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Зөвлөлдөх хэлэлцүүлгийг нээж ТННЭ-ийн гүйцэтгэх захирал, үүсгэн 
байгуулагч Уна Жонс үг хэллээ

“Та бүхэнд өглөөний мэнд хүргэе, намайг Уна Жонс гэдэг. 

Зөвлөлдөх ажлын хэсгийн уулзалтанд хүрэлцэн ирсэнд та бүхэнд баярлалаа. 
Энэ уулзалтад салбарын мэргэшсэн олон талын мэргэжилтнүүд байгааг 
харахад таатай байна. Ноолуурын үйлдвэрлэл байгаль орчинд ээлтэй, нийгэм 
эдийн засгийн тогтвортой байдлын хэрэгжилтийг хангах шийдлийг бид 
хамтдаа ярилцаж буйд сэтгэгдэл өндөр байна. 

ОУ-ын зах зээлийн хэрэгцээ шаардлагаар энэхүү цэвэр ноолуур боловсруулах 
зохистой дадлыг боловсруулсан билээ. Орчин цагт брэнд, жижиглэн 
худалдаачид, үйлдвэрлэгчдийн олонхи нь эдгээр шаардлагыг хангасан 
бүтээгдэхүүний баталгааг шаарддаг болсон. Тэдний худалдан авч буй ноолуур 
нь хүн, байгальд ээлтэй, нийгмийн хариуцлагатай, олон улсын заавар журамд 
нийцсэн буйд анхаардаг болсон.

Одоогийн байдлаар ноолуурын бараг 90% нь нэмүү өртөг багатайгаар
Монголын хилээр урд хөрш руу гарч байна. Бид үндэсний ноолуур 
боловсруулах үйл ажиллагаанд өрсөлдөх давуу байдлыг үүсгэх замаар 
Монгол ноолуурын үнэ цэнийг нэмэгдүүлж, тогтвортой байдлын шаардлагыг 
хангасан нийлүүлэлтийн тогтвортой сүлжээний тогтолцоог бий болгохоор 
зорьж байна.

Өнөөдөр салбарын олон мэргэжилтнүүд хамтдаа цугларч, энэхүү зохистой 
дадлын стандартын хэлэлцүүлэг сонирхолтой үр дүнтэй явагдаж, туршлагаа 
солилцсон арга хэмжээ болно гэж найдаж амжилт хүсье!”



Тогтвортой арга аргачлалаар цэвэр ноолуур боловсруулах зохистой 
дадлын стандарт С003-ын уулзалт хэлэлцүүлгийн товч тайлан

УУЛЗАЛТЫН ЗОРИЛГО: 
Тогтвортой ноос ноолуурын олон улсын 
эвслээс 2019 онд боловсруулан гаргасан 
С003 - зохистой дадлын стандартыг 
сайжруулах зорилгоор 2020 оны 9 сарын
туршид олон улсын оролцогч талуудын 
дунд онлайн орчинд хэлэлцүүлэг өрнүүлж 
байна https://sustainablefibre.org/public-
consultation-on-clean-fibre-processing-
review-is-now-open/.

Үүнтэй холбогдуулан Монгол дахь олон 
нийтийн хэлэлцүүлгийг 2020.09.09-
нд олон талт оролцогчдын дунд зохион 
байгуулагдлаа.

2020 ОНЫ БАЙДЛААР ТННЭ-ийн БАТАЛГААЖСАН  МАЛЧНЫ БАЙГУУЛЛАГА: 35 БАТАЛГААЖСАН ҮЙЛДВЭР: 4
БАТАЛГААЖСАН НООЛУУР: 90.5тн

ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУД: 
• Төрийн болон олон улсын байгууллага 

Нийслэлийн захирагчийн ажлын алба, НҮБ-
ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн Тогтвортой 
ноолуурын платформ 

• Банкны, төслийн төлөөлөл ХААН 
Банк, Дэлхийн банкны Экспортыг дэмжих 
төсөл

• Эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүд, ШУА-
ийн Хими, Химийн технологийн хүрээлэн, 
ШУТИС-ийн Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа 
хөгжлийн хүрээлэн

• Их, дээд сургуулийн төлөөлөл, ШУТИС 
Үйлдвэрлэлийн Технологийн Сургууль, 
Монгол-Солонгосын хамтарсан коллеж

• Мэргэжлийн байгууллагууд, Боловсруулах 
үйлдвэрийн төлөөлөл Ханбогд Кашимер 
ХХК, Өгөөж шим ХХК, Монитал Кашемир 
ХХК, Сор Кашемир ХХК, Үлэмж Кашимер ХХК
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ТННЭ-ийн Тогтвортой арга аргачлалаар цэвэр ноолуур боловсруулах
зохистой дадлын стандарт С003 нь
3 бүлгийн 12 шалгуурыг хамардаг:

I. Нийгэм, ёс зүйн шаардлага
1.1 Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангах
1.2 Хүний нөөцийн менежментийг хэрэгжүүлэх

II. Нийлүүлэлтийн сүлжээ ба бизнесийн үйл ажиллагаа
2.1 Тогтвортойгоор ноолуур боловсруулж, зах зээлд нийлүүлэх тогтолцоотой байх
2.2 Чанар шалгах тогтолцоотой байх
2.3 Түүхий ноолуур ангилах
2.4 Түүхий ноолуур угаах
2.5 Ноолуур самнах
2.6 Ноолуурын дээжинд шинжилгээ явуулах

