
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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0 42

1

Мал, амьтны эрүүл 

мэндийн тухай хуулийн 

31.3.2

Мал, амьтны эмийн сангийн талаар

улсын байцаагчийн дүгнэлт

гаргуулсан. 

0 9

2

Мал, амьтны эмийн

санд тавигдах ерөнхий

шаардлага MNS

5545:2020   5.2

Мал, амьтны эмийн сангийн үйл

ажиллагааг эрх бүхий итгэмжлэлтэй

малын эмч, мал эмнэлгийн эм зүйч

удирддаг. 

0 9

3

Мал, амьтны эмийн

санд тавигдах ерөнхий

шаардлага MNS

5545:2020   5.3

Мал, амьтны эмийн сан нь эм,

эмэнлгийн хэрэгсэл, тэжээлийн

нэмэлтийг эрх бүхий мал эмнэлгийн

эм хангамжийн байгууллагаас

гэрээний дагуу авдаг. 

0 9

4

Мал, амьтны эмийн сан нь жороор

олгох мал, амьтны эмийг зөвхөн

жорын дагуу олгодог. 

0 9

Мал, амьтны эмийн 

санд тавигдах ерөнхий 

шаардлага MNS 

5545:2020   5.6

Малын эмийн сангийн ангилал, удирдлага, бүтэц, зохион 

байгуулалт

№1.16.2.МАЛ, АМЬТНЫ ЭМ, ТЭЖЭЭЛИЙН НЭМЭЛТИЙН 

ХУДАЛДААЛАЛТЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС                                                                                                                                               

/2-р зэрэглэлийн мал, амьтны эмийн сан/

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           
Эрсдэл үүсэх                магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Асуултууд

Батлагдсан оноо

Авсан 

оноо

Хуудас 1



5

Мал, амьтны эмийн сан нь малын

эмийн зохистой хэрэглээг хэвшүүлэх

чиглэлээр сургалт, сурталчилгааны

арга хэмжээ зохион байгуулсан. 

0 6

0 30 0

6

Мал, амьтны эмийн

санд тавигдах ерөнхий

шаардлага MNS

5545:2020    6.1

Мал, амьтны эмийн санд 2-оос  

багагүй тооны хүн ажилладаг, ажлын 

байранд таних тэмдэг зүүсэн.

0 3

7

Мал, амьтны эмийн

санд тавигдах ерөнхий

шаардлага MNS

5545:2020    6.2

Мал, амьтны эмийн сангийн жор 

хүлээн авах, эм, тэжээлийн нэмэлт 

олгох, эм найруулах, үйл ажиллагааг 

итгэмжлэл бүхий малын эмч, эм зүйч 

гүйцэтгэдэг.

0 9

8

Мал, амьтны эмийн

санд тавигдах ерөнхий

шаардлага MNS

5545:2020    6.3

Ажил олгогч нь  ажилтантай 

хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан, ажлын 

байрны тодорхойлолттой.

0 9

9

Мал, амьтны эмийн

санд тавигдах ерөнхий

шаардлага MNS

5545:2020    6.4

Мал, амьтны эмийн сангийн 

удирдлага, малын эмч, эм зүйч нь 

мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсан.

0 6

10

Мал, амьтны эмийн

санд тавигдах ерөнхий

шаардлага MNS

5545:2020    6.5

Сургалтын төлөвлөгөөтэй байна. 0 3

0 63 0

11

Мал, амьтны эмийн

санд тавигдах ерөнхий

шаардлага MNS

5545:2020   7.1.1

Хүнсний худалдаа, үйлчилгээний газар 

байрлаагүй, эсвэл үйлчилгээний төв, 

орон сууцны барилгад байрлах 

тохиолдолд тусгай хаалгаар 

үйлчлэхээр зохион байгуулсан

0 9

12

Үйлчилгээний танхим /жор хүлээн 

авах, эм олгох, хүлээлгийн танхим/ 12 

м2-аас багагүй талбайтай.

0 9

13
Эм хадгалах агуулах нь 6 м2-аас

багагүй талбайтай.
0 9

14
Өрөө тасалгаа нь хоорондоо 

тусгаарлагдсан.
0 6

15

Хана, тааз, шал нь хүний эрүүл мэнд, 

хүрээлэн буй орчинд сөрөг нөлөө 

үзүүлэхгүй, цэвэрлэх, ариутгах, 

халдваргүйтгэхэд хялбар цайвар 

өнгийн материалаар хийсэн.

0 6

16

Мал, амьтны эмийн сангийн өрөө

тасалгаа нь шавьж, мэрэгч орохоос

хамгаалагдсан +15
0
С-аас +25

0
С 

дулаантай, харьцангуй чийглэг нь 30%-

иас багагүй.

