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Сайн Дурын Тогтвортой Байдлын Стандарт

НҮБ-ийн Тогтвортой байдлын стандарт хэлэлцүүлгээр (UNFSS, 2013, p. 

3) Сайн Дурын Тогтвортой Байдлын Стандартыг (СДТБС) 

тодорхойлохдоо, “Энэхүү нэр томьёо нь ихэвчлэн хувийн стандартуудтай 

ихээхэн холилдож хэрэглэгддэг ба үйлдвэрлэгч, худалдаачид, зохион 

бүтээгчид, болон үйлчилгээ үзүүлэгчдийн хувьд хүний эрхийг дээдлэн 

хүндлэх, ажилчдын эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг хангах, үйлдвэрлэлийн 

байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөг бууруулах, зөв зохистой харилцааг 

хөхүүлэн дэмжих, газрын зөв зохистой хэрэглээ зэрэг Тогтвортой 
Байдлын хэмжүүрүүдэд хүрч ажиллах тодорхой шаардлага гарч ирсэн 

байгаа юм”.



Сайн Дурын Тогтвортой Байдлын Стандарт
– Тодорхойлолт болон Жишээ
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Сайн дурын 
тогтвортой 
байдлын 
стандарт
Нийцэх 

байдал нь 
сайн дурын

Зайлшгүй 
шаардлагатай 
стандартууд

Заавал 
нийцэх ёстой

ДХБ-ын техникийн 
зохицуулалт

Гарал үүслийн 
Дүрэм, Гэрчилгээ

Бусад улсын болон бүс 
нутгийн стандартууд

• СДТБС-ын зарчим, хангамж руу эсвэл шууд сайн дурын стандартыг хангасан зохицуулалтууд 
ихэсч байгаа.

• СДТБС нь дотоодын хууль, дүрэм, журамтай зохицож байхыг шаарддаг. Жишээ нь: хөдөлмөр, 
байгаль орчны хууль, гэх мэт

• Худалдан авагчид борлуулагчдаас сайн дурын стандарттай нийцсэн эсэхийг асуудаг.



EU Food Hygiene, food controls
Traceability requirements

Packaging material requirements, etc.

Үйлдвэрлэгчийн нүдээр...
• Үйлдвэрлэгч нь олон тооны стандарт, шаардлагад нийцэх хэрэгтэй 
байдаг ба Зарим нэг нь улсаас хамаарна, зарим нь тодорхой 
бүтээгдэхүүнээс хамаарна, зарим тохиолдолд үйлчлүүлэгчийн 
хэрэгцээнд ч нийцүүлэх шаардлага гарч болох юм.

Жишээ нь, жимс ногоо үйлдвэрлэгч 
нь өөрийнхөө бүтээгдэхүүнийг Tesco 
супермаркетийн лангуунд дээр 
байрлуулахаас өмнө нь маш олон 
түвшний, олон шаардлагуудтай 
зохицож, нийцэх хэрэгтэй байх.

Сайн дурын/ 
Нээлттэй 
Стандарт

Зайлшгүй шаардлагатай/ 
Дүрэм журмын дагуу 

стандартууд

Компани –
тусгай код



500 гаруй тогтвортой байдлын стандарт, код, 
болон эко-шошгонууд



Баталгаажуулалт/ Зөвшөөрлийн үйл явц
Стандартаасаа хамаарч:
1. Баталгаажуулалтыг хариуцсан этгээд эсвэл тухайн стандартыг 

тогтоосон байгууллагатай холбогдох
2. Гишүүнээр бүртгүүлэх эсвэл аудитаар орох
3. Аудитын үйл ажиллагааны гэрчилгээний төлбөр төлөлт
4. Бодит байдал дээр зочлох, бичиг баримтны шинжилгээ, ажилчидтай 

ярилцлага хийх, хүнсний бүтээгдэхүүний лабораторийн шинжилгээ 
зэрэг багтаж болохуйц бодит байдал дээрх шалгалт хийх

5. Хэрвээ доголдол илэрвэл, тухайн асуудлыг шийдвэрлэх зөв арга 
хэмжээний дагуу доголдлыг мэдэгдэж, шийдвэрлэнэ.

