
САВ, БАГЛАА БООДОЛ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАЙЛАН   

 (2018 оныэхний  5 байдлаар )  

2017.05.11. 

№ Хөтөлбөрийн агуулга Гүйцэтгэл 

1. 
Сав баглаа боодол үндэсний 
хөтөлбөр ЗГ-ын  287-р 
тогтоол  /2016.5.31/  

Савбаглаа боодлын үйлдвэрлэлийг тогтвортой хөгжүүлэх, 
хууль эрх зүйн  болон бизнесийн  таатай орчныг бүрдүүлж, 
хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөөтэй 
зориулалтын буссав, баглаа боодлын  хэрэглээг 
бууруулахад хөтөлбөрийн зорилго оршино 

2. Санхүүжилтийнэхүүсвэр  

3. 
Хэрэгжүүлэгчбайгууллага/хэр
эгжихнийтхугацаа/ 

Үндсэнхэрэгжүүлэгчбайгууллага:       ХХААГазар 

АЗДГазар, МХГ, СТХХэлтэс 

4. хөтөлбөрийнзорилтууд 

Зорилт 1. 
3.2.Хүнснийзориулалтынбуссавныхэрэглээгбууруулахзорил
тынхүрээнддараахаргахэмжээгхэрэгжүүлнэ: 

Зорилт 2. Сав, 
баглаабоодлынүндэснийүйлдвэрлэгчдийнөрсөлдөхчадвар
ыгдээшлүүлэх, 
хангамжийгнэмэгдүүлэхзорилтынхүрээнддараахаргахэмжэ
эгхэрэгжүүлнэ 

 

5 

 

Зардал 

Төсөв 
(нийтшаардагдахза
рдал) 

   

Үүнд: Төсөв (он) Гүйцэтгэл Хувь 

Багц 1       

Багц 2 (г.м)       

6 Төсөл, хөтөлбөрийнзорилт: Ажлуудынбиелэлтийгдоорхталбартбичнэ. 

 1-р зорилтынхүрээнд: 

3.2.7 Хүнснийсав, баглаа, 
боодлынхудалдаа, 
хэрэглээнийталаархэрэглэгч
дэдчиглэсэнзөвлөмж, 
зөвлөгөө, 
мэдээмэдээлэлболонсэрэмж
лүүлгийголоннийтийнмэдээл
лийнхэрэгслээртүгээх, 
сурталчлах;/Хүрэх үр дүн: 
хэрэглэгчдэд хандсан 
сурталчилгааг олон нийтэд 
хүргэснээрхувансар савны 
хор хөнөөлийн талаар 
мэдлэгтэй болж хандлага 
өөрчлөндсөн байна. 

1-р 
зорилтынхүрээндхэрэгжүүлэхажлынтөлөвлөгөөнийгүй
цэтгэл 

3.2.7 FM радио, АСС цогцолбор, багийн нийтийн хурал, 
малчдын хурал зөвлөгөөн зэрэг арга хэмжээнүүдийн үеэр 
“Хүнсний зориулалтын бус савны хор хөнөөл”-ийн талаарх 
мэдээлэл, зөвлөмжийг өгч иргэдэд мэдлэг мэдээллийг 
олгосон. Мөн Сайнцагаан сум “Сүүн цагаан-Сайнцагаан” 
сонинд  хуванцар савны тэмдэг тэмдэглээний” талаарх 
мэдээллийг нийтэлж 1000 ширхэг сонин хэвлэн иргэдэд 
хүргэсэн байна. 

 

 



 

3.2.8Хүнийэрүүлмэндэдхорто
й, 
сөрөгнөлөөтэйньтогтоогдсон
хүнснийзориулалтынбуссав, 
баглаабоодол, 
хэрэгслийгхүнснийхудалдаа, 
үйлчилгээ, нийтийнхоол, 
сургууль, цэцэрлэг, 
дотуурбайр, 
эмнэлэгзэрэггазархэрэглэхий
гхориглох, 
өрхийнхэрэглээнээсхалахарг
ахэмжээавах;   

/Хүрэх Үр дүн: Сургууль 
цэцэрлэг болон нийтээр 
үйлчлэх газруудын 
хүнсний хэрэглээнд 
байгаа зориулалтын бус 
савыг хэрэглээнээс 
халсан байна./ 

3.2.9Хүнснийзах, 
худалдаанытөв, үйлдвэр, 
үйлчилгээнийгазруудыгэрүүл
ахуйншаардлагахангасанста
ндартынтор, битон, 
зориулалтынсав, 
баглаабоодол, агуулах, 
хөргүүрашиглахыгшаардах, 
зөвдадлыгхэвшүүлэх;/Үр 
дүн: зориулалтын сав 
суулгыг хэрэглэж хэвшсэн 
байна./ 