III. Байгаль орчинд ээлтэй байх бодлого буюу тогтвортой байдал
3.1 Байгаль орчинд ээлтэй бодлого явуулах
3.2 Эрчим хүчийг хэмнэлттэй, зохистой хэрэглэх
3.3 Усыг хэмнэлттэй, зохистой хэрэглэх
3.4 Хог хаягдлын зохистой менежменттэй байх

Экологийн баримжаатай орчин
цагийн хэрэглэгчид болон
дэлхийн ноолуурын үйлдвэрлэл, 
худалдаа эрхэлдэг брэнд
компаниудын хүсэлт шаардлага
буюу зах зээлийн чиг хандлагыг
бүрэн тусгасан нь энэхүү
зохистой дадлын онцлог болно.
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С003 ЗОХИСТОЙ ДАДЛЫН СТАНДАРТ: БҮЛЭГ: 3  ШАЛГУУР: 12 ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ: 116 

Тогтвортой арга аргачлалаар цэвэр ноолуур боловсруулах зохистой 
дадлын стандарт С003-ын хэрэгжилтийн зөвлөлдөх хэлэлцүүлэг

Тэрээр худалдан авч буй ХААн
бүтээгдэхүүнээ найдвартай эх үүсвэрээс хэн,
хаана, яаж үйлдвэрлэсэн эсэхийг
баталгаажуулан сонголт хийдэг болсон
орчин цагийн хэрэглэгчдийн тавьж буй
шаардлагын тухай илтгэлдээ дурьдсан.

Хоршоо, үйлдвэрүүд, бэлтгэн нийлүүлэгчид
бизнесийн зарчмаа илүү хариуцлагатай,
баталгаатай болгосноор гадаад зах зээлийн
үүд хаалга нэгдэх бүрэн боломжтой цаг.
Иймд худалдан авагчдыг татахын тулд бид
эвсэн нэгдэж стандартын дагуу зохистой
өөрчлөлтийг бий болгохын төлөө
хичээцгээе хэмээн мэдээллээ.

ТННЭ-ийн Монгол дахь салбарын 
захирал Др. Б.Батхишиг

ХЭЛЭЛЦҮҮЛГИЙН ЗАРЧИМ
Зөвлөлдөх хэлэлцүүлэг хоёр үе шаттай явагдсан бөгөөд эхний хэлэлцүүлэгт: Монголын ноолуур
боловсруулах анхан шатны үйлдвэрүүд С003 – зохистой дадлын стандартын шаардлагыг хэрхэн
хангасан талаарх танилцуулга илтгэлийг ТННЭ-ийн үйл ажиллагаа хариуцсан менежер Ж.Одгарав
танилцуулж, стандартын 3 бүлэг тус бүрт сайжруулах шаардлагатай дадлуудад мэргэжлийн
зочин илтгэгчдийг урьж тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх гарц шийдлийг олохоор хэлэлцлээ.
Хоёрдах хэлэлцүүлэгт ТННЭ-ийн Англи дахь төвийн стандартын тогтолцоог сайжруулах хорооноос
ирүүлсэн асуултанд төлөөлөгчид хариулах зарчмаар явагдлаа.

ЗОЧИН ИЛТГЭГЧЭЭР: 
1-р бүлэг: ШУТИС-ийн ҮТС-ийн Хөнгөн үйлдвэрлэлийн 
технологи, инженерчлэлийн салбарын эрхлэгч: 
Др.Д.Батбаяр;
Монгол-Солонгосын хамтарсан политехникын 
коллежийн багш С.Дэсмаа

2-р бүлэг: Ноос ноолуурын сорилтын төвийн захирал 
Др.Р.Бадмаанямбуу

3-р бүлэг:  УБ хотын захирагчийн ажлын албаны Хог 
хаягдлын удирдлага, зохицуулалтын хэлтсийн дарга 
С.Аригуун нар уригдан оролцлоо. 



ШУТИС-ийн ҮТС-ийн Хөнгөн үйлдвэрлэлийн 
технологи, инженерчлэлийн салбарын эрхлэгч: 

Доктор Д.Батбаяр 

Монгол – Солонгосын хамтарсан 
Политехникийн коллежийн багш С.Дэсмаа

Тэрээр ШУТИС-ын Ноос, ноолуурын салбарын инженер
технологийн ангид суралцах оюутны тоо сүүлийн
жилүүдэд эрс цөөрч 2019 онд 7 оюутан, 2020 онд 3
оюутан элсэн сурч байгаа тухай харамсалтай тоо баримтыг
дурьдаж энэ тулгамдаж буй асуудлаар төрөөс болон
ШУТИС-ын зүгээс авч хэрэгжүүлж буй ажлуудын талаар
мэдээлэл өглөө.
Мөн ноолуурын салбарын хүний нөөцийн асуудалд
салбарын төлөөлөгчид өөрсдийн дуу хоолойгоо төрийн
удирдлагуудад хүргэх шаардлагатай байгааг хэллээ.

Энэ салбарын мэргэжилтэн ажилтны эрэлт их боловч
нийлүүлэлт бага мөн төгсөгчид тогтвор суурьшилтай
ажиллахгүй байгаа асуудалд шийдэл байна уу? гэсэн
асуудлаар Монгол Солонгосын Политекийн коллежийн
багш С.Дэсмаа хэлэхдээ сургуулийн тоог нэмэгдүүлэх,
элсэгчдийн квотын тоог бодитой гаргах, түр сургалтыг
байнга зохион байгуулах мөн үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүд
ажлын байрандаа хүмүүсээ сургаж авах ажлуудыг
хэрэгжүүлэх нь чухал байна гэсэн саналыг төлөөлөгчдөд
хэллээ.

