


2015 оны хийсэн 

ажлын тайлан



Áàéãóóëëàãûí òîâч òàíèëöóóëãà

“Áàãàчóóä-Õ¿íñ” Íª¯Ãàçàð íü ÍÈÒÕÒ-ûí 2006 îíû 06

ñàðûí 21-íû ºäðèéí 154 ä¿ãýýð òîãòîîëîîð ÑÁ,ЧÄ-èéí

ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîâñðîëûí áàéãóóëëàãóóäûí

õ¿íñíèé õàíãàìæèéí àñóóäëûã õàðèóöàí

ã¿éöýòã¿¿ëýõýýð áàéãóóëàãäñàí.

2015 оны 01 дүгээр сарын 26-ний өдрийн 27 дугаар

тогтоолоор байгууллагын дүрмэнд өөрчлөлт оруулж,

статусыг шинэчлэн Орон нутгийн өмчит аж ахуйн

тооцоот үйлдвэрийн газар болгон өөрчисөн.

2015 îíä ÑÁÄ-33, ЧÄ- 22 öýöýðëýã, 16 ÀÀÍÁ-ûí

100 íýð òºðëèéí õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íýýð õàíãàæ

áàéíà. ¯¿íýýñ 10 íü ¿íäýñíèé ¿éëäâýðëýãч áàéíà.



Захирал

Ерөнхий нябо

Эрүүл ахуйч эмч Тооцооны нябо Менежер
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Á¿òýö çîõèîí áàéãóóëàëòûí ñõåì



Çîðèëãî

Сургуулийн өмнөх боловсролын

байгууллагуудыг чанартай, аюулгүй, илчлэг,

эрүүл хүнсээр шуурхай хангах, õàãàñ

áîëîâñðóóëàëòûã ã¿éöýòãýæ õîîë

¿éëäâýðëýëèéí чàíàð, öàã, õºäºëìºð,

çàðäàë õýìíýõ áîäëîãûã õýðýãæ¿¿ëýõýä

îðøèíî.



Манай байгууллагын зорилго нийслэл хотын Сүхбаатар, Чингэлтэй 

дүүргийн төрийн өмчийн 55 цэцэрлэгийн 11500 орчим хүүхдийг чанартай,ýð¿¿ë 

àõóéí øààðäëàãàä íèéöñýн áàòàëãààæñàí чàíàðòàé õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íýýð

òàñðàëòã¿é õàíãàõàä îðøèíî. 

Ýíý çîðèëãîî õýðýãæ¿¿ëýõèéí òóëä Ìîíãîë óëñûí ¿íäñýí õóóëü, òºðèéí

áîëîí îðîí íóòãèéí ºìчèéí òóõàé õóóëü, хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй 

байдлыг хангах òóõàé õóóëü, ариун цэврийн тухай хууль, Төсвийн байгууллагын 

удирдлага санхүүжилтийн тухай хууль, êîìïàíèéí ä¿ðýì, áóñàä õîëáîãäîõ ýðõ

ç¿éí áàðèìò áèчг¿¿äèéг õýòèéí áîëîí îéðûí ºäºð òóòìûí ¿éë àæèëëàãààíäàà

ìºðäëºã áîëãîí àæèëëàæ áàéíà. 

Èéìýýñ á¿òýýãäýõ¿¿íèéã áèä çàõ çýýëèéí ¿íèéí ºñºëòººñ ¿ë õàìààðàí

ñàíõ¿¿ãèéí чàäàâõ íü òîãòâîðæñîí íàéäâàðòàé àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãà õóâü

õ¿ì¿¿ñòýé ãýðýýãýýð õàìòðàí ажиллан ýð¿¿ë àõóéí øààðäëàãà õàíãàñàí áàðàà

á¿òýýãäýõ¿¿íèéã чàíàð ñòàíäàðòûí øààðäëàãà õàíãàñàí çîðèóëàëòûí àãóóëàõàä

õàäãàëíа.

