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Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2012 оны  
39 дүгээр тогтоолын хавсралт 

 
"ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ" АЙМГИЙН ДЭД ХӨТӨЛБӨР 

Нэг. Дархан-Уул аймгийн хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, хангамж, 
аюулгүй байдлын өнөөгийн байдал 

1.1. Хүнсний үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал: Дархан-Уул аймгийн аж 

үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүнд хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт 5.2 хувийг эзэлж 

байна. 2009 оны жилийн эцсийн байдлаар 47 аж ахуйн нэгж, 33 хувиараа хөдөлмөр 

эрхлэгч хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж  

байгаа бөгөөд тэдгээрт 800 гаруй хүн ажиллаж байгаа нь аймгийн нийт ажиллагсдын 0.8 

хувийг эзэлж байна. Тус аймагт ажиллаж буй жижиг, дунд үйлдвэрүүдийн 45,0 хувийг 

хүнсний чиглэлийн үйлдвэрүүд эзэлж байна. 

Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт: Жилдээ 3000 толгой мал нядлах, 

жилд 20000 тн тураг мах үйлдвэрлэх хүчин чадал бүхий мал нядлах, боловсруулах 2 

үйлдвэр, 5000 тн махан консеров үйлдвэрлэх ОХУ-ын 100.0 хувийн хөрөнгө оруулалттай 1 

үйлдвэр, махан бүтээгдэхүүний /хиам, бууз, банш/ 14 үйлдвэр, өлөн боловсруулах 1 

үйлдвэр тус тус ажиллаж байна. Дээрхи үйлдвэрийн хүчин чадлыг бүрэн ашиглавал мах, 

махан бүтээгдэхүүнээр аймгийн хүн амыг бүрэн хангах боломжтой боловч мал нядлах, 

боловсруулах үйлдвэрийн үйл ажиллагаа эргэлтийн хөрөнгөгүйгээс зогсонги 

байдалтай байгаагаас аймгийн дүнгээр 95.8 тн мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн нь 

хүн амын мах, махан бүтээгдэхүүний хэрэгцээний 2.0 орчим хувийг л хангаж, үлдэх 

хэсгийг иргэдийн гар дээр бэлтгэсэн махаар хангаж байна. 

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт: Аймгийн хэмжээнд сүү, сүүн 

бүтээгдэхүүн боловсруулах 15 үйлдвэр ажиллаж байгаагийн 50.0 гаруй хувь нь зөвхөн 

зайрмаг үйлдвэрлэж, сүүний үйлдвэрүүд хүчин чадлынхаа дөнгөж 30.0-50.0 хувийг л 

ашиглаж байна. "Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан"-аас сүү боловсруулах 

үйлдвэрүүдэд дэмжлэг үзүүлсний дүнд 100 тн хүчин чадал бүхий сүүний гүн хөлдөөх 

камер шинээр ашиглалтанд орж, 40 тн-ын хүчин чадал бүхий хуурай сүүний үйлдвэр 

байгуулах ажлын эхлэл тавигдан үйлдвэрүүдийн ажлын байр, техник, тоног төхөөрөмж- 

шинэчлэгдэж, технологи нь сайжирч байна. 

Гурил, гурилан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт: Тус аймагт жилдээ 50.0 мянган 

тн гурил үйлдвэрлэх хүчин чадал бүхий 8 үйлдвэр, Улсын нөөцийн газрын үрийн агуулах, 

54.0 мянган тоннын хүчин чадал бүхий үр тариа хадгалах элеватор бий. Үүнээс гадна 30.0 

мянган тн-ын хүчин чадалтай гурилын үйлдвэр байгаа боловч үйл ажиллагаа нь 

зогсонги байна. Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа үйлдвэрүүдийн хүчин 

чадлыг бүрэн ашиглавал гурил, гурилан бүтээгдэхүүний хэрэгцээг бүрэн хангах 

боломжтой. 

Исгэлтийн үйлдвэрлэлт: Манай аймагт тусгай зөвшөөрөлтэй архины 2, 

спиртийн 2 үйлдвэр байдаг боловч 1500 мянган литр спирт, 1000 мянган литр архи 

үйлдвэрлэх хүчин чадал бүхий 1 үйлдвэр үйл ажиллагаа явуулж байна. Хийжүүлсэн 

ундааны 10 гаруй үйлдвэр улирлын чанартай үйлдвэрлэл явуулж байсан бөгөөд ихэнх нь 

ажлын байр, тоног төхөөрөмж шаардлага хангаагүйн улмаас үйл ажиллагаа нь 

зогссон. 

