээврийн хувьд 

анхаарвал зохих байршлуудаас алт авч ашигласан эсэх. 

Анхаарвал зохих нөхцөл байдал: 

 1-р үе шатанд цуглуулсан мэдээлэлд үндэслэж алтны олборлолт, тээвэрлэлт болон 

худалдаа нь ноцтой зөрчил, хурцадмал байдал үүсгэж байж болзошгүй сэжигтэйд 

тооцогдох хэвийн бус нөхцөл байдал байгаа эсэх.  

a) Анхаарвал зохих зүйл байхгүй: Дотоодын алт экспортлогчид, олон улсын алтны 

худалдаачид, эсвэл цэвэршүүлэх үйлдвэр нь нийлүүлэлтийн сүлжээнд дээр 

дурдсан анхаарвал зохих зүйлс байхгүй гэж үзсэн бол тухайн нийлүүлэлтийн 

сүлжээний хувьд нэмэлт магадлан шинжилгээ хийх шаардлагагүй. 1-р үе шатанд 

бий болгосон удирдлагын системийг хэрэгжүүлж, тогтмол хянаж байх ёстой.  

b) Анхаарах зүйлс байгаа, эсвэл мэдээлэл тодорхойгүй. Дотоодын алт 

экспортлогчид, олон улсын алтны худалдаачид, эсвэл цэвэршүүлэх үйлдвэрийн 

зүгээс алтны нийлүүлэлтийн сүлжээнд анхаарвал зохих зүйл байхгүй болохыг 

тогтоосон, эсвэл дээр дурдсан нэг буюу түүнээс дээш анхаарах зүйлс байхгүй гэж 

үзвэл доорх 2(C) үе шатанд шилжинэ.  

 

C. Компанийн анхаарвал зохих нийлүүлэлтийн сүлжээтэй холбоотой 

төлөвлөгдсөн/хэрэгжиж буй нөхцөл байдлын зураглал гаргах 

1. Бүх анхаарвал зохих байршлуудын нөхцөл байдал болон анхаарвал зохих бэлтгэн 

нийлүүлэгчдийн магадлан шинжилгээний арга барилуудад нарийвчилсан шинжилгээ 

хийх.  

a) Зөрчил, хүний эрх болон байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө, аюулын талаарх засгийн 

газрууд, олон улсын байгууллагууд, ТББ-уудын тайлан, хэвлэл мэдээлэл, газрын 

зураг, НҮБ-ын тайлангууд, НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн хориг арга хэмжээ, 

салбарын судалгаанууд болон (тэтгэврийн сангуудаас гаргасан г.м) бусад олон 

нийтэд нээлттэй материалуудыг үзэх.  

b) Үндэсний болон нутгийн засаг захиргаа, иргэний нийгмийн байгууллагууд, олон 

нийтийн сүлжээ, НҮБ-ын энхийг сахиулах нэгжүүд болон орон нутгийн бэлтгэн 

нийлүүлэгч нартай зөвшилцөх. Хамтын ажиллагааны компаниудаас гаргасан 

тодруулга, асуултуудад хариулах.  

c) Олборлогч, бэлтгэн нийлүүлэгч компаниуд нь энэхүү Удирдамжтай нийцсэн 

бодлого, удирдлагын тогтолцоотой эсэх, эдгээр бодлого, тогтолцоо нь хэрэгждэг 

эсэхийг (судалгаагаар, бэлтгэн нийлүүлэгчдийн талбайг очиж шалгах замаар, 

худалдан авалтын бүртгэл материалыг санамсаргүйгээр шалгах, худалдан авалт, 

мөнгө угаалт, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх (МУ-ТСТ) тухай дүрэм 

журмууд, заавруудыг хянаж үнэлэх замаар) тодорхойлох.  

2. Олборлосон алтанд зориулж газар дээрх үнэлгээний багуудыг томилох. 

Анхаарвал зохих үйл ажиллагаатай гэж тодорхойлогдсон дотоодын алт 

экспортлогчид, олон улсын алтны худалдаачид, эсвэл цэвэршүүлэх үйлдвэрүүдийн 

хувьд ямар ч нөхцөлд анхаарвал зохих нийлүүлэлтийн сүлжээний бодит нөхцөл 

байдлын талаарх мэдээллийг цуглуулсан эсэхийг тус тусдаа баталгаажуулах 

үүрэгтэй. Нийлүүлэлтийн сүлжээндээ анхаарвал зохих үйл ажиллагаатай гэж  

тодорхойлогдсон дотоодын алт экспортлогчид, олон улсын алтны худалдаачид, 
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эсвэл цэвэршүүлэх үйлдвэрүүдийн хувьд эрдэс баялгийг олборлох, зөөвөрлөх, 

цэвэршүүлэх, экспортлохтой холбоотой нөхцөл байдлын талаарх мэдээлэл 

цуглуулах, ашиглах үнэлгээний багийг байгуулах ёстой. Олборлогч, бэлтгэн 

нийлүүлэгч компаниуд нь салбарын эсвэл олон оролцогч талуудын механизм, 

санаачилга зэргээр дамжуулж, эсвэл зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг 

дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй эсвэл эдгээр газар нутгаас бэлтгэн нийлүүлэлт 

хийж буй бусад олборлогч, бэлтгэн нийлүүлэгч компаниудтай хамтарсан баг 

байгуулж болно. “Хамтарсан” баг байгуулах боломжгүй, эсвэл компаниуд хамтран 

ажиллахыг хүсэхгүй бол тус тусдаа газар дээрх үнэлгээг хийнэ. Компаниуд болон 

газар дээрх үнэлгээний баг байгуулах бусад холбогдох оролцогч талууд нь дараах 

зүйлсийг хийнэ. Үүнд:  

a) Газар дээрх үнэлгээг хийхдээ дараах хүчин зүйлсийг харгалзан үзнэ. Үүнд: 

магадлан шинжилгээ хийхэд боломжтой байгаа нөөц, хамтарч буй компанийн 

хэмжээ, компани бүрийн газар дээрх мэдээллийг авах боломж, нийлүүлэлтийн 

сүлжээн дэх компанийн байр суурь, бусад олборлогч, бэлтгэн нийлүүлэгч 

компаниуд (алт үйлдвэрлэгчид)-ын өмнө нь байгуулсан газар дээрх үнэлгээний 

багуудын чанар, компанийн магадлан шинжилгээний найдвартай байдал орох 

бөгөөд алтны бүх орцуудын талаар компанийн өгсөн мэдээллийг давхар шалгаж 

баталгаажуулна43.   

b) Компанийг үнэлж буй этгээдүүд нь үнэлж буй зүйлээсээ хараат бус, ашиг 

сонирхлын зөрчилгүй байх ёстой44. Компанийн үнэлээчид нь ажлаа үнэн зөв 

тайлагнаж, мэргэжлийн болон ёс зүйн өндөр хэм хэмжээг чандлан мөрдөж, 

“мэргэжлийн зохих ур чадвартай” ажиллах ёстой45. 

c) Дараах чиглэлүүдэд мэдлэг, ур чадвартай экспертүүдийг авч ажиллуулах. Үүнд 

үнэлж буй зүйлийн хүрээнд (хэл, соёлын онцлог байдалд тохируулах), зөрчил 

үүсгэж буй эрсдэлийн зүйл (2-р хавсралтын стандартууд, хүний эрх, олон улсын 

хүмүүнлэгийн хууль тогтоомж, авилга, санхүүгийн гэмт хэрэг, мөргөлдөөн, 

мөргөлдөөнийг санхүүжүүлэгч талууд, ил тод байдал г.м), эрдэс баялгийн 

нийлүүлэлтийн сүлжээний шинж чанар, хэлбэр болон энэхүү магадлан 

шинжилгээний Удирдамжид тусгасан процесс болон стандартууд.  

d) Үнэлгээний багийг компанийн хяналт, нөлөөнд байгаа уурхайнууд, зуучлагчид, 

нэгтгэн зохион байгуулагчид болон тээвэрлэгч нарт хандах, уулзах боломжоор 

хангах. 

i) Дамжуулан тээвэрлэлт, эсвэл дахин хаяг шошго хийж болзошгүй бусад улс 

орнуудад биечлэн очиж үзэх,  

ii) Худалдан авалт, татвар, хураамж, нөөц ашигласны төлбөрийн бүх бүртгэл, 

тайлан, бусад баримт болон экспортын баримт бичгүүдтэй танилцах 

боломжийг бүрдүүлэх, 

iii) Дотоод логистикийн туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх, 

iv) Өөрийн болон мэдээллээр хангагчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах 

e) Үнэлгээний багт мэдээлэл өгөх зорилгоор олон нийтийн хяналтын сүлжээ 

болон/эсвэл оролцогч талуудын мэдээллийн нэгжүүдийг үүсгэн байгуулах, эсвэл 

 
43 Тухайлбал, том хэмжээний алтны уурхайн хувьд алт үйлдвэрлэгчид нь газар дээрх холбогдох мэдээллийг цуглуулахын 

тулд уурхайн талбай дээр байрлах нь хамгийн зөв байж болно. Харин бусад олборлогч, бэлтгэн нийлүүлэгч компаниудын 

хувьд энэхүү Удирдамжийн дагуу мэдээллийг цуглуулж хадгалж байгаа эсэхийг шалгаж, алт үйлдвэрлэгчид, 

цэвэршүүлэгчдийн хоорондох нөхцөл байдлын талаарх нэмэлт мэдээлэл цуглуулах ёстой.  
44 ISO 19011:2002, 4-р зүйл  
45 ISO 19011:2002, 4-р зүйл 
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ийнхүү үүсгэн байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх. Боломжтой бол уурхайнууд, зэвсэгт 

бүлэглэлүүд, худалдааны зам маршрут, нисэх зурвас болон хаалт саадуудын 

байршлыг заасан интерактив газрын зурагтай танилцуулах, нэмэлт өөрчлөлт 

хийх, зураг гаргах.   

3. Олборлосон алтны хувьд. Олборлосон алт нь ТХУ, эсвэл бичил уурхайн алт 

эсэхийг тодорхойлох.  

a) ТХУ-н алтны хувьд. Алт олборлолт, худалдаа, зөөвөрлөлт, экспортын бодит 

нөхцөл байдлын талаар, боломжтой бол нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх компанийн 

байр суурийн талаар баримт нотолгоо олж авахын тулд дунд болон том 

хэмжээний алт үйлдвэрлэгч нартай хамтран ажиллах.  

i) Гарц бүрээр бүх алтны уурхайн байршил, таних тэмдэг. 

ii) Алтыг боловсруулж, нэгтгэж, хольж, буталж, өрөмдөж, алтан гулдмай эсвэл 

шороон ордын алтны гарц болгон хайлж буй цэгүүдийн байршил.  

iii)  Алт боловсруулах арга, тээвэрлэлт.  

iv)  Алтыг худалдаж буй цэгүүд, тээврийн маршрут болон хил дамнаж буй экспорт, 

импортын цэгүүдийн байрлал46. 

v) Уурхай(нууд)-ын одоогийн үйлдвэрлэл, хүчин чадал, уурхайн хүчин чадлыг 

бүртгэгдсэн үйлдвэрлэлтэй харьцуулсан шинжилгээ, аливаа зөрүүний талаарх 

бүртгэл.  

vi) Уурхайн хайлах үйлдвэр(үүд)-ийн боловсруулах чадал, одоогийн боловсруулах 

үйлдвэрлэл, боловсруулалтын хүчин чадлыг бүртгэгдсэн боловсруулалтын 

үйлдвэрлэлтэй харьцуулсан шинжилгээ,  аливаа зөрүүний талаарх бүртгэл.  

vii) Алттай харьцаж буй бүх гуравдагч үйлчилгээ үзүүлэгчид (логистик, 

боловсруулалт болон тээвэрлэлтийн компаниуд г.м), эсвэл уурхайн 

талбайнууд болон тээвэрлэлтийн маршрутын дагуу уурхайн хамгаалалтыг 

хийж буй этгээдүүдийг тодорхойлох, холбогдох мэдээлэл. Ийнхүү 

тодорхойлохдоо дараах арга хэмжээг авах ёстой боловч арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлэх цар хүрээг эрсдэлд суурилсан байдлаар тодорхойлох ёстой. Үүнд: 

1) Компанийн бүтэц болон эзэмшил (бенефициар (ашиг хүртэгч) эзэмшил г.м), 

компанийн захирлууд болон албан хаагчдын нэрсийг тодорхойлох, 

2) Хамааралтай бизнесүүд, хараат охин компаниуд, толгой компаниудыг 

тодорхойлох, 

3) Найдвартай, хараат бус эх сурвалжийн баримт бичиг, өгөгдөл, мэдээлэл 

(аж ахуйн нэгжийн бүртгэл, гэрчилгээ г.м) зэргийг ашиглаж компанийн 

мэдээллийг шалгах, 

4) Засгийн газруудын хар жагсаалтын мэдээллийг шалгах (НҮБ-ын хориг арга 

хэмжээний жагсаалт, Гадаад Хөрөнгийн Хяналтын Газар (ОФАК)-н 

Тусгайлан Анхааруулах Улсуудын жагсаалт, World-Check хайлт г.м), 

5) Засгийн газар, улс төрийн намууд, зэвсэгт хүчин, гэмт хэргийн сүлжээ болон 

засгийн газрын бус зэвсэгт бүлэглэлүүд зэрэгтэй компанийн холбоо 

хамааралтай байдлыг тодорхойлох. Тухайлбал, засгийн газрын бус зэвсэгт 

 
46 Тээвэрлэгчид нь аюулгүй байдлын үүднээс энэхүү мэдээллийг задруулах хүсэлтгүй байвал олборлогч, бэлтгэн 

нийлүүлэгч компаниуд нь тээвэрлэгчдийг энэхүү Удирдамжийн дагуу тээвэрлэлтийн маршрутын талаар эрсдэлийн 

үнэлгээ хийж буй эсэхийг нягтлан баталгаажуулах ёстой. Олборлогч, бэлтгэн нийлүүлэгч компаниуд нь тээвэрлэлтийн 

маршрутын эрсдэлийн үнэлгээний үр дүн (тодорхойлсон эрсдэлүүд болон эдгээр эрсдэлийг удирдахын тулд авч 

хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ)-г нарийвчлан заасан тайланг тээвэрлэгчдээс хүсэх ёстой. Олборлогч, бэлтгэн нийлүүлэгч 

компаниуд нь 5-р үе шатанд заасан эрсдэлүүдийн талаар тайлагнах ёстой. Олборлогч, бэлтгэн нийлүүлэгч компаниуд нь 

тээвэрлэгчид ашигладаггүй, эсвэл тээвэрлэлтийн маршрутын талаарх мэдээлэл олж авах боломжгүй тохиолдолд өөрсдөө 

тээвэрлэлтийн маршрутын эрсдэлийн үнэлгээг хийж, 5-р үе шатанд заасанчлан эдгээр эрсдэлийн талаар тайлагнах ёстой.  
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бүлэглэлүүд болон засгийн газрын/хувийн хамгаалалтын хүчинтэй холбоо 

хамааралтай байсан талаарх мэдээлэл, тохиолдлуудыг тодорхойлох.  

viii) Олборлолт, экспорт зэрэг ашиглалтын тусгай зөвшөөрлүүд.  

ix) Алт олборлох, худалдаалах, тээвэрлэх, экспортлохтой холбоотойгоор засгийн 

газарт төлсөн бүх татвар, хураамж, нөөц ашигласны төлбөр.  

x) Алт олборлолт, худалдаа, тээвэрлэлттэй холбоотой засгийн газрын 

агентлагууд, албан хаагчдад төлсөн бүх төлбөр, нөхөн төлбөр.  

