“ДАВС БАГАТАЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН”-ИЙГ ШАЛГАРУУЛАХ
ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ
Нэг. Нийтлэг зүйл
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

Үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан давс багатай хүнс болон хоол үйлдвэрлэлийн
бүтээгдэхүүнийг шалгаруулахад энэхүү удирдамжийг мөрдөнө.
Шалгаруулалтад “Давс багатай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжье” арга
хэмжээнд оролцохоор материалаа ирүүлж, бүртгүүлсэн аж ахуйн нэгжүүд
оролцоно.
Давс багатай бүтээгдэхүүн шалгаруулахад эхний үе шатанд нийслэл, 2 дох үе
шатанд орон нутгийн хэмжээнд үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан хүнс болон хоол
үйлдвэрлэгч аж ахуй нэгж, тэдгээрийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн хамрагдана.
Шалгаруулалтыг Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд болон Эрүүл
мэндийн сайд нарын 2017 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн А/119, А/355
хамтарсан тушаалын хоёрдугаар хавсралтаар байгуулагдсан “Давс багатай
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжье” арга хэмжээг зохион байгуулах ажлын
хэсгийн бүрэлдэхүүн уг удирдамжийн хавсралт 2-д заасан 13 шалгуур үзүүлэлтээр
шалгаруулж, дүгнэнэ. Шалгуур үзүүлэлтийн нийт оноо 95 байна.
Шалгаруулалтыг “Давс багатай талх, гурилан бүтээгдэхүүн”, “Давс багатай махан
бүтээгдэхүүн”, “Давс багатай нөөшилсөн ногоо”, “Давс багатай хоол”, “Давс
орлуулагч, хүнсний шинэ жор технологи”, “Давс багатай хоол үйлдвэрлэгч”,
“Давсны зохистой хэрэглээг дэмжигч байгууллага” гэсэн 7 номинациар
шалгаруулж, шагнал олгоно.
Шалгаруулалтын явцыг жил бүрийн 3 сард зохион байгуулагдах “Давсны талаарх
мэдлэгийг дээшлүүлэх” мэдээлэл сурталчилгааны 7 хоногийн үеэр нийтэд зарлаж,
сурталчилна.
Хоёр. Арга хэмжээнд оролцох сонирхлоо илэрхийлэх
аж ахуйн нэгжид тавигдах шаардлага
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Хүнс бүтээгдэхүүн, хоол үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 3-аас доошгүй жил тогтмол үйл
ажиллагаа явуулж буй, улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй байна.
Эрүүл ахуй, ариун цэврийн шаардлага хангасан барилга байгууламж, тоног
төхөөрөмж, мэргэшсэн ажилтан, ажиллагсадтай байна.
Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад бүртгэлтэй байна.
Бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд дэвшилтэт техник, жор технологи нэвтрүүлсэн, үйл
ажиллагаандаа зохистой дадлыг хэрэгжүүлж ажилладаг байна.
Шалгаруулалтад бүтээгдэхүүнээ оролцуулахтай холбогдох (дээж авах,
лабораторийн шинжилгээ, шинэ жор турших, сурталчилгаа хийх) зардлыг бүрэн
хариуцна.
Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд холбогдох мэргэжлийн байгууллагатай хамтран
хэрэглэгчдийн хоол хүнс, эрүүл мэндийн боловсролыг дээшлүүлэх, хоол, хүнсний
бүтээгдэхүүнийг эрүүл зохистой зөв хэрэглэх талаарх мэдлэг, мэдээлэл олгох
сургалт, сурталчилгааны ажил зохион байгуулах төлөвлөгөөтэй байна.
Шалгаруулалтад оролцох аж ахуйн нэгж
хавсралт 1-ийн дагуу холбогдох
материалыг бүрдүүлсэн байна.

