
VOLUNTARY CODE OF PRACTICE: MINERALS INDUSTRY AND WATER MANAGEMENT

1.1 Publicly report water risks, 
management activities and 
performance using recognized 
metrics

1.3 Develop a community 
grievance mechanism and 
ensure it is accessible for 
communities

1.2 Organize project site visits 
for communities and vice-versa                                                           

2.3 Incorporate good 
international industry practice 
for mine-water management in 
business operations

2.2 Support Government of 
Mongolia in developing and 
implementing its legal and 
regulatory framework for water 
resources management

2.1 Comply with Mongolian law, 
catchment governance 
requirements (RBAs RBCs) and 
international standards on 
water management

3.1 Develop participatory 
monitoring programs for 
communities adjacent or near to 
exploration and mining activities

3.3 Support public education 
and awareness raising through 
communications materials in a 
format that is accessible to the 
given audience

3.2 Organize community 
discussions and information 
sharing, including the results of 
any monitoring programs

4.2 Optimize water efficiency 
and conservation at mine site 
operations and minimize water 
waste

4.1 Maintain a water monitoring 
program that respects local 
customs and monitoring reports 
will include information on 
water levels and water quality in 
wells

4.4 Maintain a site water 
balance to report annually on 
key metrics pertaining to water 
performance and that is used to 
inform long term mine planning 
and closure plans

4.3 Identify, monitor and 
manage high value biodiversity 
assets that are dependent on 
water to ensure their safeguard

5.3 Support access to water for 
livestock in times of stress

5.2 Support local communities 
to improve traditional ways of 
protecting wells

5.1 Support impacted local 
communities to maintain or 
improve access to water 
resources

6.3 Support community projects 
to develop sustainable water 
supplies in areas of impact

6.2 Engage community members 
to improve water management 
practices in pastureland 
themselves

6.1 Rehabilitate or improve 
impacted water resource 
infrastructure in pastureland to 
pre-project status

1. Act transparently and 
with accountability

2. Comply with national law 
and international standards

3. Engage proactively and 
inclusively

4. Effective water resource 
management and 

conservation
5. Create positive impacts

6. Support local  water 
infrastructure and services



ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ САЙН ДУРЫН КОДЕКС: УУЛ УУРХАЙН САЛБАР БА УСНЫ МЕНЕЖМЕНТ

1.1 Усны эрсдэл, менежментийн 
арга хэмжээ үйл ажиллагааны 
гүйцэтгэлийг хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн үзүүлэлтийн 
дагуу олон нийтэд тайлагнах

1.2 Төслийн талбайг орон 
нутгийн иргэдэд танилцуулах, 
төсөл хэрэгжүүлэгчид орон 
нутагтай танилцах арга хэмжээ 
авч байх

3.2 Олон нийтийн хэлэлцүүлэг 
болонмэдээлэл солилцох арга 
хэмжээ зохион байгуулах, мөн 
аливаа мониторингийн 
хөтөлбөрийн үр дүнг мэдээлэх

3.1 Хайгуул болон олборлолт 
явагдаж байгаа сайтын ойр 
хавьд амьдардаг нутгийн 
иргэдийн оролцоотой хамтын 
мониторингийн хөтөлбөр 
боловсруулах

1.3 Орон нутгийн иргэдээс 
гомдол хүлээн авч барагдуулах 
механизмыг бий болгох, уг 
механизмыг иргэдэд 
хүртээмжтэй байлгах

2.1 Усны менежменттэй 
холбоотой Монгол Улсын хууль 
тогтоомж, сав газрын 
засаглалтай (СГЗ/СГЗХ)
холбогдох процесс процедур, 
шаардлага, олон улсын норм 
стандартуудад нийцсэн үйл 
ажиллагаа явуулах 

2.2 Усны нөөцийн 
менежментийн хууль эрхзүйн 
болон зохицуулалтын орчинг 
бий болгож хэрэгжүүлэхэд МУ 
ЗГ-т дэмжлэг үзүүлэх

2.3 Бизнесийн үйл ажиллагаанд 
уурхайн усныменежментийн 
талаарх олон улсын сайн 
туршлага нэвтрүүлэн 
хэрэгжүүлэх

3.3 Харилцаа холбооны 
ойлгомжтой, дөхөм арга 
хэрэгслүүдийг ашиглан тухайн 
асуудлаар олон нийтийн 
ойлголт, мэдлэг боловсролыг 
дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

4.1 Орон нутгийн иргэдийн 
уламжлалыг хүндэтгэсэн усны 
мониторингийн тайланд 
худгийн усны түвшин болон 
чанарын талаарх мэдээлэл 
тусгасан байх

4.2 Уурхайн үйл ажиллагаан 
дахь ус ашиглалтыг үр ашигтай 
хэрэглээ, хэмнэлттэй болгон 
сайжруулах, мөн ус хаягдлыг 
багасгах/ус хэмнэх

4.3 Уснаас хамааралтай 
ховордсон биологийн төрөл 
зүйл тодорхойлж, хяналт 
шинжилгээ хийн хамгаалах, 
тогвортой ашиглах

4.4 Жил бүр усны байдлын 
үзүүлэлтээр тайлагнах уурхайн 
үйл ажиллагааны урт хугацааны 
төлөвлөлт болон хаалтын тухай 
мэдээлэх зориулалтаар сайтын 
усны баланс хадгалах

5.1 Нөлөөлд өртсөн нутгийн 
иргэдэд усны эх үүсвэрийг 
хадгалах мөн усны хүртээмжийг 
сайжруулахад  нь дэмжих

5.2 Худаг хамгаалах уламжлалт 
арга хэмжээг сайжруулахад  
нутгийн иргэдэд дэмжиж туслах

5.3 Хүнд үед мал амьтан усны эх 
үүсвэрт хүрэх боломжийг 
дэмжиж туслах

6.1 Бэлчээрийн талбайд 
нөлөөлөлд өртсөн усны 
нөөцийн дэд бүтцийг уурхай 
эхлэхээс өмнө байсан байдал 
руу сэргээн засварлах буюу 
сайжруулах

6.2 Бэлчээр дэх усны 
менежментийг сайжруулахад 
орон нутгийн иргэдийг татан 
оролцуулах

6.3 Нөлөөлөлд өртсөн бүсэд 
тогтвортой усан хангамжийг бий 
болох зорилгоор орон нутгийн 
хөгжилд чиглэсэн төслүүдийг 
дэмжих

1.Хариуцлагатайгаар ил тод 
байх

3. Санаачлагатай харилцаж, 
оролцоог хангах

2. Үндэсний хууль тогтоомж 
болон олон улсын стандартад  
нийцэж ажиллах

6.  Орон нутгийн усны дэд 
бүтэц ба холбогдох үйлчилгээг 

дэмжих

5. Эерэг нөлөөллийг бий болгох
4. Усны нөөцийн үр дүнтэй 
менежмент ба хамгаалал


