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Сургалт зохион байгуулах тухай

Хүнсний тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.4, Хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1 дэх заалт, Хот, 
тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.4 дэх заалт, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны А/279 дүгээр захирамжаар батлагдпсан 
“Захирамжпалын баримт бичиг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх” журмын 2 
дугаар хэсгийн 2.4.1 дэх заалт, Захирагчийн ажпын албаны дүрмийн 2 дугаар 
хэсгийн 2.9.5, 3 дугаар хэсгийн 3.1.7 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ 
нь:

1  “Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн 
зохистой дадал /ӨМР, ОНР/ нэвтрүүлэх” сургалтыг дүүргийн нутаг дэвсгэрт хоол 
үйлдвэрлэл үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, бизнес эрхлэгчдэд зохион байгуулах удирдамжийг 1 дүгээр, 
“Хэрэглэгчийн хоол хүнсний талаарх мэдлэг боловсролыг дээшлүүлж, эрүүл, зөв 
зохистой хэрэглээний дадлыг төлөвшүүлэх” сургалтын удирдамжийг 2 дугаар 
хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

2. Сургалтыг 2019 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2019 оны 03 дугаар 
сарын 20-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд нийслэлийн Мэргэжпийн хяналтын газар, 
нийслэлийн Боловсролын газар, Дүүргүүдийн Засаг даргын Тамгын газартай 
хамтран зохион байгуулахыг Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс 
/Б.Эрдэнэчимэг/-т үүрэг болгосугай.

3. Холбогдох байгууллагуудыг нэгдсэн удирдлагаар ханган, сургалт зохион 
байгуулж байгаа талаар хэвлэл мэдээлэлээр сурталчлан ажиллахыг Хүнс, 
худалдаа, үйлчилгээний хэлтэс /Б.Эрдэнэчимэг/-т даалгасугай.

4. Сургалт зохион байгуулахад шаардагдах зардлыг тухайн дүүрэг 
холбогдох эх үүсвэрээс шийдвэрлэж, ажлын тайланг 2019 оны 03 дугаар сарын 25- 
ны өдрийн дотор Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албанд ирүүлэхийг 
дүүргүүдийн Засагдаргын тамгын газарт даалгасугай.
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ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГАЗРУУДАД СУРГАЛТ 
ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ УДИРДАМЖ

Нэг. Зорилго:

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулж буй газруудад эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зохистой 
дадлыг нэвтрүүлэх, бизнес эрхлэгчдийг дэмжих зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхэд 

оршино.

Хоёр. Хамтран ажиллах байгууллага
• Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар
• Нийслэлийн Боловсролын газар
• Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
• Мэргэжлийн холбоод, ТББ
• Их дээд сургууль

Гурав. Хамрах хүрээ:
• Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулж буй аж ахуйн нэгж, 

байгууллагуудын удирдлага, менежер, ахлах тогооч, тогооч нар
• Төрийн болон хувийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль, 

цэцэрлэг, эмнэлэг, байгууллагын болон үйлдвэрийн дэргэдэх цайны 
газрын удирдлага, эмч, ахлах тогооч, тогооч, ажиллагсад

Дөрөв. Хугацаа:
2019 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны 

өдрийг хүртэлх хугацаанд зохион байгуулна.

Тав. Сургалтын сэдэв, хийж гүйцэтгэх ажил:

• Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд эрүүл ахуйн болон үйлдвэрлэлийн зохистой 
дадал /ӨМР, ӨНР/ нэвтрүүлэх;

• Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарт “Давсны хэрэглээг бууруулах 
үндэсний стратегийг хэрэгжүүлэх” зорилгоор хүнс, хоол үйлдвэрлэлийн 
бүтээгдэхүүний давсны агууламжийг бууруулах талаар;

• Хоолны илчлэг хэрхэн тооцоолох талаар мэдээлэл хийж, хоолны цэсэнд 
шим тэжээлийн мэдээллийг тусгах;

