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Мэдэгдэл  
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Танилцуулга 

 

Тогтвортой арга ажиллагаагаар цэвэр ноолуур боловсруулах зохистой дадал (ТНБЗД) нь ноолуур 
боловсруулах үйлдвэрийн хувьд ноолуурын түүхий эдийг цуглуулж бэлтгэх, боловсруулах явцдаа хүний 
нөөцийн менежмент, байгаль орчны хяналтыг ёс зүйтэй, тогтвортой арга зарчмаар явуулсан гэдгээ 
баталгаажуулах замаар үйл ажиллагаандаа тэргүүн туршлага нэвтрүүлж ажилладаг болохоо 
хэрэглэгчид, бренд компаниудад нотлон харуулах боломж олгодог стандарт юм. 

ТНБЗД-г өртгийн сүлжээнд оролцогч бүх талын төлөөллөөс бүрдсэн Стандартын тогтолцоог сайжруулах 
хороо (СТСХ) нээлттэй, ил тод хэлэлцэж боловсруулсан болно (Хавсралт 1-ийг үзнэ үү).  ТНБЗД нь 
ноолуур боловсруулах ажиллагааны хүрээнд байгаль орчин, хөдөлмөрийн нөөцийн зүй зохистой 
хэрэглээг баталгаажуулах, ялангуяа байгаль орчин, хүний нөөцийн менежментэд хяналт шинжилгээ 
хийх, газар дээр нь хэмжиж үнэлэлт дүгнэлт өгч болохуйц шалгуур үзүүлэлт бүхий арга хэрэгсэл бий 
болгоход чиглэсэн.  

ТНБЗД-н үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгийг (заалтуудыг) байгаль орчин, хүний нөөцийн салбарын 
мэргэжилтэн, зөвлөхүүдийн зөвлөмж, тэргүүн туршлагад тулгуурлан зохих хууль тогтоомжийн хүрээнд 
боловсруулсан болно. СТСХ-ын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг ТННЭ-ийн стандарт боловсруулах 
журам болон СТСХ -ийн ажил үүргийн хуваариас харна уу. 

ТНБЗД нь ноолуурын чанар болон хууль тогтоомжийн заалтуудыг сахиж биелүүлэхтэй төдийлөн 
хамааралгүй сайн дурын стандарт бөгөөд аливаа улс орны хууль эрх зүйн шаардлагыг үл хэрэгсэх, орлох 
үндэслэл болох ёсгүй.  Ноолуур боловсруулах үйлдвэрүүд нь тухайн улсын зах зээл,  хүний нөөц, 
бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой бүхий л хууль тогтоомжийг даган биелүүлэх үүрэг хариуцлагаа 
хэрэгжүүлэх  
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Үнэлгээ явуулах шалгуур үзүүлэлт 

Тогтвортой арга аргачлалаар цэвэр ноолуур боловсруулах зохистой дадалтай 
нийцэж байгаа эсэхийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлт 

 

 Шалгуур үзүүлэлт  

1. Нийгэм, ёс зүйн шаардлага 

 
 

1.1. Хөдөлмөрийн 
эрүүл мэнд, 
аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн 
шаардлагыг 
хангах 

1.1.1. Эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын журам зааварчилгаа нь холбогдох 
хууль тогтоомж, дүрэм журамд зайлшгүй нийцсэн байх   

1.1.2. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хөдөлмөрийн нөхцлийг 
сайжруулах, хууль тогтоомж, дүрэм журмын биелэлтийг хангах, 
хяналт тавих ажлыг хариуцсан ажилтныг томилох зайлшгүй 
шаардлагатай 

1.1.3. Ариун цэврийн байгууламж, амралтын болон хооллох өрөө танхим 
бүхий цэвэр, аюулгүй ажлын байрны нөхцлийг бүрдүүлэх зайлшгүй 
шаардлагатай 

1.1.4. Анхан шатны тусламжийн хайрцаг, тээврийн хэрэгсэл зэрэг 
эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх боломжоор зайлшгүй хангах 