3.2.11Хүнсүйлдвэрлэгчдэдха
ягшошгынстандартмөрдүүлж
хэвшүүлэх, 
хэрэглэгчдийгтөөрөгдүүлэхээ
ссэргийлэхзорилгоорсурталч
илгааныаргахэмжээ авах /Үр 
дүн: Үйлдвэрлэгчдэд хаяг 
шошгын шинэ 
стандартын талаарх 
мэдээллийг хүргэж  
сурталчилсан байна./ 

3.2.13.Хүнснийзориулалтынб

 

 

 

3.2.8 Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
нийтийн хоол, хүнсний үйлдвэрлэл, сургууль, цэцэрлэг, 
иргэдэд хүний эрүүл мэндэд хортой зориулалтын бус 
савны талаар зөвлөмж зөвлөгөөг тус байгууллагууд очиж 
өгч гарын авлага материалаар ханган ажиллаж байна. 

Сургууль цэцэрлэгүүд нь 100 хувь хүнсний зориулалтын 
сав, тоног төхөөрөмжийг өдөр тутмын үйл ажиллагаанд 
хэрэглэж хэвшсэн байна. 

 Мөн нийтийн хоол, хүнсний үйлдвэр, цехийн 80-90 хувь 
хүнсний зориулалтын сав  ашиглаж байна. 

 Айл өрхүүдийн усны савны судалгаа авахад айл 
өрхүүдийн 60-70 хувь нь хүнсний зориулалтын бус буюу түр 
хэрэглэх савыг ундны ус зөөвөрлөх хадгалахдаа ашиглаж 
байгаа нь судалгаанаас харагдаж байна. 

 

 

3.2.9 Аймгийн  хүнсний зах, худалдаа үйлчилгээний 
газрууд, сургууль цэцэрлэг, эмнэлгийн  хоол 
үйлдвэрлэлийн газруудад сум бүрийн ажил хариуцсан 
мэргэжилтэнүүд, холбогдох төрийн байгуллагуудтай 
хамтарч хүнсний зориуллатын  савны хяналт шалгалт хийж  
ажиллаж байна. Үүний  үр дүнд Хүнсний зориулалтыг савыг 
дээрх байгууллагууд нь хэрэглэж хэвшсэн байна.  

 

3.2.11СХХэлтэстэй хамтран талх нарийн боов, бууз банш 
үйлдвэрлэгчид, хүнсний худалдаа эрхлэгчдэд  хаяг шошгын 
стандартыг хэрхэн мөрдөж ажиллах тал дээр мэргэжил 
арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаж байна 

 

 

 



усхуванцарсав, 
гялгаруутныхэрэглээнээстатг
алзахаянөрнүүлэх, “Хөхсав, 
канистергүйаймаг, дүүрэг, 
сум, хороо” 
хөдөлгөөнөрнүүлэх   

/Хүрэх үр дүн: Аймгийн 
ЗДаргын Захирамжаар аяныг 
эхлүүлсэн байна/ 

3.2.14 
Хуванцарсавныолонулсынан
гиллынтэмдэглэгээгхэрэглээ
ндхэвшүүлэхзорилгоорхэвлэ
лмэдээллийнхэрэгслээрнийт
эдсурталчлантаниулах 

/Хүрэх үр дүн:ОУ-ын 
тэмдэг, тэмдэглэгээг  олон 
нийтэд сурталчилж 
ажилласнаар хүн амын 60-70 
хувь нь хүнсний 
зориулалтын болон 
зориулалтын бус хуванцар 
савны мэдлэгтэй болсон 
байна/ 

 

 

3.2.13 Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 107 захирамжаар 
батлагдсан “хуванцар сав, гялгар уут, улавчны 
хэрэглээнээс татгалзсан сум, баг өрх” аянг 2017 оны 5 
дугаар сарын 1-ээс эхлэн зарлаж Сум бүрт захирамж аяны 
удирдамж, зөвлөмжийг  хүргүүлэн ажиллаа. Сум бүр аяны  
хүрээнд төлөвлөгөө гаргаж Сумын засаг даргаар 
батлуулан. Хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. 

 

3.2.14 оны эхний 5 сарын байдлаар Хуванцар савны олон 
улсын ангилалын тэмдэг, тэмдэглэгээ, эрүүл мэндийн 
нөлөөлөл, хүнсний зориулалтын савны талаарх сургалт 
сурталчилгаанд нийт  300 иргэдийг хамруулж гарын авлага 
материалаар зөвлөгөө өгч мэдлэг мэдээллийг олгосон.  