“Ноос ноолуурын салбарын инженер,
технологийн мэргэжлийг ‘Тэргүүлэх ач 

холбогдолтой мэргэжил’ болгож төрөөс 
дэмжих хэрэгтэй байна. 

“Үйлдвэр аж ахуй нэгжүүд шаардлагатай
байгаа ажлын байрандаа хүмүүсээ сургаж,
хөгжүүлэхэд анхаарах хэрэгтэй”

Тогтвортой арга аргачлалаар цэвэр ноолуур боловсруулах зохистой дадлын стандарт 
С003-ын 1-Р БҮЛЭГ: НИЙГЭМ ЁС ЗҮЙН ШААРДЛАГЫН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 

6



Тэрээр ноос, ноолуурын экспортыг дэмжихийн
тулд оролцогч талуудын оролцоо үүрэг чухал,
лаборатори бол бизнесийг дэмжих түлхүүр юм
гэдгийг дурьдаад түүхий эд бүтээгдэхүүний
чанарыг тогтоох үндсэн нөхцөл болох сорилт
судалгааны лабораторийн тухай мэдээллийг
өглөө.
Монголд ноос ноолуурын салбарт 3 төрлийн
итгэмжлэгдсэн лаборатори үйл ажиллагаагаа
явуулж байна. Үүнд:
- анхдагч талын (өөрийгөө үнэлэх буюу

үйлдвэрийн дотоод хяналтын лаборатори
Говь ХК-ийн лаборатори г.м)

- хоёрдогч талын (үйлдвэрээс ангид буюу
Гаалийн төв лаборатори)

- гуравдагч талын (бүхэлдээ хараат бус
лавлагаа лаборатори буюу ХҮСХХ-ийн Ноос
ноолуурын сорилтын төвийн лаборатори)
лабораториуд байна.

2-Р БҮЛЭГ: НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН СҮЛЖЭЭ БА БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Ноос ноолуурын сорилтын 
төвийн захирал Доктор 

Р.Бадмаанямбуу 

Хэлэлцүүлэг 1

Ноос ноолуурын сорилтын төв нь ноос ноолуурын
лаборатори, текстилийн хими эко шинжилгээний
лабораторуудтай ISO/IEC17025-аар итгэмжлэгдсэн
үндэсний хэмжээний лаборатори юм. 2010 онд IWTO
Олон улсын ноосон текстилийн байгууллага
(https://iwto.org)-ийн үндэсний хоршооны гишүүн
болсон. Мөн IWTO-ийн гишүүн байгууллага болох
InterwoolLabs (http://www.interwoollabs.org)-ийн
итгэмжлэлийг авсан. Үндсэн түүхий эдийн шинж
чанар (ширхэгтийн голч, атираа) тодорхойлж буй
шинжилгээнүүд нь олон улсын түвшинд 73 оронд
шууд хүлээн зөвшөөрөгдсөн.

Тохирлын гэрчилгээ, батламжлалыг авахад сорилтын
үйл ажиллагааг гүйцэтгэх хүлээн зөвшөөрөгдсөн
байгууллага хамгийн чухал байдаг. Иймд дотоодын
үйлдвэрлэгчид илүү өндөр үнэ төлж, илүү цаг алдаж
гадаадын лабораторид дээж шинжлүүлэхийн оронд
Монголын ХҮСХХ-ийн Ноос ноолуурын сорилтын төвд
шинжлүүлэх боломжтой гэдгийг олон улсын худалдан
авагч нартаа мэдээлж хамтран ажиллахыг зөвлөлөө.
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“Дэлхийн ноос ноолуурын статистикт 
2010 оноос хойш  Монголын тоо үзүүлэлт 

албан ёсоор орж эхэлсэн”

http://www.interwoollabs.org)-ийн/


УБ хотын захирагчийн ажлын 
албаны Хог хаягдлын 

удирдлага, зохицуулалтын 
хэлтсийн дарга С.Аригуун 

Бохир ус цэвэрлэгээний талаар 
болон ноолуурын 
үйлдвэрүүдийн бохир усны 
технологийн шинэлэг 
шийдлүүдийн тухай 
оролцогчдод мэдээлэл 
хүргэлээ. 

Бохир усыг цэвэрлэн 
ашиглавал бүтээгдэхүүний 
чанар эрс сайжирна гэдгийг 
хэлэлцүүлэгт оролцогчдод 
хэлсэн юм. Тэрээр “Ханбогд 
кашимер” ХХК-ны цэвэрлэх 
байгууламж барих төсөлд 
зөвлөхөөр ажилласан 
туршлагаасаа хуваалцлаа. 

ШУТИС-ын Усны 
судалгааны төвийн 
захирал Др Д.Басандорж

Тэрээр байгаль орчны үнэлгээ нь үйлдвэрлэлийн 
бүх процесс, ашиглаж байгаа тоног төхөөрөмж, 

бараа бүтээгдэхүүн, химийн бодис зэрэгт 
нарийвчилсан үнэлгээ хийж тухайн үйлдвэрлэлийн 

үйл явц байгаль орчинд болон агаарт ямар 
байдлаар нөлөөлөх вэ?  гэдгийг нарийн тодорхой 

гаргаж өгдөгөөрөө онцлогтой. Тиймээс 
үйлдвэрлэгчид энэ үнэлгээг хийлгэснээрээ маш 

олон эрсдэлээс сэргийлж чадна гэдгийг 
уламжиллаа. 