 1.2. Хүн амын хүнсний бүтээгдэхүүний хангамжийн өнөөгийн байдал: 

Аймгийн хэмжээний жишсэн дундаж хүн амын /87,1 мянга/ гол нэрийн хүнсний 

бүтээгдэхүүний жилийн хэрэгцээг тооцоход мах, махан бүтээгдэхүүн 5826,3 тн, сүү, сүүн 

бүтээгдэхүүн 13,7 мянган литр, гурил 8080,1 тн шаардагдаж байгаа бөгөөд энэхүү 

хангамжийг бүрдүүлэх зорилгоор хүн амын улирлын болон тухайн сарын хүнсний 
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бүтээгдэхүүний хэрэгцээг тооцож байна. 

Дархан-Уул аймаг нь бусад аймгуудыг бодвол жижиг, дунд үйлдвэр, газар тариалан 

нилээд хөгжсөн бөгөөд орон нутгийн гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэцээг өөрийн 

үйлдвэрлэлээр 80-100 хувиар хангах бүрэн боломжтой. 2011 онд хүн амын физиологийн 

хэрэгцээт гурилын 162,7 хувь буюу 13151 тн, үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан сүү, сүүн 

бүтээгдэхүүнээр 110 хувь буюу 16,0 мян.л, үйлдвэрийн аргаар бэлтгэсэн мах, махан 

бүтээгдэхүүнээр 1759,2 тн буюу 30,0 хувиар хангах хэмжээний үйлдвэрлэлийг явуулсан 

бөгөөд гурилын үйлдвэрүүдэд 18695,1 тн буудай нөөцөлсөн нь 2012 оны гурилын 

хэрэцээг 160,0 хувиар, үйлдвэрийн аргаар 1000 тн мах бэлтгэн нөөцөлсөн нь хаврын 

улирлын махны хэрэгцээг 55,0 хувиар хангах боломжийг тус тус бүрдүүлсэн байна. 

2011 онд 24 багийн 552 өрхийн 2163 иргэнийг хамруулан хийсэн хүнсний гол 

нэрийн бүтээгдэхүүний бодит хэрэглээний судалгааны дүнгээс үзэхэд бодит хэрэглээг 

жишсэн дундаж хүн амын хоногийн хэрэгцээтэй харьцуулахад сүү, гурил, төрөл бүрийн 

будаа, өндөг, ургамлын тосыг хангалттай хэмжээнд, мах, махан бүтээгдэхүүн 71,0, тараг 

92,0, төмс 85,0, хүнсний ногоо 50,0, жимс жимсгэнэ 35,0, буурцагт ургамал 15,0 хувиар 

буюу хангалтгүй, сахар-чихрийн зүйлийг 1 дахин илүү хэмжээгээр хэрэглэж байна. 

Жирэмсэн эмэгтэй болон хөхүүл эхчүүдийн хоолны хүртээмж, шимт чанар 

хангалтгүй, нийгмийн эмзэг хэсэг болох асран хамгаалах хүнгүй, хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэн, өндөр настан, ядуу өрхийн хүн амд хүнсний хомсдол илүү их байна. 

1.3. Хүнсний бүтээгдэхүүний шимт чанар, эрүүл ахуй, аюулгүй 

байдлын өнөөгийн байдал: Аймгийн хүнсний хэрэглээнд мах, гурил, төмс, хүнсний 

ногоо, сүү сүүн бүтээгдэхүүн зонхилж, эрдэс, амин дэмийн гол эх үүсвэр болох жимс, 

жимсгэнэ бага хувийг эзэлсэн хэвээр байна. Хүний хоногийн хоолны дундаж илчлэгээс 

эмзэг бүлгийн хүн 30,0 хувиар бага илчлэгтэй хоол хэрэглэж байна. 

Хүнсний шимт чанар, хооллолтын гол үзүүлэлт болох хүүхэд бага жинтэй төрөх, 

0-5 насны хүүхдийн өсөлт хоцрол, тураал, сульдаа зэрэг үзүүлэлтүүд буурч байгаа 

боловч жирэмсэн эхчүүд, 0-5 насны хүүхдийн дунд цус багадалт төдийлөн буурахгүй 

байна. 

