
ТННЭ-ийн Мөшгөлтийн Товч Танилцуулга
БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭГЧ МАЛЧДЫН 
БАЙГУУЛЛАГАД ЗОРИУЛАВ

Ноолуурын улирал

ТННЭ: ямар 
байгууллага вэ?

Тогтвортой Ноос 
Ноолуурын Эвсэл нь (ТННЭ 

буюу англиар 
Sustainable Fibre Alliance) 

ноолуурын салбарыг 
тогтвортойгоор, удаан 

хугацаанд оршин тогтнох 
чадварыг бүрдүүлэхийн 

төлөө ажилладаг ашгийн 
бус байгууллага юм.

Бид ТННЭ-ийн Ноолуурын 
Стандартыг нэвтрүүлснээр 

байгальд ээлтэй, мал 
амьтдын тав тухтай 

орчныг хангасан, 
малчдын баталгаат 

амьжиргааг дэмжсэн 
ноолуурын хариуцлагатай 

үйлдвэрлэлийг дэмжих 
зорилготой. 

Нийлүүлэлтийн Мөшгөлт гэж юу вэ? 

Энгийнээр ойлгоход, та малчин байлаа гэхэд, таны ноолуурыг хэн 
аваад, хэзээ, хаана ямар үе шатыг дамжин явж байгааг бүртгэхийг 
хэлнэ. Тухайн ноолуурыг түүхий эд байхаас эхлээд боловсруулж, 
эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүн болтол нь оролцсон бүх талуудын 
борлуулалтын баримтжуулалтыг хөтлөх үйл явц юм. 

Ноолуур нийлүүлэлтийн сүлжээний эхлэлийн цэг болон төгсгөлийн 
цэгээс  аль ч тал руу мөшгөн тогтоох боломжтой болно гэсэн үг. 
Өөрөөр хэлбэл, бэлэн ноолууран хувцас авлаа гэхэд түүхий эдийг 
нь ямар малчны хоршоо бэлтгэн нийлүүлж, хаана үйлдвэрлэсэн бэ 
гэдгийг хэлэх боломжтой болно. 

ТОГТВОРТОЙ НООЛУУРЫН 
СТАНДАРТ

“ТННЭ-ийн Баталгаажсан” Ноолуур гэж юу вэ? 

Бэлтгэн Нийлүүлэгч Малчдын Байгууллага нь дараах 2 төрлийн 
зохистой дадлын тохирлын гэрчилгээтэй байх шаардлагатай:

• Мал аж ахуйн зохистой дадал 
• Бэлчээр ашиглах зохистой дадал

Эдгээр Зохистой Дадлын тохирлыг баталгаажуулах явдал нь 
Бэлтгэн Нийлүүлэгч Малчдын Байгууллагын нийлүүлсэн ноолуур 
нь хариуцлагатайгаар үйлдвэрлэсэн бөгөөд бусад баталгаажилт 
аваагүй ноолууртай холилдоогүй гэсэн ойлголтыг өгдөг. Ингэснээр 
ноолууран бүтээгдэхүүний эцсийн хэрэглэгч нь түүхий эдийн гарал 
үүсэл нь ямар хоршооноос вэ гэдгийг мэдэх боломжтой. 

НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН МӨШГӨЛТ: баримт бүртгэл

Бэлтгэн 
нийлүүлэгч

Арилжаа 
эрхлэгч

Угаах, 
Самнах

Ээрэх
Сүлжих, 
Нэхэх

Үйлдвэрлэх Брэнд/ 
борлуулагч



ТННЭ-д нэгдэх давуу тал

ТННЭ-д хэрхэн нэгдэх вэ?
ТННЭ-д нэгдэж, ТННЭ-ийн баталгаажсан нийлүүлэгч малчны байгууллага болохыг хүсвэл:

Ноолуур борлуулах үйл ажиллагаа:

ТННЭ-ийн баталгаажсан ноолуурын эрэлт өсч 
байгаа тул ноолуурын мөшгөлтийн зарчмыг  
дагасан тохиолдолд  тогтмол урамшуулалттай 
борлуулах боломжтой болно

Ноолуурын чанарын үзүүлэлтүүд нь мөшгөлтөд 
оролцогч компаниудын хүсэлт, шаардлагаар 
тодорхойлогддог байх (боловсруулах ба 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, гэх мэт)

Үйлдвэрлэл эрхлэгчидтэй урт хугацааны бизнесийн 
шууд хамтын ажиллагаатай болох боломжтой

Бэлчээрийг үр ашигтай, 
зохистой ашиглах ба 
хамгаалах хамтын ажиллагаа 
сайжирна

Малын арчилгаа, маллагаа 
сайжирна

Ноолуур үйлдвэрлэх МАА-н үйл 
ажиллагаа:

ТННЭ-ийн тухай мэдээлэл авч, элсэх шийдвэр гаргах 
Өөрсдийн хүсэл санаачлаагаар, гишүүдийн  сонирхолд тулгуурласан байх шаардлагатай.

ТННЭ-д бүртгүүлэх 
2.1  Малчны байгууллагын маягт бөглөх
2.2  Бүртгэлийн дугаар авах 

Сургалтанд хамрагдах  
ТННЭ-ийн баталгаажуулалтын шаардлагыг хангахад шаардлагатай
3.1  ТННЭ-ийн МАА-н зохистой дадал ба Бэлчээр ашиглах зохистой дадлын танилцуулга, 

шаардлага, хэрэгжилтийг хангах тухай сургалт
3.2  Чадвар, чадамжийг бэхжүүлэх сургалт, арга хэмжээнд хамрагдана.

