
АНХААРАХ ЗҮЙЛ:
Энэхүү мэдээлэл нь 2020 оны 5 сарын 1-ээс эхлэн мөрдөгдөж байгаа бөгөөд 2021-2022 онд 
ТННЭ-д эвсэн нэгдэх сонирхолтой үйлдвэр, аж ахуй нэгжүүдэд зориулав.

ГИШҮҮНЧЛЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ



Мэдэгдэл

Баримт бичгийг боловсруулахад оролцсон байгууллага, хувь хүн зориулалтын дагуу үнэн зөв, нягт нямбай хэрэглэгчдэд зориулан 
хялбаршуулав. ТННЭ 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. ТННЭ, ТННЭ-ийн стандартын тогтолцоо, ТННЭ-ийн 
баталгаажуулалтын тэмдэг нь Тогтвортой Ноос Ноолуурын Эвсэл (ТННЭ)-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 ТННЭ-ийн стандартын тогтолцооны 
аливаа хэсгүүд, ишлэл, диаграмм эсвэл бусад мэдээллийн эх сурвалж гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой.
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БИДНИЙ ТУХАЙ

Тогтвортой Ноос Ноолуурын Эвсэл (ТННЭ) 
нь бэлчээрийг зохистой ашиглах, малын 
арчилгаа маллагааг сайжруулах, малчдын 
амьжиргааг дэмжих, ноолуурын салбарт 
байгаль-нийгэмд ээлтэй зохистой дадлыг 
хэвшүүлэхийн тулд ноолуурын тогтвортой 
байдлын дэлхийн стандартыг сурталчилж 
малчдаас эхлээд жижиглэнгийн худалдаачид 
хүртэлх ноолуурын нийлүүлэлтийн өргөтгөсөн 
сүлжээтэй хамтран ажилладаг ашгийн бус 
олон улсын байгууллага юм.

Бидний алсын хараа Байгаль орчинд ээлтэй, мал амьтдын тав тухтай амьдрах орчныг хангасан, 
малчдын баталгаат амьжиргааг дэмжсэн ноолуурын үйлдвэрлэлийг бий болгох

Бидний эрхэм зорилго Тогтвортой Ноолуурын Стандартыг нэвтрүүлж, хариуцлагатай ажиллагааны 
дадлуудыг үе шат бүрд хэвшүүлснээр ноолуурын үйлдвэрлэлийн салбарыг шинэ түвшинд хүргэх

Бидний үндсэн 3 зорилго:

Бэлчээр болон зэрлэг амьтдын 
нөөц баялгийг хамгаалах

Байгаль орчинд ээлтэй ноолуурын 
үйлдвэрлэл эрхлэх

Малчдын амьжиргааг дэмжих



4 Тогтвортой ноос ноолуурын эвсэл

ГИШҮҮНЧЛЭЛИЙН ТУХАЙ

ТННЭ нь ноолуурын нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх оролцогчдыг холбодог олон талт эвсэл юм. 

Гишүүнчлэл нь сайн дурын үндсэн дээр явагдаж, жилийн хураамж төлдөг. Компаниуд дангаараа 
болон групп корпорацаар  нэгдэх боломжтой1 бөгөөд гишүүнчлэлийн хураамж нь тухайн компани 
эсвэл групп/корпорацийн жилийн эргэлтээс хамаарна2. ТННЭ-д  Жинхэнэ болон Дэмжигч гэсэн 
гишүүнчлэлийн 2 төрөл байна. Гишүүнчлэлийн хураамжийн мэдээллийг Хүснэгт 1-т үзүүлэв. 
Гишүүнчлэлийн давуу талын мэдээллийг Хүснэгт 2-т үзүүлэв.

Жинхэнэ гишүүн нь манай баталгаажсан ноолуурын мөшгөлтийн тогтолцоонд оролцох, ТННЭ-ийн 
баталгаажсан ноолуурын талаар эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүн дээр мэдэгдэл гаргах зэрэг гишүүдийн 
бүх ашиг тусыг хүртэх боломжтой.

Дэмжигч гишүүн нь 12 сарын туршилтын хугацаанд хязгаарлагдмал эрхтэй3 бөгөөд эцсийн бэлэн 
бүтээгдэхүүнд ТННЭ-ийн баталгаажсан ноолуурын талаар мэдэгдэл гаргах боломжгүй.