Машин, тоног төхөөрөмж: 
- Машин тоног төхөөрөмжийг суурилуулахдаа эрх бүхий 

байгууллагаас зөвшөөрөл зайлшгүй авах  

- Байгууллагын бодлогод тусгагдсаны дагуу засвар үйлчилгээг 

зайлшгүй тогтмол явуулж байх 

- Харуул, зохих хаалт хамгаалалт, аюулгүйн тэмдэглэгээг зайлшгүй 

байрлуулах 

1.1.5. Ажилтан бүрт машины аюулгүйн ажиллагааны зааварчилгааг 
зайлшгүй өгсөн байх 

1.1.6. Ажлын байран дахь аюулгүй байдал, эрсдлийн албан ёсны үнэлгээг 
зайлшгүй хийж, болзошгүй эрсдлийг тооцоолон шаардлагатай арга 
хэмжээг авах 

Химийн бодис ашиглах журамд дараах зүйлсийг зайлшгүй тусгах: 

- Ашигласан бүх химийн бодисыг үнэлэх аргачлал 

- Бүх химийн бодисын орцын бүртгэлийг баримтжуулах 

- Химийн бодис нь хууль дүрмийн дагуу, ашиглах зөвшөөрөлтэй  

байх 
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1.1.7. Химийн болон аюултай бодисын нөлөө, хор уршиг, аюулгүй 
ажиллагааны талаар ажилтнуудыг бүрэн хэмжээнд зайлшгүй 
сургаж дадлагажуулах 

 

Осол, түргэн тусламжийн журамд дараах зүйлсийг зайлшгүй тусгах: 

- Галын аюулгүй байдлын зааварчилгаа 

- Галын дохиолол, гал унтраах хэрэгслийн байнгын ажиллагааг 

хангах 

- Ослын үед дайжих төлөвлөгөөг боловсруулж туршсан байх  

- Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын хяналт, зааварчилгаа 

1.1.8. Ажлын байран дахь осол, гэмтэл, өвчлөлийн бүртгэл 

Хөдөлмөр хамгааллын хувцас, тоног төхөөрөмжийн зохистой ажиллагааг 
зайлшгүй хангах. Тухайлбал: 

- Хамгаалалтын хувцас, тоног төхөөрөмж нь олон улсын чанарын 

стандарт хангасан байх хэрэгтэй 

1.1.9. Хамгаалалтын хувцас, тоног төхөөрөмжийг байнгын ажиллагаатай 
байлгах 

1.1.10. Ажлын байран дахь аюулгүй байдал, бодлого, журам 
зааварчилгааны талаар ажилтнуудыг бүрэн хэмжээнд сургаж 
дадлагажуулсан байх 

1.2. Хүний 
нөөцийн 
менежментийг 
хэрэгжүүлэх 

1.2.1. Хүний нөөцийн бодлого нь хөдөлмөрийн тухай хууль 
тогтоомж, дүрэм журамд тусгасан бүх шаардлагыг зайлшгүй 
хангах 

1.2.2. Хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, хянах, үнэлгээ хийх 
ажилтныг зайлшгүй томилсон байна 

1.2.3. Хүний  нөөцийн бодлого нь хөдөлмөрийн тухай хуулийн 
дагуу дараах заалтыг зайлшгүй тусгасан байна. Үүнд:  

- Хөдөлмөрийн гэрээ, дундын хэлцэл 
- Тэгш эрх ба боломж 

- Цалин хөлс, урамшуулал олгох журам  

- Ажлын байрны нөхцөл байдал, эрүүл ахуй, аюулгүй байдал 

- Үл ялгаварлан гадуурхах бодлого (эмэгтэйчүүд, цөөнх, гадаадын 

иргэн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн) 

- Хүүхдийн хөдөлмөрийг мөлжих, албадан хөдөлмөр 

эрхлүүлэхээсс сэргийлэх талаар баримтлах бодлого  

- Ажилд авах журам 

- Хөдөлмөр эрхлэлтийг зогсоох, цомхотгох журам 

- Хөдөлмөрийн маргааныг шийдвэрлэх журам 

- Гомдол зөрчил шийдвэрлэх, сахилгын арга хэмжээг авах журам 

Хөдөлмөрийн зохион байгуулалт ба хяналт 
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1.2.4. Шинээр ажилд орсон бүх ажилтныг ажлын байрны аюулгүй 
байдал, ажил гүйцэтгэх зааварчилгаа, дүрэм журмын талаарх 
сургалтын хөтөлбөрт зайлшгүй хамруулах 

