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ТОГТВОРТОЙ НООС НООЛУУРЫН ЭВСЭЛ  
Үйлдвэрлэгчдэд зориулсан мэдэгдэл гаргах удирдамж
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ТННЭ-ИЙН НООЛУУРЫН СТАНДАРТ 
 
 

 

ТАНИЛЦУУЛГА   БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ МЭДЭГДЭЛ  

Энэхүү бичиг баримтын зорилго 3 Бүтээгдэхүүнд олгох мэдэгдэл гэж юу вэ? 7 

SFA Certified мэдэгдлийн тодорхойлолт 4 Бүтээгдэхүүнд олгох мэдэгдэл хэн гаргах вэ ? 8 

Мэдэгдлийг мөрдлөгө болгох  4 Бүтээгдэхүүний мэдэгдлийн тайлбар 8 

Мэдэгдлийг зүй бусаар ашиглах 
4 

  

ЕРӨНХИЙ МЭДЭГДЭЛ   
  

Ерөнхий мэдэгдэл гэж юу вэ? 5   

Хэн ерөнхий мэдэгдлийг гаргах вэ? 5 
  

 Нийлүүлсэн ноолуурын  ерөнхий мэдэгдэл 6   

 
 
 
 
2021 оны мөшгөлтөнд хамаарна.  
Сүүлд засварласан огноо: 2021 оны 1 сарын 19 
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ТАНИЛЦУУЛГА 
ТННЭ нь малын тавлаг байдал, бэлчээрийн 
менежмент, ноолуур боловсруулалт болон 
нийлүүлэлтийн сүлжээний ил тод байдлыг 
сурталчилдаг. ТННЭ-ийн Ноолуурын 
Стандарт нь хэрэглэгчдэд тэдний 
бүтээгдэхүүн тогтвортой аргаар, өндөр ёс 
зүйн хэмжээнд үйлвэрлэгдсэнийг 
баталгаажуулж өгдөг юм.  ТННЭ нь малчдын 
амжиргаанаас гадна биологийн төрөл 
зүйлсийг хамгаалахад дэмжлэг туслалцаа 
үзүүлдэг. 

Манай мөшгөлтийн тогтолцоо нь ТННЭ-ийн 
Зохистой Дадлын дагуу баталгаажсан бэлтгэн 
нийлүүлэгч ба анхан шатны боловсруулагчаас 
эхлээд ’SFA Certified’  баталгаажсан 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 
судалгаа хийсний 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 баримт бичгийн зорилго 

ТННЭ-ийн мэдэгдлийн удирдамжийн 

зорилго нь үйлдвэрлэгчид, харилцагч 

компаниудад ТННЭ-ийн баталгаажсан 

ноолуурын талаар мэдэгдэл гаргах 

тодорхой заавраар хангах явдал  юм. 

Энэхүү бичиг баримтыг жил бүр 

шинэчлэх бөгөөд ТННЭ цахим хуудсанд 

(sustainablefibre.org) хандах боломжтой. 

SFA Certified мэдэгдлийн 
тодорхойлолт  

SFA Certified мэдэгдэл гаргах гэдэг нь 

ТННЭ-ийн Ноолуурын Стандартын 

талаар агуулсан тайлбар гэж ойлгож 

болно. Үүнд, лого ашиглах, бичгээр 

мэдэгдэл хийх, маркетингийн 

зорилгоор эсвэл бүтээгдэхүүнд олгох 

мэдэгдэл зэрэг багтах юм.  

 

     Мэдэгдлийг мөрдөх 

Энэ удирдамжийг мөрдөх нь ТННЭ-ийн 

Ноолуурын Стандарттай холбоотой үнэ 

цэнэ, шударга байдлыг хамгаалж, 

цаашлаад малын асаргаа маллагааг 

сайжруулж, биологийн олон янз 

байдлыг хамгаалах, тэгш хүртээмжтэй 

нийлүүлэлтийн сүлжээг бүрдүүлэх 

зэрэг эрхэм зорилгод нийцнэ.  

 

 

 

                                                    

Мэдэгдлийг зүй бусаар ашиглах 

ТННЭ-ээр баталгаажсан гэсэн мэдэгдлийг 

эсвэл логог зөвшөөрөлгүй, хуурамчаар 

ашигласан тохиолдолд бид түүнийг 

зогсоож, залруулах хүртэлх хуулийн арга 

хэмжээг авах болно. Стандартад итгэх 

итгэл үнэмшлийг хадгалахын тулд ТННЭ-

ийн мэдэгдлийг зүй бусаар ашигласан 

тохиолдлыг олон нийтэд мэдээлэх болно. 
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ЕРӨНХИЙ МЭДЭГДЭЛ 
 

’SFA Certified’ гарал 
үүсэлтэй 
баталгаажсан 
ноолуурын ерөнхий 
мэдэгдэл гэж юу вэ? 

