
ТОГТВОРТОЙ-Цэвэр 
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, 
НОГООН ШОШГО



Хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа



Цэвэр үйлдвэрлэл
1. Байгалийн нөөц баялгийг хамгийн зохистой, үр ашигтайгаар ашиглах,  
2. Бохирдол, хог хаягдлыг багасгах, 

Эцсийн  зорилго нь - Үр ашгийг дээшлүүлэх

Бүтээгдэхүүн

Бохир ус, хатуу 
хог хаягдал

Алдагдал: гологдол,
үр ашигггүй зарцуулалт, 
эрчим хүчний алдагдал

Агаарын бохирдол
Байгалийн 
нөөц баялаг 
түүхий эд, 
эрчим хүс Багасгах, гаргахгүй 

байх



Цэвэр үйлдвэрлэл

• Энэ бол аргачлалд суурилсан байнгын, тогтвортой, 
менежмент (UNEP CP+EE assessment Guide)

• Үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн: 
эрчим хүч, ус, материал (индикатор, бенчмарк)

• Хортой материалын хэрэглээг бууруулах

• Бохирдлыг бууруулах, түүнээс урьдчилан 
сэргийлэх



Цэвэр үйлдвэрлэл

• БСТ-ууд, дотоод журмуудыг боловсруулж мөрдөх:
• - Технологийн бүдүүвч, горим, ажлын байрны 
заавар,  

• - Усны менежмент
• - Хог хаягдлын менежмент
• - Химийн бодисын менежмент
• - Эрчим хүчний менежмент
• - Байгаль орчны удирдлагын менежмент (ISO 

14000), 
• Экологийн зураглал, паспорт
• Эко дизайн



Цэвэр үйлдвэрлэл нэвтрүүлэх
Хаана? Яагаад? Яаж?

• Хог хаягдал, алдагдлууд (waste) хаана бий болж байна вэ? / эх 
үүсвэр /

• Тэдгээр нь яагаад бий болж байна вэ? / шалтгаан /
• Тэдгээрийг яаж арилгах вэ? /арга зам/
Цэвэр үйлдвэрлэлийн үнэлгээг тодорхой аргачлалын дагуу хийнэ. 

UNEP/UNIDO “CP and EE assessment Guide”:
• Чадавхийг бий болгох: сургалт, тогтолцоо
• Удирдлагын итгэл үнэмшил!
• Энэ бол байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ биш
• Бүтээгдэхүүний амьдралын мөчлөгийг хамаарна



Цэвэр үйлдвэрлэл нэвтрүүлэх



Гол асуудал- үр ашгийг тогтоох

• Байгаль орчин, хэрэглээний үр ашгийн индикаторуудыг тогтоох
Олон Улсын Стандартын байгууллагаас жишиг үзүүлэлтүүд

тогтоох ерөнхий аргачлалыг шинээр гаргасан. (ISO 14031)
• Үйл ажиллагааны үр ашгийн түвшингийн индикатор

үзүүлэлтүүд - үйлдвэрийн газруудад хэрэглэх
• Менежментийн үр ашгийн түвшингийн индикатор үзүүлэлтүүд-

үйлдвэрийн газруудад хэрэглэх
• Байгаль орчны төлөв байдлын индикатор үзүүлэлтүүд-

Байгаль орчны үр ашгийн төлөв байдалд хяналт тавихад
ашиглана



Цэвэр үйлдвэрлэл, эко дизайн: бохирдлыг бүтээгдэхүүний 
амьдралын мөчлөгийн хүрээнд авч үзнэ

Түүхий эд олзворлолт

Үйлдвэрлэл Бөөний ба 
жижиглэн 
худалдаа

Хэрэглээ

Хог 
хаягдал

Зайлуулах

Эргүүлэн 
ашиглах 

Түгээлт 
(Тээвэрлэлт)



Цэвэр үйлдвэрлэл: МҮХАҮТ-ын санаачлага

• 2004 онд БОЯ, Нээлттэй нийгэм хүрээлэнгийн санхүүжилтээр
“Цэвэр үйлдвэрлэлийн үзэл баримтлалыг орон нутгийн түвшинд
хөгжүүлэх” төсөл хэрэгжүүлж 8 аймгийн 110 гаруй үйлдвэр аж
ахуйн удирлагыг ЦҮ-ийн сургалтад хамруулав.

