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Стандартын тухай  
 
“SFA Cashmere Standard” нь МАА-н үйлдвэрлэлийн удирдлага, зохион байгуулалт, зохистой 
хөдөлмөр эрхлэлт, байгалын нөөц баялаг, ямааны арчилгаа маллагаа болон байгалийн 
ширхэгтийн бэлтгэлийн чанарыг тодорхойлдог. Энэ стандарт нь одоо мөрдөгдөж байгаа 
баримт бичиг бөгөөд ТННЭ нь шинэ дадал болон хөгжиж буй хэрэгцээн дээр үндэслэн 
стандартад шаардлагатай нэмэлт, өөрчлөлт оруулан хөгжүүлж ирсэн. ТННЭ-ийн албан 
ёсны хэл нь англи хэл бөгөөд орчуулгын тайлбарыг баталгаажуулахын тулд англи 
хэлнээс эшлэл авдаг. Та бүхэн ТННЭ-ийн цахим хуудас дээр байрлаж буй уг стандартын 
хамгийн сүүлийн хувилбартай танилцана уу. 

 
Мэдэгдэл 
 
ТННЭ нь “SFA Cashmere Standard” болон холбогдох баримт бичиг, мэдээллийн эх 
сурвалжийн үнэн зөв, бүрэн байдлын талаар ямар ч баталгаа, мэдүүлэг хийхгүй болно. 
Дэлхийн хэмжээнд цаашлаад үндэсний, улсын хэмжээнд юмуу орон нутгийн засаг 
захиргааны хууль тогтоомж, дүрэм журам, захирамж, бусад баримт бичгүүдтэй зөрчилдөх 
тэдгээрийг өөрчлөх, орлуулах нь уг стандартыг дагаж мөрдөх зорилго биш юм. Уг 
стандартыг ТННЭ-ийн гишүүн бус хүмүүс сайн дурын үндсэн дээр дагаж мөрдөх бөгөөд 
эвслийн үндсэн гишүүд болон оролцогч талуудын эсрэг хуулийн дагуу хэрэгжих аливаа 
эрх, үүргийг бий болгох, хүлээн зөвшөөрөх зорилго агуулаагүй болно. Мөн эвслийн 
гишүүн бус хүмүүс стандартыг дагаж мөрдөөгүй хэмээн ТННЭ-ийн гишүүн болон бусад 
оролцогч талуудын эсрэг нэхэмжлэл гаргах эрх зүйн үндэслэл болохгүй. 

 
 
Санал хүсэлт болон гомдол, маргаан 

 
Бид “SFA Cashmere Standard”-тай холбоотой бүх санал, хүсэлтийг хүлээн авах болно. Та 
стандарт болон үйлдвэрлэгчидтэй холбоотой эсвэл ТННЭ-ийн дотоод журам, үйл 
ажиллагаа, дүрэмд нийцэхгүй байгаа аливаа санал, гомдлыг ТННЭ-ийн гомдол, маргаан 
шийдвэрлэх  Resources | SFA (sustainablefibre.org)  веб хуудсаар дамжуулан гаргаж болно.  
 
  

https://sustainablefibre.org/resources/
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“SFA Cashmere Standard”-ын тухай 
 
Тогтвортой ноос ноолуурын эвсэл (ТННЭ) нь малчдын хотноос эхлээд жижиглэнгийн 
худалдаачид хүртэл ноолуурын нийлүүлэлтийн өргөтгөсөн сүлжээтэй хамтран 
ажилладаг, ашгийн бус олон улсын байгууллага юм. Бидний алсын хараа нь ноолуур 
үйлдвэрлэлийн явцад байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөг багасгах, мал амьтдын 
амьдрах тав тухтай орчныг хангасан, малчдын амьжиргааг дэмжсэн ноолуурын 
үйлдвэрлэлийг бий болгох явдал юм. Хамгийн гол нь “SFA Cashmere Standard”-ыг дагаж 
мөрдөх нь нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх эрсдэлийг бууруулах явдал юм. 
 

Хамрах хүрээ 
 
“SFA Cashmere Standard” нь ноолуурын үйлдвэрлэлтэй холбоотой тогтвортой байдлын 
хамгийн чухал асуудлуудыг хамарч, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх замаар хүрэхээр зорьж буй үр 
дүнг тайлбарладаг. Энэхүү стандартыг дэлхий хэмжээнд мөрдөж болох ба уг стандартын 
дагуу үйлдвэрлэгчдийг үнэлж, баталгаажуулахдаа тухайн үндэсний, бүс нутаг, орон 
нутгийн түвшинд тохирсон батлагдсан үзүүлэлтүүдийг зайлшгүй ашиглана. ТННЭ нь 
төрөл бүрийн ноолуурын үйлдвэрлэл, тэдгээрийн байршил, үйлдвэрлэлийн арга, ажиллах 
хүчний ялгаатай байдлыг харгалзан авч үздэг. “Үйлдвэрлэгч” хэмээх ойлголт нь тусгай 
зөвшөөрлийн нэгжийг тодорхойлох сонгосон нэр томьёо бөгөөд малчин юмуу эсвэл 
малчны байгууллага (малчдын хоршоо), ферм, фермерийн аж ахуй байж болно. 
 
 

Яагаад стандартыг шинэчлэх шаардлагатай вэ? 

  
ТННЭ нь Мал аж ахуй эрхлэх, ноолуур бэлтгэх болон Бэлчээр ашиглах зохистой дадлуудыг 
нэвтрүүлсэн бөгөөд энэ нь 2018 оноос эхлэн Монгол болон Хятад улсад тодорхой үе 
шаттайгаар хэрэгжиж байна. Туршилтын загвар төслүүд болон эдгээр зохистой 
дадлуудыг хэрэгжүүлснээр ноолуурын үйлдвэрлэл, нийлүүлэлтийн чухал асуудлууд 
болох тэдгээрийг бүртгэх, баталгаажуулах, мөшгөлт хийх шаардлагатай удирдлагын 
тогтолцооны талаар илүү гүнзгий ойлголттой болох боломжийг олгосон. 
  

2022 онд ТННЭ эдгээр зохистой дадлыг дэлхийн нэг стандарт SFA Cashmere Standard 
болгон нэгтгэхийг санал болгож байна – “SFA Cashmere Standard” нь ижил төстэй боловч 
бага зэрэг ялгаатай зохистой дадлуудыг бүс нутгуудад хэрэгжүүлэхээс зайлсхийсэн,  
гүйцэтгэлд суурилсан, нөлөөллийн баримжаатай дэлхийн стандарт юм. Энэхүү стандарт 
нь ТННЭ-ийн 2030 он хүртэлх стратеги төлөвлөгөөтэй уялдсан ба ноолуурын 
үйлдвэрлэл, малчдын амьжиргаатай холбоотой асуудлыг илүү өргөн хүрээнд 
шийдвэрлэхийн тулд зохистой хөдөлмөр эрхлэлт, МАА-н үйлдвэрлэлийн удирдлага зохион 

байгуулалт болон ширхэгтийн бэлтгэлийн чанарын зарчмуудыг цогц байдлаар авч үздэг.  

 

Энэ баримт бичгийг хэрхэн ашиглах вэ? 
 
Бид санал болгож буй “SFA Cashmere Standard”-ын агуулга, бүтцийн талаар санал хүсэлтээ 
илэрхийлэх хүн бүрийг урьж, оролцогч талуудын ирээдүйн тэнцвэрийг хангах зорилгоор 
нийлүүлэлтийн сүлжээн дэх янз бүрийн байршил, хөдөө орон нутгаас эхлээд төрөл 
бүрийн салбаруудыг оролцуулах боломжоор хангана.  
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Онлайн санал хүсэлтийн маягт:  Та манай онлайн саналын формоор дамжуулан 
стандартын талаар ерөнхийд нь эсвэл аль нэг тодорхой хэсэгт нь санал, хүсэлтээ өгөх 
боломжтой: Монгол хэл дээрх санал хүсэлтийн форм 
 
И-мэйл: Эсвэл, та standards@sustainablefibre.org цахим хаягт дагалдах баримт бичгийн 
хамт илүү бүрэн дүүрэн санал хүсэлт, тодорхой тайлбар өгөх боломжтой. 
 
 

Cанал хүсэлтэд юу тусгах вэ? 
 
Бид дараах байдлаар стандартын агуулга болон бүтэцтэй холбоотой санал хүсэлтийг 
авна.  Таны санал, бодлыг бид талархан хүлээн авах болно. 
 

 Уг ноолуурын стандартад бүх зарчим тусгагдсан байна уу? Ямар нэгэн үзэл бодол 

орхигдоогүй биз? 

 Шалгуур үзүүлэлтүүдийн утга, найруулга нь олон улсад хаана ч бүрэн мөрдөгдөх 

боломжтой юу? Нэмэлт тайлбар, ухагдахуун болон тодорхой үг, хэллэг,  

шаардлагатай юу? 

 Шалгуур үзүүлэлтүүд нь хүлээгдэж буй үр дүнд хүргэх үү? 