Хүснэгт 1: ТННЭ-ийн Гишүүнчлэлийн хураамжийн мэдээлэл

1  Групп компаниуд өөрсдийн эргэлтийг нэгдэж буй худалдааны байгууллагуудын эргэлтийн нийлбэр гэж үзэх ёстой (арилжааны 
байгууллага бүрийг гишүүнээр тооцохын тулд өргөдлийн маягт дээр бичигдсэн байх ёстой): бүх гишүүнчлэлийн хураамжийг хамтад нь 
хариуцна.
2 Зөвхөн ноолууран бүтээгдэхүүнээр үйл ажиллагаа явуулдаггүй групп/корпораци болон компанийн хувьд өөрсдийн эргэлтийг зөвхөн 
ноолууртай холбоотой хэсэг биш, нийт компани/группийн эргэлт гэж үзэх ёстой.
3 Дэмжигч гишүүн нь нэг удаагийн санал юм - 12 сарын хугацаа дуусахад гишүүд бүрэн жинхэнэ гишүүн рүү шилжих эсвэл  
гишүүнчлэлээ цуцлах ёстой. 

Жилийн эргэлт           
(Английн фунт/GBP)

Дэмжигч гишүүн 
(Английн фунт/GBP)

Жинхэнэ гишүүн  
(Английн фунт/GBP)

3.9 саяаас доош

4 – 6.9 сая

7 – 9.9 сая

10 – 109.9 сая

110 – 209.9 сая

210 – 309.9 сая

310 – 409.9 сая

410 – 509.9 сая

510 саяас дээш 

1,000 2,000

2,000 4,000

3,000 6,000

5,000 10,000

7,500 15,000

10,000 20,000

12,500 25,000

15,000 30,000

17,500 35,000
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Гишүүнчлэлийн давуу тал 

Зөвлөгөө & Дэмжлэг

ТННЭ-ийн гишүүн болсноор бэлчээр зохистой 
ашиглах, малын арчилгаа маллагаа, малчдын 
амьжиргааг дэмжих чиглэлээр болон ТННЭ-
ийн стандартчилал, техникийн зохицуулалт, 
тохирлын үнэлгээний талаарх асуудлыг 
шийдвэрлэхэд хөндлөнгийн шинжээч, 
сонирхлын бүлгүүдтэй хамтран Тогтвортой 
ноолуурын ажлын хэсэгт орох боломжтой. 
Ажлын хэсгүүдийн үндсэн чиг үүрэг нь мэдлэг 
дамжуулах, хөндлөнгийн тогтвортой байдлын 
үндсэн асуудлыг шийдвэрлэхэд ТННЭ 
болон ноолуурын салбарын өргөн хүрээнд 
хамтарч ажиллахад оршино. Одоогийн ажлын 
хэсгүүдэд:

• Стандартыг тогтоох, сайжруулах хороо
• Малын арчилгаа, маллагааны ажлын хэсэг 
• Мөшгөх тогтолцооны ажлын хэсэг
• Ковид-19 ажлын хэсэг

Тогтвортой үйлдвэрлэлийн тайлан, 
мэдээлэл

Бизнесийн үйл ажиллагааны талаар үнэн зөв 
мэдээлэх нь тухайн байгууллагын чадамж 
чансааг илэрхийлдэг. Иймд ТННЭ-ээс гаргаж 
буй тайлан мэдээллийг танай байгууллага 
ашиглаж болохоос гадна өөрсдийн саналаа 
тайланд тусгаж болно. Байгаль орчинд ээлтэй, 
нийгмийн хариуцлагатай, сайн чанарын 
ноолуурын үйлдвэрлэл эрхлэх тухай мэдэгдэл 
гаргахад энэхүү тайлан нь чухал нөлөөтэй 
болно. Учир нь ТННЭ-ийн хяналт, үнэлгээний 
үйл ажиллагаа салбараар баталгаажсан 
бөгөөд бие даасан хөндлөнгийн чанарын 
магадлан итгэмжлэлийг хамардаг.