xi) Холбогдох хуулиар хориглоогүй бол олборлолтын цэгээс нийлүүлэлтийн 

сүлжээний бүх цэгүүд дэх засгийн газрын болон хувийн хамгаалалтын хүчин, 

бусад зэвсэгт бүлэглэлүүдэд төлсөн бүх төлбөр. 

xii) Уурхайн талбайнууд, тээвэрлэлтийн маршрутууд болон алттай харьцаж, 

боловсруулж буй бүх цэгүүд дээрх хамгаалалтын үйлчилгээ.  

xiii) Хамгаалалтын ажилчдын сургалт болон түүний Аюулгүй Байдал, Хүний Эрхийн 

Сайн Дурын Зарчмуудтай нийцсэн байдал.  

xiv) Аюулгүй Байдал, Хүний Эрхийн Сайн Дурын Зарчмуудын дагуу бүх 

хамгаалалтын ажилчдын шалгалт, аюулгүй байдлын эрсдэлийн үнэлгээ.  

xv) Уурхайн талбайнууд, тээвэрлэлтийн маршрутууд болон алт худалдаж 

экспортолж буй цэгүүд дээрх хамгаалалт, цэрэгжилтийн байдал. 

xvi) Уурхайнууд, тээвэрлэлтийн маршрутууд болон алт худалдаж экспортолж буй 

цэгүүд дээрх ноцтой зөрчлийн тохиолдлууд (тамлах, харгис ба хүмүүнлэг бус 

хандах, дорд үзэж хандах үйлдэл, албадан ба хүчилсэн хөдөлмөр эрхлэлт, 

шийтгэл хэлбэрээр хүнээр ажил, үйлчилгээ гүйцэтгүүлэх, хүнийг сайн дураараа 

хүсээгүй байхад ажиллуулах, хүүхдийн хөдөлмөрийн хамгийн муу хэлбэрүүд, 

хүний эрхийн зөрчлүүд, дайны гэмт хэрэг, олон улсын хүмүүнлэгийн хуулийн 

ноцтой зөрчил, хүн төрөлхтний эсрэг гэмт хэрэг, геноцид г.м).  

xvii) Засгийн газрын бус зэвсэгт бүлэглэлүүд, засгийн газрын болон хувийн 

хамгаалалтын хүчинд шууд ба шууд бус байдлаар дэмжлэг үзүүлсэн мэдээлэл 

(Нэр томьёоны тодорхойлолтуудыг үз).   

xviii)  Хамааралтай бол алт үйлдвэрлэгчийн концессийн дагуу бичил уурхайчдын 

үйл ажиллагаа явуулж буй талбайнуудын тоо, нэр болон уурхайчдын тоо, 

тэдгээр нь Хууль Ёсны Бичил Уурхайчдад тооцогдох эсэх талаарх үнэлгээ (Нэр 

томьёоны тодорхойлолтуудыг үз). 

xix) Хэрэв хамааралтай бол, дунд, том хэмжээний уурхайн ажилчид болон бичил 

уурхайчдын хоорондох харилцаа холбооны зөрчил, хурцадмал байдлын 

тохиолдлууд.  

xx) Хэрэв хамааралтай бол, бичил уурхайн алт, эсвэл бусад эх үүсвэрийн алт нь 

алт үйлдвэрлэгчдийн боловсруулалтын үйл ажиллагаа (уурхайн хайлах 

үйлдвэр)-нд мэдэгдэлгүйгээр орсон болон/эсвэл алт үйлдвэрлэгч олборлосон 

хэмээн хууран мэхэлсэн  тохиолдол, мэдээлэл болон сэрдлэгүүд. 

b) Бичил уурхайн алтны хувьд. Алт олборлолт, боловсруулалт, худалдаа, 

зөөвөрлөлт, тээвэрлэлт, экспорттой холбоотой бодит нөхцөл байдлын мэдээлэл 

олж авах. Аюулгүй, ил тод, шалгах боломжтой алтны нийлүүлэлтийн сүлжээг бий 

болгоход бичил уурхайчдад тусалж дэмжихийн тулд энэхүү Зөвлөмжийн хавсралт 

болон 3(C)-р үе шатанд заасны дагуу компаниуд нь дараах мэдээллийг олж 

авахын тулд нэмэлт арга хэмжээ авч ажиллах ёстой. Үүнд:  

i) Дотоодын алт экспортлогч нарын хувьд найдвартай, хараат бус эх сурвалжийн 

мэдээ, баримт бичгийг ашиглан бичил уурхайн алт бэлтгэн нийлүүлэгчдийг 

тодорхойлох, эдгээр бэлтгэн нийлүүлэгчид нь засгийн газар, улс төрийн болон 
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зэвсэгт хүчинтэй холбоо хамааралтай эсэх талаарх мэдээлэл, ялангуяа 

засгийн газрын бус зэвсэгт бүлэглэлүүд, засгийн газрын болон хувийн 

хамгаалалтын хүчинтэй холбоо хамааралтай байсан тохиолдлууд, газарзүйн 

хувьд алт авч ашиглаж буй байдал зэргийг тодорхойлох.  

ii) Үндсэн уурхайнууд, тээвэрлэлтийн маршрутууд болон алт худалдаж буй 

цэгүүд.  

iii) Бичил уурхайн эрхлэгчдийн бүлэг, эсвэл нэгдэл, тэдгээр нь Албажсан Бичил 

Уурхайчдад тооцогдох эсэх талаарх үнэлгээ (Нэр томьёоны 

тодорхойлолтуудыг үз).  

iv) Алт боловсруулах арга, тээвэрлэлт. 

v) Засгийн газрын агентлагууд болон эрх бүхий этгээдүүдэд төлсөн татвар, 

хураамж, нөөц ашигласны төлбөр.  

vi) Алт экспортлогч, нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх алт экспортлогчоос цэвэршүүлэх 

үйлдвэр хүртэлх бүх оролцогч талууд (үүнд олон улсын алтны худалдаачид 

болон алттай харьцаж буй бүх гуравдагч үйлчилгээ үзүүлэгчид (логистик, 

боловсруулалт болон тээвэрлэлтийн компаниуд г.м), эсвэл уурхайн талбай 

болон тээвэрлэлтийн маршрутын дагуу уурхайн хамгаалалтыг хийж буй 

этгээдүүдийг тодорхойлох, холбогдох мэдээлэл. Ийнхүү тодорхойлохдоо 

дараах арга хэмжээг авах ёстой боловч арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх цар 

хүрээг эрсдэлд суурилсан байдлаар тодорхойлох ёстой. Үүнд:  

1) Компанийн бүтэц болон эзэмшил (бенефициар (ашиг хүртэгч) эзэмшил г.м), 

компанийн захирлууд болон албан хаагчдын нэрсийг тодорхойлох,  

2) Хамааралтай бизнесүүд, хараат охин компаниуд, толгой компаниудыг 

тодорхойлох.  

3) Найдвартай, хараат бус эх сурвалжийн баримт бичиг, тоон өгөгдөл, 

мэдээлэл (аж ахуйн нэгжийн бүртгэл, гэрчилгээ г.м) зэргийг ашиглаж 

компанийн мэдээллийг шалгах, 

4) Засгийн газруудын хар жагсаалтын мэдээллийг шалгах (НҮБ-ын хориг арга 

хэмжээний жагсаалт, Гадаад Хөрөнгийн Хяналтын Газар (ОФАК)-ын 

Тусгайлан Анхааруулах Улсуудын жагсаалт, World-Check хайлт г.м), 

5) Засгийн газар, улс төрийн намууд, зэвсэгт хүчин, гэмт хэргийн сүлжээ болон 

засгийн газрын бус зэвсэгт бүлэглэлүүд зэрэгтэй компанийн холбоо 

хамааралтай байдлыг тодорхойлох. Тухайлбал, засгийн газрын бус зэвсэгт 

бүлэглэлүүд болон засгийн газрын/хувийн хамгаалалтын хүчинтэй холбоо 

хамааралтай байсан талаарх мэдээлэл, тохиолдлуудыг тодорхойлох.  

vii) Уурхайн талбай, тээвэрлэлтийн маршрут болон алт худалдаж экспортолж буй 

цэгүүд дээрх хамгаалалт, цэрэгжилтийн байдал.  

viii) Уурхайнууд, тээвэрлэлтийн маршрутууд болон алт худалдаж экспортолж буй 

цэгүүд дээрх аливаа этгээдийн үйлдсэн ноцтой зөрчлийн тохиолдлууд (тамлах, 

харгис ба хүмүүнлэг бус хандах, дорд үзэж хандах үйлдэл, албадан ба 

хүчилсэн хөдөлмөр эрхлэлт, шийтгэл хэлбэрээр хүнээр ажил, үйлчилгээ 

гүйцэтгүүлэх, хүнийг сайн дураараа хүсээгүй байхад ажиллуулах, хүүхдийн 

хөдөлмөрийн хамгийн муу хэлбэрүүд, хүний эрхийн зөрчлүүд, дайны гэмт 

хэрэг, олон улсын хүмүүнлэгийн хуулийн ноцтой зөрчил, хүн төрөлхтний эсрэг 

гэмт хэрэг, геноцид г.м)47.  

 
47 ЭЗХАХБ-ын Магадлан Шинжилгээний Удирдамж (2011)-ийн 2-р хавсралт, 1-р зүйлийг үз.  
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ix) Алт олборлох, тээвэрлэх, худалдаалах, зөөвөрлөх, экспортлох үйл 

ажиллагаагаар дамжуулж засгийн газрын бус зэвсэгт бүлэглэлүүд, засгийн 

газрын болон хувийн хамгаалалтын хүчинд шууд ба шууд бус байдлаар 

дэмжлэг үзүүлсэн мэдээлэл.  

x) Бусад эх үүсвэрийн алт нь алтны нийлүүлэлтийн сүлжээнд мэдэгдэлгүйгээр 

орсон болон/эсвэл хуурамчаар илэрхийлэгдсэн тохиолдол, мэдээлэл болон 

сэрдлэгүүд. 

xi) Хэрвээ хамааралтай бол дунд, том хэмжээний уурхайн ажилчид болон бичил 

уурхайчдын хоорондох харилцаа холбооны зөрчил, хурцадмал байдлын 

тохиолдлууд.  

4. Дахин ашиглагдах алтны хувьд48. Эрсдэл өндөртэй этгээдүүд, газрууд болон 

хэлцлүүдэд ач холбогдол өгч эрсдэлд суурилсан аргачлал49 ашиглаж анхаарвал 

зохих нийлүүлэлтийн сүлжээнээс энэ төрлийн алттай холбоотой нэмэлт мэдээлэл 

(судалгаагаар, алт бэлтгэн нийлүүлэгчидтэй газар дээр нь уулзах замаар, эсвэл 

худалдан авалтын материалыг санамсаргүйгээр шалгах замаар) цуглуулах. Эрсдэлд 

суурилсан магадлан шинжилгээний нэг чухал зүйл нь гэвэл бэлтгэн нийлүүлэгчид 

болон хэлцлүүдийг тодорхойлж, бүх түвшинд бүртгэл хөтөлж хадгалах юм. 

Эрсдэлийн хүчин зүйлсэд дараах зүйлийг оруулах ч зөвхөн эдгээрээр 

хязгаарлагдахгүй. Үүнд:  

a) Хэлцлийн үнэ. Зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гадуур 

хийгдсэн дахин ашиглагдах алтны хэлцлийн үнийн дүн 15,000 ам.доллар50 бол 

магадлан шинжилгээ хийх бөгөөд ингэхдээ магадлан шинжилгээ нь үнийн дүнгийн 

өсөлттэй тохирсон байна. Гэхдээ олборлолтын талбай, эсвэл түүний ойролцоох 

талбайн хэлцэлд маш бага үнийн дүн, жишээлбэл нэг грамм алтыг ч хамруулна. 

Иймд зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрт хийгдэх дахин 

ашиглагдах алтны хэлцэлд үнийн дүнг үл харгалзан онцгойлон анхаарал тавих 

ёстой.  

b) Хэлцлийн байршил. Алт нь маш бага хэмжээтэй ч үнэ цэнэтэй, амархан 

тээвэрлэгддэг тул эрсдэлгүй газар гэж байхгүй. Гэхдээ хэлцэл худалдааны хувьд 

өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрт алтны гарал үүслийг мэдүүлсэн байршилтайгаа 

таарахгүй байгаа алтны транзит, экспортын газар нутгууд, алтны гарал үүслийг 

мэдүүлсэн байршилтай ойролцоох өрсөлдөөнт зах зээл, эсвэл боловсруулах үйл 

ажиллагаа явагдаж буй газар нутаг, МУ-ТС-тай тэмцэх, авилгатай тэмцэх хууль 

тогтоомжууд, гаалийн хяналт болон засгийн газрын бусад холбогдох хяналтын 

хууль тогтоомжууд нь хангалттай түвшинд хэрэгждэггүй, банкны албан бус 

тогтолцоо бүрдсэн, бэлэн мөнгийг ихээр хэрэглэдэг газар нутаг зэрэг орно51.  

c) Материалын төрөл. Боловсруулаагүй Дахин Ашиглагдах Алт нь зарим 

тохиолдолд олборлосон алтаа ашиглан шууд алтан бүтээгдэхүүн хийх замаар 

 
48 Дахин ашиглагдах материал нь өөрөө хурцадмал байдалд шууд хувь нэмрээ оруулдаг зүйл биш байж болох ч алтны 

гарал үүслийг нуух зорилгоор эрсдэл өндөртэй, мөргөлдөөнтэй газруудад олборлосон алтыг мөнгө угаах арга хэрэгсэл 

болгон ашиглаж байж болзошгүй юм.  
49 Эдгээр мэдээлэл, бүртгэл нь нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх хөдөлгөөнтэй байгаа материалуудтай хамааралгүй ч цаашдын 

хяналт шалгалтад зориулж бэлэн байлгах ёстой. Алтны нийлүүлэлтийн сүлжээнд оролцож буй засгийн газрууд болон 

компаниуд нь мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Мөнгө угаахтай тэмцэх санхүүгийн арга хэмжээ авах 

байгууллага(ФАТФ)-ын 40 Зөвлөмж, ялангуяа (2008 оны 6-р сарын 17-ны өдрийн) Үнэт Металл, Чулууны Дилерүүдэд 

зориулсан Эрсдэлд Суурилсан Аргачлал (ЭСА)-ын Удирдамж (109-р зүйл)-ийг үз.  
50 (2003 оны) ФАТФ-ын 40 Зөвлөмж болон 2008 оны 6-р сарын 17-ны өдрийн ФАТФ-ын Үнэт Металл, Чулууны 

Дилерүүдэд зориулсан ЭСА-ын Удирдамжийг үз.  
51 (2008 оны 6-р сарын 17-ны өдрийн) Үнэт Металл, Чулууны Дилерүүдэд зориулсан ЭСА-ын Удирдамж (109-р зүйл)-

ийг үз.  
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татвараас зайлсхийх, мөнгө угаах үйлдэл бүртгэгдэж байсан нутаг дэвсгэрээс 

үүсэлтэй байх тохиолдол байдаг ч ийм төрлийн алт нь Хайлсан Дахин Ашиглагдах 

Алт (Нэр томьёоны тодорхойлолтыг үз)-тай харьцуулахад мөнгө угаах арга 

хэрэгсэл төдийлөн болдоггүй. Зөрчил мөргөлдөөнтэй газар нутагт өндөр 

концентрацтай (жишээлбэл, шороон ордын 90%-ийн цэвэр алт) үйлдвэрлэсэн 

алтыг, сайжруулж цэвэршүүлэхэд олон үйл явц дамжлага шаардахуйц, мөн зах 

зээлийн эрэлтэд нийцсэн алт үйлдвэрлэхэд маш их цаг хугацаа орохуйц, үнэ цэнэ 

муутай материалаар дамжуулж мөнгө угаалт хийх нь ховор байдаг. Мөнгө угаах 

боломжгүй алтны агууламж муутай материалуудын жишээг дурдвал электрон 

хаягдал, бусад металлыг цэвэршүүлснээс үлдсэн хаягдал зэрэг болно. 