Öýöýðëýã¿¿äèéí çàõèàëãûí äàãóó æèãä õ¿ðýëöýýòýé , òîãòîîñîí

ãðàôèêèéí äàãóó õóâààðèëàëòûí îíîâчòîé áîäëîãî áàðèìòëàí àæèëëàæ ãýðýýíä

çààñàí ìàòåðèàëààð òàñðàëòã¿é õàíãàõûí òóëä õ¿íñ òýýâýðëýëòèéí îíöãîé

äýãëýìèéã õàíãàñàí òóñãàé çîðèóëàëòûí чиíãýëýã á¿õèé àâòî òýýâðèéí

õýðýãñэëýýð õ¿íñíèé ò¿ãýýëòèéí àæëàà çîõèîí áàéãóóëàí ÿâóóëæ áàéíà.



Байгууллагын үйл ажиллагааны талаар

Шалгуур үзүүлэлт Гүйцэтгэсэн ажил Хүрсэн үр дүн

“Төрийн болон орон 

нутгийн өмчийн тухай 

хууль”

6,1  Үйлдвэрлэл , ажил 

үйлчилгээний үр дүнд 

бий болсон  эд 

хөрөнгө

• Байгууллагын ногоон 

байгууламжийг сайжруулах 

зорилгоор байгууллагын конторын 

өмнө 80м2 талбайд 11 ширхэг, 

хашааны гадна талд 19 ширхэг нийт 

30 ширхэг гоёлын мод, 300 ширхэг 

хайлаас тарив.

Энэ ажлыг хийж

гүйцэтгэснээр

хотын өнгө үзэмж

сайжирч ,ажилчид

ая тухтай орчинд

ажиллах ажлын

байрны нөхцөл

сайжирч

үйлчилгээний чанар

хүртээмж

нэмэгдлээ.



Мод тарих үндэсний өдрийн хүрээнд  байгууллагын 

гадна хашаанд 300 ширхэг хайлаас тарив.



Байгууллагын үйл ажиллагааны талаар

Шалгуур үзүүлэлт Гүйцэтгэсэн ажил Хүрсэн үр дүн

“Сургуулийн өмнөх 

боловсролын тухай” 

хууль

5.1.1 Бие бялдарын хувьд 

эрүүл чийрэг өсгөж 

хөгжүүлэх,ариун цэвэр, 

эрүүл ахуйн зөв дадал, 

хэвшилтэй болгох

МХААЭМХ ТББ-ын “Ошми” 

төвтэй хамтран “Хөдөлмөрийн 

нөхцөл, ХАБЭА-н тухай 

хуулийн шаардлага,ХАБЭА-н 

сургалт зааварчилгаа” сэдэвт 

сургалт зохион байгуулав.

Цэцэрлэгийн тогооч нарын 

дунд “Хүүхдийн хоол 

үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 

эрхзүйн орчин” сэдэвт сургалт, 

хүүхдийн хоолны нэр төрлөөр 

“Ур чадвар”-ын тэмцээнийг 

зохион байгуулав.

Сургалтанд ЧД , СБД-

ийн цэцэрлэгүүдийн 

нярав, байгууллагын 

ажилчдыг оролцуулж 

нийт 70 гаруй ажилчид 

хамрагдлаа.

Цэцэрлэгийн тогооч 

нарын ур чадвар 

дээшилж , эрүүл хүнс зөв 

хооллолт, зохистой 

хэрэглээг хэвшүүлж, хоол 

үйлдвэрлэлийн чанар 

аюулгүй байдал 

сайжирна.



Тогооч нарын сургалт



Ур чадварын тэмцээн



Байгууллагын үйл ажиллагааны талаар

Шалгуур үзүүлэлт Гүйцэтгэсэн ажил Хүрсэн үр дүн

1. Тайлант онд шинээр санаачилж 

хийсэн бүтээлч  ажлууд 

Биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх 

зорилгоор хамтран ажилладаг 

цэцэрлэгүүдийн дунд “Багачууд 

хүнс-2015” гар бөмбөгийн 

тэмцээнийг зохион байгуулав.

