
 

 

Олон нийтийн хураангуй 
Тогтвортой ноолуурын стандартын Дэлхийн зарчмуудыг боловсруулах  

ТННЭ-ийн тухай  
Тогтвортой ноос ноолуурын эвсэл (ТННЭ) нь 2015 онд Их Британи улсад байгуулагдсан 

бөгөөд малчдаас эхлээд жижиглэнгийн худалдаачид хүртэл ноолуурын үйлдвэрлэлд 

тогтвортой ханган нийлүүлэлтийн сүлжээг бий болгох ашгийн бус сонирхогч талуудын 

нэгдэл юм. ТННЭ нь Тогтвортой ноолуурын стандартыг (ТНС) сурталчлан байгаль 

орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах, малчдын амьжиргааны түвшинг сайжруулах, мал 

амьтны тавлаг байдлыг хангах хариуцлагатай үйлдвэрлэлийн туршлагыг дэмжиж олон 

нийтэд түгээх зорилготой байгууллага билээ. 

Бидний зорилго бол олон улсын зах зээл дээр борлуулагдаж буй ноолуурыг зохистой 

дадлын дагуу үйлдвэрлэн хүрээлэн буй орчинд үзүүлж байгаа нөлөөллийг багасгаж, 

нийлүүлэлтийн сүлжээний оролцогч бүрд эдийн засгийн хувийг хүртээх юм. 

ТННЭ-ийн зарим зорилтууд: 

1. Ноолуурын үйлдвэрлэлийн хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөөллийг 

бууруулж, байгаль дэлхийгээ хамгаалж, дэлхийн болон орон нутгийн хэмжээнд  
үр дүнтэй үйл ажиллагааны зохистой дадлуудыг боловсруулж, хэрэгжүүлэх.  

2. Мал аж ахуй эрхлэх, ноолуур бэлтгэх зохистой дадлаар дамжуулан малын 
тавлаг байдлыг хангах, малчдад цаг агаарын эрс тэс уур амьсгалаас болж үүссэж 

болзошгүй аюулаас мал сүргээ хамгаалахад нь туслах. 

3. Цэвэр ноолуур боловсруулах зохистой дадлаар дамжуулан ноолуурын түүхий 

эдийг боловсруулах явцад гарч буй хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөөллийг 
бууруулж, ноолуур угаах бодисын орцонд хяналт тавьж, байгаль орчинд ээлтэй бодис 
сонгон хэрэглүүлэх, хортой бодисын ялгарлыг арилгах.  

4. ТННЭ-ээс хэрэгжүүлж буй Төслүүдийг өргөжүүлж, өртгийн сүлжээнд 
инноваци нэвтрүүлэх замаар малчдын амьжиргааг дэмжиж, бэлчээрийн 

доройтлыг бууруулж ноолууран бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг бүс нутгуудын амьжиргаа, 
эдийн засгийн хөгжлийг сайжруулах.  

5. Олон улсын хэмжээнд ноолууран бүтээгдэхүүн хэрэглэгчдийн дунд 
тогтвортой үйлдвэрлэлийн талаарх мэдлэгийг дээшлүүлж, нийлүүлэлтийн 

сүлжээний оролцогч бүрийн үнэ цэнийг ойлгуулж, тогтвортой ноолуурын урсгалыг 
нэмэгдүүлэх. 

 

Хөгжлийн тойм 
ТННЭ нь  мал аж ахуй эрхлэх, бэлчээр ашиглах, цэвэр ноолуур боловсруулах зохистой 

дадлуудыг гаргасан бөгөөд эдгээр дадлууд нь тасралтгүй хөгжилр үү чиглэсэн байдаг, 

мөн шалгуур үзүүлэлтүүдийн дагуу нийцлийг нотолж харуулснаар гурван түвшний  

баталгаажуулалтын гэрчилгээ олгодог. 

2022 онд ТННЭ нь гүйцэтгэлд суурилсан, үр дүнд чиглэсэн дэлхийн стандарт болох 

Тогтвортой ноолуурын стандартад (ТНС) нэгдэхийг уриалж байна. 

 Уг стандартын шаардлага, зарчмууд нь ноолууран бүтээгдэхүүнийг мал амьтан, 

хүрээлэн буй орчин, малчдад хэмжигдэхүйц сайжруулалтыг авчрах зорилгоор 

үйлдвэрлэхэд чиглэсэн болно. 

ТНС-ын Зарчмууд нь хүрээлэн буй орчинд ээлтэй, нийгэмд үр өгөөжтэй, эдийн засгийн 

үр ашигтай ноолууран бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн чухал зарчмууд байх бөгөөд мөн 

Дэлхийн зарчмууд мөрдөгдөж буй эсэхийг дүгнэх боломжийг олгох юм.