1.2.5. Хүний нөөцийн бодлогыг байгууллагын хэрэгцээ шаардлагад 
тулгуурлан зайлшгүй хянаж сайжруулдаг байх 

1.2.6. Хүний нөөцийн бодлого мнежмент хариуцсан ажилтнуудыг 
зохих түвшинд зайлшгүй сургаж дадлагажуулдаг байх 

1.2.7. Хүний нөөцийн бүртгэл баримтжуулалтыг тогтмол, үнэн зөв 
явуулах зайлшгүй шаардлагатай 

2. Нийлүүлэлтийн сүлжээ ба бизнесийн үйл ажиллагаа 

2.1. Тогтвортойгоор 
ноолуур 
боловсруулж, зах 
зээлд нийлүүлэх 
тогтолцоотой 
байх 

2.1.1. Бизнесийн тогтвортой ажиллагааг хангахад чиглэсэн 
Нийлүүлэлтийн сүлжээний менежментийн тогтолцоог зайлшгүй 
бүрдүүлэх 

2.1.2. Нийлүүлэлтийн сүлжээ болон гарал үүслийг мөшгих  
тогтолцооны үүрэг хариуцлагыг байгуулагад зайлшгүй нэвтрүүлэх 

2.1.3. Нийлүүлэлтийн сүлжээг хөгжүүлэх журмыг боловсруулж 
мөрддөг байх 

2.1.4. Нийлүүлэгчийн зах зээлийн шаардлагад нийцэж буй байдал, 
хүчин чадал, үнэн зөв байдлыг зайлшгүй нягталж нотлох 

2.1.5. Нийлүүлэлтийн сүлжээний тогтолцоог хариуцсан ажилтнуудыг 
оновчтой арга замаар зайлшгүй сургаж дадлагажуулах 

2.1.6. Тогтвортой арга зарчмаар ноолуур бэлтгэн нийлүүлэгчидтэй иж 
бүрэн/цогц гэрээ, хэлцэл байгуулж нотолгоо бүрдүүлдэг байх 

2.1.7. Үйлдвэрт хүлээн авсан түүхий ноолуур болон угаасан цэвэр 
ноолуурын гарал үүслийн бүртгэл баримтжуулалтыг зайлшгүй 
үнэн зөв хийх 

2.1.8. Тогтвортой арга зарчмаар бэлтгэж боловсруулсан цэвэр 
ноолуурыг ялгах, шошгожуулах, хадгалах үйл явцыг зохистой 
явуулах хэрэгтэй 

2.2. Чанар шалгах 
тогтолцоотой 
байх 

2.2.1. Түүхий ноолуур хүлээн авах, боловсруулах, эцсийн бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэх явцад чанарын хяналтыг албан ёсоор 
баталгаажуулах журмыг боловсруулж мөрддөг байх хэрэгтэй 

2.2.2. Эцсийн бүтээгдэхүүнд тавигдах шаардлага, үзүүлэлт, шинж 
чанарыг илтгэн харуулах зорилгоор түүхий/бохир ноолуурын 
чанарын үзүүлэлтүүдийг зохих стандартын дагуу зайлшгүй 
тодорхойлдог байх 

2.2.3. Цэвэр ноолуур боловсруулахдаа урьдчилж тохиролцсоны дагуу 
тогтмол хугацаанд чанарт хяналт тавьж, ноолуурын дээжийг 
шинжилж судалдаг байх хэрэгтэй 

2.2.4 Цэвэр ноолуур боловсруулахдаа ноолуурын  чанарыг зохих 
стандартын дагуу үнэлэх журам боловсруулж мөрддөг байх 
хэрэгтэй 
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2.2.5. Бүтээгдэхүүн, машин тоног төхөөрөмжид гарсан аливаа 
доголдлыг арилгах журам боловсруулж дагаж мөрддөг байх 
шаардлагатай   