Ажилчид болон харилцагч 

байгууллагын хоорондын эв 

нэгдэл сайжирч үл ойлголцол 

гарахаа болино.

2014-2015 оны хичээлийн жилийн

гэрээг дүгнэж ажил үйлсээрээ

шалгарсан Сүхбаатар дүүргийн 42

дугаар цэцэрлэг, Чингэлтэй дүүргийн

108 дугаар цэцэрлэгийг “Агуулах

тохижуулах эрхийн бичиг”-ээр

шагнав.

Цэцэрлэгийн агуулах бараа

материалын өрөлт хураалт 

чанар, стандартын аюулгүй 

байдал хангагдана.



Байгууллагын нэрэмжит гар бөмбөгийн тэмцээн



Тэмцээний нээлтийн үйл ажиллагаа



Тэмцээний үйл явц



Агуулах тохижуулах эрхээр 

шагнагдсан 42-р цэцэрлэг

 Засвар хийхийн өмнө



42-р цэцэрлэгийн агуулах



Засвар хийсний дараа



Чингэлтэй дүүргийн 108-р 

цэцэрлэгийн агуулах
 Засвар хийхийн өмнө



Агуулах засвар хийхийн өмнө



Засвар хийсний дараа



Ажилчдын хүчээр хүлэмж байгуулан огурцы тарин 
өөрсдийн хоол хүнсэндээ хэрэглэж байна.





2015-2016 оны хичээлийн жилийн бэлтгэл ажил болгон 

хийсэн засварын ажил
Засвар хийхийн өмнө



Засвар хийсний дараа



Хүнсний эрүүл ахуйн чиглэлээр

Шалгуур үзүүлэлт Гүйцэтгэсэн ажил Хүрсэн үр дүн

“Ариун цэврийн тухай хууль”

9.1 Үйлдвэрлэл үйлчилгээ

,сургалтын орчин түүний тоноглол

,байгууламж хэрэгсэл нь ажиллагч

хэрэглэгч суралцагчийн эрүүл мэнд

хөдөлмөрийн чадварт сөрөг

нөлөөлөхгүй аюулгүй ажиллагааны

стандарт төлөвлөлтийн хэм

хэмжээнд тохирсон байна.

17.1.3 Мэргэжлийн хяналтын

байгууллага ариун цэврийн тухай

хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх

талаар тавьсан шаардлагыг

хугацаанд нь биелүүлж мэдэгдэх,

зөрчлийг бүрэн арилгах арга

хэмжээ авах

•Хүнсний агуулахад   урсгал засвар хийж  

нэмэлт  нэг өрөө  гарган  гурил будааны 

агуулахтай болсон

•Хүнсний агуулахад  агаар солилцоог 

сайжруулахаар сэнс байрлуулсан

•Махны агуулахын дотор ханыг  төмөрлөн 

засварласан

•Агуулахуудын бараа бүтээгдэхүүн тус 

бүрийн горимд нийцүүлэн талбай 

ашиглалтыг сайжруулан өөрчилж 

тохижуулан шинэчилж ариутгал 

халдваргүйжүүлэлтийг тогтмол хийж 

хэвшив.

•Ил задгайгаар түгээдэг байсан  аарц жимс 

зэргийг захиалгын дагуу уутлан түгээдэг 

болов.

•Ажилчдын эрүүл ахуй, цаг агаар, ажлын 

нөхцөл байдалд тохирсон 6 ээлжийн 

ажлын хувцастай болгов.

•Борлууллалтын 2 автомашины засварыг 

цаг хугацаанд хийж ямарч эвдрэл 

гэмтэлгүйгээр ашиглаж байна.

•Нийслэлийн болон СБД  ЧД-ийн 

мэргэжлийн хяналтын байгууллага 

байцаагч нартай хамтран ажиллаж байна.

Стандартад нийцсэн

• Ажлын байр

•Агуулах

•Хүнсний бүтээгдэхүүн 

•Стандартад нийцсэн 

үйлчилгээг үзүүлж байна.



Хуурай хэрэглэлийн агуулахыг нэмж хийв.



