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ТАНИЛЦУУЛГА
 

Тогтвортой Ноос Ноолуурын Эвсэл (SFA) нь 2015 онд дэлхийн 

анхны Тогтвортой ноолуурын стандарт болох “SFA Cashmere 

Standard” боловсруулсан. Үүнд бэлтгэн нийлүүлэгч малчдын 

байгууллагууд SFА-ийн баталгаажуулалттай болохын тулд 

дагаж мөрдөх зохистой дадлын цогц үзүүлэлтүүдийг багтаасан 

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 зэрэг байгууллагатай 

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.   

 

 

4 

 

Мал аж ахуйн зохистой дадал нь мал, амьтны эрхийг 

хамгаалах таван эрх чөлөөний зарчмыг дагасан бөгөөд 

ноолуурын чиглэлийн аж үйлдвэрлэлийн хүрээнд тохируулан 

нийцүүлсэн болно. Зохистой дадлын шалгуур үзүүлэлтүүдэд 

тэжээл ба усан хангамж, мал маллах орчин, арчилгаа 

маллагаа, малын эрүүл мэнд, ноолуур самнах, ноолуур 

бэлтгэх, тээвэрлэхтэй холбоотой шаардлагууд төдийгүй 

эрсдэлийг бууруулах зэрэг үзүүлэлтүүд багтсан болно. 

 

Тэмдэглэл: 

Зохистой дадлын баримт бичигт “зайлшгүй”хэмээн 

заасан нь малчин өрх эвсэл хоршоо нь эдгээр заалтад 

тусгасан арга туршлагыг бүрэн хэвшүүлэн, хэрэгжүүлдэг 

байх шаардлагатай.  

Зохистой дадлын баримт бичигт "хэрэгтэй" гэсэн нь 

малчин өрх, малчдын хоршоо шилдэг туршлагыг 

нэмэлтээр хэрэгжүүлэн явж байна гэсэн үг.  



 

Баталгаажуулалт :  
 

 
Хүрэл mүвшин 
Мал аж ахуй эрхлэх, ноолуур бэлтгэх зохистой дадлын 

хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэж, хамгийн бага шалгуур 

үзүүлэлтийг хангасан малчдын байгууллагууд Хүрэл 

батламжлал хүртдэг.  

 
Мөнгөн түвшин 

Мал аж ахуй эрхлэх, ноолуур бэлтгэх зохистой дадлын 

хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэж, зайлшгүй мөрдөх үндсэн 

үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангаж, сайжруулах 

шалгуур үзүүлэлтийн заримыг нь биелүүлсэн малчдын 

байгууллагууд 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 
Мал аж ахуй эрхлэх, ноолуур бэлтгэх 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. 
 

Хүрэл, Мөнгө болон Алт 
 

Хүрэл, Мөнгө эсвэл Алтан 

Тохирлын гэрчилгээ авахын 

тулд үйлдвэрлэгч хамгийн 

доод оноонд хүрсэн байх 

ёстой:  
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Санамж: Бүх үндсэн шалгуур үзүүлэлтүүд нь баталгаажуулалт хийхээс өмнө ‘Ногоон’ түвшинд хүрсэн байх ёстой. 



Шалгуур үзүүлэлт  

1. Тэжээл ба усан хангамж  

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

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

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 чөлөөтэй сонгож идэх боломжтой болно. 

1.4 Худаг, усны онгоцыг хүртээмжтэй байршуулахдаа, бохирдох болон хүйтний улиралд хөлдөх эрсдэлийг хамгийн бага 
түвшинд зайлшгүй бууруулж хийсэн байх.   

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

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.   

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

1.8 Хуучирсан болон муудсан өвс тэжээлийг тэжээлийн онгоц, сараалж болон агуулах, савнаас зайлшгүй зайлуулах. 

