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ӨМНӨХ ҮГ

Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл өндөр хөгжсөн орнуудад газар тариалангийн 
үйлдвэрлэл, түүн дотор жимс, хүнсний ногооны анхан шатны үйлдвэрлэлд  
“Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал” нэвтрүүлэх замаар ургамал, ургамлын 
гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлын шаардлагыг 
хангуулж байна.

Монгол Улсын Их Хурлаас 2012 онд баталсан “Хүнсний  бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлыг хангах тухай” хуулийн 7.1 дэх хэсэгт Хүнсний чиглэлийн 
үйл ажиллагаа эрхлэгч нь үйлдвэрлэлийн төрлөөс хамааран хөдөө аж 
ахуйн, эрүүл ахуйн, үйлдвэрлэлийн зохистой дадлуудыг нэвтрүүлэхээр 
заасан ба энэ үйл ажиллагааг 2014 оны 1-р сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжүүлж 
эхэлсэн. Мөн хуулийн 7.4-т  дээрх  зохистой дадлуудыг нэвтрүүлэх аргачлал, 
зөвлөмжийг Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас гаргана гэж заасны дагуу 
энэхүү зөвлөмжийг боловсруулсан болно. 

Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал нэвтрүүлэх зөвлөмжинд тариалалтаас 
өмнөх, тариалалтын үе, ургамал ургалтын үе, ургац хураалт, хадгалалт, 
савлалт, тээвэрлэлт зэрэг хүнсний анхан шатны үйлдвэрлэлийн үе шат 
бүрийн технологи, ургамлын эрүүл ахуй, хорио цээрийн дэглэм, ажиллагсад 
болон ажлын байранд тавигддаг  эрүүл ахуй, ариун цэврийн шаардлагын 
талаар тусгасан болно. 

Зохистой дадлын цогц арга хэмжээг түүхчлэн хөтөлж байж түүний үр 
дүнд бодитой дүгнэлт хийх боломжтой болох учраас аж ахуйн хэмжээнд 
хөтлөх бүртгэлийн загваруудын төслийг боловсруулж орууллаа.  

Энэхүү зөвлөмж ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлыг сайжруулахад чиглэгдсэн зохицуулалтын арга хэмжээ 
авахад төрийн болон олон нийтийн байгууллагууд, үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд 
ач холбогдлоо өгнө гэдэгт найдаж байна.

Зөвлөмжийг боловсруулахад үнэтэй санал зөвөлгөө өгсөн Үйлдвэр, 
хөдөө аж ахуйн яам, Эрүүл мэндийн яам, аймгуудын үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн 
газрын мэргэжилтнүүд, Ургамал газар тариалангийн эрдэм шинжилгээний 
хүрээлэн, Ургамал хамгааллын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгийн эрдэмтэд, 
Монголын хөдөөг хөгжүүлэхийн төлөө фермерүүдийн холбоо, Тариаланчдын 
холбооны гишүүд, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, аймгуудын 
мэргэжлийн хяналтын газрын улсын байцаагчдад  талархал илэрхийлье.

                         

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ҮЙЛДВЭР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
 ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
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ЗӨВЛӨМЖИЙН ХАМРАХ ХҮРЭЭ БА ХЭРЭГЛЭЭ
Зөвлөмжийг боловсруулахад Хүнс, хөдөө аж аж ахуйн яамнаас гаргасан 

“Тариалангийн салбарт баримтлах технологийн зөвлөмж”, CAC/RCP 53-2003 
Code of hygienic practice for fresh fruits and vegetables, “Good Agricultural Practices 
Manual, “Food safety manual for farmer field schools”, Principles for Good Agricultural 
Practices /FAO.2003/ зэрэг материалыг ашиглав.

Энэхүү зөвлөмж нь тариалах талбайгаа сонгох, хөрсөө боловсруулах, 
сорт, үрээ сонгохоос эхлээд жижиглэн худалдаалах цэг хүртэлх бүх дамжлагад 
технологи, эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд 
хамаарна.

Зөвлөмжийг үр тариа, төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ тариалах, 
савлах, тээвэрлэх, хадгалах, нөөцлөх, худалдах  зэрэг хүнсний сүлжээнд  
оролцогчид бүхлээр нь эсвэл зохих хэсгүүдийг хэрэглэж болно.

Зөвлөмжийг дагалдуулаад таримал тус бүрээр нарийвчилсан заавар 
боловсруулвал үйлдвэрлэгчдэд мөрдөж ажиллахад хялбар болох юм. 

ТОДОРХОЙЛОЛТ, НЭР ТОМЪЁО
Энэхүү зөвлөмжийг боловсруулахдаа дараах тодорхойлолт, нэр 

томъёог ашигласан болно. Үүнд:
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал гэж мал, амьтан, ургамлын гаралтай 

хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний анхан шатны үйлдвэрлэлд тэдгээрийн 
аюулгүй байдлыг хангахад шаардагдах бүх нөхцөл, үйл ажиллагааг;

Пестицидийн үлдэгдэл гэж мал, амьтан, ургамлыг аливаа өвчнөөс 
сэргийлэх, хөнөөлт шавж, мэрэгч, хогийн ургамлаас хамгаалах зориулалттай 
химийн бодис, тэдгээрийн нэгдлийн үлдэгдлийг;

Хог ургамал гэж ургамлыг тариалж, үржүүлж буй талбайд тархаж ургах 
өөр ургамлыг;

Үр гэж тухайн сортын нөхөн үржлийг хангах чадвартай, дахин сэргээх, 
үржүүлэх болон аж ахуйн зориулалтаар ашиглаж байгаа амьд үр, суулгац, 
тарьц, хөврөл, ургал эрхтэнийг;

Таримал ургамал гэж хүний үйл ажиллагааны оролцоотойгоор 
зориудаар тарьж ургуулсан ургамал, тэдгээрийн үр, суулгацыг;

Ээлжлэн тариалалт гэж Хөдөө аж ахуйн таримлууд болон уриншийг 
шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр цаг хугацаа орон зайд сэлгүүлэн 
тариалахыг;

Ургамал хамгаалал гэж бэлчээрийн болон таримал ургамлын өвчин, 
хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтан, хог ургамлын хөнөөлөөс урьдчилан сэргийлэх, 
түүнтэй тэмцэх, хорио цээр тогтоох арга хэмжээг хэрэгжүүлэх цогц үйл 
ажиллагааг;

Ургамлын өвчин гэж ургамал, түүнээс гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд 
өвчин үүсгэгч халдварлан түүний эд, эсийг гэмтээн цаашдын өсөлт, хөгжилт, 
ургацын чанарт сөргөөр нөлөөлөхийг;

Хөнөөлт шавьж гэж ургамлаар хооллож тархан, түүнд гэмтэл учруулж 
буй шавжийг;

Хөнөөлт мэрэгч амьтан гэж ургамлаар хооллож тархан, түүнд гэмтэл 
учруулж буй мэрэгчийг;
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Ургамал хамгаалах бодис гэж ургамалд хөнөөл учруулдаг ургамлын 
өвчин, хөнөөлт шавж, мэрэгч амьтан, хог ургамалтай тэмцэхэд хэрэглэх 
химийн болон биологийн гаралтай бодисыг;

Баталгаажуулалт - албан ёсны болон албан ёсоор хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
магадлан итгэмжлэх этгээд нь хүнс ба хүнсний хяналтын тогтолцоог 
шаардлагад нийцэж байгаа эсэхэд бичгээр эсвэл түүнтэй адилтгах бусад 
хэлбэрээр баталгаа олгох ажилбар

Халдваргүйтгэл - орчны бичил биетний тоог хүнсний аюулгүй эсвэл 
тохиромжтой байдлыг алдагдуулахааргүй түвшинд хүртэл химийн хүчин зүйл 
болон физикийн аргаар бууруулах;

Эрсдэл - хүнсний аюулын үр дагаврын улмаас хүний эрүүл мэндэд 
үзүүлэх сөрөг нөлөөллийн магадлалын хувьсах тоо хэмжээ, тэдгээрийн 
нөлөөллийн хүндийн зэрэг. 

    I ХЭСЭГ. GAP БУЮУ  “ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ЗОХИСТОЙ ДАДАЛ”-ЫН 
ТУХАЙ  ОЙЛГОЛТ, ҮНДСЭН ЗАРЧМУУД

GAP буюу “Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал” гэдэг нь хүнс үйлдвэрлэх, 
боловсруулах, тээвэрлэх явцад хүний эрүүл мэнд, байгаль орчныг хамгаалах, 
ажиллагсад болоод тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүдийн амьдралын нөхцөлийг 
сайжруулах зорилгоор мөрдөгдөж байгаа зарчим, дүрэм журам, техникийн 
зохицуулалтын цогц баримт бичиг юм.

“Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал”-ын үндсэн зарчмуудыг НҮБ-ын Хүнс, 
хөдөө аж ахуйн байгууллага (FAO)-ын Хөдөө аж ахуйн хороо (COAG)- ны 2003 
оны  “Хөдөө аж ахуйн зохистой дадалын хөгжил” илтгэлийн хавсралтанд нийт 
10 чиглэлээр зөвлөмж болгон гаргасан байна.  Эдгээр зарчмууд нь заавал 
мөрдөх хууль ёсны баримт бичиг биш боловч зохистой дадлын хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэхэд шийдвэр гаргагчдын түвшинд ашиглаж болох техникийн 
зөвлөмж юм.  

“Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал”-ын үндсэн зарчим нь эдийн засгийн 
болон нийгмийн тогтвортой байдлыг хангах замаар аюулгүй хүнсний болоод 
хүнсний бус хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхэд байгалийн 
нөөцийг зөв зохистой ашиглах мэдлэгийг олгоход оршино. Гол онцлог нь 
нийгэм, байгаль орчин, үйлдвэрлэлийн тогтвортой хөгжлийн зорилгодоо 
хүрэхийн тулд судлах, ойлгох, төлөвлөх, хэмжих, бичилт хийх ажлыг хөдөө 
аж ахуйн үйлдвэрлэлд нэвтрүүлж, хэвшүүлэх явдал юм.

“Зохистой дадал” гэж аж ахуйн нэгж дээр хүнсний аюулгүй байдлыг 
хангахын тулд тариалалтаас өмнө болон ургамал ургалтын хугацааны 
туршид, ургац хураалт, хураалтын дараах үед хэрэгжүүлвэл зохих  цогц үйл 
ажиллагаа юм. Энэхүү арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нь хүрээлэн буй орчин 
болоод ажиллагсадын аюулгүй байдлыг хангахад тустай байдаг.

GAP-ыг амьдрал практикт нэвтрүүлж, мөрдсөнөөр үйлдвэрлэгчид 
эрүүл, чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, ашиг орлогоо нэмэгдүүлэхээс 
гадна нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн зах зээлд гаргах нөхцөл бүрдэнэ. 
Нөгөө талаар хэрэглэгчид аюулгүй, чанартай хүнс хэрэглэх боломж бүрдэнэ.

Хөдөө аж ахуйн зохистой дадлын хэм хэмжээг дараах 10 бүлэгт хуваан 
үзэж болно. 
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1. Хөрс 
Хөрсний физик, химийн бүтэц биологийн идэвхи болон үржил шим нь 

хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг тогтвортой явуулах, хөгжлийг тодорхойлох 
үндсэн суурь болно. Хөрсний менежментийг зөв хийснээр хөрсний элэгдлийн 
үед тэжээлийн элементүүд гадаргуугийн болон гүний ус руу алдагдах явдлыг 
бууруулна. Түүнчлэн хөрсний биологийн идэвхийг сайжруулж хүрээлэн буй 
орчны ургамалан нөмрөг болон байгалийн унаган төрхийг хамгаална. Хөдөө 
аж ахуйн зохистой дадал нь:

• Тухайн аж ахуйн талбайн хөрсний шинж чанар, хөрсийг зөв зохистой, 
үр ашигтай ашиглах тодорхой мэдлэгтэй болгох,

• Хөрсийг механик аргаар боловсруулахаас аль болох зайлсхийх,
• Таримлын сэлгээг зөв зохион байгуулах замаар хөрсний органик 

бодисыг хэвээр хадгалах буюу түүнийг сайжруулах,
• Хөрсийг ус болон салхины элэгдлээс хамгаалах,
• Химийн бодис, органик болон органик биш бордоог зохистой тунгаар, 

тохирох аргаар хэрэглэх замаар хөрс болоод хүрээлэн буй орчныг 
бохирдохоос сэргийлэх,

• Аж ахуйн нэгж бүр газар зохион байгуулалт, хөрсний менежментийн 
талаарх жил бүрийн тайлан бүртгэлээ хадгалж хэвшүүлэхэд 
чиглэгдэнэ.

2. Ус 
Хөдөө аж ахуйн газар ашиглалтанд усны нөөцийг зөв ашиглах явдал 

чухал үүрэг үүрэгтэй. Усны нөөцийн менежмент, усалгаатай тариалан болон 
усалгаагүй нөхцөл,  тэжээл үйлдвэрлэл болон мал аж ахуйд усыг зөв, үр 
ашигтай зарцуулах нь хөдөө аж ахуйн зохистой дадлын үндсэн үзүүлэлт 
болно. Усалгааны норм, хугацааг зөв тогтоосноор усалгааны усны алдагдлыг 
багасгаж, хөрсний давсжилтыг багасгана. Усалгааны хугацааг усыг хэтрүүлэх 
юмуу багасахаас сэргийлж, зөв тогтоох хэрэгтэй. Хөдөө аж ахуйн зохистой 
дадал нь:

• Хөрсний ус нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлж,  усны эх үүсвэрээс гарч 
байгаа усны гадаргуугийн үр ашиггүй шүүрэлтийг багасгах,

• Буруу технологи, үйл ажиллагаа, элэгдэл болон урсалтаас үүссэн 
органик болон органик бус бүтээгдэхүүний хаягдал юмуу дахин 
боловсруулсан бүтээгдэхүүнээр усны эх үүсвэр бохирдохоос 
сэргийлэх,

• Таримал болон хөрсний усыг хянах, хөрсний давсжилтаас сэргийлэх 
техник технологийг нэвтрүүлэх,

• Усалгааны усыг үр дүнгүй алдагдахаас сэргийлэх, ус нөөцлөх, усыг 
үр ашигтай зарцуулах хэрэв боломжтой бол дахин боловсруулах 
арга хэмжээ авах,

• Хөрсний чийгийг хадгалах, усны алдагдлыг багасгах, бохирдуулагчаас 
урьдчилан сэргийлэхийн тулд усны эргэлтийг сайжруулах. Үүний 
тулд усалгааны усыг зөв зохистой зарцуулах, түүнд тавих хяналтыг 
сайжруулах, хөрсийг зохих түвшинд чийгтэй байлгах,

• Усалгааны хугацааг зөв тогтоох,
• Мал услах цэгийг аюулгүй, цэвэр усаар хангах,
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• Хөрсний чийгийг барих, ургамлын үндэсний нэвтрэлтийг ихэсгэхийн 
тулд хөрсний органик бодисыг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдэнэ.

3. Таримал болон тэжээл үйлдвэрлэл 
Нэг эсвэл олон наст ургамал, таримлын төрөл сортыг сонгохдоо 

талбайн байрлал, сэлгээнд хөрсний үржил шим, өвчин, хортон шавжтай 
тэмцэхэд тэдгээрийн гүйцэтгэх үүрэг, ургацаас орох ашиг орлого, орон 
нутгийн хэрэглэгчид, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ зэрэг  үзүүлэлтүүдийг 
харгалзан үзнэ. Олон наст таримлыг голдуу удаан хугацааны үйлдвэрлэлийн 
зориулалтаар эсвэл бусад тарималтай хольц болгон тариална. 

