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ТАНИЛЦУУЛГА 

Тогтвортой ноос ноолуурын эвсэл (ТННЭ) нь 2015 онд дэлхийн анхны ноолуурын тогтвортой байдлын цогц стандарт болох 
“SFA Cashmere Standard”-ыг боловсруулсан. Ноолуур бэлтгэн нийлүүлэгчид, үйлдвэрлэгчдийн дагаж мөрдөх зохистой 
дадлын шаардлагуудыг энэхүү стандартаар тодорхойлсон.  

Бид ноолуур бэлтгэн нийлүүлэгч малчдын байгууллага, арилжаа эрхлэгч, ноолуур боловсруулах үйлдвэрүүд ТННЭ-ийн 
зохистой дадлын шаардлагыг хангахад тэдэнд ойлголт, ур чадварыг хөгжүүлэх сургалт өгөх замаар дэмжлэг үзүүлж, 
тохирлын үнэлгээгээр баталгаажуулалт олгодог. “SFA Cashmere Standard”-ын цогц баримт бичгийг малчдын төлөөлөл, 
хоршоод, гадаад болон дотоодын ноолууран бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч компаниуд, төрийн ба төрийн бус байгууллага, 
салбарын мэргэжилтнүүд, байгаль орчны байгууллагуудын оролцоотойгоор хамтран зөвлөлдөж өргөн хүрээний судалгаа 
шинжилгээний үндсэн дээр боловсруулсан.  

Бид дэлхийн тогтвортой байдлын шилдэг стандартыг боловсруулах дүрэм, зааврыг тодорхойлдог олон улсын 
итгэмжлэлийн байгууллага болох ISEAL-ийн удирдамжийн дагуу “SFA Cashmere Standard”-ын баримт бичиг, хяналт үнэлгээ, 
дүн шинжилгээгээ байнга сайжруулсаар ирсэн.  

Бидний стандартыг байгалийн нөөц ба газрын менежментийг зохистой явуулах, мал сүргийг арчлах маллах, ноос 
ноолуурыг боловсруулах, нийлүүлэлтийн сүлжээг ил тод болгох мэдлэг, ур чадвар, арга туршлагыг хөгжүүлж буй 
байгууллага, төсөл хөтөлбөрүүд авч хэрэгжүүлэх бүрэн боломжтой.  

Бидний алсын хараа  

Байгаль орчинд ээлтэй, мал амьтдын тав тухтай амьдрах орчныг хангасан, малчдын баталгаат амьжиргааг дэмжсэн 
ноолуурын үйлдвэрлэлийг бий болгох  

Бидний эрхэм зорилго  

Тогтвортой ноос ноолуурын эвслийн стандартыг нэвтрүүлж хариуцлагатай, тогтвортой ажиллагааны зохистой дадлуудыг үе 
шат бүрт хэвшүүлснээр ноолуурын үйлдвэрлэлийн салбарыг шинэ түвшинд хүргэх  

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл 

- ТННЭ-ийн ноолуурын стандартын тогтолцоо - C001, C002, C003 

- Зохистой дадлын тохирлын үнэлгээ, баталгаажуулалт 

- Ноолуур бэлтгэн нийлүүлэлт ба худалдааны ул мөрийг мөшгих тогтолцоо - COC 

- Худалдааны тэмдэг  

- Нөлөөлөл ба үр дүнг тооцоолох 

- Чадамжийг бэхжүүлэх cургалт, мэдээлэл  
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“МАЛ АЖ АХУЙГАА ХӨТЛӨХ, НООЛУУР БЭЛТГЭХ” зохистой дадлын C001 дугаартай энэ баримт бичиг нь ТННЭ-ийн 
ноолуурын стандартын баримт бичгийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Энэхүү зохистой дадлын стандарт нь ноолуурыг 
тогтвортойгоор үйлдвэрлэх жишиг үзүүлэлтийн нэг хэсэг болох бөгөөд ноолуурын үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн олонхи нь 
хэлэлцэж хүлээн зөвшөөрсөн болно.  

Мал, амьтны тавлаг байдлыг илэрхийлсэн олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрсөн амьтны эрхийг хамгаалах дараах таван 
зарчимд тулгуурлан “Мал аж ахуйгаа хөтлөх, ноолуур бэлтгэх” зохистой дадлыг боловсруулсан болно: 

1. Өлдөж, цангах, өвс тэжээлийн дутагдалаас ангид байлгах 
2. Тавлаг бус байдлаас ангид байлгах 
3. Гэмтэл, зовиур, өвчнөөс ангид байлгах 
4. Өөрийн араншин таавар эрх чөлөөтэй байлгах  
5. Малыг айлгаж, зовоох байдлаас ангид байлгах  

“Мал аж ахуйгаа хөтлөх, ноолуур бэлтгэх” зохистой дадал нь бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэгч малчдын өдөр тутам 
хэрэгжүүлдэг ажлууд багтсан бөгөөд зохистой дадлын тохирлын үнэлгээнд хамрагдахыг хүсвэл Тогтвортой ноос ноолуурын 
эвсэлд бүртгүүлж, улмаар ТННЭ-ийн гадаад, дотоодын гишүүд болох үйлдвэр, аж ахуйн нэгжүүдтэй холбож өгөх болно. 
Ингэснээр Тогтвортой ноос ноолуурын эвслийн тэмдэгийг ашиглах, арилжааны давуу тал бий болох нотолгоог гаргах давуу 
тал үүснэ.  

Бэлтгэн нийлүүлэгч малчдын байгууллагын (малчдын бүлэг, хоршоо, нөхөрлөл)  
Зохистой дадлын тохирлын үнэлгээнд хамрагдаж баталгаажуулалт олгох зураглал: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

3-дахь шатны үнэлгээ Хөндлөнгийн үнэлгээ явуулж 
үл тохирлыг шалгах  
   

SFA-ийн талаар мэдээлэл авах 1   

Цахим холбоост бүртгүүлэх, тохирлын үнэлгээ хийх 
хүсэлт гаргах 

Өөрийн үнэлгээ хийх заавар, зөвлөгөө авах 

Анхан шатны үнэлгээ  
Өөрийн үнэлгээг цахимаар хийж гүйцэтгэх  
 

2-дахь шатны үнэлгээ  
SFA-ээс өөрийн үнэлэгээнд дүн шинжилгээ хийх 
   
Өөрийн үнэлгээний дүнг мэдээллэх   

Тохирлын үнэлгээний үр дүн, тайланг малчдын 
байгууллагуудад илгээх  

2  

3  

4  

5 

6 

8  

7 

Мөнгөн  батламжлал 

“Үндсэн” буюу зайлшгүй мөрдөх 
үзүүлэлтүүд бүгд бүрэн нийцсэн, мөн 
бусад шалгуур үзүүлэлтээс тодорхой 
хэсэг нь бүрэн нийцэлтэй 
тохиолдолд олгоно 

  

Хүрэл батламжлал 

 “Үндсэн” буюу зайлшгүй мөрдөх 
үзүүлэлтүүд бүгд бүрэн нийцэлтэй 
(ногоон түвшинд хүрсэн) тохиолдолд 
олгоно.  

Алтан  батламжлал 

 “Үндсэн” буюу зайлшгүй мөрдөх 
үзүүлэлтүүд бүгд бүрэн нийцсэн, мөн 
бусад шалгуур үзүүлэлтийн 95% ба 
түүнээс дээш бүгд нийцэлтэй 
тохиолдолд олгоно.  

 



3 

 

НООЛУУР БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭЛТ БА ХУДАЛДААНЫ  УЛ МӨРИЙГ МӨШГИХ 
ТОГТОЛЦОО- CHAIN OF CUSTODY (COC) 

Ноолуур нийлүүлэлтийн зам мөрийг мөшгих нь малчдын хоршоо, бэлтгэн нийлүүлэгчдийг дотоод, гадаадын хэрэглэгчидтэй 
холбохоос гадна, илүү хариуцлагатай үйлдвэрлэлийн дадлага туршлагыг хэрэгжүүлэхэд түлхэц өгөх, брэнд, худалдаа 
эрхлэгчдэд ноолуурын салбарт тогтвортой арга ажиллагааг дэмжин ажиллаж байгаагаа харуулах боломжийг олгодог. 

ТННЭ-ийн баталгаажсан ноолуурын борлуулалтын ул мөрийг мөшгих тогтолцоог хөгжүүлэх явдал нь эцсийн бэлэн 
бүтээгдэхүүн дэх ТННЭ-ийн баталгаажсан буюу гэрчилгээт ноолуурын агууламжтай холбоотой үнэн зөв мэдээллийг 
худалдан авагчдад гаргах явдал юм. Энэ нь ТННЭ-ийн нэрийн тэмдэгтэй бүтээгдэхүүн нь ТННЭ-ийн гэрчилгээ авсан 
үйлдвэрлэгчээс гаралтай гэсэн баталгааг олгодог. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Тогтвортой ноос ноолуурын эвслийн нэрийн тэмдэгтэй баталгаажсан ноолуурын ул мөрийн бүртгэлийн зураглал: 

ХҮРЭЛ  МӨНГӨ  АЛТ   

Тохирлын үнэлгээ явуулж 
баталгаажуулалт олгох 

Гишүүн үйлдвэр, компаниудын 
оролцоо

Хяналт, баталгаа 

C001 

Мал аж ахуйгаа 
хөтлөх, ноолуур 

бэлтгэх зохистой 
дадал

C002 
Бэлчээр 
ашиглах 
зохистой 

дадал 

C003

Тогтвортой арга 
аргачлалаар цэвэр 

ноолуур боловсруулах 
зохистой дадал 

Бэлтгэн нийлүүлэгч малчдын байгууллага, 
боловсруулах үйлдвэрлэлийн 

баталгаажуулалт 
Ноолуурын ул мөрийг бүртгэх 

Эцсийн бүтээгдэхүүнд 
олгох худалдааны 

тэмдэгт 
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C001- МАЛ АЖ АХУЙГАА ХӨТЛӨХ, НООЛУУР БЭЛТГЭХ ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ 

Зохистой дадлын үзүүлэлт: 

1. Тэжээл ба усан хангамж  

2. Мал маллагааны зохистой орчин нөхцөл  

3. Арчилгаа маллагаа эрүүл мэнд  

4. Ямаан сүргийн арчилгаа, маллагаа 

5. Мал төллөлт ба төлийн арчилгаа, маллагаа  

6. Ямаа самнах, ноолуур бэлтгэх  

7. Тээвэрлэлт ба тээвэрлэлтийн үеийн арчилгээ  

8. Эйтанази/малыг зовоохгүйгээр төхөөрч гаргах  

9. Эрсдлийг бууруулах бэлэн байдлын төлөвлөгөө  

10. Арчилгаа маллагаа ба түүнийг дагаж мөрдөх нь  
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1. Тэжээл ба усан хангамж  Food and water    

Зохистой дадал  Indicator  

1.1. Бүх улиралд бэлчээрлэх нутаг нь уух цэвэр, тунгалаг усаар  

зайлшгүй хангагдсан байх. 

The rangeland environment must provide access to sufficient, fresh, 

clean water at all times. 
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Зохистой дадал  Indicator  

1.2. Малчид нь ямаан сүргээ эрүүл байлгаж, тарга хүчээ бүрэн хадгалахад 
шаардлагатай хангалттай хэмжээний тэжээлээр  зайлшгүй хангасан 
байх. 

Herders must ensure that goats have access to a diet that 
is adequate to maintain their full health and vigour. 

1.3. Бэлчээрлэх боломжгүй үед нь, хашаа, хороо болон хотондоо ямаанд 
өвс тэжээл тавьж өгөх онгоц, сараалжийг ямааны нас, биеийн онцлогт 
тохируулан зайлшгүй өөр өөр өндөрт байрлуулах. Ингэснээр, ямаа 
толгойгоо өргөн, байрлуулсан өвс тэжээлээс сонгож, чөлөөтэй идэх 
боломжтой болно. 

When away from grazing ranges, forages must be 
provided at different heights so that goats can choose to 
browse/feed with their heads up. 
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Зохистой дадал  Indicator  

1.4. Худаг, усны онгоцыг хүртээмжтэй байршуулахдаа, зайлшгүй 

бохирдох болон хүйтний улиралд хөлдөх эрсдлийг хамгийн бага 

түвшинд бууруулж хийсэн байх.   

Access to water bowls and troughs must be such as to avoid 

fouling and minimize the risk of water freezing in cold weather. 

1.5. Худаг, усны онгоцыг бүхэлд нь сайтар цэвэрхэн байлгаж, байнга 

шалгаж байх хэрэгтэй. 

Water bowls and troughs should be kept thoroughly clean and 

be checked regularly. 
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Зохистой дадал  Indicator  

1.6. Ямааг хашаа, хороо, саравчинд  хашсан  эсвэл хороонд уяатай 

байхад мал хэт их өрсөлдөх, шахалдахаас сэргийлж, өрөө таславч 

хийж, түүндээ тэжээл, усыг  зайлшгүй хэсэгчлэн тавьж өгөх.   

Attention must be paid to ensuring that goats unable to range 

freely (those that are tethered or enclosed by fences or 

housing) have good access to sufficient trough or feeding 

points for food and water to avoid undue competition. 

