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MS.01 ОРОН НУТГИЙН ХУДАЛДАН АВАЛТ

MS.01.1 Уурхай эрхлэгч компани өөрийн үйл ажиллагаа явуулж буй газрын орон нутгийн бизнес эрхлэгчид уурхайд ханган
нийлүүлэлт хийх боломжийг хөгжүүлэх арга хэмжээ авч, гүйцэтгэлийг нь эргэн хянаж тогтмол мэдээлнэ.
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5.00

их
6.00

MS.02 ОРОН НУТГИЙН АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ

MS.02.1 Уурхай эрхлэгч компани өөрийн үйл ажиллагаа явуулж буй газрын орон нутгийн иргэд ажлын байраар хангагдах
боломжийг олгох арга хэмжээ авч, гүйцэтгэлийг нь эргэн хянаж тогтмол мэдээлнэ.

дунд
1.19

2.00

их
6.00

MS.03 ОРОН НУТГИЙН ИРГЭДИЙН ГОМДОЛ ХҮЛЭЭН АВЧ БАРАГДУУЛАХ МЕХАНИЗМ

MS.03.1 Уурхай эрхлэгч компани орон нутгийн иргэдийн гомдлыг хүлээн авч, тэдний үзэл бодлыг харгалзан үзсэний
үндсэн дээр аливаа зөрчлийг зохих ёсоор залруулах механизм хэрэгжүүлэн гүйцэтгэлийг нь эргэн хянаж, тогтмол мэдээлнэ.

дунд
0.44

6.00

их
6.00

MS.04 АЖИЛЧДЫН ГОМДОЛ ХҮЛЭЭН АВЧ БАРАГДУУЛАХ МЕХАНИЗМ

MS.04.1 Уурхай эрхлэгч компани ажилчдынхаа гаргасан аливаа гомдлыг хүлээн авч, тэдний үзэл бодлыг харгалзан үзсэний
үндсэн дээр аливаа зөрчлийг зохих ёсоор залруулах механизм хэрэгжүүлэн гүйцэтгэлийг нь эргэн хянаж, тогтмол мэдээлнэ.

дунд
0.15

6.00
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MS.05 УСНЫ ЧАНАР БА ХЭМЖЭЭ

MS.05.1 Уурхай эрхлэгч компани өөрийн үйл ажиллагаа явуулж буй газрын усны нөөц газар эсвэл голын сав газрын усны
чанар болон хэмжээг удирдах талаар явуулж буй арга хэмжээгээ хянан бүртгэж, үр дүнг нь тогтмол мэдээлнэ.

дунд
0.94

6.00
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MS.06 БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫН УДИРДЛАГА

MS.06.1 Уурхай эрхлэгч компани үйл ажиллагаанаас нь биологийн олон янз байдалд үзүүлж буй нөлөөллийг хамгийн бага
хэмжээнд байлгах талаар арга хэмжээ авч, үр дүнг нь эргэн хянаж тогтмол мэдээлнэ.
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Үнэлгээ хийхэд тулгуурласан эх сурвалжууд
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Зөвхөн уул уурхайн компаниудыг уурхай орчмын нөхцөл байдлыг тодорхойлогчид хэмээн үзэх нь өрөөсгөл бөгөөд,
хөрөнгө оруулагч болон эрдэс баялгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч орны засгийн газрын аль аль нь компанийн үйл
ажиллагаа явуулах нөхцөл, шалгуурыг тодорхойлон тогтоодог хүчтэй оролцогчид юм.
Үйлдвэрлэгч орон

МОНГОЛ УЛС
Дэлхийн банкны эдийн засгийн ангилал
ХХИ (Тэгш бус байдал – нэмж засварласан Хүний Хөгжлийн Индекс)
Дэлхийн Банкны Эмзэг Байдлын Индекс

Бага дунд орлого бүхий (2017)
56/151 (2015)
no (2018)

Дэлхийн Энх Тайван Байдлын Индекс

46/163 (2017)

Дэлхийн Өлсгөлөнгийн Индекс

57/119 (2017)

ДНБ Нэг хүнд ногдох дотоодын нийт Бүтээгдэхүүн ($)

3,694 (2016)

ДНБ-ийн жилийн өсөлт (%)

1.24 (2016)

Татварын орлого (ДНБ-д эзлэх % )

-

Уул уурхайн салбарын орлого (ДНБ-д эзлэх %)

12.22 (2015)

Төмрийн хүдэр ба металл бүтээгдэхүүн (Экспортод эзлэх %)

67.25 (2015)

ОУХБ-ын (Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага) 169 дүгээр
конвенц (Уугуул болон Омог Аймгийн иргэдийн талаарх)

Соёрхон батлаагүй

ОУХБ-ын 176 дугаар конвенц (Уул Уурхайн Эрүүл, Аюулгүй байдал)

Соёрхон баталсан

ОҮИТБС Олборлох Үйлдвэрлэлийн Ил Тод Байдлын Санаачилга
Аюулгүй байдал ба Хүний Эрхийн Сайн Дурын Зарчмууд

NRGI Resource Governance Index

Мэдэгдэхүйц дэвшил (2017 оны байдлаар)
15/89 (2017)

World Bank WGI Control of Corruption

135/209 (2016)

Corruption Perceptions Index

87/176 (2016)

WEF Global Competitiveness Index
Country Attractiveness Index

101/137 (2017-2018)
72/125 (2016)

Tax Attractiveness Index

-

Financial Secrecy Index

-

Enforcing Contracts Index

88/190 (2017)

Environmental Democracy Index

29/70 (2015)

Disclaimer
The findings, conclusions and interpretations within this 2018 Responsible Mining Index (RMI) report do not necessarily represent the views of funders, trustees, and employees of the Responsible Mining Foundation,
and others who participated in consultations and as advisors to the report.
This report is intended to be for information purposes only and is not intended as promotional material in any respect. The report is not intended to provide accounting, legal, tax or investment advice or
recommendations, neither is it intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. In order to fully understand the methodology of the 2018 Responsible Mining Index, the respective
sections on the website should be consulted.
The RMI seeks evidence of companies’ policies and practices on economic, environmental, social and governance (EESG) issues, but does not seek to measure the actual outcomes achieved on EESG issues. Results
are based only on evidence sourced from the public domain or provided by companies as open data. Whilst this information is believed to be reliable, no guarantee can be given that it is accurate or complete, nor does
it preclude the possibility that policies and practices may exist, but which the RMI has not been able to consider for purposes of assessment. In this respect, the results of the low-scoring companies do not necessarily
reflect a lack of relevant policies and practices; as they may be due to a lack of public reporting by the companies, limitations in accessing information, and/or any difficulties in accessing the RMI company portal.
It should be noted that, prior to publication, all companies in the Index were invited to check the factual accuracy of the contextual data and evidence upon which the Index is based and to review company information
in the RMI document library.
Although every effort has been made to verify the accuracy of translations, the English language version should be taken as the definitive version. The RMI reserves the right to publish corrigenda on its web page, and
readers of the 2018 RMI report should consult the web page for corrections or clarifications https://www.responsibleminingindex.org.

www.responsibleminingindex.org

