
УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ЕРӨНХИЙ МЕНЕЖЕРИЙН 

ТУШААЛ

оны сарын / Г ө өдөр

Цэцэрлэг сургуулийн ажилтнуудад 
сургалт зохион байгуулах тухай

Улаанбаатар хот

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.5, Хүнсний тухай хуулийн 8 
дугаар зүйлийн 8.1.3 дэх заалт, Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1 
дэх заалт, Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар 
батлагдсан “Захирамжпалын баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх 
журам”-ын 2 дугаар хэсгийн 2.4.1 дэх заалт, Улаанбаатар хотын Захирагчийн 
Ажлын албаны дүрмийн 2 дугаар хэсгийн 2.9.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн
ТУШААХ НЬ: _ п

1. Цэцэрлэгийн тогооч, ерөнхий боловсролын сургуулийн “Үдийн цай” 
хөтөлбөрийн орон тооны бус хяналтын зөвлөлийн дарга, ахлагч, тогооч нарт хоол, 
шим тэжээлийн талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээнд 
зохистой дадлыг нэвтрүүлэх, дэвшилтэт технологийг хүүхдийн хоолны 
үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх талаарх ойлголт олгох зорилго бүхий сургалтын 
хөтөлбөрийг хавсралтаар баталсугай.

2. Сургалтыг хамтран зохион байгуулж, шаардлагатай дэмжпэг туслалцаа 
үзүүлж ажиллахыг Өсвөр үе хүнс ОНӨАА1ҮГ, Асгат ОНӨААТҮГ, Хүнс хангамж төв 
ОНӨААТҮГ, Багачууд хүнс ОНӨААТҮГ-уудын удирдлагуудад даалгасугай.

3. Сургалтыг батлагдсан хөтөлбөрийн дагуу чанарын өндөр түвшинд зохион 
байгуулж, үйл ажиллагааг тайлагнаж, хэвлэл мэдээлэлийн хэрэгслэлээр 
сурталчлан ажиллахыг Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс /Д.Оюунболор/, 
Нийслэлийн Боловсролын газар /Ж.Гантулга/-д тус тус үүрэг болгосугай.
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Улаанбатар хотын Ерөнхий менежерийн 

2017 оны,*#!...сарын .^С........:өдрийн
хаврралт

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

Зорилго: Цэцэрлэгийн тогооч, ерөнхий боловсролын сургуулийн “Үдийн цай” 
хөтөлбөрийн орон тооны бус хяналтын зөвлөлийн дарга, ахлагч, тогооч нарт хоол, 
шим тэжээлийн талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх, хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээнд 
зохистой дадлыг нэвтрүүлэх, дэвшилтэт технологийг хүүхдийн хоолны 
үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх талаарх ойлголт олгоно.

Хамрах хүрээ:
* Нийслэлийн төрийн өмчийн цэцэрлэгийн 227 тогооч
• Нийслэлийн төрийн өмчийн сургуулийн эцэг эхийн зөвлөл, тогооч нар — 24 I

Сургалт зохион байгуулагдах газар:
« Багшийн хөгжлийн ордны 2 давхарт 202 тоот

Хугацаа: 2017 оны 11 дүгээр сарын 17-ны өдөр 
Сургалтын хөтөлбөр:_____ _________________
Д/д Хичээлийн сэдэв Хугацаа Багш

Цэцэрлэгийн тогоочийн нарын сургалт

Нээлт /бүртгэл/ 10:00-10:10 Улаанбаатар хотын 
Захирагчийн ажлын 
албаны Хүнс, 
худалдааны 
үйлчилгээний хэлтсийн 
дарга Д.Оюунболор

1.
Бага насны хүүхдийн хоол шим 
тэжээлийн зөвлөмж хэмжээ ба 
түүнийг дагаж мөрдөх нь

10.10-10.50 М.Пүрэвжав (доктор) 
ШУТИС, ҮТС-ийн 
ЭНБД

2.
Хүүхдийн хоол шим тэжээлийн 
онцлог, илчлэг тооцох арга

10.50-11.30 М.Пүрэвжав (доктор) 
ШУТИС, ҮТС-ийн 
ЭНБД

3.
Цэцэрлэгийн хоол үйлдвэрлэл 
үйлчилгээний технологи, гал 
тогооны зохион байгуулалт

11.30-12.10
Ц.Байгалмаа (МУ-ын 
зөвлөх инженер)

4.
Хоолонд хэрэглэгдэж буй давсны 
хэрэглээний талаарх ойлголт, 
түүнийг бууруулах нь

12.10-12.50 Ц.Байгалмаа (МУ-ын 
зөвлөх инженер)

5.
Цэцэрлэгийн эрүүл ахуй, халдвар 
хамгаалал

12.50-13.10 О.Алтантуул /НМХГ/



6.
Асуулт хариулт 13.10-13.30 Я.Бадмаа /ЗАА/ 

Б.Эрдэнэчимэг ЗАА/ 
Б.Энхтайван /НБГ/

ЕБС-ын “Үдийн цай” хөтөлбөрийн орон тооны бус хяналтын зөвлөлийн 
дарга, ахлагч, тогооч нарын сургалт

1
Нээлт 14:00-14:10 НБГ-ын дарга 

Ж.Гантулга

2
Сургуулийн дэргэдэх хоол 
үйлдвэрлэл үйлчилгээний газрын 
эрүүл ахуй, халдвар хамгаалал

14:10-14:50 О.Алтантуул /НМХГ /

3

Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний 
технологи, гал тогооны зохион 
байгуулалт, Хоолонд хэрэглэгдэж 
буй давсны хэрэглээний талаарх 
ойлголт, түүнийг бууруулах нь

14:50-16:10
Ц.Байгалмаа (МУ-ын 
зөвлөх инженер)

4
Хүүхдийн хоол шим тэжээлийн 
онцлог, илчлэг тооцох арга

16:10-16:50 М.Пүрэвжав (доктор) 
ШУТИС, ҮТС-ийн 
ЭНБД

5

Сургуулийн хоол үйлдвэрлэл 
үйлчилгээний газруудад 
худалдаалахыг хориглосон хүнсний 
бүтээгдэхүүний талаар

16:50-17:20
Б.Энхтайван 
/Нийслэлийн 
боловсролын газар/

6
Асуулт, хариулт 17:20-17:50 Я.Бадмаа /ЗАА/ 

Б.Эрдэнэчимэг /ЗАА/ 
Б.Энхтайван /ЗАА/