Мөн  FM радио, АСС цогцолбороор 2 удаа, Сайнцагаан сум 
“Сүүн цагаан-Сайнцагаан” сонинд  хуванцар савны 
хэрэглээний талаар” мэдээллийг нийтэлж 1000 ширхэг 
сонин хэвлэгдэн иргэдэд хүргэсэн байна. 
Бусад сумд нь малчдын зөвлөгөөн, төрийн байгууллагын  

ажилтан алба хаагчид нийт 300 гаруй иргэдэд хүнсний 

зориулалтын болон зориулалтын бус савны талаарх 

мэдээллийг олгож 400 гаруй гарын авлага материалыг  

олгосон байна. 

 

 2-р зорилтынхүрээнд: . 

3.3.1 Хүнийэрүүлмэнд, 
байгальорчиндээлтэй, 
шинэтехнологибүхийсав, 
баглаабоодлынэкоүйлдвэрба
йгуулаххувийнхэвшлийнсана
л, санаачилгыгдэмжих 

/Хүрэхүрдүн:  ЖДХСан, 
СХСангаас ААНэгж 
иргэдэд санхүүгийн 
дэмжлэг үзүүлсэн байна./ 

3.3.2 Уламжлалтмодонторх, 
ган, хувин, ширэнхөхүүр, 
гоѐлчимэглэлийнуут, 
савныурлалыгдэмжижбрэндб
олгохажлыгороннутгийн 

2-р 
зорилтынхүрээндхэрэгжүүлэхажлынтөлөвлөгөөнийгүйцэтгэ
л 

3.3.1 Сум хөгжлийн сангаас  хүний эрүүл мэндэд хор 
хөнөөлгүй эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн хүнсний сав 
баглаа боодол, цаасан уут үйлдвэрлэх 2 иргэний төсөлд  
нийт 40 сая төгрөгний  санхүүжилтийн дэмжлэг үзүүлсний 
үр дүнд 5-6 нэр төрлийн, нийт 15500 ш   хүний эрүүл мэнд 
байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй цаасан тор уутыг 
үйлдвэрлэж  зах зээлд нийлүүлж эхлээд байна 

 

3.3.2 Сайнцагаан сумын  ТЭББЭ ХХК нь 2013 онд 
СХСангийн зээлд хамрагдан  уламжлалт модон хувин  
савны  үйлдвэрлэл амжилттай явуулж  байна.Энэхүү 
үйлдвэрлэлийг эрхэлснээр  орон нутаг төдийгүй бүс 
нутгийн хэрэглэгчдийн талархалыг хүлээсэн 



хэмжээнд зохионбайгуулах, 
даавуунболонцаасантор, 
уутныхэрэглээгдэмжих; 
/Хүрэхүрдүн:/ 

бүтээгдэхүүний нэг болоод байна.  

7. 
Дүгнэлт (ололт, дутагдал, 
анхаарахасуудлууд) 

Энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр Хоол, хүнс 
үйлдвэрлэгчид болон иргэд хүнсний зориулалтын  болон 
зориулалтын бус хуванцар савны олон улсын тэмдэг, 
тэмдэглэгээний талаарх ойлголттой болж хүнсний 
зориулалтын хуванцар савыг хэрэглэх хандлагатай  
болсон.Мөн байгальд халгүй модон хувин сав, цаасан тор 
уутны үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа эхэлсэн нь энэхүү 
хөтөлбөрийн үр дүн гэж үзэж байна.  

8. 

Төсөл, 
хөтөлбөрийгхэрэгжүүлэгчтал
уудынхамтынажиллагаандөг
өххөндлөнгийнүнэлгээ 

Захиалагчталууд, хэрэгжүүлэгчталууд, санхүүжүүлэгчтал, 
гүйцэтгэгчталуудхэрхэнхамтарчажилласанталаарэндбичнэ. 

9 Төсөл, 
хөтөлбөрийнхэ
рэгжилтийнүнэ
лгээ, дүгнэлт 
(өөрийнүнэлгээ
) 

 

Биелэлтду
ндаж 

Зорилтынтоо Зорилт 1 Зорилт 2 

 

100 

            2        100% 100% 

10 

Төсөл, 
хөтөлбөрийнхэрэгжилтийннэг
дсэнүнэлгээ 
(ЗГХЭГ-ынүнэлгээ) 

Нэгдсэнүнэлгээ 

... % 

   

 
 

 
 

ХЯНАСАН: 
ХХААГАЗРЫН ДАРГА                  Б.МӨНХЖАРГАЛ 

 
ТАЙЛАН  ГАРГАСАН: 

МЭРГЭЖИЛТЭН                       Б.ЦЭРЭНХАНД 
 

 

 

 

 

 