 Тэжээлийн таримлууд нь хөрсний шим тэжээлийг бууруулдаг учраас 
тэдгээрийн дараа өөр төрлийн ургамал тариалах хэрэгтэй. Хөдөө аж ахуйн 
зохистой дадал нь:

• Таримлын төрөл, сортыг сонгохдоо эдгээрийн онцлог шинж чанар, 
тухайлбал, тариалах хугацаа, ургац, чанар, зах зээлийн эрэлт 
хэрэгцээ, өвчин, гадаад орчны нөхцлийг тэсвэрлэх чадвар, хөрс 
болон цаг уурын нөхцөлд дасан зохицох чадвар, бордоо болон 
ургамал хамгаалах химийн бодисонд мэдрэг чанар зэргийг харгалзан 
үзэх,

• Таримлын төрлийг сонгох, сэлгээг төлөвлөхдөө ажиллах хүч, тоног 
төхөөрөмжийг зөв зохистой ашиглахаар тооцоолох, хог ургамалтай 
механик, биологи, химийн аргаар тэмцэх ажлын биологийн үр ашгийг 
нэмэгдүүлэх, өвчний гаралт, тархалтаас сэргийлж өвчин үүсгэгчдэд 
нэрвэгддэггүй таримлыг сонгох, хөрсөнд биологийн азотын эх 
үүсвэрийг нэмэгдүүлэхийн тулд буурцагтны төрлийн ургамлыг сонгох,

• Ургацаар алдагдсан хөрсний шим тэжээлийг нөхөхийн тулд органик 
болон органик бус бордоог тохирсон техник хэрэгслийг ашиглан, 
зөвөлсөн норм тунгаар хэрэглэх, 

• Хөрсний үржил шим, үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн тулд ургамлын 
үлдэгдэл болон бусад органик хаягдлыг дахин боловсруулах,

• Бэлчээрийн ургамлын нөхөн сэргээлтийг сайжруулахын тулд малын 
бэлчээрийг сэлгэн ашиглах,

• Таримлын болон тэжээлийн үйлдвэрлэлд машин, техник, тоног 
төхөөрөмжийг ажиллуулахдаа аюулгүй ажиллагааны журам, дүрэм, 
стандартыг мөрдүүлэхэд чиглэгдэнэ. 

4. Ургамал хамгаалал
Аж ахуйг амжилттай хөтлөн явуулах, ургац болоод үйлдвэрлэж буй 

бүтээгдэхүүний чанарт таримал ургамлын эрүүл мэндийн асуудал чухал байр 
суурь эзэлнэ. Ургамал хамгааллын урт хугацааны стратегийг хэрэгжүүлэхдээ 
өвчин хортонд тэсвэртэй сортыг сонгож тариалах, таримлын болоод 
бэлчээрийн сэлгээг зөв хийх, өвчин хортон, хог ургамалтай тэмцэх цогцолбор 
аргын зарчмын дагуу химийн аргын эзлэх хувийг аль болохоор багасгах 
хэрэгтэй. Ургамал хамгааллын арга хэмжээнд ашигладаг бодисууд нь ихэнхдээ 
хүн болоод хүрээлэн буй орчинд хортой байдаг учраас хэрэглэж байгаа бодис 
болоод багаж хэрэгслийн тухай мэдлэгтэй байх шаардлагатай. Хөдөө аж ахуйн 
зохистой дадал нь:
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• Ургамал хамгаалах ямар ч аргыг сонгохдоо үйлдвэрлэлийн үр 
ашиг болоод хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөөллийг урьдчилан 
тооцоолох ёстой. Аль болохоор химийн бодисын хэрэглээг багасгаж, 
цогцолбор /IPM/ аргыг нэвтрүүлэхийг чухалчилах,

• Өвчин хортонтой биологи, агротехникийн аргаар тэмцэх, тэсвэртэй 
сортыг сонгох,

• Тариалангийн талбайн хортон болоод ашигтай организмын харьцааг 
тэнцвэртэй байлгах,

• Боломжтой бол өвчин, хортны тархалтыг урьдчилан  мэдээлдэг 
техник тоног төхөөрөмжөөр хангах,

• Хөдөө аж ахуйн зориулалттай химийн бодисыг холбогдох хууль 
дүрэмд заасан нөхцөлд хадгалж, ашиглах. Жишээ нь, тухайн 
тарималд тохирсон химийн бодисыг таримлын хөгжлийн тохирох 
үе шатанд зохих тунгаар, ургац хураахаас өмнө заасан хугацаанаас 
хэтрүүлэлгүйгээр ашиглах,

• Химийн бодисыг тухайн чиглэлээр сургалтанд хамрагдаж мэргэшсэн 
хүнд хариуцуулах,

• Ургамал хамгааллын арга хэмжээнд ашиглагдаж байгаа багаж 
хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж нь стандартын болоод аюулгүй 
ажиллагааны шаардлагыг хангасан байх,

• Химийн бодисыг ашигласан тухай бүртгэл тэмдэглэлийг хөтөлж, 
хадгалах,

• Боломжтой нөхцөлд органик тариаланг эрхлэх менежментийг 
нэвтрүүлэхэд чиглэгдэнэ.

5. Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл 
Малын  тавлаг байдлыг хангах, ашиг шимийг нэмэгдүүлэхийн тулд  

малыг тохилог  байр, хашаа, саравч, сайн чанарын тэжээл, цэвэр усаар хангах 
нь чухал.  Малын тоо толгой, сүргийн бүтцийн зохистой харьцааг бэлчээрийн 
даацад тохируулан тогтооно. Аж ахуйн холбогдолтой бүртгэл, ялангуяа 
үржлийн хөтөлбөрийн талаарх баримт бичгийг тогтмол хөтөлж хадгалах нь 
малын гарал үүсэл болоод хэвшлийг тогтоох үндсэн материал болдог. 

Хүнсний сүлжээнд бохирдол үүсэхээс сэргийлж, малын тэжээлийг 
химийн болон биологийн бохирдлоос хамгаалах арга хэмжээ авах хэрэгтэй. 
Бууцны менежмент нь бууцны шим тэжээлийг алдагдуулахгүй байх, хүрээлэн 
буй орчинд  үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, эерэг нөлөөллийг дэмжиж 
идэвхжүүлэхэд чиглэгдсэн байх хэрэгтэй. Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн 
талбар нь тэжээл үйлдвэрлэх, хаягдлыг зайлуулахад хүрэлцэхүйц хэмжээтэй 
байх шаардлагатай. 

Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал нь:
• Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл нь хүрээлэн буй орчин, газрын төлөв 

байдал, малын тавлаг байдалд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх,
• Малын бэлчээр, тэжээл, ус болоод агаар мандал биологи, хими, 

физикийн бохирдолгүй байх,
• Сүргийн бүтэц, тоо толгой, малын орчин нөхцөлийг тогтмол хянаж, 

үнэлгээ өгч байх,
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• Малыг цэвэр усаар услах,
• Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд малтай харьцаж сурсан, энэ чиглэлээр 

мэргэшсэн хүмүүсийг ажиллуулах,
• Багаж хэрэгсэл, тоног, төхөөрөмжийг гэмтээхгүй, алдагдаж алга 

болохооргүйгээр хадгалж, хамгаалах,
• Хаягдал, дахин боловсруулсан бүтээгдэхүүнийг ашиглахдаа таримал 

ургамал болон эцсийн бүтээгдэхүүн, хөрс, усны эх үүсвэрийг 
бохирдуулахгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх,

• Малын эм болон бусад химийн бодисын үлдэгдэл тэжээлээр дамжин, 
хүнсний сүлжээнд нэвтрэн бохирдол үүсгэхээс сэргийлэх,

• Боломжтой нөхцөлд антибиотик хэрэглэхээс аль болохоор татгалзах,
• Үржил селекцийн ажил, худалдсан мал, үхсэн малын бүртгэлийг нягт 

нямбай хөтлөх,
• Тэжээлийн ургамал, тэжээл болон тэжээлийн худалдаа, худалдан 

авалтын талаарх бүртгэлийг хөтлөх,
• Аж ахуй дээр бүтээгдэхүүний анхан шатны боловсруулалтыг цэвэр, 

аюулгүй нөхцөлд явуулах /сүү, өндөг г.м/,
• Мал, амьтны бууц, өтгийг хүлэмжийн хий бага ялгаруулах аргаар 

боловсруулах,
• Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн машин, техник, тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгслийг ашиглахдаа аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журам, 
стандартыг мөрдүүлэхэд  чиглэгдэнэ. 

6. Малын эрүүл мэнд, тавлаг байдал
Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг амжилттай эрхлэхийн тулд малын эрүүл 

мэндэд онцгой анхаарал хандуулах учиртай. Малыг байр, хашаа саравчаар 
хангах, эрүүл мэндийн үзлэг оношлогоонд тогтмол хамруулах, вакциныг цаг 
хугацаанд нь хийх, шаардлагатай үед малын эмчээс зөвөлгөө авах зэргээр 
зөв зохистой менежмент явуулсанаар малын эрүүл мэндийг сахин хамгаалах 
боломжтой. Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал нь:

• Бэлчээрийн сайн менежмент, аюулгүй тэжээл, сүргийн бүтэц, тоо 
толгойн зохистой харьцаа, байр саравчны нөхцөлийг сайжруулсанаар 
халдварт өвчний эрсдэлийг бууруулах, 

• Малын байр, хашаа саравч, тэжээлийн сав, төхөөрөмж нь эрүүл 
ахуйн шаардлага хангасан, малын хэвтэр цэвэрхэн байх,

• Халдварт болон паразиттах өвчний халдвар, тархалтаас сэргийлж, 
малын эмчийн зөвөлгөөг тогтмол авч байх,

• Байр, хашаа, саравчны ариутгалыг тогтмол хийж, ариун цэвэр эрүүл 
ахуйн стандартыг мөрдөх,

• Өвчлөл гарсан тохиолдолд үнэлгээ, мониторинг хийж, өвчилсөн 
болон гэмтсэн малыг эмчийн зөвөлгөөний дагуу эмчлэх,

• Холбогдох дүрэм, журмаар зөвшөөрөгдсөн эм бэлдмэлийг худалдаж 
авах, хадгалах, хэрэглэх,

• Малын эм, бэлдмэлийг технологийн цаг хугацаанд нь хэрэглэх,
• Малын өвчлөлт, үхэл, эм бэлдмэл хэрэглэсэн хугацааны талаар 

тогтмол бүртгэл хөтлөж хэвшүүлэхэд чиглэгдэнэ. 
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Малын тавлаг байдал гэж  тэднийг өлсөөж цангаахгүй, бэртэл, гэмтэлгүй, 
өвчингүй, айдас, түгшүүргүй байлгах, өөрсдийн зан араншингаа 
илэрхийлэх орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхийг хэлнэ. Хөдөө аж ахуйн 
зохистой дадал нь:

• Малыг хэрэгцээтэй тэжээл, цэвэр усаар байнга хангах,
• Малыг амьдаар нь тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэхээс аль болохоор 

зайлсхийх,
• Малтай эелдэг зөөлөн харьцах, цахилгаан ташуур гэм мэт хэрэгслийг 

хэрэглэхгүй байх,
• Аль болохоор сүрэгтэй нь хамт байлгах, тусгаарлахаас зайлсхийх /

өвчилсөн юмуу гэмтэл авсанаас бусад тохиолдолд/,
• Малын байр, хашаа, саравч нь тоо толгойд тохирсон багтаамжтай, 

мал нэг бүрд хүрэлцэхүйц зай талбайтай байх,
• Малыг нядлахдаа энэрэнгүй арга, тохирсон багаж хэрэгслийг 

ашиглах, мэргэшсэн хүн ажиллуулах зэрэгт чиглэгдэнэ.
 7. Ургац хураалт, аж ахуй дээрх анхан шатны боловсруулалт, 

хадгалалт
Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн эцсийн бүтээгдэхүүний чанар нь 

хураалт, хадгалалт, түүхий эдийн боловсруулалтын үед авч хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээнээс ихээхэн шалтгаална. Хураалтын хугацааг ургамал хамгаалах 
химийн бодис, бордоог хамгийн сүүлд хэрэглэсэн хугацаанаас хамааруулан 
тогтооно /мал аж ахуйн хувьд вакцин, эм, био бэлдмэлийг хэрэглэсэн хугацааг 
хамааруулна/. 

Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг хадгалахдаа тухайн бүтээгдэхүүний 
нэр төрөлд, ямар зориулалтаар хэрэглэхээс шалтгаалан тохирсон 
температур, чийглэгтэй нөхцөлд хадгалах ёстой. Мал нядлах, хонь хяргах гэх 
мэт мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн үед мал, амьтны эрүүл мэнд, малын тавлаг 
байдалтай холбоотой стандарт, дүрэм журмыг мөрдөн ажиллана. Хөдөө аж 
ахуйн зохистой дадал нь:

• Ургамал ургалтын хугацаанд химийн бодис хэрэглэсэн хамгийн 
сүүлчийн өдрөөс ургац хураалт хүртэлх хүлээх хугацааг сайтар 
баримтлах,

• Түүхий эд боловсруулалтын явцад эрүүл ахуйн дэглэмийг баримтлах, 
Жишээлбэл, түүхий эдийг угаахдаа цэвэр ус ашиглах, зөвшөөрөгдсөн 
угаалгын бодис хэрэглэх гэх мэт,

• Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг эрүүл ахуйн болоод шаардлага 
хангасан нөхцөлд хадгалах,

• Түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэхдээ цэвэр, зориулалтын сав, 
баглаа боодолд савлах,

• Хураалт, хадгалалт, боловсруулалтын явцад нарийн бүртгэл хөтөлж 
хэвшүүлэхэд чиглэгдэнэ.

8. Энерги, эрчим хүч болон хаягдлын менежмент 
Хөдөө аж ахуйн таримлыг тариалах, арчлах, ургац хураах, тээвэрлэх, 

түүхий эдийг боловсруулах явцад олон төрлийн машин техникийг 
ажиллуулахын тулд аж ахуйд их хэмжээний түлш, эрчим хүч шаардагддаг 
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билээ. Хүний хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх, ажлын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, 
эрчим хүчний эх үүсвэрийн төрлийг нэмэгдүүлэх, зарцуулалтыг багасгах нь 
эрчим хүчний менежментийн гол зорилго болно. Зарим төрлийн хөдөө аж 
ахуйн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх явцад хөрс, ус, агаар ихээхэн хэмжээгээр 
бохирдох тохиолдол байдаг. Ийм төрлийн үйлдвэрлэлийг аль болохоор 
багасгаж, түүний оронд дахин ашиглах эсвэл дахин боловсруулах өөр эх 
үүсвэрийг хайх хэрэгтэй. Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал нь:

• Аж ахуйн эрчим хүчний ашиглалт, зарцуулалтыг төлөвлөх. Химийн 
бодисыг үр ашигтайгаар хэрэглэх, хаягдлыг аюулгүй болгох,

• Байшин барилгын загвар, машин техникийн хэмжээ, техник тоног 
төхөөрөмжийн ашиглалт, хадгалалт зэрэг үйл ажиллагаандаа эрчим 
хүчийг хэмнэх арга технологийг нэвтрүүлэх /тэг боловсруулалт гэх 
мэт/,  

• Эрчим хүчний янз бүрийн эх үүсвэр/ салхи, нарны эрчим хүч, био 
түлш гэх мэт/-ийг судлах, тэдгээрийг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх,

• Органик болон органик биш хог хаягдлыг ангилан боломжтой бол 
дахин боловсруулах,

• Ашиглагдахгүй хог хаягдлын хэмжээг аль болохоор багасгах, 
тэдгээрийг зайлуулах, тээвэрлэх ажилд хариуцлагатай хандах,

• Химийн бордоо болон бодисыг холбогдох хууль журмын дагуу 
аюулгүй нөхцөлд хадгалах,

• Эрчим хүчний ашиглалт, хог хаягдлын хадгалалт болон зайлуулсан 
тухай тэмдэглэлийг хөтөлж хадгалах,

• Аюултай бохирдол үүссэн, осол гарсан тохиолдолд авах арга хэмжээг 
боловсруулж, эрсдлийг бууруулах арга хэмжээ авахад чиглэгдэнэ.

