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МАЛЫН ЭМИЙН
ХУДАЛДААЛАЛТЫГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС
/2-р зэрэглэлийн малын эмийн сан/

_____________________________________________________
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
Утас: ______________;

E-mail: info@inspection.gov.mn;

Факс: ______________;

Web: http://www.inspection.gov.mn;

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
Хяналт шалгалтын төрөл

Удирдамж
Дугаар

Төлөвлөгөөт
Төлөвлөгөөт бус
Зөвлөн туслах үйлчилгээ
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж
Нэр

Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No

Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан
Албан тушаал
Овог, нэр

Утас, и-мэйл

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан
Албан тушаал
Овог, нэр

Утас, и-мэйл

Үйл ажиллагаа
Чиглэл :

Үйл ажиллагаа эрхэлсэн
хугацаа

малын эмийн худалдаа

Ажилтны тоо
Нийт ажилтан

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын
хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар мал эмнэлгийн
хяналтын чиглэлээр илэрч байсан
зөрчлүүд

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга
хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Эм зүйн мэргэжилтэн

Малын эмч

Регистрийн No

Хяналтын объект
Хаяг, байршил

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ АСУУЛТУУДЫН ЖАГСААЛТ

Шаардлага
хангаагүй

Хяналт
шалгалт

0

15

0

Малын эм худалдан борлуулах үйлчилгээний
өрөөтэй

0

6

Эм хадгалах агуулахтай

0

9

Хүн хүчний хангамж

0

15

0

9

0

6

0

24

0

9

0

9

0

6

0

57

Малын эмийн улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн
эмээр үйлчилдэг

0

9

Лабораторийн шинжилгээгээр эмийн чанар,
аюулгүй байдал нь баталгаажсан

0

9

0

6

0

6

0

3

0

3

0

3

0

9

Асуултууд

Малын эмийн сангийн ангилал, бүтэц
1
2

MNS 5545:2005
5.2.2
MNS 5545:2005
5.2.3

3

MNS 5545:2005
6.2

4

MNS 5545:2005
6.2

Мал эмнэлгийн эмийн санг мал эмнэлгийн
боловсрол эзэмшүүлэх эрх бүхий сургууль
төгссөн эм зүйч, мэргэжлээрээ итгэмжлэл авсан
малын их эмч удирддаг.
Малын их эмч нь мал эмнэлгийн эм зүйн
сургалтанд хамрагдаж мэргэшсэн.

Эмийн хаяглалт, тэмдэглэгээ

5

ЭЭХ тухай
хуулийн 18.1.

Эмийн сав, баглаа боодол дээрх хаяглалт,
тэмдэглэгээ нь дараах мэдээллийг агуулсан:
- эмийн худалдааны болон олон улсын
нэр, хэлбэр
- тун, хэмжээ, тоо ширхэг
- үйлдвэрлэгчийн нэр
- цувралын дугаар
- хэрэглэх арга
- үйлдвэрлэсэн он, сар, өдөр,
- хүчинтэй хугацаа
- олгох нөхцөл
- хадгалах нөхцөл

6

ЭЭХ тухай
хуулийн 18.2.

Мал, амьтны эм гэж бүртгэгдсэн эмийн савлалт
дээр “Мал, амьтанд зориулсан“ гэсэн шошготой

7

8
9

ЭЭХ тухай
Эмийн хэрэглэх заавар нь монгол хэлээр
хуулийн 18.5.
бичигдсэн
Малын эмийн сангийн үйл ажиллагаа
ЭЭХ тухай
хуулийн 10.1.
MNS 5545:2005
7.1.1

MNS 5545:2005
10 7.1.2
MNS 5545:2005
11 7.1.3
12
MNS 5545:2005
13 7.1.8
14
15

MNS 5545:2005
7.3.8

Авсан оноо

Шаардлага
хангасан

Хууль тогтоомж,
дүрэм, журам,
№
стандартын нэр,
зүйл, заалт

Батлагдсан
оноо

Малын эмийн сан нь эм хангамжийн
байгууллагатай гэрээ байгуулсан
Малын эмийн санд хэрэглэж буй жин
хэмжүүрийн багаж тоног төхөөрөмж нь
холбогдох байгууллагаар баталгаажуулсан
Малын эмийн сан нь үйл ажиллагааны тайлан,
эмийн нэр төрөл, үлдэгдэл нөөцийн хэмжээ,
эмийн
зарлагын журналтай
журнал, жор хүлээн
Эмийн орлого,
орлого зарлагын
Малын эмийн агуулахын бүртгэл тогтмол
хөтөлсөн
Малын эмийн сангийн эм нь үйлдвэрлэгч,
импортлогчийн эмийн цуврал бүрийн сорилтын
дүгнэлттэй.

Гүйцэтгэлийн
шалгалт
0

0

0

0

0

0

0

16

ЭЭХ тухай
хуулийн 16.5.1

Эмийг жороор олгодог

0

9

0

45

Малын эмийн сангийн барилга нь агаар,
хөрсний бохирдол багатай орчинд байрласан

0

6

Малын эмийн сангийн барилгыг элдэв төрлийн
шавьж, мэрэгч орохоос хамгаалсан

0

3

Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, харьцангүй
чийглэг нь 40-50%-тай