 
 

 
 

 
 

 

Хэлэлцүүлэгийн зорилго  
Бид хүн бүрийг Тогтвортой ноолуурын стандартын агуулга, бүтцийн талаар өөрийн санал 

бодлоо илэрхийлэхийг урьж байна. Бид Дэлхийн зарчим, сэдэв, Шалгуур үзүүлэлтүүдийн 

загварыг боловсруулсан бөгөөд тэдгээрийн талаарх таны санал бодлыг сонсохыг хүсэж 

байна. Танд санал болгох зарим асуултууд:   

 Эдгээр зүйлс хангалттай юу? 

 Дутуу, орхигдсон зүйл байна уу?  

 Улаан тэмдэгтэй шалгуур үзүүлэлт байх ёстой юу? Жишээ нь, Улаан тэмдэгтэй шалгуур үзүүлэлт 
хангагдахаас нааш гэрчилгээ олгогдохгүй г.м. Хэрвээ тийм бол, аль шалгуур үзүүлэлт Улаан тэмдэгтэй 
байх ёстой вэ?  

 Шалгуур үзүүлэлтийн үг хэллэг нь дэлхийн хаана ч хэрэгжүүлэх боломжийг хангаж байна уу?  

 Шалгуур үзүүлэлтүүд нь хүссэн / төлөвлөсөн үр дүнг өгөх үү? 
 

Хувь нэмрээ хэрхэн оруулах вэ? 

ТНС-ын Дэлхийн зарчмуудын зөвлөлийн гишүүн болох 

ТННЭ нь Тогтвортой ноолуурын стандартын Дэлхийн зарчмуудын удирдах бүлэгт 

элсэх чадварлаг хүмүүсийг хайж байна. Тэнцсэн гишүүд нь ТННЭ-ийн эрхэм зорилго, 

үнэт зүйлсийг дэмжин, ТННЭ-ийн стандарт, Зохистой дадлууд, Мөшгөлтийн 

тогтолцооны талаарх мэдлэг, туршлагыг хуримтлуулж, өөр өөр бүс нутагт оролцогч 

талуудын төлөөлөл болох юм. Өргөдөлийн маягт эндээс харна уу. Удирдах бүлгийн 

ажлын даалгаварт Удирдах бүлгийн гишүүдийн үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлсон 

болно.  

Өргөдөл болон CV-г Lesley.Colvin@sustainablefibre.org имэйл хаягаар Стандарт, 

Нийцлийн менежер Лесли Колвинд илгээнэ үү.

https://sustainablefibre.org/wp-content/uploads/2021/09/SCS-064-01.0-EN-Global-Principles-Steering-Group-application-form.docx
https://sustainablefibre.org/wp-content/uploads/2021/09/SCS-063-01.0-EN-SCS-Global-Principles-Steering-Group-terms-of-reference.pdf
https://sustainablefibre.org/wp-content/uploads/2021/09/SCS-063-01.0-EN-SCS-Global-Principles-Steering-Group-terms-of-reference.pdf
https://sustainablefibre.org/wp-content/uploads/2021/09/SCS-064-01.0-EN-Global-Principles-Steering-Group-application-form.docx
mailto:Lesley.Colvin@sustainablefibre.org


 
 

 

Санал хүсэлтээ хүргүүлэх  

Тогтвортой ноолуурын стандартын Даян дэлхийн зарчмуудын талаарх 

санал бодлоо Дэлхийн зарчмуудын санал хүсэлтийн маягтыг бөглөн 

бидэнд илгээнэ үү. 

Санал хүсэлтээ 2021 оны 11-р сарын 30-ны дотор бидэнд илгээнэ  

үү. 

 
Лавлах баримт бичиг 

 SCS Global Principles 

 SCS Evaluation Indicators Goat Welfare 

 SCS-036-01.0-EN Standard Setting Procedure 

 SCS-007-02.2-EN C001 Animal Husbandry and Cashmere Fibre Harvesting Code of Practice 

 SCS-008-01.2-EN C002 Rangeland Stewardship Code of Practice 

 SCS-009-02.1-EN C003 Clean Fibre Processing Code of Practice 

 

Бидэнтэй холбогдох 
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл бидэнтэй холбогдоно уу: 

 

Лесли Колвин – Стандарт, Нийцлийн менежер 

Lesley.colvin@sustainablefibre.org 

 

https://app.smartsheet.com/b/form/fc90b079904e49d7943708af5cba8c04
mailto:Lesley.colvin@sustainablefibre.org

