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Тодорхойлолт 
 

Эргэх холбоо бүхий загвар нь байгалийг жишээ болгодог биомиметик ( 
амьдралыг дуурайдаг) хандлага бөгөөд систем нь амьд организмтай адилаар 
мөчлөгөө буцаан тэтгэх шим тэжээлийг боловсруулан ажиллаж байх ёстой гэж 
үздэг. Иймээс энэхүү загвар нь ихэвчлэн ‘эргэх холбоо бүхий’ эсвэл ‘нөхөн төлжих 
чадвартай’ гэдэг нэр томъёотой хамтдаа хэрэглэгддэг.  

‘Байгалийг багшаа хэмээн үзэх’ аргыг ашиглан, үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн, 
системийг байгалийг дуурайлган загварчлан бүтээдэг бөгөөд тэдгээр нь ихэвчлэн 
сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрт тулгуурлан, байгалийн экосистемийн эргэх 
холбоог загвар болгон ажилладаг байна. Үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнүүдийг 
‘өлгийнөөс өлгийд’ хэмээх дамжлагаар бүтээдэг. Бордоо болгох боломжгүй 
эцсийн бүтээгдэхүүн (металл гэх мэт) нь аль болох үнэ цэнтэй, хэрэглэхэд хялбар 
"шим тэжээл" болж, эргэх холбоогоор үйлдвэрлэлд буцан ирдэг (Уэбстэр болон 
Жонсон, 2010). 

 

Эх сурвалж: Уэбстэр, K., болон Жонсон, C. (2010). Тойрог эдийн засгийн мэдрэмж ба 
тогтвортой байдлын боловсрол  (2 дах хэвлэл). 

Концепцийн нэр: 
Эргэх холбоо бүхий эдийн засаг 

 

Зураг. 1. Тойрог эдийн засаг (хог хаягдал = хоол, хүнс) 

 



 

Тойрог эдийн засгийн хувьд бүтээгдэхүүнийг дахин сэргээх үйл ажиллагааг 
санамсаргүй зүйл биш харин хамгийн чухалд  үйл явц юм. Загварын үе шатаас эхлэн 
бүтээгдэхүүний бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг солих боломжтой болгон, салган ашиглахад 
хялбар байх байдлаар бүтээдэг. Ашигласан материалууд нь байгаль орчинд бага нөлөө 
үзүүлдэг, хэрэглэгч болон дахин боловсруулагчийн эрүүл мэндэд эрсдэл учруулахгүй, 
дахин ашиглах эсвэл дахин засварлах боломж өндөртэй байдаг. Үнэн хэрэгтээ, 
бүтээгдэхүүнийг бүтээгч нь эзэмшиж, хэрэглэгч лицензийг нь худалдан авч, 
үйлдвэрлэгч бүтээгдэхүүний ашиглалтын хугацаа дуусахад бүтээгдэхүүнийг 
цуглуулах, дахин боловсруулах үйл ажиллагааг хариуцан ажиллах юм (Дэлхийн найзууд 
(HK), 2017).  Энэхүү аргын дагуу үйлдвэрлэл, нийлүүлэлт, ашиглалт, устгал дах хог 
хаягдлын хэмжээг хамгийн бага байлгаж, анхны нөөцийг боломжит хамгийн их 
хувиар дахин сэргээдэг. Боловсруулсан материалын ихэнх хэсгийг дахин ашиглах 
боломжтой болгохын тулд бүтээгдэхүүний орцонд орж буй материалуудыг хамгийн 
бага эрчим хүч ашиглан чанарын өндөр түвшинд дахин сэргээх боломжтойгоор 
бүтээгдэхүүнийг бүтээж байна (Эллэн MaкАртур Сан, 2016). 