 Стандартын өөр өөр үйлдвэрлэлийн хамрах хүрээ тус бүрд хамаарах шалгуурууд 

байна уу: Малчин, Малчны байгууллага (МБ) (малчны бүлэг), эсвэл томоохон аж 

ахуй эрхлэгч. Та өөрийн санал, хүсэлтээ хамрах хүрээгээр нь хаалт дотор бичнэ үү. 

 Шалгуур үзүүлэлтүүдэд хамаарах холбогдох хууль тогтоомж эсвэл зохицуулалт – 

Монгол, Хятадад хамаарах улс эсвэл дэлхийн хэмжээнд хамааралтай (жишээ нь, 

Хүний эрхийн тухай ЕХ-ны зохицуулалт). Сэтгэгдэл хэсгээс бүрэн лавлана уу 

(жишээ нь: Хуулийн XYZ Хятад 2020 зөвхөн томоохон аж ахуй эрхлэгчид). 

 Босго оноо - аливаа шинжлэх ухаанд суурилсан судалгаа эсвэл шалгуурт 

нийцэхийн тулд танай байгууллагын шалгуурт нийцэх гүйцэтгэлийн 

зөвшөөрөгдөх түвшин. 

o Улаан дарцаг буюу нэн чухал ямар нэгэн шалгуур байх ёстой юу? 
Жишээлбэл, нэн чухал шалгуурыг бүрэн хангах хүртэл гэрчилгээ авах 
боломжгүй. Хэрэв тийм бол аль нь вэ? 
 

 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=iQKgnyRApES5J0pnki3NYu0agcuVbRBKnrk53dIu5FZURTFKR01ONjRRVFpYTlE5VzlMRkFaOVU2OC4u
mailto:standards@sustainablefibre.org


МАА-н үйлдвэрлэлийн удирдлага, зохион байгуулалт  
1. Төлөвлөгөө, журам 

Зорьж буй үр дүн: Үйлдвэрлэгчид малынхаа эрүүл мэндийг хамгаалах, ноолуурын стандартад нийцэж буйг харуулах тодорхой стратеги, 
багц баримт бичигтэй байна. 

  Үзүүлэлтийн 
дугаар 

Үзүүлэлт  Тайлбар 

  1.1 ТННЭ-ийн гишүүд үйл ажиллагаа явуулж буй нутаг 
дэвсгэрийнхээ холбогдох хууль тогтоомжийг 
зайлшгүй дагаж мөрдөх. 

 

  1.2 Зайлшгүй “Малын эрүүл мэндийг хамгаалах журам”-

тай байх   
  1.3 Үйлдвэрлэгчид зайлшгүй “SFA Cashmere Standard”-

ын шаардлагыг ойлгож мэдсэн байх.   
  1.4 Малчид, холбогдох ажилтнуудад зайлшгүй “SFA 

Cashmere Standard”-ын үүрэг хариуцлагатай 
холбоотой заалтуудыг таниулж ойлгуулах. 

 

  1.5 Мал, амьтантай холбоотой ажил гүйцэтгэх бүх 
гэрээт ажилтнуудад “SFA Cashmere Standard”-ын 
заалтуудыг тэдний үүрэг хариуцлагад нийцүүлэн 
ойлгуулах. 

 

  1.6 ТННЭ-ийн гишүүд нь баталгаажуулалтын 
байгууллага эсвэл тэдгээрийн төлөөлөлд өөрийн 
баталгаажуулалтын хүрээнд хамаарах малчдын 

байгууллага, фермийн үйл ажиллгаатай бүрэн 

танилцах эрх зайлшгүй олгох. 
 

 

  1.7 ТННЭ-ийн гишүүд нь баталгаажуулалтын 
байгууллага эсвэл тэдгээрийн төлөөлөлд өөрийн 
баталгаажуулалтын хүрээнд хамаарах SFA Cashmere 
Standard”-т  нийцэж байгаа байдлыг үнэлэхэд 
шаардлагатай мэдээллийг зайлшгүй өгөх. 
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  1.8 SFA-ийн баталгаажсан ноолуур борлуулах үед 
Үйлдвэрлэгч нь зайлшгүй “SFA Cashmere Standard”-

ын гэрчилгээтэй байх. 
 

 

  1.9 Үйлдвэрлэгч нь “SFA Cashmere Standard”-ын 
ноолуурыг “SFA Cashmere Standard”-ын бус 
ноолуураас зайлшгүй тусад нь байлгах. 
 

 

2. Тасралтгүй сайжруулалт 

Зорьж буй үр дүн: Тасралтгүй сайжруулснаар ноолуурын илүү тогтвортой үйлдвэрлэл, хүртээмжтэй, үр ашигтай хандлага дэлхийн 
хэмжээнд олон тооны үйлдвэрлэгчдэд хүрч өөрчлөлтийг бий болгоно. 
 
  Үзүүлэлтийн 

дугаар 
Үзүүлэлт Тайлбар 

  2.1 Үйлдвэрлэгч нь “SFA Cashmere Standard”-ын үр 
дүнгийн үзүүлэлтүүдийг цуглуулах замаар 
гүйцэтгэл, ахиц дэвшлийг мөн заавал дагаж мөрдөх 
болон сайжруулах үзүүлэлтүүдийг зайлшгүй хянах. 
 

 

  2.2 Малчид суралцсан зүйлээ заавал дагаж мөрдөх 
болон сайжруулах үзүүлэлтүүдийг хангах үйл 
ажиллагаандаа зайлшгүй ашиглах.  
 

 

  2.3 “SFA Cashmere Standard”-ын заавал дагаж мөрдөх 
шалгуур үзүүлэлтүүдэд үл тохирол байгаа эсэхийг 
тодорхойлж, засаж залруулах арга хэмжээг 
зайлшгүй төлөвлөж, хэрэгжүүлэх. 
 

 

3. Сургалт 

Зорьж буй үр дүн: МАА-н үйлдвэрлэлийн удирдлага, зохион байгуулалтын үзүүлэлтүүд нь ажиллах хүчийг байнгын сургалтанд хамруулж, 
үл тохирлын эрсдэлийг илрүүлж, засаж залруулах боломжийг олгоно.  
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  Үзүүлэлтийн 
дугаар  

Үзүүлэлт Тайлбар 

  3.1 Ажиллах хүч нь малтай харьцах чиглэлээр 
бэлтгэгдсэн, туршлагатай, чадварлаг байх 
шаардлагатай бөгөөд тэдэнд малын эрүүл мэнд, 
арчилгаа маллагааны тухай мэдлэг, ур чадварыг 
зайлшгүй эзэмшүүлж, дадлагажуулах. 

 

  3.2 Ажиллах хүчний сургалтын төлөвлөгөөнд 
тогтвортой байдлын үндсэн асуудлуудыг зайлшгүй 

оруулах. 

 

  3.3 Тогтвортой байдлын талаарх сургалтад ажиллах 
хүчийг заалшгүй хамруулах. 

 

  3.4 Ажиллах хүч нь ажлын байран дахь эрүүл мэнд, 
аюулгүй байдлын сургалтад өөрсдийн ойлголтын 
хэлбэр, хэлээр зайлшгүй оролцох. Үүнд: сургалт, 
мэдээлэл орно: 
 
1. Тодорхой үүрэг хариуцлагатай холбоотой эрүүл 
мэнд, аюулгүй байдлын хяналт. 
2. Осол, онцгой байдлын үед зохих арга хэмжээ авах. 
3. Галын аюулгүй байдал, онцгой байдлын журам. 
4. Томилогдсон ажилчдын төлөөлөгчдөд зориулсан 
анхны тусламжийн сургалт 
5. Хяналтгүй, аюултай, эрсдэл бүхий нөхцөлд ажлаа 
зогсоох, бууруулах, ажиллахаас татгалзах нь 
ажилчдын эрх, үүрэг хариуцлага юм. 
 

 

4. Дата менежмент  

Зорьж буй үр дүн: МАА-н үйлдвэрлэлийн удирдлага, зохион байгуулалтын үзүүлэлтүүд нь ноолуур үйлдвэрлэлийн шалгуур 
үзүүлэлтүүдийн дагуу ахиц дэвшлийг хянаж, үнэлж, орон нутгийн түвшний мэдээллийг үнэн зөв хадгалж, системтэйгээр тайлагнана. 
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  Үзүүлэлтийн 
дугаар 

Үзүүлэлт  Тайлбар 

  4.1 Үйлдвэрлэгч нь байгууллагын талаарх үнэн зөв, 
бүрэн мэдээллийг SFA-ийн шаардсан форматаар 
цуглуулж, хадгалах ёстой бөгөөд шаардлагатай бол 
жил бүр зайлшгүй шинэчлэх. 
 

 

  4.2 Бүртгэлийг дор хаяж 10-аас доошгүй жил зайлшгүй 

хадгалах. 
 

 

 
Зохистой хөдөлмөр эрхлэлт  

5. Ажилд авах дадлууд 
Зорьж буй үр дүн: Ялгаварлан гадуурхах, айлган сүрдүүлэх, албадан хөдөлмөр эрхлэх эрсдэлт хүчин зүйлүүдээс ангид ажилд 
авах шударга сайн туршлага бий болно.  