2.2.6. Машин тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа, чанарын 
үзүүлэлтүүдийг хангах зорилгоор суурилуулах, турших үед 
баримтлах журмыг зайлшгүй боловсруулж хэрэгжүүлдэг байх 

2.2.7. Цэвэр ноолуур боловсруулах үйл ажиллагааг тууштай, чанарын 
шаардлагын дагуу явуулах үүднээс үйл ажиллагааг 
стандартчилах журмыг зайлшгүй боловсруулж мөрддөг байх 

2.2.8. Бүтээмж болон чанарын зорилтот түвшинг тодорхойлж 
хэрэгжүүлж тогтвортой барих/хөгжүүлэх 

2.2.9. Чанарын шаардлагын талаар ажилтнуудыг холбогдох 
мэдээллээр зайлшгүй хангаж сургаж дадлагажуулах 

2.2.10. Чанарыг шалгаж баталгаажуулах чиг үүрэг, хариуцлагын 
хуваарьтай байх 

2.2.11. Бүх бэлэн бүтээгдэхүүнийг зохих ёсоор багцалж, хангалттай 
мэдээлэл бүхий тодорхой шошготой байх ёстой 

2.3. Түүхий ноолуур 
ангилах 

2.3.1. Ажлын байрыг зохих гэрэлтүүлгээр хангаж аюулгүй орчныг 
зайлшгүй бүрдүүлэх (байгалийн гэрэлтэй байх, бүүдгэр гэрэлтэй 
байж болохгүй) 

2.3.2. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг зайлшгүй хангаж 
хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээд зэргээр нэмэгдүүлэх боломжийг 
бүрдүүлэх (тухайлбал ажилтнуудыг хөдөлмөр хамгааллын 
хэрэгслээр хангах) 

2.3.3. Ажилчдыг ноолуур ангилах үйл явц, чанарын шаардлага, 
ноолуурын зэрэглэл тогтоох шалгуур үзүүлэлтийн талаар бүрэн 
хэмжээнд зайлшгүй сургаж дадлагажуулах 

2.3.4. Ноолуурын чанарын стандарт, зэрэглэл тогтоох шалгуур 
үзүүлэлтийг зайлшгүй дагаж мөрдөх   

2.3.5. Ноолууран ширхэгтийг ангилах явцад синтетик хольц болон 
шаардлага хангахгүй үс хялгасыг ноолуураас салгах хэрэгтэй 

2.3.6. Ангилсан ноолуурыг ялгаж, жинлэж хаяг шошгийг зөв тавих 
хэрэгтэй 

2.3.7. Хог хаягдлыг зохих хууль тогтоомж, дүрэм журмын дагуу 
тусгаарлаж хаях шаардлагатай    

2.3.8. Ялгаж ангилсан ноолуурыг дараагийн шатны боловсруултад 
аюулгүй, эдийн засгийн хэмнэлттэй байдлаар дамжуулах 
шаардлагатай 

2.3.9. Ажлын бүх үйл явцыг зайлшгүй хянаж, үнэлэх 

2.4. Түүхий ноолуур 
угаах 

2.4.1. Зохих хууль тогтоомж, дүрэм журмын дагуу хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан ажлын орчныг 
бүрдүүлж тогтвортой арга ажиллагааг зайлшгүй хэрэгжүүлэх 

2.4.2. Ноолуур угаах явц, тоног төхөөрөмж, чанарт тавигдах шаардлага, 
ажлын үүрэг хариуцлагын талаар ажилчдыг бүрэн хэмжээнд 
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зайлшгүй сургаж дадлагажуулах 

2.4.3. Түүхий ноолуур болон цэвэр (угааж самнасан) ноолуурын 
чанарын стандартыг мөрдөх хэрэгтэй 

2.4.4. Үйлдвэрлэлийн бүтээмжийн түвшинг зөвшилцөх замаар 
тодорхойлж, хэрэгжүүлж тогтвортой дагаж мөрдөх хэрэгтэй 