0

6

Малын эмийн сангийн өрөө нь хуурай,
агааржуулалт сайтай, 18 хэмийн дулаантай

0

6

Өрөө, тасалгаа нь байгалийн болон зохиомол
хавсарсан гэрэлтүүлэгтэй

0

6

Малын эмийн сангийн хана, шалыг угааж
цэвэрлэхэд хялбар материалаар хийсэн

0

3

Тааз, ханыг эрүүл ахуйн шаардлага хангасан
цайвар өнгийн будгаар будсан

0

3

0

3

0

9

0

9

0

6

0

3

0

15

0

3

Мал эмнэлгийн эмийн санд тавих эрүүл ахуйн шаардлага
MNS 5545:2005
17 8.1.1

18 MNS 5545:2005
8.1.2
19
20 MNS 5545:2005
8.1.3
21
22 MNS 5545:2005
8.1.5
23
MNS 5545:2005
24 8.1.7
MNS 5545:2005
25 8.1.8

Хугацаа дууссан, хагарч гэмтсэн зэрэг
шалтгаанаар устгах эмийн үлдэгдэл хогийг
тусгай уут буюу ялгах тэмдэг бүхий хогийн
саванд цуглуулсан.
Малын эмийн сан нь байшингийн подвал,
хүнсний захын дэргэд байрлаагүй

Мал эмнэлгийн эмийн сангийн ажиллагсадад тавих эрүүл ахуйн
шаардлага
MNS 5545:2005
Малын эмийн сангийн ажиллагсад нь
26 8.2.2
зориулалтын хувцастай /халад, малгай, өмд,
шаахай, маск гэх мэт/
MNS 5545:2005
Ажиллагсад нь зориулалтын хувцасны
27 8.2.3
шүүгээтэй
Малын эмийн сангийн багаж, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн
хангамж, аюулгүй ажиллагааны шаардлага
MNS 5545:2005
Багаж, тоног төхөөрөмжийн хэвийн
28 9.1
ажиллагаатай байх нөхцөлийг бүрдүүлсэн.
29

MNS 5545:2005
9.3

Багаж, тоног төхөөрөмжийн техникийн
паспортанд ашиглалт, үзлэг, тохиргоо, засвар,
үйлчилгээ хийсэн тухай тэмдэглэл хийсэн.

0

6

30

MNS 5545:2005
9.5

MNS 4990:2000 Хөдөлмөрийн аюулгүй
ажиллагаа. Эрүүл ахуй, ажлын байрны орчин,
эрүүл ахуйн стандартыг мөрдсөн

0

6

0

12

0

6

0

6

0

60

0

9

Малын эмийн сангийн ажилтны хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн нөхцөл
31

MNS 5545:2005
10.1

32

MNS 5545:2005
10.2

Малын эмийн сангийн ажиллагсад нь эрүүл
мэндийн үзлэгт жилд нэг удаа заавал
хамрагдсан.
Ажил олгогч нь ажилтантай ажлын байр,
хөдөлмөрийн нөхцөл, гүйцэтгэх ажил, үүргийг
тусгасан хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр
байгуулсан.
Эмийн агуулах

33

MNS 5545:2005
7.1.4

Агуулах нь ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага
хангасан

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Хортой эмийн бодисуудыг “А” хадгалах
агуулахтай

0

3

Хүчтэй үйлчлэлтэй эмийн бодисуудыг “Б”
хадгалах агуулахтай

0

3

“ердийн” бүлэгт хамаарагдах эмийн агуулахтай

0

3

0

3

0

6

0

9

Тавиур нь эмийн цувралын дугаар, хэрэглэх
хугацааг бичсэн хөдөлгөөнт хуудастай

0

6

MNS 5545:2005
41
7.3.6

Хадгалалтын онцгой нөхцөл шаардагдах эмийг
хөргөгч болон тусгай шүүгээнд хадгалах ба галд
тэсрэмтгий, ууршимтгай шингэн эмүүдийг зөв
хадгалсан.

0

6

MNS 5545:2005
42 7.3.9

Эмийн санд хөргөгч байрлуулсан

0

3

0

9

0

252

34
35

MNS 5545:2005
7.3.1

36
37

MNS 5545:2005
7.3.2

MNS 5545:2005
7.3.3
MNS 5545:2005
39
7.3.3
MNS 5545:2005
40 7.3.4
38

Бэлэн эмийн агуулах нь эмийг хадгалахад
шаардагдах цоожтой шүүгээ болон зориулалтын
тавиуртай
Бэлэн эмийн агуулах нь термометр, чийг
хэмжигчтэй
Термометр, чийг хэмжигчийн заалтыг тогтмол
тэмдэглэдэг.

Эм, эмнэлгийн
Хөндлөнгийн хяналтаар авсан эмийн дээж нь
43 хэрэгслийн тухай лабораторийн шинжилгээгээр стандарт,
хуулийн 23.2
Фармакопейн шаардлагыг хангасан
НИЙТ ОНОО
ҮНЭЛГЭЭ

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

0

0

......
эрсдэлтэй

......
эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Оноо

Үнэлгээ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ
авах арга хэмжээ
тоон үзүүлэлт

Биелэлт

а/ Акт
•Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон
•Түр зогсоосон
•Сэргээсэн
•Нөхөн төлбөр тогтоосон
•Шинжилгээний дээж авсан
•Устгасан
•Хураасан

б/ Албан шаардлага
•Заалтын тоо

в/ Дүгнэлт
•Үйл ажиллагааны
•Ажлын байрны
•Бүтээгдэхүүний

г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс
/төгрөг, ш, л, кг.../

д/Нөхөн төлбөр
е/Торгууль, шийтгэвэр
•Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн
•Иргэнд тоо/мөнгөн дүн
•Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж,
байгууллагын эрх бүхий албан
тушаалтан

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

__________________________

__________________________

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

__________________________

__________________________

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Оноо

Үнэлгээ

Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Улсын байцаагчийн албан тушаал

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж,
байгууллагын эрх бүхий албан
тушаалтан

__________________________

__________________________

__________________________

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

__________________________

__________________________

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