  Үзүүлэлтийн 
дугаар 

Үзүүлэлт Тайлбар 

  5.1 Үйлдвэрлэгч нь орон нутгийн ба 
үндэсний хууль тогтоомжийн дагуу 
ажиллах ёстой бөгөөд ажилд авахдаа 
шударга зарчмыг зайлшгүй баримтлах  
 

 

  5.2 Аж ахуй эрхлэгч нь ОУХБ-ын 29-р 
конвенцод тодорхойлсон албадан 
хөдөлмөр, тэр дундаа шоронгийн 
хөдөлмөрийг ашиглахгүй байх ёстой.  
 

 

  5.3 Аж ахуй эрхлэгч нь бүх ажилчдаа 
хөдөлмөрийн гэрээгээр хангаж ажилчид 
нь энэ гэрээгээ зайлшгүй ойлгодог байх.  
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6. Хүүхдийн хөдөлмөр 

Зорьж буй үр дүн: Хүүхдүүд мөлжлөгөөс хамгаалагдсан, аюултай ажил эрхэлдэггүй, албан ёсны боловсролд бүрэн хамрагдах 
боломжтой болно. 
 
  Үзүүлэлтийн 

дугаар 
Үзүүлэлт  Тайлбар 

  6.1 18-аас доош насны ажилчид ОУХБ-ын 
182-р конвенц, 190-р зөвлөмжид заасан 
хүүхдийн тэвчишгүй хэлбэр, хүүхдийн 
аюултай хөдөлмөрт хамрагдах ёсгүй. 
 

 

  6.2 Хичээлийн бус цагаар болон хичээлээс 
гадуур насны онцлогт тохирсон үйл 
ажиллагаанд оролцсоноор хүүхдүүд гэр 
бүлийн гишүүдээсээ хөдөө аж ахуйд 
аюулгүй суралцах боломжтой. 
 

 

7. Ажлын нөхцөл ба ёс зүй 

Зорьж буй үр дүн: Ажилчид бүх төрлийн ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийллээс ангид, таатай орчинд ажиллана. 
Ажилчдад үг хэлэх, асуудлаа тодорхой, цаг тухайд нь, эелдэг байдлаар шийдвэрлэх боломжийг олгоно. 
 
  Үзүүлэлтийн 

дугаар 
Үзүүлэлт Тайлбар 

  7.1 ОУХБ-ын 111-р конвенцид 
тодорхойлсон ялгаварлан гадуурхахыг 
хориглоно. 

 

  7.2 Ямар ч үед дарамтлах, хэл амаар 
доромжлох, бие махбодын 
хүчирхийлэлд өртөхийг хориглоно. 
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  7.3 Ажилчид болон түүний гэр бүлээс 
авлига, мөнгө, хээл хахууль авахыг 
хориглоно. 
 

 

8.  Цалин, тэтгэмж 

Зорьж буй үр дүн: Ажилчид ялгаварлан гадуурхалгүйгээр ил тод, цалин хөлсийг тогтмол авдаг бөгөөд ажилчдаа зохих ёсоор 
амрах, чөлөөлөх боломжийг олгоно. 
 
  Үзүүлэлтийн 

дугаар 
Үзүүлэлт Тайлбар 

  8.1 Ажилчид орон нутгийн хууль ёсны 
хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 
эсвэл хамтын хэлэлцээрээр тогтоосон 
цалингийн аль нь өндөр байна, түүнд 
нийцсэн цалин зайлшгүй авах. 
 

 

  8.2 Нас, хүйс, ажлын байр суурь, шашин 
шүтлэг, улс төрийн үзэл бодол, үндэс 
угсаа болон бусад хүчин зүйлээс үл 
хамааран зайлшгүй бүх ажилчдад адил 
хөдөлмөрийн тэгш цалин олгох. 
  

 

9. Хамтын нийгэмлэг 

Зорьж буй үр дүн: Аж ахуй эрхлэгчийн үйл ажиллагаа нь иргэдийн эрхийг хүндэтгэдэг бөгөөд нийгэмд хамгийн бага сөрөг 
нөлөө үзүүлнэ. 
 
  Үзүүлэлтийн 

дугаар  
Үзүүлэлт Тайлбар 

  9.1 Аж ахуй эрхлэгчид нь орон нутаг болон 
бусад нөөцийн талаарх олон нийтийн 
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хууль ёсны эрхийг хүлээн зөвшөөрч, 
зайлшгүй дагаж мөрдөх. 
 

  9.2 Уугуул иргэдийн эзэмшдэг эсвэл өөр 
байдлаар ашигладаг газар нутаг, нутаг 
дэвсгэр, нөөцөд нөлөөлж болзошгүй 
аливаа үйл ажиллагаанд Үнэгүй, 
урьдчилcан болон мэдээлэлтэй 
зөвшөөрөл (ҮУМЗ) зайлшгүй авах. 
 
 
 

 

10. Эрүүл мэнд, Аюулгүй байдал 

Зорьж буй үр дүн:  Ажилчид аюулгүй, эрүүл орчинд ажиллана. 
 

  Үзүүлэлтийн 
дугаар 

Үзүүлэлт  Тайлбар 

  10.1 Аюултай байж болзошгүй ажлын 
нөхцөл байдлыг ойлгомжтой 
тодорхойлж, зайлшгүй шаардлагагүй 
эрсдэлийг арилгах. 
 

 

  10.2 Аюултай бодисын бүртгэл хөтлөх. 
Аюулгүй байдлын мэдээллийн хуудас 
(эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц) нь зайлшгүй 

хаана ч ашиглах боломжтой байх бөгөөд 
тэдгээртэй холбоотой эрсдэлийг 
аюултай бодистой ажилладаг бүх 
ажилчдад тодорхой бөгөөд ойлгомжтой 
байдлаар цаг алдалгүй мэдээлнэ. 
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  10.3 Машин механизмын аюулгүй 
ашиглалтын талаар зайлшгүй тодорхой 
зааварчилгаатай байх бөгөөд аюулгүй 
ашиглах, аюулыг хязгаарлах үүднээс 
заавчарчилгааг ариг гамтай хадгалан 
мөрдөнө. 

 

  10.4 Ажилчдыг зайлшгүй тохиромжтой 
хувийн хамгаалах хэрэгсэл (ХХХ)-ээр 
ямар ч үнэ төлбөргүй хангах. 
 

 

  10.5 Ажлын байрыг дараах зүйлсээр хангаж, 
засвар үйлчилгээ хийнэ. Үүнд: 

 
1. Аюулгүй, хүртээмжтэй ундны ус. 
2. Хоол идэх, хадгалах, ариун цэврийн 
байгууламж. 
3.. Ажилчдын тоо, хүйсийн онцлогт 
тохирсон цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага 
хангасан угаалга хийх болон бие засах 
газар. 
4. Галын аюулгүй байдлын төхөөрөмж, 
дохиолол 
5. Яаралтай тусламжийн тодорхой 
тэмдэглэлтэй, түгжээг нь тайлсан, саад 
тотгорыг арилгасан гарц, зугтах зам.  
6. Нэвтрэхэд тохиромжтой цахилгаан 
хангамж, ослын гэрэлтүүлэг 

7. Холбогдох хуулийн дагуу хүүхэд 
асрах, хөхүүлэх өрөө тасалгаатай байх. 
8. Жирэмсэн болон хөхүүл 
эмэгтэйчүүдэд тохиромжтой нөхцөл, 
эсвэл тохиромжгүй ажлын байрнаас 
зайлсхийх өөр ажлын зохицуулалт. 
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Байгалийн нөөц баялаг 
11. Биологийн олон янз байдал 

Зорьж буй үр дүн: Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, сайжруулах чиглэлд бэлчээрийн менежментийг төлөвлөгөөг 
боловсруулсан байх. 
 Шалгуур Үзүүлэлтийн 

дугаар 
Үзүүлэлт Тайлбар 

 Малчид 
байгалийн 
нөөцийн үнэ цэнэ, 
тэдгээрийг хэрхэн 
хамгаалах талаар 
ойлголттой байх 
 

11.1 Малчид дараах зүйлсийн талаар 
ойлголттой байх:  
(i) бэлчээр болон орон нутгийн 
иргэдийн амьдралд байгалийн нөөц 
(хөрс, ус, биологийн олон янз байдал)-
ийн ач холбогдол  
(ii) мал аж ахуйн үйл ажиллагаа нь 
хөрсний эрүүл байдал, ус, биологийн 
олон янз байдалд хэрхэн нөлөөлдөг, 
тэдгээр нь хоорондоо хэрхэн харилцан 
хамаардаг болох  
(iii) бэлчээрийн газар дээрх 
байгалийн нөөцийг хамгаалах, 
сайжруулахын тулд малчдын 
хэрэгжүүлэх боломжтой үйл 
ажиллагаанууд 
 

 

 Шалгуур Үзүүлэлтийн 
дугаар 

Үзүүлэлт Тайлбар 

 Бэлчээрийн 
менежмент нь 
хөрсний эрүүл 
байдлыг хадгалах, 
бэлчээрийн 
доройтлоос 
урьдчилан 

12.1 Бэлчээрийн газар (нөөц бэлчээр 
багтана) -ыг тогтоож, улирлаар 
нүүдэллэн ашиглах бэлчээрийн 
хуваарь гаргахдаа малчидтай 
урьдчилан зөвшилцсөн байна. 