 
Нөлөөлөл

ТННЭ-ийн гишүүнчлэл нь танай байгууллагыг 
мэргэжлийн эвсэлд нэгдэж буйг илэрхийлэх 
болно. Хариуцлагатай арга ажиллагааг 
эрхэмлэн ноолуур үйлдвэрлэлийн явцад 
зохистой дадлыг дэмжиж байгааг мөн батална. 
Засгийн газар төдийгүй бусад оролцогч 
талуудад зориулсан бодлогын шийдвэрүүдэд 
нөлөөлөхөд тусална.

Cурталчилгааны давуу тал 

Нэр хүндийн эрсдэлийг зохицуулах: 
Гишүүнчлэлтэй байснаар зохистой дадал, 
нийгмийн хариуцлага, хүрээлэн буй орчны 
тогтвортой байдлын тал дээр дарамт шахалт 
ирэх үед танай байгууллагын нэр хүндийг 
хамгаалахад тусална. Мөн өөрийн хэрэглэгчид, 
түнш болон хөрөнгө оруулагчдад олон улсын 
гишүүн байгууллагынхаа хувьд ноолуурын 
үйлдвэрлэлд аюулгүй байдлыг хангаж, 
үйлдвэрлэлийн зохистой дадлыг дэмжиж 
буйгаа нотлох боломжтой.  

Баталгаат мэдэгдэл: Гишүүнчлэлтэй байснаар 
ноолуурын аливаа үйлдвэрлэлд зохистой 
дадлыг нэвтрүүлэх үйлсийг дэмжиж буйгаа 
илтгэнэ. Энэхүү мэдэгдлийг манай тайлангийн 
мэдээлэл, сэтгэгдэл, жишээ судалгаатай 
хамт ашиглах боломжтой бөгөөд танай 
байгууллагын харилцаа холбоо, маркетингийн 
ажилд үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх болно. 
Жинхэнэ гишүүд нь ТННЭ-ийн баталгаажсан 
ноолуур борлуулдаг талаарх мэдэгдэл гаргах 
боломжтой.

Зардал хэмнэх: ТННЭ-ийн гишүүн байснаар 
тогтвортой байдлын менежменттэй холбоотой 
зөвлөх зардал болон бусад ижил төстэй 
зарцуулалт буурна. ТННЭ-ийн гишүүнчлэлийн 
сүлжээ нь ноолуурын худалдаа, нийлүүлэлтийн 
ойлголт нэмэгдэж, шинэлэг зах зээлд оролцогч 
болж өргөн хүрээний хамтын ажиллагаанд 
хүрэх боломжийг олгодог.
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1 Групп компаниудыг группийн нэрээр эсвэл зөвхөн нэг брэндийн нэрээр жагсаах болно.
2 4, 7, 10, 1-р сард гарна; ТННЭ-ийн хэрэгжүүлсэн болон одоо хэрэгжүүлж буй төслүүдийн тойм, шинэ гишүүд, онцлох ярилцлагууд
3 Мөшгөлтийн аудит орж дүгнэлт гарсны дараа эцсийн бүтээгдэхүүн дээр мэдэгдэл гаргах эрх үүснэ. 
4 Боломжит хөтөлбөрүүдийн тоймыг манай вэбсайтын гишүүдийн мэдээллийн хуудаснаас авах боломжтой.  

Хүснэгт 2: ТННЭ-ийн Гишүүнчлэлийн давуу тал

Дэмжигч гишүүн
(Зөвхөн 12 сарын 
хугацаанд хүчинтэй)

цахим

25%

хязгаартай

хэвлэмэл

50%

хязгааргүй

Жинхэнэ гишүүн

ТННЭ-ийн гишүүнчлэлийн гэрчилгээ

Манай вэб сайтад байгууллагын логог байршуулна1

ТННЭ-ийн улирлын сонин2

Тогтвортой ноолуурын ажлын хэсэгт нэвтрэх 

ТННЭ-ийн арга хэмжээнд хөнгөлөлт эдлэх 

ТННЭ-ийн сар тутмын мэдээллийн товхимол авах 

ТННЭ-ийн нэгдсэн сурталчилгааны мэдэгдлийг ашиглах 

ТННЭ-ийн бүртгэл мэдээллийн санд буй онцгой мэдээлэлд 
нэвтрэх 

ТННЭ-ийн вэбсайт дахь Гишүүд хэмээх тусгай буланд нэвтрэх 
эрх авах

Тогтвортой Ноолуурын Стандартыг сайжруулах хороонд 
урилгаар оролцох

Өөрийн байгууллагын вэбсайтад ТННЭ-ийн тайлан, лого болон 
мэдээллийг ашиглах

ТННЭ-ийн баталгаажсан бүтээгдэхүүний тэмдэгтийг ашиглан 
мэдэгдэл үүсгэх3

ТННЭ-ийн баталгаажсан бүтээгдэхүүний тэмдэгтийг ашиглах 
талаар зааварчилгаа ба дэмжлэг авах  