 
 
 
 
 
 

Зорилго/зарчим/ 
сэдэвтэй 

холбоотой  загвар 

 

 
1. Тойрог эдийн засгийн зарчим 

a. Бүтээгдэхүүн нь  ашиглагдах хугацаандаа  ямар нэгэн хог хаягдал үүсгэдэггүй 
бөгөөд бүтээгдэхүүнийг зориулалтын дагуу задалж, дахин ашиглана. 

b. Ашиглалтын хугацаа багатай, эд ангийг нь байнга солих шаардлагатай 
бүтээгдэхүүнийг шим мандалд буцаж аюулгүй шингэдэг шим тэжээлт бодисоор 
эсхүл биологийн гаралтай орц найрлагаар хийх бөгөөд удаан эдэлгээтэй 
бүтээгдэхүүнүүд нь металл, хуванцар зэрэг шим мандалд буцаан шингэдэггүй 
техникийн материалаар хийдэг. Тиймээс хуванцар эсвэл шилийг зөвхөн дахин 
ашиглах загвартай удаан эдэлгээтэй бүтээгдэхүүн хийхэд ашиглана. 

c. Нөөцөөс хамаарах хамаарлыг багасгах, тогтолцооны уян хатан байдлыг 
нэмэгдүүлэхийн тулд энэхүү мөчлөгийг бүхэлд нь хангах эрчим хүчийг 
байгалийн сэргээгдэх эрчим хүчээс авах хэрэгтэй. 

2. Тойрог эдийн засгийн үзэл баримтлалын бүдүүвч 

Тойрог эдийн засгийн загвар нь бүтээгдэхүүний амьдралын мөчлөгийг бүхэлд нь 
харгалзан авч үздэг. Зарим бага хэмжээний үлдэгдэл хог хаягдлаас сэргийлэх 
боломжгүй тул үйлдвэрлэлийн дамжлагат шинэ нөөцийг тодорхой хэмжээгээр 
байнга нэмэх шаардлагатай байдаг. Гэсэн хэдий ч тойрог эдийн засгийн зорилго 
нь тэрхүү үлдэгдэл хаягдлыг аль болох бага байлгах, эдийн засгийн үйл явцын 
ихэнх хэсэгт дахин боловсруулсан нөөцөд тулгуурлах явдал юм (Европын 
холбоо, 2014).  



 

Байгалийн капиталыг аль болох 
хадгалж, нөөцийн гарцыг хамгийн үр 
ашигтай байлган, системийн эрсдэлийг 
хамгийн бага хэмжээнд байлгахын тулд 
тойрог эдийн засагт шилжихдээ 
өртгийн сүлжээг бүхэлд нь системчлэн 
өөрчлөх шаардлагатай. Технологийн 
инновац нь шаардлагатай өөрчлөлтийн 
зөвхөн нэг хэсэг бөгөөд байгууллагын 
сэтгэлгээнд шинэлэг шийдэл, иргэний 
нийгмийн оролцоо, санхүүжилтийн 
арга барил, төрийн бодлого мөн чухал 
шаардлагатай.  

Тойрог эдийн засагт шаардлагатай инновацад нь хог хаягдлыг багасгах загвар, 
бизнесийн шинэ загвар, дахин боловсруулах шинэ технологи болон 
хэрэглэгчийн зан төлөвийн өөрчлөлт зэргийг бүгдийг хамруулах шаардлагатай. 
Жишээлбэл, бүтээгдэхүүний загвар нь  бүтээгдэхүүний ашиглалтын хугацааг 
уртасгаж,  засварлахад хялбар болгох хэрэгтэй. Мөн түүнчлэн, бүтээгдэхүүнийг 
модульчилсан байдлаар загварчилж болох бөгөөд ингэснээр эвдэрсэн эд ангиудыг 
солих боломжтой болж, засварлахад хялбар болох юм. Технологийн өөрчлөлт 
хурдацтай явагдаж байгаа энэ үед зөвхөн хуучирсан бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг 
өөрчлөх замаар бүтээгдэхүүнийг шинэчлэх боломжтой байх шаардлагатай. 
Бүтээгдэхүүнийг ашиглалтын хугацаа дууссаны дараа түүнийг задалж, эд ангиудыг 
ахин ашиглах юм уу дахин боловсруулахад хялбар байдлаар бүтээх хэрэгтэй (Бoкeн 
нар 2016). 