 

 12.2 Мал бэлчээрлэлтийн эрчим нь 
бэлчээртээ тохирсон байх 
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сэргийлэх, зэрлэг 
амьтадтай 
сөргөлдөх 
өрсөлдөөнийг 
бууруулах 

шаардлагатай бөгөөд унаган 
зүйлүүдийн ач холбогдлыг тусгаж, 
газрын гадарга, бэлчээрийн төрөл, 

чанар, улирлын нөхцөл байдал, малын 
тоо, төрөл, өвс тэжээлийн нөөцийн 
хүрэлцээ зэргийг харгалзсан байна. 
 

 12.3 Мал болон зэрлэг амьтдын 
бэлчээрийн нөөцийг сайжруулах, 
ургамлын олон янз байдал, бүрхцийг 
хамгийн их хэмжээнд байлгах, идэмж 
муутай ургамлын тархалтыг 
бууруулах зэрэг үйл ажиллагаанд 
тухайн орон нутагт тохирсон арга, 
туршлагыг хэрэгжүүлэх. 

 

 12.4 Хөрсний нягтшил, элэгдэл, эвдрэл, 

хөрсний органик шинж чанарын 

алдагдлыг бууруулахдаа орон 
нутагтаа тохирсон арга, туршлагыг 
хэрэгжүүлэх. 

 

 12.5 Зэрлэг амьтдын тоо толгойг 

хамгаалалд авч чухал ач холбогдолтой 
газруудад малгүй бүсүүдийг бий 
болгох. 

 

 Шалгуур Үзүүлэлтийн 
дугаар 

Үзүүлэлт Тайлбар 

 Биологийн олон 
янз байдал болон 
байгалийн 
амьдрах орчин 
хамгаалагдсан, 
сайжирсан байх 

13.1 Усны голдирол болон ус намгархаг 
газрыг хамгаалах үйл ажиллагаа 
(жишээлбэл: голын эргийн бүсийн 
ашиглалт, бордоо, химийн гаралтай 
бүтээгдэхүүнийг зөв хадгалах)-г 
зайлшгүй хэрэгжүүлэх. 
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 13.2 Биологийн төрөл зүйлийн амьдрах 
орчныг хамгаалж эдгээрийг цаг 
хугацааны явцад засж сайжруулах 
алхмуудыг зайлшгүй авч хэрэгжүүлэх. 

 

 13.3 Хөрс, ургамал, ус зэргийг тээвэрлэх 
явцдаа харь зүйлийг санамсаргүйгээр 
нутагшуулахаас зайлсхийх арга 
хэмжээнүүдийг зайлшгүй авч 
хэрэгжүүлэх. 

 

 13.4 Доройтсон газрыг тогтоох, аажимдаа 
сэргээх алхмуудыг зайлшгүй авч 
хэрэгжүүлсэн байх. 

 

 13.5 Махчин амьтад малаар хооллох 
эрсдэлийг бууруулахдаа орон 
нутагтаа тохирсон арга туршлагыг 
хэрэгжүүлэх. 

 

 13.6 Бэлчээрийн болон тариан талбай 
дундуур зэрлэг амьтдын нүүдэллэдэг 
гарц, замыг сайжруулах 

 

 13.7 Гэрийн нохой зэрлэг амьтдыг барих, 
үргээх эрсдэлийг бууруулахын тулд 
орон нутагтаа тохирсон арга, 
туршлагыг хэрэгжүүлэх. 

 

 Шалгуур Үзүүлэлтийн 
дугаар 

Үзүүлэлт Тайлбар 

 Хүн, мал, зэрлэг 
амьтдын уух усны 
чанар, 
хүртээмжийг 
зохимжит 
түвшинд хүргэхэд 
чиглэсэн усны 

14.1 Байгалийн усны нөөцийг тогтоож, 
тэдгээрийг хамгаалах арга 
хэмжээнүүдийг зайлшгүй авч 
хэрэгжүүлэх. 

 

 14.2 Ус бүхий талбайн хурдасны 
хуримтлалыг бууруулахын тулд орон 
нутагтаа тохирсон арга, туршлагыг 
хэрэгжүүлэх. 
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 нөөцийн 
менежмент 

14.3 Хур борооны төлөв байдал, үер, ган 
зэрэг давтамж нь нэмэгдэж буй 
эрсдэлийг үр дүнтэйгээр бууруулах 
арга туршлагуудыг авч хэрэгжүүлэх 
[уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөг 
бууруулах] 
 

 

 Шалгуур Үзүүлэлтийн 
дугаар 

Үзүүлэлт Тайлбар 

 Малчид 
бэлчээрийн газарт 
аюултай бодис, 
материалыг 
хэрэглэх, хаях 
байдлыг 
бууруулах 

15.1 Хуулиар тусгайлан зөвшөөрснөөс 
бусдаар аюултай материалыг 
бэлчээрийн газарт хаях ёсгүй, 
нөлөөлөлд өртсөн газрыг бэлчээрийн 
зориулалтаар ашиглахад зайлшгүй 

аюулгүй байх. 

 

 15.2 Аюултай хог хаягдлаар бохирлогдсон 
газрыг нөхөн сэргээх алхмуудыг 
зайлшгүй авч хэрэгжүүлэх. 

 

 15.3 Хортон шавж устгалд биологийн, 
физикийн болон бусад химийн бус 
аргуудыг ашиглах 
 

 

 15.4 Хортон шавж устгалын бодис 
(Пестицид)-г зайлшгүй хортон 
шавжийн тоо хэмжээ тодорхой босго 
түвшинд хүрсэн, мал болон бэлчээрт 
сөрөг нөлөө үзүүлэхээр байгаа үед нэг 
л удаа хэрэглэх. Хэрэв пестицид 
хэрэглэсэн бол  
(i) найрлагад нь хорт бодисыг түвшин 
багатай байх  
(ii) тэсвэртэй байдлыг бууруулахуйц 
арга замаар хэрэглэх 
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 15.5 Олон улсын аливаа хоригт орсон 
пестицидийг ашиглах ёсгүй. 

 

 15.6 Пестицид болон бусад аюултай 
материалыг хэрэглэхдээ зайлшгүй 

зөвхөн тэдгээрийг хэрэглэх чиглэлээр 
сургалтанд хамрагдсан, 18-с дээш 
насны, жирэмсэн юм уу хөхүүл биш 
хүнээр гүйцэтгүүлэх. 

 

 15.7 Бэлчээрт зайлшгүй шаардлагатай 
тохиолдолд л бордоог ашиглана. 

 

 15.8 Бордоог зайлшгүй тухайн газрын хөрс 
нь шим тэжээлийн бодисыг шингээж 
авах боломжтой байгаа үед л 
ашиглах . Хөлдсөн эсвэл усаар ханасан 
хөрсөнд бордоо хэрэглэхгүй. 

 

 Шалгуур Үзүүлэлтийн 
дугаар 

Үзүүлэлт Тайлбар 

 Малчид 
дэлгэрэнгүй БМТ-
р дамжуулан 
байгалийн 
нөөцийг 
хамгаалал, 
сайжруулалтыг 
дэмжих 

16.1 Бэлчээрийн менежментийн 
төлөвлөгөө (БМТ)-нд холбогдох 
мэргэжилтнүүд, бэлчээр ашиглагчид 
болон бэлтгэн нийлүүлэгч 
байгууллагын эрх зүйн статусыг 
зайлшгүй ойлгомжтойгоор 
тодорхойлж оруулсан байх.  

 

 16.2 БМТ-г боловсруулахдаа бэлтгэн 
нийлүүлэгч малчны байгууллагын бүх 
гишүүн малчдаас саналыг нь зайлшгүй 

авч тусгах. 

 

 16.3 БМТ-д зайлшгүй бүрэлдэхүүн 
хэсгүүдийг хэрэгжүүлэх хугацааг 
тусгасан байх. 
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 16.4 БМТ-д зайлшгүй жилийн мониторинг, 
үнэлгээ, хөгжүүлэлт (МҮХ)-н 
төлөвлөгөөг багтаасан байх. 

 

 16.5 БМТ-д зайлшгүй бэлтгэн нийлүүлэгч 
малчны байгууллагын гишүүн бус 
малчдын бэлчээр ашиглалтыг 
харгалзах. 

 

Ямааны арчилгаа маллагаа 
17. Тэжээл ба усан хангамж 

Зорьж буй үр дүн: Ямааны эрүүл мэндийг хамгаалах, удаан хугацааны өлсгөлөнгөөс сэргийлэхийн тулд ямааны үүлдэр, омог, 
нас, эрүүл мэндийн байдлаас нь хамааруулан шим тэжээлийн хэрэгцээг бүрэн хангахуйц өвс, тэжээл нь бүх ямаанд хүрэлцэхүйц 
байх, цангах, усны дутагдлаас сэргийлэхийн тулд усны эх үүсвэрт ойр байх. 
 Шалгуур Үзүүлэлтийн 

дугаар 
Үзүүлэлт Тайлбар 

 Ямаан сүрэг 
хангалттай 
шимтэй өвс 
тэжээлээр 
зайлшгүй 

хангагдсан байх 

17.1 Ямааг зайлшгүй хуучирсан, муудсан 
эсвэл бохирдсон тэжээлээр тэжээхгүй 
байх.  