Нөгөөтэйгүүр өндөр баяжуулалттай алтан үнэт эдлэлүүд нь олборлосон алттай 

адил физик шинж чанартай байж болно.  

d) Хэвийн бус нөхцөл. Дахин ашиглагдах гэж мэдүүлсэн алтны мэдээллийг сайтар 

шалгаж үзэх ёстой. Тухайлбал, тодорхой бэлтгэн нийлүүлэгчээс ирсэн, эсвэл аль 

нэг газар нутгаас гаралтай өндөр алтны агууламжтай материалын тоо хэмжээ 

гэнэт их өссөн бол энэ талаар тайлбар гаргуулна. Аль нэг улс оронд нийтлэг 

ашиглагдаг үнэт эдлэл нь 14 карат (58%)-ын алт байдаг бол борлуулалтын саналд 

90 хувийн цэвэр алт боловч дахин ашиглагдах материал гэж мэдүүлсэн бол 

шалгаж үзэх нь зүйтэй.  

e) Бэлтгэн нийлүүлэгч. Дахин ашиглагдах алтны өөр өөр бэлтгэн нийлүүлэгчдийн 

хувьд мөнгө угаалтын төрлийн харилцан адилгүй эрсдэлийн түвшинтэй байна. 

Тухайлбал, үйлдвэрлэл, боловсруулалтын явцад хяналттай байгууламжид 

үйлдвэрлэсэн дахин ашиглагдах алтны хувьд олон эх үүсвэрээс цуглуулсан дахин 

ашиглагдах алтнаас эрсдэл багатай байна. Эрсдэл өндөртэй бусад хүчин 

зүйлсээс дурдвал энэхүү Удирдамжид зөвлөсөн магадлан шинжилгээний процесс 

болон бэлтгэн нийлүүлэгчийн үйл ажиллагааны хоорондох нийцэмжгүй байдал, 

эсвэл тухайн бэлтгэн нийлүүлэгч нь нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх бусад бэлтгэн 

нийлүүлэгчдээс “газарзүйн хувьд маш хол зайтай” байх зэрэг юм.  

5. Дахин ашиглагдах алтны хувьд. Бичиг баримтын дүн шинжилгээ хийх, алт бэлтгэн 

нийлүүлэгчидтэй биечлэн уулзах, худалдан авалтын бүртгэл материалыг эрсдэлтэй 

нь уялдуулан санамсаргүйгээр шалгах, мөн худалдан авалт, мөнгө угаалт, 

терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх (МУ-ТСТ) тухай дүрэм журмууд, заавруудыг 

нягтлан, хянаж үнэлэх замаар онцгойлон анхаарал хандуулах шаардлагатай 

хэлцлүүдтэй холбоотой доорх мэдээллийг цуглуулах. Үүнд:  

a) Хаягдал гаргаж болох үйлдвэрлэлийн байгууламжууд байгаа эсэх,  

b) Хувийн эзэмшлийн алтан үнэт эдлэлийн эзэмшил болон эргэлт их эсэх,  

c) Баримт бичгүүдийг шалгах, эсвэл газар дээр нь биечлэн очиж танилцах замаар 

дахин ашиглагдах/хаягдал алт ашиглан хийж буй үйл ажиллагаа зохих хэмжээнд 

байгаа эсэхийг тодорхойлох, ингэхдээ алтны үнэ болон эдийн засгийн нөхцөл 

байдалтай уялдуулан харилцан адилгүй байж болохыг анхаарах.  

D. Нийлүүлэлтийн сүлжээний эрсдэлийг үнэлэх. Компанийн нийлүүлэлтийн 

сүлжээний анхаарвал зохих бодит нөхцөл байдлыг зураглах замаар цуглуулсан, олж 

авсан мэдээллийг үнэлэх. Компани нь олж авсан мэдээлэл болон дараах зүйлсийн 

хоорондох нийцэмжгүй байдлыг “эрсдэл” гэж авч үзэх ёстой. Үүнд:  

1. Энэхүү Удирдамжийн 2-р хавсралттай нийцүүлсэн компанийн нийлүүлэлтийн 

сүлжээний бодлогын стандартууд52.  

 
52 Дээрх 1(A) хэсэг болон II хавсралтыг үз.   



  

 
56 

2.  Энэхүү Удирдамжид агуулагдаж буй магадлан шинжилгээний стандарт, үйл  

явцууд.  

3. Компани оршин сууж, хувьцаа нь нээлттэй байдлаар арилжаалагдаж буй улс 

орнууд, алтны гарал үүсэл бүхий улсууд, алтны дамжин тээвэрлэгдэж, дахин 

экспортлогдож буй улс орнуудын хууль тогтоомжууд.  

4. Санхүүжилт, гүйцэтгэгч болон бэлтгэн нийлүүлэгчийн гэрээ гэх мэт компанийн үйл 

ажиллагаа болон бизнесийн харилцаа холбоог зохицуулж буй эрхзүйн хэрэгслүүд.  

5. Үндэстэн Дамнасан Корпорацуудад зориулсан ЭЗХАХБ-ын Удирдамж, олон 

улсын хүний эрх, хүмүүнлэгийн хуулиуд, мөнгө угаахтай тэмцэхтэй холбоотой 

олон улсын зөвлөмж, удирдамжууд зэрэг олон улсын бусад холбогдох хэрэгслүүд.  

3 ДУГААР ХЭСЭГ – ЭЦСИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН БОЛОВСРУУЛАГЧ КОМПАНИУД, 

БАНКНУУДЫН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА 

 Эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулагчын компаниуд, банкнууд нь цэвэршүүлэх 

үйлдвэрүүдийн магадлан шинжилгээний арга практикийг энэхүү Удирдамжтай нийцүүлэн 

үнэлэх замаар нийлүүлэлтийн сүлжээний эрсдэлүүдийг тодорхойлох ёстой.  

A. Нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх алт цэвэршүүлэгч(д)ийг тодорхойлох. Эцсийн 

бүтээгдэхүүн боловсруулалтын компаниуд нь нийлүүлэлтийн сүлжээндээ ашигладаг 

алт цэвэршүүлэх үйлдвэрүүдийг тодорхойлохыг зорих ёстой. Бэлтгэн 

нийлүүлэгчдийн сүлжээгээр дамжуулж алт цэвэршүүлэх үйлдвэрүүдийг тодорхойлж 

болох ч боловсруулалтын компаниуд нь эрсдэлтэй нь нийцүүлсэн байдлаар бэлтгэн 

нийлүүлэгчдийн мэдээлэл, мэдүүлгийг үнэлж, шалгах нь зүйтэй. Зарим тохиолдолд 

тухайн гулдмай, ембүү, зоос болон бусад цэвэршүүлсэн бүтээгдэхүүн дээр 

цэвэршүүлэх үйлдвэрийн тэмдгийг тавьсан байдаг.  

1. Цэвэршүүлэх үйлдвэрийг тодорхойлсон – III(B) хэсгийн 2-р үе шат руу шилж.  

2. Дээд зэргийн хичээл чармайлт гаргасны дараа цэвэршүүлэх үйлдвэрийг 

тодорхойлж чадаагүй – II хэсгийн 3-р үе шат руу шилж.  

 

B. Цэвэршүүлэх үйлдвэрүүд нь анхаарвал зохих зүйлсээ тодорхойлсон, эсвэл 

зохих хэмжээнд тодорхойлсон эсэхийг олж мэдэхийн тулд тэдгээр 

үйлдвэрүүдийн нийлүүлэлтийн сүлжээний магадлан шинжилгээний талаарх 

анхан шатны баримт нотолгоог олж авах. 1-р үе шатны дагуу олж авсан баримт 

нотолгоо болон (судалгаагаар болон бэлтгэн нийлүүлэгчийн хамтын ажиллагаагаар 

олж авсан) нэмэлт мэдээлэл дээр үндэслэж тухайн цэвэршүүлэх үйлдвэр нь өөрийн 

нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх анхаарвал зохих зүйлсээ тодорхойлсон, эсвэл зохих 

хэмжээнд тодорхойлсон эсэхийг олж тогтооно. Ингэхдээ компаниуд нь гадны эх 

сурвалжуудын баримт нотолгоонд тулгуурлаж эрсдэлтэй нь уялдуулан бэлтгэн 

нийлүүлэгчдийн мэдээллийг шалгаж үзэх ёстой.  

1. Цэвэршүүлэх үйлдвэр нь анхаарвал зохих зүйлсээ тодорхойлоогүй. Алтны 

нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулалтын компаниуд нь 

тухайн цэвэршүүлэх үйлдвэрийн нийлүүлэлтийн сүлжээнд анхаарвал зохих зүйлс 

байхгүй гэж тодорхойлсон бол нэмэлт магадлан шинжилгээ хийх шаардлагагүй. 

1-р үе шатанд бий болгосон удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлж, тогтмол хянаж 

байх ёстой.  

2. Цэвэршүүлэх үйлдвэр нь алтны нийлүүлэлтийн сүлжээндээ анхаарвал 

зохих зүйлсийг тодорхойлсон, эсвэл мэдэхгүй. Эцсийн бүтээгдэхүүн 

боловсруулалтын компанийн зүгээс цэвэршүүлэх үйлдвэрүүдийн алтны 
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нийлүүлэлтийн сүлжээнд анхаарвал зохих зүйл байгааг тогтоосон, эсвэл дээр 

дурдсан нэг буюу түүнээс дээш анхаарах зүйл байхгүй эсэхийг тодруулах 

боломжгүй гэж үзсэн бол доорх 3(C) хэсгийн 2-р үе шатанд шилж.  

 

C. Алтны нийлүүлэлтийн сүлжээнд анхаарах зүйлстэй гэж тогтоогдсон 

цэвэршүүлэх үйлдвэрүүдийн магадлан шинжилгээний байдлыг үнэлэх замаар 

эрсдэлийг үнэлэх. Эрсдэлийн үнэлгээ хийхийн тулд компаниуд нь нийлүүлэлтийн 

сүлжээнд анхаарах зүйлстэй цэвэршүүлэх үйлдвэрүүд энэхүү Удирдамжид заасан 

зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай алтны 

хариуцлагатай нийлүүлэлтийн сүлжээний магадлан шинжилгээний бүх 

элементүүдийг хэрэгжүүлсэн эсэхийг үнэлэх ёстой. Эцсийн бүтээгдэхүүн 

боловсруулалтын компаниуд нь дараах зүйлсийг хийх ёстой. Үүнд:  

1. Цэвэршүүлэх үйлдвэрүүдийн нийлүүлэлтийн сүлжээний магадлан шинжилгээний 

талаарх баримт нотолгоог олж авах.  

2. Эрсдэлийн үнэлгээний багуудын гаргасан мэдээллийг анхаарах.  

3. Энэхүү Удирдамжид агуулагдаж буй магадлан шинжилгээний процесс болон 

нийлүүлэлтийн сүлжээний бодлоготой цэвэршүүлэх үйлдвэрийн магадлан 

шинжилгээний арга барилын баримт нотолгоог харьцуулж давхар шалгах. (2-р 

хавсралттай нийцсэн байвал зохих) компанийн нийлүүлэлтийн сүлжээний 

бодлого болон бэлтгэн нийлүүлэгчийн магадлан шинжилгээний арга 

практикуудын хоорондох нийцэмжгүй байдлыг эрсдэл гэж үзвэл 3-р үе шатын 

удирдамжийг баримтлах ёстой.  

4. Цэвэршүүлэх үйлдвэрүүдийн магадлан шинжилгээний арга практикийг энэхүү 

Удирдамжийн стандарттай нийцүүлэн шалгасан эсэхийг тодорхойлж, аудитын 

ажлын үр дүнг олж авах. Цэвэршүүлэх үйлдвэрүүдийн магадлан шинжилгээний 

арга практикийг энэхүү Удирдамжийн стандарттай нийцүүлэн шалгаагүй, эсвэл 

цэвэршүүлэх үйлдвэрийн магадлан шинжилгээ болон тус удирдамжид заасан 

стандарт, үйл явцын хооронд нийцэмжгүй зүйл гарсан бол эцсийн бүтээгдэхүүн 

боловсруулалтын компаниуд нь 3-р үе шатны удирдамжийн дагуу эрсдэлийг 

удирдаж, удирдамжийн 4-р үе шатны удирдамжийн дагуу аудит хийгдсэн 

цэвэршүүлэх үйлдвэрүүдийг олж ажиллах ёстой.  
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3-Р ҮЕ ШАТ: ТОДОРХОЙЛСОН ЭРСДЭЛҮҮДЭД ХАРИУ ҮЙЛДЭЛ ҮЗҮҮЛЭХ 
СТРАТЕГИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

 
Зорилт: Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, эсвэл тэдгээрийг бууруулахын тулд 

тодорхойлсон эрсдэлүүдийг үнэлж, хариу үйлдэл үзүүлэх. Бүх компаниуд хамтын 

санаачилгаар энэхүү хэсэгт дурдсан зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэхийн тулд хамтарч ажиллаж 

болно. Гэхдээ компаниуд тус тусын магадлан шинжилгээндээ хариуцлага хүлээх бөгөөд бүх 

хамтарсан ажилдаа компани тус бүрийн нөхцөл байдлыг харгалзан үзэх ёстой.  

A. Үр дүнг холбогдох дээд шатны удирдлагад мэдээлэх. Нийлүүлэлтийн сүлжээний 

эрсдэлийн үнэлгээгээр тодорхойлсон бодит ба болзошгүй эрсдэлүүд, цуглуулсан 

мэдээллийг агуулсан байна.  

 

B. Бэлтгэн нийлүүлэгчтэй тогтоосон хамтын ажиллагаа, 1(C) үе шатанд заасан 

алтны нийлүүлэлтийн сүлжээний ил тод байдал, мэдээлэл цуглуулах, хяналт 

тавих дотоод бүтэц тогтолцоо зэргийг сайжруулах. Олборлогч, бэлтгэн 

нийлүүлэгч компаниуд нь дараах зүйлсийг хийх ёстой. Үүнд:  

1. Анхаарвал зохих нийлүүлэлтийн сүлжээний гаралтай бүх алтны орц, гарцын 

хувьд 1 болон 2-р хэсэг, (C), 2-р үе шатанд заасан тус тусдаа мэдээллийг цуглуулж 

хадгалдаг хяналтын тогтолцоо болон/эсвэл хадгалалтын сүлжээг бий болгох.  

2. Уурхайн олборлолт ба хүчин чадал, боловсруулах үйлдвэрлэл ба хүчин чадлын 

мэдээлэл, алтны тээвэрлэлтийн талаар бэлтгэн нийлүүлэгчдийн өгсөн мэдээлэл 

зэрэгт дурдсан зөрүүтэй зүйлсийн хувьд нөхцөл байдалд тохируулан биет 

хамгаалалт(тээвэрлэлтийн аюулгүй байдал, хөндлөнгийн оролцооноос 

хамгаалсан хайрцгуудын битүүмж г.м)-ыг сайжруулах.  

3. Хүний эрхийн ноцтой зөрчил, мөргөлдөөн зэрэгтэй холбоотойгоор эрсдэлтэй гэж 

тодорхойлсон ачаануудыг тусад нь байлгах, аюулгүй байлгах.  

4. Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр газар дээрх хяналт шалгалт 

хийх, холбогдох баримт бичигтэй танилцах эрхийг гэрээнүүд болон/эсвэл бэлтгэн 

нийлүүлэгчдэд мөрдөгдөх, тэдгээрийг хянах зорилго бүхий бичгээр үйлдсэн бусад 

гэрээ хэлцэл зэрэгт тусгах53.  