0 6

Эмийн сангийн байранд тавих шаардлага

Мал, амьтны эмийн 

санд тавигдах ерөнхий 

шаардлага MNS 

5545:2020   5.6

Мал, амьтны эмийн 

санд тавигдах ерөнхий 

шаардлага MNS 

5545:2020  7.1.4

Мал, амьтны эмийн 

санд тавигдах ерөнхий 

шаардлага MNS 

5545:2020  14.1

Мал, амьтны эмийн 

санд тавигдах ерөнхий 

шаардлага MNS 

5545:2020 7.1.3

Хүн хүчний хангамж

Хуудас 2



17

Мал, амьтны эмийн сан нь ердийн

болон механик агааржуулалтын

төхөөрөмжтэй байна.

0 3

18

Эмийн сан нь байгалийн болон

зохиомол гэрэлтүүлэг хүрэлцээтэй,

нарны тусгалаас хамгаалагдсан

хөшигтэй байна.

0 3

19

Мал, амьтны эмийн

санд тавигдах ерөнхий

шаардлага MNS

5545:2020  14.2

Суурин буюу зөөврийн нян устгах

гэрлийг 1м
3

талбайд 1-ээс 1,5 вт хүчин

чадал ноогдохоор тооцоолон шалнаас

дээш 2 метрийн зайд тусгай сууринд

бэхэлсэн байна.

0 6

20

Мал, амьтны эмийн

санд тавигдах ерөнхий

шаардлага MNS

5545:2020  14.6

Халдваргүйтгэлийн бодис болон ариун

цэврийн дэглэмийг мөрдөхөд

шаардлагатай ахуйн хэрэглээний

зүйлсийг тусгаарлаж хадгалсан. 

0 6

0 21 0

21

Мал, амьтны эмийн

санд тавигдах ерөнхий

шаардлага MNS

5545:2020  8.1

Мал, амьтны эмийн сан нь

шаардлагатай багаж, тоног

төхөөрөмжөөр хангагдсан.

0 3

22

Мал, амьтны эмийн

санд тавигдах ерөнхий

шаардлага MNS

5545:2020  8.2

Жин, хэмжүүрийн багаж, тоног

төхөөрөмжийг баталгаажуулсан.
0 6

23

Багаж, тоног төхөөрөмжийн техникийн

паспортод ашиглалт, үзлэг тохиргоо,

засвар үйлчилгээ хийсэн тухай

тэмдэглэл хөтөлсөн.

0 6

24
Аюулгүй ажиллагааны зааврыг тоног

төхөөрөмжийн дэргэд байрлуулсан.
0 3

25

Мал, амьтны эмийн

санд тавигдах ерөнхий

шаардлага MNS

5545:2020  8.4

Ажиллагсдад багаж, тоног

төхөөрөмжийн техникийн аюулгүй

ажиллагааны заавар, журмыг

танилцуулж сургалт явуулсан.

0 3

0 42 0

26
эмийн худалдааны болон олон улсын 

нэр, хэлбэр
0 3

27 тун, хэмжээ, тоо ширхэг 0 3

28 үйлдвэрлэгчийн нэр 0 3

29 цувралын дугаар 0 3

30 хэрэглэх арга 0 3

31 үйлдвэрлэсэн он, сар, өдөр, 0 3

32 хүчинтэй хугацаа 0 3

33 олгох нөхцөл 0 3

Эмийн хаяглалт, тэмдэглэгээ

Мал, амьтны эмийн сангийн багаж, тоног төхөөрөмж, техник 

хэрэгслийн хангамж

Мал, амьтны эмийн 

санд тавигдах ерөнхий 

шаардлага MNS 

5545:2020  8.3

Мал, амьтны эмийн 

санд тавигдах ерөнхий 

шаардлага MNS 

5545:2020  14.1

Эм, эмнэлгийн 

хэрэгслийн тухай 

хуулийн 18.1.

Хуудас 3



34 хадгалах нөхцөл 0 3

35

Эм, эмнэлгийн

хэрэгслийн тухай

хуулийн 18.2.

Мал, амьтны эм гэж бүртгэгдсэн эмийн

савлалт дээр “Мал, амьтанд

зориулсан“ гэсэн шошготой

0 9

36

Эм, эмнэлгийн

хэрэгслийн тухай

хуулийн 18.5.

Эмийн хэрэглэх заавар нь монгол

хэлээр бичигдсэн
0 6

0 99 0

37

Мал, амьтны эмийн 

санд тавигдах ерөнхий 

шаардлага MNS 

5545:2020   10.2

Эрх бүхий албан тушаалтан малын 

эмийн жор бичилтэд тогтмол хяналт 

тавьж, үнэлгээ хийсэн байна.