9. Ажиллагсдын эрүүл мэнд, аюулгүй байдал 
Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг тогтвортой эрхлэхийн тулд эдийн засгийн 

хувьд ашигтай байх ёстой. Үүнээс тариаланчид, аж ахуйн ажиллагсдын 
нийгмийн болон эдийн засгийн чадавхи шалтгаална. Ажиллагсадын эрүүл 
мэнд болон аюулгүй байдал нь аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагаанд чухал 
нөлөөтэй. Ийм учраас энэ асуудалд аж ахуйн удирдлагын зүгээс ихээхэн 
анхаарал халамж тавих ёстой. Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал нь:

• Аж ахуйн нэгжийн бүх үйл ажиллагааг  эдийн засаг, хүрээлэн буй 
орчин, нийгмийн зорилготой нягт уялдуулж, тэдгээрийн хоорондын 
харьцааг хамгийн зохистой байхаар зохион байгуулах,

• Өрхийн орлого болоод хүнсний аюулгүй байдлын тэнцвэртэй байдлыг 
хангах,

• Аюулгүй ажиллагааг хангахын тулд ажиллагсдын ажлын цагийн 
хуваарийг зөв тогтоох, тэдэнд амрах цаг гаргах,

• Ажиллагсадад машин, тоног төхөөрөмжийг аюулгүй, үр ашигтай 
ажиллуулах зааварчилгаа өгөх,  

• Ажиллагсадад ажлын хэмжээнд нь тохирсон хөлс олгох, ялангуяа 
хүүхэд, эмэгтэйчүүдийг хохироохгүй байх,

• Нутгийн иргэд, худалдаачдаас үйлчилгээ авах замаар тэдний 
үйлдвэрлэлийг дэмжихэд чиглэгдэнэ.
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10.  Байгалийн унаган төрх, газрын төрх байдал  
Хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газрын эргэн тойронд мал, зэрлэг ан амьтан, 

шувуу, элдэв төрлийн ургамал болоод шавж оршин амьдардаг. Орчин 
үед хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн улмаас хүрээлэн буй орчны биосфер 
өөрчлөгдөх хандлагатай болж байгаа учраас аж ахуйгаа эдийн засгийн хувьд 
ашигтай байлгахыг эрмэлзэхээс гадна онгон байгалийн биосферийг хэвээр 
хадгалахад чиглэсэн менежменийг явуулах нь зүйтэй. Хөдөө аж ахуйн 
зохистой дадал нь:

• Байгалийн унаган төрх байдал болоод газрын төрх байдлыг хэвээр 
хадгалах, /Жишээлбэл, эдэлбэр газарт ургаж байгаа мод, бут, сөөгийг 
хэвээр хадгалах гэх мэт/,

• Тариалангийн талбайг аль болохоор олон янзын хэлбэр, дүрстэй 
байхаар зохион байгуулах,

• Байгалийн унаган төрхөд хөрс боловсруулалт болоод газар 
тариалангийн зориулалттай химийн бодисын нөлөөллийг аль 
болохоор багасгах,

• Тариалангийн талбай орчмын хортой хог ургамлын тархалтыг 
бууруулах, ашигтай ургамал, шавьж болоод амьтны төрөл зүйлийг 
нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авах,

• Зэрлэг амьтдыг хамгаалах, байгаль орчин бохирдохоос  урьдчилан 
сэргийлсэн усны менежмент хэрэгжүүлэхэд чиглэгдэнэ.

II ХЭСЭГ. ТАЛБАЙ СОНГОЛТ, ХӨРС БОЛОВСРУУЛАЛТ, ТАРИМЛЫН 
СЭЛГЭЭ, ҮР СУУЛГАЦЫН  МАТЕРИАЛЫГ  ТАРИАЛАЛТАНД БЭЛТГЭХ  

 2.1 Талбай сонголт 
Тухайн таримлыг тарих талбайг сонгохдоо талбайн түүх, тус талбайд 

урьд нь бууц хэрэглэж байсан эсэх, ямар төрлийн таримал тариалж байсан, 
ямар төрлийн хортон шавьж, хог, ургамал, өвчин гарч байсан, ямар химийн 
бодис, бордоо хэрэглэж байсан  зэргийг сайтар судлах нь зүйтэй.

ТАРИАЛАНГИЙН ТАЛБАЙД ТАВИГДАХ НИЙТЛЭГ ШААРДЛАГА:
-  Ногооны талбай малын хашаа саравч, худаг, бэлчээрээс зайдуу 

байх,  
-  Хашаа саравчны хог хаягдал устай хамт урсаж талбай руу орж 

бохирдуулах эрсдэл гарахааргүй байх, 
-  Хөрсний шинжилгээ хийгдсэн байх,
- Талбайн хөрс гадаад хорио цээртэй өвчин үүсгэгч, дугираг хорхой, 

хөнөөлт шавьжинд нэрвэгдээгүй байх

2.2 Таримлын сэлгээ 
Нэг талбайд нэг овогт хамаарагдах ижил төрөл, зүйлийн таримлыг жил бүр 
дараалан тариалахаас зайлсхийж, өөр төрлийн ургамалтай сэлгүүлэн 

тарих хэрэгтэй. 
Ингэснээр тухайн талбайн шим тэжээлийн бодисыг үр дүнтэй зөв 

ашиглах, таримлын ургацыг нэмэгдүүлэх, хөрсний үржил шимийг нөхөн 
сэргээх, өвчин хортон, хог ургамлын тархалтыг багасгах, нөхцөл бүрддэг. 
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Нэг ижил өвчин, хортон шавьжид нэрвэгддэг таримлыг нэг талбайд 3-4 
жилийн дотор давтан тарьж болохгүй. Жишээ нь: төмс, улаан лооль нь нэг 
овгийн таримлууд бөгөөд хоёулаа фитофтор өвчнөөр өвчилдөг, тоонолжитны 
үсрэгч цох нь бөөрөнхий байцаа, шар манжингийн аль алиныг идэж гэмтээдэг 
зэргийг сэлгээ хийхдээ бодолцох хэрэгтэй. 

2.3  Үр, суулгацын материалыг  тариалалтанд бэлтгэх  
Таримал ургамлын ихэнх өвчин үр, суулгацын материалаар тархан 

халдварладаг учраас тарихаас өмнө үрийг ариутган халдваргүйжүүлж, 
ургамал ургалтын үеийн өвчлөлтөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах 
шаардлагатай.

Тарих үрийг манайд хэрэглэх бодисын жагсаалтанд орсон Булат, 
Скарлет, Тебу-60, Фундазол, Суми-8, Дивиденд, ТМТД г.м фунгицидээр 
ариутгах боломжтой. 

2.4 Тарихын өмнөх хөрс боловсруулалт, тариалалт
Тариалах ургамлын төрөл, ямар зориулалтаар тариалж байгаа, тухайн 

бүс нутгийн хөрс, цаг уурын онцлогт тохируулан хөрс боловсруулалтыг хийнэ. 
Тарихын өмнөх хөрс боловсруулалт, тарих хугацаа, үрийн норм, тарих арга, 
үр суулгах гүн  г. м технологийн арга ажиллагааг тухайн бүсэд зориулсан  
агрозөвлөмжинд заасны дагуу хийж гүйцэтгэнэ. Аж ахуйн нэгж, компаний 
дотоод хяналт хариуцсан ажилтан технологийн үйлдэл бүрийн чанарт хяналт 
тавьж, бүртгэл тэмдэглэл хөтөлж баталгаажуулна.       
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III ХЭСЭГ. УРГАМАЛ УРГАЛТЫН ҮЕИЙН ТЕХНОЛОГИЙН МӨРДӨЛТ, 
УСАЛГАА, УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН  МЕНЕЖМЕНТ

3.1 Тарьсаны дараах хөрс боловсруулалт, ургалтын үеийн арчилгаа
Тарьсаны дараах булдалт, борнойдолт, мөр хоорондын боловсруулалт 

зэрэг технологийн үйлдлийг тарьсан хугацаа, таримлын төрөлд тохируулан 
хийнэ. 

3.2 Усалгаа, усны чанар 
Таримлын усалгаанд хэрэглэгдэж байгаа ус мөн ургамал хамгааллын 

бодис, янз бүрийн бордоо зэргийг уусган ашиглаж байгаа усны чанарт онцгой 
анхаарал тавих шаардлагатай. Учир нь хэрэв энэ зориулалтаар ашиглагдаж 
байгаа ус өөрөө элдэв халдвар тээгч болж хувирах нь элбэг тохиолддог 
үзэгдэл юм. Иймээс орон нутагт ашиглагдаж байгаа усны эх үүсвэрийг 
хамгаалах асуудал чухал ач холбогдолтой бөгөөд амьдрал дээр гол төлөв 
ундны болон мал амьтны ахуйн зориулалтаар ашиглагддаг эх үүсвэрүүдэд 
орон нутгийн засаг захиргаа, иргэдийн зүгээс түлхүү анхаараад газар 
тариалангийн усны чанар, аюулгүй байдалд бага анхаардаг.  

Газар тариаланд ашиглагдаж байгаа усны дийлэнх нь гадаргуугийн ус 
байдаг. Иймээс усны эх үүсвэрийг хамгаалах, мөн ус хүргэх сувгуудын ариун 
цэвэр, аюулгүй байдалд анхаарах хэрэгтэй. Усалгааны усны эх үүсвэр өвчин 
үүсгэгч нянгийн бохирдолгүй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байвал зохино. 
Ялангуяа, анхан шатны боловсруулалт хийлгүйгээр шууд хүнсэнд хэрэглэдэг 
ногоо, жимс, жимсгэний усалгааны усанд онцгой анхаарал хандуулах 
хэрэгтэй. Усалгааны усны дээжийг жилд нэг удаа шинжилгээнд хамруулах нь 
болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэхэд тустай. Бороожуулах усалгаа 
хэрэглэж буй тохиолдолд усны чанарт их анхаарч, бохирдсон тохиолдолд 
заавал ариутгах. Мөн усалгааг аль болох эрт хийхийг эрмэлзэх нь зүйтэй. 
Энэ нь ургамлын навч, үр жимсэн дээр ус тогтох хугацааг богиносгох 
зорилготойгоос гадна өглөө, бага үдийн үед нарны хэт ягаан туяаны идэвхжил 
илүү байдаг учраас аливаа микробын үйлчлэх, халдварлуулах чадварыг 
дарангуйлдагтай холбоотой юм.

Гадаргуугийн усыг ашигладаг тохиолдолд хураалтаас 1 долоо хоногоос 
доошгүй хугацаанд бороожуулах усалгааг зогсоох хэрэгтэй.

Усалсан хугацаа, арга, нормыг нарийвчлан хөтөлж хадгалсан байх нь 
гарч болох үр дагавараас сэргийлэхэд чухал ач холбогдолтой.                  

3.3 Ургамал хамгааллын менежмент 
Ургамал ургалтын хугацаанд хортон шавьж, өвчин, хог ургамалтай 

тэмцэх арга хэмжээг зөв хэрэгжүүлсэнээр эрүүл, чанартай ургац хураан авах 
нөхцөл бүрдэнэ.  

Ургалтын үед талбайдаа ургамлын хорио цээрийн үзлэг хийж, өвчин, 
хортон шавьж, хог ургамлын тархалт, төрөл зүйлийг тодорхойлж, ямар арга 
хэмжээ авахаа төлөвлөх хэрэгтэй. 

Мөн ойр зэргэлдээ орших аж ахуйн талбай дахь байдлыг ч судлах 
шаардлагатай. Ингэснээр гарч болзошгүй эрсдлийг урьдчилан тооцож, 
санхүүгийн болоод аж ахуйн хувьд бэлтгэлээ базаах боломжтой болно гэсэн 
үг.              
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Хөнөөлт шавьжтай тэмцэх менежментийг  дараах байдлаар тоймлон 
үзүүлж байна.  Үүнд:

Агротехникийн арга:
- Нэг талбайд жил дараалан ижил төрлийн таримал тариалахаас 

зайлсхийх. Сэлгээнд өөр овог, төрлийн ургамал тариалах нь хөрсөн дэх 
шавьжийн тоо толгойг цөөрүүлэх ач холбогдолтой. Жишээ нь байцаа 
тариалсан талбайд дараа жилд шар лууван, төмс, навчит ногоо тариалах нь 
зохимжтой.

- Ургац хураасны дараагаар талбайгаас ургамлын үлдэгдлийг бүрэн 
зайлуулж, цэвэрлэх хэрэгтэй. Ингэснээр ургамлын үлдэгдэл дээрх шавьж 
хамт зайлуулагдана гэсэн үг. Тухайлбал, бөөрөнхий байцааны ишинд 
байцааны ялааны өндөг хадгалагддаг учраас талбайд энэ төрлийн шавьжийн 
тоо цөөрнө гэсэн үг.

- Ихэнх хөнөөлт шавьж хөгжлийн аль нэг шатандаа хөрсний өнгөн 
хэсэгт өвөлждөг учраас намрын цэвдэгт хагалгаа хийх нь хөнөөлт шавьжтай 
тэмцэхэд чухал ач холбогдолтой. Хагалгаа хийснээр хөрсний өнгөн хэсэгт 
байсан шавьж гүнд булагдаж, гүнд байсан нь ил гарч үхдэг.

- Ургамал ургалтын хугацаанд шавьжийг талбайгаас дайжуулах, 
үргээх арга хэмжээ авах. Үүний тулд талбайд утаа май тавих эсвэл үнэртэй 
бодисыг хөрсөн дээгүүр цацаж өгнө. Жишээлбэл, нафталиныг элстэй хольж 
(1:1 харьцаагаар) хэрэглэж болно. Түүнчлэн аргал, модны үнс цацаж болно. 
Үнсийг ойр ойрхон хэрэглэвэл үр дүнтэй.

Химийн арга:
Ургамлын хортон шавьж, хог ургамал, өвчинтэй химийн аргаар 

тэмцэхдээ эрх бүхий байгууллагаас батлан 
гаргасан дүрэм журамд заагдсан, тухайн жилд 
хэрэглэхийг зөвшөөрсөн ургамал хамгаалах 
бодисыг сонгон хэрэглэх нь зүйтэй. Пестицидийг 
зөвлөсөн тун, хэмжээг хэтрүүлэхгүйгээр зааврын 
дагуу найруулж, хэрэглэнэ. 

Биологийн арга: Төмс, хүнсний ногооны 
хортон шавьжтай тэмцэхэд битоксибациллин, 
дендробациллин г.м биобэлдмэлийг хэрэглэх боломжтой.
IY ХЭСЭГ. УРГАМАЛ ХАМГААЛАХ ХИМИЙН БОДИС, БОРДОО ХЭРЭГЛЭХ, 

ХАДГАЛАХ, ТЭЭВЭРЛЭХ  ҮЕИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГАА
 4.1 Ургамал хамгаалах химийн бодис, бордоо хэрэглэх үед 

анхаарах асуудал 
Ургамал хамгаалах химийн бодис, бордоо нь хүн, мал амьтан, хүрээлэн 

буй орчинд хүчтэй нөлөө үзүүлдэг учраас эдгээр бодисыг ашиглах, хадгалах 
явцад анхаарал, болгоомжтой байх ёстой. Ургамал ургалтын үед ургамал 
хамгаалах химийн бодис, бордоог буруу хэрэглэх, шаардлага хангаагүй 
агуулахад хадгалсанаас хүний эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөрөг нөлөө 
үзүүлэх, тарималд химийн бодис үлдэх эрсдэлтэй.