1.7. Ямааг байран маллаж байгаа тохиолдолд,  зайлшгүй тэжээл нь 
идэмж сайтай байхаас гадна, өвс тэжээлийг тохиромжтой тавиур 
эсвэл агуулах саванд байрлуулсан байх. 

Where goats have been brought inside, feed must be palatable 
and be placed in suitable racks or containers. 



9 

 

 

Зохистой дадал  Indicator  

1.8. Хуучирсан болон муудсан өвс тэжээлийг зайлшгүй тэжээлийн 

онгоц, сараалж болон агуулах, савнаас зайлуулах. 

Stale and fouled food must be removed from feed racks or 

containers. 

1.9. Өвсний тавиурууд болон сараалжийг  зайлшгүй зүй зохистой 
байрлуулж, бүх насны ямаанд ялангуяа нүдэнд нь гэмтэл 
учруулах эрсдлээс сэргийлэхүйц зохион бүтээсэн байх. 

Hay racks and nets must be properly positioned and designed to 
avoid the risk of injury, in particular to the eyes of all types of 
goats.  

1.10. Өвсний торыг төл мал болон эвэртэй ямаанд ашиглахгүй, 
учир нь торонд эврээрээ орооцолдох аюултай. 

Hay nets should not be used for young kids and horned goats as 
there are dangers of them becoming entangled. 
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Зохистой дадал   Indicator  

1.11. Эн тэргүүнд хээлтэй болон хөхүүл ямааг арчилж, тэдний эрүүл 

мэнд болон бие махбодын байдлыг нь тэтгэх хангалттай 

хэмжээний өвс тэжээл өгч, эрүүл төл өсөж бойжих нөхцлийг  

зайлшгүй хангах. Ялангуяа сүүлийн 6 сарын хээлтэй байх 

хугацаанд энэ нь нэн чухал байдаг.    

Pregnant and nursing females must be treated as a priority and 

receive sufficient food to maintain their health and bodily 

condition and ensure the development of healthy kids. This is 

particularly important during the last 6 weeks of pregnancy. 
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2. Мал маллагааны зохистой орчин нөхцөл Living Environment  

 

Зохистой дадал  Indicator  

2.1. Малчид 4 улиралд нутаг сэлгэж буух газар, өвөлжөө бууцаа 
сонгохдоо зайлшгүй  ургамлын төрөл зүйл, нарны тусгал, 
салхины хурд, цасны унах хэмжээ зэргийг харгалзаж үзэх. 

When choosing locations to set seasonal camps, herders must 
consider; the types of plants, exposure to sunlight, speed of 
wind and amount of snowfall. 

2.2. Улирал солигдоход, малчид тухайн улиралд ашигласан 
бэлчээрээ  зайлшгүй өнжөөж, амраах (малын хөлөөс чөлөөлөн). 

Herders must identify camps to be conserved (left livestock-
free) when seasons change. 
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Зохистой дадал  Indicator  

2.3. Малыг хашаанд оруулах үед, ямааны байрны дотоод бүх 
гадаргуу, бэхэлгээнүүд, угсралтын ажлын тоноглолууд нь 
хурц ирмэг, товгоруудгүй байхыг  малчид  зайлшгүй анхаарах.   

When bringing livestock into enclosures herders must ensure that 
fittings, fastenings and internal surfaces of all buildings and 
equipment to which goats have access do not have sharp edges or 
projections. 

2.4. Ямааны хүрэлцэж буй бүх тоног төхөөрөмжийг зайлшгүй  
цэвэр байлгах, байнга шалгаж, ажлын горимыг сайтар зохион 
байгуулсан байх. 

All equipment used to manage livestock that comes into contact 
with goats, must be kept clean, be inspected regularly and kept in 
good working order 

2.5. Ямаа бол маш сониуч тул бүх гарц, хаалгануудын 
бэхэлгээнүүдийг  зайлшгүй сайн бэхэлсэн байх. 

Goats are very inquisitive, and all gate/door fastenings must be 
goat-proof. 
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Зохистой дадал  Indicator  

2.6. Ямааны байр, хашаа хорооны шал буюу дэвсгэр суурийг зайлшгүй  
тогтмол хуурай байлгаж, тав тухтай, зовиургүй, гэмтэл учруулахгүй 
байхаар арчилж, засварладаг байх. 

Where goats are brought undercover, homestead floors 
must be maintained to avoid discomfort, distress or 
injury to the goats. 

2.7. Ямааг байран маллах бүхий л хугацаанд хангалттай хэмжээний 
агааржуулалтаар хангаж өгөх хэрэгтэй.      

When goats are housed indoors, adequate ventilation 
should be provided at all times. 

2.8. Малчид хашаа хороогоо барихдаа, шургааг болон модон хавтан зэрэг 
байгалийн материалыг зайлшгүй ашиглах. 

When herders construct fences, they must use natural 
materials such as timber poles and boards. 

2.9. Ямаанд хортой байж болох ямарваа материалаар хашаа саравчийг 
хэзээ ч будах ёсгүй. 

Fences and sheds must never be painted or treated with 
products that could be toxic to goats. 
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Зохистой дадал  Indicator  

2.10. Малыг зөөврийн хашаа, хороонд хаших үед аюулгүй байдлыг 
зайлшгүй хангаж, зохистой нөхцлийг хангаж чадахуйц хангалттай 
хэмжээний бат бөх байх. 

Mobile fences must be sufficiently robust to provide 
security and effectively manage livestock while they are 
enclosed in camps. 

2.11. Хашаа ашиглаж байгаа бол хашааг бат бэх хийж, мал үсэрч гарахаас 
сэргийлсэн хангалттай өндөртэй (1.2 метрээс доошгүй) байх хэрэгтэй.    

Where fencing is used it should be strong enough and of 
sufficient height (at least 1.2m) to prevent escape. 

2.12. Гэмтэл учрах эрсдлээс сэргийлэхийн тулд, хашааг урьдаас тооцоолж 
барих, арчилж засварладаг байх хэрэгтэй.                                                                                                                                                                                       

Fencing should be designed, constructed and maintained 
to avoid the risk of injury. 
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Зохистой дадал  Indicator  

2.13. Араатан амьтанд бариулах аюул учрах эрсдэл байгааг тогтоосон үед 
хашаа ашиглах, малын сэг зэмийг зайлуулах зэргээр зайлшгүй 
гэмтлийн эрсдлээс сэргийлэх арга хэмжээ авах. 

Where there is an identified risk from predators, action 
must be taken to reduce the risk of injury e.g. use of 
fences, removal of carcasses etc. 
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Зохистой дадал  Indicator  

2.14. Хангалттай хэмжээний шим тэжээл, эрдэс бодис авах нөхцөл бүрдсэн 
олон төрлийн ургамал бүхий бэлчээр ашиглах хэрэгтэй. 

Grazing should include a variety of plants to ensure an 
adequate intake of roughage and minerals. 

2.15. Улирлын бэлчээр сэлгэх үед, бэлчээр сонгохдоо бэлчээрлэх талбай 
нь хортой өвс ургамал, бут, модноос хол байхад зайлшгүй анхаарал 
хандуулах. 

During seasonal rotation, care must be taken to avoid 
access to poisonous shrubs, trees and plants within grazing 
areas. 
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3. Арчилгаа маллагаа эрүүл мэнд  Health  
 

  

Зохистой дадал  Indicator  

3.1 Малчид ямааныхаа зан араншинг судалж, ямаа зовиурлах 
өвчний анхны шинж тэмдгүүдийг  зайлшгүй  таньж мэдээд, 
мэргэжлийн байгууллагад мэдэгдэх, зөвлөгөө авах 

Herders must be able to identify the normal behavior of goats 
and recognize the first signs of goats being unwell taking the 
most appropriate action and seeking advice as required. 

3.2 Малчид нэн ялангуяа хөл туурай ба арьсны шимэгч халдварт  
зайлшгүй онцгой анхаарал хандуулж, малынхаа эрүүл мэндийг 
байнга шалгадаг байх. 

Herders must inspect their livestock regularly, with particular 
attention to the feet and parasitic infections of the skin. 
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Зохистой дадал  Indicator  

3.3 Малчид урьдчилан сэргийлэх зохих арга хэмжээнд бүрэн хамруулж, эрүүл 
мэндийг нь хамгаалах чадвартай байх хэрэгтэй. Малын хэвтэр бууц, хашаа 
хороог цаг тухай бүрд малын эмч, мэргэжилтнүүдээр ариутгал 
халдваргүйжүүлэлт хийх, бууцаа овоолох, хаваржаа, намаржаандаа цаг 
тухайд нь гарч бэлчээрээ чөлөөлөх. 

Herders should be able to safeguard goat health by 
the appropriate use of preventive measures. 

3.4 Малчид  зайлшгүй  мал маллагаа болон малын эрүүл мэндтэй холбоотой  
хамгийн наад захын Монгол улсын хууль тогтоомжуудад заасан нөхцлийн 
дагуу, ямаан сүргээ маллах   

Herders must ensure that, as a minimum, goats are 
managed in compliance with Mongolian laws relating 
to the health and management of livestock. 
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4. Ямаан сүргийн арчилгаа, маллагаа    Managing Goat Herds  

 

Зохистой дадал  Indicator  

4.1. Хээлтүүлгийн улиралд, зайлшгүй эр, сувай, төл малыг хээлтэгч малаас тусад нь 
байлгах (Нийлүүлгийн хугацааг тодорхойлж хээлтүүлэгч, хээлтэгч малын харьцааг 
чанд баримтлах хэрэгтэй. Нийлүүлэг эхэлснээс хойш 2 сарын дараа ухныг эм ямааны 
сүргээс ялгасан байх. Хээлтүүлгийн бүртгэл мэдээлэл хөтөлж, ээмэгжүүлсэн байх).     

During the breeding season immature and 
non-breeding goats, together with kids, 
must be kept separately from the breeding 
herd. 
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Зохистой дадал  Indicator  

4.2. Малчид хөхүүл ямаанд тулгардаг тодорхой бэрхшээлүүд болон үүнээс хэрхэн 
зайлсхийх эсвэл бууруулах арга барилын талаар мэддэг байх хэрэгтэй. 
Малчид хээлтэй ямаа болон төллөсний дараа малын бүртгэлийн дэвтэрт төл 
малын талаарх дэлгэрэнгүй бүртгэлтэй байх. 

Herders should be aware of the specific problems 
of lactating goats and the ways in which these 
problems can be avoided or alleviated. 
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Зохистой дадал  Indicator  

4.3. Шаардлагатай тохиолдолд, ишиг хөнгөлөхөд зайлшгүй бэлтгэгдсэн, туршлагатай 
малчин гүйцэтгэх 

Castration, if necessary, must be carried out by 
a trained herder. 

4.4. Ишиг хөнгөлөхдөө зайлшгүй 2 сараас илүүгүй настай үед нь гүйцэтгэх Castration of kids must be carried out at no 
later than two months old. 

4.5. Ишиг хөнгөлсний дараа ариун цэврийн арга хэмжээг зайлшгүй сайн хийх. Ишгийг 
өт батгана гарахаас өмнө ногоонд сайн цадсан үед ардын уламжлалт цаг тооны 
хуанлийн дагуу хөнгөлнө. Ногоонд сайн цадаагүй ишигний төмсөг бүрэн гараагүй 
байдаг тул асман болдог. Ишиг хөнгөлсний дараа учирч болох өвчлөлөөс 
урьдчилан сэргийлэх /өтөг бууцанд хэвтүүлэхгүй байх, наад захын ариутгалын 
хэрэгсэл бэлэн байх/ хэрэгтэй. 

Good hygiene practice must be followed when 
castration is carried out. 

4.6. Ишиг хөнгөлөх үедээ өвчин намдаах аргыг хэрэглэх хэрэгтэй. Pain relief should be used when castration is 
carried out. 
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5. Мал төллөлт ба төлийн арчилгаа, маллагаа   Kidding and Kid Management 

 

Зохистой дадал  Indicator  

5.1. Төллөх дөхсөн ямааг сүрэгтэй нь хамт байлгаж, шинэ 
гарсан төлийг дулаан орчинд байж, сүрэгтэйгээ дасан 
зохицох боломжоор хангах хэрэгтэй. 

When close to birthing, herders should aim to place pregnant does 
within the herd to ensure warmth for the newly born kid and bonding 
with the herd. 

5.2. Шаардлагатай үед, төлийг, ялангуяа нялх үед нь дулаан 
элгэвч, нэмнээгээр хангаж өгөх хэрэгтэй. 

If necessary, herders should provide some form of safe supplementary 
heating for kids, particularly during the early days of life. 
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Зохистой дадал  Indicator  

5.3. Шинэ гарсан төлийг төрөнгүүт, зайлшгүй 30 минутын дотор 
гал уургаар амлуулах ба ямар ч тохиолдолд төрснөөс нь 6 
цагийн дотор сүү орлох тэжээлээр угжих. 

Every newly born kid must receive colostrum from its dam or other 
source as soon as possible and in any case within 6 hours of birth. 

5.4. Сүү орлох тэжээлийг яаралтай тусламжийн үед зориулан 
хадгалсан байх хэрэгтэй. 

Adequate supplies of colostrum should be stored for emergencies 
wherever practicable. 
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Зохистой дадал  Indicator  

5.5. Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд төлд хуурай, цэвэр хэвтэртэй 
байлгаж, байнга ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийж байх хэрэгтэй. /Малын 
халдварт өвчин гарсан газар нүүдэллэхгүй байх. Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн 
бодис хэрэглэдэг байх. Бэлчээрээ чөлөөлж цаг хугацаандаа нутаг сэлгэлт хийдэг 
байх. Бэлчээр ашиглалтын төлөвлөгөөндөө уялдан отор нүүдэл хийдэг байх/. 

Every effort should be made to prevent the 
build-up and spread of infection by ensuring 
that kidding areas are provided with adequate 
clean bedding and are regularly cleansed and 
disinfected. 

5.6. Мал төллөх хашааг барьж байруулахдаа бусад малын дуу төрхөнд ойр байлгах 
хэрэгтэй. /Мал төллөж дуусмагц газар гэсч цаг дулаарахад хаваржааны чийг босч, 
элдэв нян хорхой үржих учир нэн даруй хашаа хороогоо ариутгаж малаа гаргах, 
төллөх үед бусад сүрэгтэй ойр байлгах хэрэгтэй/ 

Kidding pens should be within sight and sound 
of other goats. 
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Зохистой дадал  Indicator  

5.7. Ямар нэгэн тохиолдлоор эндсэн төлийг удаалгүйгээр зайлуулах хэрэгтэй. Any dead kids should be removed without delay. 
 

5.8. Малчид нь мал төллөх үеэр гарах хүндрэлүүдийг хангалттай сайн мэддэг 
байх, зайлшгүй хэзээ мэргэжлийн тусламж дуудахаа мэддэг байх хэрэгтэй. 

Herders must be sufficiently familiar with problems 
arising at kidding to know when to summon help. 

5.9. Малчид зайлшгүй өнчин эсвэл илүү тооны төлийг хэрхэн маллаж арчлах 
талаар төлөвлөгөөтөй байх. 

Herders must have a plan of management for 
orphan or excess kids. 
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Зохистой дадал  Indicator  

5.10. Гараар төл бойжуулах үед ариун цэврийн тал дээр онцгой анхаарал 
хандуулах хэрэгтэй. 

Attention should be paid to cleanliness and hygiene 
when artificially rearing kids. 

5.11. Төлийн сүү эвсэл сүү орлуулагч тэжээлийг  зайлшгүй үргэлж хүртээмжтэй 
бэлтгэх, өдөрт доод тал нь 2 удаа тэжээл идэж байх.                                                                                                                                 

Young kids must always have access to milk or milk 
substitutes or be fed at least two times each day. 

5.12. Төлд хоёр долоо хоногийн настай болоход нь  зайлшгүй шинэхэн өвс өгөх Fresh fibrous food must be available to kids once 
they are one week old 
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6. Самнах болон хяргах (Ноолуур хураах)  Combing and Shearing  
 

 
 

Зохистой дадал  Indicator  

6.1. Ямааны ноолуурыг хяргахгүйгээр жигд иртэй самаар зөөлөн самнана. 
Урт хялгастай ямааг эхлээд урт хялгасыг сөрмөөд дараа нь сойтогдоод 
самнах хэрэгтэй.   

Goats should be combed rather than shorn. 
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Зохистой дадал  Indicator  

6.2. Самнаж хяргахдаа туршлагатай хүнээр самнуулна, малын арьсыг нь урж 
гэмтээхээс сэргийлэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. 

When combing and shearing, care should be taken 
not to nick or cut the skin. 

6.3. Шарх үүсч арьс нь зулгарсан тохиолдолд  зайлшгүй зохих тусламж эмчилгээ 
хийх   

Where a wound does occur, appropriate treatment 
must be given. 
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Зохистой дадал  Indicator  

6.4. Хэрэв хашаа, хороогүй үед ямааг самнах шаардлага гарвал зайлшгүй уул хадны 
нөмөр, энгэр газар, салхи шуурга, цаг агаарын  хүндрэлээс хамгаалж самнах. 

Unless housed, goats must only be combed or 
shorn in suitable weather conditions 

6.5. Самнасны дараа цаг агаарын эрсдэл гарвал зайлшгүй хашаа саравчаар хангаж, 
доройтсон малыг нэмнэх, арчилгаа шаардлагатай малдаа анхаарал тавина. 

Protection by housing or by the use of a coat 
must be provided if inclement weather occurs 
after shearing 
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7. Тээвэрлэлт ба тээвэрлэлтийн үеийн арчилгаа  Handling and Transport  

 

 

Зохистой дадал  Indicator  

7.1. Бүхий л нөхцөл байдалд ямааны арчилгаа маллагааг зөв тохируулж маллах хэрэгтэй. 
Малыг олноор зарах болон хөлөөр туух боломжгүй үед ачиж тээвэрлэнэ. 

Goats must be handled calmly at all times. 

7.2. Хээл хаяхад хүргэж болзошгүй дарамт гэмтэл зэргээс сэргийлэхийн тулд  зайлшгүй 
хээл нь томорсон ямааг арчилж маллах. 

Heavily pregnant females must be handled 
with care to avoid distress and injury, 
which may result in premature kidding. 
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Зохистой дадал  Indicator  

7.3. Төлийг зүй бусаар хэзээ ч уяхгүй байх. Төлийг  зайлшгүй дарагдах, 
шахагдахаас сэргийлж, мөн халуунд хэт халах, эхийгээ ядраах, догширохоос 
сэргийлэх зорилгоор уламжлалт аргаар зөв хөгнөх 

Kids must never be tethered. 

7.4. Нас бие гүйцсэн ямааг уях шаардлагатай бол,  зайлшгүй дарамт гэмтэл 
учруулахгүй байхаар тооцоолж уях. Үүнд ямааг саах болон хашаа саравчгүй 
үед, ишгээ голсон үед зэрэг уламжлалт аргаар зөв уях шаардлагатай. 

Where tethers are used for adult goats, herders must 
ensure that they are designed and maintained so as 
not to cause distress or injury. 
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Зохистой дадал  Indicator  

7.5. Ямааг ачихдаа зайлшгүй гэмтэл үүсэхээс сэргийлж машины хурдыг 
тохируулж, ачаан дээр бууц, өвс дэвсэх, тээврийн хэрэгслийнхээ 
багтаамжинд тааруулж ачих, олноор чихэхгүй байх зэргийг анхаарах. 

If goats are transported by vehicle, goats should be 
appropriately loaded to reduce the risk of excessive 
movement or overcrowding resulting in injury. 

