
НИЙСЛЭЛИЙН ХЭМЖЭЭНД 2016-2019  ОНД  ДЭГДЭЛТЭЭР ГАРСАН ХООЛНЫ ХОРДЛОГОТ  ХАЛДВАР 

№ Хугацаа 
Харьяалах 

дүүрэг  
Хаана гарсан 

Эмнэлзүйн 
шинж тэмдэг 
илэрсэн 
хүний тоо 

Онош  Авсан арга хэмжээ 

 
1 

2016.01.01 

Сонгинохайрхан 
дүүрэг 

 
Гэр бүлд 

2 
Эх уурхай тодорхойгүй хоолны 
хордлогот   халдварын дэгдэлт 

Гомдол гаргагч байхгүй тул арга 
хэмжээ авагдаагүй 

2 2019.02.02 6 

Shigella.spp нянгаар үүсгэгдсэн 
ахуйн орчинд гарсан хоол 
хүнсээр дамжих халдварт өвчний 
дэгдэлт 

Ахуйн гаралтай хордлого халдвар 
бөгөөд гомдол гаргагч байхгүй тул 
арга хэмжээ авагдаагүй 

3 2016.04.24 

Баянзүрх дүүрэг 
 

Нью свийт 
фүүдс ХХК 

145 

“Salmonella enteritidis”-р 
үүсгэгдсэн хоол хүнсээр дамжсан 
хоолны хордлого халдварын 
дэгдэлт 

Үйл ажиллагааг зогсоох акт 
2016.04.24-ны 02-03-235/45 
Торгууль-3000000 
Албан шаардлага-1/10 
Устгасан бүтээгдэхүүн-2562 ширхэг 
2600000 төгрөг 

4 2018.02.10 
Саруул тэнгэр 
хотхон  “Саруул 
кафе” 

5 
Salmonella –ээр үүсгэгдсэн 
хоолны хордлогот халдварын 
дэгдэлт 

Цэлмэг хайрханы эрдэнэс ХХК: 
Зөрчлийн хэргийн №-13-
0171109003/223 
Торгуулийн хэмжээ - 3000000 төгрөг  
Албан даалгавар - 1 

5 2016.06.28 

Чингэлтэй 
дүүрэг 

 

“Ванхүү” ХХК-ий 
Далайхүү 
худалдааны төв 
дэх иргэн Д. Э-
ийн цайны 
газарт 

15 

В.cereus, Staphylococcus aureus 
холимог үүсгэгчээр үүсгэгдсэн 
хоолны хордлогот   халдварын 
дэгдэлт 

Акт- 02-03-354/59 
Торгууль-720000 төгрөг 
Албан шаардлага-1/10 
Дүгнэлт-2 

6 2016.08.13 

ЦЕГ-ын харьяа 
мэдээлэл 
шуурхай 
үдирдлагын 
төвийн цайны 
газар 

9 
“E.coli”-р үүсгэгдсэн хоол хүнсээр 
дамжсан хоолны хордлогот   
халдварын дэгдэлт 

Үйл ажиллагааг зогсоох акт 
2016.08.15-ны 02-03-354/63 
Албан шаардлага-1/6 
Торгууль-480000 төгрөг 
Дүгнэлт -3 

7 2016.07.03 Гэр бүлд 18 
Холимог үүсгэгчээр үүсгэгдсэн 
хоолны хордлогот   халдварын 
дэгдэлт 

Гомдол гаргагч байхгүй тул арга 
хэмжээ авагдаагүй 



8 2018.06.09 
Гэр  бүлд /Буяны 
ажил/ 

26 
Salmonella-аар үүсгэгдсэн 
хоолны хордлогот халдварын 
дэгдэлт 

Гомдол гаргагч байхгүй тул арга 
хэмжээ авагдаагүй 

9 2018.06.07 

Багануур дүүрэг 

“Ноён тур” 
амралт 

29 
Salmonella.spp -ээр үүсгэгдсэн 
хоол хүнсээр дамжсан хоолны 
хордлогот халдварын дэгдэлт 

“Ноён” ХХК-ийн “Ноён тур” амралт: 
Зөрчлийн хэргийн №-1804000188  
үйл ажиллагааг тор зогсоох акт- 02-
03-257/11  
Торгууль -3000000 төгрөг 
Албан даалгавар-1 
Албан шаардлага-1/14 заалттай 
хүргэгдсэн 