Өөрийн маркетингийн ажилд шаардлагатай санал сэтгэгдэл, 
сайн туршлага, кейс судалгааг ашиглах

Олон нийтэд зориулсан хэвлэл мэдээлэлд өөрийн саналыг 
оруулах

Өөрийн байгууллагын нэрэмжит хөтөлбөрийг хамтран 
хэрэгжүүлэх4

Ганцаарчилсан (1:1) заавар зөвлөгөө авах  
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ТННЭ нь дэлхийн ноолуурын салбарыг шинэ түвшинд хүргэх чиглэлээр хамтарч ажилладаг 
нийлүүлэлтийн олон улсын сүлжээний талуудыг төлөөлдөг. Бидэнтэй нэгдсэнээр ноолуурын 
салбарт тогтвортой бизнесийн орчныг бүрдүүлэхэд шаардлагатай алхмуудыг хийнэ. 

ТННЭ-ийн гишүүний хувьд та ТННЭ-ийн ноолуурын зохистой дадал бүхий хариуцлагатай 
үйлдвэрлэлийн стандартыг сурталчлан дэмжиж, бидний эрхэм зорилгод нэгдэн ажиллах үүрэгтэй. 
Байгууллагын хувьд та гишүүдийн ёс зүйн хэм хэмжээг ойлгож, түүнийг зайлшгүй дагаж мөрдөнө. 
Энэхүү ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн тохиолдолд гишүүнчлэл цуцлагдахад хүргэж болзошгүй.

ТННЭ нь хүн, мал, амьтан, хүрээлэн буй орчинд ээлтэй байх үйлдэл хандлагын өөрчлөлт ба 
шинэчлэлд анхааран ажилладаг. Баталгаатай байдал нь бидний амжилтанд чухал үүрэгтэй. 
ТННЭ болон манай гишүүд үйл ажиллагаагаа шударга зарчимд тулгуурлан явуулах эрмэлзэлтэй 
ажилладаг.

Ёс зүйн хэм хэмжээг үйлдэл болгох нь:

1 Гишүүд ТННЭ-ийн эрхэм зорилго болон стратегийн 
зорилтыг хүлээн зөвшөөрнө. 

2 Гишүүд байгууллагын болон гадны харилцагч нарын 
хүрээнд дээрх зорилго зорилтыг сурталчилна. 

3 Гишүүд ТННЭ-тэй хамт ажиллахдаа хариуцлагатай, ил тод 
ажиллана.  

4 Гишүүд Мэдэгдэл Гаргах Журмыг зайлшгүй даган 
мөрдөж, бүтээгдэхүүн болон худалдан авалт, ТННЭ-ийн 
баталгаажсан ноолуур, мөн эвслийн үйл ажиллагааны 
тухай аливаа үндэслэлгүй, будлиантай мэдэгдэл 
гаргахгүй байна.

ГИШҮҮДИЙН ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ

ГИШҮҮН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА  
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ТННЭ-д таны гишүүнчлэл батлагдмагц та мэдэгдэл гаргах бүрэн эрхтэй. Мэдэгдлийг ТННЭ-ийн 
бүх гишүүд гаргах боломжтой. Гишүүдэд брэнд, жижиглэн худалдаачид, боловсруулах үйлдвэрүүд, 
ханган нийлүүлэгчид, арилжаа эрхлэгчид мөн иргэний нийгмийн гишүүд багтана. ТННЭ-ийн 
гишүүдэд зориулсан мэдэгдлийн дэлгэрэнгүйг Мэдэгдэл Гаргах Журмаас үзнэ үү. Гишүүнчлэлийн 
мэдэгдэлтэй холбоотой ямар нэгэн асуулт байвал бидэнд хандана уу. 