Хүнсний агуулахад урсгал засвар хийв.



Хуурай хэрэглэлийн агуулах



Махны агуулахын урсгал засвар хийж ханыг нь төмөрлөв.



Аарц жимсийг савлан түгээдэг болсон. 



Шалгуур үзүүлэлт Гүйцэтгэсэн ажил Хүрсэн үр дүн

“Ариун цэврийн тухай хууль”

17.1.5 Эрүүл мэндээ хамгаалах 

эрүүл аж төрөх ёсыг 

хэвшүүлэхэд чиглэсэн сургалт 

,суртачилгааг явуулах

МХААЭМХ ТББ-ын “Ошми” төвтэй 

хамтран “Хөдөлмөрийн нөхцөл, 

ХАБЭА-н тухай хуулийн 

шаардлага,ХАБЭА-н сургалт 

зааварчилгаа” сэдэвт сургалт 

зохион байгуулав.

Цэцэрлэгийн тогооч нарын дунд 

“Хүүхдийн хоол үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний эрхзүйн орчин” 

сэдэвт сургалт, хүүхдийн хоолны 

нэр төрлөөр “Ур чадвар”-ын 

тэмцээнийг зохион байгуулав.

•Сүхбаатар ä¿¿ðãèéí 42 дугаар

цэцэрлэг, Чингэлтэй дүүргийн 37

дугаар цэцэрлэгтэй хамтран

Нээлттэй цэцэрлэг аяны хүрээнд

“Эрүүл хүнс-Эцэг эхийн

оролцоо” сэдэвт өдөрлөгт

оролцов.

Цэцэрлэгүүдийн  нярав тогооч 

нарын ур чадвар нэмэгдсэнээр 

манай байгууллагын түгээж байгаа 

хүнсний бүтээгдэхүүнийг зөв 

зохистой ашиглаж эцсийн хэрэглэгч 

болох цэцэрлэгийн хүүхдүүд 

чанартай хоол хүнс хэрэглэж байна.

Тухайн цэцэрлэгүүдийн эцэг эхчүүд  

талархал илэрхийлсэн



Сүхбаатар дүүргийн 42-р цэцэрлэгтэй хамтран 

зохион байгуулсан өдөрлөг



Чингэлтэй дүүргийн 37-р цэцэрлэгтэй хамтран

зохион байгуулсан хоолны өдөрлөг



ХхХол

Шалгуур үзүүлэлт Гүйцэтгэсэн ажил Хүрсэн үр дүн

Ариун цэврийн тухай

“хуулийн 17.1.7  заасанд 

Үйлдвэр ,үйлчилгээ эрхэлж 

байгаа байгууллага , аж ахуй 

нэгж нь ажилтнуудаа эрүүл 

мэндийн урьдчилан 

сэргийлэх үзлэгт хамруулах

Байгууллагын шууд бараа 

бүтээгдэхүүнтэй харьцдаг бүх 

ажилчдыг улиралд 1 удаа 

эрүүл мэндийн үзлэгт 

хамруулж байна

Эрүүл ахуй болон ариун 

цэврийн шаардлага хангасан 

ажилчдаар үйлчилгээ үзүүлэх 

болсон

Төсвийн байгууллага 

удирдлага санхүүжилтын 

тухай хууль 

13.1 Улсын төсвийн 

байгууллага төрийн чиг 

үүрэгт хамаарах ажил 

үйлчилгээг бүтээгдэхүүний 

хэлбэрээр нийлүүлж түүний 

төлөө санхүүжилт авна.

СБ  ЧДүүргийн төрийн өмчийн 

цэцэрлэгүүдэд хүнсний 

материал түгээж харьяа 

дүүргүүдийн төрийн сангаас 

гүйцэтгэлээр санхүүжилт авна.

Төсвийн хяналт хариуцлагыг 

нэг цэгт төвлөрүүллээ.

Төрийн болон орон 

нутгийн өмч хөрөнгөөр 

бараа ажил үйлчилгээ 

худалдан авах тухай хууль

Хуулийн дагуу харьцуулалтын 

аргаар шалгаруулан аж ахуй 

нэгжтэй гэрээ байгуулан 

хамтран ажиллаж байна.