Гурав. Шалгаруулалтад нэр дэвшүүлэх бүтээгдэхүүнд тавигдах шаардлага
3.1.
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3.3.
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Давсыг нь бууруулахаар нэр дэвшүүлж буй хүнсний бүтээгдэхүүн, хоол нь сүүлийн
3-аас доошгүй жил үйлдвэрлэн, хэрэглэгчдийн сэтгэлд нийцсэн, байнгын хэрэглээ
болсон байна.
Хүнсний бүтээгдэхүүн болон хоол нь холбогдох стандарт, батлагдсан жор
технологийн зааврын дагуу үйлдвэрлэгдэж, чанар, аюулгүй байдлын шаардлага
хангасан байна.
Бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдалд итгэмжлэгдсэн лабораторит шинжлүүлж,
шинжилгээний дүнг хавсаргана.
Бүтээгдэхүүний давсны агууламжид “Нийгмийн эрүүл мэндийн Үндэсний төвийн
дэргэдэх Шим тэжээл судлалын лаборатори”-т шинжилгээ хийлгэж, үр дүнг
баталгаажуулсан байна.
Дөрөв. Шалгаруулах шалгуур үзүүлэлт
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Хүнсний бүтээгдэхүүн болон хоолны давсны агууламжийг бууруулах шинэ жор,
технологийг санаачлан нэвтрүүлсэн байна.
Хоол хүнсээр дамжих өвчин /хоолны хордлого/-тэй холбоотой зөрчил гаргаагүй
байна.
Хүнсний бүтээгдэхүүн болон хоолны давсны агууламжийг 40 хувиас доошгүй
бууруулсан, үр дүн нь лабораторийн шинжилгээгээр баталгаажсан байна.
Хүнсний бүтээгдэхүүний шошго, хоолны цэсэнд 100 г-д агуулагдах давсны
хэмжээг бичиж тэмдэглэсэн байна.
Хооллох танхимд давсны хэрэглээтэй холбоотой анхааруулга, зөвлөмж, мэдээлэл
байршуулсан байна.
Үйлдвэрийн ажилчдад олгож буй хоолны давсны агууламжийг бууруулах арга
хэмжээ авч үр дүнг тооцсон байна.
Давсны зохистой хэрэглээний талаарх байгууллагын ажилчдын мэдлэг, хандлагыг
дээшлүүлж үр дүнг тооцсон байна.
Удирдамжийн 2.6-д заасны дагуу үйл ажиллагаа явуулж, тайланг хавсаргасан
байна.
Давс багатай хүнсний бүтээгдэхүүн, хоол үйлдвэрлэгчийг хавсралт №2-т заасан
шалгуурын дагуу нийт 95 онооны шалгуур үзүүлэлтээр шалгаруулж дүгнэнэ.
Тав. Шагналын төрөл

Шалгаруулалтад оролцогч аж ахуйн нэгж байгууллага, бүтээгдэхүүнийг дараах хүснэгтэд
дурдсан 7 номинацаар 2018 оны 9 дүгээр сард, 2019 оны 3 дугаар сард тус тус
шалгаруулна.
Номинацын
Шагнал хариуцах
тоо, оноор
Д/д
Номинацын нэр
Шагнал
байгууллага
2018
2019
1. Давс багатай талх,
1
2
Батламж, тус
ХХААХҮЯ, Аймгийн
гурилан бүтээгдэхүүн
бүр мөнгөн
ЗДТГ, ХХААГ,
шагнал
Улаанбаатар хотын ЗАА,
Мэргэжлийн Хяналтын
газар
2. Давс багатай утсан
1
2
Батламж, тус
ХХААХҮЯ, Аймгийн
махан бүтээгдэхүүн
бүр мөнгөн
ЗДТГ, ХХААГ,
шагнал
Улаанбаатар хотын ЗАА,
Мэргэжлийн Хяналтын
газар

3.

Давс багатай
нөөшилсөн ногоо

-

2

Батламж, тус
бүр мөнгөн
шагнал

4.

Давс багатай хоол

1

2

5.

“Давс орлуулагч”
хүнсний шинэ жор
технологи
Давсны зохистой
хэрэглээг дэмжигч
байгууллага, Гран при
Давс багатай хоол
үйлдвэрлэгч
Нийт

-

1

1

1

Батламж, тус
бүр мөнгөн
шагнал
Батламж, тус
бүр мөнгөн
шагнал
Цом, тус бүр
мөнгөн шагнал

1

1

6

11

6.
7.

Тэмдэглэгээ/ло
го/

ХХААХҮЯ, Аймгийн
ЗДТГ, ХХААГ,
Улаанбаатар хотын ЗАА,
Мэргэжлийн Хяналтын
газар
ХХААХҮЯ,
Улаанбаатар хотын ЗАА
ХХААХҮЯ
ЭМЯ, Эрүүл мэндийг
дэмжих сан, ДЭМБ
ХХААХҮЯ,
Улаанбаатар хотын ЗАА

Хавсралт 1
ДАВС БАГАТАЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХ АЖ АХУЙН
НЭГЖИЙН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
1.
2.
3.
4.

Арга хэмжээнд оролцох хүсэлт
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад бүртгэлийн гэрчилгээ
Тухайн бүтээгдэхүүнийг сүүлийн 3 жилд үйлдвэрлэж борлуулсан тоо хэмжээ
болон бүтээгдэхүүний чанарын үзүүлэлт
5. Хоол хүнсээр дамжих өвчин /хоолны хордлого/-тэй холбоотой зөрчил гаргаагүйг
батлах баримт бичиг
6. Шалгаруулалтад бүтээгдэхүүнээ оролцуулахтай холбогдох (дээж авах,
лабораторийн шинжилгээ, шинэ жор турших) зардлыг бүрэн хариуцах баталгаа
7. Байгууллага болон бүтээгдэхүүний танилцуулга каталог/орц найрлага, технологи
ажиллагаа/
8. Үйлдвэрлэлд дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлсэн баталгаа, баримт бичиг
9. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө
10. Давс багатай бүтээгдэхүүний талаар явуулах мэдээлэл сурталчилгааны агуулга
ДАВС БАГАТАЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХ
АЖ АХУЙН МЭДЭЭЛЭЛ
№