2.4.5. Машин, тоног төхөөрөмжүүд нь зохих шаардлагыг зайлшгүй 
хангасан байх, үүнд машины хүчин чадал, ажиллах хүчдэл, угаах 
цикл, температурын тохиргоо орно 

2.4.6. Машин, тоног төхөөрөмжийн цэвэр, аюулгүй ажиллагааг хангаж, 
засвар үйлчилгээг тогтмол хийх 

2.4.7. Ноолуур норгох, угаах, сэгсрэх, хатаах үйл ажиллагааны стандарт 
ажиллагааны журмыг  дагаж мөрдөх хэрэгтэй 

2.4.8. Химийн болон аюултай бодисыг зохих хууль тогтоомж, дүрэм 
журмын дагуу аюулгүй байдлаар хэрэглэж, хадгалах 

2.4.9. Байгаль орчинд хамгийн бага сөрөг нөлөөтэй угаалгын бодисыг 
зайлшгүй хэрэглэх 

2.4.10. Усны урсгал, pH түвшин, усны хэрэглээг зайлшгүй хянаж бүртгэх, 
ажиглах, үнэлэх 

2.4.11. Ус дахин боловсруулах, бохир ус зайлуулах үйл ажиллагааг 
байгаль орчны тухай зохих хууль тогтоомж, дүрэм журмын дагуу 
явуулах 

2.4.12. Эрчим хүчний хэрэглээ болон хэмнэлтийг зайлшгүй хянаж 
бүртгэх, ажиглах, үнэлэх 

2.4.13. Хог хаягдлыг холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын дагуу 
зайлшгүй ялгаж зайлуулах 

2.4.14. Угаасан ноолуурын гарал үүслийг баталгаажуулж хаяг шошгонд 
тусгаж дараагийн шатанд дамжуулах шаардлагатай 

2.4.15. Баримт, бүртгэлийг үнэн зөв хөтөлдөг байх шаардлагатай   

2.5. Ноолуур самнах 
2.5.1. хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан 

ажлын орчныг хууль тогтоомж, дүрэм журмын дагуу бүрдүүлж 
тогтвортой арга ажиллагааг зайлшгүй хэрэгжүүлэх 

2.5.2. Ноолуур самнах явц, тоног төхөөрөмж, чанарт тавигдах 
шаардлага, ажлын үүрэг хариуцлагын талаар ажилчдыг бүрэн 
хэмжээнд сургаж дадлагажуулах  

2.5.3. Түүхий ноолуур болон цэвэр (угааж самнасан) ноолуурын 
чанарын стандартыг нэвтрүүлж дагаж мөрдөх хэрэгтэй 

2.5.4. Үйлдвэрлэлийн/бүтээмжийн түвшинг зөвшилцөх замаар 
тодорхойлж, хэрэгжүүлж тогтвортой дагаж мөрдөх хэрэгтэй 

2.5.5. Машин, тоног төхөөрөмж нь зохих шаардлагыг зайлшгүй 
хангасан байх, үүнд машины хүчин чадал, цилиндрийн тойрог, 
агаарын урсгал, чийгшил 
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2.5.6. Машин, тоног төхөөрөмжийн цэвэр, аюулгүй ажиллагааг хангаж 
засвар үйлчилгээ хийдэг байх 

2.5.7. Химийн болон аюултай бодисыг зохих хууль тогтоомж, дүрэм 
журмын дагуу аюулгүй хэрэглэж, хадгалах 

2.5.8. Тоос, шороо, хаягдал, шүүлтүүрийн уутыг холбогдох хууль 
тогтоомжийн дагуу зайлшгүй цуглуулж зайлуулах 

2.5.9. Эрчим хүчний хэрэглээ ба хэмнэлтийг хянах, бүртгэх, ажиглалт 
явуулах, үнэлэх ажиллагааг зайлшгүй явуулах 

2.5.10. Хог хаягдлыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу ангилж 
зайлуулах 

2.5.11. Самнасан ноолуурын гарал үүслийг баталгаажуулж шошгожуулж 
дараагийн шатанд дамжуулах 

2.5.12. Баримт, бүртгэлийг зайлшгүй үнэн зөв хөтлөх 

2.6. Ноолуурын 
дээжинд 
шинжилгээ 
явуулах 

2.6.1. Ноолуурын нарийвчилсан шинжилгээ явуулахад шаардлагатай 
тоног төхөөрөмжөөр хангаж, орчин нөхцлийг зайлшгүй 
бүрдүүлэх 

2.6.2. Шинжилгээнд тавигдах шаардлагын дагуу багц дээж, 
лабораторийн дээж, шинжилгээний  дээж нь шинжилгээнд өгч 
буй ноолуурыг бүрэн төлөөлөх  зайлшгүй шаардлагатай 

2.6.3. Ноолуурын шинжээчийг ноолуурын ширхгийн нарийн 
шинжилгээ явуулах, үнэлгээ дүгнэлт гаргах талаар бүрэн 
хэмжээнд зайлшгүй сургаж дадлагажуулсан байна. 

2.6.4. Шинжилгээ явуулах техник, тоног төхөөрөмжийн (тухайлбал 
гэрлийн микроскоп (LM), электрон микроскоп (SEM) найдвартай 
арга ажиллагааг хангах хэрэгтэй 

2.6.5. Ноолууран ширхэгт ба хольцыг тодорхойлох, чанарын болон 
тоон шинжилгээг  үнэн зөв явуулах нөхцлийг зайлшгүй бүрдүүлэх 

2.6.6. Ноолууран ширхэгтийн шинжилгээ, үнэлгээг зайлшгүй 
хэрэглэгчдийн хүсэл шаардлагын дагуу явуулах 

2.6.7. Дээж шинжилгээ явуулах журмыг зайлшгүй боловсруулж мөрдөх 

2.6.8. Ноолуурын дээж стандартын шаардлага хангаагүй тохиолдолд 
зохих арга хэмжээг авдаг байх  хэрэгтэй. 

2.6.9. Шинжилгээний тайлан бүртгэлийг үнэн зөв, бүрэн хөтлөх 
шаардлагатай 

2.6.10. Шинжилгээний лабораторийг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуйн талаарх хууль тогтоомж, дүрэм журмын дагуу 
ажиллуулах шаардлагатай 
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3. Байгаль орчинд ээлтэй байх бодлого буюу тогтвортой 
байдал 

3.1. Байгаль орчинд 
ээлтэй бодлого 
явуулах 

3.1.1. Байгаль орчныг хамгаалах тодорхой зорилтуудыг тусгасан 
байгаль орчны менежментийн бодлого, төлөвлөгөөг зайлшгүй 
боловсруулж хэрэгжүүлэх 

3.1.2. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, хяналт 
тавих, үнэлгээ хийх чиг үүргийг гүйцэтгэх ажилтныг томилсон 
байх шаардлагатай 

3.1.3. Байгаль орчны бодлого, журам нь зохих хууль тогтоомж, дүрэм 
журамд нийцсэн байх шаардлагатай 

3.1.4. Ажилтнуудыг байгаль орчны менежментийн талаарх сургалтад 
хамруулж байгаль орчны менежментийн тогтолцоог зайлшгүй 
дэмжих 

3.1.5. Байгаль орчны гүйцэтгэл ба нөлөөллийн хяналт үнэлгээг тогтмол 
хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай 

3.1.6. Байгаль орчныг хамгаалах зорилт төлөвлөгөөнд өөрчлөлт гарах 
тохиолдолд залруулах арга хэмжээг зайлшгүй авч хэрэгжүүлэх 

3.1.7. Байгаль орчныг хамгаалах бодлого, төлөвлөгөөг тасралтгүй 
сайжруулан хөгжүүлэхийн тулд жил бүр тодотгол хийж 
сайжруулах шаардлагатай 

3.1.8. Байгаль орчны бодлогыг хэрэгжүүлж гарсан үр дүнг баримт 
нотолгоогоор баталгаажуулах шаардлагатай 

3.1.9. Байгаль орчны гүйцэтгэлийг дэмжих төлөвлөгөөг тасралтгүй 
сайжруулдаг байх зайлшгүй шаардлагатай.    

