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ТАНИЛЦУУЛГА 

 
ТННЭ нь малын тавлаг байдал, бэлчээрийн 
менежмент, ноолуур боловсруулах үйлдвэрлэл 
хийгээд нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх жишиг арга 
туршлага,  ил тод байдлыг сурталчлан ажилладаг. 
Манай стандарт нь тухайн ноолуур зохистой дадлын 
дагуу хариуцлагатайгаар үйлдвэрлэгдсэн гэдгийг 
бизнес эрхлэгчид болон хэрэглэгчдэд батладаг. 
ТННЭ-ийн үйл ажиллагаа малчдын амьжиргаанаас 
гадна боиологийн төрөл зүйлсийг хамгаалахад 
дэмжлэг үзүүлдэг.  
 

Манай мөшгөлтийн тогтолцоо нь ТННЭ-ийн Зохистой 
Дадлын дагуу баталгаажсан бэлтгэн нийлүүлэгч ба 
анхан шатны боловсруулагчаас эхлээд ‘SFA Certified’ 
ноолуурыг олж тогтоох боломжийг олгодог . 

Манай стандарт нь мал аж ахуй эрхлэгчид, төрийн 
болон төрийн бус байгууллага, салбарын 
мэргэжилтэн, байгаль хамгаалах байгууллага, 
нийлүүлэлтийн сүлжээний төлөөлөлүүдтэй хамтарч 
өргөн далайцтай судалгааны үндсэн дээр 
боловсруулагдсан. ISEAL (Тогтвортой байдлын 
стандартын дэлхийн гишүүнчлэлийн байгууллага)-
ийн шаардлага, удирдамжийн дагуу уг Стандартыг 
байнга засан сайжруулж, хяналт үнэлгээний явцад 
боловсронгуй байдлыг хангаж ажилладаг. 
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Энэхүү удирдамжийн  
зорилго 

Энэхүү удирдамжийн зорилго 

бренд/жижиглэн худалдаачдад 

өөрсдийн маркетинг, харилцаа 

холбооны явцад ‘SFA Certified’ 

ноолууртай холбоотой мэдэгдэл гаргах 

талаар тодорхой заавраар хангахад 

оршино. 

 

Манай мөшгөлтийн системд хамрагдаж 

буй компаниудын хувьд нийлүүлэлтийн 

сүлжээний үе шатаас хамааран өөр өөр 

мэдэгдэл гаргахыг зөвшөөрдөг.  

‘SFA Certified’ лого ашиглах болон 

мэдэгдлийн удирдамж нь ТННЭ-ийн 

стандартын тогтолцооны чухал хэсэг 

юм. 

Энэхүү баримт бичиг жил бүр 

шинэчлэгдэх бөгөөд ТННЭ-ийн вэб 

сайтын (sustainablefibre.org) мэдээллийн 

сангаас шинэчлэгдсэн хувилбарыг авах 

боломжтой.  

 

Мэдэгдэл гэж юу вэ? 

ТННЭ-ийн мэдэгдэл нь стандартыг 

дурьдсан эсвэл иш татсан аливаа 

мэдэгдэл юм. Эдгээр нь:  

- Лого ашиглах  

- Гарал үүслийн мэдэгдэл 

- Марткетингийн мэдэгдэл 

- Бүтээгдэхүүний мэдэгдэл гэх мэт.  

 
Мэдэгдлийг мөрдлөгө 
болгох 

Эдгээр удирдамжийг мөрдөснөөр ‘SFA 
Certified’ ноолуурын үнэ цэнэ, чанарыг 
хамгаалж, цаашлаад мал амьдын ая тух 
болон биологийн төрөл зүйлсийг 
хамгаалах, ноолуурын нийлүүлэлтий 
сүлжээний тэгш хүртээмжтэй байдлыг 
бий болгох эрхэм зорилгыг биелүүлэх 
юм. Үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуйн 
нэгжүүд бүтээгдэхүүндээ ‘SFA Certified’ 
тэмдэгт хэрэглэх тохиолдол лого ашилах 
ба мэдэгдэл зөв гаргах энэхүү 
удирдамжийг заавал дагаж мөрдөнө.   
 