6. Үйлдвэрлэгч болон үйлчилгээ үзүүлэгчдэд гэрчилгээ олгох эсвэл 
баталгаажуулалттай холбоотой эерэг шийдвэр гарах
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Сайн дурын стандарт болон эко-шошгоны 
төрлүүд

ISO Төрөл I эко-шошго

ISO Төрөл II биеэ-даасан

ISO Төрөл III тунхагийн

Tөрөл I – Сайн Дурын Стандарт

Органик Стандарт



Сайн дурын стандарт болон эко-шошгоны 
төрлүүд

ISO Төрөл I эко-шошго

ISO Төрөл II биеэ-даасан

ISO Төрөл III тунхагийн

Төрөл I – Сайн Дурын Стандарт

Органик Стандарт



ISO Төрөл I Эко-шошго

• Бүтээгдэхүүний Амьдралын 
мөчлөгийн туршид хамарна

• Төрөл бүрийн хөлөөний 
асуудлууд

• Олон төрлийн салбарын 
бүтээгдэхүүнүүд (заримдаа 
үйлчилгээ байдаг)

• 3-дагч итгэмжлэгдсэн 
байгууллагын 
баталгаажуулалт

• Итгэл хүлээлгэсэн

Төрөл– I СДС

• Тодорхой хэдэн салбарт (Хөдөө 
аж ахуй, сүлжмэл эдлэл, модон 
эдлэл)

• Амьдралын мөчлөгийн нэг үе 
шат (ихэнхдээ үйлдвэрлэл эсвэл 
ашиглалтын үе), шошгоноос 
хамаарч нэг эсвэл олон 
нөлөөний асуудлыг хамарна 
(эрчим хүчний хэрэглээь ажлын 
нөхцөл зэрэг)

• Нийгмийн шалгуур ба 
процессийн менежмент

• 3дагч талын гэрчилгээжүүлэлт
• Хатуу стандартыг хангаж байвал 
үнэмшилтэй 



Эко-шошго



Төрөл– I СДС



Органик Стандартууд
• Шалгуур үзүүлэлтүүд:

• Хиймэл химийн бодисны ашиглалт ( бордоо, шавжны хор, антибиотик, хүнсний 
нэмэлтүүд), хэт ягаан туяаны цацраг, бохирдсон ус хэрэглэх зэргээс зайлсхийх

• Генетикийн өөрчлөлттэй үр хэрэглэхгүй байх
• Хориотой химийн бодисуудыг олон жил турш хэрэглээгүй ( ихэвчлэн, 3 буюу 
түүнээс дээш жил ) цэвэр газарт  тариалалт хийх

• Мал аж ахуйн хувьд малыг өсгөх, үржүүлэх тусгай горимыг дагаж мөрдөх
• Үйлдвэрлэл болон борлуулалтын бүртгэлийг тогтмол хөтөлж байх
• Баталгаажаагүй бүтээгдэхүүнээс органик бүтээгдэхүүнийг ямагт хол байлгах;
• Талбай дээр хяналт, шалгалт тогтмол хийж байх ёстой.

• Зарим орнуудад, “органик” гэх нэр томьёог худалдааны чиглэлээр ашиглахыг хуулиар 
хориглосон байдаг байна.

• Баталгаажсан органик хүнс үйлдвэрлэгчид нь Баталгаажуулалт аваагүй 
үйлдвэрлэгчидтэй адил газар тариалан, хүнсний аюулгүй байдал  болон бусад 
хуулийн зохицуулалтуудыг дагаж мөрддөг.

• Баталгаажсан органик хүнс болгон нь хорт бодисгүй байна гэсэг үг биш бөгөөд зарим 
бодис нь бага хэмжээгээр тариалалтад зөвшөөрөгддөг байна.