3.1.10. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд байгаль орчинд 
удаан задардаг бодис (APEOs) –ны хэрэглээг зөвшөөрөгдсөн 
дээд хэмжээнд хязгаарлах зааврыг зайлшгүй оруулах 

3.2. Эрчим хүчийг 
хэмнэлттэй, 
зохистой хэрэглэх 

 

3.2.1. Эрчим хүчний хэрэглээг хянах журмыг зайлшгүй боловсруулж 
дагаж мөрддөг байх 

3.2.2. Эрчим хүчний хэрэглээ, хэмнэлтийг зайлшгүй хянаж, үнэлэх 

3.2.3. Эрчим хүчийг хэмнэлтийг дэмжих арга хэмжээг зайлшгүй авч 
хэрэгжүүлэх 

3.2.4. Байгууллагын эрчим хүчийг  зохистой хэрэглэх зорилтыг 
зайлшгүй дагаж биелүүлэх 

3.2.5. Эрчим хүчний хэрэглээ, хэмнэлт, үр ашгийг хариуцсан ажилтныг 
томилж, сургаж дадлагажуулах хэрэгтэй 

3.2.6. Эрчим хүчний хэрэглээ, хэмнэлтийн талаарх байгууллагын 
зорилт, тэргүүн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх санаачлагуудыг 
зайлшгүй авч хэрэгжүүлэх 
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3.2.7. Эрчим хүч их хэмжээгээр ашигладаг эх үүсвэрүүдийг хянах арга 
хэмжээг зайлшгүй авч хэрэгжүүлэх 

3.2.8. Эрчим хүчний хэмнэлтийг тасралтгүй сайжруулах арга аргачлал, 
зөвлөмжийг байгаль орчны төлөвлөгөөнд зайлшгүй тусгах 

3.3. Усныг хэмнэлттэй 
зохистой хэрэглэх 

3.3.1. Усны хэрэглээг хянах журмыг зайлшгүй боловсруулж дагаж 
мөрддөг байх 

3.3.2. Ус хэрэглэх, хэмнэх, дахин боловсруулах, хаягдал ус зайлуулах, 
үр ашгийг дээшлүүлэх үйл ажиллагааг зайлшгүй хянаж, үнэлж 
тэмдэглэл хөтлөх   

3.3.3. Ус хэрэглэх, дахин боловсруулах, хаягдал ус зайлуулах үйл 
ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын дагуу 
явуулах зайлшгүй шаардлагатай 

3.3.4. Усны хэрэглээ, хаягдал ус зайлуулах байгууллагын зорилго 
зорилтыг зайлшгүй биелүүлэх 

3.3.5. Усны хэрэглээ, хэмнэлт, үр ашгийг хариуцсан ажилтныг томилж, 
сургаж дадлагажуулсан байх 

3.3.6.  Усны хэрэглээ, хэмнэлтий талаарх байгууллагын бодлого, 
дэвшүүлсэн зорилтын талаарх мэдлэг ойлголтыг түгээн 
дэлгэрүүлэх санаачлагуудыг зайлшгүй авч хэрэгжүүлэх 

3.3.7. Усны хэрэглээ өндөртэй эх үүсвэрүүдийг хяналтанд байлгах арга 
хэмжээг зайлшгүй авч хэрэгжүүлэх 

3.3.8. Ус хэмнэх, усны хэрэглээг  тасралтгүй сайжруулах арга аргачлал, 
зөвлөмжийг байгаль орчны төлөвлөгөөнд зайлшгүй тусгах 

3.4. Хог хаягдлын 
зохистой 
менежменттэй 
байх 

3.4.1. Хог хаягдлыг хянах, бууруулах журмыг боловсруулж дагаж  
мөрддөг байх зайлшгүй шаардлагатай 

3.4.2. Хог хаягдлыг зайлуулах үйл ажиллагааг холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрэм журамд нийцүүлж гүйцэтгэх 

3.4.3. Хог хаягдлыг зохион байгуулах үйл ажиллагааг зайлшгүй хянаж, 
үнэлж зохих баримтжуулалт хийдэг байх 