 

 17.2 Малаа тэжээх, услахдаа байнга 
ажиглаж, шахалдахгүйгээр бүх ямаа 
аюулгүй идэж, уух боломжийг зайлшгүй 

бүрдүүлэх. 

 

 17.3 Ямааг зайлшгүй зөвшөөрөгдсөнөөс 
бусад тохиолдолд амьтны гаралтай 
бүтээгдэхүүнээр тэжээхгүй байх. 

 

 17.4 Өсөлт хурдасгах даавар эсвэл өсөлтийг 
түргэсгэх эмчилгээний бусад 
антибиотик ямаанд зайлшгүй өгөхгүй 
байх. 

 

 17.5 Хортой эсвэл аюултай ургамлаар 
хооллохоос урьдчилан сэргийлэх үр 
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дүнтэй арга хэмжээг зайлшгүй авч 
хэрэгжүүлэх. 

 17.6 Малчид нь ямаан сүргээ ямааны 
хэрэгцээнд нь тохирсон хангалттай, 
зохистой шим тэжээлээр зайлшгүй 

хангасан байх. Хэрэв бэлчээр нь 
амьтны эрүүл мэнд, биеийн байдлыг 
тогтвортой байлгахуйц тохиромжтой 
тэжээллэг чанартай байж чадахгүй бол 
хангалттай хэмжээгээр, зохих нэмэлт 
тэжээлийг өгөх. 

 

 17.7 Зайлшгүй шаардлагатай менежментийн 
арга хэмжээний хүрээнд л зөвхөн 
ямааны тэжээл, усыг хязгаарлах. 

 

 17.8 Хоол боловсруулах системийн 
хямралаас зайлсхийхийн тулд ямааны 
идэш тэжээлийг аажмаар буюу дасгах 
байдлаар зайлшгүй өөрчлөх.  

 

 17.9 Сөөглөг болон бутлаг ургамал зэрэг 
зулгааж идэх ургамлаар хооллох 
боломжтой байх. 

 

 17.10 Ямааны тавлаг байдалд сөргөөр 
нөлөөлж болохуйц цаг уурын 
хүндрэлтэй үеэс бусад үед байгалийн 
бэлчээрт зайлшгүй бэлчээдэг байх.  

 

 17.11 Зөвшөөрөгдсөн нөхцөлүүдийг 
багтаасан Тэжээлийн менежментийн 
төлөвлөгөөг бичгээр үйлдсэн байх. 

 

 17.12 Худалдаж авсан эсвэл бусад эх 
үүсвэрээс бэлтгэсэн тэжээл, тэжээлийн 
нэмэгдэл нь “бохирдолгүй” гэсэн 
сертификат буюу баталгаажуулалттай 
байх. 
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 Шалгуур Үзүүлэлтийн 
дугаар 

Үзүүлэлт Тайлбар 

 Ямаа нь уух 
хангалттай 
хэмжээний, 
цэвэр, тунгалаг 
усаар хангагдсан 
байх ёстой 

18.1 Ямаа нь дор хаяж 12 цаг тутамд 
хангалттай хэмжээгээр, өдөр бүр уух 
цэвэр, аюулгүй усаар зайлшгүй 

хангагдсан байх. 

 

 Шалгуур Үзүүлэлтийн 
дугаар 

Үзүүлэлт Тайлбар 

 Тэжээл өгөх 
хэрэгсэл нь 
зайлшгүй 

цэвэрхэн, ямар 
нэг байдлаар 
бохирдоогүй 
байх. 

19.1 Тэжээл идэх, ус уух, мөн ишиг 
бойжуулах байранд ашиглаж байгаа 
бүхий л хэрэгсэл, тоног 
төхөөрөмжүүдийг зайлшгүй тогтмол 
цэвэрлэж, сайн арчилж байх. 
 
 
 
 
 

 

 Шалгуур Үзүүлэлтийн 
дугаар 

Үзүүлэлт Тайлбар 

 Ямааг зайлшгүй 

өдөр бүр өвслөг 
ургамлаар 
хооллох 
боломжтой байх.  

20.1 Ямааны авах шим тэжээлийн дийлэнх 
хэсэг нь бэлчээр дэх өвслөг болон 
сөөглөг ургамлаар зайлшгүй хангагдах. 

 

20.2 Ямааны хоол тэжээл дэх хивгийн 
хэмжээ нь ямааны хивэх хэрэгцээг 
бүрэн хангадаг байх. 

 

 Шалгуур Үзүүлэлтийн 
дугаар 

Үзүүлэлт Тайлбар 
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 Ямааг тавлаг 
байдлыг 
алдагдуулах, 
эсвэл гэмтэж 
бэртэхээс 
хамгаалах 
зайлшгүй 

аюулгүй, тав 
тухтай саравч, 
байр, хашаатай 
байх. 

21.1 Ямааны саравч, хашаа (байгаа бол) нь 
ямааг гэмтээх, халдвар тархаах, харайж 
эсвэл шургаж гарахаас сэргийлсэн 
байдлаар төлөвлөгдөн баригдсан, маш 
сайн арчилж, цэвэрлэсэн байх. 

 

 21.2 Ямааны байр, саравч нь байгалийн 
гэрэл тусдаг, агаарын солилцоо сайтай 
байх. 

 

 21.3 Хэрэв ямааны байр, саравчинд 
байгалийн бус гэрэлтүүлэг ашиглаж 
байгаа бол малыг амрах боломжийг 
олгож гэрэлтүүлгийг тодорхой 
хугацаагаар бууруулдаг, багасгадаг 
байх.  

 

 21.4 Хэрэв ямааны байр, саравчинд 
байгалийн бус гэрэлтүүлэг ашиглаж 
байгаа бол гэрэлтэй байх хугацаа нь 
өдрийн 24 цагийн 16 цагаас хэтрэхгүй 
байх. 

 

 21.5 Хашаалсан ямаанд зайлшгүй хуурай, 
хүрэлцээтэй хэвтэр бэлтгэж, тав тух 
алдагдахаас сэргийлэх.  

 

 21.6 Ямааны байрны шал нь үргэлжилсэн 
байх. Боломжтой бол бүх малыг завсар 
бүхий шалтай байранд байлгахгүй 
байх.  

 

 21.7 Өвчтэй, шархадсан, хээлтэй эсвэл бага 
насны ямааг завсартай шал бүхий 
байранд байлгахгүй байх. 

 

 21.8 Малын байр, саравчнаас 24 цаг тутамд 
дор хаяж нэг удаа эсвэл шаардлагатай 
бол түүнээс олон удаагийн 
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давтамжтайгаар чийгтэй өтгийг 
зайлуулах 

 21.9 Ямааны байр, саравч нь ямаа чөлөөтэй 
хөдлөх, амрахад хангалттай зайтай 
байх. 

 

 21.10 
 

Ямааг 10 цагаас удаан хугацаагаар 
хашаалах, байранд байлгах тохиолдолд 
ямааны байгалийн зан төрхийг 
хязгаарлахгүйн тулд нэмэлт зай 
талбайг бүрдүүлж өгөх 

 

 21.11 Ямааг цаг агаарын сөрөг нөлөөнөөс 
хамгаалах зай завсар багатай, салхины 
хамгаалалттай (байгалийн болон 
хиймэл) хашаатай байлгах. 

 

 21.12 Ямааг аливаа хортой химийн бодист 
санамсаргүй хүрэлцэхээс зайлшгүй 
сэргийлэх. Үүнд будаг, лак гэх мэт 
модыг элэгдлээс хамгаалах бодисууд, 
халдваргүйжүүлэгч юмуу бусад 
төрлийн хортой бүтээгдэхүүнүүд 
багтана. 

 

 21.13 Ямааг аюултай хаягдал, эд зүйлсээс 
зайлшгүй ангид байлгах.  

 

 21.14 Ямаанд махчин амьтдын эрсдэл байгаа 
бол ямаа руу махчин амьтан дайрах, 
шархдуулах эрсдэлээс хамгаалах арга 
хэмжээ авах. 

 

 21.15 Эцэнхий, сул дорой, өвчтэй, шархадсан 
болон гэмтэл бэртэлтэй ямааг 
тусгаарлах боломжтой хашаа, байртай 
байх. 

 

 21.16 Байран маллагаатай (фермийн) ямааны 
хувьд чөлөөтэй хөдөлгөөн хийх 
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хангалттай талбайг бүрдүүлж өгөх: 
Үүнд: 
(1) Байгалийн зан төрхийг 
хязгаарлахгүйн тулд олон төрлийн 
байгалийн орчин бүрдүүлэх 
(2) Тогтмол хашаалдаг байр, 
саравчнаас 2.5 дахин том байх 

 Шалгуур Үзүүлэлтийн 
дугаар 

Үзүүлэлт Тайлбар 

 Ямааны онцлог 
байдлыг 
харгалзан 
ямаатай зайлшгүй 

энэрэнгүй  
байдлаар 
харьцах. 
 