Аймгийн хүн амын хүнсний хэрэглээ, зохистой хооллолтын мэдлэг, дадал 

хангалтгүй байгаагаас хүн амын дундах хоол хүнсээс шалтгаалах өвчин эмгэг буурахгүй 

байна. 

Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй хүнсний үйлдвэр, цех, нийтийн хоол, 

худалдааны 780 гаруй объектыг жилд тус бүр 1-1.2 удаа хянаж байна. 

Хяналтын нэгдсэн лабораторигүй, аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 

итгэмжлэгдсэн лабораториуд хүнсний аюулгүй байдлын бүрэн үзүүлэлтээр шинжлэх 

бололцоогүйгээс хяналтын 25-30 хувийг лабораторийн шинжилгээтэй хянаж байна. 

Аймгийн хүн амын хүнсний хэрэгцээнд нийлүүлэгдэж байгаа бараа 

бүтээгдэхүүн, тухайлбал чихэр, компот, төрөл бүрийн амтлагч, цай, сахар, будаа, 

нөөшилсөн бүтээгдэхүүн, дарс зэрэг нийт хүнсний бүтээгдэхүүний 70-80 хувийг импортын 

бүтээгдэхүүн эзэлж байна. Ялангуяа жимс, хүнсний ногоо, хүнсний үйлдвэрлэлд 

хэрэглэгдэж буй туслах түүхий эд, хүнсний нэмэлт бодисууд БНХАУ-аас хараат байна. 

Сүүлийн 5 жилийн дунджаар хяналт шалгалтын явцад шинжилгээнд 

хамрагдсан бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдлын шаардлага хангаагүй дээжийн эзлэх 

хувь хэмжээ жил бүр буурч байгаа хэдий ч үйлдвэрлэлийн зориулалтын ажлын байр 

хангалтгүй, үйлдвэрлэлтийн технологи, хадгалалт, тээвэрлэлтийн горим 

зөрчигдсөнөөс мах, махан бүтээгдэхүүн, нөөшилсөн бүтээгдэхүүн, хоол, жимс, хүнсний 

ногоо зэрэг бүтээгдэхүүнүүд чанар аюулгүй байдлын шаардлага хангахгүй тохиолдол 

байна. 

Нийтийн хоолны газруудад хийсэн шинжилгээтэй хяналтаар нийтийн хоолны 

газрын ажиллагсадын гар, хувцас, хоол үйлдвэрлэлийн ажлын байр, тоног 

төхөөрөмж, сав суулга, багаж хэрэгслийн угаалга цэвэрлэгээ, ариутгалыг зааврын дагуу 

хийдэггүйгээс нянгаар бохирлогдох зөрчил илэрч байна. Энэ нь мэргэжилтэй боловсон 
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хүчин хангалтгүй, мэргэжлийн сургалтын чанар муу, хүн амын дунд эрүүл ахуйн зөв дадал 

хандлага бий болоогүй, энэ талаарх мэдлэг сул, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэгчдийн 

дотоодын хяналт сул байгаатай холбоотой байна. 

Хүн амын биеийн дархлаа сул, ус, хүнсний эрүүл ахуйн аюулгүй байдал, нийтийн 

хоол хүнс үйлдвэрлэлийн технологийн горим алдагдахтай холбоотой хоол хүнсний 

гаралтай хордлого халдвар гарах магадлал ихсэх хандлагатай байна. 

Сүүлийн 5 жилийн статистик дүн мэдээг авч үзвэл хоол шингээх эрхтний өвчин 

тогтмол 1-2-р байрыг эзэлж байгаа, нас баралтын тэргүүлэх 5 шалтгааны 2-3-р байрыг 

хавдар эзэлж байгаа нь цаашид хоол хүнстэй холбоотой өвчлөлийг нарийвчлан 

судлахын тулд статистик дүн мэдээг уялдуулан гаргаж байх зайлшгүй шаардлагатай 

байна. 

Шинжлэх ухаан, технологи хөгжиж хүнс болон ундны усанд агуулагдаж байгаа 

төрөл бүрийн бодисоос хүн, амьтан, байгаль орчинд үзүүлэх үйлчилгээ, сөрөг 

нөлөөллийн талаархи мэдлэг тэлэх тусам химийн найрлага, чанарын талаар илүү нарийн, 

дэлгэрэнгүй мэдлэг, мэдээллийг шаардаж байна. 

Сорил шинжилгээг автоматжуулж, аналитик багаж тоног төхөөрөмжийг өргөнөөр 

ашиглаж, шинжлэх арга ажиллагааг хөнгөвчлөн, шинжилгээий хариу богино хугацаанд 

өндөр нарийвчлалтай хийж гүйцэтгэх шаардлага тулгарч байна. 

Хүнсний үйлдвэрийн салбарыг өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд хөрөнгө оруулалт, 

хөнгөлөлттэй зээл тусламжийг түлхүү чиглүүлэн, бүтээгдэхүүнийг сурталчилах, 

борлуулалтыг өргөжүүлэх, дотоодын бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлыг 

сурталчилах чиглэлээр олон төрлийн үзэсгэлэн худалдаануудыг төрийн болон төрийн 

бус, төслийн байгууллагууд хамтран зохион байгуулсны дүнд аймгийн хүнсний 

үйлдвэрлэл, хангамжийн түвшин дээшилж байгаа боловч энэ салбарын бодлогыг 

хэрэгжүүлэхэд салбар хоорондын, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд, 

үйлдвэрлэгчид, хэрэглэгчдийн ажлын уялдаа холбоог шинэ шатанд гаргах шаардлагатай 

байна. 

  

Хоѐр. Хөтөлбөр боловсруулах үндэслэл, шаардлага 

 

2.1. Эрх зүйн үндэслэл: Монгол улсын Засгийн газраас "Хүнсний хангамж, 

аюулгүй байдал, хоол тэжээл" дэд хөтөлбөрийг 2002 онд батлан хэрэгжүүлж эхэлснээс 

хойш "Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого", "Хүнсний аюулгүй байдал" 

үндэсний хөтөлбөрүүдийг батлан хэрэгжүүлж байгаа билээ. 

Хүн амын хүнсний хэрэглээ олон улсын хөгжлийн зүй тогтлыг даган 

өөрчлөгдөж байгаа тул хөтөлбөрийг шинэчлэн боловсруулах шаардлага гарч байна. 

Засгийн газрын 2009 оны 32 дугаар тогтоолоор баталсан "Хүнсний баталгаат 

байдал" хөтөлбөрийг Засгийн газрын 2011 оны 114 дүгээр тогтоолоор "Хүнсний аюулгүй 

байдал" хөтөлбөр болгон өөрчилж, "Атрын 3 дахь аян", "Сүү", "Экологийн цэвэр 

бүтээгдэхүүн" 3 хөтөлбөрүүдийг нэгтгэсэнтэй холбогдуулан аймгийн Засаг даргын 

захирамжаар энэхүү хөтөлбөрийг боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулан, төлөвлөгөөг 

гарган дэд хөтөлбөрийн төслийг боловсрууллаа. 

 

2.2. Практик шаардлага: Манай аймгийн хувьд хэдийгээр төмс, хүнсний ногооны 

үйлдвэрлэлээр дотоодын хэрэгцээгээ хангахаар байдаг боловч импортоор орж ирсэн 

гурил, ургамлын тос, төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ байсаар байна. 

Импортоор орж ирж байгаа хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн нь гарал үүслийн 

хувьд тодорхойгүй, тэр болгон шинжилгээнд хамрагдаж баталгаажихгүйгээр хүн амын 

хэрэглээнд шууд нийлүүлэгдэж байна. 

Хүн амын хэрэгцээнд нийлүүлж байгаа мах, сүү, төмс, хүнсний ногоог савлах, 

хадгалах, тээвэрлэх, худалдах үе шатанд технологийн горим, эрүүл ахуй, ариун цэврийн 

шаардлага зөрчигдөх явдал түгээмэл байна. 

Иймд гол нэрийн хүнсний хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангах, 
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импортыг бууруулах, эдийн засгийн тогтворгүй байдал, гамшгийн үед хэрэглэх хүнсний 

нөөцийг нэмэгдүүлэх, хүн амын хоол тэжээлийн дутал, халдварт бус өвчний 

тархалтыг бууруулахад төрөөс үзүүлэх дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг 

яаралтай авах зэрэг олон асуудал тулгамдаж байгаа нь энэхүү хөтөлбөрийг 

шинэчлэн боловсруулах практик шаардлага, үндэслэл болж байна. 

Гурав. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хугацаа 

3.1. Энэхүү хөтөлбөрийг 2012-2016 онд нэг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. 

Дөрөв. Хөтөлбөрийн зорилго, тэргүүлэх чиглэл 

4.1. Энэхүү хөтөлбөрийн зорилго нь хөдөө аж ахуй, хүнсний салбарын 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтийг нэмэгдүүлэх замаар аймгийн хүн амыг тэжээллэг,  эрүүл 

ахуйн баталгаатай хүнсээр жигд, хүртээмжтэй, тогтвортой хангаж, эрүүл аж төрөх болон 

аймгийн брэндийн органик хүнсийг бий болгож зах зээлд өрсөлдөхүйц эдийн засгийн 

шинэ чадавхи, нөхцлийг бүрдүүлэхэд оршино. 

4.2. Хөтөлбөрийн зорилгыг хангах хүрээнд дараахь 4 тэргүүлэх  

чиглэлийн хүрээнд холбогдох зорилтуудыг тодорхойлон дэвшүүлж байна. Үүнд: 

4.2.1. Нэгдүгээр тэргүүлэх чиглэл: Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах эрх зүй, 

эдийн засаг, зохион байгуулалтын таатай орчин бүрдүүлэх. 

4.2.1.1. Эдийн засаг, санхүү, бизнесийн таатай орчин бүрдүүлж дотоод,  

гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх 

4.2.1.2. Хүнс, хөдөө аж ахуй, худалдааны салбарт хэрэгжиж буй дүрэм журам,   

стандартыг мөрдүүлэх, дотоод хяналтын лабораторийг  нэвтрүүлэх, тогтмолжуулах 

4.2.2. Хоёрдугаар тэргүүлэх чиглэл: Хүн амыг тэжээллэг, эрүүл ахуйн 

баталгаатай хүнсээр хүртээмжтэй, тогтвортой хангах, үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан 

хүнсний бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх. 

4.2.2.1. Гол  нэрийн  хүнсний  хэрэгцээг дотоодын  үйлдвэрлэлээр  хангах, 

импортыг бууруулах. 

4.2.2.2. Байгалийн гамшиг, эдийн засгийн тогтворгүй байдал, хүнсний хомсдлын 

үед хүн ам, ялангуяа эмзэг бүлгийн хүн амын хүнсний хангамжийг  тогтворжуулах. 

4.2.2.3. Улирлаас хамаарах хүнсний бүтээгдэхүүний хүртээмжийн  ялгааг 

багасгах 

4.2.3. Гуравдугаар тэргүүлэх чиглэл: Хүнсний бүтээгдэхүүн, ундны усны 

эрүүл ахуйн баталгааг хангах хяналт, мэдээллийн сүлжээг боловсронгуй болгох. 

4.2.3.1.Хүнсний түүхий эд бэлтгэх, боловсруулах, хадгалах, тээвэрлэх, борлуулах 

бүх дамжлагад хөдөө аж ахуй, эрүүл ахуй, үйлдвэрлэлийн зохистой  дадлуудыг 

нэвтрүүлж, бүтээгдэхүүний эрүүл ахуйн баталгааг хангах. 

4.2.3.2. Хүнсний эрүүл ахуйн байдалд аюулын дүн шинжилгээ болон эгзэгтэй 

цэгийн хяналтыг нэвтрүүлэх. 

4.2.3.3. Хүнсний аюулгүй байдлын хяналтыг сайжруулах 

4.2.3.4. Ундны усны хүртээмж, чанар, эрүүл ахуйг сайжруулах 

4.2.4. Дөрөвдүгээр тэргүүлэх чиглэл: Хүнсний тэжээллэг чанарыг 

сайжруулах, зохистой хооллолтыг дэмжиж, хоол тэжээлийн дутлыг бууруулах, зонхилох 

халдварт бус өвчнөөс сэргийлэх. 

4.2.4.1. Хоол тэжээлийн талаархи хүн амын боловсролыг дээшлүүлэх. 

4.2.4.2. Хоол тэжээлтэй холбоотой өвчин, эмгэгээс сэргийлэх, хяналт тавих, 

4.2.4.3. Органик хүнс, зохицуулах үйлчилгээтэй болон баяжуулсан хүнсний 

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, хэрэглээг нэмэгдүүлэн бага насны хүүхдийн нэмэлт хоолны 

үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. 
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Тав. Хөтөлбөрийн зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа  

5.1. Нэгдүгээр тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд дараахь арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлнэ. 

5.1.1. Мал, амьтан, ургамлын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүний тэжээллэг 

чанар, хүн амын хүнсний хэрэгцээ, хэрэглээг тодорхойлон, аймгийн жишсэн дундаж хүн 

амын хүнсний хэрэцээг "Монгол хүний хоол тэжээлийн физиологийн норм"-ын дагуу сум 

тус бүрээр тооцон гаргаж, нормыг мөрдөхөд чиглэгдсэн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. 

5.1.2. Хүнсний үйлдвэрлэл, экспорт, импорт, хүн амын хүнсний хэрэглээ,  эрүүл 

мэндийн мэдээллийн сан, мэдээллийн сүлжээ бий болгоно. 

5.1.3. Ургамлын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрийг Хонгор, Дархан, 

Шарын гол сумдад, бүтээгдэхүүний сав, баглааны үйлдвэрийг Дархан, Орхон сумдад 

байгуулна. 

5.1.4. Хүнс, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжих сан, зээлийн батлан  

даалтын санг бүрдүүлсэнээр жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн зээл авах чадвар 

нэмэгдэж, үйл ажиллагаагаа жигдрүүлэх, өргөтгөх боломж бүрдүүлнэ. 

5.1.5. Хүнсний үйлдвэрүүдийг дотоод хяналтын лабораторитой болгох, 

лаборатори, боловсон хүчний чадавхийг бэхжүүлэх, уялдаа холбоог сайжруулах 

зорилгоор үйлдвэрлэл, хяналтын байгууллагуудын хамтарсан сургалтуудыг зохион 

байгуулна. 

5.1.6. Аймгийн нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж буй аж ахуйн  

нэгжүүдийн хүнсний үйлдвэрлэл, технологийн хүрээнд хийгдэх хяналтын болон  

баталгаажуулалтын дээжинд сорилын шинжилгээг чанарын өндөр түвшинд богино 

хугацаанд түргэвчилсэн аргаар хийж гүйцэтгэх, "Сорилтын болон калибровкын 

лабораториудын чадавхид тавих шаардлага" МNS ISО/IЕС 17025-2007-г бүрэн хангасан 

лабораторитой болно. 

5.1.7. Гялгар уутны хэрэглээг багасгах зорилгоор цаасан болон давуун уут, сав 

баглаа боодлын үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. 

5.2. Хоёрдугаар тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд дараахь арга хэмжээг  авч 

хэрэгжүүлнэ. 

5.2.1. Хөтөлбөрийн 4.2.2.1 дэх зорилтыг хэрэгжүүлэх голлох арга хэмжээ нь 

"Аймгийн хөдөө аж ахуйг 2021 он хүртэл хөгжүүлэх нэгдсэн бодлого"-ын баримт бичгийн 5, 

6 дугаар зүйлд төлөвлөгдсөн арга хэмжээнүүд байна. 

5.2.2. Хүн амыг үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан хүнсний бүтээгдэхүүнээр 

хангах, үйлдвэрүүдийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн арга хэмжээг 

авчхэрэгжүүлнэ. 

5.2.3. Аймаг, сумын түвшинд гамшгийн үед хэрэглэх хүнсний гол нэрийн  

бүтээгдэхүүний нөөцтэй байх арга хэмжээ авч, Улсын нөөцийн агуулахуудыг хүнсний 

бүтээгдэхүүн удаан хугацаагаар хадгалах шаардлагад нийцүүлнэ. 

5.2.4. Аймаг, сум суурин газруудын хэрэгцээнд тохирсон бага, дунд хүчин чадал 

бүхий мах, сүү, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ, ургамлын тос боловсруулах жижиг 

үйлдвэр, цех байгуулах үүсгэл, санаачилгыг дэмжин хөнгөлөлттэй зээлд  хамруулна. 

5.2.5. Нийгмийн эмзэг бүлэгт хоол, тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх 

5.2.6. Малын гаралтай түүхий эдийн үнэ, агуулах, түүхий эд бэлтгэгчийн 

талаарх судалгаа хийгдэж, хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд борлуулах худалдааны 

нэгдсэн сүлжээтэй болно. 

5.2.7. Мал нядалгааны ажлыг зөвхөн үйлдвэрийн зориулалттай орчинд хийж 

хэвшүүлэх болно. 

5.3. Гуравдугаар тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд дараахь арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлнэ. 

5.3.1. Мал нядалгааны газар, сүү хүлээн авах цэгүүдийн үйл ажиллагаанд  эрүүл 
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ахуйн зохистой дадлыг нэвтрүүлж, гэрчилгээжүүлнэ. 

5.3.2. Хүнсний боловсруулах үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаанд магадлан 

итгэмжлэл хийж зэрэглэл тогтооно. 

5.3.3. Хүнсний боловсруулах үйлдвэрүүдэд аюулын дүн шинжилгээ болон  

эгзэгтэй цэгийн хяналтын тогтолцоо (НАССР), Хүнсний аюулгүй байдлын чанарын  

удирдлагын тогтолцоо (ISO9001), Хүнсний хэлхээ (дамжлагуудын)-ний хяналтын 

тогтолцоо (ISO22000:2007)-г нэвтрүүлнэ. 

5.3.4. Хүнсний зориулалттай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд хүнд металл, цацраг 

үүсгүүр, ургамал хамгааллын бодис, малын эм зэрэг бодисын үлдэгдлийн тандалт, 

шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг тогтмолжуулах, мэргэжилтэй боловсон хүчнээр  хангах. 

5.3.5. Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх малын эм, бэлдмэл, пестицид, бусад химийн 

бодисын үлдэгдэл, хүнд металл болон өвчин үүсгэгч нянгийн бохирдлыг хянах,  тандах 

5.3.6. Төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнийг гарал үүсэл, эрүүл ахуйн 

баталгаа, хаяг, шошготойгоор зах зээлд нийлүүлэх ажлыг зохион байгуулна. 

5.3.7. Хүнсний бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлын стандарт, техникийн 

нөхцлийг олон улсын нийтлэг жишигт нийцүүлэхэд чиглэгдсэн арга хэмжээг авч  

хэрэгжүүлнэ. 

5.3.8. Түргэн гэмтэх хүнсний бүтээгдэхүүнийг зориулалтын тээврийн 

хэрэгслээр тээвэрлэх, борлуулах шат дамжлагад хөргүүртэй тоног төхөөрөмж ашигладаг 

нөхцлийг бүрдүүлнэ. 

5.3.9. Нийтийн хоолны үйлчилгээ, хүнсний худалдаа эрхлэгчид, сургууль,  

цэцэрлэгийн   хүүхдийн   хоол   тэжээлийн   бэлтгэн   нийлүүлэгчдийг   эрүүл   

ахуйн зохистой дадал мөрдүүлэх сургалтад хамруулна. 

5.3.10. Хүн амын ундны усны хэрэгцээнд тохиромжгүй усыг цэнгэгжүүлэх  

технологийн үүсгэл санаачилгыг дэмжинэ. 

5.3.11. Хөдөөгийн   хүн амын ундны усны эх үүсвэрүүдэд шинжилгээ хийх,  эрүүл 

ахуйн хамгаалалтын бүс топгоож,  бохирдлоос хамгаалах, мал амьтан услах цэгүүдийг 

хүний унданд хэрэглэдэг худаг, булаг шандаас зайдуу болгон тусгаарлана. 

5.3.12.  Усаар дамжин халдварлах өвчний тандалт хийх судалгаа, мэдээллийн 

ажлын чанарыг сайжруулна. 

5.4. Дөрөвдүгээр тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд дараахь арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлнэ. 

5.4.1. Нийтийн хоолны үйлчилгээ, хүнсний худалдаа эрхлэгчид, сургууль,  

цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол тэжээл бэлтгэн нийлүүлэгчдийг эрүүл ахуйн зохистой  дадал 

мөрдүүлэх сургалтад хамруулна. 

5.4.2. Хүн амын насны онцлог, хүйсийн ялгааг харгалзан хоол 

тэжээлийнсургалтын хөтөлбөр, стандарт бий болгож, сургагч багш, сайн дурын 

ажилтан бэлтгэнэ. 

5.4.3. Боловсрол, эрүүл мэндийн байгууллагыг түшиглэн зохистой хооллолтыг 

дэмжих танхим бий болгож, байнгын сургалт явуулна. 

5.4.4. Хот суурин газруудад тураал, цус багадалт, рахит зэрэг хоол тэжээлийн 

дуталтай хүүхдийг эмчлэх сувиллын газар, мөн эмчилгээний болон бага насны хүүхдийн 

нэмэгдэл хоол үйлдвэрлэх үйлдвэр, цех бий болгох. 

5.4.5. Бага насны хүүхдийн өсөлт, хөгжлийг тогтоосон хугацаанд нь өрхийн эмч 

нар хэмжих, мэдээлэх, түүний мөрөөр эмчлэн сувилах ажлыг сайжруулах,  өсөлт 

хөгжилтийн үндэсний мэдээллийн сан бүрдүүлэх. 