Гишүүнчлэлтэй байгууллагын мэдэгдэл

ТННЭ-ийн зорилго болон ноолуурын үйлдвэрлэл ба худалдааны тогтвортой байдлыг дэмжиж 
байгаагаа дараах гурван төрлийн мэдэгдлээр илтгэх бөгөөд өөрийн зорилго сурталчилгаандаа 
тохируулан засваргүйгээр хэрэглэж болно:

Бүтээгдэхүүн дээрх мэдэгдэл (ЗӨВХӨН ЖИНХЭНЭ ГИШҮҮД)

Гишүүнчлэл нь танай байгууллагын тогтвортой байдлын 
мэдэгдлийг баталгаажуулахгүй мөн ноолууран бүтээгдэхүүний 
гэрчилгээг төлөөлөхгүй. Нийлүүлэлтийн сүлжээгээр дамжуулж 
ТННЭ-ээр баталгаажсан ноолуурыг авч, мөшгөх тогтолцоог 
нэвтрүүлсэн үед бүтээгдэхүүнд суурилсан шошгын мэдэгдлийг 
хэрэглэхийг зөвшөөрнө. Бидний хувьд ирээдүйд гишүүдийнхээ 
ТННЭ-ийн баталгаажсан ноолуурын мэдэгдлийг эрсдэлд 
оруулахгүй байх, эсвэл ISEAL-ийн гишүүнчлэлийн хувьд асуудал 
үүсгэхгүй байх нь чухал юм.

Бид Мөшгөлтийн тогтолцоог амжилттай хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд 
цаашид илүү өргөн хүрээнд ажиллах болно. Дэмжигч гишүүдийн 
хувьд эцсийн бүтээгдэхүүндээ энэхүү тэмдэгтийн мэдэгдэл гаргах 
боломжгүй. 

“Бид (эсвэл байгууллагын нэр) Тогтвортой ноос ноолуурын эвсэл 
(ТННЭ)-ийн гишүүн болсноороо бахархдаг”

“Бид ( эсвэл байгууллагын нэр) Тогтвортой ноос ноолуурын 
эвсэл (ТННЭ)-тэй хамтран олон улсын түвшинд ноолуурын 

үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх үйлсэд нэгдсэн”

“Бид (эсвэл байгууллагын нэр) Тогтвортой ноос ноолуурын эвсэл (ТННЭ)-ийн 
гишүүн бөгөөд хариуцлагатай ноолуурын үйлдвэрлэл, худалдааг дэмждэг. ТННЭ нь 
малчны байгууллага болон дотоодын үйлдвэрүүдтэй хамтран ажиллаж, бэлчээрийн 
зохистой ашиглалт, малын арчилгаа маллагаа, цэвэр ноолуур боловсруулах талаар 
сургалт олгодог олон улсын гишүүнчлэл бүхий байгууллага. Тогтвортой Ноолуурын 

Стандартын тусламжтайгаар бид хүн, мал, амьтан, хүрээлэн буй орчинд ээлтэй 
ноолуурын салбарын урт хугацааны тогтвортой байдлыг хангах үйлсийг дэмжин 

ажилладаг”

МЭДЭГДЭЛ ГАРГАХ ТУХАЙ
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Олон компаниуд өөрсдийн брэндийн нэрэмжит шууд хэрэгжих хөтөлбөрийг дэмжих 
хүсэлтэй байдаг. ТННЭ-ийн гишүүний хувьд та Монгол Улс болон Өвөр Монголын Өөртөө 
Засах Орон (ӨМӨЗО)-нд урт хугацааны орон нутгийн тогтвортой хөгжилд шууд хувь нэмэр 
оруулахуйц үр ашигтай туслалцаа болон хөрөнгө оруулалтыг хийх боломжтой юм. 

Нэрэмжит хөтөлбөр нь малчны байгууллагуудад чиглэсэн бөгөөд хамтран хэрэгжүүлснээр танай 
байгууллагын бизнесийн хариуцлагатай байдал ба үнэлэмж нэмэгдэх болно. Энэхүү хөтөлбөрүүд нь 
орон нутагт нэн чухал асуудлыг малчдын байгууллага, хоршоотой хамтран шийдвэрлэх зорилготой 
бөгөөд худалдаа бэлтгэлийн чанарыг баталгаажуулж, өртгийн сүлжээг сайжруулах, бүтээгдэхүүний 
гарал үүслийг баталгаажуулах зарчимд үндэслэн хэрэгждэг. Түүнчлэн, танай байгууллагын үйл 
ажиллагаа НҮБ-ын 2030 Тогтвортой хөгжлийн зорилтод хүрэхэд өөрийн хувь нэмрээ оруулах шууд 
замыг санал болгож буй юм. 