Хог хаягдлын тухай хуульд “Аж ахуйн нэгж 
байгууллагуудад олгосон үүрэг”-үүд байдаг тэр 

дундаа энэ хуулийн 10.2.17 болон 40.2;  40.4;  40.6-
д заасан заалтыг үйлдвэрүүд судлаасай, авч 

хэрэгжүүлээсэй гэдгийг хэлллээ. Боловсруулах 
үйлдвэрүүд нь ШУТИС-ын Барилга инженерийн 

сургуулийн Хаях технологийн мэргэжлийн ангийн 
оюутнуудтай хамтран ажиллаасай гэж хүсч байгаа 

тухайгаа ярилаа. Мөн нэмж хэлэхэд байгаль орчинд 
ээлтэй технологи нэвтрүүлсэн үйлдвэрүүдэд 

урамшуулах олгох журам удахгүй гарах гэж буйг 
дуулгахад таатай байна. 

3-Р БҮЛЭГ: БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ЭЭЛТЭЙ БАЙХ БОДЛОГО БУЮУ ТОГТВОРТОЙ БАЙДАЛ
Хэлэлцүүлэг 1

“Байгаль орчинд ээлтэй шинэлэг технологи 
нэвтрүүлсэн үйлдвэрүүдэд төрөөс дэмжин 

урамшуулал олгож эхлэнэ”

“Бохир усыг цэвэрлэн 
ашиглавал үйлдвэрлэлийн 
өгөөж, бүтээгдэхүүний 
чанар эрс сайжирна”

8



Санал

НҮБ-н Хөгжлийн Хөтөлбөрийн дэргэд Монголын тогтвортой ноолуурын платформ 
байгуулагдаад хагас жил болж байна, бид удирдах, зөвлөх хороо болон ажлын хэсгүүдийг 
байгуулж ажиллаж байгаа. Энд хүрэлцэн ирсэн үйлдвэрүүдийн төлөөллүүддээ хандаж 
хэлэхэд манай платформын үйл ажиллагаа бүгдэд нээлттэй аль болох олон салбарын 
оролцогч талууд ажлын хэсэгт идэвхитэй оролцоод яваарай гэж хэлмээр байна.

Тогтвортой ноолуур гэж төсөл болгон өөр өөрийн түвшинд яриад байгаа боловч яг 
тогтвортой ноолуур гэдгийг томъёлолыг бий болгохын тулд ажлын хэсэг байгуулж ажиллаж 
байгаа. Энд яамдууд, төрийн агентлагууд, ноолуурын төсөл санаачлагууд бүгд нэгдээд 
хамтраад ажиллаад явж байгаа. Та бүхэн өөрийн үйлдвэрт тулгамдаад байгаа, цаана нь 
шийдэж чадахгүй байгаа асуудлыг шийдэхэд ирж идэвхитэй оролцохын хүсч байна. 

НҮБ-ын Хөгжлийн 
хөтөлбөрийн дэргэдэх 
Тогтвортой ноолуурын 

платформын менежер Доктор 
В.Шинэнэмэх

Хэлэлцүүлэг 1

Асуулт

SFA-н гаргасан 116 зохистой дадлыг үйлдвэрүүд хэрэгжүүлэхэд хэр 

хүндрэлтэй байна вэ, алийг нь хэрэгжүүлэхэд боломжийн байна вэ?



“Сор кашемир” ХХК
С003 стандартыг манай боловсруулах үйлдвэрүүд авч эхэлж байна. Энэ нь 
бидний ирээдүйд  гадаад зах зээлд тэр тусмаа Европын зах зээлд  
давамгайлж гаргахад төхөмтэй стандарт болсон гэж ойлгож байгаа.  
Манайх 4 дэх үйлдвэр болж батламж авсандаа баяртай байна. 

Бид  Хятадын үйлдвэрүүдтэй үнээрээ болон хэмжээгээрээ өрсөлдөх 
боломжгүй. Тийм учраас бид хамгийн  чанартай түүхий эдийг жил бүхэн 
эцсийн хэрэглэгчдэд найдвАртай бэлтгэж өгөх нь бидний зорилтот зах зээл 
гэж Монголын үйлдвэрүүдийг харж байгаа. Энийг баталгаажуулахад 
хамгийн чухал зүйл бол энэ зохистой дадлыг стандарт гэж бодож байгаа, 
манай үйлдвэрийн хувьд хэрэгжүүлээд явахад боломжийн санагдсан, 
ирээдүйд зах зээлд гарахад давуу тал болно гэж бодож байна.

С003 стандарт дээр маш олон үйлдвэрүүдэд хэрэгтэй дадал байсан. Үүнд:
Хүний нөөц, түүхий эд бэлтгэл, байгаль орчин гэх мэт хамгийн тулгамдсан
хэрэгцээтэй байгаа асуудлууд байсан. Манай салбарт хүний нөөцийн
асуудал хурц болоод удаж байгаа. Нарийн мэргэжлийн хүмүүсээ цалингаар
өрсөлдөж авах гэх мэт зүйлс үүсээд удаж байна.

Энэ бүхнийг хэрхэн шийдэх саналаа ярилцах гэж өнөөдөр цугласан байгаа
бөгөөд бодитой хөрсөн дээрээ буусан саналууд гараасай гэж хүсэж байна.