 
 

Мэдэгдлийг зүй бусаар ашиглах  
 ‘SFA Certified’ гэсэн мэдэгдлийг эсвэл 

логог зөвшөөрөлгүй, хуурамчаар 

ашигласан тохиолдолд бид түүнийг 

зогсоож, залруулах хүртэлх хуулийн 

арга хэмжээг авах болно. Стандартын 

ач холбогдолтой байдлыг хадгалах 

үүднээс ТННЭ-ийн мэдэгдлийг зүй 

бусаар ашигласан аливаа зөрчлийг 

олон нийтэд мэдээлэх болно. 
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ЕРӨНХИЙ МЭДЭГДЭЛ ГАРГАХ 

SFA Certified ноолуурын 
ерөнхий мэдэгдэл гэж 
юу вэ? 

Маркетингийн ерөнхий 
стандартын мэдэгдэл (ерөнхий 
мэдэгдэл) нь бизнесээс-
бизнесийн хоорондох аливаа 
мэдэгдлийг хэлж байгаа бөгөөд 
каталог, вэб сайт эсвэл 
борлуулалтын цэгийн маркетинг 
гэх мэт. Ерөнхий мэдэгдэл нь 
тодорхой бүтээгдэхүүнд 
хамааралгүй юм. 

Эдгээр мэдэгдлийг гаргаж буй 
компани/байгууллага нь ‘SFA 
Certified’ ноолуур худалдаж авдаг 
эсвэл өөрөө ТННЭ-ийн ноолуурын 
стандартаар батламжлагдсан 
гэдгийг илтгэнэ. 

 

 
 

 
 

* ТННЭ-ийн ажил болон тогтвортой 
байдлыг харуулсан үйл ажиллагааг 
төлөөлөх үед ашиглана. Вэб сайт дээр 
байрлуулахдаа лого нь тухайн 
бүтээгдэхүүн ба ТННЭ-ийн ажилтай 
уялдсан байх. 

** Зөвхөн баталгаажсан 
бүтээгдэхүүнд ХАМААРАХГҮЙ 

 
Ерөнхий мэдэгдлийг хэн 
гаргах вэ? 

 

Баталгаажсан 
компани эсвэл 
байгууллага* 

 SFA Certified 
ноолуурыг 
нийлүүлэгч 
компани ** 

Зохистой дадлын 
хамгийн бага 
шаардлагыг 
хангасан 
байгууллага. 

ТННЭ-ийн 
баталгаажсан 
бүтээгдэхүүнийг 
худалдаж авах 
хүсэлтэй 
байгууллага 

*ТННЭ-ийн ноолуурын стандартын 
дагуу баталгаажсан байгууллагыг 
хэлнэ. (Одоогоор Бэлтгэн Нийлүүлэгч 
Байгууллагууд болон Анхан Шатны 
Боловсруулагчидаар хязгаарлагдаж 
байна) 

** Нийлүүлэлтийн сүлжээнд оролцогч 
компани нь ’SFA Certified’ ноолуурын 
орцыг нотлох баримт байгаа бол ’SFA 
Certified’ ноолуур зарах талаар ерөнхий 
мэдэгдэл гаргаж болно.

• Компанийн хүлээсэн үүрэг амлалт 

• Тогтвортой байдлын стратеги  

• Веб сайт дээрх мэдээлэл* 

• Үзэсгэлэнгийн үед ашиглах баннер 

• Зар сурталчилгаанд ашиглах  

• Каталог, маркетинг** 

ХЭРЭГЛЭХ ЖИШЭЭ 
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SFA CERTIFIED НООЛУУРЫН ЕРӨНХИЙ МЭДЭГДЛИЙН ЖИШЭЭ 

ЖИШЭЭ 1 ЖИШЭЭ 3 ЖИШЭЭ 5 

Манай бренд/компаний ‘SFA Certified’ 
ноолуур нь мал, амьтдын тавлаг 
байдлыг хангаж, байгаль орчинд 
ээлтэй байх, малчдын амьжиргааг 
сайжруулах чиглэлээр ТННЭ-ийн ажлыг 
дэмждэг гэдгээ харуулах юм.   

Манай үйлдвэрлэж буй ноолууран 
бүтээгдэхүүн ‘SFA Certified’ 
ноолуурын агууламжтай*   

* Зөвхөн ТННЭ-ээр баталгаажсан 
бренд/компани ноолууран  
бүтээгдэхүүн  дээрээ үүнийг ашиглах 
боломжтой.   

Бид өөрсдийн хүлээсэн үүргийнхээ 
дагуу ‘SFA Certified’ ноолуурыг 
худалдаж авдаг.  

ЖИШЭЭ 2  ЖИШЭЭ 4 ЖИШЭЭ 6 

Бид ТННЭ-ийн баталгаажсан малчдын 
байгууллагагаас эх үүсвэртэй, мөшгөх 
тогтолцоонд хамрагдсан ‘SFA Certified’ 
нийлүүлэлтийн сүлжээгээр дамжуулан 
авдаг.  