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

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

1.11 Эн тэргүүнд хээлтэй болон хөхүүл ямааг арчилж, тэдний эрүүл мэнд болон бие махбодын байдлыг тэтгэх хангалттай 

хэмжээний өвс тэжээл өгч, эрүүл төл өсөж бойжих нөхцөлийг зайлшгүй хангах. Ялангуяа сүүлийн 6 долоо хоног хээлтэй 

байх хугацаанд энэ нь нэн чухал байдаг. 
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Шалгуур үзүүлэлт  

2. Мал маллагааны зохистой орчин нөхцөл 

2.1 Малчид 4 улиралд нутаг сэлгэж буух газар, өвөлжөө бууцаа сонгохдоо ургамлын төрөл зүйл, нарны тусгал, салхины хурд, 

цасны унах хэмжээ зэргийг зайлшгүй харгалзаж үзэх. 

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

2.3 Малыг хашаанд оруулах үед, ямааны байрны дотоод бүх гадаргуу, бэхэлгээнүүд, угсралт, тоноглолууд нь хурц ирмэг, 

товгоруудгүй байхыг  малчид  зайлшгүй анхаарах. 

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

байгуулсан байх. 

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

2.6 Ямааны байр, хашаа хорооны шал буюу дэвсгэр суурийг тогтмол хуурай байлгаж, тав тухтай, зовиургүй, гэмтэл учруулахгүй 

байхаар зайлшгүй арчилж, засварладаг байх 

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

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

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

2.10 Малыг зөөврийн хашаа, хороонд хаших үед аюулгүй байдал, зохистой нөхцөлийг зайлшгүй хангаж чадахуйц хангалттай 

хэмжээний бат бөх байх . 

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

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

2.13 Араатан амьтанд бариулах аюул учрах эрсдэл байгааг тогтоосон үед хашаа ашиглах, малын сэг зэмийг зайлуулах зэргээр 

гэмтлийн эрсдэлээс сэргийлэх арга хэмжээ зайлшгүй авах зайлшгүй. 

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

хэрэгтэй. 

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

зайлшгүй анхаарал хандуулах. 
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Шалгуур үзүүлэлт  

3. Арчилгаа маллагаа эрүүл мэнд 

3.1 Малчид ямааныхаа зан араншинг судалж, ямаа зовиурлах  өвчний анхны шинж тэмдгүүдийг зайлшгүй таньж 

мэдээд, мэргэжлийн байгууллагад мэдэгдэх, зөвлөгөө авах  

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

байнга шалгадаг байх 

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. 

3.4 Малчид  зайлшгүй мал маллагаа болон малын эрүүл мэндтэй холбоотой хамгийн наад захын Монгол улсын хууль 

тогтоомжуудад заасан нөхцөлийн дагуу, ямаан сүргээ зайлшгүй маллах   
 

Шалгуур үзүүлэлт   

4. Ямаан сүргийн арчилгаа маллагаа  

4.1 Хээлтүүлгийн улиралд, зайлшгүй эр, сувай, төл малыг хээлтэгч малаас зайлшгүй 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). 

4.2 Малчид хөхүүл ямаанд тулгардаг тодорхой бэрхшээлүүд болон үүнээс хэрхэн зайлсхийх эсвэл бууруулах арга барилын 

талаар мэддэг байх хэрэгтэй. Малчид хээлтэй ямаа, төллөсний дараа малын бүртгэлийн дэвтэрт малын төлийн талаарх 

дэлгэрэнгүй бүртгэлтэй байх. 

4.3 Шаардлагатай тохиолдолд, ишиг хөнгөлөхөд зайлшгүй бэлтгэгдсэн малчин гүйцэтгэх 

4.4 Ишиг хөнгөлөхдөө зайлшгүй 2 сараас илүүгүй настай үед нь гүйцэтгэх 

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/ 

4.6 Ишиг хөнгөлөх үедээ өвчин намдаах аргыг хэрэглэх хэрэгтэй. 
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Шалгуур үзүүлэлт  

5. Мал төллөлт ба төлийн арчилгаа маллагаа  

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

боломжоор хангах хэрэгтэй. 

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

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

дотор сүү орлох тэжээлээр угжих 

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

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/. 