Чанарын шаардлага хангасан 

баталгаат хүнсийг цаг 

хугацаанд нь үйлчилгээ 

үзүүлнэ.

Холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд хийж буй ажил



Хүнсний эрүүл ахуйн чиглэлээр
Шалгуур үзүүлэлт Гүйцэтгэсэн ажил Хүрсэн үр дүн

1. Цэцэрлэгүүдийг эрүүл ахуйн 

шаардлага хангасан 

баталгаатай  хүнсээр хангасан

Эрүүл ахуйн шаардлага 

хангасан шинжилгээний 

дүгнэлт ,гарал үүслийн бичиг 

бүхий баталгаатай  80 гаруй 

нэр төрлийн хүнсний 

бүтээгдэхүүнээр хангаж 

ажиллаж байна.

Цэцэрлэгийн хүүхдийн хоол 

чанартай болж тогооч нарын 

ур чадвар дээшлэн эрдэс  

амин дэмээр баялаг илчлэгтэй 

хоол хүнсээр хангах болсон . 

Борлуулалт нэмэгдсэн.

2. Хүнсний бүтээгдэхүүнийг эх 

орны томоохон 

үйлдвэрүүдээс, импортын 

бүтээгдэхүүнийг албан ёсны 

борлуулагч нараас бэлтгэн 

нийлүүлдэг эсэх

Үндэсний үйлдвэрлэгч болох 

Талх чихэр “ ХХК,”Сүү “ХК, 

“Томбат”ХХК, “Өгөөж чихэр 

боов “ХХК, “Тесо” ХХК, “Их 

булгийн тохой,” “Таван-Эрдэнэ 

фүүд “ ХХК,”Хулагу холдинг” 

ХХК зэрэг , импортлогч “Хоум 

плаза”ХХК,  “Номин тав 

трейд”ХХК, ”Баттрейд си” ХХК, 

“Ганга түшээ”ХХК, ”Мон 

масло” ХХК зэрэг 

компаниудтай гэрээ байгуулан 

хамтран ажиллаж байна.

Эх орны экологийн цэвэр 

бүтээгдэхүүн импортын 

баталгаат хүнсээр түргэн 

шуурхай хангаж байна.



Хүнсний эрүүл ахуйн чиглэлээр

Шалгуур үзүүлэлт Гүйцэтгэсэн ажил Хүрсэн үр дүн

3. Хүнсний бүтээгдэхүүний  

нийлүүлэлт ,тээвэрлэлт

хадгалалт зэрэг хүнсний 

аюулгүй ажиллагааны 

мөрдөлт

Гарал үүсэл тодорхой МХБ ын 

шинжилгээ дүгнэлттэй 

баталгаатай нийлүүлэгчээс 

ирсэн хүнсний барааг 

стандартын  агуулахад 

тодорхой хугацаанд хадгалж , 

зориулалтын тээврийн 

хэрэгслээр тээвэрлэн түгээж 

байна.

Чанартай бүтээгдэхүүнийг 

горим стандартын дагуу 

хадгалан түгээж байна.

4. Бэлтгэн нийлүүлэгч болон 

цэцэрлэгүүдтэй хийсэн 

гэрээний биелэлт үр дүн 

Сүхбаатар, Чингэлтэй 

дүүргийн төрийн өмчийн  55 

цэцэрлэгтэй гэрээ байгуулан 

хамтран ажиллаж байна.

Гэрээний хугацаанд ямар

нэгэн гэрээ зөрчигдсөн зүйл

байхгүй гэрээ 100 хувь

биелсэн гэж үзэж байна.

Цэцэрлэгүүдийн гэрээг

хичээлийн жилээр хийж

байгаа .