“Хөдөө аж ахуйн энэ зохистой дадал”-ыг доорь дурьдсан үйлдвэрлэл 
эрхлэгчид хэвшүүлнэ:
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Бүх тариаланчид, ногоочид түүнчлэн органик бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэгчид

Үүний тулд яах ёстой вэ?
Ургамал хамгаалах химийн бодис, бордоог технологийн дагуу зөв 

хэрэглэх, шаардлагатай тохиолдолд энэ чиглэлээр мэргэшсэн лизензтэй 
байгууллагаар хийлгүүлэх, ургамал хамгаалах химийн бодис, бордоог 
зориулалтын агуулахад, тохиромжтой нөхцөлд хадгалах, эрсдэл үүссэн 
тохиолдолд авах арга хэмжээг төлөвлөсөн байх

Юу хийх вэ?
- Пестицидийн архаг хордлогоос урьдчилан сэргийлэхийн тулд харьцан 

ажиллагсадыг эрүүл мэндийн хугацаат үзлэг, шинжилгээнд хамруулах,
- Монгол Улсад тухайн жилд газар тариалангийн үйлдвэрлэлд 

хэрэглэхийг зөвшөөрсөн бодисын жагсаалтанд орсон пестицидийг хэрэглэх,
- Хүн ам олноор оршин суудаг бүсэд ойрхон тариалангийн тайлбайд 

/5-6 километрт байгаа/ хүн, халуун цуст амьтан, хүрээлэн буй орчинд аюул 
багатай /аюулын зэрэг II-IV/ бодисыг сонгож хэрэглэх, 

- Ургамлын өвчин, хортон шавьж, хог ургамлын эсрэг химийн бодис 
хэрэглэхдээ зөвхөн шошгон дээр нэр заагдсан таримал ургамалд хэрэглэх,

- Шошгон дээрх зааврыг бүрэн гүйцэд уншиж, түүний дагуу ажиллах, 
- Пестицидийг заасан тунгаар, зөв зохистой 

хэрэглэх,
- Лизенцтэй эсвэл сургалтанд хамрагдаж 

мэргэшсэн хүний удирдлаган доор хийлгэх,
- Пестицид ууршиж, эсвэл урсаж бусад 

таримал ургамлыг бохирдуулах эрсдлийг 
бууруулахын тулд гадаад орчны тохиромжтой 
нөхцөл бүрдсэн үед пестицидийг хэрэглэх,

- Пестицидийг тогтоосон норм, тунгаар хэрэглэхийн тулд шүрших, цацах 
техник тоног төхөөрөмжийн тохиргоог нарийн чанд хийх,

- Пестицидийн тун, нормыг шошгон дээр заасан зааврын дагуу зөв 
тооцсон эсэхээ дахин нягтлах,

- Бохирдол, халдвар тархахаас сэргийлж пестицид цацахад ашигласан 
тоног төхөөрөмжийг үйлдвэрээс зөвлөсөн бодисоор цэвэрлэж, зайлах,

- Шошгон дээр заасан пестицид хэрэглэснээс хойш ургац хураах (PHI), 
мал бэлчээх (PGI) хүртэлх хугацааг сайтар баримтлах, 

Энэ хугацааг зөв баримталсанаар ургамал, ургамал, ургамлын гаралтай 
хэтрэхгүй байх нөхцөл бүрдэнэ. 

- Химийн бодис хэрэглэж байгаа талбайд  хүн, мал оруулахгүй арга 
хэмжээ авах, талбайн захад анхааруулах тэмдэг, сэрэмжлүүлэх тэмдэг 
тавьсан байна.  
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- Халуун өдөр хор цацах ажлыг  өглөө, оройн сэрүүнд гүйцэтгэх ба энэ 
үеийн салхины хурд 3 м/сек-ээс ихгүй байвал зохино. 

 - Ашигласан химийн бодисын сав, 
баглаа боодлыг тусгай цэгт хадгалах 
бөгөөд гадны хүн орохоос сэргийлж, 
цоожилсон байх хэрэгтэй.

- Пестицидийн сав, баглаа боодлыг 
ахуйн зориулалтаар хэрхэвч АШИГЛАЖ 
БОЛОХГҮЙ !!!

Ургамал хамгаалах химийн бодистой харьцаж ажиллах үед нэг бүрийн 
хамгаалах хувцсыг заавал өмсөнө. 

Үүнд:
- Комбинзон, юмуу өмд цамц, Эдгээр нь пестицид нэвтрэхгүй 

материалаар хийгдсэн байвал зохино.  
- Бээлий шингэн нэвтрэхгүй 

материалаар хийгдсэн байна. Хөвөн 
даавуун, арьсан бээлийг хэзээ ч хэрэглэж 
болохгүй!

- Малгай. Резинэн юм уу хуванцар 
эдээр хийсэн малгай өмсөх шаардлагатай.

- Гутал. Бариу түрийтэй, резинэн, 
цэвэрлэхэд хялбар эдээр хийгдсэн гутал 
өмсөх нь зохимжтой.

- Хошуувч, нүдний шил  
Химийн бодистой ажиллах үед юм идэж уух, тамхи татахыг  хориглох 

бөгөөд энэ тухай анхааруулсан сэрэмжлүүлэх тэмдгийг зохих газруудад 
байрлуулж болно.

  4.2 Ургамал хамгаалах химийн бодис, бордоог хадгалах, 
тээвэрлэхэд тавигдах шаардлага  
Химийн бодис, бордоог хадгалах зориулалтын цэг байгуулах газраа 

сонгох
Зориулалтын цэг нь усны эх үүсвэрээс 

хол, гадаргуугийн болон гүний усыг 
бохирдуулахааргүй, үерийн ус орохооргүй газар 
байвал зохино.



19

Агуулахыг хүн ам оршин суугаа газраас 300 м-ээс доошгүй хол зайд 
байрлуулвал зохино.

Тухайн аж ахуйн нэгжийн газрын зурагт зориулалтын бүх цэгүүдийг 
тэмдэглэсэн байх хэрэгтэй.

Агуулах байгаа цэг нь гадуураа хашаатай, 
харуул хамгаалалттай бөгөөд зөвхөн эрх 
бүхий хүмүүсийг нэвтрүүлж байхаар зохион 
байгуулна.

Агуулахыг цоожилж, хүүхэд, мал амьтан 
орохоос сэргийлэх арга хэмжээ авсан байна. 

Химийн бодис, бордоог дараах шаардлага хангасан агуулахад хадгална.
- Агуулахын гадна, дотор талд “ХОРТОЙ”, “АЮУЛТАЙ”, “ИЛ ГАЛ ГАРГАЖ 

БОЛОХГҮЙ” гэх мэт анхааруулах  пайз, “Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, 
эрүүл ахуй. Химийн хорт болон аюултай бодисын шошго, анхааруулах 
тэмдэг” MNS5029:2011стандартад нийцсэн  сэрэмжлүүлэх тэмдэг тавьсан 
байна. 

                                                  
- Агуулах дотроо хэд хэдэн тасалгаатай, бордоо болон ургамал 

хамгаалах бодисыг үр, бусад бүтээгдэхүүнээс тусад нь хадгалах бололцоотой 
байх хэрэгтэй. 

- Агуулахын шал болон тавиур химийн бодис нэвтрэхгүй материалаар 
хийгдсэн байвал зохино. 

- Цэвэр усны хангамжтай байна.
- Гал унтраах хэрэгсэл байрлуулсан байна.
 -Агуулах агааржуулалтын системтэй байвал 

зохино. 
- Яаралтай тусламжийн хэрэгсэлтэй байна.
Хадгалалтын нөхцөл
Бодисыг хүнс, үр, бордооноос тусад нь 

хадгална.
Аюултай бодисыг дор дурьдсан эрсдэл гарахаас сэргийлж, хуурай 

нөхцөлд хадгална. Үүнд:
- Хайрцаг, сав, баглаа боодол зэврэх
- Хайрцаг, сав, баглаа боодол дээрх хаяг, шошго баларч бүдгэрэх,
- Савтай бодис асгарах
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Тухайн бодисыг шошгонд заасан нөхцөлд хадгална.
Хэрвээ бодисыг өвөл хадгалах тохиолдолд хөлдөхөөс сэргийлж, 

халаалтын асуудлыг шийдвэрлэх хэрэгтэй.
Гербицид, фунгицид, инсектицидийг тус тусад нь хадгална.
Ариутгасан үрийг бусад пестицидтэй хамт хадгалж болохгүй.
Хадгалж байгаа бодисын савыг шалга.
-Бодисын үйлдвэрт савласан саванд нь хадгална.
-Савны таг, бөглөө нь сайтар битүүмжлэгдсэн эсэхийг шалгах,
-Бодисын саван дээрх тэмдэглэгээ /зэврэх, тэсэрч дэлбэрэх г.м/-г 

сайтар шалгах,
- Савны гадаад байдлыг шалгах /зэвэрсэн, таг бөглөө нь суларсан эсэх, 

асгарч гоожсон шинж тэмдэг г.м/,
Хэрвээ сав нь гэмтсэн, гоожиж асгарсан тохиолдолд яг ижил 

материалаар хийгдсэн саванд юүлж хийнэ. Жишээ нь: Хэрвээ бараан өнгийн 
шилтэй байсан бол цагаан өнгөтэй, хуванцар саванд юүлж болохгүй.

Юүлсэн саван дээр хаяг шошгыг заавал тавина. /Доор бичсэнийг харна 
уу/

Бүх сав, хайрцган дээр шошгыг нямбай наасан, шошгон дээрх бичиг нь 
гаргацтай, ойлгомжтой, энгийн үгээр бичигдсэн байвал зохино. Дахин наах 
шошгонд дараах зүйлийг заавал тусгана. Үүнд: бодисын худалдааны нэр, 
үйлчлэх бодисын хэмжээ, бодисын бүртгэлийн дугаар,

Осол гарсан тохиолдолд бэлэн байх
Осол гарах үед авч хэрэгжүүлэх шуурхай арга хэмжээний төлөвлөгөөг 

урьдчилан боловсруулсан байх хэрэгтэй. Төлөвлөгөөнд тухайн бодисын хор 
аюулын лавлах мэдээлэлд заасан шаардлагын дагуу хоргүйжүүлэх арга 
хэмжээг тусгасан байх шаардлагатай. 

Химийн бодис хадгалж байгаа газарт шуурхай албаны утасны жагсаалтыг 
хүний нүдэнд харагдахаар газарт тавьсан байх хэрэгтэй. Тухайлбал, 

-Гал команд
-Онцгой байдлын алба
-Яаралтай түргэн тусламж
-Цагдаагийн газар г.м
Химийн бодис асгарсан тохиолдолд шингээж авах алчуур болон 

хоргүйжүүлэх бодис бэлтгэсэн байх хэрэгтэй. 
Ургамал хамгаалах химийн бодисыг талбайд түр хадгалах тохиолдолд 

хашлага эсвэл нарны гэрэл шууд тусахаас хамгаалсан саравчинд аль болох  
хуурай, сэрүүн, агааржуулалт сайтай газар хадгалах хэрэгтэй. Тээврийн 
хэрэгсэл дотор хадгалж байгаа тохиолдолд наранд хэт удаан байснаас 
халдаг тул анхаарах хэрэгтэй.

Химийн бодис, бордоог тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэлд “Хөдөлмөрийн 
аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Химийн хорт болон аюултай бодисын шошго, 
анхааруулах тэмдэг” MNS5029:2011стандартад заасны дагуу анхааруулах 
тэмдгийг байрлуулна. 

Химийн бодис тээвэрлэсэн тээврийн хэрэгслийг хүнсний бүтээгдэхүүн 
тээвэрлэхэд ашиглаж болохгүй!
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IV.3  Талбай, хүлэмжинд  ажиллагсадад тавигдах эрүүл ахуй, ариун 
цэврийн шаардлага

Ургамал ургалтын хугацаанд хүний үйл ажиллагаагаар элдэв төрлийн 
өвчин, хортон шавьж, хог ургамал гаднаас нэвтрэх, тархах эрсдэлтэй. 

“Хөдөө аж ахуйн энэ зохистой дадал”-ыг доорь дурьдсан үйлдвэрлэл 
эрхлэгчид хэвшүүлнэ:

Бүх тариаланчид, ногоочид, ургамлын гаралтай түүхий эд бэлтгэн 
нийлүүлэгчид, түүгээр үйлдвэрлэл эрхлэгчид

Үүний тулд яах ёстой вэ?
Байгууллага, аж ахуйн нэгжийн удирдлага, ажиллагсдад эрүүл ахуй, 

ариун цэврийн дадал эзэмшүүлэх
Юу хийх вэ?

АЖИЛЛАГСАДАД ДАРААХ ШААРДЛАГА ТАВИГДАНА. 
- Ажиллагсдын хувийн ариун цэврийн талаарх холбогдох дүрэм, 

стандартыг мөрдөнө.
- Ажиллагсад талбайд орохдоо ажлын хувцас эсвэл нэг бүрийн 

хамгаалалтын хувцас өмсөнө.
- Химийн бодис цацах, шүрших юмуу үр ариутгах үед заавал тусгай 

зориулалтын хамгаалах хэрэгслийг өмсөнө. 
- Химийн хорт бодистой харьцаж ажилласан тохиолдолд гараа 

заавал угаана.
- Ажлын хувцсыг нэн даруй угааж, ариутгана. 
- Ажилд орохын өмнө эрүүл мэндийн үзлэгт хамрагдсан байна.

АЖИЛЛАГСАДАД ХОРИГЛОХ ЗҮЙЛ:

- Талбайд бие засах,
- Хоол хүнс идэж уух,
- Тамхи татах,  
- Шүлс, цэрээ хаях, 
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V ХЭСЭГ. ХУРААЛТЫН ҮЕИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ 
Ургацыг технологийн хугацаанд нь хурааж, тохирсон горимд хадгалах 

нь түүхий эд, бүтээгдэхүүн муудаж, гэмтэхгүй, бусад бүтээгдэхүүнийг 
бохирдуулж, халдварлахгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлдэг.

“Хөдөө аж ахуйн энэ зохистой дадал”-ыг доорь дурьдсан 
үйлдвэрлэл эрхлэгчид хэвшүүлнэ:

Бүх тариаланчид, ногоочид, ургамлын гаралтай түүхий эд бэлтгэн 
нийлүүлэгчид, түүгээр үйлдвэрлэл эрхлэгчид

Үүний тулд яах ёстой вэ?
Хураалтын техникийг бэлтгэх, зоорь, агуулахыг ариутгах, 
Юу хийх вэ?
Хураалтын үеийн эрсдлийг бууруулахын тулд доор дурьдсан арга 

хэмжээг авна. 
Үүнд:
V.1 Хураалтын техникийг бэлтгэх
Трактор, комбайн болон бусад хураалтанд ашиглагддаг багаж тоног 

төхөөрөмжийг угааж, цэвэрлэж ариутгана. Ариутгалд формалины 2 хувийн 
уусмалыг ашиглаж болно. Техник хэрэгслийг өвлийн улиралд зориулалтын 
гараашанд хадгалах ёстой.

 V.2 Үтрэм, зоорь, агуулахыг цэвэрлэж, ариутгах
Аж ахуй нь сав баглаа боодол, техник, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл 

болон савласан бүтээгдэхүүнийг хадгалах тусгай агуулахтай байх хэрэгтэй.  