• 2006- 2008 онд Европын холбооны Asia Invest төслийн хүрээнд
Хатан сүйх ХХК, Говь ХК, АПУ ХК, Сүү ХК, Монтулга ХХК, A&A 
Tours ХХК компаниудад ЦҮ/байгаль орчны удирдлагын
чадавхийг бий болгов. Байгаль орчны үр ашиг- Усны хэрэглээ
20%, Эрчим хүчний хэрэглээ 25%, Хог хаягдал 30% буурсан

• 2008- 2009 онд Европын холбооны Asia Invest хөтөлбөрийн
хүрээнд “Монгол ба Өвөр Монголд эрчим хүчний үйлчилгээний
компаниудын (ЭСКО) чадавхийг дээшлүүлэх” төслийг
хэрэгжүүлсэн. 20 гаруй компани хамрагдсан ба 2 тэрбум 
төгрөгийн эрчим хүчний хэмнэлт гаргасан.



ОРГАНИК 
БҮТЭЭГДЭХҮҮН/ 

CERTIFIED 
ORGANIC
шошгоны танилцуулга



Тогтвортой/ногоон хэрэглээ

• Эко/ногоон бүтээгдэхүүн- Eco/Green product
Ижил төрлийн бүтээгдэхүүнүүдээс амьдралын мөчлөгийн

туршид байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөлөл нь хамгийн бага
бүтээгдэхүүн.

• “Экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн” (Органик бүтээгдэхүүн, био
бүтээгдэхүүн) – цэвэр байгалийн болон хөдөө аж ахуйн
гаралтай, хүний эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөх аливаа
үйлчлэлгүй, боловсруулалтын шатанд нь хэрэглэгддэг
химийн болон бусад төрлийн бодис, нэмэлтүүд, тэдгээрийн
хэмжээ нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэмжээнээс
хэтрээгүй, байгаль орчинд халгүй технологиор
үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүн



MNS 5600:2003  “Үндэсний эко шошго” 

Юнигаз ХХКЦахилгаан тээвэр ХХК-ийн 
ДУОБУС үйлчилгээнд





“ОРГАНИК БҮТЭЭГДЭХҮҮН/CERTIFIED 
ORGANIC” ШОШГО

Органик зөгийн 
бал

Органик газар 
тариалан

Органик мал 
аж ахуй



• Мал аж ахуйн менежмент
• Шилжилтийн үе
• Мал амьтны гарал үүсэл
• Үүлдэр ба үржүүлэг
• Гадаад байлыг өөрчлөх,

гэмтээх
• Мал амьтны тэжээл
• Тээвэрлэлт, нядалгаа

“ОРГАНИК БҮТЭЭГДЭХҮҮН/CERTIFIED ORGANIC” ШОШГО

Органик зөгийн бал Органик газар тариаланОрганик мал аж ахуй

• Тариалах ургамал,
тэдгээрийн төрөл зүйлийг
сонгох

• Шилжилтийн хугацаа

• Газар тариалангийн олон
янз байдал

• Хөрсний үржил шим

• Хортон шавж, хогийн
ургамал, өвчлөл ба газар
тариалангийн менежмент

• Бохирдол халдвараас
урьдчилан сэргийлэх

• Зөгийний гарал

• Зөгий үржүүлгийн газрын байршил

• Байршлын бүртгэл

• Бүлийн бүртгэл

• Хоол тэжээл

• Өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх

• Эмчилгээ

• Зөгийн аж ахуйд баримтлах
дадлага/ туршлага

• Зөгийн үүр ба зөгийн аж ахуйд
хэрэглэх материалуудын шинж
чанар



Бүрдүүлэх материал
1. Өргөдөл
2. Органик үйлдвэрлэлийн зорилго,

зарчмуудад нийцэж байгаа тухай
тодорхойлолт

3. Органик бүтээгдэхүүнд тавигдах
Хавсралтад заасан шаардлагуудыг хангаж
байгаа тухай тодорхойлолт

4. Технологи, менежментийн талаарх
тодорхойлолт

5. Эрх бүхий лабораторуудын хийсэн
шинжилгээний дүгнэлт

6. Бүтээгдэхүүн үйлчилгээ нь байгаль орчныг
хамгаалах хууль тогтоомжийн заалтуудад
нийцэж байгааг баталгаажуулсан
холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудын
тодорхойлолт

7. Бүтээгдэхүүн нь хүнсний аюулгүй байдал,
бусад стандартын шаардлага хангаж
байгаа тухай тодорхойлолт

8. Байгууллагын гэрчилгээний хуулбар,
шаардлагатай бол холбогдох тусгай
зөвшөөрлийн хуулбар



Танхимын ногоон худалдан авалтын журам



Ногоон оффисийн менежментийн аргачлал



ХАРИЛЦАХ ХАЯГ:
Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, 
Хан-Уул дүүрэг, УБ хот

Tel: 976‐11‐329167
Mobile: 976‐99051059
E-mail: esco@mongolchamber.mn
Website: www.mongolchamber.mn

Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа


