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“Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал”: Мал, амьтан,
ургамлын гаралтай хүнсний түүхий эд,
бүтээгдэхүүний анхан шатны үйлдвэрлэлд
тэдгээрийн аюулгүй байдлыг хангахад шаардагдах
бүх нөхцөл, үйл ажиллагааг хэлнэ.



"GAP"-ыг хэрэгжүүлэх шаардлага, бодит 
хэрэгцээ

Манай улс уламжлалт мал аж ахуйн
гаралтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлээр
хүнсний хэрэгцээгээ хангадаг
өвөрмөц соёлтой орон. Иймээс
хүнсний хамгийн өргөн хэрэглээний
бүтээгдэхүүн болох мах, сүүний
үйлдвэрлэл онцгой байр эзэлдэг.

Газар тариалангийн
гаралтай
бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэл
сүүлийн жилүүдэд
өсч байна.



• Импортын жимс, жимсгэнэ 
80-90%

• Гарал үүсэл 
• Хөрс, ус
• Бордоо (органик, химийн)
• Пестицид (ургамлын өвчин, 

хортон шавьж)
• Антибиотик (тахиа, гахайн 

мах)
• Тээвэрлэлт
• Хадгалалт
• Түүхий эдийн чанар 

(GMP, GHP)



• ХАА эрчимтэй хөгжсөн
дэлхийн олон оронд
бүтээгдэхүүний чанар,
аюулгүй байдлыг хангахдаа
ХААЗД-г нутагшуулан
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн
шат дамжлага бүрт
үйлдвэрлэгч, хэрэглэгчийн
оролцоо, хариуцлагыг
нэмэгдүүлж байна.

• Тухайлбал: Бидний сайн
мэдэх БНСУ-д томоохон
хэмжээний супермаркетуудад
зохистой дадал хэрэгжүүлсэн
тусгай тэмдэг бүхий хүнсний
бүтээгдэхүүн л зарагдаж
байгаа нь хэрэглэгчдэд
баталгаатай, аюулгүй хүнс
хүргэх арга зам болж байна.



“GAP” хэрэгжүүлэхтэй холбоотой                           
Монгол улсын хууль, дүрэм, журам

1. Монгол улсын хүнсний тухай хуульд:
• 10 дугаар зүйл. Хүнсний чиглэлийн үйл 

ажиллагаа эрхлэхэд тавих шаардлага
10.1.4 үйл ажиллагаандаа зохистой дадал 
нэвтрүүлэх;

• 15 дугаар зүйл. Хүнсний аюулгүй байдлыг 
хангахад үзүүлэх хэрэглэгчийн дэмжлэг

15.1.1.гарал үүсэл нь тодорхой, баталгаатай 
хүнс сонгон хэрэглэж, эрүүл мэндээ хамгаалах;



2. Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг 
хангах тухай хуульд:

• 4 дүгээр зүйл. Хуулийн нэр томьёоны 
тодорхойлолт

4.1.7.“анхан шатны үйлдвэрлэл эрхлэх” гэж
ургамлын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүний
түүхий эдийг тариалах, хураах, бэлтгэх, мал,
амьтан, загас өсгөх, үржүүлэх, мал бэлтгэх,
төхөөрөх, түүхий сүү бэлтгэх, боловсруулах,
байгалийн гаралтай жимс жимсгэнэ, ургамлыг түүх,
тэдгээрийг зах зээлд нийлүүлэхийг;
4.1.19.“хөдөө аж ахуйн зохистой дадал” гэж мал,
амьтан, ургамлын гаралтай хүнсний түүхий эд,
бүтээгдэхүүний анхан шатны үйлдвэрлэлд
тэдгээрийн аюулгүй байдлыг хангахад шаардагдах
бүх нөхцөл, үйл ажиллагааг;



• 5 дугаар зүйл. Хүнсний түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах 

зарчим
5.1. Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний аюулгүй
байдлыг хангахад дараах зарчмыг баримтална:
5.1.1. хүнсний сүлжээний бүх үе шатанд хүнсний
түүхий эд, бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах;

5.1.3. хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний аюулгүй
байдлыг хангахад чиглэсэн бодлого, тавих
шаардлага, шалгуур үзүүлэлтийг шинжлэх
ухааны үндэслэлтэй, судалгаа, баримтад
тулгуурлан тодорхойлох;



• 10 дугаар зүйл. Хүнсний чиглэлийн үйл 
ажиллагаа эрхлэгчийн үүрэг

10.1.2. Энэ хуулийн 7 дугаар зүйлд заасан зохистой
дадлыг өөрийн үйлдвэрлэлийн бүх үе шатанд
хэрэгжүүлэх;

• 18 дугаар зүйл. Хүнсний түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах үйл 

ажиллагаанд тавих төрийн хяналт
18.1.Хяналтын байгууллага хүнсний түүхий эд,
бүтээгдэхүүний аюулгүй байдалд дараах байдлаар
хяналт тавина:
18.1.4.зохистой дадлыг нэвтрүүлэх болон
хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг
мөрдөн тогтоох бүртгэлд хяналт тавих;



• 7 дугаар зүйл. Хүнсний сүлжээнд аюулгүй 
байдлыг хангах арга, хэлбэр

7.1.Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч нь 
өөрийн үйл ажиллагааны төрлөөс хамааран энэ 
хуулийн 4.1.19-4.1.21-д заасан дараах зохистой 
дадлыг нэвтрүүлнэ: 
7.1.1.хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд,
бүтээгдэхүүний анхан шатны үйлдвэрлэлд хөдөө
аж ахуйн зохистой дадал;
7.2.Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагааны төрөл, хүчин
чадал, хамрах хүрээ, газар зүйн байршлаас хамаарч
энэ хуулийн 7.1-д заасан зохистой дадлыг
хялбаршуулан нэвтрүүлэх зааврыг хүнсний
болон эрүүл мэндийн асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны төв байгууллага хамтран батална.



3. МХЕГ-аас гаргасан эрх зүйн баримт бичигт:
1. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд хөдөө аж ахуйн

зохистой дадал “GAP” нэвтрүүлэх зөвлөмж /МХЕГ-
ын даргын 2014 оны 04-р сарын 08-ны өдрийн 156-р
тушаалын нэгдүгээр хавсралт/

2. Мал эмнэлэгт хөдөө аж ахуйн зохистой дадал
“GAP” нэвтрүүлэх зөвлөмж /МХЕГ-ын даргын 2014
оны 04-р сарын 08-ны өдрийн 156-р тушаалын
хоёрдугаар хавсралт/

4. ХХААХҮЯ-ны журам, заавар:
ХАА-н гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний анхан шатны

үйлдвэрлэлд хөдөө аж ахуйн зохистой дадал, хүнсний
сүлжээний бүх үе шатанд эрүүл ахуйн зохистой дадал,
хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн шатанд
үйлдвэрлэлийн зохистой дадлыг хялбаршуулан
нэвтрүүлэх заавар (ҮХААЯ-ны Сайдын тушаал 2013.02.28
№А/33)





1. Байгальд ээлтэй хөдөө аж ахуйн
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг Монголд
дэмжих нь” төсөл 2013-2015 он

1. Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний хяналт, 
үнэлгээний лаборатори
2. Сүү судлалын лаборатори
3. Амьтны биотехнологийн лаборатори
4. Мах боловсруулах жижиг цех
5. Мах судлалын лаборатори
6. Бүрэн автомат гидропоник 2 хүлэмж
7. ХАА-н зохистой дадал (GAP) нэвтрүүлэх төв

2. ХАА-н бүтээгдэхүүний биоаюулгүй байдал,
биотехнологи -2016.05-2016.12 сар



Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал                                    
(GAP) нэвтрүүлэх үйл ажиллагааны бүтэц

"МОН-GAP" 
Хэрэгжүүлэх үйл явц

"GAP"-ыг хэрэгжүүлэх шаардлага, 
бодит хэрэгцээ

"GAP" хэрэгжүүлэхтэй холбоотой 
Монгол улсын хууль, дүрэм, 

журмыг судлах

"GAP"-ын баталгаажуулалт олгох 
үйл явц (Улс 

орнуудын туршлагыг судлах)

"MOH-GAP" үнэлгээний хуудас 
боловсруулах

/Check list/

Гарын авлага,
сургалтын материал бэлтгэх



Боловсон хүчнийг чадавхжуулах

2013-2016 онуудад БНСУ-ын Хангёны үндэсний их
сургуульд 7-14 хоногийн хугацаанд 3 удаа мэргэжил
дээшлүүлэв.



Хангёны их сургуульд “GAP”-ийн 
баталгаажуулалт олгох үйл явц

1. Ургамлын гаралтай 
бүтээгдэхүүнд:
Органик бүтээгдэхүүн”, 
“Пестицидгүй 
бүтээгдэхүүн”, “GAP”
сертификат олгох
2. Мал, амьтны гаралтай 
бүтээгдэхүүнд:
“Органик бүтээгдэхүүн”,
“Антибиотикгүй 
бүтээгдэхүүн” 



Consulting
For certification

Submitting 
application form Audit document Notifying

Examination schedule 

Certification 
review

Reporting Sample analysis Site investigation /
Sampling

Issuing certificate/ education Following-up

Issuing rejection notice Requesting 
reexamination

Call or visiting center Additional documents

Inadequate case

Q & A
Check document

Center & Certified AnalystDocument/
Check site/

Analyzing result

Certification committee

Pass

Fail

Issuing certificate/
Shipping products

- Education per year
- Inspect cultural process
- Exanimating postharvest product

Visiting  certified inspector

“GAP”-ийг хэрэгжүүлэх схем





Visiting certified inspectorVisiting certified inspector 



Site investigation sampling 







Site investigation sampling 

Sample analysis 

Тус лабораторид 
хүнд металл (мөнгөн 
ус, кадми, хар 
тугалга, хром), 1600 
төрлийн пестицидээс 
250 төрлийн 
пестицидийн 
үлдэгдэлийг 
тодорхойлж 
баталгаажсан хариу 
гаргаж өгдөг байна.





• Сүүний үхрийн аж ахуй, Өрхийн үйлдвэрлэл,
Тэжээлийн үйлдвэр эрхлэгчид, төмс, хүнсний
ногоо, жимс жимсгэний аж ахуй эрхлэгч нарт
зориулан олон улсын GlobalGAP
байгууллагаас гаргасан өөрөө өөрийгөө
үнэлэх шалгуурыг боловсруулав.

• “Kойка” байгууллагын зөвлөх мэргэжилтэн
доктор Ким Сон Гуантай хамтран БНСУ-ын
“GAP”-ийн нийт 10 стандартыг орчуулав.

• Аж ахуй эрхлэгч нарт мэдлэг, боловсрол олгох
сургалтын материал, гарын авлага бэлтгэв.

Бичиг баримт боловсруулалт



1. Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (GAP)-ыг хэрэгжүүлэх 
хяналтын хуудасны маягт

Он, сар, өдөр

Аж ахуйн нэгж, компанийн нэр
Эзэмшигчийн нэр
Хаяг
Үйл ажиллагааны чиглэл
Ямар хүнсний ногоо тариалдаг
Талбайн хэмжээ
Жилд авах ургацын хэмжээ
Хөрс боловсруулалт
Усалгааны эх үүсвэр
Таримлын сорт
Бордоо, хэмжээ
Пестицид, хэмжээ
Ургац хураалт
Бүтээгдэхүүний чанарын 
баталгаажилт
Хадгалалт, хугацаа
Агуулах зоорь, хэмжээ
Хэрхэн худалдаалдаг, хэмжээ 
Тээвэрлэлт
Орлого
Ашиг



1. Бүтээгдэхүүний нэгж дамжуулалтын систем, хэрэгжүүлэлт

Шаардлага 

1. ХАА-н зохистой дадлыг нэвтрүүлэх (GAP) гэрчилгээг авахаар зорьж буй
аж ахуйн нэгж ард иргэд нь хуулийн журмын дагуу бүтээгдэхүүний нэгж
дамжуулалтын системийг хүлээн зөвшөөрсөн байх шаардлагатай.

o Бүтээгдэхүүний ачилт хүртэл нь бусад аж ахуй нэгжийн хөдөө аж ахуйн
бүтээгдэхүүний үйл ажиллагаанд саад учруулахгүй байх ёстой.

o Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл болон бүтээгдэхүүний
мэдээллийг төвлөлүүлэн нэвтрүүлэх, бүртгэсэн мэдээллийг нэг жил түүнээс
дээш хугацаанд хадгаласан байх ёстой.

o Үйлдвэрлэл болон бүтээгдэхүүний мэдээлэлд аж ахуйн нэгж болон ард
иргэдын бүтэн нэр, хаяг (утасны дугаар гэх мэт), бүтээгдэхүүнийг тариалсан
газар орон нутгын мэдээлэлийг оруулах шаардлагатай. Мөн ачааны
мэдээллийг бичихдээ баглаа боодлын таних тэмдэг, хориглох зүйл, он сар
өдөр, тоо хэмжээ, хүргэх газар байгуулгын хаягыг (түгээх байгуулага, хотын
нэр, хүлээн авагчын нэр, утасны дугаар гэх мэт) мэдээллийг дэлгэрэнгүй
оруулсан байх ёстой.

2. Үр болон суулгац сонгох
Шаардлага 2-1. Үрийн материалыг сонгон (Тарьц, суулгацын мөөгөнцөрийн гаралтай өвчлөл,•

тэжээлийн найрлага, гэх мэт мэдээллийг оруулах) ашиглах үед "Үр салбарын
хууль"-д заасны дагуу байгаа баталгаа тэмдэг, чанарын тэмдэгтэй үрийгсонгож
тариалсан байх ёстой.

Зөвлөмж 2-2. Рапсын суулгацын үрийг тариалахдаа (үйлдвэрлэлийнгазар, үйлдвэрлэгч
байгууллагын нэр, үйлдвэрлэлийн сар, жил, гэх мэт) • Үр үйлдвэрлэлийн
мэдээллийн санд бүртгэж байх ёстой.

2. ХАА-н зохистой дадлыг нэвтрүүлэх (GAP) шаардлага 
/БНСУ-ын жишээн дээр/



3. Хөдөө аж ахуйн тариалангийн хөрсний менежмент
Шаардлага 3-1. Хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газар, хөрсийг хүнд металл гэх мэт

химийн хортой бодисоор бохирдуулахгүй байлгах нөхцөлийг
хангаж ажиллах ёстой.
o Хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газар, хөрсийг "Хөрс хамгаалах тухай

хууль" 1 дугаар зүйлийн 5 дахь хэрэгжүүлэх журамын 3-д
заасны дагуу хүнд металлаар бохирдсон хөрсний шалгуур
үзүүлэлт нь "нэг дүгээр бүс” тогтоосон стандартаас хэтрэхгүй
байх нөхцөлийг хангаж ажиллах ёстой (никель нь хөрсний
бохирдлоос хасагдсан байна).

o Тарималын сав баглаа боодол нь хүрээлэн буй орчинд
бохирдол үүсгэгч эд зүйлс болдог учраас байгаль орчныг
бохирдуулахгүй байх нөхцөлийг газар тариалан эрхлэгчид
санаа тавьж ажиллаж байх, мөн хүнд металл бусад
бүрэлдэхүүн хэсэг нь хөрсний бохирдолын анхааруулах
хязгаарын" 1-р бүс нутгийн” шаардлагыг хэтрэхгүй байх ёстой.

o Хэрэглээний мөөг таариалахдаа уг хуулийн 3-1 (шаардлага),
3-2 (шаардлага)-тай ижил стандартыг хэрэглэнэ.

Зөвлөмж 3-3. Хөрсөнд гарсан хортон шавьжийн дэгдэлтийг багасгахын тулд
ээлжлэн тариалалтын систем, атаршуулах, нарны гэрлийг
ашиглан хөрсийг халааж ариутгах, хортон шавьжинд тэсвэртэй
сорт тариалах гэх мэт тариалангийн арга техникийг ашиглан
хөрсний бохирдолтой тэмцэж болно.



3. Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (GAP) нэвтрүүлэх 
үнэлгээний хуудас

№ Хяналтын цэг Түвшин Гүйцэтгэл Санамж Тайлбар
1. Бүртгэл хөтлөлт

1.1
Ямар бүтээгдэхүүнийг хэнд, хир 
хэмжээтэй борлуулсан тухай 
тэмдэглэл хөтөлдөг байх

1-3 Тийм/үгүй

1.2
Бүх таримал, талбайн газар ашиглалт, 
пестицид, бордооны хэрэглээ, 
усалгааны талаар тэмдэглэл хөтөлдөг 
байх

1-3 Тийм/үгүй

1.3 Тэмдэглэлийг хоёроос доошгүй 
жилийн хугацаанд хөтлөдөг байх

1-3 Тийм/үгүй

1.4
Ямар суулгац, үр, пестицид, бордоо, 
бусад материалыг худалдан авсан 
бүртгэл хөтлөлт зайлшгүй байх

2-3 Тийм/үгүй

1.5
Аж ахуй эрхлэгч жил бүр өөрийн
ажилд хяналт шалгалт хийнэ. Алдаа
зөрчил илэрвэл засаж залруулах арга
хэмжээ авна.

1-3 Тийм/үгүй

1.6
Санал гомдлыг тэмдэглэн авч, 
залруулах арга хэмжээ боловсруулна. 1-3

Тийм/үгүй

1. Хөрс, талбайн менежмент, төлөвлөлт 
2.1 Талбайг өмнө нь ХАА-д ашиглаагүй 

бол эрсдлийн үнэлгээ хийлгэсэн эсэх 1 Тийм/үгүй
2.2 Талбай бүрийн зураглал, ялган таних 

аргачлалтай байх 1-3 Тийм/үгүй
2.3 Жил бүрийн тариалалтаар таримлын 

сэлгээ хийдэг байх 1-3 Тийм/үгүй
2.4 Ашигладаг тариалалтын аргууд нь 

хөрсний элэгдэлд орох эрсдлийг 
бууруулдаг эсэх

1-2 Тийм/үгүй



4. Бордоо

4.1 Бордоо хэрэглэхэд бүртгэл 
хөтлөлттэй байх
Ямар төрөл, он, сар өдөр, тоо 
хэмжээ 

1-2 Тийм/үгүй

4.2 Бордоо хадгалах байр нь 
таримал, пестицидээс хол 
зайтай байх

1-3 Тийм/үгүй

4.3 Бордоо хадгалах байр нь 
хуурай, цэвэрхэн, битүү байх гэх 
мэт шаардлагуудыг хангасан 
байна.

1 Тийм/үгүй

4.4 Хүний ялгадасыг бордоо болгон 
хэрэглэхгүй байх

1-3 Тийм/үгүй

4.5 Таримлын ургалтын үед органик 
бордоо хэрэглэхгүй байх

1-2 Тийм/үгүй

5. Усалгаа 
5.1 Ахуйн бохирын шугамын усыг 

цэвэрлэхгүйгээр усалгаанд 
хэрэглэж болохгүй

1 Тийм/үгүй

5.2 Усны эх үүсвэрийн  чанарт жил 
бүр шинжилгээ хийлгэдэг эсэх

1 Тийм/үгүй



Гарын авлага
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хөдөө аж ахуйн салбарын өөрчлөлт”-
ЭШБХ-ын эмхтгэл, УБ 2016.10.20 
3.ХАА-н гаралтай хүнсний 
бүтээгдэхүүний анхан шатны 
үйлдвэрлэлд зохистой дадал 
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"GAP"-ыг хэрэгжүүлэх үйл явц

"МОН-GAP" 
Үйл ажиллагаа

Аж ахуй эрхлэгч 
нарт мэдлэг      

олгох 

"МОН-GAP" 
нэвтрүүлэх, 
аудит хийх

Баталгаажилт 
олгох



Аж ахуйн нэгж, өрхийн аж ахуй эрхлэгчид нь
тариалалтаас эхлэн ургамал ургалтын хугацааны
туршид, ургац хураалт, хураалтын дараах үед зохистой
дадлыг хэвшүүлэн бүртгэл хөтөлснөөр тухайн
бүтээгдэхүүний чанарыг, баталгаат байдлыг илэрхийлэх
баримт болно.



Сургалтын материал



Хөрс Ус болон усжуулалт

Тариалалт



Хог хаягдал Өвчин хортонтой тэмцэх



Химийн бодисыг хэрхэн
хэрэглэх вэ?
-Мэргэжилтний зааврын
дагуу тун хэмжээгээр хийнэ
-Ажиглалтыг тодорхой
хугацаанд хийнэ.

Химийн бодисын хэрэглээ
бүрт тэмдэглэгээ хөтлөнө.



Ургац хураалт. Ажилчин цэвэр
гар, богино хумс, үсээ боосон,
хураах үедээ тамхи татах,
идэж уухыг хориглоно.

Газар унасан
жимсийг түүхгүй



Аж ахуй эрхлэгч нарт сургалт, зөвлөгөө
• Төслийн хүрээнд ХААИС, МААБС ийн дэргэд

ХААЗД нэвтрүүлэх төвийг байгуулан уг төв нь
ХААЗД-ийн талаар ойлголтыг нийтэд
сурталчлах, хөдөө аж ахуйн гаралтай зарим
хүнсний бүтээгдэхүүнд чанарын шинжилгээ
хийх, аж ахуйн нэгжүүдэд ХААЗД
нэвтрүүлэхэд туслах зорилготой ажиллаж
байна.