Лабораторийн шинжилгээний хариу асуудал үүсгэдэг. Нэхмэлийн
хүрээлэнгийн лаборатори маш сайн шинжилгээ хийж байгаад баярлалаа
гадаадад хүлээн зөвшөөрөгдөж байгаад талархаж байна. 10

“Сор кашемир” ХХК-ны түүхий эд 
бэлтгэлийн албаны дарга 
Б.Очгарьд

”Сор кашемир” ХХК-ны гүйцэтгэх 
захирал Б.Бархасбадь

ҮЙЛДВЭРИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙН САНАЛ

“Хөнгөн үйлдвэрийн салбарын хамгийн хүнд салбар бол 
ноос ноолуурын салбар юм. Энэ салбарт ажилладаг 

үйлдвэрүүд их хөдөлмөрч үйлдвэрүүд байдаг”

Санал 1
ШУТИС цөөхөн оюутантай, Монгол Солонгосын техникийн коллеж 25
оюутантай байгаад үйлдвэр болон сургуулийн аль алинд нь буруу байгаа.
Төгсөгчид ийм мэргэжил байгааг мэдэхгүй байна. Уг нь төгссөн оюутан болгон
ажилд орох боломж бий, үүнийг сургууль мэргэжлийнхээ талаар сурталчилгаа
хийх хэрэгтэй.
Санал 2
Нэхмэлийн хүрээлэн дээр хийлгэсэн шинжилгээ ОУ-д хүлээн зөвшөөрөгддөг
гэсэн боловч гадны худалдан авагчид хүлээн зөвшөөрч, шинжилгээний хариуг
баталгаатай гэж хүлээн авах дургүй байдаг. Монгол улс тэдэнд итгэл төрүүлэх
тал дээрээ дутуу байдаг. Үүнийг 100% хүлээн зөвшөөрдөг болчихвол хамтарч
ажиллах боломж байна. Тиймээс гадны улс орнуудад нэр хүндээ нэмэгдүүлэх
сурталчлах ажил хийх хэрэгтэй байна.
Санал 3
ТННЭ-ийн хувьд баталгаажсан хоршоодын тоогоо нэмэх хэрэгтэй байна.
Баталгаажсан хоршооны ноолуур баталгаажаагүй хоршооны ноолуурын чанар
ижилхэн байгаа учраас бараг бүх хоршоог хамруулах хэрэгтэй.
Санал 4
Байгаль орчинд ээлтэй компаниудад урамшуулал олгох журам гарсан нь
сайшаалтай, бас түүн дээр анхаарах зүйлүүд байгаа. Тэнгэрт тулсан
шаардлагатай журам гаргаад урамшуулал авах боломж үүсдэггүй. Шаардлага
нь хэт өндөр байвал түүнд хүрэх гэж алхуудыг хийж явааг бас тооцох хэрэгтэй.
ТННЭ-ийн хамт олонд ажлын амжилт хүсч цаашдаа илүү үр дүн гаргаж
ажиллаарай гэж хүсье
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“Монитал кашемир” ХХК 

Чанар шалгагч Б.Алтангадас:

Өнөөдрийн арга хэмжээнд оролцож байгаадаа баяртай байна. Манай
үйлдвэр дан Монгол ажилтантай Монгол захиралтай Италид экспорт
хийдэг компани. Бид бүх шат дамжлагадаа монгол стандартыг барьж
ажилладаг. Манай хяналтын шинжилгээнүүд Италийн лабораторид
хийгддэг. Монголын нэхмэлийн хүрээлэнтэй хамтарч ажиллах дамжлага
бүрийн дээжээ шинжилгээнд өгөх хүсэлтэй байна.

Мөн боловсон хүчний асуудал дутагдалтай байгаа тул энд байгаа багш
нараас зөвлөгөө авна.

Нэхмэлийн хүрээлэнгийн сургалтанд лаборант ажилтнуудаа суулгах
хүсэлтэй байна.

ТННЭ-ийн шалгуур үзүүлэлтээр тохирлын үнэлгээнд хамрагдсан, манай
үйлдвэрийн хувьд бид үнэлгээнд хамрагдаад, олон сайхан санал
зөвлөмж заавар авсан, цаашид дагаж хэрэгжүүлэх боломжтой, бид
үнэлгээний явцад ажлаа бодитоор үнэлүүлж багаараа үүнд хамрагдсан.

ҮЙЛДВЭРИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙН САНАЛ:ҮЙЛДВЭРИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙН САНАЛ:

“Ханбогд кашемир” ХХК 

Манай байгууллагын хувьд ТННЭ-ийн С003 зохистой дадлын
116 шалгуур үзүүлэлтийг хангаад мөнгөн батламжлал авсан 
анхны үндэсний үйлдвэр болсон бөгөөд эдгээр үзүүлэлтийг 
хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой гэж үзэж байна.

Английн техникийн хорооноос гаргасан 3 асуулт нь манай 
салбарт яг тулгамдаж буй 3 асуудлыг хөндсөн байна. Бид 
тохирлын үнэлгээгээр дэлгэрэнгүй зөвлөмж авсан бөгөөд 
түүний мөрөөр хийх ажлуудаа хэрэгжүүлээд эхэлчихсэн явж 
байна.