5.6 Мал төллөх хашааг барьж байруулахдаа бусад мал ямааны 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/ 

5.7 Ямар нэгэн тохиолдлоор эндсэн төлийг удаалгүйгээр зайлуулах хэрэгтэй. 

5.8 Малчид нь мал төллөх үеэр гарах хүндрэлүүдийг хангалттай сайн мэддэг байх ба хэзээ мэргэжлийн тусламж дуудахаа 

зайлшгүй мэддэг байх хэрэгтэй. 

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

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

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

өгч байх.                                                                 

5.12 Төлд хоёр долоо хоногийн настай болоход нь шинэхэн өвс зайлшгүй өгөх. 
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Шалгуур үзүүлэлт  

6. Самнах болон хяргах (ноос ноолуур бэлтгэх) 

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

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

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

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

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

 

Шалгуур үзүүлэлт  

7. Тээвэрлэлт ба тээвэрлэлтийн үеийн арчилгаа  

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

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

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

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

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 

 

 

14 



Шалгуур үзүүлэлт  

8. Эйтанази/малыг зовоохгүйгээр төхөөрч гаргах  

8.1 Мал төхөөрөх, нядлах хүн зайлшгүй туршлагатай байх. 

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

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

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

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

 

Шалгуур үзүүлэлт  

9. Бэлэн байдлын төлөвлөгөө  

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

9.2 Малчдад бэлэн байдлын төлөвлөгөөндөө мэдвэл зохих дараах арга хэмжээг  зайлшгүй 

тусгах хэрэгтэй. Үүнд: 

• Малд учруулах эрсдэлийг бууруулах 

• Хангалттай хэмжээнд бэлчээрлэх, услах нөхцөлөөр хангасан байх  

• Ямааг арчилж, маллахдаа эрүүл ба аюулгүй байдлыг хангах  
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Шалгуур үзүүлэлт  

10. Удирдлага ба дагаж мөрдөх байдал  

10.1 Ноолуурын ямаан сүргийг адгуулж байгаа малчин өрхүүд байгууллагын зохион байгуулалтад орсон байна. Бэлчээр 
ашиглалтын бүлгүүд болон тэдний бүх гишүүд нь нийтийн эдэлбэр газар нутагт Мал аж аж ахуй эрхлэх, ноолуур бэлтгэх 
зохистой дадлыг зайлшгүй хэрэгжүүлэх үүрэг хариуцлагатай байх. 

10.2 Малчид болон малчдын байгууллагууд, 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.   

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

10.4 Малчдын байгууллага бүр мал аж ахуй эрхлэх, ноолуур бэлтгэх зохистой дадлын шалгуур үзүүлэлтүүдийг хэрэгжүүлсэн 
эсэхэд  хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэх замаар (хоёрдогч болон гуравдагч хөндлөнгийн үнэлгээ) хяналт, дүгнэлт зайлшгүй 
гаргуулах. Хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэхийн тулд хамрагдсан малчдаас асуулга авна. Мөн санамсаргүй түүврийн аргаар 
ямааны ноолуурын дээж авах, шинжээчид очиж ажиллах боломж зэргийг хангаж өгөх 

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

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

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  зайлшгүй үүрэг 
амлалт зайлшгүй авсан байх. 
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SFA-ийн малчдын ур чадварын шаардлага 
Тойм 

 
Эдгээр ур чадварын шаардлагууд нь 
малын эрүүл мэнд, арчилгаа маллагааг 
сайжруулахад хамаарна. Үүнд: малын 
биеийн байдал, зан араншинг хянаж 
ажиглах, эрүүл мэнд, арчилгаа 
маллагааг дэмжсэн арга хэмжээ авах, 
аливаа санаа зовоосон асуудлууд болон 
эсвэл гэнэтийн өөрчлөлтийг мэдээлэх 
зэрэг орно. 

 
Малын эрүүл мэнд ба арчилгаа 
маллагааг хангах 

 
Гүйцэтгэлийн шалгуур 

Малчин хүний хувьд дараах үйл 
ажиллагааг хангаж ажиллах ёстой: 

 
P1 

зохих зааврын дагуу бүх арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлэх  

 

P2 

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

 
P3 

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

 
P4 

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

 
P5 

амьтны бие мах-бодийн онцлог байдал 
болон зан араншинг хянаж байх 

 
P6 

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

P7 

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

 
P8 

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

 
P9 

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

 
P10 

холбогдох хууль тогтоомжуудад 
заасны дагуу болон малчдын 
хоршоодын шаардсан 
нарийвчлалтай, шинэчилсэн 
баримт мэдээлэлтэй байх 
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Малын эрүүл мэнд ба арчилгаа 
маллагааг хангах 

Мэдлэг ба Ойлголт  

малчин хүний хувьд дараах зүйлсийг 
ойлгох хэрэгтэй: 

K1 

мал гэдэг нь ухамсар мэдрэхүйтэй 
амьтан бөгөөд зовж, өвдөлтийг 
мэдэрдэг гэдгийг  

K2 

аливаа үйл ажиллагааг явуулахдаа 
зохих зааврыг дагах ач холбогдлыг  

K3 

байгаль орчин, эрүүл мэнд ба аюулгүй 
байдлын шаардлага, зохистой дадал 
болон бусад үйл ажиллагааны талаар 
хүлээх таны үүрэг хариуцлагыг 

K4 

бэлчээрлэх орчинд эрүүл ахуй болон 
аюулгүй байдлын зохих түвшнийг хангаж 
хэвийн хэмжээнд байлгаж, үүнийг 
хэрхэн биелүүлэх ач холбогдлыг 

K5 

малын арчилгаа маллагааг зохион 
байгуулан, дарамт ба гэмтлийн эрсдлийг 
бууруулах таны үүрэг хариуцлагыг 
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K6 

малыг ямар зорилгоор өсгөж байгаа, мөн 
тэр нь мал маллагаанд хэрхэн нөлөөлж 
болох тухай 

K7 

малын эрүүл мэнд болон малын 
арчилгаа маллагааны хоорондын ялгааг 

K8 

таны мэдэлд байгаа мал сүрэгт ямар 
арчилгаа тордолт хэрэгтэй байгааг 
хэрхэн үнэлж дүгнэн, мөн хэвийн 
түвшинд байлгах тухай 

K9 

малын эрүүл мэнд болон арчилгаа 
маллагаатай холбоотой асуудал үүссэнийг 
илэрхийлсэн шинж тэмдэг, мөн ямар арга 
хэмжээ авах хэрэгтэй вэ гэдэг тухай 

K10 

малд тохирсон хашаа хороо, байр ямар 
шаардлага хангасан байх тухай 

K11 

малын өвс тэжээл болон усан 
хангамжийн хэрэгцээ 
шаардлагыг (үүнд цэвэрлэгээ ба 
тэжээл өгөх хуваарь багтана) 

 

 
K12 

малын эрүүл мэнд болон мал 
маллагаанд байгаль орчны 
нөхцөл байдал хэрхэн нөлөөлж 
болох талаар 

K13 

мал өөрсдийн бие махбодь ба 
гадаад төрх байдлаа байгалиасаа 
хэвийн түвшинд барьж зохицуулдаг 
тухай 

K14 

малд эрүүл мэндийн яаралтай 
тусламж шаардлагатай байгааг 
мэдэж болох шинж тэмдэг болон 
залруулах арга хэмжээг хэрхэн авах 
талаар 

K15 

малын эрүүл мэндийн асуудалтай 
холбоотой таны үүрэг хариуцлага 
болон хийж болох ба болохгүй 
зүйлийн хэм хэмжээг 

K16 

холбогдох хууль тогтоомж болон 
байгууллагын зүгээс шаардсаны 
дагуу, бүрэн дүүрэн, 
нарийвчлалтай тэмдэглэл баримт 
мэдээллийг хөтөлж байхын чухал 
ач холбогдлыг 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 



 

 
 

ТОГТВОРТОЙ НООС НООЛУУРЫН ЭВСЭЛ 
Дэлхий дахинд тогтвортой ноолуурын үнэ цэнийг бий 

болгохын төлөө  
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