 ТӨМС, ХҮНСНИЙ НОГОО, ЖИМС ЖИМСГЭНИЙ ЗООРИНД ТАВИГДАХ  
ШААРДЛАГА:

- Цэвэр, хог хаягдалгүй  / гадна орчныг цэвэрлэсэн /, 
- Агааржуулах системтэй, 
- Хур тунадаснаас сайтар 

хамгаалагдсан, 
- Түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанар, 

аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлөхгүй бичил 
цаг уурын тохиромжтой нөхцөл бүрдүүлсэн, 

- Хортон шавьж, мэрэгч амьтан нэвтэрч, 
үүрлэхээс хамгаалсан,битүүмжлэл сайтай, 

- Шаардлагатай төхөөрөмж /ачаа хүлээн авах, ачих г. м/-өөр 
тоноглогдсон байх, 

- Агаарын температур, чийг хэмжигч багажуудыг байрлуулж тогтмол 
хэмжиж, тэмдэглэл хөтөлж байх шаардлагатай.

Түүхий эд, бүтээгдэхүүний агуулахад химийн бодис, пестицид 
хадгалахыг хориглоно. 

Зоорь, агуулахад бүтээгдэхүүнийг шалнаас 15 см, хананаас 45 
см зайтай хураана. Тавиурын хооронд агаар сэлгэх, хортон шавьжаас 
хамгаалах, цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийх зориулалтаар 35 см-ээс багагүй зай 
үлдээнэ.
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ҮР ТАРИАНЫ АГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА: 
- Намар үр хүлээн авахын өмнө агуулахад засвар, хийж, битүүмжлэлийг 
сайжруулж, хортон шавьж нэвтрэх нүх сүвийг бөглөх, тухайлбал, шал, 
хана туурганы зай завсрыг битүүлж цементлэх,
-  Хог хаягдалд элдэв шавьж, бичил биетэн хадгалагдах, үржих эх үүсвэр 
болдог учраас гадна орчныг цэвэрлэх, 
- Ариутгал халдваргүйтгэл  хийх,
- Ургац хүлээн авах үед агуулах, зооринд гадны хүмүүс орох, байрлахыг 
хориглоно.
- Үр хадгалалтын явцад агуулахын тэмдэглэл хөтөлдөг байх 
шаардлагатай.

ХУДАЛДААНЫ АГУУЛАХАД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:
Агуулахын битүүмжлэлийг сайжруулж, хортон шавьж нэвтрэх нүх сүвийг 
бөглөх, тухайлбал, шал, хана туурганы 
зай завсрыг битүүлж цементлэх,
- Гаднаас шавьж, өвчний халдвар 
орохоос сэргийлж, орох хаалганы 
дотор дээд талд сэнс байрлуулах,
- Хаалганы өмнө гутлын гишгүүр 
гөвүүр байрлуулах,
- Агуулах, бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэдэг цехэд хуурай цэвэрлэгээг 
өдөр бүр, нойтон цэвэрлэгээг 7 хоног 
тутам хийх бөгөөд их цэвэрлэгээг сар 
бүр хийхдээ хана туурга, шалны хогийг цэвэрлэж, хогийг тусгай цэгт 
хаяж устгах,
- Ариутгалыг тогтмол хийх,
- Гадны хүн нэвтрүүлэхийг хориглох,
- Хөнөөлт шавьж тархсан, халдварлагдсан цех тасаг, агуулах 
зоориноос халдваргүй газар руу орохдоо хувцас, гутлаа цэвэрлэж, 
ариутгах
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Агуулах, зоорийг ариутгах дараалал:
- Ариутгалын бодис, хор шүршигч, ажлын хувцас г. м шаардлагатай 

зүйлсийг олж, бэлтгэх,
- Агуулах, зоорийг цэвэрлэх,
- Цонх, хаалгыг хааж, битүүмжлэх,
Ариутгал хийхэд формалин, хүхрийн шахмал, актеллик г.м хэрэглэхийг 

зөвшөөрсөн бодисын жагсаалтанд орсон бодис хэрэглэнэ. 40%-ын 
формалины 1 литр уусмалыг 40 л усанд найруулж 1м3 –д  250 мл орохоор 
тооцож шүршинэ. 

Хүхрийг 1м3 –д 60-90гр орохоор тооцож шатаана.
Зоорийн хана, тааз, хашлагыг ариутгахдаа 10 л усанд 1-2 кг түүхий 

шохой найруулж шүршинэ. Уусмал дээр 50-100 гр зэсийн байван нэмж болно.
Цех, тасаг болон бүтээгдэхүүн, түүхий эд, сав баглаа боодлын агуулахын 

ариутгалд 50 хувийн Актеллик /0.8 мл/м2 тунгаар, 1м2 талбайд 200 л уусмал 
орохоор/ гэх мэт бодисыг ашиглаж болно.  

- Ариутгал хийснээс  хойш 48 цагийн дараа хаалга, цонхыг нээж, 
салхилуулна.

V.3 Ажиллагсад, худалдан авагчид, хэрэглэгчдэд хэвшүүлэх эрүүл 
ахуй, ариун цэврийн дадал

Үйлдвэрлэл дээр ажиллагсад зохистой дадал эзэмшээгүй тохиолдолд 
хүнс, хүнсний гадаргуу, сав баглаа боодол болон усны эх үүсвэр бохирдох 
эрсдэлтэй. Ялангуяа боловсруулалгүйгээр шинээр нь хүнсэнд хэрэглэдэг 
ногоо, жимсний хураалтын үед ажиллагсадын хувийн ариун цэвэр, эрүүл 
ахуйн нөхцлийг тусгайлан авч үзэх шаардлагатай. Өвчилсөн ажилтан, 
тэдэнтэй хавьтагч этгээд нь бүтээгдэхүүнийг бохирдуулах үндэс болно.

Ажиллагсадыг сургах, амралтын байр, ариун цэврийн цэгийг 
тохижуулах, гар угаах газрыг шаардлагатай материалаар хангах явдал эрүүл 
ахуйн зайлшгүй нөхцөл мөн.

“Хөдөө аж ахуйн энэ зохистой дадал”-ыг доорь дурьдсан үйлдвэрлэл 
эрхлэгчид хэвшүүлнэ:

Ажиллагсад: Аж ахуйн нэгж, компани фермерийн эзэн, захирал тэдний 
гэр бүлийн гишүүд, үндсэн болон улирлын, гэрээт ажилчид, сайн дурынхан.

Үүний тулд яах ёстой вэ?
Хүнээр дамжин халдвар тархах эрсдэлийг бууруулахын тулд 

ажиллагсадад зохистой дадал хэвшүүлэх
Юу хийх вэ?
-Бүх ажиллагсад талбай, хүлэмж, агуулах, зоорь, савалгааны өрөө 

г.м ажлын байранд нэвтрэхдээ хувцасаа сольж, ажлын зориулалттай, 
тохиромжтой хувцас (комбинзон, бээлий, гутал, хормогч г.м) өмсөх,

- Ажиллагсадад зориулсан хувцас солих өрөө, ажлын хувцсыг тусад нь 
хадгалах шүүгээгээр хангах,

- Пестицид ашиглах үед өмссөн ажлын хувцсыг хадгалах, угаалга, 
цэвэрлэгээний цэг байгуулах,

- Гар угаах цэгт саван, алчуураар хангасан байх,
-Гар угаах зааварчилгааг харагдахуйц газар байрлуулах,
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- Худалдан авагчдыг талбай, хүлэмжинд нэвтрэхээс өмнө гарыг нь 
угаалгах,

-Худалдан авагчийн эрүүл ахуйн байдал, хувийн ариун цэврийн чухлыг 
сурталчилсан ухуулга сурталчилгааны ажил явуулах, зурагт хуудас ашиглах. 

  Ажилчид нь гарын ариун цэврийг сахихад дараах зохистой дадлыг 
хэвшүүлсэн байна. 

- Гараа норгоод ариутгагч эсвэл саван хэрэглэн ундны усаар 
угаана.

-  Хумс хурууны завсар болон гарыг бүхэлд нь 15-20 секунд үрж, 
завсрын бохирдлыг арилгаж угаана. Хумс цэвэрлэгч ашиглаж болно. 

- Гараа угаасны дараа цэвэр гарын алчуураар арчина. Нийтийн 
алчуураар арчихыг хориглоно. 

- Гараа ариутгагч, нойтон цаасыг  угаасан гарыг  ариутгах зорилгоор 
хэрэглэнэ.

Дараах тохиолдолд гараа заавал угааж хэвшсэн байна. 
- Хүнсний бүтээгдэхүүн,  сав баглаа боодлын материал, хүнстэй 

харьцах гадаргуутай харьцахаас өмнө 
- Үдийн цайны цаг, завсарласны дараа, тамхилах, бие зассаны дараа  
- Гар бохирдсон тохиолдолд
V.4 Хадгалах байгууламж болон тоног төхөөрөмжийн эрүүл ахуй
Тоног төхөөрөмж нь эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, хүнсийг 

бохирдохоос урьдчилан сэргийлсэн, цэвэрлэх, ариутгах, засвар үйлчилгээ 
хийхэд хялбар, биологи, хими, физикийн бохирдол бага үүсэх материалаар 
хийгдсэн байвал зохино. Энэ шаардлага боловсруулах, тээвэрлэх, савлах, 
агуулахын бүх төрлийн тоног төхөөрөмжинд хамаарна.

Хадгалах байгууламж, хадгалалтын тоног төхөөрөмжийн эрүүл ахуйг 
хангаснаар түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг халдварлахаас сэргийлэх, улмаар 
уг бүтээгдэхүүний цэвэр, шинэлэг шинж байдлыг аль болох удаан хадгалах 
боломж бүрдэнэ.

Үүний тулд:
• Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл болон хүнсний бүтээгдэхүүнд шууд 

хүрэлцэх гадаргууг ургац хураалтаас өмнө сайтар угаах, зайлах, ариутгах 
• Бохир гадаргуу ариутгалын үр нөлөөг бууруулдаг учраас багаж, эд 

зүйлийг ариутгахаас өмнө сайтар угааж цэвэрлэх хэрэгтэй.  
• Чанарын баталгаатай, хоргүй ариутгалын бодис хэрэглэнэ. 

Худалдаанд буй бодисууд ихэвчлэн хлорт нэгдэл, аммоны нэгдэл агуулдаг 
тул хүнсний агуулах ариутгахад тохиромжгүй.

VI.  ХЭСЭГ.  ХУРААЛТЫН ДАРААХ ҮЕД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭ
Ургац хураалтын дараа талбай дах үлдэгдлийг зайлуулах, түүхий эд, 

бүтээгдэхүүнийг дугаарлаж савлах, хадгалах, тээвэрлэх үед эрүүл ахуй, хорио 
цээрийн дэглэмийг баримталсанаар хүнсний түүхий эд гэмтэж, муудахаас 
сэргийлэх боломжтой болно.

“Хөдөө аж ахуйн энэ зохистой дадал”-ыг доорь дурьдсан үйлдвэрлэл 
эрхлэгчид хэвшүүлнэ:
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Бүх тариаланчид, ногоочид, ургамлын гаралтай түүхий эд бэлтгэн 
нийлүүлэгчид, түүгээр үйлдвэрлэл эрхлэгчид, худалдаа, борлуулалт эрхэлдэг 
иргэн, аж ахуйн нэгж зэрэг хүнсний сүлжээний үе шатанд ажиллагсад

Үүний тулд яах ёстой вэ?
Хураасан ургацыг стандартын шаардлага хангасан элеватор, агуулах, 

зооринд технологийн горимын дагуу хадгалах, савлах цехэд ажиллагсадад 
эрүүл ахуйн дадал эзэмшүүлэх, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг зэрэг дугаараар 
савлах, шошголох шаардлагатай. 

Юу хийх вэ?
VI.1 Хураалтын дараа талбайг цэвэрлэх, ургацыг хадгалалтанд бэлтгэх 
Төмс, хүнсний ногооны ургац хураасны дараагаар талбайгаас ургамлын 

үлдэгдлийг бүрэн зайлуулж, цэвэрлэснээр ургамлын үлдэгдэл дээрх шавьж, 
өвчин үүсгэгч бичил биетнүүд хамт зайлуулагдана гэсэн үг. Тухайлбал, 
бөөрөнхий байцааны ишинд байцааны ялааны өндөг хадгалагддаг учраас 
талбайд энэ төрлийн шавьжийн тоо цөөрнө гэсэн үг.

Төмсний бут, ургамлын бусад үлдэгдлийг талбайгаас зайлуулж, устгах 
нь дараа жил шинэ ургамал халдварлагдахаас сэргийлэх ач холбогдолтой.  

Хураасан ургацыг зөв арчилсанаар түүнийг удаан хугацаанд шинэ 
байдлаар нь хадгалах, элдэв халдвар бохирдлоос сэргийлэх боломжтой. 

Төмсний хальсыг сайн хатаах, ялангуяа үрийн зориулалттай төмсийг 
ногоортол нь хатааж болно. Бөөрөнхий сонгино, сармисыг булцууны хүзүү 
бүрэн хатаж нарийссан, гадна талын хальс сайтар хатсаны дараагаар 
хадгалалтанд оруулна.

Байцааны навч хоорондох усан дуслыг гадагшлуулж, шар лууван, 
манжингийн навчийг 2–3 см шилбэ үлдээн тайрч сайтар сэврээж, наалдсан 
шороо, шаврыг цэвэрлээд зоорилно.

VI.2 Түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг ангилах, савлах
Ургац хураасны дараагаар бүтээгдэхүүнд ангилан ялгалт хийнэ. 

Муудаж ялзарсан төмс, ногоог хадгалалтанд оруулвал бусад эрүүл хэсгээ 
халдварлуулах аюултай тул ялгалт хийх шаардлагатай.  Ангилан ялгалтаар 
хагарсан, ан цав үүссэн, зүсэгдсэн, шавьжинд идэгдсэн зэрэг механик 
гэмтэлтэй юмуу хөлдөж хайрагдсан, зөөлөрсөн, илжирсэн төмс, ногоог 
ялгана. Ийм ногоо нь хадгалалт даахдаа муу, амархан өвчилдөг учраас удаан 
хадгалалгүйгээр хэрэглэх нь зүйтэй.

Зах зээлд нийлүүлэх үр тариа, төмс, хүнсний ногоог сорт, зэрэг 
дугаараар нь ангилна. Тухайлбал, Хүнсний буудайг “Хүнсний буудай” ТЕШ 
0097:2010 стандартын дагуу 4 ангиллаар, байцааг “Бөөрөнхий байцаа. 
Техникийн шаардлага MNS255:2007” стандартын дагуу толгойны нягт, өнгө, 
жин, өвчлөлт, гэмтлийн хэмжээ зэрэг үзүүлэлтээр 2, төмсийг “Төмс.Техникийн 
шаардлага MNS258:2006” стандартаар булцууны голч, жин, өвчлөлт, гэмтлийн 
хэмжээгээр 2, улаан лоолийг “Лооль. Техникийн шаардлага MNS 0264:2009” 
стандартад зааснаар жимсний болц, хэмжээ, гэмтлийн хэмжээг харгалзан 
3 (дээд, нэг, хоёрдугаар), бууцай, амтат чинжүү, шар лууванг “Бууцай MNS 
274:1982”, “Шар лууван. MNS0270:1982”, “Амтат чинжүү хадгалах MNS ISO 
6659:2003” стандартаар 2 зэрэгт тус тус ангилсан байдаг. 
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Тариаланч, ногоочид өөрсдийн үйлдвэрлэсэн түүхий эд, бүтээгдэхүүнээ 
стандартын дагуу ангилан, савлаж худалдаалвал нэмүү өртөг шингэсэн 
бүтээгдэхүүн гаргаж байна гэсэн үг юм.

Хүнсний анхан шатны үйлдвэрлэл эрхлэгчид нь “Хүнсний аюулгүй 
байдлыг хангах тухай хууль”-д заасны дагуу өөрсдийн үйлдвэрлэсэн 
түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдалд хяналт тавина. Өөрийн 
лабораторигүй тохиолдолд хөндлөнгийн лабораториор шинжлүүлж, 
стандартын шаардлага хангаж байгаа эсэхийг баталгаажуулна. Түүхий 
эд, бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлэхдээ “Ургамал хамгааллын тухай” 
хуулийн 13.2.2 дах заалтын дагуу тухайн сум, дүүргийн Засаг даргын Тамгын 
газраас бүтээгдэхүүний гарал үүслийн гэрчилгээ авна.  