 
Маркетингийн ерөнхий 
стандартын мэдэгдэл (ерөнхий 
мэдэгдэл) нь бизнесээс-
бизнесийн хоорондох аливаа 
мэдэгдлийг хэлж байгаа бөгөөд 
каталог, вэбсайт эсвэл 
борлуулалтын цэгийн маркетинг 
гэх мэт тодорхой бүтээгдэхүүнд 
хамааралгүй юм. Энэ нь тодорхой 
бүтээгдэхүүнд олгох мэдэгдэл 
биш гэдгийг анхаарна уу. 
Энэ мэдэгдлийг гаргаж буй 
компани нь SFA Certified ноолуур 
худалдаж авсан эсвэл өөрөө 
ТННЭ-ийн Ноолуурын 
стандартаар батламжлагдсан 
гэдгийг илтгэнэ.  

 
 
 

 

 
*ТННЭ-ийн ажлыг төлөөлөх буюу 
тогтвортой байдлыг харуулсан үйл 
ажиллагааны үед ашиглана. Вэбсайт 
дээр байрлуулахдаа лого нь тухайн 
бүтээгдэхүүн ба ТННЭ ажилтай уялдсан 
байх. 

** Зөвхөн баталгаажсан бүтээгдэхүүнд 
ХАМААРАХГҮЙ  

 
Ерөнхийн мэдэгдлийг хэн 
гаргах вэ? 

 

  
 

 
* ТННЭ стандартын дагуу магадлан 

итгэмжлэгдсэн компани эсвэл байгууллагыг 

хэлнэ. (Одоогоор Бэлтгэн Нийлүүлэгч 

Байгууллагууд болон Анхан Шатны 

Боловсруулагчдаар хязгаарлагдаж байна

• Компанийн хүлээсэн үүрэг 
амлалт 

• Тогтвортой байдлын стратеги 

• Вэбсайт дээрх мэдээлэл* 

• Үзэсгэлэнгийн үед ашиглах 
баннер 

• Зар сурталчилгаанд ашиглах 

• Каталогийн маркетинг** 

ХЭРЭГЛЭХ ЖИШЭЭ 

Батламжлагдсан 
компани эсвэл 
байгууллага* 

ТННЭ-ийн 
баталгаажсан 
ноолуурыг 
нийлүүлэгч 
компани  

Зохистой 
дадлын 
хамгийн бага 
шаардлагыг 
хангасан 
байгууллага 

ТННЭ-ийн 
баталгаажуулсан 
бүтээгдэхүүнийг 
худалдаж авах 
хүсэлтэй 
байгууллага 
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ЕРӨНХИЙ МЭДЭГДЭЛ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

’SFA Certified’ баталгаат лого нь 
ерөнхий мэдэгдэлтэй дагалдаж 
болохгүй. Үүнийг зөвхөн ’SFA Certified’   
баталгаажсан ноолуурын 
бүтээгдэхүүний агууламжтай 
холбоотой мэдэгдэлд ашиглана. (8-р 
хуудсаас харна уу)

ҮЙЛДВЭРЛЭГЧДЭД 
НИЙЛҮҮЛЭГДСЭН ‘SFA CERTIFIED’ 
ГАРАЛ ҮҮСЭЛТЭЙ БАТАЛГААЖСАН 
НООЛУУРЫН ЕРӨНХИЙ 
МЭДЭГДЭЛ   
 
"Бид батламжлагдсан малчдаас 
бүтээгдэхүүн болтлоо нийлүүлэлтийн 
сүлжээгээр дамжин мөшгөгдсөн гарал 
үүсэлтэй ’SFA Certified’ ноолуурыг авдаг. 

  
“Манай ноолууран бүтээгдэхүүний нэрийн 
бараанд ’SFA Certified’ баталгаажсан 
ноолуураар хийсэн ноолууран 
бүтээгдэхүүнүүд багтана.” 