ТННЭ нь таны шаардлагад нийцсэн хөтөлбөр сонгоход дэмжлэг үзүүлэх болно. Таны сонгосон 
хөтөлбөр таны түүх болж, тогтвортой ноолуурын салбарт таны хүчин чармайлтыг хэрэглэгчид тань 
үзүүлэх томоохон хэмжүүр болно гэдэгт итгэж байна. Нэрэмжит хөтөлбөрүүд:

Залуу малчдын сургалт

Тогтвортой байдлын 
шагнал, урамшуулал 

Эмэгтэйчүүдийг 
чадавхижуулах хөтөлбөр 

Усны нөөцийг зөв   
зохистой ашиглах

Үүлдэрийг сайжруулах 

Зэрлэг амьтдын амьдрах 
орчинг хамгаалах 

Бэлчээр зохистой ашиглах

НЭРЭМЖИТ ХӨТӨЛБӨР ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  
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ШИНЭ ГИШҮҮД – ХЭРХЭН БҮРТГҮҮЛЭХ
Бүртгэлийн үйл явц 

1. Гишүүнчлэлийн өргөдлийн багцыг membership@sustainablefibre.org мэйл хаягаар авах, эсвэл манай 
вэбсайтаар дамжуулан бидэнтэй холбоо барина уу.

2. Гишүүнчлэлийн бүртгэлийн анкетаа бүрэн бөглөн, манай вэбсайтад байршуулах байгууллагын 
логог хамтад нь membership@sustainablefibre.org цахим хаяг уруу илгээнэ.

3. Таны бүртгэлийн анкетийг манай баг хянана. 
4. Ажлын 7 хоногийн дотор нэхэмжлэх илгээнэ. 
5. Гишүүнчлэлийн хураамж төлөгдсөн баримтыг үндэслэн, Гишүүнчлэлийн гэрчилгээ болон Гишүүний 

багц (манай лого, гарын авлага, холбогдох мэдэгдлийн удирдамж, арга хэмжээнүүдийн мэдээлэл 
болон манай вэбсайтын Гишүүнчлэлийн хэсэгт нэвтрэх эрх) олгоно. 

6. Cар тутмын гишүүдийн мэдээлэлд танай байгууллагын нэр болон логог оруулна. 

ГИШҮҮНЧЛЭЛТЭЙ ГИШҮҮД
Гишүүнчлэлийн шинэчилсэн мэдээлэл

Хэрэв та ТННЭ-ийн гишүүн эсвэл гишүүнээр элсэх өргөдөл гаргаж, 2020 оны 5-р сарын 1-ээс өмнө 
нэхэмжлэх хүлээж авч байсан бол, таны гишүүнчлэлийн нөхцөл, болзол өмнөх хэлбэрээрээ байх 
болно. Таны гишүүнчлэл шинэчлэгдэх үед манай гишүүнчлэлийн шинэчилсэн мэдээлэлтэй танилцаж, 
зөвшөөрөх хэрэгтэй.

Энэхүү баримт бичгийг анхааралтай уншиж Жинхэнэ гишүүн, Дэмжигч гишүүн гэсэн хоёр төрлийн 
гишүүнчлэлийн талаарх давуу тал болон хураамжтай танилцана уу. 

Жилийн эргэлтийн орлого багатай жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд илүү уян хатан байдлыг хангах 
зорилгоор манай төлбөрийн нөхцөл шинэчлэгдэн, буурсан. 2015 оноос хойш бидний ажлын цар хүрээ 
өргөжиж байгаатай холбогдуулан өндөр жилийн эргэлттэй тохиолдолд төлбөр бага зэрэг нэмэгдсэн. 
Бид гишүүддээ илүү их давуу талыг санал болгож байгаа бөгөөд гишүүнчлэлийн төлбөрт гарсан бага 
зэргийн нэмэгдлийг ойлгон, хамтран ажиллана гэж итгэж байна.