 

22.1 Ямаатай зайлшгүй зөөлөн, хүмүүнлэг 
аргаар харьцах, хүч хэрэглэхгүй байх. 
Ямааг өшиглөх, цохих, хашааны 
хаалгаар савах, шидэх юм уу унагаах 
эсвэл арьс, сүүл, эвэр, чих, толгой, хүзүү 
болон хойд хөлөөс нь чирэх, татаж 
өргөх гэх мэтээр ямар нэг хэлбэрээр 
ямаатай зүй бусаар харьцахгүй байх. 
Ямааг элдэж хөөх болон ташуур, уурга, 
чулуу эсвэл цахилгаан хэрэгсэл 
ашиглан цохих ёсгүй. 

 

22.2 Төл, хээлтэй, гэмтсэн, сул дорой, 
өвчтэй мал, амьтадтай харьцахдаа 
зайлшгүй эрүүл ямаатай харьцдагаас 
илүүтэй анхаарал, болгоомжтой 
харьцах.  

 

22.3 Ямааг уях эсвэл хашаа, саравчинд хийж 
хөдөлгөөнийг хорих үйлдлийг 
зайлшгүй зохистой дадал, 
туршлагуудыг даган мөрдөж, 
шаардлагатай хугацаагаар, 
шаардлагатай арга хэмжээг авах 
зорилгоор хийх . Уяа, саравч нь 
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зайлшгүй ямааг зовоохгүй, гэмтээхгүй 
байхаар сайтар төлөвлөгдсөн байх. 

 Шалгуур Үзүүлэлтийн 
дугаар 

Үзүүлэлт Тайлбар 

 Ямаанд аливаа 
өвчний шинж 
тэмдэг, өвчин, 
гэмтэл шарх 
болон зан 
төрхийн хэвийн 
бус байдлыг 
ажиглах хяналт, 
үзлэгийг тогтмол 
хийж, ямар нэг 
асуудал байгаа 
бол тухай бүрд нь 
шаардлагатай 
арга хэмжээг 
зайлшгүй авч 
байх. 

23.1 Вакцинжуулалтыг (зөвшөөрөгдсөн 
бол) зайлшгүй малын эмчийн 
зааварчилгааны дагуу хийх. 

 

 23.2 Ямааг 24 цагийн хугацаанд дор хаяж 
нэг удаа ажиглах байдлаар өвчин, 
гэмтэл эсвэл хэвийн бус зан төлөв 
гаргаж буй байдлыг зайлшгүй шалгах.  

 

 23.3 Өвчтэй, сул дорой эсвэл гэмтэж 
бэртсэн ямаанд зайлшгүй зохих 
ажиглалт, яаралтай эмчилгээ хийн 
анхаарч, шаардлагатай тэжээлийг өгөх.  

 

 23.4 Шимэгч (паразит)-н халдвараас 
урьдчилан сэргийлэх, хянах арга 
хэмжээг зайлшгүй авч хэрэгжүүлэх.  

 

 23.5 Ямааны турууг зайлшгүй дор хаяж 
жилдээ нэг удаа, хэрэв шаардлагатай 
бол түүнээс ч ойр давтамжтай шалгаж, 
шаардлагатай тохиолдолд доголохоос 
сэргийлэн богиносгох.  

 

 23.6 Ямаанд таних тэмдэг тавихдаа 
шалгарсан зохистой дадал, 
туршлагуудын дагуу тэмдэглэгээ хийх 
бөгөөд зөв хадгалсан, зориулалтын 
багажийг ашиглах ёстой. Халуун 
төмрөөр тэмдэглэхийг хатуу 
хориглоно.  

 

 23.7 Сүрэгт шинээр нийлүүлэх гэж байгаа 
ямааг зайлшүй бусад бүх малаас 
хамгийн багадаа 30 хоногийн 
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хугацаанд тусгаарлах. Тусгаарласан 
ямаанууд ямар нэг өвчингүй гэдэг нь 
тогтоогдсоны дараа үндсэн сүрэгт 
нийлүүлэх.  

 23.8 Зөвхөн нэн шаардлагатай нөхцөлд л 
ямааг тусгаарлалтад зайлшгүй байлгах.  

 

 23.9 Ямаанд эмийн эмчилгээг зөвхөн эм 
үйлдвэрлэгчийн заавар, санал болгож 
буй хэлбэрээр, мэргэжлийн малын 
эмчийн зөвлөсний дагуу 
(шаардлагатай тохиолдолд) зайлшгүй 

хийх. 

 

 23.10 Ямаанд хийсэн эмчилгээний тэмдэглэл 
хөтлөх бөгөөд хамгийн багадаа дараах 
мэдээллийг багтаана. 
a) эм буюу эмчилгээнд хэрэглэсэн 
бодис (ургамлын гаралтай бэлдмэл 
багтана) болон эмчилгээнд хэрэглэх 
шалтгаан 
b) эмчилгээ хийгдсэн мал  
c) эмчилгээ хийгдсэн огноо  

 

 23.11 Эмнэлгийн эсвэл биологийн гаралтай 
хог хаягдал (үүнд хэрэглээгүй болон 
хугацаа нь дууссан эмийн бүтээгдэхүүн, 
хэрэглэгдэхүүнийг багтана)-г зайлшгүй 

аюулгүй, хариуцлагатайгаар устгах.  

 

 23.12 Мал сүргийг зайлшгүй мэргэжлийн 
малын эмчийн үзлэгээр жилдээ дор 
хаяж нэг удаа, шаардлагатай 
тохиолдолд үүнээс ойр 
давтамжтайгаар оруулж, малын эрүүл, 
тавлаг байдал, тавлаг байдлын 
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менежментийн төлөвлөгөөний дагуу 
арга ажиллагааг хянан магадлах.  

 23.13 Аж ахуй эрхлэгч нь зайлшгүй малын 
тавлаг байдлын төлөвлөгөөг бичиж 
боловсруулсан байх. Төлөвлөгөөг 
жилдээ дор хаяж нэг удаа, 
шаардлагатай тохиолдолд үүнээс ойр 
давтамжтайгаар хянан магадлах, 
хэрэгжилтийг үнэлэх. 

 

 23.14 Бүх малын үхэл хоргодлын түвшинг 
хянан үнэлдэг байхаас гадна, үхэл 
хоргодлын түвшин хүлээлтээс өндөр 
байгаа тохиолдолд шаардлагатай арга 
хэмжээ авах. 

 

 Шалгуур Үзүүлэлтийн 
дугаар 

Үзүүлэлт Тайлбар 

 Малыг зайлшгүй 

нас болон бусад 
хэрэгцээнээс 
хамааран 
сүргийн бүтцийг 
тогтвортой 
байлгах 

24.1 Ямаан сүргийн бүтцийг тогтвортой 
хадгалж, шинээр ямаа нийлүүлэх, ижил 
дасал болоогүй өөр ямаатай холихоос 
зайлсхийх. 

 

 24.2 Үржлийн үед үржлийн сүргийг тусад нь 
хариулах. 

 

 Шалгуур Үзүүлэлтийн 
дугаар 

Үзүүлэлт Тайлбар 

 Малын тавлаг 
байдлын асуудал, 
ямааны үржсэн 
орчны төрөл 
зэргийг ямааны 
үржлийн 
төлөвлөгөөнд 
харгалзах 

25.1 Ямааны эрүүл мэнд, тавлаг байдлын 
үзүүлэлтүүд, байгаль орчинд ээлтэй 
байдлыг үүлдэр, омог сонгохдоо 
харгалздаг байх. 

 

 25.2 Зохиомол хээлтүүлгийг шалгарсан 
сайн туршлагуудыг дагаж мөрдөх 
зайлшгүй туршлагатай хүнээр 
гүйцэтгүүлэх. 
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 25.3 Ямааны генийг хувилах, генетик 
инженерчлэлийн эсвэл ген засварлах 
арга ашиглахыг хориглоно. 

 

 25.4 Ямааг зайлшгүй хүйсээс хамааран 
үржлийн нас хүртэл нь үржүүлэгт 
оруулахгүй байх. 

 

 25.5 Эм ямааг үржилд оруулах хамгийн бага 
давтамжийг дагаж мөрдөх. 

 

 25.6 Ухнын наснаас хамааран ямаан сүрэгт 
хээлтэгчийн эзлэх хувийг зайлшгүй 
зохистой түвшинд байлгах. 

 

 25.7 Хээлтүүлгийн бүртгэл, тэмдэглэл 
хөтөлж, ямаанд тэмдэг тавьдаг байх. 

 

 Шалгуур Үзүүлэлтийн 
дугаар 

Үзүүлэлт Тайлбар 

 Ямаа ишиглэх 
үед эзэнгүй 
орхихгүй байж, 
айлгаж цочоохоос 
зайлсхийхийн 
зэрэгцээ 
шаардлагатай 
арга хэмжээг 

зайлшгүй авах.  

26.1 Ишиглэх дөхсөн хээлтэй ямаанд 
зайлшгүй саравчтай хашаа бэлтгэх. 

 

 26.2 Дөнгөж төрсөн ишгийг зайлшгүй ижил 
сүрэг харагдах, сонсогдох газар 
байлгаж, сүрэгтэйгээ ижилсэх 
боломжийг олгох ёстой. Дөнгөж төрсөн 
ишигний байгаа хашааны дотор 
хэсгийг зайлшгүй цэвэр, хэвтрийг нь 
хүрэлцээтэй, хуурай байлгах.  