• Худалдаа, үйлчилгээний байгууллагуудад хүүхэд түр саатуулах булан, 
тоглоомын талбай, хүүхдэд зориулсан ширээ, сандал, хүүхдийн ариун



цэврийн өрөө бий бопгох, хүүхдийн бие физиологийн онцлогт тохирсон 
хүүхдийн хоолны цэсийг нэвтрүүлэх, хоолны жор технологийг баталж 
мөрддөг байх талаар мэдээлэл хийх;
Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдэд зориулсан хялбаршуулсан гарын 
авлага, зөвлөмж зааварчилгаа /зургаагаас доошгүй төрөл/ боловсруулж 
дүүргийн вэб сайтад байршуулах, хэвлэж тараах;
Дүүрэг бүр хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд эрүүл ахуйн болон
үйлдвэрлэлийн зох ой дадал /ӨМР, СНР/ нэвтрүүлж эхэлсэн хоол
үйлдвэрлэл, үйлчил ий газруудын судалгаатай болох ,

Зургаа. Сургалт зохион байгуулсан тухай тайлан ирүүлэх:

Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилах ажлыг зохион 
байгуулна.
Сургалт зохион баи сан болон гүйцэтгэсэн ажпын талаарх танилцуулгыг 
Улаанбаатар хотын хирагчийн ажпын албанд 2019 оны 03 дугаар сарын 
25-ны өдрийн дотор ирүүлнэ.
Дүүргүүдээс ирүүлсэн тайланг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Хүнс, х^со.даа үйлчилгээний хэлтэс нэгтгэн удирдлагуудад 
танилцуулна.
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ХЭРЭГЛЭГЧДЭД СУРГАЛТ 
ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ УДИРДАМЖ

Нэг. Зорилго:

Хэрэглэгчийн хоол хүнсний талаарх мэдлэг боловсролыг дээшлүүлж, эрүүл, 
зөв зохистой хэрэглээний дадлыг төлөвшүүлэхэд оршино.

Хоёр. Хамрах хүрээ:
• Төрийн болон хувийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн 

багш, сурагчид, эцэг эхчүүд
• Иргэд, олон нийт

Гурав. Хугацаа:

2019 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 2019 оны 03 дугаар сарын 20-ны 
өдрийг хүртэлх хугацаанд зохион байгуулна.

Дөрөв. Сургалтын сэдэв, хийж гүйцэтгэх ажил:

• “Давсны хэрэглээг бууруулах үндэсний стратегийг хэрэгжүүлэх” зорилгоор 
хоол, хүнснийхээ давсны агууламжийг бууруулах талаар мэдээлэл өгөх,

• Хоол, хүнсний эрүүл, зөв зохистой хэрэглээний дадлыг төлөвшүүлэх 
чиглэлээр олон нийтэд мэдээлэл сурталчилгаа хийх

• Хоол, хүнсний эрүүл, зөв зохистой хэрэглээний дадлыг төлөвшүүлэх 
чиглэлээр мэдээлэл өгөх, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор 
олон нийтийн мэдээлэлийн нэгдсэн сүлжээ, телевиз, радиогоор болон 
дүүргийн вэбсайтад мэдээлэл байрлуулах

Тав. Сургалт зохион байгуулсан тухай тайлан ирүүлэх:

• Олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр сурталчилах, хэрэгжүүлэх, 
хяналт тавих ажлыг зохион байгуулна.

• Сургалт зохион байгуулсан болон гүйцэтгэсэн ажлын талаарх 
танилцуулгыг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажпын албанд 2019 оны 
03 дугаар сарын 25-ны дотор ирүүлнэ.

• Дүүргүүдээс ирүүлсэн тайланг Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын 
албаны Хүнс, худалдаа үйлчилгээний хэлтэс нэгтгэн удирдлагуудад 
танилцуулна.