Гишүүнчлэлийн мэдээллийн талаар асуулт байвал membership@sustainablefibre.org хаягаар холбогдоно 
уу.

ДЭМЖИГЧ ГИШҮҮД
Жинхэнэ гишүүнээр шинэчлэх

Дэмжигч гишүүнд бага хураамжаар 12 сарын туршилтын хугацаа олгогдоно. Туршилтын хугацаа дуусах 
үед Жинхэнэ гишүүн рүү ахиулах боломжтой, мөн та гишүүнчлэлээ цуцалж болно. Энэ бол автомат 
шинэчлэх үйл явц юм (Гишүүнчлэл шинэчлэх хэсгийг харна уу).

Дэмжигч гишүүнээр зөвхөн нэг л удаа бүртгүүлэх боломжтой. Та гишүүнчлэлээ цуцлаад хэсэг 
хугацааны дараа дахин бүртгүүлэхийг хүсвэл шууд Жинхэнэ гишүүнээр бүртгэгдэнэ.

Илүү давуу эрх эдлэхийн тулд 12 сарын туршилтын хугацаа дуусахаас өмнө Жинхэнэ гишүүнээр  ахиулах 
боломжтой. Гишүүнчлэлийн статусаа ахиулахад гарах зардлыг таны туршилтын хугацаанаас хэдэн сар 
үлдсэнээс хамааран тооцогдоно.
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ГИШҮҮНЧЛЭЛ ШИНЭЧЛЭХ
Гишүүнчлэл автоматаар сунгагдана.

Бид танай гишүүнчлэлийн хугацаа дуусахаас өмнө сануулах бөгөөд дараа жилийн гишүүнчлэлийн 
нэхэмжлэлийг илгээх болно. Туршилтын хугацаа дуусч байгаа дэмжигч гишүүдийн хувьд автомат 
шинэчлэлт нь жинхэнэ гишүүнчлэлийн шинэчлэлт болно.

Үйл явц 

1. Холбогдох мэдээллийн хамт гишүүнчлэлийн шинэчлэлтийн сануулгыг хүргэнэ.
2. Дараагийн нэг жилийн гишүүнчлэлийн нэхэмжлэл гарна.

ГИШҮҮНЧЛЭЛ ЦУЦЛАХ
Гишүүнчлэл ямар ч үед цуцлагдах боломжтой.  

Гишүүнчлэлийн бүртгэлээс хойш 14 хоногийн дотор цуцлах хүсэлт гаргасан тохиолдолд гишүүнчлэлийн 
төлбөрийг бүрэн буцаан олгоно, бусад тохиолдолд буцаан олгох боломжгүй.
Гишүүнчлэл нь тухайн жилийн гишүүнчлэл дууссан өдрөөс цуцлагдана.
Таны төлөгдсөн гишүүнчлэл дуусах хүртэл одоогийн гишүүнчлэлээс авах бүх давуу талыг авах 
боломжтой.

Үйл явц 

1. membership@sustainablefibre.org болон вэбсайтаар дамжуулж гишүүнчлэл цуцлах хүсэлтээ өгнө. 
2. Цуцлах тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэлд хоёр тал санал нийлснээр гишүүнчлэл цуцлагдана.

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ
Хэрэв та гишүүнчлэлийн талаар нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл манай байгууллагын вэбсайтаас болон 
membership@sustainablefibre.org хаягт мэйл бичиж лавлана уу. Бид танай байгууллагатай тогтвортой 
байдлын зорилгоо хэрэгжүүлэхэд тань, мөн ноолуурын салбарыг байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн 
хувьд тогтвортой болгох талаар ярилцахад таатай байх болно.



ТОГТВОРТОЙ НООС НООЛУУРЫН ЭВСЭЛ
Ноолуурын нийлүүлэлтийн сүлжээний 

тогтвортой байдлыг хөгжүүлэхийн төлөө 

БИДЭНТЭЙ ХОЛБОГДОХ:
Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 
1-р хороо, Олимпын гудамж, Гранд оффис 23 тоот

Утас: 976-7011 5559
И-мэйл: admin@sustainablefibre.mn
Вэб: www.sustainablefibre.mn