5. Алтны орц бүрийн хувьд олборлолт, бэлтгэн нийлүүлэлтийн шатны 

нийлүүлэлтийн сүлжээгээр дамжуулж үнэлгээний багийн олж авч ашиглаж буй 

дараах мэдээллийг хуваалцах. Үүнд:  

a) Тухайн алтны үндсэн уурхай, аль болох сайн таних тэмдэгтэй байх,  

b) Алт, эсвэл алт агуулсан материалыг нэгтгэж, хольж, буталж, тээрэмдэж, 

хайлж, цэвэршүүлж байгаа байршлууд, 

c) Олборлолтын арга хэлбэр (бичил уурхай, эсвэл дунд болон том хэмжээний 

уурхай эсэх), баяжуулж, хайлж, цэвэршүүлсэн огноо,  

d) Жин, сорьц чанарын үзүүлэлтүүд, 

e) Уурхайгаас цэвэршүүлэх үйлдвэр хүртэлх боловсруулалттай холбоотой 

нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх бүх бэлтгэн нийлүүлэгчид, холбогдох үйлчилгээ 

үзүүлэгч нар, мөн эзэмшил (бенефициар (ашиг хүртэгч) эзэмшил г.м)-ийн 

бүтэц, байгууллагын захирлууд, албан хаагчдын нэрс зэрэг бүтэц зохион 

байгуулалт, зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрт байгаа 

компаниуд, албан хаагчид нь бизнес, засгийн газар, улс төр болон цэргийн 

холбоо хамаарал зэргийг тодорхойлох.  

 
53 Бэлтгэн нийлүүлэгчдийг хянах, нийцэмжгүй байдлыг удирдахтай холбоотой мэдээллийг 2-5-р үе шатуудаас үз.   
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f) Алт олборлох, худалдаалах, тээвэрлэх, экспортлохтой холбоотойгоор засгийн 

газарт төлсөн бүх татвар, хураамж, нөөц ашигласны төлбөр. 

g) Алт олборлолт, худалдаа, тээвэрлэлт, экспорттой холбогдуулан засгийн 

газрын агентлагууд болон албан хаагчдад төлсөн бүх төлбөр, нөхөн төлбөр.    

h) Холбогдох хуулиар хориглоогүй бол олборлолтын цэгээс нийлүүлэлтийн 

сүлжээний бүх цэгүүд дэх засгийн газрын болон хувийн хамгаалалтын хүчин, 

бусад зэвсэгт бүлэглэлүүдэд төлсөн бүх төлбөр.  

i) Аюулгүй байдлыг харгалзан үзэхийн зэрэгцээ ил тод байдлыг хангахын тулд 

алтыг хэрхэн тээвэрлэж, боловсруулж байгаа талаар.  

6. Цэвэршүүлэх үйлдвэрүүдийн хувьд.  Зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй 

нутаг дэвсгэрээс гаралтай алтны талаарх мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах 

эрхтэй болмогц Салбарын Хөтөлбөрүүд54, эсвэл бүс нутгийн эсвэл олон улсын 

Институтчлэгдсэн Механизмтай нийцүүлэх зорилгоор магадлан шинжилгээний 

үйл явцад гарсан мэдээллийг аудиторуудад нээлттэй болгох. Хөтөлбөр, механизм 

байхгүй бол холбогдох мэдээллийг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээс эцсийн хэрэглэгч 

хүртэлх шатны худалдан авагчдад нээлттэй болгох.  

 

C. Эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөөг боловсруулах, мөрдүүлэх. Компаниуд нь 

Удирдамжийн 2-р хавсралттай нийцүүлэн 2-р үе шатанд тодорхойлсон эрсдэлүүдэд 

хариу үйлдэл үзүүлэх талаар харуулсан нийлүүлэлтийн сүлжээний эрсдэлийн 

удирдлагын төлөвлөгөөг батлах ёстой. Компаниуд нь i) хэмжигдэхүйц эрсдэл бууруулах 

арга хэмжээ авах явцдаа бизнесийн үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх, ii) хэмжигдэхүйц 

эрсдэл бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлж байхдаа бизнесийн үйл ажиллагааг түр 

зогсоох, эсвэл iii) эрсдэл бууруулах боломжгүй эсвэл эсэргүүцэлтэй тулгарсан бол 

бэлтгэн нийлүүлэгчтэй харилцаагаа таслах зэрэг замаар эрсдэлийг удирдаж болно. 

Эрсдэлийн удирдлагын стратегийг тодорхойлж, боловсруулахын тулд компаниуд нь 

дараах зүйлсийг хийх ёстой. Үүнд:  

1. Бэлтгэн нийлүүлэгчидтэй харилцаагаа үргэлжлүүлэх, түдгэлзүүлэх, эсвэл 

дуусгавар болгох замаар тодорхойлсон эрсдэлүүдийг бууруулах нь зүйтэй эсэхийг 

тогтоохын тулд Удирдамжийн 2-р хавсралтад заасан зөрчил мөргөлдөөн, өндөр 

эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай алтны нийлүүлэлтийн сүлжээний загвар 

бодлогыг хянаж үзэх.  

2. Хэмжигдэх эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ авах замаар бэлтгэн нийлүүлэгчтэй 

харилцаагаа зогсоох шаардлагагүй эрсдэлүүдийг удирдах. Хэмжигдэхүйц 

эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээний зорилго нь эрсдэлийн удирдлагын 

төлөвлөгөөг баталснаас хойшхи зургаан сарын хугацаанд дорвитой, 

хэмжигдэхүйц сайжруулалтыг бий болгох юм. Эрсдэл бууруулах стратегиа 

боловсруулахдаа компаниуд нь дараах зүйлсийг хийх ёстой. Үүнд:  

a) Хурцадмал байдлыг бий болгож буй эрсдэлүүдийг шууд, үр дүнтэй арилгаж 

чадах нийлүүлэлтийн сүлжээний оролцогч талуудыг бэхжүүлэх, тэдгээрийг 

хөшүүрэгдэн ашиглах. Олборлогч, бэлтгэн нийлүүлэгч компаниуд нь 

нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх бусад оролцогч талуудыг хөшүүрэг болгон 

ашиглаж болно, эсвэл ийнхүү ашигласан ч байж болох юм. Олборлогч 

компаниуд нь бэлтгэн нийлүүлэгчид болон холбогдох оролцогч талуудтай үр 

дүнтэй харилцах арга замуудыг хайж, эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөөг 

 
54 Тухайлбал, энэхүү Удирдамжтай нийцсэн бол Лондоны Үнэт Металлын Биржийн Хариуцлагатай Алтны Удирдамж, 

Зөрчилгүй Хайлах Үйлдвэрийн Хөтөлбөр, Хариуцлагатай Үнэт Эдлэлийн Зөвлөлийн Хадгалалтын сүлжээний 

гэрчилгээжүүлэлт зэргийг үз.  
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баталснаас хойш зургаан сарын дотор эрсдэл бууруулах тал дээр 

хэмжигдэхүйц ахиц дэвшил гаргаснаас батлан харуулах ёстой55.   

b) Эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөөнд тусгасан эрсдэлийг хэмжигдэхүйц 

байдлаар бууруулах стратегийн талаар бэлтгэн нийлүүлэгчид болон 

холбогдох оролцогч талуудтай зөвшилцөж тохиролцох. Хэмжигдэхүйц 

байдлаар эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг компанийн бэлтгэн 

нийлүүлэгчид, тэдгээрийн үйл ажиллагаанд тохируулж, эрсдэлийн 

удирдлагын төлөвлөгөөг баталснаас хойш зургаан сарын хугацаан дахь 

гүйцэтгэлийн зорилтуудыг тодорхой зааж, сайжруулалтыг хэмжих тоон болон 

чанарын үзүүлэлтийг тусган оруулах ёстой56. Компаниудын зүгээс холбогдох 

оролцогч талуудад эрсдэлийн үнэлгээний болон удирдлагын төлөвлөгөөг 

хянаж, асуулт асууж, анхаарал татсан асуудлаар саналаа илэрхийлж, эрсдэл 

бууруулах өөр арга зам санал болгоход хангалттай цаг хугацааг олгох ёстой.  

c) Хариуцлагатай нийлүүлэлтийн сүлжээний удирдлагын талаарх Салбарын 

Хөтөлбөрүүд, эсвэл Институтчлэгдсэн механизмуудын хөгжиж буй улс 

орнуудад үзүүлэх нийгэм, эдийн засгийн нөлөө, олон улсад хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн стандартуудыг харгалзан үзсэний үндсэн дээр эдгээр 

санаачилгуудад оролцох эсвэл дэмжлэг үзүүлэх57.  

i) Анхаарвал зохих үйл ажиллагаатай бүх алт үйлдвэрлэгчид болон бичил 

уурхайн алт ашиглаж буй бусад олборлогч, бэлтгэн нийлүүлэгч 

компаниуд нь Хууль ёсны Бичил уурхайчид (Нэр томьёоны тодорхойлолтыг 

үз)-ыг Хавсралттай нийцсэн, аюулгүй, ил тод, шалгах боломжтой алтны 

нийлүүлэлтийн сүлжээг бий болгоход нь тусалж, дэмжлэг үзүүлэх ёстой.  

ii) Анхаарвал зохих үйл ажиллагаатай бусад бүх алт үйлдвэрлэгчид болон 

олборлох, бэлтгэн нийлүүлэх шатны бусад компаниуд нь Хавсралтад заасан 

арга хэмжээнд дэмжлэг үзүүлж ажиллах нь зохилтой.  

 

D. Эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, эрсдэл бууруулах ажлын 

гүйцэтгэлийг хянан шалгах, холбогдох дээд шатны удирдлагад эргэн тайлагнах, 2-

р хавсралтад заасан эрсдэлийн удирдлагын стратегиудтай нийцүүлэн эрсдэлийг 

бууруулах оролдлогууд хийж амжилтгүй болсон тохиолдолд бэлтгэн 

нийлүүлэгчидтэй харилцаагаа түр зогсоох, эсвэл таслах талаар харгалзан үзэх58. 

Олборлогч, бэлтгэн нийлүүлэгч компаниуд нь орон нутгийн болон улсын эрх бүхий 

байгууллагууд, бусад олборлогч, бэлтгэн нийлүүлэгч компаниуд, олон улсын болон 

иргэний нийгмийн байгууллагууд, холбогдох гуравдагч талуудтай хамтран ажиллах, 

зөвшилцөх замаар эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлж, хянаж, гүйцэтгэлийг 

нь хянах ёстой. Олборлогч, бэлтгэн нийлүүлэгч компаниуд нь эрсдэл бууруулах арга 

хэмжээний гүйцэтгэлийг хянахын тулд олон нийтийн хяналтын сүлжээ байгуулах, эсвэл 

энэ тал дээр дэмжлэг үзүүлж болно.  

 

 
55 Компаниуд нь эрсдэлийн удирдлагын стратегийн зөвлөмжийг Удирдамжийн 3-р хавсралтаас харах ёстой. 3-р хавсралтад 

эрсдэл бууруулах арга хэмжээний зөвлөмж болон сайжруулалтыг хэмжих зарим үзүүлэлтүүдийг оруулсан болно. 

Удирдамжийг хэрэгжүүлэх үе шатнаас эрсдэл бууруулах нарийвчилсан удирдамжийг харж болно.  
56 Удирдамжийн 3-р хавсралт буюу Эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ болон сайжруулалтыг хэмжих үзүүлэлтүүдийг үз.   
57 ЭЗХАХБ-ын Үндэстэн Дамнасан Корпорацуудад зориулсан (2011 оны) Удирдамжийн II(B)(2) бүлэг.  
58 Эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөө баталснаас хойш зургаан сарын хугацаанд тодорхойлсон эрсдэлээс урьдчилан 

сэргийлэх, бууруулах тал дээр дорвитой хэмжигдэхүйц ахиц дэвшил гараагүй бол компаниуд нь хамгийн багадаа гурван 

сарын хугацаанд тухайн бэлтгэн нийлүүлэгчтэй харилцаагаа түр зогсоох, эсвэл таслах ёстой.   
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E. Зайлшгүй бууруулах шаардлагатай эрсдэл, эсвэл нөхцөл байдал өөрчлөгдсөний 

дараа нөхцөл байдал болон эрсдэлийн нэмэлт үнэлгээ хийх59. Нийлүүлэлтийн 

сүлжээний магадлан шинжилгээ нь уян хатан процесс учир эрсдэлийг тасралтгүй 

хянахыг шаарддаг. Эрсдэл бууруулах стратегийг хэрэгжүүлсний дараа компаниуд нь 

эрсдэлийн удирдлага үр дүнтэй байгаа эсэхийг нягтлахын тулд 2-р үе шатыг давтах 

ёстой. Түүнчлэн компанийн бэлтгэн нийлүүлэлтийн сүлжээнд өөрчлөлт гарсан бол сөрөг 

нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, энэхүү нөлөөг бууруулахын тулд зарим үе шатуудыг 

давтах шаардлагатай байж болно.  

2 ДУГААР ХЭСЭГ – ЭЦСИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН БОЛОВСРУУЛАЛТЫН КОМПАНИУДАД 

ЗОРИУЛСАН ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГА 

A. Үр дүнг холбогдох дээд шатны удирдлагад мэдээлэх. Нийлүүлэлтийн сүлжээний 

эрсдэлийн үнэлгээгээр тодорхойлсон бодит ба болзошгүй эрсдэлүүд, цуглуулсан 

мэдээллийг агуулсан байна.  

B. 1(C)-р үе шатанд заасан алтны нийлүүлэлтийн сүлжээний хяналт, ил тод 

байдал, мэдээлэл цуглуулах, хяналт тавих дотоод тогтолцоог сайжруулах. 

Цэвэршүүлэх үйлдвэрүүдийг тодорхойлсон, ангилж, ялгасан болон тогтмол 

шинэчилсэн мэдээлэл, мөн 3-р хэсгийн 2-р үе шатанд заасан магадлан 

шинжилгээний үр дүнг оруул.  

C. Эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөөг боловсруулах, мөрдүүлэх. 2-р үе шатанд 

тодорхойлсон эрсдэлүүдэд компани нь хариу үйлдэл хэрхэн үзүүлэхээ харуулсан 

эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөөг батлах ёстой. Тус стратеги нь нийлүүлэлтийн 

сүлжээн дэх цэвэршүүлэх үйлдвэрүүдийг тодорхойлсон эсэхээс хамааран өөр байна.  