Үр тариа, төмс, хүнсний ногооны чанар, аюулгүй байдал дээр өгүүлсэнээр 
биохимийн найрлага, шимт чанар, өвчлөлт, хортон шавьжид нэрвэгдсэн 
байдал, механик гэмтэл, хүнд металл, цацраг идэвхит бодис болон нитрат, 
пестицидийн үлдэгдлийн хэмжээ зэрэг үзүүлэлтүүдээр тодорхойлогддог.

Үйлдвэрлэгчээс хэрэглэгчид очих хүнсний сүлжээний явцад /тээвэрлэх, 
түгээх, борлуулах, хадгалах/ төмс, хүнсний ногооны чанарыг муутгахгүйн тулд 
сав, баглаа боодлын материалыг зөв сонгох нь чухал. Стандартын шаардлага 
хангасан сав баглаа боодлыг ашигласнаар энэ эрсдлээс сэргийлэх боломж 
бүрдэнэ. 

Төмс, хүнсний ногооны нэр төрөл, биологийн онцлогоос хамаараад 
“Эргэлтийн шуудай MNS 3529-1983”, “Сав баглаа боодол. Цаасан уут MNS 
(ISO) 8367-1-1998”, “Хүнсний бүтээгдэхүүний нийлэг сав баглаа боодол”. 
Техникийн ерөнхий шаардлага MNS5547:2005, “Нийлэг хальсан уут”. 
Техникийн шаардлага MNS5296:2003, “Хүнсний бүтээгдэхүүнийг жижиглэн 
савлах картон хайрцаг”. Техникийн шаардлага MNS 4082:2001 стандартын 
шаардлагыг хангасан бөгөөд химийн бодисын үлдэгдэл “Сав баглаа боодлоос 
хүнсний бүтээгдэхүүнд шилжиж болзошгүй химийн бодисын зөвшөөрөгдөх 
дээд хэмжээ MNS 5684:2006” стандартад заагдсан хэмжээнд нийцсэн 
шуудай, цаасан болон нийлэг хальсан уут, картон болон модон, хуванцар 
хайрцганд тус тус савлаж болно. 

Бүтээгдэхүүнийг нэр төрлөөр, сорт, зэрэг дугаараар нь ангилж, тус тусад 
нь савлаж, шошголно.

VI.3  Савалгааны өрөөнд ажиллагсдад тавигддаг эрүүл ахуй, ариун 
цэврийн шаардлага

Бохир гараар дамжин бүтээгдэхүүнд элдэв, халдвар бохирдол гарах нь 
элбэг учир ажиллагсад энэ чиглэлд гол анхаарлаа хандуулах ёстой. 

Юуны өмнө гараа угааж хэвших хэрэгтэй.          
Гар угаах нөхцөл:
 1. Ариун цэврийн өрөөнд орсоны дараа
 2. Ажилдаа ирээд ажилд гарахын өмнө
 3. Юм идэх буюу тамхи татахын өмнө, мөн дараа
Жимс, ногоо хураах, сортлох, савлах, боловсруулах дамжлага дээр 

ажиллагсдын хувцас хунар бас өвчин үүсгэгч бичил биетнүүдийг зөөвөрлөн 
тараадаг. Иймд савлагааны хэсэгт ажиллагсад нэг удаагийн бээлийг зөв 
хэрэглэж сурах хэрэгтэй.
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Түүнчлэн малгай, хормогч зэргийг заавал өмсөх шаардлагатай.  
Ажиллагсадын эрүүл мэнд ч хүнсний 

аюулгүй байдалд нөлөөлнө. Гепатит А вирусын 
халдвартай, бөөлжих, гэдэс өвдөх, гүйлгэх 
зэрэг өвчний шинж тэмдэг илэрсэн хүмүүсийг 
жимс, ногооны үйлдэрлэлийн аль ч дамжлага 
дээр ажиллахыг хориглоно.   

Мөн гар, хөлөө гэмтээсэн, зүссэн юмуу 
идээт үрэвсэлтэй хүмүүс бүтээгдэхүүн рүү 
халдвар тараах аюултай учир эдгээр хүмүүст 
ажилд гарах зөвшөөрөл олгогдохгүй.

Ажиллагсдын эрүүл мэнд, ариун цэвэрт анхаарал тавьсанаар хүнсний 
бүтээгдэхүүн рүү халдвар дамжих эрсдлийг хянах боломжтой.

Савалгааны өрөөнд хориглох зүйл:
- Ажлын байранд тамхи татах, 
- Хоол унд идэж уух, 
- Шүлсээ хаях 
VI. 4 Түүхий эд, бүтээгдэхүүний шошгололт  

 Савлагдсан түүхий эд, бүтээгдэхүүн бүрт хаяг, шошго дагалдана. Энэ нь 
фермээс гарсан бүтээгдэхүүн бүр тодорхой талбай, савлагдсан газар, 
савласан огноотой гэдгийг харуулж байна гэсэн 
үг. Савласан бүтээгдэхүүн “Хүнсний савласан 
бүтээгдэхүүний шошгололтод тавих шаардлага” 
MNS CAC 1:2007” стандартын шаардлага 
хангасан дараах агуулга бүхий шошготой байна. 

Үүнд: 
Түүхий эд, бүтээгдэхүүний нэр, хаяг - Төмс, 

ногооны нэрийг  гаргацтай, арилахааргүй бичсэн 
байх ба гадна талаас харагдах боломжтойгоор 
байрлуулах шаардлагатай.

Сорт, зэрэг дугаар – Төмс, хүнсний ногооны 
сортын нэр, ямар зэрэглэлийн ногоо болох талаар бичнэ.

Тариалсан газар - Аль аймгийн ямар сумын нутаг дэвсгэрт тариалсан 
тухай тэмдэглэнэ.

Үйлдвэрлэгчийн нэр хаяг - Үйлдвэрлэгч, савлагч, түгээгч, импортлогч, 
экспортлогч эсвэл борлуулагчийн нэр, хаягийг тодорхой тэмдэглэнэ.

Үйлдвэрлэсэн он, сар өдөр- Хэдэн оны ургац болохыг бичнэ.
Жин, хэмжээ - Жинг килограммаар эсвэл граммаар илэрхийлнэ.
Төмс, хүнсний ногооны найрлага- Хүнсний бүтээгдэхүүний шошгонд бүх 

орц найрлагаас гадна тэжээлийн бодисын найрлагыг зайлшгүй дурьдаж өгнө. 
Өөрөөр хэлбэл тухайн бүтээгдэхүүний нэг удаад идэх хэмжээнд агуулагдах 
илчлэг, өөх тос, уураг, нүүрс ус зэрэг тэжээлийн бодис болон эрдэс бодис 
болон аминдэмийн агуулагдах хэмжээг бичдэг.

Хэрэглэх заавар – Хүнсний ногоо хэрэглэхийг нийтэд сурталчлах 
зорилгоор шошго дээр хэрэглэх зааврыг товч тодорхой бичнэ. 
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Хадгалах хугацаа, хадгалах нөхцөл- Хадгалах хугацаа болон тухайн 
хүнсний ногоог ямар нөхцөлд хадгалах талаар товч бичнэ. 

Стандартын дугаар, тэмдэглэгээ – Тухайн бүтээгдэхүүний стандартын 
дугаарыг бичнэ. 

Гаж нөлөө, хориглох заалт – Гаж нөлөө үзүүлэх түүхий эд, бүтээгдэхүүний 
хувьд тайлбар бичих зэргээр “Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг 
хангах тухай” хуульд заасны дагуу түүхий эд, бүтээгдэхүүний  шошгонд 
агуулагдах мэдээллийг бүрэн тусгана.

VI.5  Түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг хадгалах    
- Агуулах, зоорины температур, чийглэг тухайн түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг 

хадгалахад тохирсон байх ёстой. 
- Температур, агаарын харьцангуй чийгийг хянаж, бүртгэлийг  тогтмол 

хөтлөнө. 
- Түүхий эд, бүтээгдэхүүний зоорь, агуулахын агааржуулалтын систем 

хэвийн ажиллагаатай байна.
- Мэрэгч амьтан, шавьж нэвтрээгүй байна.
-Савласан түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг шал болон хананаас хөндий 

тавиур дээр тавьж хадгална.
VI.6 Түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх 
Түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг ачих, зөөвөрлөх төхөөрөмж нь бохирдолтын 

нэг үүсгэвэр болно. Тоос шороо болон урьд нь зөөсөн ачаа барааны 
үлдэгдэл зэрэг гадны биетүүд бүтээгдэхүүнийг бохирдуулдаг. Химийн 
бодис тээвэрлэсэн тээврийн хэрэгслийг хүнсний зориулалтаар ашиглахыг 
хориглоно!!! 

Төмс, хүнсний ногоог тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл нь бүтээгдэхүүнийг 
бохирдох, элдэв механик гэмтэл үүсэх, халах, хөлдөж хайрагдах, хорхой 
шавьж нэвтрэхээс хамгаалсан, зориулалтын байх бөгөөд “Төмс, хүнсний 
ногоо тээвэрлэлт. Ангилал. Тээвэрлэлтийн нөхцөл”. Ерөнхий шаардлага MNS 
5648:2006 стандартын шаардлагыг хангасан байна. 

Анхаарах асуудал:
• Үр тариа, төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнийг зөөвөрлөх тээврийн 

хэрэгсэл цэвэр, ариутгагдсан байх ёстой.
• Өмнө нь амьд мал, амьтан тээвэрлэсэн, шатахуун, үнэрт, нунтаг 

бодисоор бохирдсон тээврийн хэрэгслийг ашиглаж болохгүй.
• Цэцэгт байцаа, навчит ногоо, хэмх, лооль зэрэг эмзэг, түргэн гэмтдэг, 

хадгалалт даахдаа муу бүтээгдэхүүнийг хөргөх юмуу хөлдөөх төхөөрөмжөөр 
тоноглогдсон, зориулалтын тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэх шаардлагатай.
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VII. ХЭСЭГ. ХАЯГДАЛ БОЛОН БОХИРДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ 
Үйлдвэрлэлийн явцад үүссэн органик болон органик бус хог хаягдал, 

химийн бодис, бордооны үлдэгдэл, сав баглаа боодол, пестицидээр бохирдсон 
алчуур г. м олон төрлийн хог хаягдал нь хөрс, ус, агаар бохирдуулахаас гадна 
хүний эрүүл мэндэд муугаар нөлөөлдөг.

“Хөдөө аж ахуйн энэ зохистой дадал”-ыг доорь дурьдсан 
үйлдвэрлэл эрхлэгчид хэвшүүлнэ:

Бүх тариаланчид, ногоочид, ургамлын гаралтай түүхий эд бэлтгэн 
нийлүүлэгчид, түүгээр үйлдвэрлэл эрхлэгчид

Үүний тулд яах ёстой вэ?
Хог хаягдлыг зайлуулах, устгах менежментийг зөв зохистой зохион 

байгуулах
Яаж хийх вэ?
- Аж ахуйн хэмжээнд орчны бохирдлыг бууруулах, эдгээрээс 

зайлсхийхэд чиглэсэн хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж, 
компаний ерөнхий захирлаар батлуулан мөрдөж ажиллана.

- Ашигласан ургамал хамгаалах химийн бодисын сав, баглаа боодлыг 
цуглуулж, тогтсон газар бусад химийн бодис болон бүтээгдэхүүнээс 
тусад нь хадгална.

- Ургамал хамгаалах химийн бодисын сав, баглаа боодлыг журмын 
дагуу устгуулах арга хэмжээ авна.

- Сав баглаа боодол, органик бус хог хаягдал /сав, баглаа боодол, 
бээлий г.м/ талбайгаас зайлуулах арга хэмжээ авна.

VIII. ХЭСЭГ. ХҮНСНИЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ТАТАН АВАХ, 
УСТГАХ, ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ  

Үйлдвэрлэл эрхлэгч нь эрүүл ахуйн болон аюулгүйн үзүүлэлтийн 
шаардлага хангаагүй, буруу шошголсон г.м түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг 
хяналтын байгууллагын шийдвэрээр зах зээлээс татан авахдаа Монгол 
Улсын Засгийн Газрын 2013 оны 172 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Хүнсний 
түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг татан авах, устгах, дахин боловсруулах журам”-ыг 
баримтална. 

Аж ахуйн нэгж нь түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг хүнсний сүлжээнээс татан 
авах дотоод журам, зааврыг боловсруулж, холбогдох албан тушаалтнаар 
батлуулсан байх бөгөөд татан авах үйл ажиллагааг хариуцсан ажилтныг 
томилсон байх хэрэгтэй. Татан авах үйл ажиллагааг зохион байгуулсан 
тухай бүртгэлийг журамд заасан маягтын дагуу хөтөлсөн байна. Татан авалт 
хийсэн тухай бүртгэлд түүхий эд, бүтээгдэхүүний гэрэл зургийг хавсаргаж, 
баримтжуулсан байвал зохино. 

Журамд заасны дагуу татан авсан түүхий эд, бүтээгдэхүүн нь ямар нэгэн 
аюултай үр дагавар үүсгэхгүй нь батлагдсан тохиолдолд мал, амьтны тэжээл 
юмуу бордооны зориулалтаар дахин боловсруулалт хийж, ашиглаж болно.
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IX. ХЭСЭГ. “ХҮНСНИЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ УЛ МӨРИЙГ 
МӨРДӨН ТОГТООХ БҮРТГЭЛ” ХӨТЛӨХ

Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч нь Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн 
сайдын 2013 оны 08 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/98 дугаар тушаалаар 
батлагдсан “Мал, амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай хүнсний түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэлийн журам”, Мэргэжлийн 
хяналтын ерөнхий  газрын даргын 2014 оны 02 дугаар  сарын 20-
ны өдрийн 79 дүгээр тушаалаар батлагдсан “Хүнсний түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэл хөтлөх аргачлалын дагуу 
хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох үйл ажиллагааг 
бүртгэх хуудас, “урагш нэг шат”, “хойш нэг шат” бүртгэлийн дэвтрийг хөтөлнө. 

X. ХЭСЭГ. ДОТООДЫН ХЯНАЛТ  
Хүнсний анхан шатны үйлдвэрлэл эрхлэгчид тариалах талбайгаа сонгох, 

хөрс боловсруулахаас эхлээд ургац хураах, эцсийн бүтээгдэхүүн борлуултанд 
гаргах хүртэлх бүх үе шатанд хяналт тавьж, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийхээ 
чанар, аюулгүй байдлыг бүрэн хариуцна.

Дотоодын хяналтыг хяналтын баг, нэгж эсвэл хяналтын ажилтан 
хэрэгжүүлнэ. Дотоод хяналт шалгалтын ажилтан нь ургамлын аж ахуй, 
ургамал хорио цээр, газар тариалангийн чиглэлээр мэргэжил, боловсрол 
эзэмшиж мэргэшсэн, ажлын дадлага туршлагатай байх шаардлагатай. 