10 2018. 06.10 
Автодрем ХХК-
ийн “Наран” 
зоогийн газар 

49 
Salmonella.spp-ээр үүсгэгдсэн 
хоолны хордлогот халдварын 
дэгдэлт 

Автодрем ХХК-ийн “Наран” зоогийн 
газарт: 
Зөрчлийн хэргийн №- 1804000187 
үйл ажиллагааг тор зогсоох акт- 
2018.06.10-ны 02-02-261/12 
Торгууль -3000000 төгрөг 
Албан даалгавар-1 
Албан шаардлага-1/10 заалттай  

11 2018.06.13 
Сүхбаатар 

дүүрэгт 
 

Гэр бүлд 4 
Эмнэлзүйн шинж тэмдэгээр 
Хоолны хордлого халдварын 
дэгдэлт 

Ахуйн гаралтай хордлого халдвар 
бөгөөд гомдол гаргагч байхгүй тул 
арга хэмжээ авагдаагүй 

12 2018.08.30 Баянгол дүүрэг 

“Монос” эмийн 
үйлдвэрийн 
ажилчидын 
цайны газар 

14 
Shigell-ээр  үүсгэгдсэн хоолны 
хордлого халдварын дэгдэлт 

Цайны газрыг түрээслэгч Эн жой 
тайм ХХК-д  
Зөрчлийн хэргийн №- 1802000453 
үйл ажиллагааг түр зогсоох акт- 
2018.10.12-ны 02-03-075/175  
Прокурорын тогтоол-№76 
Торгууль -3000000 төгрөг 
Албан даалгавар-1 
Албан шаардлага-1/10 заалттай 
хүргүүлж хэрэгжилтийг хангуулсан. 

13 2018.05.04 

 
 
 

Хан-Уул дүүрэг  
 
 
 

Хүннү-2222 
хорооллын 101-
118-р байрны 10 
тоот  “Хүннү 
зоог” 

16 

“Хүннү зоог”  хоолны газартай 
холбоотой Salmonella –ээр 
үүсгэгдсэн хоолны хордлогот 
халдварын дэгдэлт 

Иргэн Б-д холбогдсон Зөрчлийн 
хэргийн №-1810000419 үйл 
ажиллагааг түр зогсоох акт - 02-03-
318/19 
Торгууль -500000 
Албан даалгавар-1 
Шинжилгээний төлбөр-423100 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хан-Уул дүүрэг 
 
 

Барагдуулсан хохирол-7000000 
төгрөг 

14 2018 .08.30 
Гоёо ХХК-ийн 
ажилчидын 
цайны газар 

49 
Citrobacter freundii үүсгэгчээр 
үүсгэгдсэн, хоол хүнсээр дамжих 
халдварт өвчний дэгдэлт 

Зөрчлийн хэргийн №- 181000807 
үйл ажиллагааг тор зогсоох акт- 
2018.08.31-ны 02-03-318/40  
Торгууль -5000000 
Албан даалгавар-1 

15 2018.12.10 

Зайсан Хилл 
цогцолборын 1 
давхарын “Эвент 
холл” ресторан 

101 
Salmonella group E үүсгэгдсэн 
хоолны хордлогот халдварын 
дэгдэлт 

Зөрчлийн хэргийн №- 1810000141 
үйл ажиллагааг тор зогсоох акт- 
2018.12.13-ны өдрийн  02-02-326/78 
Прокурорын тогтоол-№03 
Торгууль -1000000  төгрөг 
Албан даалгавар хүргүүлж 
хэрэгжилтийг хангуулсан 

16 2019.02.12 

“Таван богд 
фүүдс” ХХК-ийн 
“Зайсан KFC” 
түргэн хоолны 
газарт 

355 
Нэг эх уурхайтай Shigellа-р  
үүсгэгдсэн, хоол хүнсээр дамжих 
халдварт өвчний дэгдэлт 

“Таван богд фүүдс” ХХК-ийн “Зайсан 
KFC” түргэн хоолны газарт: 
Зөрчлийн хэргийн №-1910000168 
Прокурорын 01 тоот тогтоолоор үйл 
ажиллагааг 2019.02.13-ны өдрөөс 
түр хугацаагаар зогсоосон. 
Зөрчлийн хэрэг бүртгэлийн үйл 
ажиллагаа үргэлжилж байна 

 

 

 

 

 