Органик бүтээгдэхүүний хууль дүрэмтэй улс 
орнууд
• Европийн Холбоо – ЕХ Органик Баталгаажуулалт

• Хятад Улс – Органик бүтээгдэхүүний Хятадын Үндэсний Стандарт

• АНУ – Үндэсний Органик Хөтөлбөр

• Япон улс – Японы Хөдөө аж ахуйн стандартJapanese Agriculture Standard

• Орос Улс – Органик үйлдвэрлэл, Нөөц, Тээвэрлэлтийн Үндэсний Стандарт



Монгол Улсын Органик Хүнсний Тухай Хууль 
• 2017 оны 1-р сарын 1-нээс хэрэгжиж эхэлсэн
• Хуулийн хүрээнд дотоодын болон импортын бүтээгдэхүүнд дараах 
зохицуулалтуудыг хийсэн:

• Нийт орцын 90 болон түүнээс дээш хувь нь органик бол тухайн 
бүтээгдэхүүнийг Органик гэж үзнэ.

• Байгаль орчин, хүн, малын эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй байгалийн 
нөөц, хаягдал багатай технологийг ашигладаг үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагаа 

• Монголд бүртгэлтэй гадаад болон дотоодын албан ёсны эрх бүхий 
байгууллагын гэрчилгээ олгоно 

• Химийн бодисын хэрэглээнд хориг тавьсан
• Цацраг идэвхит бодис, амьтныг хууль бусаар хувилах, гормон болон 
Генетикийн өөрчлөлттэй ургамалд хориг тавьсан.

• Шилжилтийн үе ( Баталгаажуулагч байгууллагын шийдвэрээр)
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Монгол мал аж ахуй органик болоход 
тулгарах сорилтууд
• Амьтдын эрүүл ахуй – Нийт улсын малын зарим нэг 
хэсгийг ямарваа нэгэн бодисгүй (дархлаажуулалт тариа, 
гэх.мэт), цэвэр Органик чиглэлээр өсгөх боломж байж 
болох юм. Гэхдээ нөгөө талаас өвчлөл хурдан үүсэх, 
тархах аюул тулгарч болзошгүй байгаа юм.

• Гэрчилгээ – Гэрчилгээний өндөр зардал болон ил тод 
байдал

• Хориотой химийн бодисууд – Мөнгөн усны хориг тавьсан 
хэдий ч, уул уурхайд ихээр ашиглагдаж байна.
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Standards Map
www.standardsmap.org

• ҮНЭГҮЙ
• Хэвийн – ямарваа

нэгэн стандартын
шүүмж болон үнэлгээ
байхгүй

• Ойлгомжтой–
Стандартуудын
талаар дэлгэрэнгүй
ойлгомжтой
мэдээлэлтэй

• 230 гаруй СДТБС
болон эко-шошгоны
талаар мэдээлэл



Загвар



Сайн Дурын Стандарт
Бэнчмарк

• 1999 онд чанарын тэмдэг болон “Mексик Калидад Супрема” (Мексикийн дээд 
зэргийн чанартай бренд) нь Мексик Улсын Хүнсний тухай хуулийн саналын 
дагуу, Мексикийн бүтээгдэхүүнийг олон улсын зах зээлд гаргах сонирхолтой 
байсан 

• Экспортийн зах зээлийн өндөр хэм хэмжээ
• Өөрсдийн чанарыг хэрэглэгчдэд хүргэх хэрэгцээ зэрэг бусад хүчин зүйлсүүд нь 

мөн тэдний сонирхлыг татаж байлаа.
Стандарт нь сайн дурын бөгөөд, хамгийн бага чанарын баталгаа болж чаддаг ба 
Мексикийн  бүтээгдэхүүний зах зээлийг тэлж, хамгаалж, өрсөлдөөнт зах зээл 
болон чанартай амьдрал руу чиглэсэн нутгийн үйлдвэрлэлийг сайжруулахад 
анхааран ажиллаж байна.

• 2012 оноос хойш тэд олон улсын зах зээл дээрхи  баталгаат үйлдвэрлэлээ тэлж, 
сайжруулж, хурдацтай өсч буй олон улсын хэрэглэгчдийнхээ хэрэгцээ 
шаардлагыг гүйцэлдүүлэхийн төлөө ажилласаар байна. 