3. Жорж Чаны мөрөөдлийн фермийн 1 дүгээр загвар 

Тогтвортой систем нь бие даасан организмын амьдралын мөчлөгтэй адилаар 
хадгалалт, дотоод орцыг хамгийн дээд хэмжээнд байлгаж, хог хаягдлыг хамгийн 
бага байлган эрчим хүч, нөөцийн ашиглалтын эргэлтийг хааж байдаг.  

Мөрөөдлийн ферм 1 дүгээр загварт (Зураг 2), анаеробик задлагч нь малын бууц болон 
бохир усыг ашиглаж байр, орон сууц халаах, хоол хийх, цахилгаан гаргах бүхий л эрчим 
хүчийг гаргадаг био хийг үүсгэж байна. Хэсэгчлэн цэвэршүүлсэн бохир ус замгаар 
дүүрэн усан санд орж, замаг нь фотосинтезийн зарчмаар усыг хоргүйжүүлэхэд 
шаардлагатай хүчилтөрөгчийг үйлдвэрлэж загас амьдрахад аюулгүй орчныг бүрдүүлнэ. 
Замгийг хураан авч, тахиа, нугас, галуу, болон бусад тэжээвэр амьтдыг хооллоно. 
Загасны цөөрөмд хоорондоо хамтран амьдрах чадвартай 5-6 төрлийн загас  
амьдарна. Загасны цөөрмийн усыг талбай дээр эсвэл өндөрлөсөн далан дээр ургаж 
буй ургацыг "бордох" зорилгоор ашигладаг. Загасны цөөрмийн гадаргуу дээр 
хөвөгч хэлбэрээр будаа, жимс жимсгэнэ, хүнсний ногоо тариалах боломжтой. 
Загасны цөөрмийн усыг хүлэмжид шахаж, жимс, хүнсний ногооны аж ахуйг дэмжих 
боломжтой байна. 

Зураг.2. Тойрог эдийн засаг  
(ЕК-оос зохицуулсан, 2014) 

 



 

Мөрөөдлийн ферм 1 дүгээр загварт (Зураг 3), анаеробик задлагч нь малын бууц болон 
бохир усыг ашиглаж байр, орон сууц халаах, хоол хийх, цахилгаан гаргах бүхий л эрчим 
хүчийг гаргадаг био хийг үүсгэж байна. Хэсэгчлэн цэвэршүүлсэн бохир ус замгаар 
дүүрэн усан санд орж, замаг нь фотосинтезийн зарчмаар усыг хоргүйжүүлэхэд 
шаардлагатай хүчилтөрөгчийг үйлдвэрлэж загас амьдрахад аюулгүй орчныг бүрдүүлнэ. 
Замгийг хураан авч, тахиа, нугас, галуу, болон бусад тэжээвэр амьтдыг хооллоно. 
Загасны цөөрөмд хоорондоо хамтран амьдрах чадвартай 5-6 төрлийн загас  
амьдарна. Загасны цөөрмийн усыг талбай дээр эсвэл өндөрлөсөн далан дээр ургаж 
буй ургацыг "бордох" зорилгоор ашигладаг. Загасны цөөрмийн гадаргуу дээр 
хөвөгч хэлбэрээр будаа, жимс жимсгэнэ, хүнсний ногоо тариалах боломжтой. 
Загасны цөөрмийн усыг хүлэмжид шахаж, жимс, хүнсний ногооны аж ахуйг дэмжих 
боломжтой байна. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Анаеробик задлагч нь үр тарианд маш сайн бордоо болох шим тэжээлээр баялаг 
үлдэгдлийг үүсгэдэг. Мөн тэрхүү үлдэгдлийг уураар ариутгасны дараа замаг, 
ургамлын үлдэгдэлтэй хольж мөөг тариалахад ашиглаж болно. Мөөг тариалалтаас 
үлдсэн үлдэгдлийг тэжээвэр амьтдыг хооллох эсвэл бордоо болгон ашиглах 
боломжтой. Үр тарианы үлдэгдлийг тэжээвэр амьтдад өгч, үр тариа, хоол хүнсний 
үлдэгдлээр загас хооллох, шувуу барихад ашиглах чийгийн улаан хорхойг 
үржүүлдэг. Бордоо болон өт хорхойн цутгамал нь хөрсийг төлөвшүүлдэг. Малын 
ялгадас нь анаеробик задлагч руу шингэж, улмаар их мөчлөгийг хаадаг. Үр дүнд нь 
хоол хүнс, эрчим хүчээр өөрийгөө хангахаас ч илүү өндөр бүтээмжтэй фермийг 
бий болгож байгаа юм.   