Шалгуур үзүүлэлт Гүйцэтгэсэн ажил Хүрсэн үр дүн

5. Эх орны бүтээгдэхүүн болон 

өөрийн үйлдвэрээр хангасан 

бүтээгдэхүүний хувь хэмжээ 

Үндэсний үйлдвэрлэгч байгууллага 

нь нийлүүлсэн бүтээгдэхүүн 65 

хувь импортын бүтээгдэхүүн 35 

орчим хувь эзлэж байна. 

Хүнсний баталгаат байдал 

сайжрав.

6. Өмчийн  ашиглалт бүрэн 

бүтэн байдал

2015 оны 12 сарын эцсийн 

байдлаар  361248410,07 төгрөгний 

үндсэн хөрөнгөтэй , ашиглагдахгүй 

байсан барилгуудыг актлуулахаар 

хүсэлт явуулсан.

Шинээр шинэчлэн засварласан 

хөрөнгийг цаг хугацаанд нь НӨХГ-

ын зөвшөөрлөөр бүртгэн, 

тооллогыг нь цаг хугацаанд нь 

хийж  ашиглалтын картыг 

бүртгэлийн дагуу хөтөлж байна.

Өмч ашиглалт,хамгаалалт 

сайжрав.



Түгээлтийн тээврийн хэрэгслийн чадавхи 

1. Тээврийн хэрэгслийн марк:  MAZDA 

TITAN

2. Улсын дугаар: 20-36 УНӨ

3. Үйлдвэрлэсэн он: 1996

4. Даац,тонн: 1,5 ачаа

1. Тээврийн хэрэгслийн марк:  ISUZU ELF

2. Улсын дугаар: 20-31 УНӨ

3. Үйлдвэрлэсэн он: 1991

4. Даац,тонн: 1,5 бага оврын ачаа



Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 

авч өгсөн автомашин



Цэцэрлэгүүдээр явах километр, маршрут





Цэцэрлэгүүдэд түгээлт хийх хуваарь

БАТЛАВ:"БАГАЧУУД ХҮНС" НӨҮГ ЗАХИРАЛ О.ОТГОН

Чингэлтэй дүүргийн цэцэрлэгүүдийн бараа бүтээгдэхүүн түгээх хуваарь

Гариг
Бүтээгдэхүүн

ий нэр төрөл

Цэцэрлэгийн дугаар 

83 102 174 103 155 126 56 154 124 31 43 173 108 74 37 4 5 33 39 19 70 9

1
Даваа 

Мах

Хуурай хүнс

2
Мягмар

Мах

Хуурай хүнс

3
Лхагва

Мах

Хуурай хүнс

4
Пүрэв

Мах
Түгээлтгүй-машин дугаарын хязгаарлалттай

Хуурай хүнс

5
Баасан

Мах

Хуурай хүнс

Сүхбаатар дүүргийн цэцэрлэгүүдийн бараа бүтээгдэхүүн түгээх хуваарь

Гариг
Бүтээгдэхүүн

ий нэр төрөл

Цэцэрлэгийн дугаар 

1 2 14 16 17 24 25 36 40 42 51 54 68 69 75 109 135 143 149 150 159 160 166 171 175 186

1
Даваа 

Мах

Хуурай хүнс

2
Мягмар

Мах

Хуурай хүнс

3
Лхагва

Мах

Хуурай хүнс

4
Пүрэв

Мах

Хуурай хүнс

5
Баасан

Мах
Түгээлтгүй-машин дугаарын хязгаарлалттай

Хуурай хүнс

Түгээлтээр очих өдөр



2015-2016 оны хичээлийн жилд Хүнсний  бараа  бүтээгдэхүүн ,нийлүүлэгчийг  

сонгон шалгаруулах тендерийг 2015 оны 06 дугаар сарын 15-ний өдөр 

“Нийслэл таймс” сонингоор зарлав.

Тендерийн материалыг 2015 оны 07 дугаар сарын 08-ний өдрийн 

хүртэл тарааж 2015 оны 07 дугаар сарын 17-ний өдрийн 10 цаг 00 минутанд 

нээв.



Байгууллагын үйл ажиллагааны ил 
тод байдал

Байгууллагын үйл 

ажиллагааг  вэб сайтанд Байгууллагын самбарт 