7.6. Ямааг аюулгүйгээр тээвэрлэх боломжгүй нөхцөлд цахилгаан 
хэрэгслийг зөв ашиглах шаардлагатай. 

Electric prods can only be used as a last resort when goats 
cannot otherwise be safely moved 

7.7. Хэрэв цахилгаан хэрэгслийг ашиглах тохиолдол гарвал  зайлшгүй нас 
гүйцсэн малын зөвхөн гуянд хэрэглэх. Цахилгаанаар цохиулах болгонд 
2 секундээс хэтрүүлж болохгүй ба давтах тохиолдолд  зайлшгүй малын 
байдлыг анзаарч хараах хугацаа өгөх. 

If electric prods are used, they must only be used on the 
muscles of the hindquarters of adult animals. Each shock 
must not last more than 2 seconds and the animal must 
be given time to respond before being shocked again. 
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8. Эйтанази/Малыг зовоохгүйгээр төхөөрч гаргах  Euthanasia and Slaughter  
 

 
 

Зохистой дадал  Indicator  

8.1. Мал төхөөрөх, нядлах хүн зайлшгүй туршлагатай байх. Any person carrying out euthanasia or slaughter must 
be competent to do so. 

8.2. Хэрэв малыг нядлахаас өмнө удаан хугацаагаар хаших тохиолдолд  
зайлшгүй өвс тэжээл, усаар хангах. 

In cases where animals are kept off pasture for long 
periods prior to slaughter, feed and water must be 
provided. 

8.3. Зааз ямааг нядлах хүртэл тодорхой хугацаанд зайлшгүй тусад нь маллаж, 
хүмүүнлэгээр зохих арчилгаа маллагааг зүй ёсоор хийх. 

Where kids and goats are not required for fiber 
production or breeding purposes they should be 
treated humanely prior to slaughter. 

8.4. Малаа төхөөрсний дараа гулууз махыг нь хурдан авч, сэвс ялгадсыг нь 
зориулалтын газар хаяж, орчноо эрүүл ахуйн шаардлагад нийцүүлэх 
хэрэгтэй. 

Herders must remove any euthanized goat promptly 
and dispose of the carcass hygienically. 

8.5. Нядлахаас өмнө ямааг гэмтэл учруулалгүйгээр зөв барьж хүлээд (эсвэл 
боломжтой бол цахилгаанд цохиулах) цохиж унагах хэрэгтэй. 

Goats should be stunned using captive bolt (or electric 
stun where this was available) rather than blunt force 
trauma prior to slaughter. 
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9. Эрсдлийг бууруулах бэлэн байдлын төлөвлөгөө Preparedness Plans 

Зохистой дадал  Indicator  

9.1. Малчдад зайлшгүй өвлийн улиралд бэлтгэх “Цаг хүндэрсэн үеийн мал 
муудах эрсдлийг бууруулах төлөвлөгөө”-тэй байх хэрэгтэй ба энэхүү 
төлөвлөгөөнд эрс тэс цаг агаар, үер ус, гал түймэр гэх мэтийн эрсдэлийн 
үед яаралтай авах арга хэмжээ тусгагдсан байх. 

Herders must have Preparedness Plans for winter for 
dealing with emergencies such as extreme weather, 
flood, fire or disruption of supplies. 

9.2. Малчдад бэлтгэлийн төлөвлөгөөндөө мэдвэл зохих дараах арга 
хэмжээг зайлшгүй тусгах хэрэгтэй. Үүнд:  

- Малд учруулах эрсдлийг бууруулах 
- Хангалттай хэмжээнд бэлчээрлэх, услах нөхцөлөөр хангасан 

байх  
- Ямааг арчилж, маллахдаа эрүүл ба аюулгүй байдлыг хангах  
- Ноолууран ширхэгтийг самнаж авахдаа хамгийн шилдэг аргыг 

ашигладаг байх. 

The Preparedness Plan should include measures to 
ensure that herders are familiar with the appropriate 
action to:  

- Minimize animal stress 
- Provide sufficient grazing and watering 

opportunities 
- Ensure effective health and safety in the 

management of goats 
- Ensure best practice in handling and the 

harvesting of cashmere fibers. 



35 

 

10. Арчилгаа маллагаа ба түүнийг дагаж мөрдөх нь Management and Compliance 
  

Зохистой дадал  Indicator  

10.1. Ноолуурын ямааг өсгөн үржүүлж байгаа малчин өрхүүд байгууллагын 
зохион байгуулалтад орсон байна. Бэлчээр ашиглалтын бүлгүүд болон 
тэдний бүх гишүүд нь нийтийн эдэлбэр газар нутагт Мал аж ахуйгаа 
хөтлөх, ноолуур бэлтгэхэд мөрдөх арга хэмжээний заалтыг зайлшгүй 
хэрэгжүүлэх үүрэг хариуцлагатай байх.  

Herding families that raise cashmere goats in common 
pasture areas are formed into cooperatives. The Pasture 
User Groups and all them 
members must have responsibility for implementing the 
AHCFH Code of Practice in the common areas of land. 

10.2. Малчид болон малчны байгууллага, малын арчилгаа маллагааны 
туршлагуудын талаар мэдлэг, ур чадвараа хөгжүүлэх байнгын 
сургалтын хөтөлбөр нь уг арга ажиллагаануудын заалтыг түгээн 
таниулах арга юм. Сургалт авч байгаа малчдад байнгын шинэчлэгдэн 
засварлагдаж байх ур чадварыг гэрчлэх батламж (гэрчилгээ) олгох 
болно.   

A continuous education and training program for herders 
to develop knowledge and skills for good animal welfare 
practices is the method 
for ensuring that the code of practice is disseminated to 
individual herding families and cooperatives. Herders who 
receive training will be provided with a skills passport that 
must be regularly updated and maintained. 

10.3. Малчдын байгууллага болон гишүүн өрхүүд нь малын эрүүл мэнд 
болон арчилгаа маллагааны талаарх хүчин төгөлдөр үйлчилж буй бүх 
хууль тогтоомжуудыг мөрдөх. 

Herder cooperatives must comply with all applicable 
regional legislation on animal health and welfare. 

10.4. Малчдын байгууллага бүр мал аж ахуйгаа хөтлөх, ноос ноолуур 
бэлтгэхэд мөрдөх арга хэмжээний заалтыг хэрэгжүүлсэн эсэхэд 
зайлшгүй хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэх замаар (хоёрдогч болон 
гуравдагч хөндлөнгийн үнэлгээ) хяналт, үнэлгээ хийлгэж, дүгнэлт 
гаргуулах ёстой. Хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэхийн тулд хамрагдсан 
малчдаас асуулга авна. Мөн санамсаргүй түүврийн аргаар ямааны 
ноолуурын дээж авах, шинжээчид очиж ажиллах боломж зэргийг 
хангаж өгөх. 