5.4.6. Сургуулийн "Үдийн цай" хөтөлбөрийн хүрээнд олгож байгаа хүнсний  

тэжээллэг чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулж 60-аас доошгүй хувьд сүү, цагаан идээ 

хэрэглэдэг болох. 

Зургаа. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэнээр гарах үр дүн 
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6.1. Хүнсний боловсруулах үйлдвэрүүдэд техник, технологийн шинэчлэл 

хийгдэж, боловсруулсан бүтээгдэхүүний хэмжээ 2011 оноос 30,0 хувиар нэмэгдсэн байна. 

6.2. Хүн амын сүү, гурил, ургамлын тос, төмс, хүнсний ногооны хэрэгцээг бүрэн, 

махны 53,0, өндөгний 32,0, цөцгийн тосны 15, жимсний 1,0 хувийг дотоодын 

үйлдвэрлэлээр хангадаг болсон байна. 

6.3. Аймгийн хүнсний нөөц санг бүрдүүлэх, эрх зүй, эдийн засгийн нөхцлийг 

бүрдүүлэн, гамшгийн үеийн нөөцийн гурилыг 20 хоногийн, цагаан будаа, элсэн  

чихрийг 15 хоногийн хэрэгцээтэй тэнцэх стратегийн нөөцийг нийт хэрэцээний 30-35 хувьд 

хүргэсэн байна. 

6.4. Хүнсний бөөний худалдааны сүлжээнд хамрагдах нөхцлийг бүрдүүлсэн байна. 
6.5. Хөдөө аж ахуйн болон боловсруулах үйлдвэрийн цогцолбор бий болно. 

6.6. Хүнсний үйлдвэрлэлд дотоод хяналтын лаборатори бүрэн нэвтэрч, чанар 

аюулгүй байдлын шаардлага хангаагүй бүтээгдэхүүнийг зах зээлээс буцаан татах журам 

бий болж, мөрдөгдөнө. 

Долоо. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх удирдлага, зохион байгуулалт 

7.1. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг орон нутагт уялдуулан зохион байгуулах, 

хяналт тавих үүрэг бүхий ажлын хэсгийг аймгийн Засаг даргын захирамжаар томилон 

ажиллуулна. 

7.2. Хөтөлбөрийн тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд тавьсан зорилтуудыг 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээг аймаг, сумдын Засаг дарга нарын Үйл ажиллагааны  

төлөвлөгөө болон жил бүр аймаг, сумдын нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх төлөвлөгөөнд 

тусгуулах замаар хэрэгжүүлнэ. 

7.3. Хөтөлбөрийг аймагт хэрэгжүүлж буй доорхи хөтөлбөр, төслүүдтэй 

уялдуулан хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 

- "Дархан-Уул аймгийн хөдөө аж ахуйг 2021 он хүртэл хөгжүүлэх нэгдсэн  

бодлого/2009-2021/ 

- "Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжпийг дэмжих" дэд хөтөлбөр /2004-2015/ 

- "Ногоон хувьсгал" 2 дахь шатны хөтөлбөр /2005-2012/ 

- "Жимс, жимсгэнэ" хөтөлбөр /2007-2012/ 

- "Чацаргана" аймгийн дэд хөтөлбөр /2009-2016/ 

- "Үдийн цай" төсөл 

Найм. Хөтөлбөрийн санхүүжилт 

8.1. Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд дараахь хөрөнгийн эх үүсвэр ашиглана. 

8.1.1. Аж ахуйн нэгж, иргэдийн өөрийн хөрөнгө 

8.1.2. Улсын төсөв 

8.1.3. Орон нутгийн төсөв 

8.1.4. Банкны зээл 

8.1.5. Гадаад орон, олон улсын байгууллагын буцалтгүй тусламж, хөнгөлөлттэй 

зээл 

8.1.6. Дотоод, гадаадын иргэн, аж ахуйн нэгжийн хөрөнгө оруулалт 

Ес . Хөтөлбөрийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ 

Хүнсний асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллага хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд үнэлгээ өгөх ажлыг холбогдох төрийн 

захиргааны төв болон төрийн захиргааны байгууллагатай хамтран зохион байгуулах 

бөгөөд шаардлагатай бол хөндлөнгийн байгууллагаар хяналт-шинжилгээ хийлгэж, 

дүнг аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд жил бүрийн 1 улиралд багтаан мэдээлж 

байна. 