Аж ахуйн
нэгжийн
нэр

Уг арга хэмжээнд
оролцох
бүтээгдэхүүн
/хоолны нэр

Уг
бүтээгдэхүүнийг
сонгосон
үндэслэл

Нийгмийн
хариуцлагын хүрээнд
авч хэрэгжүүлж буй
ажлын төлөвлөгөө бий
эсэх

Хариуцан ажиллах
албан тушаалтны
нэр, холбоо барих
утас

Хавсралт 2
ШАЛГАРУУЛАХ ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХУУДАС
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Шалгуур үзүүлэлтүүд
Давсны агууламжийг бууруулсан хүнсний бүтээгдэхүүн,
хоолны нэр төрөл, Нийт 10 оноо
- 5-аас дээш: 10 оноо
- 5 хүртэл: 5 оноо
- Байхгүй: 0 оноо
Шинээр нэвтрүүлсэн жор технологийн тоо, Нийт 10 оноо
- 5-аас дээш: 5 оноо
- 5 хүртэл: 3 оноо
- Байхгүй: 0 оноо
Бүтээгдэхүүний 100 г-д агуулагдах давсны хэмжээ, Нийт 10
оноо
- Давсгүй: 10 оноо
- 0,1г хүртэл: 8 оноо
- 0,1-0,3 г: 3 оноо
- 0,3-0,6 г: 1 оноо
- 0,6 г-аас их: 0 оноо
Бүтээгдэхүүний давсны агууламжийг бууруулсан хувь, Нийт
10 оноо
- 40 хувиас дээш: 10 оноо
- 31-40 хувь: 8 оноо
- 21-30 хувь: 6 оноо
- 20 хувь хүртэл: 3 оноо
Буураагүй: 0 оноо
Хоол хүнсээр дамжих өвчин /хоолны хордлого/-тэй
холбоотой зөрчил, Нийт оноо 1
- Гаргаагүй: 1 оноо
- Гарсан бол: - 20 оноо
Бүтээгдэхүүн болон хоолны жор технологийн
баталгаажуулалт, Нийт 5 оноо
 Стандартын байгууллагаар баталгаажуулсан бол: 5
оноо
 Үгүй бол: 0 оноо
Бүтээгдэхүүний шошго дээрх шим тэжээлийн мэдээлэл, Нийт
10 оноо
 Шим тэжээлийн мэдээлэл MNS 6648: 2016 үндэсний
шаардлагад бүрэн нийцсэн бол: 5 оноо
 Дутуу бол: 2 оноо
 Эрүүл мэндийн сайдын 2017 оны А/221 тушаалаар
батлагдсан “Хүнсний бүтээгдэхүүний сав боодлын
нүүрэн хэсэгт шим тэжээлийн мэдээллийг байршуулах
заавар”-ын дагуу бүтээгдэхүүний шошгын нүүрэн
хэсэгт давсны агууламжийн талаар мэдээлэл
байршуулсан бол: 5 оноо
 Үгүй бол: 0 оноо
Хооллох танхимд давсны хэрэглээтэй холбоотой
анхааруулга, зөвлөмж, мэдээлэл, Нийт 1 оноо
- Мэдээлэл байршуулсан: 1 оноо
- Үгүй: 0 оноо

Оноо

Тайлбар

9.

10.

11.

12.

13.

Өөрийн үйлдвэрийн ажилчдын давсны хэрэглээг бууруулах
арга хэмжээний үр дүн, Нийт 10 оноо
- Сургалтын давтамж
o 3-аас дээш удаа: 3 оноо
o 3 хүртэл удаа: 0.5 оноо
o Сургалт хийгдээгүй: 0 оноо
- Нийт ажилчдын сургалтад хамрагдсан хувь
o 80 хувиас дээш: 2 оноо
o 61-80 хувь: 1 оноо
o 60 хувиас доош: 0.5 оноо
- Давсны агууламжийг бууруулсан хоолны нэр төрөл
o 5-аас дээш: 5 оноо
o 5 хүртэл: 3 оноо
o Байхгүй: 0 оноо
Хэрэглэгчдийн дунд явуулсан мэдээлэл, сургалт,
сурталчилгааны ажил, Нийт 10 оноо
- TB шторк: 5 оноо
- Олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ: 3 оноо
- Цахим мэдээлэл: 2 оноо
- Хийгдээгүй: 0 оноо
Хэвлүүлсэн мэдээлэл, сургалт, сурталчилгааны материал,
Нийт оноо 8
- Гарын авлага: 5 оноо
- Санамж: 2 оноо
- Зурагт хуудас: 1 оноо
- Байхгүй: 0 оноо
Удирдамжийн 2.6-д заасан ажлын төлөвлгөөний биелэлт,
Нийт 5 оноо
- 91-100 хувь: 5 оноо
- 81-90 хувь: 4 оноо
- 71-80 хувь: 3 оноо
- 61-70 хувь: 1 оноо
- 60 хувиас доош: 0.5 оноо
- Төлөвлөгөө байхгүй: 0 оноо
Бүтээгдэхүүний талаарх хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн
байдал, Нийт 5 оноо
- Маш сайн: 5 оноо
- Сайн: 3 оноо
- Дунд: 1 оноо
- Хангалтгүй: 0 оноо
Нийт 95 оноо