Each herding cooperative shall be assessed and 
monitored for implementation of the AHCFH Code of 
Practice through audits (Second Party and Third-party 
auditors) and must provide full access to all sites including 
private interviews with the herders involved and provide a 
random sample of goats to audit. 

10.5. Малчид ТННЭ-ийн малын арчилгаа, маллагааны заалтуудыг (энэ 
баримт бичгийн 1-6-р хэсгийг үзнэ үү) баримталж малын арчилгаа 
маллагааны зохих шаардлагуудыг хангасан гэдгээ нотлон 
баримтжуулах. Аудит хийх явцад шаардлагатай тохиолдолд нотолгоо 
(тайлан, зураг, протокол гэх мэт) гаргаж өгөх. Энэ нь мөрдөх арга 
ажиллагааны заалтыг малчид уншиж ойлгосон байна гэж үзнэ. 

Herders must follow the animal welfare requirements of 
the SFA (See sections 1-6 of this document) and 
demonstrate that the 
requirements of animal welfare regulations are being 
met. If required, evidence must be provided during an 
audit. (Herders will be deemed to have read and 
understood the code of practice.) 

10.6. Малчид ноолуураа тээвэрлэхдээ зайлшгүй шилжилт хөдөлгөөнийг 
харуулсан нотлох баримт бичгээ (шилжилт хөдөлгөөн, гарал үүслийн 
гэрчилгээ) хадгалж байх. Үүнийг байнга газар дээр нь хөтөлж, мөн 
хөндлөнгийн үнэлгээний хяналт шалгалтын үеээр гаргаж үзүүлэх 
боломжтой байна. 

Herders must keep documentation showing the 
movement of fibres from place to place. This is to be 
maintained onsite and available for 
review by the auditors. 

10.7. Малчдын байгууллага болон гишүүн өрхүүд үйл ажиллагаагаа байнга 
сайжруулж, хоёр талаасаа харилцан тохиролцсон цаг хугацаанд 
хөндлөнгийн үнэлгээний явцад ирүүлсэн зөрчлийг залруулах бүхий л 
арга хэмжээг авах талаар үүрэг амлалт авсан байх. 

Herder cooperatives and herding families must be 
committed to continuous improvement and implement all 
corrective action items 
found during the audit process in a mutually agreed upon 
timeframe 
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ТННЭ-ИЙН МАЛЧДЫН ГҮЙЦЭТГЭЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГУУД       

Тойм       

Эдгээр гүйцэтгэлд тавигдах шаардлагуудад малын эрүүл мэнд болон арчилгаа маллагааг сайжруулах арга хэмжээг хамруулдаг. Үүнд 
малын бие махбодийн байдал ба зан араншинг хянаж ажиглах, малын эрүүл мэнд, арчилгаа маллагааг дэмжсэн арга хэмжээг авах, 
аливаа санаа зовоосон асуудлууд болон урьдчилан таамаглаагүй өөрчлөлтүүдийн талаар тайлагнах зэрэг багтана. Малчид өөрсдийн 
хязгаарлагдмал байдлуудын талаар мэдлэгтэй байх хэрэгтэй ба тэдэнд тухайн улс оронд хүчин төгөлдөр үйлчилж буй малын эрүүл мэнд 
болон арчилгаа маллагаатай холбоотой аливаа хууль тогтоомжуудын дагуу арчилж маллах эрх зүйн үүрэг хариуцлагуудыг биелүүлэн 
ажиллах боломжтой байх хэрэгтэй.  
These competency requirements cover maintaining the health and welfare of animals. It includes monitoring the animals’ physical condition 
and behavior, carrying out measures to promote health and welfare and reporting any concerns or unexpected changes. Herders will need to 
be aware of their own limitations and ensure that they are able to meet the legal responsibilities for duty of care under any animal health and 
welfare legislation that exist in their country. 
 
Малын эрүүл мэнд болон арчилгаа маллагааг хангаж ажиллах    

 Гүйцэтгэлийн шалгуурууд  
Малчин хүний хувьд  та дараах үйл ажилллагааг хангаж ажиллах ёстой: 

P1 зохих заавруудын дагуу бүх арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 

carry out all work following appropriate 
instructions 

P2 холбогдох байгаль орчин, малын эрүүл 
мэнд, аюулгүй байдлын шаардлагууд, 
арга ажиллагааны заалтууд болон 
бусад үйл ажиллагаануудын дагуу 
ажиллах 

carry out all work in accordance with 
relevant environmental, health and 
safety requirements, codes of practice 
and other processes                                                                    

P3 бэлчээр ашиглалт, арга ажиллагааны 
дагуу ариун цэвэр ба био-аюулгүй 
байдлын зохих түвшнийг хангаж 
ажиллах 

maintain appropriate levels of hygiene 
and bio-security in accordance with 
rangeland practices  

P4 малын эрүүл мэнд ба арчилгаа 
маллагааг хангаж, аливаа аюул ба 
гэмтлийн эрсдлийг бууруулах 

maintain the health and welfare of the 
animals and reduce the risk of stress and 
injury 

P5 амьтны бие махбодийн онцлог байдал 
болон зан араншинг хянаж байх  

animals’ physical condition and behavior 

P6 малынхаа хүрээлэн буй орчны нөхцөл 
байдлыг хянаж (хашаа хороо зэрэг), 
шаардлагатай бол зохих засвар 
тохиргоог хийх  

monitor environmental conditions 
(including fences) and adjust if necessary 

P7 малыг зохих хэмжээний өвс тэжээл, 
усаар хангаж, тэдний орцыг хянаж байх 

provided with the appropriate feed and 
water, and monitor their intake 

P8 мал өөрийн бие махбод, гадаад төрх 
байдлаа (үүнд хөдөлгөөний эрх чөлөө) 
хэвийн хэмжээнд байлгах боломжтой 
байх  

ensure animals are able to maintain their 
own physical condition and appearance 
(including exercise) 

P9 малын эрүүл мэндтэй холбоотой 
аливаа яаралтай тусламжийн үед нэн 
даруй тусламж эрэх, мөн тухайн нөхцөл 
байдалд тохирох арга хэмжээ авч эхлэх  

seek assistance immediately for any 
animal health emergency and initiate 
action appropriate to the situation 

P10 холбогдох хууль тогтоомжуудад заасны 
дагуу болон малчдын хоршоодын 
шаардсан нарийвчлалтай, шинэчилсэн 
баримт мэдээлэлтэй байх 

 keep accurate and up-to-date records as 
required by relevant legislation and the 
herder co- operative   
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Малын эрүүл мэнд болон арчилгаа маллагааг хангаж ажиллах 