Зураг.3. Жорж Чаны мөрөөдлийн фермийн 1 дүгээр загвар 
 



 

 
 
 
 
 

Бидний өдөр 
тутмын амьдралд 

 

1. Хуучин даавууны хаягдалгүй болох нь 

 
 

Эх сурвалж: Шэйон, С. (2015). H&M ‘Зангилааг хаа’ нэртэй дахин боловсруулсан 
жинсний төрлийг гарган тойрог эдийн засагт нэгдэв. 
 

2. Шилийг дахин боловсруулан – Ekko шил 
Эkko Уэст Солушн нь олон шагнал авсан 
шил дахин боловсруулах компани бөгөөд 
шилэн лонх бутлах машин, шил цуглуулах 
машин бүхий системийг бүтээж, эргэх 
холбоо бүхий шил боловсруулах үйл явцыг 
бодит байдал болгож чадсан компани юм.  

 
Эх сурвалж: Нүүр хуудас: Ekko шил.  
http://www.ekkoglass.com/-оос авав.  
 

 
 

 
3. Цахилгаан болон электрон төхөөрөмжийн  хог хаягдал (WEEE) – Гар утас  

Гар утас нь ихэвчлэн цахилгаан болон электрон төхөөрөмжийн  хог хаягдлын 
(WEEE) томоохон хувийг бүрдүүлдэг загварлаг төхөөрөмжид тооцогддог. Гэсэн 
хэдий ч хуучин утасны ихэнх нь алт, мөнгө, ховор металлаар тоноглогдсон байдаг 
тул тодорхой хэмжээнд үнэ цэнтэй хэвээр байдаг. Гар утасны хог хаягдлыг 
цуглуулах нь бага байгаа тул, гар утасны хог хаягдлыг багасгахад янз бүрийн 
эргэх холбоо бүхий үйл ажиллагаануудыг ашиглаж болно (Эллэн МакАртур Сан, 
2015): 

Зураг. 4. Зангилааг хаах – 
Хаягдалгүй хэрэглээ 

Зураг. 5.  Хонконг дах хуучин хувцас 
цуглуулах сав 

 

Зураг. 6. Эkko  Уэст Солушны машин  



 

• Буцаан цуглуулах системийг бий болгох, жишээлбэл. Тухайн хуучирсан 
загварыг түрээслэх/буцааж худалдаж авах, хэрэглэгчийн харилцаа 
холбоог сайжруулах 

• Хуучин загваруудыг цуглуулж, хэрэглэгчийн хувийн мэдээллийг бүрэн 
устгасны дараагаар сурталчилгаа ахин явуулж утсаа дахин худалдах 

• Камер, дэлгэцийн батарей, цэнэглэгч зэрэг ахин ашиглах боломжтой эд 
ангийг нь салган авч шинэ төхөөрөмж бүтээхэд ашиглах  

• Ашиглалтын хугацаа дууссан ухаалаг утсыг сэргээн засварлах  

Дараа нь салгахад хялбар байлгахын тул цавуу бага ашиглах зэргээр сайжруулах, 
засах технологийг хөгжүүлж, бүтээгдэхүүний загварыг өөрчлөх 

 
 
 
 
 

Тодорхой 
салбарууд дахь 

хэрэглээ 
 

 
Бусад салбаруудтай уялдах нь: 

Хог хаягдлын менежментийн салбар 

• Эргэх холбоо бүхий эдийн засагт тогтвортой загварын салбар хэрхэн туслах 
вэ 

• Т. Парк дах лагийг боловсруулах 

 
 

 
Холбогдох 

асуудлуудыг 
тодорхойлох нь 

 