Тухайлбал, байгаль орчинд ээлтэй үйлдвэрлэлийн хувьд 
хамгийн сүүлд манай байгууллага бага оврын ус цэвэрлэх, 
дахин ашиглах байгууламж барьж улсын комиссд өгөөд 
ажиллаж байгааг дуулгахад таатай байна. 

“C003-ын тохирлын үнэлгээ хийгдэх явцад 
та бүхнээс их зүйл сурч авсан.”

“SFA-д хандаж хэлэхэд бидний 
өрсөлдөх чадварыг илүү өндөр 
түвшинд хүргэхэд мэргэжлийн 
дэмжлэг үзүүлж, давуу байдлыг
нэмэгдүүлэж байгаад талархаж 
байна.”



“Өгөөж шим” ХХК 

Энэ байгууллага энэхүү стандартыг нэвтрүүлж буйд манай үйлдвэр их
дэмжиж байгаа. Манай үйлдвэрүүд Хятадын үйлдвэрүүдтэй өрсөлдөж
олон улсад гарах, дэлхийн нийлүүлэлтийн сүлжээнд оролцоход
санхүүгийн хувьд, технологийн хувьд ч хүндрэлтэй байдаг.

Зохистой дадлын хүрээнд хөндөгдөж байгаа шалгуурууд бол манайд
тулгамдсан асуудлууд мөн. Хүний нөөц, ХАБЭА гэх мэт чухал асуудлууд
байна. Цаашид бидний анхаарах чухал асуудал бол бохир усыг
цэвэршүүлэх. Тиймээс манайх угаах үйлдвэр болон ус цэвэршүүлэх
байгууламж хийхдээ бодолцох шаардлагыг хангахад цаашид холбоотой
байж, зөвлөмж авч, хамтран ажиллах бодолтой байгаа. Маш их
баярлалаа

“Үлэмж кашемир” ХХК 

Манайх энэ салбарт олон жил ажилласан туршлагатай. Энэ
эвслийн үйл ажиллагаа хэрэгжиж байгаа нь энэ салбарт салхи орж
байгаа мэт санагдаж байна. ОУ-ын зах зээлийн шаардлагад хүрэх
тал дээр бид хамтарч ажиллах хүсэл өндөр байгаа. Бидний
шийдвэрлэх юмсан гэж хүсч байсан зүйлүүдийг хөндөж эхэлж
байгаад баяртай байна. ОУ-ын хэмжээнд бодлогоор нэгдээд
үндэсний үйлдвэрүүдийг зөв төлөөлж явах нь чухал байгаа.
Цаашид нягт сайн хамтарч ажиллах бодолтой ажиллаж байгаа.

ҮЙЛДВЭРИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙН САНАЛ:

Ерөнхий захирал М.Дулам:
Өнөөдрийн арга хэмжээнд
оролцож байгаадаа баяртай
байна.

“ТННЭ-тэй хамтарч ноолуурын чанарын стандартыг 
хангаж ОУ-ын зах зээлд гарах сонирхол өндөр байгаа.”

Гадаад харилцааны менежер:
Ц.Отгонбаяр

Өнөөдрийн хэлэлцүүлэг хийж 
санал солилцож буй та бүхэнд 
талархал илэрхийлье. 
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“Бид стандартыг зөв хэрэгжүүлвэл өрсөлдөх чадварыг 
сайжруулах боломжтой гэж үзэж байна.”



Хэлэлцүүлэг 2

Шинжлэх ухааны академийн 
Хими, Химийн технологийн 
хүрээлэнгийн эрдэм 
шинжилгээний ажилтан, доктор 
Б.Нарандалай

Тэрээр ноос ноолуурын үйлдвэрлэлд хэрэглэгдэж 
байгаа хортой бодисууд, тэдгээрийн хаягдал усыг 
боловсруулах талаар инноваци, технологийн 
боломжуудыг оролцогчдод танилцууллаа. 

Монгол орны ус ашиглалтын 25%-ийг хөнгөн 
үйлдвэрүүд ашигладаг. Ноос ноолуурын үйлдвэрээс 
гарч байгаа хаядал усанд утас болон механик 
хольцууд, химийн процессоос гарч буй химийн 
бодисууд болон шингэн хольц агуулагдаж байдаг.  

Будагтай бохир ус нь хамгийн багадаа 1л усанд 1мг 
агуулгатай байхад усны өнгийг өөрчлөх чадвартай энэ 
нь байгаль орчинд усны хор аюулыг нэмэгдүүлдэг мөн 
ургамал, усны амьтан, хүнд маш хор хөнөөл учруулдаг. 
Тиймээс үйлдвэрүүд будагч бодис хэрэглэхдээ 
синтетик будагчаас зайлсхийх хэрэгтэй. Бохир усыг 
хамгийн эхлээд механик хольцоос нь салгах хэрэгтэй. 
Үүний дараагаар усанд агуулагдаж байгаа химийн 
бодис, элементүүдийг салгахын тулд ион солилцогч 
болон сүвэрхэг шингээгч материалуудыг ашигласнаар 
саарал ус гарна. 

Хими, Химийн технологийн хүрээлэнгээс 
цахилгаан станц болон гэр ахуйн нүүрснээс 
гарсан үнсийг барьцалдуулан бохир усыг 
цэвэрлэж үзүүлэлтүүдийг гаргасан. Мөн 
чулуун нүүрсээр идэвхжүүлсэн нүүрс гарган 
будагч бодисыг шингээх процессийн судалгаа 
хийсэн. Энэ талаар хамтарч ажиллахыг хүсвэл 
Хими, Химийн технологийн хүрээлэнгийн 
эрдэмтэн, судлаачидтай холбогдож болно 
гэдгээ хэллээ. 
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“Монгол орны ус ашиглалтын 25%-ийг 
хөнгөн үйлдвэрүүд ашиглаж байна.”