Мэдлэг ойлголт        
Малчин хүний хувьд та дараах зүйлсийг ойлгох хэрэгтэй:

K1 мал гэдэг нь ухамсар мэдрэхүйтэй 

амьтан бөгөөд зовж, өвдөлтийг 

мэдэрдэг гэдгийг  

the fact that animals are sentient and 

have the capacity to suffer and feel pain 

K2 аливаа үйл ажиллагааг явуулахдаа 

зохих зааврыг дагах ач холбогдлыг 

the importance of carrying out activities 
in accordance with appropriate 
instructions 

K3 байгаль орчин, эрүүл мэнд ба аюулгүй 

байдлын шаардлага, зохистой дадал 

болон бусад үйл ажиллагааны талаар 

хүлээх таны үүрэг хариуцлагыг 

your responsibilities under relevant 

environmental, health and safety 

requirements, codes of practice and 

other processes 

K4 бэлчээрлэх орчинд эрүүл ахуй болон 

аюулгүй байдлын зохих түвшнийг 

хангаж хэвийн хэмжээнд байлгаж, 

үүнийг хэрхэн биелүүлэх ач холбогдлыг 

the importance of maintaining 

appropriate levels of hygiene and bio-

security in a rangeland environment and 

how this can be achieved 

K5 малын арчилгаа маллагааг зохион 

байгуулан, дарамт ба гэмтлийн 

эрсдлийг бууруулах таны үүрэг 

хариуцлагыг 

K6  your responsibilities in managing the 

welfare of the animals and reducing the 

risk of stress and injury 

K7 малыг ямар зорилгоор өсгөж байгаа, 

мөн тэр нь мал маллагаанд хэрхэн 

нөлөөлж болох тухай 

the purpose for which the animals are 

kept and how this may affect their 

husbandry 

K8 малын эрүүл мэнд болон малын 

арчилгаа маллагааны хоорондын 

ялгааг  

the difference between animal health and 

animal welfare 

K9 таны мэдэлд байгаа мал сүрэгт ямар 

арчилгаа тордолт хэрэгтэй байгааг 

хэрхэн үнэлж дүгнэн, мөн хэвийн 

түвшинд байлгах тухай  

how to assess the welfare needs of the 

animal in your care and how they can be 

maintained 

K10 малын эрүүл мэнд болон арчилгаа 

маллагаатай холбоотой асуудал 

үүссэнийг илэрхийлсэн шинж тэмдэг, 

мөн ямар арга хэмжээ авах хэрэгтэй вэ 

гэдэг тухай  

signs that indicate potential problems 

with animals’ health and welfare, and the 

actions that should be taken 

K11 малд тохирсон хашаа хороо, байр ямар 

шаардлага хангасан байх тухай 

the accommodation requirements for the 

animals 

K12 малын өвс тэжээл болон усан 

хангамжийн хэрэгцээ шаардлагыг (үүнд 

цэвэрлэгээ ба тэжээл өгөх хуваарь 

багтана)  

The animals’ requirements for feed and 

water (including cleaning and feeding 

routines) 

K13 Малын эрүүл мэнд болон мал 

маллагаанд байгаль орчны нөхцөл 

байдал хэрхэн нөлөөлж болох талаар  

How the environmental conditions can 

impact on the health and welfare of the 

animals 

K14 Мал өөрсдийн бие махбодь ба гадаад 

төрх байдлаа байгалаасаа хэвийн 

түвшинд барьж зохицуулдаг тухай  

How animals maintain their own physical 

condition and appearance 

K15 Малд эрүүл мэндийн яаралтай тусламж 

шаардлагатай байгааг мэдэж болох 

шинж тэмдэг болон залруулах арга 

хэмжээг хэрхэн авах талаар  

How to recognize a health emergency in 

an animal and the correct actions to take 

K16 Малын эрүүл мэндийн асуудалтай 

холбоотой таны үүрэг хариуцлага 

болон хийж болох ба болохгүй зүйлийн 

хэм хэмжээг  

The limits of your responsibility and 

ability in relation to health problems in 

animals 

K17 Холбогдох хууль тогтоомж болон 

байгууллагын зүгээс шаардсаны дагуу, 

бүрэн дүүрэн, нарийвчлалтай 

тэмдэглэл баримт мэдээллийг хөтөлж 

байхын чухал ач холбогдлыг 

The importance of maintaining complete 

and accurate records, as required by 

relevant legislation and the herder 
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Мэдэгдэл  
Баримт бичгийг боловсруулахад оролцсон байгууллага, хувь хүн зориулалтын дагуу үнэн зөв, нягт нямбай хэрэглэгчдэд зориулан 
хялбаршуулав. ТННЭ нь энэхүү баримт бичгийг ашиглахтай холбоотой хохирол, алдагдлын төлөө шууд болон шууд бусаар ямарваа 
хариуцлага хүлээхгүй болохыг мэдэгдэж байна. ©2018 Тогтвортой ноос ноолуурын эвсэл. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. ТННЭ, ТННЭ-
ийн стандартын тогтолцоо, ТННЭ-ийн нэрийн тэмдэг нь Тогтвортой ноос ноолуурын эвслийн оюуны өмч болно.  

Disclaimer  
Although reasonable care was taken in the preparation of this document, Sustainable Fibre Alliance and any other party involved in the 
creation of the document hereby state that the document is provided without warranty, either expressed or implied, of accuracy or fitness for 
purpose, and hereby disclaim any liability, direct or indirect, for 
damages or loss relating to the use of this document. ©2018 Sustainable Fibre Alliance. All Rights Reserved. SFA, SFA Standards System, SFA 
Logo and SFA Certified Logos are trademarks of Sustainable Fibre Alliance. 
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Зохиогчийн эрх 
Энэхүү хэвлэлийг зохиогчийн эрхээр хамгаалсан тул хэвлэлийн мэдээлэл, материалыг хувийн болон арилжааны бус зорилгоор 
өөрчлөөгүй хэлбэрээр гаргаж болно. Бусад бүх эрх хамгаалагдсан. Энэхүү хэвлэлийн мэдээлэл, материалыг 1976 оны зохиогчийн 
эрхийн хуулиар зөвшөөрсний дагуу хувийн судалгаа, судалгаа, шүүмжлэл, тойм судалгааны зорилгоор ашиглаж болно.  
 
Зохиогчийн эрхийг хамгаалах тухай 1976 оны хуульд заасны дагуу зөвшөөрөгдсөн аливаа хуулбар нь ТННЭ-ийн зохистой дадлын 
аливаа сонгосон хэсгүүд, ишлэл, диаграм эсвэл бусад мэдээллийн эх сурвалж гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. 
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