1. Цэвэршүүлэх үйлдвэрүүдийг тодорхойлох боломжгүй – 1 болон 2-р үе 

шатанд заасны дагуу хичээл зүтгэл гаргаж, оролдлого хийсний дараа эцсийн 

бүтээгдэхүүн боловсруулалтын компаниуд нь нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх 

цэвэршүүлэх үйлдвэрүүдийг тодорхойлох боломжгүй бол эрсдэлийн удирдлагын 

төлөвлөгөөг боловсруулж мөрдүүлэх ёстой. Эцсийн бүтээгдэхүүн 

боловсруулалтын компаниуд нь нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх цэвэршүүлэх 

үйлдвэрүүдийг тодорхойлох тал дээр хэмжигдэхүйц дорвитой ахиц дэвшил 

гаргаснаа батлан харуулах ёстой. Эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулалтын 

компаниуд нь тус тусдаа, эсвэл салбарын хэмжээнд хамтарсан байдлаар 

нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх цэвэршүүлэх үйлдвэрүүдийг тодорхойлж болно.  

a) Эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулалтын компаниуд нь бэлтгэн нийлүүлэгчийн  

нууцлалтай мэдээлэл өгөх шаардлагыг холбогдох гэрээнүүдэд оруулах 

замаар, мөн нууц мэдээлэл хуваалцах систем ашиглах замаар “шууд бэлтгэн 

нийлүүлэгчид”-тэй нууц хэлэлцээр хийж цэвэршүүлэх үйлдвэрүүдийг 

тодорхойлох ёстой.  

b) Эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулалтын компаниуд нь шууд бэлтгэн 

нийлүүлэгчдээс оролцогч талуудыг тодорхойлоход (хэмжээ болон бусад хүчин 

зүйлсийн улмаас) хүндрэлтэй гэж үзвэл нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх 

цэвэршүүлэх үйлдвэрүүдийг тодорхойлох, тэдгээрийн магадлан шинжилгээг 

 
59 Компаниудын хадгалалтын сүлжээний баримтууд, эрдэс баялгийн гарал үүсэл, тээвэрлэлт хийгдэх мөргөлдөөнтэй газар 

нутгуудын нөхцөл байдлыг тасралтгүй хянах замаар нөхцөл байдлын өөрчлөлтийг эрсдэлд суурилсан байдлаар 

тодорхойлох ёстой. Нөхцөл байдлын өөрчлөлт гэдэгт хадгалалтын сүлжээ, гарал үүслийн байршил, тээвэрлэлтийн 

маршрутууд болон экспортын цэг дээрх оролцогч тал, эсвэл бэлтгэн нийлүүлэгч өөрчлөгдөх зэрэг тохиолдлууд орно. Мөн 

үүнд тодорхой газар нутагт мөргөлдөөн хурцдах, тухайн газар нутгийг хянаж буй цэргийн хүчний өөрчлөлт, уурхайн 

эзэмшил болон хяналтын өөрчлөлт зэрэг нөхцөл байдалтай холбоотой хүчин зүйлсийг оруулж болно.  
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үнэлэх зорилгоор бэлтгэн нийлүүлэгчид(эсвэл бизнесийн харилцаатай бусад 

компаниуд)-ийг татан оролцуулах замаар салбарын бусад гишүүдтэй хамтран 

ажиллаж болно. Мөн эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулалтын компаниуд нь 

энэхүү Удирдамжийн шаардлагуудтай нийцсэн салбарын баталгаажуулалтын 

схемийг ашиглан цэвэршүүлэх үйлдвэрүүдээс ханган нийлүүлэх зорилгоор 

тэднийг тодорхойлох боломжтой.  

2. Нийлүүлэлтийн сүлжээндээ анхаарвал зохих эрсдэлтэй гэж 

тодорхойлогдсон цэвэршүүлэх үйлдвэрүүд – Эцсийн бүтээгдэхүүн 

боловсруулалтын компаниуд i) энэхүү Удирдамжийн 2-р хавсралтад заасны дагуу 

хэмжигдэхүйц эрсдэл бууруулах арга хэмжээ авах явцдаа цэвэршүүлэх 

үйлдвэрүүдтэй бизнесийн үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх, ii) цэвэршүүлэх 

үйлдвэрүүд нь хэмжигдэхүйц эрсдэл бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлж байхад 

бизнесийн үйл ажиллагааг түр зогсоох, эсвэл iii) эрсдэл бууруулах арга хэмжээг 

авч хэрэгжүүлэх боломжгүй, 2-р хавсралтад заасан эрсдэлийн удирдлагын 

төлөвлөгөөний дагуу хариу арга хэмжээ авахгүй бол харилцаагаа таслах зэрэг 

арга хэмжээ авснаар эрсдэлээ удирдаж болно. Үүнд:  

a) Цэвэршүүлэх үйлдвэр нь (2-р хавсралтын 1, 2 дугаар зүйлд заасан) ноцтой 

зөрчил, (2-р хавсралтын 3, 4 дүгээр зүйлд заасан) засгийн газрын бус зэвсэгт 

бүлэглэлүүд шууд ба шууд бус дэмжлэг үзүүлэх эрсдэлтэй бэлтгэн 

нийлүүлэгчидтэй харилцаа холбоогоо нэн даруй түдгэлзүүлж, таслаагүй бол 

(шууд эсвэл дэд бэлтгэн нийлүүлэгчдээр дамжуулж) тухайн цэвэршүүлэх 

үйлдвэртэй харилцаагаа таслах арга хэмжээ авах.  

b) Цэвэршүүлэх үйлдвэрүүд нь 2-р хавсралтын дагуу60 эрсдэл бууруулах арга 

хэмжээнд оролцож байгаа, эсвэл тэдгээр үйлдвэр нь энэхүү Удирдамжид 

заасан магадлан шинжилгээний зөвлөмжүүдийг бүрэн хэрэгжүүлэх үе 

шатандаа байгаа бол эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулалтын компаниуд нь 

эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөөг баталснаас хойш зургаан сарын 

хугацаанд цэвэршүүлэх үйлдвэрүүд дорвитой, хэмжигдэхүйц ахиц дэвшил 

гаргасан эсэхийг баталгаажуулах ёстой. Эцсийн бүтээгдэхүүн 

боловсруулалтын компаниуд нь өөрсдийн эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөөг 

боловсруулахдаа дараах зүйлсийг хийх ёстой. Үүнд:  

i) Хурцадмал байдлыг өдөөж буй эрсдэлийг илүү үр дүнтэй, шууд бууруулах 

чадавх бүхий нийлүүлэлтийн сүлжээний цэвэршүүлэх үйлдвэрүүдийг 

хөшүүргэдэн ашиглах. Эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулалтын компаниуд 

нь гэрээндээ магадлан шинжилгээний гүйцэтгэлийг тусган оруулах замаар, 

эсвэл салбарын холбоод болон оролцогч талуудын санаачилгуудаар 

дамжуулж цэвэршүүлэх үйлдвэрүүдийг хөшүүргэдэн ашиглаж болно. 

Ингэхдээ дээр дурдсан санаачилгууд нь хөгжиж буй улс орнуудын нийгэм, 

эдийн засагт үзүүлэх нөлөө болон олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн 

стандартуудыг харгалзан үзсэн эсэхийг нягталж баталгаажуулна61.  

ii) Үнэ цэнийн зарчмуудыг ойлгуулах, эсвэл чадавх бэхжүүлэх сургалтаар 

дамжуулж цэвэршүүлэх үйлдвэрүүдийн магадлан шинжилгээг 

сайжруулахад анхаарах. Мөн эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулалтын 

компаниуд нь олон улсын холбогдох байгууллагууд, ТББ-ууд, оролцогч 

 
60 Удирдамжийн 10, 14-р зүйлүүдэд засгийн газрын болон хувийн хамгаалалтын хүчинд шууд ба шууд бус байдлаар 

дэмжлэг үзүүлэх, авилга хээл хахууль, эрдэс баялгийн гарал үүслийг буруу мэдээлэх, мөнгө угаах, засгийн газарт төлөх 

татвар, хураамж болон нөөц ашигласны төлбөрийг нуун дарагдуулах зэрэг эрсдэлүүдийг хэрхэн удирдах талаар заасан.  
61 ЭЗХАХБ-ын Үндэстэн Дамнасан Корпорацуудад зориулсан (2011 оны) Удирдамжийн II(B)(2) бүлэг.   
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талууд болон бусад экспертүүдтэй хамтарч магадлан шинжилгээний чадавх 

бэхжүүлэх сургалтыг боловсруулж, хэрэгжүүлэхийг өөрийн болон 

боловсруулах салбарын гишүүн байгууллагуудад уриалах ёстой.  

iii) Эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөөнд тусгагдсан эрсдэлийг хэмжигдэхүйц 

байдлаар бууруулах асуудлаар тохиролцоонд хүрэхийн тулд цэвэршүүлэх 

үйлдвэрүүд болон бусад нийтлэг бэлтгэн нийлүүлэгч нартай зөвшилцөх. 

Тухайн бэлтгэн нийлүүлэгчид болон тэдгээрийн үйл ажиллагааны онцлогт 

эрсдэлийг хэмжигдэхүйц байдлаар бууруулах арга хэмжээг тохируулж, 

эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөөг баталснаас хойш зургаан сарын 

хугацаанд гүйцэтгэх тодорхой зорилтуудыг зааж, ахиц дэвшлийг хэмжих 

тоон болон чанарын үзүүлэлтүүдийг тусган оруулах ёстой.  

 

D. Энэхүү Удирдамжид заасан магадлан шинжилгээний зөвлөмжүүдийг 

хэрэгжүүлэх  зорилгоор эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, 

эрсдэл бууруулах арга хэмжээний гүйцэтгэлийг хянан шалган, холбогдох дээд 

шатны удирдлагад эргэн тайлагнаж, (Удирдамжийн 2-р хавсралтын 10, 14-р 

зүйлийн дагуу) эрсдэл бууруулах арга хэмжээ эсвэл засч залруулах арга 

хэмжээ авч хэрэгжүүлэх гэж оролдоод амжилтгүй болсон тохиолдолд 

цэвэршүүлэх үйлдвэрүүдтэй харилцаагаа түр зогсоох, эсвэл таслах талаар авч 

үзэх62.  

 

E. Нөхцөл байдал өөрчлөгдсөний дараа, эсвэл зайлшгүй бууруулах шаардлагатай 

эрсдэлүүдтэй холбоотой нөхцөл байдлын болон эрсдэлийн нэмэлт үнэлгээг 

хийж гүйцэтгэх63. Нийлүүлэлтийн сүлжээний магадлан шинжилгээ нь уян хатан 

процесс учир эрсдэлийг тасралтгүй хянахыг шаарддаг. Эрсдэл бууруулах стратегийг 

хэрэгжүүлсний дараа компаниуд нь эрсдэлийн удирдлага үр дүнтэй байгаа эсэхийг 

нягтлахын тулд 2-р үе шатыг давтах ёстой. Түүнчлэн компанийн бэлтгэн 

нийлүүлэлтийн сүлжээнд өөрчлөлт гарсан бол сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан 

сэргийлэх, энэхүү нөлөөг бууруулахын тулд зарим үе шатуудыг давтах шаардлагатай 

байж болно.  

  

 
62 Эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөөг баталж хэрэгжүүлснээс хойш зургаан сарын дотор i) 2-р хавсралтын 10, 14-р зүйлд 

заасны дагуу тодорхойлсон эрсдэлүүдээс урьдчилан сэргийлэх, тэдгээрийг бууруулах, эсвэл ii) энэхүү Удирдамжид заасан 

магадлан шинжилгээний зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх хүрээнд засч залруулах арга хэмжээ авах тал дээр томоохон, 

хэмжигдэхүйц үр дүн гараагүй бол компаниуд нь хамгийн багадаа гурван сарын хугацаанд цэвэршүүлэх үйлдвэрүүдтэй 

(шууд эсвэл дэд бэлтгэн нийлүүлэгчдээр дамжуулж) харилцаагаа түр зогсоох, эсвэл таслах ёстой.   
63 Компаниудын хадгалалтын сүлжээний баримтууд, эрдэс баялгийн гарал үүсэл, тээвэрлэлт хийгдэх зөрчил 

мөргөлдөөнтэй газар нутгуудын нөхцөл байдлыг тасралтгүй хянах замаар нөхцөл байдлын өөрчлөлтийг эрсдэлд 

суурилсан байдлаар тодорхойлох ёстой. Нөхцөл байдлын өөрчлөлт гэдэгт хадгалалтын сүлжээ, гарал үүслийн байршил, 

тээвэрлэлтийн маршрутууд болон экспортын цэг дээрх оролцогч тал, эсвэл бэлтгэн нийлүүлэгч өөрчлөгдөх зэрэг 

тохиолдлууд орно. Мөн үүнд тодорхой газар нутгуудад мөргөлдөөн хурцдах, тухайн газар нутгийг хянаж буй цэргийн 

хүчний өөрчлөлт, уурхайн эзэмшил болон хяналтын өөрчлөлт зэрэг нөхцөл байдалтай холбоотой хүчин зүйлсийг оруулж 

болно. 
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4-Р ҮЕ ШАТ: ЦЭВЭРШҮҮЛЭХ ҮЙЛДВЭРИЙН МАГАДЛАН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АРГА 
ПРАКТИКТ ХАРААТ БУС ГУРАВДАГЧ ТАЛААР АУДИТ ХИЙЛГҮҮЛЭХ 

 
Зорилт: Зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай алтны 

хариуцлагатай нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх цэвэршүүлэх үйлдвэрийн магадлан 

шинжилгээнд хараат бус гуравдагч талаар аудит хийлгүүлэх, Институтчлэгдсэн Механизм 

эсвэл Салбарын Хөтөлбөрөөр дамжуулж цэвэршүүлэх болон боловсруулах салбарын 

магадлан шинжилгээний арга практикийг сайжруулахад хувь нэмэр оруулах.  

 Энэхүү хэсэгт дурдсан зөвлөмжүүдийг аудитын стандарт болгон ашиглах 

зорилгогүй ч цэвэршүүлэх үйлдвэрийн магадлан шинжилгээний хэрэгжилтэнд хараат 

бус гуравдагч талын аудит хийлгүүлэхэд компаниуд, Салбарын Хөтөлбөр, эсвэл 

Институтчлэгдсэн Механизмын хувьд (одоогийн болон шинээр бий болгох аудитын 

тогтолцоондоо) анхаарч үзвэл зохих зарим үндсэн зарчмууд, цар хүрээ, шалгуур 

болон бусад ерөнхий мэдээлэл зэргийг заасан болно. Аудиторууд нь боловсруулах 

салбарын нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх цэгүүд дээр өөр бусад зорилгоор 

хэрэгжүүлсэн хараат бус гуравдагч талын хийсэн бусад аудит(харилцагчаа таньж 

мэдэх аудит, эсвэл гулдмай тээвэрлэгчдийн аудит г.м)-ын дүгнэлтийг ашиглаж болох 

бөгөөд энэ тохиолдолд дээрх аудитын ажлууд нь дор дурдсан талбаруудыг хамарч, 

удирдлагын системийн баталгаажуулалттай холбоотой олон улсад хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн аудитын стандартуудтай нийцсэн байх ёстой64.    

A. Зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай алтны 

хариуцлагатай нийлүүлэлтийн сүлжээнд зориулсан цэвэршүүлэх үйлдвэрийн 

магадлан шинжилгээний хэрэгжилтийг шалгах хараат бус гуравдагч талын 

аудитыг төлөвлөх. Аудитын ажилд дараах цар хүрээ, шалгуур, зарчмууд болон үйл 

ажиллагааг оруулна65. Үүнд:  

1. Аудитын цар хүрээ: Аудитын цар хүрээнд зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй 

нутаг дэвсгэрээс гаралтай алтны хариуцлагатай нийлүүлэлтийн сүлжээнд 

зориулсан магадлан шинжилгээг хэрэгжүүлэхэд цэвэршүүлэх үйлдвэрүүдийн 

ашиглаж буй бүх үйл ажиллагаа, процесс, системүүдийг хамруулна. Үүнд 

холбогдох бодлого, дүрэм журмууд, цэвэршүүлэх үйлдвэрийн алтны 

нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх хяналт, алтны нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх оролцогч 

талуудын тогтоосон харилцаа холбоо, бэлтгэн нийлүүлэгчдийн талаар эцсийн 

бүтээгдэхүүн боловсруулалтын компаниудын өгсөн мэдээлэл, хадгалалтын 

сүлжээ болон бусад хянах боломжтой мэдээлэл, газар дээрх судалгаа зэрэг 

цэвэршүүлэх үйлдвэрийн эрсдэлийн үнэлгээ болон цэвэршүүлэх үйлдвэрийн 

эрсдэлийн удирдлагын стратегиуд зэргийг оруулах боловч зөвхөн эдгээрээр 

хязгаарлагдахгүй.  