Дотоод хяналтыг дараах чиглэлээр хийх нь зүйтэй. Үүнд:
- Тариалангийн талбайн үржил шим 
Хуульд заасны дагуу 5 жил тутамд хөрсний үржил шимийн байдалд 

шинжилгээ хийлгэж, үр дүнд үндэслэн тухайн талбайг ямар төрлийн 
бордоогоор, ямар тунгаар хэрэглэх технологи боловсруулсан байдал,

-  Тариалангийн талбайн хөрсний бохирдол
Талбайн хөрсний хог ургамлын үр, өвчин үүсгэгч, хортон шавьж, 

нематод болон хүнд металл, химийн хорт бодис, пестицидээр бохирдсон 
эсэхийг тогтоолгосон байдал, 

- Үр, сортын гарал үүсэл, чанар
Сорт шинэчлэл, үр, булцуу, суулгац, үрслэг зэрэг тарих материалын 

чанар, баталгаажилт, ариутгал халдваргүйтэл хийлгэсэн байдал,
- Тариалалтын технологийн мөрдөлт 
Батлагдсан технологийн картын дагуу тариалалт хийгдэж байгаа эсэх,
-  Усалгааны усны чанар 
Усалгааны ус, ялангуяа боловсруулалгүйгээр шууд хүнсэнд хэрэглэгддэг 

ногоо, жимс жимсгэний усалгаанд хэрэглэгдэж байгаа усыг шинжилгээнд 
хамруулж, чанар, аюулгүй байдлыг баталгаажуулсан байдал,

-  Сортын хянан баталгаанд хамрагдсан байдал
Үр тариа, төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэний үрийн тариалангийн 

талбайд сортын хянан баталгаа хийлгэсэн байдал,
- Тариалангийн талбайн хөнөөлт организм-өвчин, хортон, хог ургамлын 

тархалт, тэмцсэн арга хэмжээний үр дүн
Ургамлын хортон шавьж, өвчин, хог ургамалтай хими, биологийн 

аргаар тэмцэх ажлын явц, технологи мөрдөлт, аюулгүй ажиллагаа, бүртгэл 
хөтлөлтөнд хяналт тавих,
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- Тариалангийн талбайн хорио цээрийн дэглэмийн мөрдөлт
Талбайд гаднаас мал, амьтан, хүн нэвтрэхээс урьдчилан сэргийлэх 

арга хэмжээ авсан байдал, талбайн ойр орчимд анхааруулах, сэрэмжлүүлэх 
тэмдэг байршуулсан байдал,

- Хүлэмжийн эрүүл ахуй, хорио цээрийн дэглэмийн мөрдөлт 
Хүлэмжинд гаднаас мал, амьтан, хүн нэвтрэхээс урьдчилан сэргийлэх 

арга хэмжээ авсан байдал, хүлэмжийн ойр орчимд анхааруулах, сэрэмжлүүлэх 
тэмдэг байршуулсан байдал,

- Химийн бордоо, өсөлт хөгжилтийг сайжруулах химийн бодис, ургамал 
хамгаалах химийн бодисын хэрэглээ, технологийн мөрдөлт

Эрдэс, био бордоо болон гумины хүчил г. м өсөлт хөгжилтийг хурдасгах 
химийн бодисын хэрэглээ,

- Химийн бордоо, өсөлт хөгжилтийг сайжруулах химийн бодис, 
ургамал хамгаалах химийн бодисын  агуулахын нөхцөл, хадгалалтын 
горимын мөрдөлт

Агуулахын нөхцөл, тоноглол, тухайн бодисыг хадгалах горимын 
мөрдөлт, аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн дэглэмийн мөрдөлт,

- Химийн бодис, бордоо тээвэрлэх тээврийн хэрэгслийн хангамж
Химийн бодис тээвэрлэх машин байгаа эсэх, ариутгах халдваргүйжүүлэх, 

саармагжуулах бодисын хангамж, машинаар химийн бодис тээвэрлэх үед 
тавьдаг анхааруулах, сэрэмжлүүлэх тэмдэг байгаа эсэх,

-  Ургамал хамгаалах химийн бодисын үлдэгдэл, сав баглаа боодлын 
устгалтын байдал

Устгалын цэг байгуулсан эсэх, устгалд ашиглах саармагжуулах бодисын 
хангамж, устгал хийсэн тухай тэмдэглэл, бүртгэл хөтлөлт,

- Түүхий эд, бүтээгдэхүүний агуулах, зоорины нөхцөл, ариутгал, 
халдваргүйтгэл, хадгалалтын горимын мөрдөлт

Түүхий эд, бүтээгдэхүүний агуулах, зоорины цэвэрлэгээ, ариутгал, 
хадгалалтын горимын мөрдөлт, журнал хөтлөлт,

- Түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг савлах байрны нөхцөл, савлах технологи 
/төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ, мөөг г.м бүтээгдэхүүний хувьд/, 
шошгололт

Түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг савлах зориулалтын байрны нөхцөл, эрүүл 
ахуйн дэглэмийн мөрдөлт, зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг байршуулсан байдал, 
шошгололт,

- Түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдал, шинжилгээ 
баталгаажуулалтанд хамруулсан байдал /өвчин, хортонд нэрвэгдсэн 
байдал, механик гэмтэл, сортын хольц г.м үзүүлэлтээр/

Түүхий эд, бүтээгдэхүүний дээжийг дотоодын болон хөндлөнгийн 
лабораторийн шинжилгээнд хамруулсан байдал, 

-  Түүхий эд, бүтээгдэхүүний татан авалт, устгал, дахин боловсруулалт 
хийсэн талаар

Үйлдвэрлэсэн түүхий эд, бүтээгдэхүүн нь чанар, аюулгүй байдлын 
шаардлага хангаагүй тохиолдолд хяналтын байгууллагын шийдвэрээр 
татан авсан бүтээгдэхүүн, түүхий эдийг өөр зориулалтаар ашигласан, дахин 
боловсруулалт хийсэн, устгасан тухай, 
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- Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох 
бүртгэлийн талаар

Эрх бүхий байгууллагаас баталсан маягтын дагуу бүртгэл хөтөлсөн 
байдал  зэрэг болно.

Дээр дурьдсан чиглэлийн хяналтаас гадна байгууллагын өмчийн 
бүртгэл тооцоо, ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалт, санхүү бүртгэлийн үйл 
ажиллагаанд болон тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагын дотоод хяналт 
шалгалтыг зохион байгуулах журамд заасан бусад хяналт шалгалтыг хийнэ.
XI. ХЭСЭГ. АЖИЛТНЫ МЭДЛЭГ, МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТЫН 

ТОГТОЛЦОО
Хүнсний анхан шатны үйлдвэрлэл эрхлэгчид хүнсний аюулгүй байдлын 

чиглэлээр сургалтанд хамрагдсан байх хэрэгтэй. 
Сургалтын хөтөлбөрийг  холбогдох албан тушаалтнаар батлуулсан 

байх хэрэгтэй.
-  Газар тариалангийн зохистой дадалтай холбогдсон /тухайлбал, 

эрүүл ахуйн мэдлэг, зөв дадал, техникийн аюулгүй ажиллагаа болон 
химийн бодис хэрэглэх, ашиглах үеийн аюулгүй ажиллагаа, дотоод 
хяналтын бүртгэл, баталгаажуулалт г.м/ тусгайлсан мэдлэг, чадвар, 
дадал эзэмшүүлэхэд чиглэгдсэн байх, 

- Шаардлагатай мэдлэг, чадварыг эзэмшүүлэх дадлагын хэсэгтэй 
байх,

- Шаардлагатай тохиолдолд шалгалт авах,
Сургалтын хөтөлбөр, сургалтанд оролцогсодын бүртгэл, тайланг 

хадгалсан байна.  
ХII. ХЭСЭГ. ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ (МЭДЭЭЛЭЛ, СУРТАЛЧИЛГАА,  

МАРКЕТИНГ, САНАЛ, ГОМДОЛ)
- Аюулгүй, эрсдэлгүй, баталгаатай үр, суулгац, ургамал, ургамлын 

гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйл ажиллагааны талаар 
сонирхогч талуудыг мэдээллээр хангаж, үр дүнг нийтэд мэдээлж байх нь 
чухал юм.

- Зах зээлийн эрэлт, хэрэгцээ, хэрэглэгчдийн сонирхолыг судлан 
тогтоож, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг шинэчлэн сайжруулахад хэрэгцээтэй 
мэдээлэл цуглуулах зайлшгүй шаардлагатай.

- Олон нийтийн харилцаагаар дамжуулан өөрийн байгууллага, 
аж ахуйн нэгжийн эрхэлж байгаа үйлдвэрлэл, үйлчилгээгээ олон нийтэд 
сурталчилдаг. Ингэснээр зах зээлд тодорхой байр суурь эзлэх, ажлын байр 
бий болгох, ур чадвартай мэргэжилтнийг өөртөө татах зэргээр үр ашигтай 
ажиллах нөхцлийг бүрдүүлнэ.

- Бүтээгдэхүүний талаарх гомдол санал, мэдээллийг хүлээн авах, 
барагдуулах зааврыг боловсруулж, хэрэгжүүлэх удирдлагын тогтол 
тогтолцоотой байна.

XIII. ХЭСЭГ.  БАРИМТЖУУЛАЛТ, БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨЛТ
Баримтжуулалт нь хүнсний сүлжээний бүхий л үе шатанд хүнсний 

түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлыг хянах тогтолцооны үр 
дүнг баталгаажуулна.
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Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд үйлдвэрлэгч нь хэрэгжиж буй 
зохистой дадлын хүрээнд хийгдэх үйл ажиллагаанд мөрдөх баримт бичигтэй 
байна. Баримт бичигт холбогдох хууль, дүрэм, журам, стандарт, технологи, 
ариун цэвэр, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны заавар, бусад 
шийдвэр, бүртгэлийн баримтууд хамаарна. Үйл ажиллагааны баримт бичигт 
чанарын хяналтын арга хэмжээнүүдийг хаана, хэзээ, хэн хэрхэн гүйцэтгэх, 
түүндээ ямар бүртгэл, тэмдэглэл хөтлөхийг заасан байна. Үйлдвэрлэлийн 
зохистой дадлын бүх бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд бүртгэл хөтөлнө. Бүртгэх 
ажиллагаа нь аль болох хялбар, ойлгомжтой байна.

Бүртгэл тэмдэглэл нь ажиллагсад юуг, хэзээ, хэрхэн хийж гүйцэтгэсэн 
болон тухайн аж ахуйн нэгжид чанарын хяналтын тогтолцоо хэрэгжиж 
байгаа, тухайн ажилбарыг гүйцэтгэснийг батлах баримт болно. Баримтыг 
эрх бүхий этгээд тогтмол хянаж, он сар, өдрийг тэмдэглэн гарын үсэг зурж 
баталгаажуулна. Энэхүү бүртгэл, баримт бичиг нь үйлдвэрлэгчийн талаар, 
үйлдвэрлэсэн түүхий эд, бүтээгдэхүүн, ургамал хорио цээрийн талаар авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар ямар нэг асуудал, гомдол гарсан 
тохиолдолд шалтгааныг тодруулж, асуудлыг шийдвэрлэхэд тусална.

Баримтжуулалт нь хөндлөнгийн хяналт, шалгалтын үед үндсэн баримт болдог. 
Баримт бичгийн агуулга нь хоёрдмол утгагүй байх бөгөөд гарчиг, үндсэн 

шинж чанар болон зорилго нь тодорхой томьёологдсон байна.
Баримт, бүртгэлийг компьютер, фото зураг гэх мэт найдвартай бусад 

аргуудаар бүртгэж болно. Хэрэв баримтжуулалтыг компьютерт хийсэн бол 
нууц түлхүүрээр хамгаалж, микрофильм, хэвлэх болон бусад аргаар давхар 
хадгална.

Баримтыг бүрэн гүйцэт, нямбай (ойлгомжтой, гаргацтай, арилахааргүй), 
бодитой хөтлөнө.

Баримтыг нэгдсэн товъёогтой болгож, нэг жилээс доошгүй хугацаанд 
бичиг хэргийн шаардлага хангасан нөхцөлд хадгална.

Баримтанд өөрчлөлт оруулахыг хориглоно. Хуулбарлах тохиолдолд 
баталгаажуулна.

Үр, суулгацын материалыг тариалалтанд бэлтгэх, ургамал ургалтын 
үе, ургац хураалт, хадгалалт зэрэг таримлын хөгжлийн бүхий л үе шатанд 
хийгдсэн арчилгаа, технологийн үйлдлүүд, бүтээгдэхүүний хадгалалтын 
хугацаанд бүртгэл хөтөлсөнөөр болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх ач 
холбогдолтой.

Бүртгэлийг дараах маягтын дагуу хийнэ. Үүнд:
- Тарилтын өмнө хөрсний боловсруулалт хийсэн тухай бүртгэл   Маягт 

№1
-  Үр, суулгацын материал, ургамал хамгаалах химийн бодис, бордоо 

хүлээн авсан бүртгэл Маягт №2
-  Үр, суулгацын шинжилгээний бүртгэл Маягт №3
-  Үр, суулгацын материал ариутгасан тухай бүртгэл Маягт №4
-  Тариалалт хийсэн тухай бүртгэл  Маягт №5
- Талбайд пестицид хэрэглэсэн тухай бүртгэл Маягт №6
- Ургамал хамгааллын арга хэмжээний бүртгэл  Маягт №7
-  Мөр хоорондын боловсруулалт хийсэн тухай бүртгэл Маягт №8
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- Усалгаа хийсэн тухай бүртгэл  Маягт №9
- Талбайд бордоо, бууц хэрэглэсэн тухай бүртгэл Маягт №10 
- Уринш боловсруулалт хийсэн тухай бүртгэл Маягт №11
- Ургац хураалт, борлуулалтын тухай бүртгэл Маягт №12
-  Элеватор, агуулах, зооринд ариутгал хийсэн тухай бүртгэл Маягт 

№13
- Татан авсан түүхий эд, бүтээгдэхүүний бүртгэл Маягт №14
-  Шаардлага хангахгүй хүнсний түүхий эд,  бүтээгдэхүүн  устгалын 

бүртгэл Маягт №15
-  Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох 

бүртгэлийн хуудасны загвар  №16
- Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох “урагш 

нэг шат” бүртгэлийн дэвтрийн загвар №17
-  Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн тогтоох “хойш 

нэг шат” бүртгэлийн дэвтрийн загвар №18.
-  Ажиллагсадыг сургалтанд хамруулсан тухай бүртгэл Маягт №19

№1 ТАРИЛТЫН ӨМНӨ ХӨРСНИЙ БОЛОВСРУУЛАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ 
БҮРТГЭЛ    

Д
/д

Талбайн 
дугаар, 

байршил, нэр

Боловсруулалт 
хийсэн он,сар,өдөр

Хийгдсэн 
боловсруулалтын 

төрөл, явц

Боловсруулалт 
хийсэн хүний 

нэр, гарын үсэг

№2 ҮР, СУУЛГАЦ, УРГАМАЛ ХАМГААЛАХ ХИМИЙН БОДИС, БОРДОО 
ХҮЛЭЭЖ АВСАН ТУХАЙ БҮРТГЭЛ 

Д
/д

Үр, суулгац, сорт,түүхий 
эд, ургамал хамгаалах 

химийн бодис, бордооны 
нэр

Тоо, хэмжээ
(тн, кг)

Хүлээж авсан он, 
сар, өдөр 

Хүлээж авсан 
хүний нэр, 
гарын үсэг 

№3 ҮР, СУУЛГАЦЫН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БҮРТГЭЛ 

Д
/д

Үр, 
суулгацын 

материалын 
нэр

Сорт, 
репродукц       

Шинжилгээнд 
хамруулсан 
он,сар,өдөр

Шинжилгээний 
үзүүлэлт, дүн

Тэмдэглэл 
хийсэн хүний 

нэр, гарын 
үсэг

№4 ҮР, СУУЛГАЦЫН МАТЕРИАЛ АРИУТГАСАН ТУХАЙ БҮРТГЭЛ  

Д
/д

Үр, 
суулгацын 

материалын 
нэр, 

Сорт, 
репродукц       

Боловсруулалт 
хийсэн 

он,сар,өдөр

Боловсруулалтын 
төрөл, ашигласан 
химийн бодисын 

нэр, тун

Боловсруулалт 
хийсэн хүний 

нэр, гарын үсэг
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№5 ТАРИАЛАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ БҮРТГЭЛ    
Д