Хонконгийн дахин боловсруулах салбарын сул тал  
Хятад улс Хонконгийн хогийн цэгт үзүүлэх шахалтыг нэмэгдүүлэхэд нөлөөлөх 
шийдвэр болох 2017 оны эцэс гэхэд 24 төрлийн бага агуулгатай дахин боловсруулах 
хог хаягдлын импортыг хориглохоо зарласан юм. Гэсэн хэдий ч Хонконгийн дахин 
боловсруулах салбар энэ талаар нэг их зүйлийг хийж чадаагүй. Хонконгийн дахин 
боловсруулах салбарын зарим сул талуудыг доор авч үзэв.  
Нэгдүгээрт, Хонконг дахин боловсруулдаггүй. Хотын цуглуулсан дахин боловсруулах 
боломжтой хог хаягдлыг бүгдийг нь биш юмаа гэхэд дийлэнхийг нь экспортолдог 
бөгөөд үүний бараг 98 хувийг Хятад руу тээвэрлэдэг. 
Хоёрдугаарт, экспорт хийхээс өмнө дотооддоо бага боловсруулалт хийдэг. 
Экспортлогчид ихэвчлэн бага чанартай материалыг тээвэрлэдэг. 
Гуравдугаарт, орчин үеийн хотын хувьд Хонконгийн дахин боловсруулах систем нь 
гайхмаар энгийн бөгөөд дахин боловсруулах боломжтой хог хаягдлыг цуглуулахын 
тулд хөгжиж буй орнуудад илүү түгээмэл байдаг албан бус хог түүгчдэд тулгуурласан 
хэвээр байна. Энэ нь мөн хотын нийгмийн хамгааллын сүлжээний үр ашиггүй байдлыг 
онцлон харуулж байгаа юм. 
Хэрэглээг бууруулах уриалгын санаа нь сайхан боловч гол асуудлыг шийдэж чадахаар 
биш. Үйлдвэрлэгчид бүтээгдэхүүнийхээ амьдралын мөчлөгийг бүхэлд нь хариуцах 
ёстой боловч одоогийн байдлаар хог хаягдлыг дахин ашиглах зардлыг ихэвчлэн хотууд, 
тэдний иргэд үнэ тариф төлөх замаар хариуцаж байна. Гэвч эдгээр зардлыг 
үйлдвэрлэгч, импортлогчид төлөх ёстой юм. 
Үйлдвэрлэгч, импортлогчоос хураасан мөнгийг дахин боловсруулах үйл ажиллагаанд 
татаас олгох, нөөцийг нөхөн сэргээх, тогтвортой хэрэглээний боловсрол олгох замаар 
дахин боловсруулах үйлдвэрлэлийг дэмжихэд ашиглаж болно. Үүнээс гадна төр дахин 



 

боловсруулах салбарыг өөрчлөх ёстой. Өөрсдийн хог хаягдлыг Хятад гэх мэт бусад 
улсууд руу тээвэрлэх нь тогтвортой, урт хугацааны шийдэл биш юм. 
Одоохондоо энэ салбар дахин боловсруулах боломжтой хог хаягдлыг илүү өндөр 
зэрэглэлийн бүтээгдэхүүн болгон боловсруулах, тухайлбал, холимог цаасны хог 
хаягдлыг нухах, хуванцар хог хаягдлыг үрлэн нунтаглах зэргээр ажиллах ёстой. 
Импортын хориг нь ангилаагүй цаас, цаас, PET хаягдал зэрэг бага агуулгатай хаягдал 
бүтээгдэхүүнийг хамарч байгаа тул энэ нь чухал юм. 
Засгийн газар Хонконгийн нөөцийг дотооддоо дахин ашиглах чадавхаа хөгжүүлэхэд 
урт хугацаандаа анхаарах ёстой. Дахин боловсруулсан бүтээгдэхүүнийг өргөжүүлэхэд 
хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй. Мөн Засгийн газар өөрөө байгаль орчинд үзүүлэх 
сөрөг нөлөө багатай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг худалдан авч, улмаар тойрог эдийн 
засгийг бий болгох замаар орон нутгийн ногоон үйлдвэрлэлийг дэмжих ёстой. 
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