2. Аудитын шалгуур: Аудитын ажлаар энэхүү Удирдамжид үндэслэсэн аудитын 

стандарттай цэвэршүүлэх үйлдвэрийн магадлан шинжилгээний практик 

хэрэгжилтийг харьцуулж, нийцэж байгаа эсэхийг тодорхойлно.  

3. Аудитын зарчмууд:  

 
64 Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн аудитын стандартуудад ISO19011, SA8000, ISAE 3000 болон SSEA100 зэргийг 

оруулах бөгөөд зөвхөн эдгээрээр хязгаарлагдахгүй.  
65 Компаниуд нь аудитын хөтөлбөрүүдийн нарийвчилсан шаардлагууд (хөтөлбөрийн хариуцлагууд, журмууд, бүртгэл 

хөтлөлт, хяналт дүгнэлт) болон аудитын үйл ажиллагааны нарийвчилсан үе шатуудын талаар 19011:2002 ISO Олон улсын 

стандарт (ISO 19011 гэх)-ыг үзэж болно.  
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a) Хараат бус байдал: Аудитын хараат бус, зөрчилгүй байдлыг хангахын тулд 

аудитын байгууллага болон аудитын багийн бүх гишүүд (“аудиторууд”) нь 

цэвэршүүлэх үйлдвэр болон тус үйлдвэрийн охин компаниуд, тусгай 

зөвшөөрөл эзэмшигчид, гэрээлэгчид, бэлтгэн нийлүүлэгчид болон хамтарсан 

аудитад оролцож буй компаниудаас хараат бус байх ёстой. Тодруулж хэлбэл, 

ялангуяа аудиторууд нь аудит хийлгэж байгаа байгууллагатай бизнес болон 

санхүүгийн харилцааны (хувьцаа, өр төлбөр, үнэт цаас г.м) хувьд ямарваа 

ашиг сонирхлын зөрчилгүй, эсвэл аудитын ажлаас өмнөх 24 сарын хугацаанд 

нийлүүлэлтийн сүлжээний оролцогч талуудын болон/эсвэл цэвэршүүлэх 

үйлдвэрийн магадлан шинжилгээг боловсруулах, тогтоох, хэрэгжүүлэхтэй 

холбоотой үйлчилгээ үзүүлж байгаагүй байх ёстой.  

b) Чадамж: Аудиторууд нь гуравдагч талын аудитын ажлыг гүйцэтгэхэд 

шаардлагатай тусгай чадамж, ур чадваруудтай байх ёстой. Компаниуд нь 

аудитын шинэ стандартууд гаргах, эсвэл одоогийн аудитын стандартуудаа 

өөрчлөхдөө аудиторын чадамжтай холбоотой тусгай шаардлагуудын талаар 

олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн аудитын стандартуудыг судалж үзэх 

ёстой66. Хувийн ур чадваруудад шударга байдал, бодит дүгнэлт, нууцлал 

хадгалалт, нээлттэй байдал, мэргэжлийн байдал зэрэг шинж чанаруудыг 

оруулах боловч эдгээрээр хязгаарлагдахгүй. Тусгай чадамжуудад дараах 

зүйлсийг оруулах ч мөн эдгээрээр хязгаарлагдахгүй.  

i) Аудитын зарчмууд, журмууд болон арга техникүүд67.  

ii) Нийлүүлэлтийн сүлжээний магадлан шинжилгээний зарчмууд, журмууд 

болон арга техник. 

iii) Алт худалдан авалтын практикууд, алтны нийлүүлэлтийн сүлжээ.  

iv) Алт олборлогдсон, эсвэл тээвэрлэгдэж ирсэн улс орны нийгэм, соёл болон 

түүхийн талаарх мэдлэг туршлага. Үүнд аудитын ажлыг гүйцэтгэхэд 

шаардлагатай хэлний мэдлэг болон соёлын ойлголт зэргийг хамруулж болно.  

v) ЭЗХАХБ-ын Удирдамж болон Алтны талаарх Нэмэлт Зөвлөмж, үүнд зөрчил 

мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай эрдэс баялгийн 

нийлүүлэлтийн сүлжээний загвар бодлого (2-р хавсралт) зэргийг оруулна.  

c) Хариуцлагатай байдал. Салбарын хөтөлбөрүүд, эсвэл Институтчлэгдсэн 

Механизмууд нь аудитын ажлын зорилтууд, цар хүрээ болон шалгуурт 

үндэслэж, аудитын хөтөлбөртэй нийцүүлэн аудитын ажлыг гүйцэтгэх 

аудиторуудын чадамжийг тогтмол хянаж байх ёстой.  

4. Аудитын үйл ажиллагаа:  

a) Аудит ажлын бэлтгэл: Аудитын ажлын зорилтууд, цар хүрээ, хэл болон 

шалгуур үзүүлэлтийг аудиторуудад тодорхой мэдээлж, аудитын ажлыг 

эхлүүлэхээс өмнө аудитор болон аудит хийлгэж буй этгээдийн хооронд байгаа 

аливаа эргэлзээтэй зүйлсийг тодруулах ёстой68. Аудиторууд нь боломжит цаг 

хугацаа, нөөц бололцоо, мэдээлэл болон холбогдох талуудын хамтын 

ажиллагаа зэрэгт үндэслэж аудитын ажлыг хийх боломжтой эсэхийг 

тодорхойлох ёстой69.  

 
66 Олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн аудитын стандартуудад ISO19011, SA8000, ISAE 3000 болон SSEA100 зэргийг 

оруулах бөгөөд зөвхөн эдгээрээр хязгаарлагдахгүй.   
67 Компаниуд нь ISO9001, эсвэл SA8000 зэрэг аудиторын сургалт болон одоогийн удирдлагын системийн магадлан 

итгэмжлэл зэргийг харгалзан үзэх ёстой.  
68 ISO 19011 стандартын 6.2-р бүлгийг үз.   
69 Ibid.  
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b) Талбай дээрх шалгалт: Талбайн шалгалтыг эхлүүлэхийн өмнө аудиторууд нь 

аудитын төлөвлөгөө70 болон бүх ажлын баримт бичгүүдийг71 бэлтгэх ёстой. 

Аудиторууд нь холбогдох ярилцлага хийж (удирдлага болон үнэлгээний 

багуудтай ярилцах), ажиглалт хийж, баримт бичгийг хянах замаар нэмэлт 

баталгаа нотолгоог цуглуулж, мэдээллийг шалгах ёстой. Талбайн шалгалтад 

дараах зүйлсийг багтаана:  

i) Зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай алтны 

хариуцлагатай нийлүүлэлтийн сүлжээний магадлан шинжилгээг хийж 

гүйцэтгэдэг цэвэршүүлэх байгууламж болон талбай.   

ii) Аудитын стандартын дагуу шаардагдаж болох цэвэршүүлэх үйлдвэрийн 

бэлтгэн нийлүүлэгчид (алт үйлдвэрлэгчид, дотоодын экспортлогчид, олон 

улсын алтны худалдаачид, дахин боловсруулах үйлдвэрүүд)-ийн дээж. 

iii) Үнэлгээний багуудтай зөвшилцөх, ингэхдээ шалгах боломжтой, 

найдвартай, шинэчилсэн мэдээллийг гаргаж авах арга болон стандартуудыг 

дүгнэхийн тулд алсын зайнаас зөвшилцөж болно.  

iv) Алтны нийлүүлэлтийн сүлжээнд тодорхойлсон эрсдэл болон нөхцөл 

байдалтай холбоотой гэж аудиторуудын үзсэн орон нутгийн болон үндэсний 

засгийн газрын эрх бүхий байгууллагууд, НҮБ-ын экспертийн бүлгүүд, НҮБ-ын 

энхийг сахиулах хүчин, орон нутгийн иргэний нийгэм зэрэгтэй зөвлөлдөх.  

c) Баримт бичиг нягтлах. Зөрчил мөргөлдөөнтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай 

алтны цэвэршүүлэх үйлдвэрийн нийлүүлэлтийн сүлжээний магадлан 

шинжилгээний хүрээнд гаргаж авсан бүх түүвэр баримт бичгүүдийн хувьд 

“баримтжуулж буй систем нь аудитын шалгуурт нийцэж буй эсэх”-ийг 

тодорхойлж хянаж үзэх ёстой72. Үүнд нийлүүлэлтийн сүлжээний дотоод 

хяналтын талаарх баримт бичиг (хадгалалтын сүлжээний баримт бичиг, 

төлбөрийн бүртгэл), бэлтгэн нийлүүлэгчидтэй хийсэн холбогдох харилцаа 

холбоо болон гэрээний зүйл заалтууд, эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулалтын 

компаниудад өгсөн мэдээлэл, цэвэршүүлэх үйлдвэрийн эрсдэлийн үнэлгээний 

баталгаа нотолгоо (бизнесийн түншүүд, бэлтгэн нийлүүлэгчдийн талаарх бүх 

бүртгэл, ярилцлага болон газар дээрх үнэлгээ), эрсдэлийн удирдлагын 

талаарх баримт бичиг (сайжруулалтын үзүүлэлтийн талаар бэлтгэн 

нийлүүлэгчидтэй хийсэн хэлцэл) зэрэг орох боловч эдгээрээр 

хязгаарлагдахгүй. Талбай дээрх шалгалтын үед аудиторууд нь баримт бичгийг 

санамсаргүй байдлаар түүвэрлэнэ. Түүврийг сонгохдоо бэлтгэн нийлүүлэгчид 

болон/эсвэл алтны нийлүүлэлтийн сүлжээтэй холбоотой эрсдэлүүд, жилийн 

оргил ба оргил бус цаг хугацаа, бэлтгэн нийлүүлэгч бүрээс авч ашигласан 

материалын хэмжээ зэргийг харгалзан үзнэ. Шалгах баримт бичгүүдэд бэлтгэн 

нийлүүлэгч бүрийн түүврийг хамруулах бөгөөд алтны гарал үүслийн орон, 

бэлтгэн нийлүүлэгчид болон бизнесийн түншүүдтэй холбоотой эрсдэлийн 

түвшинтэй нь уялдуулан түүврийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ. Цэвэршүүлэх 

үйлдвэрийн магадлан шинжилгээний арга хэмжээтэй холбоотой асуудал 

байна гэж аудитор үзсэн бол түүврийн хэмжээг нэмэгдүүлэх ёстой.  

d) Аудитын дүгнэлт: Аудиторууд нь цуглуулсан баримт нотолгоонд үндэслэж 

зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай алтны 

хариуцлагатай нийлүүлэлтийн сүлжээнд зориулсан цэвэршүүлэх үйлдвэрийн 

 
70 ISO 19011 стандартын 6.4.1-р зүйлийг үз.  
71 ISO 19011 стандартын 6.4.3-р зүйлийг үз. 
72 ISO 19011 стандартын 6.3-р зүйлийг үз 
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магадлан шинжилгээ нь Удирдамжийн энэ хэсгийн зөвлөмжүүдтэй уялдсан 

аудитын стандарттай нийцэж байгаа эсэхийг тодорхойлсон дүгнэлтийг гаргах 

ёстой. Аудиторууд нь цэвэршүүлэх үйлдвэрт зориулан магадлан 

шинжилгээгээ сайжруулах зөвлөмжийг аудитын тайландаа тусгах ёстой.  Мөн 

аудиторууд нь 5-р үе шатны дагуу хэвлэн нийтлэхэд зориулж аудитын 

хураангуй тайланг бэлтгэх ёстой.  

 

B. Аудитын ажлыг аудитын цар хүрээ, шалгуур, зарчмууд болон дээр дурдсан үйл 

ажиллагааны дагуу хэрэгжүүлэх. Нийлүүлэлтийн сүлжээний бүх оролцогч талууд нь 

аудитын ажлыг аудитын цар хүрээ, шалгуур, зарчмууд болон дээр дурдсан үйл 

ажиллагааны дагуу явуулсан эсэхийг нягталж баталгаажуулахын тулд хамтран 

ажиллах ёстой. Ингэхдээ дор дурдсан зарим, эсвэл бүх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхийн 

тулд Салбарын Хөтөлбөрүүд эсвэл Институтчлэгдсэн Механизмуудыг ашиглан 

ажиллахыг зөвлөж байна.  

1. Энэхүү Удирдамжийн зөвлөмжүүдийн дагуу Аудитын Стандартуудыг 

боловсруулах.  

2. Аудиторуудыг магадлан итгэмжлэх.  

3. Аудитын хөтөлбөрийг хянах, аудитын ажлыг аудитын хөтөлбөртэй нийцүүлэн 

хэрэгжүүлэх аудиторуудыг тогтмол хянах,  

4. Бизнесийн нууцлал болон бусад аюулгүй байдал, нууцлалын асуудлуудыг 

анхаарч үзсэний үндсэн дээр цэвэршүүлэх үйлдвэрүүдийн аудитын товч тайланг 

гаргах. Аудитын товч тайланд дараах зүйлсийг оруулах ёстой. Үүнд:  

a) Цэвэршүүлэх үйлдвэрийн талаарх мэдээлэл, аудитын ажлын огноо ба 

хугацаа,  

b) 4(A)(4)-р үе шатанд тодорхойлсон аудитын үйл ажиллагаа болон аргачлал,  

c) Энэхүү Удирдамжийн үе шат бүртэй холбоотой 4(A)(4)-р үе шатанд 

тодорхойлсон аудитын дүгнэлт.  

5. ТУСГАЙ ЗӨВЛӨМЖҮҮД – Бүх олборлогч, бэлтгэн нийлүүлэгч компаниудын 

хувьд 

a) Энэхүү Удирдамжийн дагуу нийлүүлэлтийн сүлжээний магадлан 

шинжилгээний бүртгэл, холбогдох баримт бичиг болон компанийн 

талбайнуудад нэвтэрч орохыг зөвшөөрөх.  

b) Аудитын багийн сонгосон бэлтгэн нийлүүлэгчид болон тээвэрлэгчидтэй 

холбоо барих, логистикийн асуудлыг шийдэх, аудиторын тодорхойлсон 

оролцогч талуудтай зөвлөлдөх зэрэг ажилд дэмжлэг үзүүлэх.  

c) Бэлтгэн нийлүүлэгчдийн талбайтай очиж танилцах шаардлагатай бол холбоо 

барьж, логистикийн туслалцаа үзүүлнэ.  

6. ТУСГАЙ ЗӨВЛӨМЖ – Бүх эцсийн бүтээгдэхүүн боловсруулалтын 

компаниудын хувьд 

a) Боловсруулалтын компаниуд нь цэвэршүүлэх үйлдвэрийн магадлан 

шинжилгээнд хараат бус гуравдагч талаар аудит хийлгүүлэхэд оролцох, 

дэмжлэг үзүүлэх, мөн энэхүү удирдамжийн хэрэгжилтийн үр дүнг нэмэгдүүлэх 

зорилгоор Салбарын Хөтөлбөрүүдийн тусламжтай оролцохыг зөвлөж байна. 

Үүнд энэхүү Удирдамжид заасан зөвлөмжүүдтэй уялдсан аудитын 

стандартуудыг тодорхойлох зэрэг ажлуудыг багтааж болно. Жижиг, дунд 

үйлдвэрүүд  нь энэ мэт салбарын байгууллагуудад нэгдэж, түншлэл тогтоохыг 

уриалж байна. 
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5-Р ҮЕ ШАТ: НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ МАГАДЛАН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ 
ТАЛААР ЖИЛ БҮР ТАЙЛАГНАХ 

 
Зорилт: Компанийн авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээнд олон нийтийн итгэлийг олж авахын 

тулд зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай алтны хариуцлагатай 

нийлүүлэлтийн сүлжээнд зориулсан магадлан шинжилгээний талаар олон нийтэд тайлагнах.  

A. Бизнесийн нууцлал болон бусад аюулгүй байдлын асуудлуудыг анхаарч 

үзсэний үндсэн дээр зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс 

гаралтай алтны хариуцлагатай нийлүүлэлтийн сүлжээний магадлан 

шинжилгээний талаарх нэмэлт мэдээллийг жил бүр тайлагнах эсвэл 

тогтвортой байдлын болон компанийн нийгмийн хариуцлагын жил бүрийн 

тайлангуудад тусган оруулах73.  

A.1. Бүх олборлогч, бэлтгэн нийлүүлэгч компаниудын хувьд.  

1. Компанийн удирдлагын систем.  1-р үе шатыг хэрэгжүүлэхийн тулд авсан арга 

хэмжээний талаар тайлагнах. Тус тайланд компанийн нийлүүлэлтийн сүлжээний 

магадлан шинжилгээний бодлогыг тусгаж, компанийн магадлан шинжилгээг 

хариуцсан удирдлагын бүтэц болон магадлан шинжилгээг шууд хариуцсан этгээдийн 

талаар тайлбарлаж, 1(C) болон 3(B)-р үе шатны алтны нийлүүлэлтийн сүлжээний 

хяналт, мэдээлэл цуглуулалт, ил тод байдлын дотоод тогтолцооны талаар мэдээлж, 

тус тогтолцоо нь хэрхэн ажилладаг, мөн тайлангийн хугацаанд компанийн магадлан 

шинжилгээг хэрхэн сайжруулсан талаар тусгаж, компанийн мэдээллийн сан болон 

бүртгэлийн системийг тодорхойлж, бүх бэлтгэн нийлүүлэгчдийг тодорхойлох 

аргачлал болон нийлүүлэлтийн сүлжээний хэмжээнд магадлан шинжилгээний 

мэдээллийг түгээх аргачлал зэргийг дурдаж, ОСИТБС-ын шалгуур болон зарчмуудын 

дагуу засгийн газарт төлсөн төлбөрийн талаарх мэдээллийг оруулсан байна.  

2. Нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх компанийн эрсдэлийн үнэлгээ. 2-р үе шатыг 

хэрэгжүүлэхийн тулд авсан арга хэмжээний талаар тайлагнах. Тус тайланд 

компаниуд нь нийлүүлэлтийн сүлжээний анхаарвал зохих үйл ажиллагаа, эсвэл 

анхаарвал зохих зүйлсийг хэрхэн тодорхойлсон, тухайлбал, бэлтгэн нийлүүлэгчийн 

мэдээллийг эрсдэлтэй нь уялдуулж хэрхэн шалгасан, анхаарвал зохих үйл ажиллагаа 

болон анхаарвал зохих нийлүүлэлтийн сүлжээний бодит нөхцөл байдлын зураглалыг 

гаргахын тулд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тодорхойлж, газар дээрх үнэлгээний 

багуудын гаргасан аргачлал, мэдээлэл, арга аргачлал, бусад олборлогч, бэлтгэн 

нийлүүлэгч компаниудтай хамтран ажилласан байдал, бүх хамтарсан ажилд 

компанитай холбоотой тусгай нөхцөл байдлыг тусгасан болохыг хэрхэн 

баталгаажуулсан байдал зэргийг тусгаж, бодит болон болзошгүй эрсдэлийн талаар 

мэдээлсэн байх ёстой. Тодруулж хэлбэл, компаниуд өмнө нь хамтарч байгаагүй 

боломжит бэлтгэн нийлүүлэгчидтэй холбоотой тодорхойлсон эрсдэлийн талаар 

тайлагнах ёсгүй.  

 
73 Бизнесийн нууц болон бусад аюулгүй байдлын асуудлууд гэдэгт үнийн мэдээлэл, бэлтгэн нийлүүлэгчийн талаарх 

мэдээлэл, харилцаа холбоо (харилцаа холбоогоо таслаагүй л бол анхаарвал зохих газар нутгуудад байрлах цэвэршүүлэх 

үйлдвэр, дотоодын экспортлогч нарын мэдээллийг үргэлж мэдээлж байх ёстой), тээвэрлэлтийн маршрутууд, зөрчил 

мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрт байрлах мэдээллийн эх сурвалжууд болон мэдээлэл дамжуулагчдын талаарх 

мэдээлэл (гэхдээ эдгээр эх сурвалжийн талаарх мэдээлэл нь тэдгээрийн аюулгүй байдалд сөрөг нөлөө үзүүлэх бол) зэргийг 

хамруулж ойлгоно. Зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай эрдэс баялгийн мэдээллийг цуглуулах, 

боловсруулах эрхтэй болмогц бүс нутгийн эсвэл олон улсын институтчлэгдсэн механизмуудад бүх мэдээллийг хүргүүлнэ.   
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3. Эрсдэлийн удирдлага. 3-р үе шатыг хэрэгжүүлэхийн тулд авсан арга хэмжээний 

талаар тайлагнах. Анхаарвал зохих алтны нийлүүлэлтийн сүлжээний талаарх 

найдвартай шинэчилсэн мэдээллийг цуглуулах, хадгалах тал дээр хадгалалтын 

сүлжээ, шалгах боломжтой систем зэрэг компанийн дотоод хяналтын систем нь 

хэрхэн үр ашигтай ажилладаг болох, мөн эрсдэлийг удирдахын тулд авч 

хэрэгжүүлсэн алхмууд, эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөөний эрсдэл бууруулах 

стратегийн хураангуй, чадавх бэхжүүлэх сургалт, холбогдох оролцогч талуудыг 

оролцуулсан байдал зэргийг тусгаж, дорвитой хэмжигдэхүйц ахиц дэвшил гарсан 

эсэхийг үнэлэх 6 сарын хугацааны дараа бүх арга хэмжээ, үр дүн, эрсдэл буурсан 

байдал зэргийг хянаж баталгаажуулахад компанийн гаргасан хичээл зүтгэл зэргийг 

дурдсан байна. 2-р хавсралттай нийцүүлэн нийлүүлэлтийн сүлжээ, эсвэл бэлтгэн 

нийлүүлэгчидтэй харилцаагаа таслахаар компани шийдвэрлэсэн бол хэдэн удаа энэ 

тохиолдол гарсан талаар мэдээлэх, ингэхдээ холбогдох хууль тогтоомжийн 

шаардлагад нийцсэнээс бусад тохиолдолд бэлтгэн нийлүүлэгчдийн талаарх нууц 

мэдээллийг задруулахгүй байх. Компаниуд нь дээр дурдсанчлан харилцаагаа 

тасалсан тохиолдлуудын талаар олон улсын болон үндэсний мөрдөн шалгах 

байгууллагууд, эсвэл хууль сахиулах эрх бүхий байгууллагууд зэрэгт мэдээлэх 

бөгөөд ингэхдээ холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөж, ийнхүү мэдээлсний улмаас 

үүсч болзошгүй аюултай нөлөөллийг анхаарч үзнэ.  

A.2. Цэвэршүүлэх үйлдвэрүүдийн хувьд. Дээр дурдсанаас гадна цэвэршүүлэх үйлдвэр нь 

дараах зүйлсийг хийх ёстой. Үүнд:  

1. Аудит: Бизнесийн нууцлал болон бусад нууцлалтай холбоотой асуудлуудыг харгалзан 

үзэж цэвэршүүлэх үйлдвэрийн аудитын хураангуй тайланг гаргах. Аудитын хураангуй 

тайланд дараах зүйлсийг оруулсан байна. Үүнд:  

a) Цэвэршүүлэх үйлдвэрийн талаарх мэдээлэл, аудитын ажлын огноо ба хугацаа 
b) 4(A)(4)-р үе шатанд тодорхойлсон аудитын үйл ажиллагаа болон аргачлал. 4(B)(2)-р үе 

шатанд тодорхойлсон болон энэхүү Удирдамжтай нийцсэн Салбарын Хөтөлбөр, эсвэл 
Ииститутчлэгдсэн Механизмууд нь энэ талаар мэдээлээгүй бол.  

c) Энэхүү Удирдамжийн үе шат бүртэй холбоотой 4(A)(4) үе шатанд тодорхойлсон аудитын 
дүгнэлт.  

A.3. Бүх эцсийн бүтээгдэхүүн болгон боловсруулах компаниуд болон банкнуудын 

хувьд.  

1. Компанийн удирдлагын систем.  1-р үе шатыг хэрэгжүүлэхийн тулд авсан арга хэмжээний 

талаар тайлагнах. Тус тайланд компанийн нийлүүлэлтийн сүлжээний магадлан 

шинжилгээний бодлогыг тусгаж, компанийн магадлан шинжилгээг хариуцсан удирдлагын 

бүтэц болон магадлан шинжилгээг шууд хариуцсан этгээдийн талаар тайлбарлаж, 

компанийн тогтоосон алтны нийлүүлэлтийн сүлжээний хяналтын тогтолцооны талаар 

тодорхойлж, тус тогтолцоо нь хэрхэн ажилладаг, мөн тайлангийн хугацаанд компанийн 

магадлан шинжилгээг хэрхэн сайжруулсан талаар тусгаж, компанийн мэдээллийн сан болон 

бүртгэлийн системийг тодорхойлсон байна.  

2. Эрсдэлийн үнэлгээ. 2-р үе шатыг хэрэгжүүлэхийн тулд авсан арга хэмжээний талаар 

тайлагнах. Тус тайланд компаниуд нь нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх цэвэршүүлэх 

үйлдвэрүүдийг тодорхойлоход авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, магадлан шинжилгээний 

үнэлгээг тодорхойлж, компанийн нийлүүлэлтийн сүлжээний эрсдэлийн үнэлгээний 

аргачлалыг тайлбарлаж, болзошгүй болон бодит эрсдэлүүдийн талаар мэдээлэх ёстой.  
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3. Эрсдэлийн удирдлага. 3-р үе шатыг хэрэгжүүлэхийн тулд авсан арга хэмжээний талаар 

тайлагнах74. Эрсдэлийн удирдлагын төлөвлөгөөний эрсдэл бууруулах стратегийн хураангуй, 

чадавх бэхжүүлэх сургалт, холбогдох оролцогч талуудыг оролцуулсан байдал зэргийг 

тусгаж, дорвитой, хэмжигдэхүйц ахиц дэвшил гарсан эсэхийг үнэлэх, 6 сарын хугацааны 

дараа бүх арга хэмжээ, үр дүн, эрсдэл буурсан байдал зэргийг хянаж баталгаажуулахад 

компанийн гаргасан хичээл зүтгэл зэргийг дурдсан байна.  

  

 
74 Холбогдох хууль тогтоомжид шаардсан бол бизнесийн нууцлал болон бусад нууцлалын асуудлыг анхаарч үзсэний 

үндсэн дээр эцсийн бүтээгдэхүүн болгон боловсруулах компани, банкны магадлан шинжилгээний талаар нэмэлт аудитын 

тайлан, хураангуй тайлан гаргах.   
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ХАВСРАЛТ 

 

Бичил уурхайчдад эдийн засгийн болон хөгжлийн боломжуудыг бүрдүүлэхэд  

чиглэсэн арга хэмжээнүүд 
 

 Зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрт ажиллаж байгаа бичил уурхайчид 

нь алт олборлох, тээвэрлэх, худалдаалах, зөөвөрлөх, экспортлохтой холбоотой ноцтой 

зөрчлүүд, сөрөг нөлөөлөлд амархан өртөмтгий байдаг. Хариуцлагатай, зөрчилгүй алт 

олборлолт, хууль ёсны худалдааг дэмжсэн хууль эрхзүйн орчин хязгаарлагдмал бол бичил 

уурхайчдын эмзэг, өртөмтгий байдалд нөлөөлдөг.   

 Энэхүү Хавсралтын зорилго нь зөрчилгүй нийлүүлэлтийн сүлжээг дэмжихийн сацуу 

бичил уурхайн салбарын ялгаварлан гадуурхагдах, ялангуяа хүчирхийлэлд өртөх эрсдэлийг 

бууруулж, бичил уурхайчдад нийгмийн болон хөгжлийн боломжийг бүрдүүлж өгөх юм. 

Уурхайгаас зах зээл хүртэлх аюулгүй, ил тод, шалгах боломжтой алтны нийлүүлэлтийн 

сүлжээг бий болгох, эдгээр зорилтуудыг хангахын тулд бичил уурхайг хуульчлах, 

албажуулах замаар магадлан шинжилгээ хийх боломжийг бий болгох арга барилуудыг 

энэхүү Хавсралтаар санал болгож байна.  

 Засгийн газрууд, олон улсын байгууллагууд, донор байгууллагууд, нийлүүлэлтийн 

сүлжээн дэх бусад компаниуд болон иргэний нийгмийн байгууллагууд нь үндэсний хууль 

тогтоомж, бодлогын дагуу тохиромжтой гэж үзсэний үндсэн дээр энд дурдсан зөвлөмжүүд, 

эсвэл бусад нэмэлт арга хэмжээг авч ашиглах замаар хамтран ажиллах боломжийг судалж 

үзэж болно.  

1. ЭЗХАХБ-ын Магадлан шинжилгээний удирдамжийн 2-р хавсралтад заасан 

стандартуудтай нийцүүлж уурхайн талбайнуудыг үнэлэх75:  

a) Уурхайн талбайн үнэлгээний үйл явцыг хянахын тулд иргэний нийгэм, салбарын, орон 

нутгийн болон үндэсний засаг захиргааны төлөөллүүдээс бүрдсэн олон талт хороог 

бий болгох, оролцох, дэмжлэг үзүүлэх76.  

i) ЭЗХАХБ-ын Магадлан Шинжилгээний Удирдамжийн 2-р хавсралтын 

стандартуудтай нийцүүлж алт худалдаж буй цэгүүд, уурхайн талбайнууд, 

тээвэрлэлтийн маршрутуудыг үнэлэх тодорхой үзүүлэлтүүдийг боловсруулах, эдгээр 

үзүүлэлтийг нийтлэх77. 

ii) Дээрх үзүүлэлтүүдэд үндэслэж уурхайн талбайнуудыг үнэлэх зорилгоор олон талт 

хорооноос баг бүрдүүлэх, үр дүнг нь нийтлэх.  

iii) Олон талт хорооны төлөөллүүд нь уурхайн талбайнууд, тээвэрлэлтийн 

маршрутууд болон алт арилжиж буй цэгүүдийн нөхцөл байдлын талаарх 

шинэчлэгдсэн мэдээллийг сүлжээгээр дамжуулж авахыг шаардана. Тус мэдээллийг 

нэгдсэн бүртгэлийн төвд хадгалах нь зүйтэй. Үнэлгээний багууд, засгийн газрын 

агентлагууд болон тухайн газар нутгийн олборлогч, бэлтгэн нийлүүлэгч компаниудад 

мэдээллийг авах боломжтой болгоно.  

b) Уурхайн талбай дээр аюулгүй байдлын арга хэмжээг авч үзэхдээ:  

 
75 Их Нууруудын бүс нутагт ИНБНОУЧБ-ын Бүс Нутгийн Гэрчилгээжүүлэлтийн Механизмыг хэрэгжүүлэх үндэсний 

гэрчилгээжүүлэлтийн хөтөлбөрүүдээр дамжуулж үүнийг хийх ёстой. Мөн Хариуцлагатай Уул Уурхайн Нэгдэл(ХУУН)-

ийн Хариуцлагатай Бичил Уурхайн алсын хараа (Echvarria, C, et.al.Eds.), (2008) Алтны судал – Хариуцлагатай Бичил 

уурхайн зөвлөмж. ХУУН-ийн Хариуцлагатай Бичил уурхайн цувралын 1 дэх дугаар. Меделлин  
76 ИНБНОУЧБ-ын Бүс нутгийн гэрчилгээжүүлэлтийн гарын авлага (2011)-ыг үз.  
77 ИНБНОУЧБ-ын Гэрчилгээжүүлэлтийн гарын авлага (2011)-ын 3, 4-р хавсралтыг үз.  
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i) Энэхүү Удирдамжийг тараах, мөн алт олборлох, худалдах, зөөвөрлөх, экспортлох 

хууль бус үйл ажиллагаанд оролцсон тохиолдолд эрүүгийн болон бусад торгуулийн 

арга хэмжээ авагдахыг хамгаалалтын хүчнүүдэд ойлгуулах.  

ii) Шаардлагатай бол иргэний нийгмийн болон олон улсын байгууллагуудтай хамтран 

ажиллаж, бичил уурхай эрхлэгчид, орон нутгийн засаг захиргаа, хувийн болон засгийн 

газрын хамгаалалтын хүчнүүдийн хоорондох хамгаалалтын үйлчилгээ, хэлэлцээрийг 

албажуулахад дэмжлэг үзүүлэх, үйлчилгээтэй нь уялдуулж бүх төлбөрийг сайн дураар 

төлсөн болохыг баталгаажуулах, мөн хамтын ажиллагааны дүрмүүд нь НҮБ-ын Хууль 

Сахиулах ажилтнууд зэр зэвсэг, хүч ашиглах тухай Үндсэн Зарчмууд, НҮБ-ын Хууль 

Сахиулах ажилтнуудын Ёс зүйн дүрэм, Аюулгүй байдал болон Хүний Эрхийн Сайн 

Дурын Зарчмуудтай нийцэж байгаа эсэхийг баталгаажуулах.  

2. Дараах байдлаар үйл ажиллагааг албажуулах78, үүнд:  

a) Албажуулах ажлыг сэдэлжүүлэх, боломж бий болгох хамгийн зөв стратегийг 

тодорхойлохын тулд одоогийн бичил уурхайн олборлолт, арилжааны систем 

албан бус байгаагийн учир шалтгааныг мэдэж авах.  

b) Бичил уурхайчдыг албажуулахын тулд техникийн туслалцаа үзүүлэх.  

c) Бичил уурхайн үйл ажиллагааны төрөл, хэмжээ зэрэг ялгаатай байдлыг мэдэж 

авах.  

d) Албажуулах үйл явцад туслалцаа үзүүлэн санхүүжүүлэх, загвар гаргах зорилготой 

хамтын санаачилгуудыг бий болгох, оролцох79.  

3. Үйл ажиллагааг хууль ёсны болгох80. Бичил уурхайчдад хууль ёсны байдлаар 

олборлолтын эрх болон бусад холбогдох зөвшөөрлийг авахад туслалцаа үзүүлэх нь 

зүйтэй. Бичил уурхайчдын үйл ажиллагааг хууль ёсны болгох бусад зохицуулалтын арга 

хэмжээг харгалзаж үзүүштэй. Олборлолтын концесстэй талбай дээр хууль бус 

олборлолтын үйл ажиллагаатай холбоотой хүндрэлүүд гарвал бүх холбогдох оролцогч 

талууд нь бичил уурхайчид болон эрх эзэмшигчдийн хооронд үр дүнтэй тохиролцоо 

хийхэд дэмжлэг үзүүлэн ажиллахыг уриалж байна. Эрхийн маргаантай тохиолдолд 

засгийн газар болон бусад оролцогч талуудтай хамтран ажиллах замаар зөвшилцөж 

шийдэлд хүрэхийг хичээх ёстой.  

 
78 Rock Solid Chances, Felix Hruschka, Cristina Echavarria, Хариуцлагатай Уул Уурхайн Нэгдэл (2011), 

http://www.communitymining.org/index.php/en/arm-publications линкээр орж үзнэ үү. Их Нууруудын Бүс нутагт хамаарах 

бол “Бичил уурхайн салбарыг албажуулах” нэртэй Байгалийн Баялгийг Хууль бусаар ашиглахтай тэмцэх ИНБНОУЧБ-ын 

Бүс Нутгийн Санаачилгын дөрөвдүгээр хэрэгслийг үзнэ үү.  
79 Хариуцлагатай Үнэт Эдлэлийн Зөвлөлийн “COP 2.14 Бичил уурхай” нэртэй Стандартын Удирдамжид дурдсанаар том 

хэмжээний болон Бичил уурхайн санаачилгуудад зориулсан дараах боломжууд байна. Үүнд: “Техникийн болон бусад 

сайжруулалтад зориулж санхүүжилт (зээл) олгох, (тухайлбал, мэргэжлийн эрүүл мэнд, нөхөн сэргээлт, олборлолтын болон 

боловсруулалтын аргачлал, нэмүү өртөг шингээсэн процесс, зохион байгуулалтын болон санхүүгийн удирдлага, тэсэрч 

дэлбэрэх бодисын удирдлага) олон асуудлаар уурхайчдад тусламж үзүүлэх, сургах, уурхайчдад эрдэс баялгийн нөөцийг 

тодорхойлоход туслах (давхар санхүүжилт авахад нь дэмжлэг үзүүлэх), онцгой байдлын үед хариу үйлдлийн үйлчилгээ 

үзүүлэх, уурхайчдад боловсруулалтын асуудлаар дэмжлэг үзүүлэх, эсвэл тэдэнд дэвшилтэт технологи ашиглаж үр дүнтэй 

боловсруулах ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд нь чадавх бэхжүүлэх, нэмэлт дэмжлэг авахын тулд засгийн газрын 

байгууллагууд, ТББ-ууд, үйлдвэрчний эвлэлүүд, олон улсын агентлагуудтай харилцах, үзэсгэлэн худалдаа зохион 

байгуулах зэрэг маркетинг борлуулалтын чиглэлд зөвлөгөө өгөх, бичил уурхайн нийгэмлэгийг амьжиргааны түвшин, 

эдийн засгийн хөгжил болон бусад асуудлаар идэвхтэй дэмжин ажиллах, аль болох олон бараа бүтээгдэхүүн, ажил 

үйлчилгээг дотоодоос авах замаар орон нутагт дэмжлэг үзүүлэх, олон нийттэй хамтран ажиллаж хүүхдийн хөдөлмөр 

эрхлэлтийг арилгах, жендэрийн ойлголт болон хүний эрхийн асуудлаар сургалт хөтөлбөр зохион байгуулах замаар бичил 

уурхайд эмэгтэйчүүдийн ажиллах нөхцлийг сайжруулах”.   
80 Хариуцлагатай бичил уурхай нь үндэсний хууль эрхзүйн орчинтой нийцсэн байна. Холбогдох хууль эрхзүйн орчин 

байхгүй, эсвэл хууль тогтоомж нь хэрэгждэггүй бол бичил уурхай эрхлэгч хувь хүн, хуулийн этгээдүүд нь аль болох 

холбогдох хууль эрхзүйн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж, албажсан үйл ажиллагаанд оролцоход анхаарч, хичээл зүтгэл 

гарган ажиллах ёстой (ингэхдээ ихэнх тохиолдолд бичил уурхайчид нь албажих чадавхгүй, техникийн боломжгүй, 

хөрөнгө мөнгөгүй, эсвэл эдгээрээр хязгаарлагдмал байдгийг анхаарах).  

http://www.communitymining.org/index.php/en/arm-publications
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4. Худалдааны төвүүдийг үнэлэх, тээвэрлэлтийн маршрутын зураглалыг тогтмол 

гаргах.  

a) Дээр дурдсан үзүүлэлтүүд дээр үндэслэж тээвэрлэлтийн маршрутууд болон алт 

худалдаалагдаж буй цэгүүдийг жил бүр үнэлэхийн тулд (дээр дурдсанчлан) олон 

талт хорооноос баг бүрдүүлэх, оролцоог хангаж ажиллах.  

b) Эх үүсвэрүүдийг бохирдохоос сэргийлэх, алт худалдагдаж буй үндсэн цэгүүд дээр 

хамгаалалтын цэг барих, ажиллуулах. Алт худалдагдаж буй цэгүүд болон 

тээвэрлэлтийн маршрутын дагуу хамгаалалтын ажлуудын хувилбарыг авч 

үзэхдээ дараах зүйлсийг анхаарах. Үүнд:  

i)  Энэхүү Удирдамжийг тараах, алт олборлох, худалдах, зөөвөрлөх, экспортлох 

хууль бус үйл ажиллагаанд оролцсон тохиолдолд эрүүгийн болон бусад 

торгуулийн арга хэмжээ авагдахыг хамгаалалтын хүчнүүдэд ойлгуулах, 

ii) Шаардлагатай бол иргэний нийгмийн болон олон улсын байгууллагуудтай 

хамтран ажиллаж, бичил уурхай эрхлэгчид, орон нутгийн засаг захиргаа, хувийн 

болон засгийн газрын хамгаалалтын хүчнүүдийн хоорондох хамгаалалтын 

үйлчилгээ, хэлэлцээрийг албажуулахад дэмжлэг үзүүлэх, үйлчилгээтэй нь 

уялдуулж бүх төлбөрийг сайн дураар төлсөн болохыг баталгаажуулах, мөн 

хамтын ажиллагааны дүрмүүд нь НҮБ-ын Хууль Сахиулах ажилтнууд зэр зэвсэг, 

хүч ашиглах тухай Үндсэн Зарчмууд, НҮБ-ын Хууль Сахиулах ажилтнуудын Ёс 

зүйн дүрэм, Аюулгүй байдал болон Хүний Эрхийн Сайн Дурын Зарчмуудтай 

нийцэж байгаа эсэхийг баталгаажуулах.  

 

5. Тээврийн аюулгүй байдлыг хангасан хадгалалтын болон хяналтын сүлжээний 

тогтолцоог бий болгох, үнэлгээ хийсэн бүх уурхайн талбайнуудаас гаралтай 

алтны талаарх мэдээлэл цуглуулах боломжийг бүрдүүлэх. Хадгалалтын болон 

хяналтын найдвартай сүлжээний тогтолцоог нэвтрүүлсний дараа нэн даруй уурхайн 

талбайнуудад үнэлгээ хийхийг зөвлөж байна. Энэхүү тогтолцоо нь үнэлгээ хийсэн 

уурхайн талбайнуудаас гарсан алтны ачилт бүрийн мэдээллийг цуглуулж хадгалдаг 

байх ёстой81.  

6. i) Уурхайн талбай, тээвэрлэлтийн маршрут болон алт худалдагдаж буй цэгүүдийг 

үнэлэх олон талт хороо, ii) хадгалалтын болон хяналтын сүлжээ зэрэгт 

санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх. Санаачилгуудад шууд дэмжлэг үзүүлэх, үнэлгээ хийсэн 

уурхайнуудын нөөц ашигласны төлбөр хураамж төлөх, хадгалалтын болон хяналтын 

сүлжээний тогтолцоог нэвтрүүлэх гэх мэт төрөл бүрийн хэлбэрээр санхүүгийн дэмжлэг 

үзүүлж болно.  

7. Үнэлгээ хийсэн уурхайн талбайгаас гаралтай бичил уурхайн алтны шууд 

маркетингийг дэмжих, адил зорилготой хөтөлбөрүүдэд оролцох. Үнэлгээ хийсэн 

уурхайн талбайнууд дээр ажиллаж буй бичил уурхайчид, хайлах/цэвэршүүлэх 

үйлдвэрүүдийн хооронд холбоо тогтоох, түншлэл тогтооход дэмжлэг үзүүлэх, 

найдвартай бөгөөд шалгах боломжтой тээвэрлэлтийн маршрутаар дамжиж буй үнэлгээ 

хийсэн уурхайн талбайнаас гаралтай алтны шууд маркетингийг хийх боломжтой.  

8. Санал гомдол шийдвэрлэх механизмыг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх. Энэхүү 

Зөвлөмжийн 1(E) үе шаттай нийцүүлж бичил уурхайчдын хувьд дээрх механизмыг 

ашиглах боломж бүрдүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ авах. Ингэснээр эдгээр уурхайчид 

зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай алтыг олборлох, 

 
81 Онцгой анхаарал хандуулах шаардлагатай эрдэс баялагтай холбоотой хадгалалтын болон хяналтын сүлжээний 

тогтолцоонд оруулах ёстой мэдээллийн нарийвчилсан жагсаалтыг Алтны талаарх Нэмэлт Зөвлөмжийн 2(C) хэсгийг үзнэ 

үү.   
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тээвэрлэх, худалдах, зөөвөрлөх, экспортлохтой холбоотой асуудлуудыг компаниуд 

болон засгийн газрын эрх бүхий байгууллагуудад анхааруулж, мэдэгдэх боломжтой 

болно.  

9. Экспортлогч болон импортлогч улс орнуудын гаалийн байгууллагуудын 

хоорондох хамтын ажиллагааг дэмжих.  
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ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ХӨГЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА 

 ЭЗХАХБ нь даяарчлалын нийгэм, эдийн засгийн болон байгаль орчны сорилтуудыг 

шийдвэрлэхийн тулд засгийн газруудын хамтран ажилладаг онцгой нэгдэл юм. Мөн ЭЗХАХБ 

нь компанийн засаглал, мэдээлэлд суурилсан эдийн засаг, өндөр насжилттай хүн амд 

тулгарч буй сорилтууд зэрэг шинэ хөгжлийн болон тулгамдсан асуудлуудыг засгийн 

газруудад ойлгуулах, эдгээр асуудалд хариу үйлдэл үзүүлэхэд туслах зорилготой. Тус 

байгууллага нь засгийн газруудын бодлогын асуудлыг харьцуулах, нийтлэг тулгамдаж буй 

асуудлуудад хариулт хайх, сайн жишгийг тодорхойлох, дотоодын болон олон улсын 

бодлогуудыг уялдуулан ажиллахад таатай нөхцлийг бүрдүүлдэг.  

 ЭЗХАХБ-ын гишүүн улс орнууд нь Австрали, Австри, Бельги, Канад, Чили, Бүгд 

Найрамдах Чех Улс, Дани, Эстони, Финлянд, Франц, Герман, Грек, Унгар, Исланд, Ирланд, 

Израйль, Итали, Япон, Солонгос, Люксембург, Мексик, Нидерланд, Шинэ Зеланд, Норвеги, 

Польш, Португал, Бүгд Найрамдах Словак улс, Словени, Испани, Швед, Швейцар, Турк, Их 

Британи болон Америкийн Нэгдсэн Улс юм. Европын Холбоо нь ЭЗХАХБ-ын үйл 

ажиллагаанд оролцдог.  

 ЭЗХАХБ-ын Хэвлэлийн газар (OECD Publishing) нь гишүүн орнуудын хүлээн зөвшөөрсөн 

Конвенц, удирдамж, стандартууд болон нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны асуудлуудаар 

ЭЗХАХБ-ын хийсэн судалгаа статистикийн үр дүнг цуглуулж, олон нийтэд түгээдэг.  
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ЭЗХАХБ-ын зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг 

дэвсгэрээс гаралтай эрдэс баялгийн хариуцлагатай 

нийлүүлэлтийн сүлжээний магадлан шинжилгээний 

удирдамж 

Гуравдахь удаагийн хянан тохиолдуулга 

 

 

 

 

Агуулга 

Зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай эрдэс баялгийн 

хариуцлагатай нийлүүлэлтийн сүлжээний магадлан шинжилгээний удирдамжийн зөвлөлөөс 

гаргасан зөвлөмж 

ЭЗХАХБ-ын зөрчил мөргөлдөөн, өндөр эрсдэлтэй нутаг дэвсгэрээс гаралтай эрдэс баялгийн 

хариуцлагатай нийлүүлэлтийн сүлжээний магадлан шинжилгээний удирдамж 

Алтны талаарх нэмэлт зөвлөмж 

 

 

 

 

 

 

 

 