 

 26.3 Шаардлагатай үед шинэ гарсан 
ишигнүүдийг дааруулахгүйн тулд 
бусад арга хэмжээ авах. 

 

 26.4 Шинэ гарсан ишигнүүдийг төрсний 
дараах 2 цагийн дотор ямар нэг 
байдлаар зайлшгүй хооллох. Шинэ 
гарсан ишигнүүдийг төрсний дараах 24 
цагийн дотор ямар нэг байдлаар 
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хангалттай хэмжээний уургаар  
зайлшгүй хооллох. 

 26.5 Хангалттай хэмжээгээр сүүгээ хөхөж 
хооллох боломжгүй байгаа 
ишигнүүдийг угжих, өөр ямаанд 
хөхүүлэх зэргээр сүүгээр хооллох 
хамгийн бага хугацааны туршид хоол 
тэжээлийн төрөлд нь сүүн хоолыг 
заавал байлгах ёстой. 

 

 26.6 Ишиг төрөөд долоо хоногийн настай 
болмогц ширхэгт бүхий хоол (өвс) өгч 
эхэлнэ. 

 

 26.7 Малчид ямаа ишиглэх, төрөхийн үед 
бий болдог хүндрэлүүдийн талаар 
хангалттай ойлголт, мэдлэгтэй байж, 
хэзээ оролцох, эсвэл хэзээ тусламж 
үзүүлэхээ зайлшгүй мэддэг байх. 

 

 26.8 Хэрвээ мэс заслын арга хэрэглэх 
шаардлагатай бол зайлшгүй 

зориулалтын багаж хэрэгсэл ашиглаж 
малын эмчээр гүйцэтгүүлэх бөгөөд 
үүний дараа шаардлагатай эмчилгээг 
хийх. 

 

 26.9 Хэрвээ ямаа ишиглэх үеэр мэс ажилбар 
хийгдэх ямааны тоо хэт олон, 
хүлээлтээс илүү байвал зохих арга 
хэмжээг зайлшгүй авах. 

 

 26.10 Малчид ямааны хээлтэй  хугацаанд 
болон ишиглэх үед гарах 
хүндрэлүүдийн тохиолдлыг бүртгэн 
хянаж байх шаардлагатай бөгөөд 
эдгээр хүндрэлүүд хэт олон буюу 
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хүлээлтээс давбал шаарагдах арга 
хэмжээг зайлшгүй авах. 

 26.11 Төллөх хугацаа эхлэхээс өмнө 
хангалттай хэмжээний уургийн 
тэжээлийг яаралтай үед зориулан 
зайлшгүй бэлтгэсэн байх. 

 

 26.12 Төлийг зайлшгүй эхээс ялгах хамгийн 
бага нас хүртэл эсвэл нас бие гүйцсэн 
ямааны биеийн жингийн тодорхой 
хувьд хүртэл сүүн хоолноос гаргахгүй 
(ямааг ширгээхгүй) байх.  

 

 26.13 Сүүн хоолноос нь гаргасан 
ишигнүүдийг бусад ижил болсон 
ишигнүүдийн хамт, зайлшгүй эхээс нь 
тусад нь байлгах. 

 

 Шалгуур Үзүүлэлтийн 
дугаар 

Үзүүлэлт Тайлбар 

 Мал хөнгөлөх, 
эврийн ургалтыг 
төөнөж зогсоох, 
эвэр авах юмуу 
бусад аливаа 
хэлбэрийн мал 
эрэмдэглэх, 
гэмтээдэг аливаа 
аргыг тогтмол 
хийхээс  илүүтэй 
малын тавлаг 
байдалд үүсэх 
эрсдэл/ач 
холбогдлын 
түвшинд 

27.1 Ишгийг хөнгөлөхдөө зөвхөн 
шаардлагатай тохиолдолд, зайлшгүй 8 
долоо хоногоос бага настайд нь 
хөнгөлөх. 

 

 27.2 Ишиг хөнгөлөхдөө өвдөлтийг хамгийн 
бага байх аргыг ашиглан, тохиромжтой 
орчинд гүйцэтгэх бөгөөд хөнгөлсний 
дараах ажиглалт, арчилгааг зайлшгүй 

хийх. Зайлшгүй дадлага, туршлагатай 
хүнээр мал хөнгөлүүлэх. 

 

 27.3 Ямааны үнэр ялгаруулагч тосны 
булчирхайг авах, ишигний эврийн 
ургалтыг төөнөж зогсоох, эвэр тайрах 
болон ямааны сахлыг авахыг хатуу 
хориглоно.  
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тулгуурлан 
шийдвэрлэнэ. 

 Шалгуур Үзүүлэлтийн 
дугаар 

Үзүүлэлт Тайлбар 

 Ямааг 

төхөөрөхөөс нь 
өмнө ямаатай зүй 

бус харьцах, 
хөдөлгөөнийг 
хязгаарлах, аль 
болох нэмэлт 
өвдөлт 
мэдрүүлэх, 
зовоон тарчлаах 
байдлыг 
зайлшгүй 

хамгийн бага 
байлгах.  

28.1 Ямааг зөвхөн дараах тохиолдлуудад 
төхөөрөх ёстой. Үүнд: Удаан хугацаанд 
өвдөлт мэдэрч байгаа эвсэл өвчтэй 
байгаа, эдгэрэх найдваргүй, эмчилгээ 
хийсэн ч сэргэхгүй байгаа, архаг буюу 
хүнд хэлбэрийн өвчинтэй. 

 

 28.2 Ямааг төхөөрөхдөө зайлшгүй зхамгийн 
бага стрессдүүлэх, бага өвдөлт 
мэдрүүлэх, богино хугацаанд ухаан 
алдуулж, ухаан оруулалгүйгээр үхүүлэх 
боломжтой аргыг ашиглах. 

 

 28.3 Ямааг зөвхөн зохих журмын дагуу 
хадгалсан зориулалтын багажаар, 
дадлага туршлагатай, сургагдсан 
хүнээр төхөөрүүлэх ёстой. 

 

 28.4 Ямааг зайлшгүй сайн туршлагын дагуу 
зохистой арга, зориулалтын багажаар 
цохиж муужруулах. 

 

 28.5 Малыг хүнсний зориулалтаар 

төхөөрөхөөс өмнө эм тариа хийхгүй 
байх зайлшгүй сайн туршлага болон эм 
үйлдвэрлэгчийн зааварчилгааг дагах. 

 

 28.6 Ямааг нэн даруй төхөөрч, бүх хаягдлыг 
эрүүл ахуйн шаардлагын дагуу хаях 
буюу устгах. Үхсэн малын сэг зэмээр 
бусад амьтдыг хооллохгүй байх.  

 

 28.7 Үхсэн ямааны сэг зэмийг нэн даруй 
холдуулж, эрүүл ахуйн шаардлагын 
дагуу устгах. 

 



 
 
 
 

Тогтвортой Ноос Ноолуурын Эвсэл | “SFA Cashmere Standard” | ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ  
 

31 

 Шалгуур Үзүүлэлтийн 
дугаар 

Үзүүлэлт Тайлбар 

  
Бусад бүх 
амьтадтай 
хүмүүнлэг 
байдлаар харьцах 

29.1 Эдэлгээнд хэрэглэж буй малыг бусад 
амьтдад гэмтэл учруулахгүй эсвэл 
зовоохгүй байхаар зайлшгүй зөв сургах.  

 29.2 Эдэлгээнд хэрэглэж буй малд зайлшгүй 

өдөр бүр хангалттай хэмжээний хоол 
тэжээл болон ус өгч байх .  

 29.3 Эдэлгээнд хэрэглэж буй малд   
шаардлагатай үед зайлшгүй мал 
эмнэлгийн үйлчилгээг яаралтай 
үзүүлэх. 

 

 29.4 Эдэлгээнд хэрэглэж буй малыг 
зайлшгүй гэмтээж бэртээх, айлгах, 
зовоохоос ангид байлгах. 

 

 29.5 Эдэлгээнд хэрэглэж буй малыг 
зайлшгүй удаан хугацаагаар уяж 

аргамжих, амьсгалыг нь боож 
болзошгүй аргаар уяхгүй байх. 
Татагдах тусам чивчирч чангардаг 
гинж ашиглах нь бүрэн хориотой. 

 

 29.6 Эдэлгээнд хэрэглэж буй малыг 
эрэмдэглэхийг бүрэн хориглоно. 

 

 29.7 Эдэлгээнд хэрэглэж буй малд зайлшгүй 

зохих вакцин, шимэгч устгал хийх. 
 

 29.8 Эдэлгээнд хэрэглэж буй нохойнд унтаж 
амрах газар зайлшгүй байх бөгөөд энэ 
нь хоосон цемент юмуу төмөр байж 
болохгүй. 

 

 29.9 Эдэлгээнд хэрэглэгдэж буй малд 
зайлшгүй зохих анхан шатны 
тусламжийг байнга үзүүлж байх. 
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 Шалгуур Үзүүлэлтийн 
дугаар 

Үзүүлэлт Тайлбар 

 Ноолуур бэлтгэх 
арга нь 
үйлдвэрлэлийн 
нөхцөлд зайлшгүй 

тохирсон байх 

30.1 Ноолуур бэлтгэх арга нь 
үйлдвэрлэлийн нөхцөлд зайлшгүй 

тохирсон байх. 

