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ТАНИЛЦУУЛГА 
Тогтвортой Ноос Ноолуурын Эвсэл (SFA) нь 
2015 онд ноолуурын тогтвортой байдлын 

дэлхийн хамгийн анхны стандарт болох SFA 

Cashmere Standard-ийг боловсруулсан. 

Үйлдвэрлэгчид SFA-ийн баталгаажуулалттай 

болохын тулд дагаж мөрдөх ёстой зохистой 

дадлыг тусгасан манай шалгуур үзүүлэлтүүд 
түүний гол цөм юм.  

Бид сургалт, ур чадвар олгох, чадамжийг 

бэхжүүлэх замаар зохистой дадлын 

шаардлагыг биелүүлэхэд дэмжлэг үзүүлдэг 

бөгөөд бидний баталгаажилтын үйл явц нь 

хөндлөнгийн бие даасан үнэлгээнд суурилдаг. 

SFA Cashmere Standard нь малчдын хоршоо, 
төрийн болон төрийн бус байгууллага, 

салбарын мэргэжилтнүүд, байгаль орчны 

байгууллагуудтай хамтран хийсэн өргөн 

хүрээний судалгаа, зөвлөгөөнд үндэслэсэн 

болно. 

Бид ISEAL-ийн удирдамжийн дагуу зохистой 

дадлыг хөгжүүлэх,  сайжруулах зэрэг ажлыг 

хийхдээ байнгын үнэлгээ, дүгнэлт, 

шинжилгээнд үндэслэдэг. “SFA Cashmere 

Standard”-ын баримт бичиг, хяналт үнэлгээ, 

дүн шинжилгээг боловсронгуй болгож байнга 

сайжруулсаар ирсэн. SFA Cashmere Standard-

ыг малын асаргаа маллагаа, тавлаг байдал, 

газрын менежмент, ноолуур боловсруулах, 
нийлүүлэх сүлжээний ил тод байдал зэрэгт 

шилдэг туршлагыг хөгжүүлэх зорилгоор бусад 

сонирхогч талууд болох түнш байгууллага, төсөл 

хөтөлбөрүүд ашиглаж болно.Цэвэр ноолуур 

боловсруулах зохистой дадлын зорилго нь 

тогтвортой бизнесийн практиктай 
холбоотойгоор боловсруулах үйлдвэрүүдийн 

хамтын үйл ажиллагааг сурталчлах, хүлээн 

зөвшөөрөх, дэмжих явдал юм. 

Зохистой дадлыг дагаж мөрддөг боловсруулах 

үйлдвэрүүд нь  түүхий эд нь тогтвортой эх 

үүсвэрээс бүрддэг бөгөөд ноолуур ангилах, 

угаах, самнах үйл явц нь ёс зүй, байгаль орчны 
шаардлагад нийцсэн болохыг нотлох тохирлын 

гэрчилгээг ноолуур худалдан авагчид болон 

эцсийн хэрэглэгчдэд батлах болно. 

Тэмдэглэл: 

Зохистой дадлын баримт бичигт 

“зайлшгүй”хэмээн заасан нь 

боловсруулах үйлдвэр нь эдгээр заалтад 

тусгасан арга туршлагыг бүрэн хэвшүүлэн, 

хэрэгжүүлдэг байх шаардлагатай. 

Зохистой дадлын баримт бичигт 

"хэрэгтэй" гэсэн нь боловсруулах 

үйлдвэр нь шилдэг туршлагыг нэмэлтээр 

хэрэгжүүлэн явж байна гэсэн үг. 
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Баталгаажуулалт : 
 
 

Хүрэл mүвшин 

Цэвэр ноолуур боловсруулах зохистой дадлын 

хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэж, хамгийн бага шалгуур 

үзүүлэлтийг хангасан боловсруулах үйлдвэрүүд 

Хүрэл батламжлал хүртдэг. 

 

Мөнгөн түвшин 

Цэвэр ноолуур боловсруулах зохистой дадлын 

хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэж, зайлшгүй мөрдөх 

үндсэн шалгуур үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангаж, 

сайжруулах шалгуур үзүүлэлтийн заримыг нь 

биелүүлсэн боловсруулах үйлдвэрүүд Мөнгөн 

батламжлалтай болно. Мөнгөн батламжлалтай 

байгууллагууд жил бүр хөндлөнгийн үнэлгээнд 

хамрагдах бөгөөд мөнгөн батламжлалаа хадгалахын 

тулд жил бүр дор хаяж нэг шалгуур үзүүлэлтийн 

түвшинг сайжруулах шаардлага тавигддаг. 

 

Алтан түвшин 
Цэвэр ноолуур боловсруулах зохистой дадлын 
хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэж, үндсэн болон  

сайжруулах бүх үзүүлэлтийг хангасан малчдын 
байгууллагууд Алтан батламжлалтай болно. Алтан 
батламжлалтай байгууллагууд хоёр жилд 1 удаа 
хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэдэг. 
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Батламжлал олгох шалгуур: 

Гэрлэн дохио 
 “Гэрлэн дохио” системийг малчны байгууллага болон боловсруулах үйлдвэрүүдэд 

зохистой дадлын шаардлагыг дагаж мөрдөх түвшинг үнэлэхэд ашигладаг бөгөөд 

сайжирч байгааг харуулахад түлхэц өгөх зорилготой: 

 
• Ногоон - бүрэн нийцсэн (2 оноо) 

• Улбар шар - хэсэгчлэн нийцсэн боловч сайжруулах шаардлагатай (1 оноо)  

• Улаан - шалгуурт нийцээгүй (0 оноо) 

 
Шалгуур үзүүлэлтүүд 
Зохистой дадал бүр үндсэн шалгуур үзүүлэлтүүд болон сайжруулах боломжтой 

шалгуур үзүүлэлтүүдээс бүрдэнэ. 

• Үндсэн шалгуур үзүүлэлтүүд – шалгуур үзүүлэлт доторх заалтууд нь 

“зайлшгүй” гэсэн байна. 

• Сайжруулах боломжтой шалгуур үзүүлэлтүүд - шалгуур үзүүлэлт 

доторх заалтууд нь “хэрэгтэй" гэсэн байна. 
 

Санамж:  Бүх үндсэн шалгуур үзүүлэлтүүд нь баталгаажуулалт хийхээс өмнө 

‘Ногоон’ түвшинд хүрсэн байх ёстой.  
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Хүрэл, Мөнгө 
болон Алт 

 
Хүрэл, Мөнгө эсвэл 

Алтан Тохирлын 

гэрчилгээ авахын 

тулд үйлдвэрлэгч 

хамгийн доод 

оноонд хүрсэн байх 

ёстой: 
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Шалгуур үзүүлэлт  

Нэгж 1: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуй 

1.1 Хууль, эрх зүйн шаардлагад нийцсэн Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн дүрэм журмыг зайлшгүй батлуулсан байх. 

1.2 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйг хангах, хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах, хууль тогтоомж, түүний 

хэрэгжилтэнд хяналт тавих ажилтныг зайлшгүй томилсон байх. 

1.3 Ажилтнуудад зориулсан эрүүл ахуйн шаардлага хангасан хоолны газар, түр завсарлагаар амрах байр, хувцас солих өрөө, 

хүрэлцээтэй бие засах газар, ариун цэврийн байгууламжийг зайлшгүй бүрдүүлсэн байх. 

1.4 Яаралтай үед эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх хайрцгийг зайлшгүй байршуулсан байх. Шаардлагатай тохиолдолд 
эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд ашиглах тээврийн хэрэгслээр зайлшгүй хангагдсан байх.  

1.5 Машин механизм, тоног төхөөрөмж нь дараах шаардлагыг зайлшгүй хангасан байх: 

1.5.1 Машин, тоног төхөөрөмжийг зураг төслийн дагуу угсарч суурилуулсан байх 

1.5.2 Тоног төхөөрөмжийн төлөвлөгөөт их, бага, дунд засвар, үйлчилгээ, тохируулгыг компанийн техникийн баримт 
бичигт заасан хугацаанд тогтмол хийх 

1.5.3 Бүх машин, тоног төхөөрөмж зохих хаалт, хашилт, аюулгүйн 
зурвастай байх  

1.5.4 Машин бүр аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаатай байх 

1.6 Ажлын байрны аюулын эрсдэлийн үнэлгээг албан ёсны байгууллагаар зайлшгүй хийлгэх, болзошгүй эрсдлийг бууруулах 
төлөвлөгөөг боловсруулах. 

1.7 Химийн бодисын менежментийн системд  дараах зүйлсийг зайлшгүй агуулсан байх ёстой: 

1.7.1 Химийн бодис ашиглах аюулгүй ажиллагааны журамтай байх, Ашигласан бүх химийн бодисыг бүртгэх , хянах 
тогтолцоотой байх 

1.7.2 Химийн бодисын зориулалтын дагуу хадгалах агуулах, байгууламжтай эсэх 

1.7.3 Үйлдвэрлэлд ашиглаж байгаа химийн бодисны мэдээлэлтэй, химийн бодис тус бүрээр орц найрлагын лавлагаа, 
бүртгэлтэй байх 

1.7.4 Тухайн химийн бодисыг хэрэглэхийг зөвшөөрсөн итгэмжлэлийн лабораторийн шинжилгээ, ашиглах боломжтой 
болохыг баталгаажуулсан баримт бичиг 

1.7.5 Химийн бодистой харьцаж ажиллах ажилтнууд хууль тогтоомжинд заасан хугацаанд дадлагажин ажилласан  эсэх 
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1.7.6 Химийн бодистой харьцан ажиллагч нь тухайн бодисын эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөлөл, түүнээс урьдчилан 
сэргийлэх талаар зохих мэдлэг, дадлагатай, сургалтанд хамрагдсан байх. 

1.8 Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний бүртгэлийг зайлшгүй хөтөлдөг байх. 

1.9 Ажлын тусгай хэрэгсэл, хамгаалалтын хувцас, ашиглах журамд дараах дараах зүйлсийг зайлшгүй тусгасан байх ёстой. 

1.9.1 Ажлын тусгай хэрэгсэл, хамгаалалтын хувцас нь олон улсын чанарын стандартад нийцсэн байх 

1.9.2 Ажлын хувцас, хамгаалах хэрэгслийг угааж, ариутгаж, засварлах боломжоор хангасан. 

1.10 Нийт ажилтнуудын дунд ХАБЭА-н сургалт зохион байгуулсан бүртгэлтэй, бүрэн мэдлэгтэй байх. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

39 
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Шалгуур үзүүлэлт  

Нэгж 2: Хүний нөөцийн менежмент 

2.1 Хууль, эрх зүйн шаардлагад нийцсэн Хүний нөөцийн бодлогыг  зайлшгүй боловсруулж батлуулсан байх 

2.2 Хүний нөөцийн батлуулсан албан ёсны бодлогын бичиг баримтад дараах зүйлсийг зайлшгүй тусгасан байна: 

2.2.1 Хөдөлмөрийн дотоод журамтай юу, ажилтнуудаас санал авч боловсруулсан уу 

2.2.2 Тэгш эрх ба боломжууд 

2.2.3 Ажиллах нөхцөл, аюулгүй байдал, эрүүл ахуй 

2.2.4 Ялгаварлан гадуурхахгүй байх бодлого (эмэгтэйчүүд, насанд хүрээгүй хүмүүс, гадаадын иргэд, нийгмийн эмзэг 
бүлгийн хүмүүс) 

2.2.5 Хүүхдийн болон албадан хөдөлмөрөөс урьдчилан сэргийлэх бодлого 

2.2.6 Ажилд авах журам 

2.2.7 Цалин хөлс, цалин хөлсний тухай бодлого журам 
2.2.8 Ажлаас чөлөөлөх журам 

2.2.9 Сахилгын шийтгэл ноогдуулах, гомдол гаргах журам 

2.2.10    Хөдөлмөрийн удирдлага, хяналт 

2.3 Хөдөлмөрийн мөлжлөгийн эсрэг буюу “Anti-slavery” бодлого нэвтрүүлж дараах зүйлсийг зайлшгүй тусгасан байх: 
2.3.1 Хүчээр илүү цагаар ажиллуулахгүй байх 
2.3.2 Илүү цагийн хөлсийг заавал бодож олгох 
2.3.3 Цалингийн доод түвшнээс доогуур цалин олгохгүй байх 

2.3.4 Хөлс олгохгүйгээр албадан хөдөлмөр эрхлүүлэхгүй байх 
2.3.5 Барьцааны хөдөлмөр эрхлүүлэхгүй байх 
2.3.6 Гадаад улсын иргэдийг зөвшөөрөлгүй ажиллуулахгүй байх 



 

 

Шалгуур үзүүлэлт  

Нэгж 2: Хүний нөөцийн менежмент  

2.4 Цалинг хэрхэн бодож байгаа задаргааг ажилтан бүр зайлшгүй мэддэг байх. 

2.5 Ажилласан цагийг зайлшгүй нарийвчлан бүртгэж цалин хөлсийг олгодог байх. 

2.6 Ажилтан бүртэй хөдөлмөрийн болон хамтын гэрээг зайлшгүй байгуулдаг байх. 

2.7 Хүний нөөцийн бодлогын хэрэгжилт, хяналт, үнэлгээг хариуцсан ажилтан зайлшгүй томилсон байх. 

2.8 Шинээр ажилд орсон ажилтныг чиглүүлэх сургалт (ХАБЭА-н анхан шатны сургалт, компанийн хөдөлмөрийн дотоод журам, 
бусад дүрэм журмууд)-ын хөтөлбөр зайлшгүй баталсан байх. 

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

2.10 Хүний нөөцийн бодлого менежмент хариуцсан ажилтныг зохих түвшинд зайлшгүй бэлтгэж, мэргэшүүлсэн байх. 

2.11 Хүний нөөцийн үнэн зөвөөр хөтлөгдсөн бичиг баримтууд зайлшгүй байх. 
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Шалгуур үзүүлэлт  

Нэгж 3: Нийлүүлэлтийн сүлжээний менежмент 

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

3.2 Нийлүүлэлтийн сүлжээний менежмент, ул мөрийг мөшгөх тогтолцоог байгууллагын хэмжээнд зайлшгүй мөрддөг байх. 

3.3 Нийлүүлэлтийн сүлжээний менежментийн журам боловсруулах, байгууллагын хэмжээнд зайлшгүй дагаж мөрдөх. 

3.4 Түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэгчийн эх сурвалж, гарал үүсэл зайлшгүй тодорхой байх. 

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

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

3.7 Түүхий эдээс эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэл хяналтын  үнэн зөв хөтөлсөн баримт бүртгэл зайлшгүй байх. 

3.8 Тогтвортой арга аргачлалаар бэлтгэж боловсруулсан цэвэр ноолуурыг ялгах, шошголох, хадгалах үйл явцыг зохистой явуулдаг байх. 
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Шалгуур үзүүлэлт  

Нэгж 4: Чанарын менежмент 

4.1 Нэгдсэн Чанарын хяналтын журам боловсруулж хэрэгжүүлэн хянадаг байх. 

4.2 Түүхий ноолуурын чанарын үзүүлэлтүүд эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүний шаардлага, тодорхойлолт, шинж чанарыг зайлшгүй 
хангасан байх. 

4.3 Цэвэр ноолуур боловсруулах явцад тогтмол хугацаанд дээж авч чанарын хяналт хийдэг байх. 

4.4 Түүхий эд хүлээн авахаас эцсийн бүтээгдэхүүн /самнасан ноолуур/ гарах хүртэл үйлдвэрлэлийн бүх шатанд дотоод хяналтын 
лаборатори нь стандартын дагуу шинжилгээ хийн бүртгэлжүүлдэг байх. 

4.5 Бүтээгдэхүүн болон машин тоног төхөөрөмжид доголдол гарсан үед авах арга хэмжээний журам зайлшгүй боловсруулах, үл 
тохирлыг арилгах залруулах журамтай байх. 

4.6 Аюулгүй байдлыг хангах үүднээс тоног төхөөрөмж суурилуулах болон ашиглалтад оруулахдаа зайлшгүй мэргэжлийн 
хяналтын байгууллагаар хянуулж зөвшөөрөл, гэрчилгээ авах, туршилтаар ажиллуулах журамтай байх. 

4.7 Цэвэр ноолуур боловсруулах технологийн зааварчилгаа, үйл ажиллагааны стандарт дүрэм журмууд зайлшгүй байх. 

4.8 Бүтээмж нэмэгдүүлэх арга хэрэгсэлийг ажлын байран дээр зайлшгүй нэвтрүүлж нутагшуулах. 

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

4.10 Чанарын хяналт баталгаажуулалт хариуцсан ажилтан зайлшгүй томилох. 



 

 

Шалгуур үзүүлэлт  

Нэгж 5: Байгаль орчны менежмент 

5.1 Хууль, эрх зүйн шаардлагад нийцсэн байгаль орчны  баримтлах бодлого, журмыг зайлшгүй боловсруулсан, баталсан байх. 

5.2 Байгаль орчны бодлого журамд нийцсэн зорилт, менежментийн төлөвлөгөө зайлшгүй байх. 

5.3 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хяналт, үнэлгээг хариуцах ажилтан зайлшгүй томилогдсон байх. 

5.4 Бүх ажилтнууд байгаль орчны менежментийн системийн мэдлэгтэй, байгаль орчны талаар хийгдэж буй ажлыг зайлшгүй 
дэмжиж ажилладаг байх. 

5.5 Ажилтнуудаас ирэх холбогдох санал зөвлөмжийг хүлээж авч байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөндөө тусгах 
тогтолцоог  зайлшгүй нэвтрүүлсэн байх. 

5.6 Эрчим хүч, усны үр ашигтай хэрэглээ, хог хаягдлын хяналтын журмыг зайлшгүй баталж,  хэрэгжүүлж дадсан байх.  

5.7 Эрчим хүч болон ус их хэмжээгээр ашигладаг эх үүсвэрүүдийг хянах арга хэмжээг зайлшгүй авч хэрэгжүүлдэг байх. 

5.8 Хаягдал усыг эх үүсвэр дээр нь цэвэрлэх эсвэл энэ үйлчилгээг үзүүлэх гуравдагч талтай өөрийн нөхцөлд тохирсон гэрээ 

байгуулж, журам батлан зайлшгүй мөрддөг байх. 

5.9 Байгаль орчны зорилтуудад тусгагдсан өөрчлөлтийг засах арга хэмжээг зайлшгүй хэрэгжүүлсэн байх. 

5.10 Байгаль орчны гүйцэтгэлд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, ахиц дэвшил, үр дүн, тасралтгүй сайжруулалтыг зайлшгүй 

баталгаажуулдаг байх. 

5.11 Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг жил бүр зайлшгүй шинэчлэх. 

5.12 Байгаль орчны менежментийн бодлогод Алкилфенол болон Алкилфенол Этоксилат (APEO) агуулсан бодисыг хэрэглэх дээд 
хэмжээг хязгаарлан тогтоосон зааварчилгаа зайлшгүй байх. Химийн бодис үйлдвэрлэгчээс APEO агуулаагүй гэсэн гэрчилгээг 
авахаар тусгасан байх. 

16 
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Шалгуур үзүүлэлт   

Нэгж 6: Түүхий ноолуур ангилах процесс 

6.1 Ажлын байрыг зохих гэрэлтүүлгээр хангаж аюулгүй орчныг зайлшгүй бүрдүүлэх. 

6.2 Ноолуурын чанарын стандарт, зэрэглэл тогтоох шалгуур үзүүлэлт, стандартуудыг зайлшгүй дагаж мөрдөх. 

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

6.4 Ноолууран ширхэгтийг ангилах явцад синтетик хольц болон шаардлага хангахгүй ширхэгтийг ноолуураас салгах. 

6.5 Ангилсан ноолуурыг ялгаж, жинлэж хаяг шошгийг зөв тавьдаг байх. 

6.6 Хог хаягдлыг зохих ёсоор ангилан ялгах, зайлуулах ажлыг зайлшгүй нэвтрүүлсэн байх 

6.7 Ялгаж ангилсан ноолуурыг дараагийн шатны боловсруултанд аюулгүй, эдийн засгийн хэмнэлттэй байдлаар дамжуулах 
шаардлагатай. 

6.8 Баримт, бүртгэлийг үнэн зөв хөтөлдөг байх шаардлагатай. 

6.9 Ажлын бүх үйл явцыг зайлшгүй хянаж, үнэлдэг байх 
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Шалгуур үзүүлэлт  

Нэгж 7: Түүхий ноолуурыг угаах процесс 

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

7.2 Угаасан ноолуур нь шалгуур үзүүлэлт буюу стандартад зайлшгүй нийцсэн үр дүнтэй байх. 

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

7.4 Ноолуур угаах, хатаах үйл ажиллагаанд стандарт журмыг  дагаж мөрдөх хэрэгтэй. 