/д

Та
лб

ай
н 

ду
га

ар
, б

ай
р

ш
ил

, н
эр

Та
ри

м
лы

н 
нэ

р

С
ор

т, 
ре

пр
од

ук
ц 

 

Та
ри

ал
ал

т 
хи

йс
эн

 
он

,с
ар

,
өд

өр

Та
рь

са
н 

ар
га

Үр
ий

н 
но

рм
 

кг
/га

Үр
 с

уу
лг

ас
ан

 
гү

н 
/с

м
/

Та
ри

ал
ал

т 
хи

йс
эн

 х
үн

ий
 

нэ
р,

 га
ры

н 
үс

эг

№6  ТАЛБАЙД ПЕСТИЦИД ХЭРЭГЛЭСЭН ТУХАЙ БҮРТГЭЛ 

Та
лб

ай
н 

ба
йр

ш
ил

, х
э

м
ж

ээ
            

            
            

            
            

  

Та
ри

м
лы

н 
нэ

р,
 

ур
га

лт
ы

н 
үе

 ш
ат

П
ес

ти
ци

д 
хэ

рэ
гл

эс
эн

 
са

р,
 ө

дө
р 

Х
эр

эг
лэ

сэ
н

пе
ст

иц
ид

ий
н 

нэ
р

П
ес

ти
ци

ди
йн

 т
ун

, 
но

рм

Ц
аг

 а
га

ар
ы

н 
нө

хц
өл

Хо
рт

он
 ш

ав
ьж

, 
өв

чи
н,

 х
ог

 у
рг

ам
лы

н 
нэ

р

Ху
ра

ал
т 

хи
йх

 с
ар

 
өд

өр
 

П
ес

ти
ци

ди
йг

 т
ал

ба
йд

 
ца

цс
ан

  х
үн

ий
 н

эр
/гэ

рэ
эт

 
ба

йг
уу

лл
аг

аа
р

хи
йл

гэ
сэ

н 
бо

л 
гэ

рэ
эн

ий
 д

уг
аа

р/

№7 УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ БҮРТГЭЛ  

О
н,

 с
ар

, ө
дө

р

Ту
ха

йн
 

та
лб

ай
д 

ур
ьд

 ж
ил

д 
та

ри
ал

са
н 

 
та

ри
м

лы
н 

нэ
р

Ту
ха

йн
 

та
лб

ай
д 

ур
ьд

 ө
м

нө
 н

ь 
хэ

рэ
гл

эс
эн

  
хи

м
ий

н 
бо

ди
сы

н 
нэ

р

Та
лб

ай
д 

хи
йс

эн
 

үз
лэ

ги
йн

 д
үн

, 
ав

са
н 

ар
га

 
хэ

м
ж

ээ
 /ө

вч
ин

, 
хо

рт
он

 ш
ав

ьж
, 

хо
г у

рг
ам

лы
н 

 
та

рх
ал

т/

Тэ
м

дэ
гл

эл
 

хи
йс

эн
 х

үн
ий

 
нэ

р,
 га

ры
н 

үс
эг

           
№8 МӨР ХООРОНДЫН БОЛОВСРУУЛАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ БҮРТГЭЛ 

Бо
ло

вс
ру

ул
ал

т 
хи

йс
эн

 о
н,

 
са

р,
 ө

дө
р

Та
лб

ай
н 

ба
йр

ш
ил

, 
нэ

р,
 

хэ
м

ж
ээ

Та
ри

м
лы

н 
нэ

р,
 с

ор
т

Боловсруулалт 
хийсэн явц

А
ш

иг
ла

са
н 

те
хн

ик
ий

н 
нэ

р,
 м

ар
к

Тэ
м

дэ
гл

эл
 

хи
йс

эн
  

хү
ни

й 
нэ

р,
 

га
ры

н 
үс

эг

№9      УСАЛГАА ХИЙСЭН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ 

Ус
ал

га
а 

хи
йс

эн
 о

н,
 

са
р,

 ө
дө

р

Та
лб

ай
н 

ба
йр

ш
ил

, 
хэ

м
ж

ээ

Та
ри

м
лы

н 
нэ

р,
 с

ор
т

Ус
ал

га
ан

ы
 

ар
га

Ус
ал

га
ан

ы
 

но
рм

Ус
ал

га
а 

хи
йс

эн
  

үе
ий

н 
ца

г 
аг

аа
ры

н 
нө

хц
өл

Ус
ал

га
а 

хи
йс

эн
  

хү
ни

й 
нэ

р,
 

га
ры

н 
үс

эг
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№10       ТАЛБАЙД БОРДОО, БУУЦ ХЭРЭГЛЭСЭН ТУХАЙ БҮРТГЭЛ 
Бо

рд
оо

 
хэ

рэ
гл

эс
эн

 
он

, с
ар

, 
өд

өр

Та
ри

м
лы

н 
нэ

р,
 с

ор
т

Бо
рд

оо
ны

 
нэ

р 
тө

рө
л 

Бо
рд

оо
ны

 
ту

н,
 н

ор
м

Бо
рд

оо
 

хэ
рэ

гл
эс

эн
 

үе
ий

н 
ца

г 
аг

аа
ры

н 
нө

хц
өл

 

Та
лб

ай
н 

ба
йр

ш
ил

, 
хэ

м
ж

ээ
 (г

а)

Бо
рд

оо
 

ца
цс

ан
 

хү
ни

й 
нэ

р,
 

га
ры

н 
үс

эг

№11 УРИНШ БОЛОВСРУУЛАЛТ ХИЙСЭН ТУХАЙ БҮРТГЭЛ

Д
/д

Талбайн 
дугаар, 

байршил, нэр

Боловсруулалт 
хийсэн 

он,сар,өдөр

Боловсруулалтын гүн, 
химийн уринш хийсэн 
бол гербицидийн нэр, 

тун, хэмжээ /га/

Боловсруулалт 
хийсэн хүний 

нэр, гарын үсэг

№ 12 УРГАЦ ХУРААЛТ, БОРЛУУЛАЛТЫН ТУХАЙ БҮРТГЭЛ 

Та
лб

ай
н 

нэ
р,

 
ба

йр
ш

ил
 

ду
га

ар
, г

а 
(с

от
)

Та
ри

м
лы

н 
нэ

р 

С
ор

т

1 
га

-и
йн

 у
рг

ац
 

(ц
/га

, т
н/

га
)

Н
ий

т 
ур

га
ц

 /ц
,т

н/

Ш
уу

д 
бо

рл
уу

лс
ан

 
ур

га
ц 

/т
он

н/

Х
ад

га
лс

ан
ур

га
ц 

/т
он

н/

Бү
рт

гэ
л 

хи
йс

эн
 х

үн
ий

 
нэ

р,
 га

ры
н 

үс
эг

№ 13   ЭЛЕВАТОР, АГУУЛАХ, ЗООРИНД АРИУТГАЛ ХИЙСЭН ТУХАЙ 
БҮРТГЭЛ 
Элеватор, агуулах, 

зоорийн дугаар, 
багтаамж

Ариутгал 
хийсэн он, 
сар, өдөр

Ариутгалд 
ашигласан 

бодисын нэр, 
тун

Ариутгал 
хийсэн 

байгууллага, 
компаний нэр

Бүртгэл 
хийсэн хүний 

нэр, гарын 
үсэг

№14. ХҮНСНИЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ТАТАН АВАХ ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААГ БҮРТГЭХ, МЭДЭЭЛЭХ МАЯГТ
1. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний нэр:

Татан авалт хийх шийдвэр гаргасан эрх бүхий байгууллагын нэр:

Мэдээллийг илгээх эрх бүхий байгууллага:
Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн хяналтын байгууллага ٱ
     он    сар    өдөр                                              Е-mail хаяг:

:Нэгдсэн хяналтын байгууллага              Е-mail хаяг ٱ
     он   сар     өдөр                              
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2. ТАТАН АВАЛТ ХИЙСЭН ХҮНСНИЙ ЧИГЛЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА  
ЭРХЛЭГЧИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ,ТАТАН АВАЛТ ХИЙСЭН 

ШАЛТГААН
Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчийн талаарх мэдээлэл

Үйлдвэрлэгч:
Үйлдвэрлэгчийн нэр: Е-mail хаяг:
Хаяг:
Улсын бүртгэлийн дугаар:

Холбоо барих албан тушаалтан, 
татан авалт хариуцсан ажилтан:

Утас:
Е-mail хаяг:

Импортлогч: Компаний нэр: Утас:
Хаяг: Е-mail хаяг:

Холбоо барих албан тушаалтан, 
татан авалт хариуцсан ажилтан:

Утас:
Е-mail хаяг:

Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг 
худалдаалж буй хүнсний сүлжээ, 
худалдааны газар, дэлгүүрийн  нэр:

Компаний нэр: Утас:
Хаяг: Е-mail хаяг:

Татан авсан шалтгаан:/татан 
авалт хийх болсон шалтгааныг 
тодорхой бичих/
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй 
холбоотойгоор бүртгэгдсэн 
өвчлөлийн тохиолдлын тоо:

3. ТАТАН АВСАН ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ТАЛААРХ
МЭДЭЭЛЭЛ

А. Үйлдвэрлэсэн тухай мэдээлэл:
1 Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний нэр:
2 Үйлдвэрлэсэн улс:
3 Үйлдвэрийн нэр:
4 Савлалтын хэлбэр:
5 Савалгааны жин хэмжээ:
6 Татан авалт хийсэн бүтээгдэхүүн, түүхий эдийн нийт тоо 

хэмжээ:
7 Цуврал, ээлжийн дугаар:
8 Үйлдвэрлэсэн огноо:
9 Хадгалах болон хэрэглэж дуусах  хугацаа:
10 Хадгалсан нөхцөл: /хадгалалтын зохих хэмд хадгалсан эсэх/
11 Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний гэрэл зураг хавсралтаар:
Б. Импортлосон тухай мэдээлэл:
12 Экспортлосон улсын нэр:
13 Үйлдвэрлэсэн улс:
14 Үйлдвэрийн нэр:
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15 Импортлосон он сар өдөр:
16 Импортлосон бүтээгдэхүүний нийт хэмжээ:
17 Савлалтын хэлбэр:
18 Савалгааны жин хэмжээ:
19 Татан авалт хийсэн бүтээгдэхүүн, түүхий эдийн нийт тоо 

хэмжээ:
20 Цуврал, ээлжийн дугаар:
21 Үйлдвэрлэсэн огноо:
22 Хадгалах болон хэрэглэж дуусах  хугацаа:
23 Хадгалсан нөхцөл: /хадгалалтын зохих хэмд хадгалсан эсэх/
24 Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний гэрэл зураг хавсралтаар:
 В. Экспортлосон тухай мэдээлэл: /тухайн татан авсан бүтээгдэхүүнийг экспортлосон 
бол дараах хүснэгтийг бөглөнө./
25 Импортлосон улсын нэр:
26 Экспорт хийсэн он сар өдөр:
27 Экспортлосон бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ:
Г.  Татан авалтаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ:
28 Бүтээгдэхүүнд хийгдсэн шинжилгээний нэр төрөл:
29 Шинжилгээний үр дүн:
30 Татан авалтаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ: /дахин 

боловсруулсан, эсхүл устгасан/ 
31 Хэрэглэгчдэд өгсөн мэдээлэл:
32 Хэрэглэгчдэд мэдээлэл өгөх утасны дугаар:
33 Бусад:

15. ШААРДЛАГА ХАНГАХГҮЙ ХҮНСНИЙ ТҮҮХИЙ ЭД,  БҮТЭЭГДЭХҮҮН  
УСТГАЛЫН БҮРТГЭЛ 
Буцаан татсан он сар өдөр ...................................................................................
Хаанаас /ААН/ ........................................................................................................
Түүхий эд, бүтээгдэхүүний нэр  ...............................................................
Хэмжээ : ..........................................................................................
Падааны дугаар ..................................................................................................
Шалтгаан: .....................................................................................................

..................................................................................................
Үнэлгээ  ......................................................................................................

Шийдвэрлэсэн нь  ....................................................................................

Акт тогтоосон:     /нэр, гарын үсэг/
/нэр, гарын үсэг/
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№16. ХҮНСНИЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ УЛ МӨРИЙГ МӨРДӨН 
ТОГТООХ БҮРТГЭЛИЙН ХУУДАСНЫ ЗАГВАР

Бүртгэлийн хуудасны 
дугаар

*HB ***** **HT*****

I. Бүртгэл хөтөлсөн аж ахуйн нэгж, иргэний мэдээлэл
Хуулийн этгээдийн нэр Регистрийн дугаар Хяналтын байгууллагаас олгосон 

бүртгэлийн дугаар

Хаяг
Аймаг/нийслэл Сум/дүүрэг Баг/хороо

Байршил

Утасны дугаар-1 Утасны 
дугаар-2

Факсын дугаар Цахим шуудан /e-mail/

II. Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний талаархи мэдээлэл
Нэр/сорт/үүлдэр/омог Тоо, хэмжээ Цувралын 

дугаартай эсэх
Зураасан кодтой эсэх Бусад

Үйлдвэрлэсэн/бэлтгэсэн огноо
он             сар өдөр цаг         минут    

III. Дагалдах бичиг баримтууд:
Лабораторийн 
шинжилгээний 

дүн

Мал эмнэлэг ариун 
цэврийн гэрчилгээ

Ургамлын гарал 
үүслийн гэрчилгээ

Гаалийн мэдүүлгийн 
бүрдүүлэлтийн дугаар 

/R дугаар/

Санхүүгийн 
баримт /кассын 

талон/
Бусад дагалдах бичиг баримт, тайлбар:

Түүхий эд, бүтээгдэхүүний шошго
IV. Хүнсний сүлжээн дэх түүхий эд, бүтээгдэхүүний хөдөлгөөнийг хянах зураглал:

Анхан шатны үйлдвэрлэл Анхан шатны үйлдвэрлэл 
Боловсруулах үйлдвэрлэл Боловсруулах үйлдвэрлэл
Баяжуулах үйлдвэрлэл Баяжуулах үйлдвэрлэл
Дахин боловсруулах Дахин боловсруулах
Савлах Савлах
Тээвэрлэх Тээвэрлэх
Хадгалах Хадгалах
Нөөцлөх Нөөцлөх
Худалдаа Худалдаа
Экспорт Экспорт
Импорт Импорт

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
Хүнсний тусламж Хүнсний тусламж

III. Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг хүлээлцсэн тухай тэмдэглэл
Хүлээлгэн өгсөн 

огноо
он              сар өдөр цаг минут

Хүлээн авсан 
огноо:

 он сар өдөр                 цаг         минут

Хүлээлгэн өгсөн ажилтан
Нэр Албан тушаал Утас Гарын үсэг, Тамга

Хүлээн авсан ажилтан:
Нэр Албан тушаал Утас Гарын үсэг, Тамга

Тайлбар:  *HB - Бүтээгдэхүүний дугаар 
**HT - Түүхий эдийн дугаар 
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№17. ХҮНСНИЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ УЛ МӨРИЙГ МӨРДӨН 
ТОГТООХ  “УРАГШ НЭГ ШАТ” БҮРТГЭЛИЙН ДЭВТРИЙН ЗАГВАР
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№18. ХҮНСНИЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ УЛ МӨРИЙГ МӨРДӨН 
ТОГТООХ “ХОЙШ НЭГ ШАТ” БҮРТГЭЛИЙН ДЭВТРИЙН ЗАГВАР
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№19 АЖИЛЛАГСАДЫГ СУРГАЛТАНД ХАМРУУЛСАН ТУХАЙ БҮРТГЭЛ   
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