 

 Шалгуур Үзүүлэлтийн 
дугаар 

Үзүүлэлт Тайлбар 

 Зөвхөн ямааны 
ноолуурыг 
байгалийн 
жамаараа өөрөө 
хөөрсөн үед нь 

самнана 

31.1 Ноолуур самнах үед зайлшгүй ямааны 
ноолуур байгалийн жамаараа өөрөө 
хөөрч эхэлсэн байх. 

 

 31.2 Ямааг гадаа орчинд самнахдаа 
зайлшгүй цаг агаар тохиромжтой, 
ямааны эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө 
үзүүлэхээргүй үед самнах. Бороо орох, 
цас орох юмуу бусад тааламжгүй 
нөхцөлд ямааг зайлшгүй самнахгүй 
байх. 

 

 31.3 Ямааг самнасны дараа зайлшгүй цаг 
агаар хүйтэрч ямаа даарах, осгохоос 
сэргийлэх арга хэмжээг авах. 

 

 Шалгуур Үзүүлэлтийн 
дугаар 

Үзүүлэлт Тайлбар 

 Ноолуур бэлтгэх 
явцад зайлшгүй 

ямаанд тавгүй 
байдлыг хамгийн 
бага байлгах, 
аливаа төрлийн 
гэмтлээс 
зайлсхийх, 

32.1 Ямаанд тавгүй байдал үүсгэх, гэмтээх 
эрсдэлийг хамгийн бага байлгахын 
тулд ямааг зайлшгүй зохистой арга 
техникийн дагуу, зөв хадгалсан 
багажаар дадлага туршлагатай хүнээр 
самнуулах.  

 

 32.2 Ноолуурыг нь самнахын өмнө ямааг 
бэлчээхгүй, хоол, тэжээлийг 
хязгаарлана. 
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 урьдчилан 
сэргийлэх. 

32.3 Ямааны цусны эргэлтийг нь 
саатуулахгүй, зовоохгүй эсвэл 
гэмтээхгүй байх сайн туршлагуудын 
дагуу зайлшгүй самнах үедээ л уях.  

 

 32.4 Ямааг зайлшгүй түр хугацаанд хүлээтэй 
байх үед хараа хяналтгүй орхихгүй 
байх. 

 

 32.5 Малчид ямаа самнах үед зайлшгүй ямаа 
гэмтэл авсан эсэхийг байнга шалгаж 
байх, ноолуур самнах туршлагаа 
сайжруулахын тулд зохих алхмуудыг 
хийх. 

 

 Шалгуур Үзүүлэлтийн 
дугаар 

Үзүүлэлт Тайлбар 

 Бүх ямаа нь 
зайлшгүй 

тээвэрлэлтийн ая 
даахуйц эрүүл 
чийрэг байх 

 

33.1 Ямаа нь зайлшгүй тээвэрлэлтийн ая 
даахуйц эрүүл чийрэг байх. Өвчтэй, 
гэмтэж бэртсэн, тулгуур эсвэл ямар нэг 
тусламжгүйгээр хөл дээрээ зогсох 
чадваргүй, хээл тээх сүүлийн 2  сар 
дээрээ байгаа болон бусад 
тээвэрлэлтийн үеийн өөр бусад эрсдэл 
бүхий ямааг зохих эмийн 
эмчилгээгүйгээр тээвэрлэхгүй байх.  

 

 Шалгуур Үзүүлэлтийн 
дугаар 

Үзүүлэлт Тайлбар 

 8 цагаас дээш 
хугацаатай 
тээвэрлэх холын 
тээврийн үед 
ямаанд ус, өвс 
тэжээл өгч, 
амраана. 

34.1 8 цагаас дээш хугацаатай тээвэрлэх 
шаардлагатай холын тээврийн үед 
ямаанд ус, өвс тэжээл өгч, 
шаардлагатай хугацаагаар амраана. 
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 Шалгуур Үзүүлэлтийн 
дугаар 

Үзүүлэлт Тайлбар 

 Малтай харьцах, 
тээвэрлэх үед 
малыг зовоох, 
өвтгөх, гэмтээж 
бэртээхээс 
зайлсхийх ёстой 

35.1 Тээвэрлэлтийн үед ямааг зайлшгүй 

халалт, хөрөлтөөс үүсэх стрессээс 
хамгаалах . 

 

 35.2 Ямааг хөлөөр нь тууж байгаа 
тохиолдолд, ямааг зайлшгүй эцээх юмуу 
халуудаж стрессдэхгүй байхаар туух. 

 

 35.3 Тээврийн хэрэгсэл нь зайлшгүй ямаа 
босож зогсох, хэвтэх болон ямааны 
толгой дээвэрт (хэрэв дээвэртэй бол) 
шүргэхээргүй хангалттай зайтай байх. 

 

 35.4 Цахилгаан хатгуур, цахилгаан 
саажуулагч (хөдөлгөөнгүй болгогч) 
болон бусад ижил төстэй электрон 
хэрэгсэл нь бүрэн хориотой. 

 

 35.5 Ямааг тээвэрлэх зорилгоор ачихаас 
өмнө 2 цагийн дотор өвс тэжээл идэх, 
ус уух боломжийг олгох. 

 

 35.6 Тээврийн хэрэгсэл болон мал ачих байр 
нь ямааг зовоох, гэмтээхээс зайлсхийж 
зөв төлөвлөж барьж, цэвэр, бүрэн 
ажиллагаатай байх. 

 

 35.7 Ямааг 8 цагаас дээш тээвэрлэхгүй байх  

 35.8 Ямааг мал махны зорилгоор олон улсад 
худалдаалахгүй (амьдаар) байх. 
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Ширхэгтийн бэлтгэлийн чанар 

36. Ширхэгтийн чанар сайжруулах 
Зорьж буй үр дүн: ТННЭ-ийн баталгаажсан ноолуур дахь дундаж ноолуурын чанар цаг хугацааны явцад мэдэгдэхүйц сайжирна 
 Шалгуур Үзүүлэлтийн 

дугаар 
Үзүүлэлт Тайлбар 

 Ширхэгтийн 
чанарыг хамгийн 
сайн түвшинд 
хүргэхийн тулд 
малчид зөв 
зохистой арга, 
дадлыг 
нэвтрүүлэх 

36.1 Өөрсдийн үржүүлэх малын үүлдэр, 
омгийг сонгохдоо зайлшгүй 

ширхэгтийн чанараас гадна тавлаг 
байдал, тохиромжтой байдлын 
үзүүлэлтүүдийг харгалзах . 

 

 36.2 Ноолуурын чанар сайжруулахтай 
холбоотой орон нутгийн сайн 
туршлагуудаа зохих аргаар малчид 
хоорондоо зайлшгүй хуваалцдаг байх. 

 

 36.3 Малчид зайлшгүй малынхаа ноолуурын 
чанарыг сайруулахын тулд малын 
үүлдэр угсааг сайжруулах төлөвлөгөөг 
авч хэрэгжүүлэх. 

 

 36.4 Малчид зайлшгүй ноолуур бэлтгэх 
хугацаа бүрийн төгсгөлд ноолуурын 
чанарыг ерөнхийд нь анзаарч, 
туршлага, сургамжаа хэрэгжүүлдэг 
байх ёстой. 

 

 36.5 Ноолуурын чанартай холбоотой аливаа 
асуудлуудыг малчид зайлшгүй ойлгох, 
тэдгээрийг шийдвэрлэх чиглэлд 
оролцон зохих алхмуудыг хийдэг байх. 

 

 36.6 Бэлтгэн нийлүүлэгч болох малчид 
зайлшгүй малын үүлдэр омог 
сайжруулалтын төлөвлөгөөг 
сайжруулахын тулд малынхаа 
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ноолуурын чанарыг тогтмол хянадаг 
байх. 

37. Ширхэгтийн менежмент  
Зорьж буй үр дүн: Ширхэгтийг бэлтгэх, хадгалах зэрэг ноолуур боловсруулалтын эхний шатанд ноолуурын чанарыг 
хадгалснаар малчдад нэмүү өртөг хүртээх 
 Шалгуур Үзүүлэлтийн 

дугаар 
Үзүүлэлт Тайлбар 

 Малчид зайлшгүй 
ноолуур бэлтгэх, 
тээвэрлэх, 
хадгалах явцдаа 
ноолуурын 
бохирдол, 
гэмтлийг хамгийн 
бага байлгах. 

37.1 Ноолуурыг бэлтгэх, хадгалах сайн 
туршлагуудыг зайлшгүй нэвтрүүлэх. 

 

 37.2 Холимог сүрэгтэй бол бэлтгэсэн 
ноолуурыг зайлшгүй малынхаа зүс 
болон насаар нь ангилах. 

 

 37.3 Ширхэгтийг бэлтгэх, хадгалах, 
тээвэрлэхдээ зайлшгүй синтетик 
материалаар хийгдсэн уут, шуудай 
ашиглахгүй байх. 

 

 
 