“[Бренд/компани] нь өөрсдийн 
хүлээсэн үүргийнхээ дагуу ‘SFA 
Certified’ ноолуурыг худалдаж авдаг.” 
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БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ МЭДЭГДЭЛ 
 
 

Бүтээгдэхүүний мэдэгдэл 
гэж юу вэ? 
Бүтээгдэхүүнүий мэдэгдэл нь 

каталоги, шошго зүүх, үзэсгэлэнгийн 

павильон зэрэг дээрх бүтээгдэхүүний 

талаарх аливаа мэдэгдлийг хэлнэ. 

Эдгээр мэдэгдэл нь тухайн 

бүтээгдэхүүн ‘SFA Certified’ 

баталгаажсан ноолуур гэдэг шошго 

зүүх шаардлагыг хангасан болохыг 

баталж байгаа юм. 
 
 
 

 

Бүтээгдэхүүний мэдэгдлийг хэн гаргах вэ? 
ТННЭ-ийн гэрчилгээтэй ноолууран 

бүтээгдэхүүний талаарх мэдэгдлийг гаргахын 

тул компани нь бүтээгдэхүүний мэдэгдэлд 

шаардагдах борлуулалтын хүчин төгөлдөр 

гэрчилгээг эзэмшигч байх ёстой. 
 
 
 
 

Үйлдвэрлэгчид 
бүтээгдэхүүний мэдэгдэл 
гаргахдаа ‘SFA Certified’ 
баталгаатай лого ашиглахыг 
бид дэмжиж байна. 

Шошго зүүх 

Хувцасны шошго 

Онлайн бүтээгдэхүүний 
тодорхойлолт 

Борлуулалт маркетингийн цэг 

АШИГЛАХ ЖИШЭЭ 
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БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ МЭДЭГДЭЛ 

Ямар бүтээгдэхүүнд 
мэдэгдэл гаргаж болох 
вэ? 

Бүтээгдэхүүний талаар гаргасан 
мэдэгдэл нь баталгаажсан 
ноолуурын агууламжтай байх ёстой 
бөгөөд манай борлуулалтын 
гэрчилгээний системээр батлагдах 
ёстой. 

Борлуулалтын Гэрчилгээ нь ТННЭ-
ийн гэрчилгээтэй ноолуурын оролт, 
гаралтын үнэн зөв, баталгаажсан 
бүртгэлээр биднийг хангана. Энэ нь 
нийлүүлтийн сүлжээнд дэх компани 
бүр ТННЭ-ийн баталгаажсан 
ноолуурын орцтойг нотолсон 
баримт нотолгоотой бол ТННЭ-ийн 
гэрчилгээтэй ноолуур зарах тухай 
хүчин төгөлдөр мэдэгдэл гаргаж 
болно гэсэн үг юм. 

 

НИЙЛҮҮЛЭГДСЭН  БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ МЭДЭГДЭЛ 

"Энэхүү утас/даавуу/бүтээгдэхүүн нь 
багадаа X% ‘SFA Certified’ баталгаажсан 
ноолуурын агууламжтай байна" 

 
*Хамгийн багаар 33% холимог 
ноолуурын агууламжтай байна. 
 

Ноолуур ба ноолууран бус хольцоос 
бүрдсэн утас/даавуу/бүтээгдэхүүн нь 
хамгийн багадаа 5% баталгаажсан 
ноолуурын агууламжтай 33% –ийн 
ноолуур байна. 
 

Брэндүүд, түүний дотор өөрсдийн 

бүтээгдэхүүнийг жижиглэнгээр 

худалдаалагчид ТННЭ-ийн гишүүн байх 

ёстой. Гэсэн хэдий ч ТННЭ-ийн гишүүн 

брэндийн өмнөөс ‘SFA Certified’ 

баталгаажсан бүтээгдэхүүн худалдаалж 

буй жижиглэн худалдаа эрхлэгчдээс 

ТННЭ-ийн гишүүнчлэл шаардахгүй. 

. 

Ерөнхий мэдэгдэл ба бүтээгдэхүүний мэдэгдлийг ашигладаг үйлдвэрлэгчид 
ТННЭ-ээс зөвшөөрөл авах шаардлагагүй. 
 
Мэдэгдлийн  талаарх нэмэлт мэдээллийг манай sustainablefibre.org эсвэл 
claims@sustainablefibre.org хуудсаар орно уу.  

mailto:claims@sustainablefibre.org
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ТОГТВОРТОЙ НООС НООЛУУРЫН ЭВСЭЛ 
Тогтвортой ноолуурын нийлүүлэлтийн сүлжээг бий болгож байна 

 
 

 
sustainablefibre.org  

info@sustainablefibre.org 