3.4.4. Хог хаягдлын талаарх байгууллагын бодлого, зорилго, зорилтыг 
зайлшгүй дагаж биелүүлэх 

3.4.5. Хог хаягдлыг зохион байгуулах, зайлуулах ажлыг хариуцсан 
ажилтныг томилж сургаж дадлагажуулсан байх хэрэгтэй 

3.4.6.  Хог хаягдлыг бууруулах, зайлуулах, нөөц баялгийг хэмнэх 
талаарх байууллагын зорилго, зорилт, тэргүүн туршлагын 
талаарх зохих мэдлэг ойлголтыг түгээн дэлгэрүүлэх 
санаачлагуудыг авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй 

3.4.7. Хог хаягдлыг менежментийг тасралтгүй сайжруулах арга 
аргачлал, зөвлөмжийг байгаль орчны төлөвлөгөөнд зайлшгүй 
тусгах 

3.4.8. Хог хаягдал ихээр үүсгэдэг эх үүсвэрүүдийг хяналтанд байлгах 
арга хэмжээг зайлшгүй авч хэрэгжүүлэх 
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Ноолуур боловсруулах үйлдвэрт тавих шаардлага 

Тойм 

Зохистой дадал нь боловсруулах үйлдвэрийн үндсэн үйл ажиллагаа буюу түүхий эд цуглуулах, угаахаас 
эхлэн ээрэх, нэхэх зэрэг үйлдвэрлэлийн бүхий л үйл явц болон байгаль орчин, нийгэм, бэлтгэн 
нийлүүлэлтийн сүлжээтэй холбоотой үйл ажиллагаанд хамаарна.  

Зохистой дадал нь түүхий эд материалаа тогтвортой эх сурвалжаас ханган нийлүүлсэн, ноолуураа 
тогтвортой аргаар боловсруулсан болохоо нотлон харуулсан ноолуур боловсруулах үйлдвэрүүдэд 
(нийлүүлэлтийн сүлжээнд оролцогч компаниудад) батламж/гэрчилгээ олгох эрх бүхий байгууллагын 
хэрэгцээнд зориулагдсан болно 
 
Нийгэм, ёс зүй, нийлүүлэлтийн сүлжээ, бизнесийн үйл ажиллагаа, хүрээлэн буй орчны хандлагыг 
хадгалах 

Гүйцэтгэлийн шалгуур 

Боловсруулах үйлдвэрийн хувьд та дараах хариуцлагыг хүлээнэ:  

Р1 нь бүх ажлыг  зохих зааврын дагуу гүйцэтгэнэ 

 
P2 нь бүх ажлыг байгаль орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааны холбогдох шаардлага, зохистой 
дадал болон бусад үйл явцын дагуу гүйцэтгэдэг 
 
Р3 нь эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зохих түвшинг хадгалдаг 
 
Р4 Аюулгүй байдал, хөдөлмөрийн нөхцөл, шударга хөдөлмөр эрхлэхтэй холбоотой үйл ажиллагааг 
зохицуулдаг зарчим, үнэт зүйлийг дагаж мөрддөг 
 
P5 нь хүрээлэн буй орчны нөхцөл байдал (хашаа зэргийг оруулаад) хянах, шаардлагатай бол 
тохируулдаг 
 
Р6 нь бизнесийн удирдлага, өдөр тутмын үйл ажиллагаа, нийлүүлэлтийн сүлжээтэй холбоотой эдийн 
засгийн урт хугацааны өсөлтийг хангах бизнесийн практик үйл ажиллагааг явуулдаг 
 
P7 нь байгаль орчинд ээлтэйгээр бүх ажлаа ыг гүйцэтгэж, түүний үр нөлөөг үнэлдэг 
 
P8 нь чанарын менежмент, байгаль орчны менежмент зэрэг менежментийн шилдэг туршлагыг 
хэрэгжүүлдэг 
 
Р9 холбогдох хууль тогтоомж, малчдын хоршоодын шаардлагын дагуу бүртгэлийг нямбай хөтөлдөг  
 

 