Асууулт 1: Анхан шатны боловсруулах үйлдвэрүүдийн угаахын хүчин чадал болон 
байгаль орчинд ээлтэй байх бодлого?

ТННЭ-ийн англи дахь стандартын тогтолцоог сайжруулах хорооноос ирүүлсэн технологийн 
зарим асуултууд



Асуулт 2: Мяндсан утасны хэрэглээг Малчин – Үйлдвэр –
Эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүн хүртэлх шат дамжлагад хэрхэн 
бууруулах вэ? 

Өгөөж шим ХХК Ц.Нямжав: 
Бид хоршоодтой хамтарч ажиллаж байгаа. Энэ жил хамтарч 
ажилласан хоршоодод мяндасны хольцгүй шуудай өгсөн. Малчны 
шуудай хоршоон дээр ноолуураа шилжүүлэхэд бага зэрэг мяндсан 
утас орсон байсан. Энэ асуудлыг шийдвэрлэх боломж байгаа. 
Малчид хоршоод бат бөх, уян хатан сэмэрдэггүй уут ашиглавал 
болно. 2021 онд ноолуур гарахаас өмнө зөв уут бэлтгэх ажил 
хийж, хоршоодод өгөх бодолтой байгаа.

Сор кашемир ХХК Б.Очгарьд:
Үйлдвэрүүд шуудайгаа тараахаад хэмжээ болон дахин хэрэглэгдэх 
байдлыг харгалзан үзэх хэрэгтэй. Бидний өгсөн үнэтэй шуудайг 
урах тохиолдол их гардаг. Ихэнх тохиолдолд ноолуур чихсэн тул 
задлахад цаг их ордог, бүтээмж их буурдаг. Манай үйлдвэрийн 
хувьд ионы ялгаагаар ялгаж байгаа нь зардал багатай байна. 
Одоогийн хувьд бол малчдын хэрэглэдэг будагтай шуудайг 
будагтай талаас нь зүсэхэд мяндас ордоггүй. Зүсэлтнээс хамаарч 
ноолууранд мяндас ордог.

ТННЭ-ийн Англи дахь стандартын тогтолцоог сайжруулах хорооноос ирүүлсэн технологийн зарим асуултууд

Хэлэлцүүлэг 2

Асуулт 3: Түүхий ноолуурыг тээвэрлэхэд зарцуулагдах эрчим
хүчний болон түлшний хэрэглээг хэрхэн багасгах вэ?

Ц.Отгонбаяр: Манай экспортлогчид  бүтээгдэхүүнээ ихэнх нь 
контейнэрээр тээвэрлэдэг. Багахан хэсэг нь агаараар тээвэрлэгддэг. 
Агаараар тээвэрлэхэд хамгийн их шатахуун зарцуулагддаг гэсэн 
судалгаа байдаг. Үүнээс үүдээд ачаа тээврүүд газраар явдаг болсон. 
Контейнерээр явахад хамгийн хямд зардалтай байгаль орчинд ээлтэй 
гэж бодож байна.

Б.Батхишиг: Үйлдвэрүүд түүхий ноолуураа олон газраас татан 
төвлөрүүлдэг тул нийт хэдэн километр замыг туулж, хэдэн литр 
шатахуун зарцуулсан эсэхээ бүртгэлжүүлэх нь хэмнэлт хийх ажлын
суурь мэдээлэл болох боломжтой. 

Д.Батбаяр: Ноолуурыг хөдөө орон нутгаас тээвэрлэж ирэхэд зардал их 
гарч байгаа. Бид нарын ярьж байгаа зүйл Монгол улсад биржийн хууль 
хаана байна вэ гэдэг дээр зангидагдаж байна. Энэ дээр ХХААХҮЯ, 
МННХ-ны төлөөлөл ирсэн бол яаж уялдаатай ажиллах вэ гэдэг ажлаас 
эхлэх хэрэгтэй. 
Анхан шатны үйлдвэрийн төвлөрөл хотдоо байна. Үүнийг хөдөө орон 
нутагруу саармагжуулах энэ тал дээр анализ хийх хэрэгтэй байх гэж 
бодож байна. Ингэснээрээ тээвэрлэлтийн зардал буурч шатахуун 
хэрэглээ багасна гэж бодож байна. 
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Асуулт 4: Лабораторийн шинжилгээний зөрүүтэй байдлыг хэрхэн 
шийдэх вэ? 

Др Б.Бадмаанямбуу: Үйлдвэрүүд маань эх оронч байгаасай гэж хүсэж байна. Цоо 
шинэ юм бий болгох биш байгаа юмаа тордох хэрэгтэй байна. Монголын зах 
зээл аль ч улсаас ялгаатай өвөрмөц тул үйлдвэрүүд кластер маягаар төрөлжиж 
хөгжих ёстой, тэгэж байж хөгжинө.