Бренд/компани нь мал, амьтдын 
тавлаг байдлыг хангаж 
үйлдвэрлэгдсэн, биологийн төрөл 
зүйлсийг хамгаалж, малчдын 
амьжиргааг дэмждэг ‘SFA Certified’ 
ноолуурыг худалдаж авдаг.  

Манай бүтээгдэхүүний нэрийн бараанд 
‘SFA Certified’ ноолууран бүтэээгдэхүүнүүд 
орно. 
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БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ МЭДЭГДЭЛ  
 
 

Бүтээгдэхүүний мэдэгдэл 
гэж юу вэ? 
Энэ нь каталог, шошго болон 

дэлгүүрт байгаа тодорхой 

бүтээгдэхүүн дээр дурдсан аливаа 

мэдэгдэлийг хэлнэ. Эдгээр 

мэдэгдэлүүд нь тухайн бүтээгдэхүүн 

нь ТННЭ-ийн Ноолуурын Стандартын 

шаардлагыг хангасан бөгөөд ‘SFA 

Certified’хэмээн худалдаалагдаж 

болохыг баталж байгаа юм. 

Бүтээгдэхүүний мэдэгдлийн шаардлага  
Бүтээгдэхүүний мэдэгдлийг “Мэдэгдэл 

зөвшөөрөх маягт” бөглөж ТННЭ-ээс 

зөвшөөрөл авна.   

ТӨРӨЛ ЗААВАЛ 
БИЕЛҮҮЛЭХ 

Компанийн нэр ба/эсвэл лого   
 

Тийм 

 ‘SFA Certified’ лого Үгүй 

Бүтээгдэхүүний мэдэгдэл хийхдээ эцсийн 
бүтээгдэхүүн дэх баталгаажсан 
ноолуурын агууламжийг оруулах                               

Тийм 

Баталгаажуулалтын байгууллагын ба 
баталгаажуулалтын дугаар (гэрчилгээний 
хамрах хүрээнээс) 

Үгүй 

Шаардлага хангасан мэдэгдэл Үгүй 

 Шаардлагатай=заавал оруулах ёстой.                                                      
Шаардлагатай бус=зөвлөсөн. 

       

 

 

• Шошго 

• Хувцасны шошго 

• Онлайн худалдаалагдаж буй 
бүтээгдэхүүний тодорхойлолт  

• Борлуулалтын цэгийн маркетинг 

ХЭРЭГЛЭХ ЖИШЭЭНҮҮД 
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Бүтээгдэхүүний 
мэдэгдлийг хэн гаргаж 
болох вэ? 

‘SFA Certified’ ноолуурын талаар 
мэдэгдэл гаргахын тулд брэнд,  
жижиглэн худалдаачид хүчин 
төгөлдөр бүхий Борлуулалтын 
Гэрчилгээг (БГ ) эзэмшсэн байх  ёстой. 

 
Брэндүүд, жижиглэн худалдаа 
эрхэлдэг компаниуд ТННЭ-ийн 
гишүүн байх ёстой. Гэсэн хэдий ч  
ТННЭ-ийн гишүүн брендийн нэрийн 
өмнөөс ‘SFA Certified’ бүтээгдэхүүн 
борлуулдаг жижиглэн худалдаачдыг 
гишүүнчэлтэй байхыг шаардахгүй. 

 
 
 
 
 

Гишүүн бренд Хэрэглэгч 
Зөвшөөрөгдсөн 

мэдэгдэл 

Гишүүн бренд 

Жижиглэн 
худалдаачид

(гишүүн бус)

Зөвшөөрөгдсөн 
мэдэгдэл 

Бренд 

(гишүүн бус)

Жижиглэн 
худалдаачид 

(гишүүн бус)

Зөвшөөрөгдөөгүй 
мэдэгдэл 

Борлуулалтын гэрчилгээ нь тухайн бүтээгдэхүүн дэх ‘SFA 
Certified’ ноолуурын орц, гарцын үнэн зөв, баталгаат 
бүртгэлтэй болохыг харуулах юм. Энэ нь нийлүүлэлтийн 
сүлжээнд  хамрагдсан компани ‘SFA Certified’ ноолуур 
худалдах талаарх мэдэгдлийг гаргах боломжтой. 
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Бүтээгдэхүүний мэдэгдлийг ашиглах

1. Аливаа бүтээгдэхүүний 
мэдэгдлүүд, холбогдох бараа, 
шошго зэрэг нь ТННЭ-ээр 
зөвшөөргдсөн байх ёстой. 

