
МОНГОЛЫН ТЕКСТИЛИЙН САЛБАРЫН 
ТОГТВОРТОЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН  
ДҮРЭМ (ТҮД)

Текстилийн үйлдвэрлэлийн 
сорилтууд

• Байгаль орчны шаардлага 
байна 

• Химийн бодисын хэрэглээг 
хориглож, хязгаарлаж 
байна

• Шинэ үеийн хэрэглэгчдийн 
хандлага, сонирхол 
өөрчлөгдөж байна 

• Залуучууд цаашид оршин 
тогтнох эрхээ нэхэж байна 

Funded by the
European Union

ТҮД ГЭЖ ЮУ ВЭ
Монголын текстилийн салбарын тогтвортой үйлдвэрлэлийн Дүрэм нь Монголын 
текстилийн үйлдвэрүүд байгаль орчинд ээлтэй, нийгмийн хариуцлагатай тогтвортой 
үйлдвэрлэлийг хэрэгжүүлж байгааг батлах анхан шатны жишиг баримт бичиг юм.

Тогтвортой, хариуцлагатай, ил тод, итгэлтэй, үйлдвэрлэлийн төлөө

Уур 
амьсгалд 

ээлтэй байх

Амьтны 
эрхийг 

харгалзах

Ажлын 
таатай орчин 

бүрдүүлэх

Байгалд ээлтэй 
бүтээгдэхүүн 

хийх

Үйлдвэрлэгчид 
тавьдаг 

шаардлагууд

ХЭРЭГЛЭГЧ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧДЭЭС ЮУ ХҮСДЭГ ВЭ? 

Үүний шийдэл нь 
ТҮД-д элсэж, 
хэрэгжүүлэх



D ангилал

олон улсын 
гэрчилгээ авах 
болзол хангах

ТҮД-д элссэн үйлдвэрт дараах 
нөхцлүүд бүрдэнэ: 

Тогтвортой үйлдвэрлэлийн  
Анхдагч болно

Үр ашиг нэмэгдэж, хамтын  
ажиллагаа өргөжнө

Олон улсын гэрчилгээжүүлэлт авч, 
хүчтэй өрсөлдөгч болно

ТҮД-ийн баталгаажуулалтыг дараах 
арга замаар хангана: 

Чанарын менежер аудит   
хийж, хянана.   

МННХ-ны Үндэсний 
Баталгаажуулалтын Алба 
баталгаажуулж, гэрчилгээ  
олгоно 

“Текстилийн тогтвортой үйлдвэрлэл 
ба эко тэмдэг - STeP EcoLab” төсөл

Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 
1-р хороо, MGG байрны 4 давхар 
Утас: +976-70110043

ТҮД-ИЙН ШАЛГУУРУУД

Энэ нугалбар Европын Холбооны санхүүжилтээр хэвлэгдэв. 
Хэвлэлд дурдагдсан аливаа мэдээллийн үнэн зөв байдлыг 
AVSF Mongolia бүрэн хариуцах бөгөөд Европын Холбооны 
байр суурийг илэрхийлээгүй байж болно.

Монголын үйлдвэрлэгчдэд тогтвортой үйлдвэрлэлийн олон улсын гэрчилгээг 
авах боломж олгож улмаар Монголын текстилийн салбарын тогтвортой байдлыг 
хангаж, Монголын текстилийн тогтвортой бүтээгдэхүүнийг дэлхийн зах зээлд 
сурталчлах. 

ТҮД-ИЙН ЗОРИЛГО
Дүрмийн шалгуурууд нь олон 
улсын шаардлагуудтай нийцнэ

НҮБ-ын Даян Дэлхийн 
Нэгтгэлийн арван зарчим

ОУАЭМБ-ын Хуурай газрын 
амьтны эрүүл мэндийн тухай 
хуульд заасан "таван эрх 
чөлөө"

Олон улсын хэмжээнд хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн тогтвортой 
байдлын стандартын шалгуур 
үзүүлэлтүүд 

ТҮД-д элсэх талаар дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл авах бол 70110043 утсаар 
эсвэл stepecolab@gmail.com цахим 
хаягаар холбогдоно уу.

Дүрэмд нэгдсэн үйлдвэрүүд тогтвортой үйлдвэрлэлийг хангах А-D хүртэлх ангиллаас 
бүрдэх дараах гурван шалгуурыг хэрэгжүүлнэ. 

А ангилал

нэг жилийн 
дотор хангах

В ангилал

хоёр жилийн 
дотор хангах

 С ангилал

олон улсын 
гэрчилгээ авах 
урьтал

Нийгмийн 
шалгуур

А-D

Байгаль орчны 
шалгуур

А-D

Амьтны эрхийг 
хангах шалгуур

А-D