7.5 Угаасан ноолуурыг чанар стандартын дагуу шалгаж байх ёстой. 

7.6 Хог хаягдлыг зохих ёсоор ангилан ялгах, зайлуулах ажлыг ажлыг зайлшгүй нэвтрүүлсэн байх. 

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

7.8 Баримт, бүртгэлийг үнэн зөв хөтөлдөг байх шаардлагатай. 

7.9 Ноолуур угаах явц, тоног төхөөрөмж, чанарт тавигдах шаардлага, ажлын үүрэг хариуцлагын талаар ажилчдыг бүрэн 
хэмжээнд зайлшгүй сургаж дадлагажуулах хяналт, үнэлгээ тэмдэглэл хөтөлдөг байх. 
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Шалгуур үзүүлэлт  

Нэгж 8: Түүхий ноолуурыг самнах процесс 

8.1 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан ажлын орчныг хууль тогтоомж, дүрэм журмын дагуу 
бүрдүүлж тогтвортой арга ажиллагааг зайлшгүй хэрэгжүүлсэн байх.  

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

8.3 Түүхий эд хүлээн авахаас эцсийн бүтээгдэхүүн / самнасан ноолуур / гарах хүртэл үйлдвэрлэлийн бүх шатанд тодорхой 
стандартууд мөрдөж ажилладаг байх. 

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

8.5 Машин, тоног төхөөрөмж нь зохих шаардлагыг зайлшгүй хангасан байх, үүнд машины хүчин чадал, цилиндрийн тойрог, 
агаарын урсгал, чийгшил. 

8.6 Машин, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааг хангаж засвар үйлчилгээ зайлшгүй хийдэг байх. 

8.7 Самнасан  ноолуурын гарал үүслийг баталгаажуулж хаяг шошгонд тусгаж дараагийн шатанд дамжуулах зайлшгүй 
шаардлагатай. 

8.8 Баримт, бүртгэлийг үнэн зөв хөтөлдөг байх шаардлагатай. 

8.9 Ноолуур самнах явц, тоног төхөөрөмж, чанарт тавигдах шаардлага, ажлын үүрэг хариуцлагын талаар ажилчдыг бүрэн 
хэмжээнд зайлшгүй сургаж дадлагажуулах хяналт, үнэлгээ тэмдэглэл хөтөлдөг байх. 



21 
 

Шалгуур үзүүлэлт  

Нэгж: 9  Ноолуурын дээжинд шинжилгээ хийх  

9.1 Ноолуурын нарийвчилсан шинжилгээ явуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангаж, орчин нөхцөлийг зайлшгүй 
бүрдүүлэх. 

9.2 Лабораторийн орчин цэвэр аюулгүй байх нөхцөлийг зайлшгүй хангсан байх. 

9.3 Шинжилгээнд тавигдах шаардлагын дагуу лабораторийн шинжилгээнд орж буй  дээж нь шинжилгээнд орж буй ноолуурыг 
бүрэн төлөөлөх  зайлшгүй шаардлагатай. 

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

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

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

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

9.8 Дээж авах шинжилгээ явуулах журмыг зайлшгүй боловсруулж мөрдөх. 

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

9.10 Баримт, бүртгэлийг зайлшгүй үнэн зөв хөтөлдөг байх. 
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Мэдэгдэл 
Баримт бичгийг боловсруулахад оролцсон байгууллага, хувь хүн зориулалтын дагуу үнэн зөв, нягт нямбай хэрэглэгчдэд зориулан хялбаршуулав. SFA нь энэхүү 
баримт бичгийг ашиглахтай холбоотой хохирол, алдагдлын төлөө шууд болон шууд бусаар ямарваа хариуцлага хүлээхгүй болохыг мэдэгдэж байна.  
 

©2020 Тогтвортой ноос ноолуурын эвсэл. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. SFA, SFA-ийн стандартын тогтолцоо, SFA-ийн баталгаажуулалтын тэмдэг нь Тогтвортой 
Ноос Ноолуурын Эвсэл (SFA) -ийн оюуны өмч болно. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 SFA-ийн мөшгөх тогтолцооны аливаа хэсгүүд, ишлэл, 

диаграмм эсвэл бусад мэдээллийн эх сурвалж гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой. 
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