2. Хэрэв логог вэб сайтад ашиглаж 
байгаа бол түүнийг төлөөлөх 
бүтээгдэхүүн байх ёстой. 

3. ТННЭ-ийн гишүүн нь бүтээгдэхүүн 
дээрх шошго, мэдэгдэл зэргийг 
бүтээгдэхүүний хамт хүчин 
төгөлдөр бүхий Борлуулалтын 
Гэрчилгээг хавсаргасан байх 
ёстой. 

4. Хэрэв өөрөөр тохиролцоогүй л 
бол ‘SFA Certified’ лого нь 
бүтээгдэхүүн ба шошгон дээр 
мэдэгдлийн хамт харагдах ёстой. 

5. Оёмол логог оруулалгүйгээр‘SFA 
Certified’ гэж бичиж болно. 

6. ‘SFA Certified’ лого нь 
бүтээгдэхүүний мэдэгдэлтэй 
зэрэгцэн харагдах боломжгүй, 
харин бүтээгдэхүүний бусад 
хэсэгт, шошго, бүтээгдэхүүний 
шаардлага эсвэл бусад вэб 

хуудсан дээр хаа нэг газар байвал 
зөвхөн текст ашиглаж болно. 

7. Манай стандартад хамаарахгүй 
бусад бүтээгдэхүүн, агууламжийн 
мэдэгдлийг зохих хэмжээнд 
тусад нь авч үзэх ёстой. 

8. ‘SFA Certified’ лого нь ‘ёс зүйтэй 
үйлдвэрлэгдсэн’, ‘байгал орчинд 
ээлтэй’, ‘100% тогтвортой‘ гэх мэт 
байгаль орчин, нийгмийн өргөн 
хүрээтэй мэдэгдэл хийж 
болохгүй. 

9. ТННЭ-ийн бүтээгдэхүүний 
мэдэгдэлд гишүүн 
брэнд/жижиглэн худалдааны 
нэр, үнэн зөв (хамгийн бага X%) 
баталгаат ноолуурын агууламж, 
ТННЭ-ийн лавлагаа орсон байх 
ёстой. 

10. ‘SFA Certified’  ноолуурын 
агууламжтай бүтээгдэхүүний 
талаар гаргасан мэдэгдэл дээрх д 
бүтээгдэхүүний хэмжээ нь 
баталгаажсан бүтээгдэхүүний 
нийлүүлсэн орцын хэмжээтэй 
тохирч байх ёстой.
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Бүтээгдэхүүний мэдэгдэл нь ‘SFA Certified’ 
ноолуурын тодорхой агуулгамж эсвэл 
хамгийн багадаа % гэсэн мэдээллийг 
агуулсан байх ёстой. Ханцуй, корсет гэх 
мэт хэрэглэгчид ойлгоход хялбар биш  
хэсгээс бусад тохиолдолд, хувийг 
бүтээгдэхүүний нийт жингээр тооцоолно.   

БҮТЭЭГДЭХҮҮН МЭДЭГДЭЛИЙН 
ТОДОРХОЙЛОЛТУУД 

 
Энэ бүтээгдэхүүн нь хамгийн багадаа Х% 
‘SFA Certified’ ноолуурын агууламжтай. 

 
  % Манай бүх ноолуур ‘SFA Certified’-тай 
 
% Энэхүү хувцас/бүтээгдэхүүнийг 
үйлдвэрлэхдээ амьтны тавлаг байдлыг 
хангаж хариуцлагатай үйлдвэрлэсэн 
хэмээн Тогтвортой ноос ноолуурын эвсэл 
-р баталгаажсан. 
                             
33% нь 100% баталгаажсан ноолуурын 
бүтээгдэхүүний агууламжийн доод 
хэмжээ юм. 

Утас/ даавуу/ бүтээгдэхүүний хувьд 
ноолуур болон ноолууран бус хольц 
агуулсан бол ноолуурын 33% 
баталгаажуулсан байх ёстой. (Ханцуй, 
корсет гэх мэт тооцоолж болохгүй 
хэсэгт орсон тохиолдолд 
баталгаажсан ноолуурын хамгийн бага 
агууламж 5% байна.) 
 