Бидний ОУ-д хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдал нь ноосон текстилийн салбарын
дэлхий дээрхи оролцогч талуудын ашиг сонирхлыг хангах, ноос ноолуурыг
хамгийн ээлтэй бүтээгдэхүүн гэдгийг сурталчилан таниулах зорилготой
байгуулагдсан IWTO байгуулагад Монгол улс 2010 онд 24 дэх орон болж элссэн
бөгөөд гишүүн орнуудад бүгдэд бид хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Манай лаборатори
жилд 2 удаа дэлхийн 50-иад лабораториудтай ур чадвараа сорьдог бөгөөд 2015
оноос хойш тасралтгүй тэнцэж, итгэмжлэгдэж байгаа юм. Тиймээс үр дүн
зөрүүтэй гарах ёсгүй, хамгийн үнэн зөв тодорхойлдог лаборатори гэж үзэж
болно. Дотоодын лабораториуд сорилтын дүнгийн зөрүү, аливаа маргааныг
гуравдагч талын лабораториор таслуулдаг олон улсын жишиг бий.

Бид олон жил үйлдвэрүүдийг сургасан бөгөөд мөн гаалийн лабораторийн
ажилтнуудыг бас сургасан. Гаалийн лаборатори бол нийгмийн аюулгүй байдалд
санаа тавьсан байгууллага байх ёстой. Гааль бол татвар бүрдүүлдэг байгууллага,
гэхдээ гаалийн лабораториор шинжилгээ хийлгээгүй бол экспортод гаргахгүй
гэсэн шаардлага тавьдаг болсонтой холбогдуулж үйлдвэрүүд мэргэжлийн
байгууллагад хандахгүй байгаа тал байгаа.

ТННЭ-ийн Англи дахь стандартын тогтолцоог сайжруулах хорооноос ирүүлсэн технологийн зарим асуултууд

Хэлэлцүүлэг 2

ХҮСХХ-ийн Ноос ноолуурын сорилтын төвийн итгэмжлэгдсэн
лаборатори самнасан ноолуурын чанарын жил жилийн өгөгдөл
мэдээллээр тасарсан. Үйлдвэрүүд мэргэжлийн газраараа
шинжилгээгээ хийлгэж, давтан сургалт, хэрэгцээт мэдээллээ авч
хамтран ажиллах хэрэгтэй байна.

Улаанбаатараас экспорт хийж байгаа бол заавал хөндлөнгийн
лабораторын хяналт хэрэгтэй. Орон нутгаас тээвэрлэлт хийхээр
бол тухайн бүс нутгийн гаалийн лабораториор баталгаажуулалт
хийлгэхэд тохиромжтой.

Үйлдвэрүүд байнга шинжилгээ хийлгэх шаардлагатай бол
хүрээлэнтэй урт хугацааны гэрээгээр хамтран ажиллах боломжтой.
Мөн анхдагч буюу өөрсдийн лабораторид асар үнэтэй багаж
худалдаж авах хэрэггүй. Түүний оронд дотоод хяналтын
лабораторидоо хямд төсөр эдийн засагт ээлтэй багаж аваад
дотоод шинжилгээгээ хийж, гуравдагч талын лабораторитой
тодорхой хугацаанд ур чадварын сорилтын шинжилгээ хийж
өөрсдийгөө үнэ зөв хийж байгааг хянах боломжтой. Харин нарийн
шинжилгээ, лаборантийн сургалтаа гэрээний дагуу хүрээлэнд
хийлгэвэл үйлдвэрүүдэд ашигтай байх болно.
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ДҮГНЭЛТ
• Тогтвортой арга аргачлалаар цэвэр ноолуур боловсруулах зохистой 

дадлын стандартад заагдсан шалгууруудыг анхан шатны 
боловсруулах үйлдвэрүүдийн хувьд хэрэгжүүлэх боломжтой гэж 
үзсэн.

• Эдгээр зохистой дадлуудыг хэрэгжүүлэх зөвлөмжүүдийг дагаснаар 
үндэсний боловсруулах үйлдвэрүүдэд гадаад зах зээлд экспортоо 
нэмэгдүүлэхэд өрсөлдөх давуу тал болох боломжтой.

• Зохистой дадлын шалгуур тус бүрийн тохирол нийцлийг бүрэн 
хангахын тулд боловсруулах үйлдвэрүүд өөрсдийн зүгээс 
хэрэгжүүлэх боломжтой ажлуудаа богино хугацаанд, харин илүү 
хугацаа ба хөрөнгө шаардсан ажлуудаа дунд, урт хугацааны 
баримжаатайгаар алхам, алхмаар хэрэгжүүлэх боломжтой. 
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• Тогтвортой байдлын шаардлагыг хангах явц нь боловсруулах 
үйлдвэрүүдийн бизнесийн загварт богино хугацаанд нөлөөлж төрөөс 
бодлого, ЗГ-ын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга механизмын шийдэл болох 
боломж юм. 

• Малчдын чанартай ноолуур бэлтгэлд анхаарахгүйгээр тогтвортой 
сүлжээний тогтолцоог бий болгох боломжгүй тул хоршооны бэлтгэн 
нийлүүлэлт дээр хамтарч ажиллахад санал нэгдсэн. 

• Зөв зохистой дадлуудыг хэрэгжүүлж буй бүтээлч  ажлуудын талаар сургалт, 
сурталчилгаа, мэдээлэл, туршлага солилцох замаар мэргэжлийн сургууль 
хүрээлэн, сорилтын лаборатор,  агентлагуудтай тохируулан хамтран 
ажилаахаач гадна үйлдвэрүүд өөр хоорондоо эвлэлдэн нэгдэж, ТННЭ-ийн 
сүлжээгээр гадаад худалдааны саад бэрхшээлийг даван туулах боломжтой 
гэж үзлээ.