• БНСУ-ын Хангёны их сургуулийн мал аж ахуй,
газар тариалангийн бүтээгдэхүүнд “GAP” –
ийн сертификат олгодог үйл явцыг судлан
туршиж байна.



Хүнсний ногооны аж ахуй эрхлэгч
нарт Хөдөө аж ахуйн зохистой
дадал (GAP)-ын тухай болон
хэрэгжүүлэх үйл явц, ургамлын
өвчин, хортон шавьжтай хэрхэн
тэмцэх, хөрсний үржил шим,
боловсруулалтын талаар сургалт
зохион байгуулж, зөвлөгөө өгсөн.



Хангёны их сургууль болон
ХААИС-ын хамтарсан баг Төв аймгийн
Батсүмбэр сумын хүнсний ногоо
тариалдаг иргэдэд 2016 оны 8 дугаар
сарын 3-17-нийг хүртэл сургалт зохион
байгуулсан. Сургалтанд нийт 8 аж
ахуй эрхлэгчид оролцож, мөн ус, хөрс,
бүтээгдэхүүний дээж авч ХАА-н
бүтээгдэхүүний хяналт үнэлгээний
лабораторид шинжилүүлэв.



ХАА-н бүтээгдэхүүний хяналт, үнэлгээний 
төв лаборатори
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Монгол улсад “GAP”-ийг хэрэгжүүлэх боломж

“MON-
GAP”



“GAP” 
төв

ХХААХҮЯ

МХЕГ

СХГ

Аж ахуйн 
нэгж, 
иргэд

ЛАБ

ХААИС



Уулзалт, хэлэлцүүлэг



Ø Монгол улсын хувьд Газар тариалан, МАА,
хүнсний анхан шатны үйлдвэрлэлд ХААЗД
нэвтрүүлэх хуулийн заалтууд батлагдан
хэрэгжиж эхлээд байна.

Ø Баталгаатай, аюулгүй хүнс хэрэглэх сонирхол
нэмэгдэж байна.

Ø ХААЗД-ыг нэвтрүүлсэн аж ахуйн нэгж, иргэд
бүтээгдэхүүнээ баталгаажуулан, хөндлөнгийн
үнэлгээний байгууллагаар үнэлүүлэх
боломжтой болно.

Ø Үйлдвэрлэгчид эрүүл, чанартай бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэж, ашиг орлогоо нэмэгдүүлэхээс
гадна, экспортонд гаргах нөхцөл бүрдэнэ.



Дэлхийн олон оронд их сургуулиудийн
дэргэдэх үнэлгээний төвөөр хэрэгжүүлдэг
туршлагыг Монголын хөрсөнд буулгах
боломж бүрдээд байна.
Ø ХАА-н мэргэжилтэн, багш, судлаач,

эрдэмтэд зэрэг чадварлаг боловсон
хүчнээр хангагдсан, “GAP”-ын чиглэлээр
багагүй туршлага хуримтлуулсан.

Ø ХААИС-д хяналт үнэлгээний нэгдсэн төв
лаборатори шинээр байгуулагдан үйл
ажиллагаа явуулж байна.



Цаашид хийх ажил
1. ХАА-н зохистой дадал (GAP) нэвтрүүлэх

Монгол улсын үндэсний стандартыг
боловсруулж СХГ-аар баталгаажуулах

2. Баталгаажуулалтын байгууллагын
магадлан итгэмжлэлд орох
(MNS ISO IEC17065)

3. Газар тариалан, МАА-н анхан шатны
үйлдвэрлэлд “GAP” хэрэгжүүлэхэд
тавигдах шалгуур үзүүлэлт, үнэлгээний
хуудасыг Монголын нөхцөлд тохируулан
боловсронгуй болгох

4. Аж ахуйн нэгж, иргэдэд “GAP” –ын
стандартын шаардлага хангасан тухай
баталгаажуулалт олгох дүрэм, журам
боловсруулан эрх бүхий байгууллагаар
хэлэлцүүлж, батлуулах



Анхаарал тавьсан та бүхэнд 
баярлалаа