 
 
 
 
 

 

 

Аливаа ‘SFA Certified’ логотой бүх 
бүтээгдэхүүний мэдэгдэл нь ТННЭ-
ийн ажлын талаар хэрэглэгчдэд 
таниуулж, мэдүүлэх агуулгатай 
байх ёстой. 

Та өгөгдсөн жишээнүүдийн аль 
нэгийг  ашиглаж болох ба өөр 
хувилбарыг санал болгож болно. 
Шаардлага хангасан бүх 
мэдэгдлийг “Мэдэгдэл зөвшөөрөх 
маягт”- бөглөж батлуулсан байх 
ёстой. 

Шаардлага хангасан мэдэгдлүүд 
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БАТАЛГААЖСАН ТОДОРХОЙЛОЛТУУДЫН ЖИШЭЭ 
  

ЖИШЭЭ 1 ЖИШЭЭ 3 ЖИШЭЭ 5 
Энэхүү баталгаат ноолууран 
бүтээгдэхүүн нь мал амьтдын тав 
тухтай байдлыг хангаж 
үйлдвэрлэгдсэн.    

 ‘SFA Certified’  ноолуур худалдаж 
авсанаар ТННЭ-ийн ноолуурын 
нийлүүлэлтийн тэгш сүлжээг бий 
болгох чиглэлийн ажлыг дэмжиж 
байгаа юм. 

ТННЭ нь малчидтай хамтран ажиллаж, малын 
тав тухтай байдлыг хангах, ноолуурыг эхнээс 
нь эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэл мөшгөх ажлыг 
хийдэг. 

ЖИШЭЭ 2  ЖИШЭЭ 4 ЖИШЭЭ 6 
‘SFA Certified’ ноолуур нь малын тав 
тухтай байдлын стандартын дагуу 
боловсруулагдаж, малчдаас эцсийн 
бүтээгдэхүүн хүртэл мөшгөгдөж, 
нийгмийн хариуцлагатай дадлаар 
үйлвэрлэгдсэн. 

ТННЭ-ийн үйл ажиллагаа нь 
ноолуурын чанартай байдал, 
бэлчээр хамгаалалт, малчдын 
амжиргааны баталгаат байдлыг 
хангахад дэмжлэг үзүүлдэг. 

Энэхүү бүтээгдэхүүнийг худалдан авснаар та 
гарал үүсэлтэй, хариуцлагатай үйлдвэрлэлийг 
дэмжиж байгаа юм. 

  ЖИШЭЭ 7 
ТННЭ-ийн алсын хараа нь ноолуурын 
үйлдвэрлэлийн байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг 
нөлөөг бууруулж, малчдын амьжиргааг 
хамгаалж, ноолуурыг байгаль амьтанд ээлтэй 
өндөр стандартыг хангаж үйлдвэрлэх явдал 
юм. 
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БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ МЭДЭГДЛИЙГ ХЭРХЭН ХИЙХ ВЭ? 
  

АЛХАМ 1 АЛХАМ 4 АЛХАМ 6 
Бүтээгдэхүүний мэдэгдэл гаргахдаа, 
тухайн бараатай хамт бүтээгдэхүүний 
борлуулалтын гэрчилгээ байгаа 
эсэхийг шалгаарай. 

 “Мэдэгдэл зөвшөөрөх маягт”-ийг 
ТННЭ-ийн веб сайтаас татаж аван 
бөглөнө. 

Зөвлөмж ба зөвшөөрлийг хүлээх 

АЛХАМ 2 АЛХАМ 5 АЛХАМ 7 
SFA-ээс ‘SFA Certified’ логог авах Бөглөсөн маягт болон өөрийн загварын 

дижитал хуулбарын хамт ТННЭ-ийн 
(claims@sustainablefibre.org) хаяг руу 
илгээнэ. Хариуг ажлын 10 хоног дотор 
өгнө. Англи хэлнээс өөр хэл дээр 
байвал заавал орчуулгыг оруулна. 

Шошго болон загвараа хэвлэх  

АЛХАМ 3 
Энэхүү баримт бичигт өгсөн ТННЭ-ийн 
Ноолуурын стандартын ‘SFA Certified’ 
лого ашиглах удирдамж”ийн дагуу 
дизайн ба зураг чимэглэл хийх. 

mailto:claims@sustainablefibre.org


 

 

 

ТОГТВОРТОЙ НООС НООЛУУРЫН ЭВСЭЛ  
Тогтворmой ноолуурын нийлүүлэлтийн сүлжээг бий болгохын төлөө 

 
 

sustainablefibre.org 
info@sustainablefibre.org 

 
 