“ТННЭ-ийн Ноолуурын Стандарт”-ын дагуу баталгаажуулалтанд хамрагдах
Тохирлын үнэлгээ явуулах дараалал
4.1  Баталгаажуулалтанд хамрагдах хүсэлт 
4.2  Өөрийн дотоод үнэлгээг явуулж тайлангаа илгээх
4.3  Өөрийн үнэлгээнд ТННЭ-ийн хороо дүн шинжилгээ хийж, зөвлөмж гаргана
 Зөвлөмж болон тайлбарыг өгч зохистой дадлын тохирлыг нэмэгдүүлэх
4.4  Хөндлөнгийн тохирлын үнэлгээнд хамрагдах
 Баталгаажуулалтын байгууллага (бие даасан хөндлөнгийн этгээд)–БНМБ-ууд жил бүр 

хамрагдана

Мөшгөлттэй ТННЭ-ийн баталгаажсан ноолуурын ханган нийлүүлэлтийн сүлжээнд оролцох  
6.1  Мөшгөлтийн гарын авлагыг хүлээн авах 
6.2  Баталгаажсан үйлдвэртэй бэлтгэн нийлүүлэлтийн гэрээ байгуулж, арилжаа хийх
6.3  Борлуулалтын баримт, борлуулалтын гэрчилгээ авах
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ТННЭ –ийн баталгаажуулалтын гэрчилгээ авах (алт эсвэл мөнгө, хүрэл) 
Малчны байгууллагын бэлтгэсэн ноолуур нь ТННЭ-ээр баталгаажна.

Түншлэл хамтын ажиллагаа, тусгай хөтөлбөр хэрэгжүүлэх  
Бэлтгэн нийлүүлэгч малчдын байгууллага нь ТННЭ-тэй байнгын хамтын ажиллагаатай байна.
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Орон нутагт яаж явагдах вэ?
Ноолуур тушаах, борлуулах үйл ажиллагаа (ТННЭ-д бүртгэлтэй үйлдвэрт, арилжаа эрхлэгчдэд, гэх мэт)

Ноолуур самнахад анхаарах зүйлс:

Ноолуурыг аль болох өнгөөр ялгана

Аль болох мяндсан уутанд уутлахаас татгалзах 

БНМБ-ын удирдагч 
арилжаа эрхлэгч, 
эсвэл үйлдвэртэй 
үнийн тохиролцоо 

явуулна

Малчид ноолуураа 
хоршоондоо 
төвлөрүүлнэ, 

баримт бүртгэл 
хийгдэнэ

Баталгаажсан 
ноолуурыг бусад 
ноолуураас тусад 

нь хадгалах 
шаардлагатай

Үйлдвэр, арилжаа 
эрхлэгчид ноолуур 

худалдан авалт 
хийнэ

БНМБ-ын удирдагч 
гишүүддээ 

зааварчилгаа 
өгч, хэзээ, хаана 

ноолуураа 
төвлөрүүлэн авах 
тухай мэдэгдэнэ 

Борлуулалтын 
баримт(ББ)-ыг 
бөглөнө. ТННЭ-

ийн баталгаажсан 
ноолуур борлуулах 

бүрд зайлшгүй 
ББ-ыг бөглөнө

Борлуулалтын 
баримтад  

худалдагч ба 
худалдан авагч 

талууд гарын үсгээ 
зайлшгүй зурж 

баталгаажуулна

Бэлтгэн 
нийлүүлэгч 

малчдын 
байгууллага нь 
борлуулалтын 

баримтын хувийг 
өөртөө хадгална

Худалдан авагч 2 
хувийг авч үлдэнэ, 

өнгөн хувийг 
ТННЭ-д өгнө. 



Борлуулалтаа хэрхэн бүртгэх вэ? 

ТННЭ-ийн Мөшгөлтийн хамгийн чухал нотолгоо бол 
Борлуулалтын Баримт  юм. Энэ баримтыг үнэн зөв, нягт нямбай 
бөглөх шаардлагатай.

Бэлтгэн нийлүүлэгч малчдын байгууллагад (БНМБ) 3 
өнгийн борлуулалтын баримтыг (ББ) ТННЭ-ээс өгнө

Бэлтгэн нийлүүлэгч бүрд бүртгэлийн дугаар ТННЭ-ээс өгнө

Бэлтгэн нийлүүлэгч малчдын байгууллага нь ТННЭ-
ийн баталгаажсан ноолуур борлуулах бүрд зайлшгүй 
Борлуулалтын баримт бөглөнө (ноолуур борлуулах 
болгонд)

Борлуулалтын баримт нь дахин давтагдашгүй дугаартай. 
Борлуулалтын баримтад худалдагч ба худалдан авагч 
талын ТННЭ-ийн бүртгэлийн дугаарыг зайлшгүй бичнэ

Борлуулалтын баримтад ноолуурын өнгө тус бүрийн жин, 
үнэ болон нийт жин, нийт үнийг зайлшгүй бичнэ. 

Борлуулалтын баримтад  2 талын гарын үсэг зайлшгүй 
байна

Бэлтгэн нийлүүлэгч малчдын байгууллага нь Борлуулалтын 
баримтын хувийг өөртөө хадгалж, хяналт хийх үед үзүүлнэ.

Дэлгэрүүлж мэдээлэл авахыг хүсвэл ТННЭ-ийн Монгол дахь салбарт утсаар хандана уу: 70115559 

1-р шат: Борлуулалтын баримт 1 (Түүхий ноолуурт хамаарна)


