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ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭР



ТАНИЛЦУУЛГА
Манай компани нь 2008 онд “Даланбулаг” хүнсний үйлдвэрийг байгуулан цэвэр 
усаар үйлдвэрлэлийг 5 ажилтантай эхлүүлж байсан түүхтэй. Эдүгээ "Даланбулаг" 
хүнсний үйлдвэр нь үйл ажиллагаагаа өргөтгөж, 50 гаруй ажилтантай тогтвортой 
ажлын байрыг бий болгон, 12 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна.

2018 онд “Өнөд өвлөх урлахуй” ХХК нь Өмнөговь аймагтаа анх удаа, Монгол 
улсын хэмжээнд хөдөө орон нутагт хүнсний салбарт анх удаа чанарын удирдлагын 
тогтолцооны ISO 9001:2015, хөдөлмөрийн эрүүл мэнд аюулгүй байдлын ISO 
45001:2018 олон улсын чанарын стандартыг нэвтрүүлээд байна. Уг стандартуудыг 
нэвтрүүлснээр уул уурхайн компаниуд болон хэрэглэгчиддээ аюулгүй хүнс 
нийлүүлэх, улмаар олон улсын зах зээлд нийлүүлэх боломж бүрдэж байгаа билээ.

Манай үйлдвэр нь 2014 онд 580м² шинэ үйлдвэрийн байр, 2016 онд 320м² 
үйлдвэрийн өргөтгөл, 2018 онд мах бэлтгэлийн өргөтгөлийг барьж үйл 
ажиллагаагаа өргөтгөн ажиллаж байна.

Бид эко цэвэр технологиор эрэлт хэрэгцээ ихтэй бүтээгдэхүүнүүд 
боловсруулан зах зээлд нийлүүлж байна. 2018 онд “Хөмүүлийн цуу” шинээр 
үйлдвэрлэн худалдаанд гаргасан. Манай байгууллага нь монгол улсдаа хамгийн 
анх удаа уламжлалт эмчилгээний арга буюу тэмээний чөмөгний тосыг уламжлалт 
аргаар савлан үйлдвэрлэж байна. Говь нутгийн шилдэг брэнд бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэж Монголдоо төдийгүй Олон улсад нутгийнхаа нэрийг гаргах, говийн 
ховор, хүний биед сайн түүхий эдийг боловсруулан зах зээлд таниулах, хүргэх 
хэтийн зорилготой ажиллаж байна.



БҮТЭЭГДЭХҮҮН



ХАРИЛЦАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД

БИДНИЙ АМЖИЛТ

ХАЯГ Монгол улс, 46080 Өмнөговь аймаг,
Даланзадгад сум, 4-р баг, Хийдийн 5-5 тоот
ДАЛАНБУЛАГ хүнсний үйлдвэр
www.dalanbulag.mn
uuu_llc@yahoo.com
9105-5511, 9104-5511
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