0 9

38
Малын эмийн улсын бүртгэлд

бүртгэгдсэн эмээр үйлчилдэг 
0 9

39

Лабораторийн шинжилгээгээр эмийн

чанар, аюулгүй байдал нь

баталгаажсан

0 9

40

Жоргүй олгох эмийг эрхтэн

тогтолцооны ангиллаар ангилан

ялгаж, хаяг бүхий шургуулгатай

шүүгээ, хаалгатай тавиурт

байрлуулсан байна.

0 6

41

Жороор олгох эмийг фармакопейн

ангиллаар тус тус ангилан ялгаж, хаяг

бүхий шургуулгатай шүүгээ, хаалгатай

тавиурт байрлуулна.

0 6

42

Эм, тэжээлийн нэмэлт, эмнэлгийн 

хэрэгслийн нэр төрлийн орлого, 

зарлагын баримт бүртгэл болон 

үлдэгдлийн мэдээ хөтөлсөн

0 9

43 Хүлээн авсан жорын бүртгэлтэй 0 9

44 Зөрчилтэй жорын бүртгэлтэй 0 6

45 Эмийн гаж нөлөөний бүртгэлтэй 0 6

46

Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөтэй эм

түгээсэн бол орлого, зарлага,

үлдэгдлийн бүртгэлтэй

0 9

47
Эмийн мэдээлэл, сурталчилгаа

явуулсан тухай бүртгэлтэй
0 6

48

Малын эм, тэжээлийн нэмэлтийн 

чанарын баталгаажуулалтын 

мэдээлэлтэй

0 6

49

Эм, бэлдмэл, тэжээлийн нэмэлтийн

цуврал бүрийн баталгаажуулалтын

бүртгэлтэй

0 9

0 33 0

50

Мал, амьтны эмийн 

санд тавигдах ерөнхий 

шаардлага MNS 

5545:2020   11.2

Мал, амьтны эмийн сан нь

үйлчлүүлэгчийн гомдол барагдуулах

болон санал хүсэлтийг хүлээн авсан

талаар тэмдэглэл хөтөлсөн байна.

0 3

Малын эмийн сангийн үйл ажиллагаа

Эм, эмнэлгийн 

хэрэгслийн тухай 

хуулийн 10.1. "Мал 

эмнэлгийн эмийн 

сангийн бүтэц. Үйл 

ажиллагаа" MNS 

5545:2020 10.1

Эм, эмнэлгийн 

хэрэгслийн тухай 

хуулийн 18.1.

"Мал эмнэлгийн эмийн 

сангийн бүтэц. Үйл 

ажиллагаа" MNS 

5545:2020  10.6

"Мал эмнэлгийн эмийн

сангийн бүтэц. Үйл

ажиллагаа" MNS

5545:2020 19

              Эмийн чанарын дотоод хяналт, баталгаажуулалт

Хуудас 4



51

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах журам батлуулан мөрдөж

ажилладаг 

0 6

52

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн

зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн

арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг

0 9

53

Мал, амьтны эмийн 

санд тавигдах ерөнхий 

шаардлага MNS 

5545:2020   11.7

Чанар, аюулгүй байдлын шаардлага

хангаагүй, хуурамч эм, тэжээлийн

нэмэлтийн бүтээгдэхүүнийг шуурхай

илрүүлэх, буцаан татах журмыг

мөрдөж ажилладаг.

0 6

54

Мал, амьтны эмийн 

санд тавигдах ерөнхий 

шаардлага MNS 

5545:2020   12.1

Малын эмч нь иргэдэд эм, тэжээлийн 

нэмэлтийн зохистой хэрэглээний 

талаарх мэдээлэл сурталчилгааг 

явуулсан бүртгэлтэй 

0 3

55

Мал, амьтны эмийн 

санд тавигдах ерөнхий 

шаардлага MNS 

5545:2020   12.4

Мал, амьтны эмийн сангийн

үйлчилгээний танхимд эмийн сөрөг

үйлчилгээ болон гаж нөлөөг бүртгэн

мэдээлэх хайрцгийг хэвлэмэл

хуудасны хамт байршуулж, журмын

дагуу бүртгэн мэдээлдэг.

0 6

0 18 0

56

Мал, амьтны эмийн

санд тавигдах ерөнхий

шаардлага MNS

5545:2020   15.1

Мал, амьтны эмийн сан нь ариун

цэвэр, эрүүл ахуйн дүрэмтэй байх ба

бүх ажилчдад танилцуулан мөрдүүлж

ажилладаг. 

0 6

57

Мал, амьтны эмийн

санд тавигдах ерөнхий

шаардлага MNS

5545:2020   15.2

Мал, амьтны эмийн сангийн

ажиллагсад жилд 1 удаа эрүүл

мэндийн үзлэг, шинжилгээнд орсон.

0 6

58

Мал, амьтны эмийн

санд тавигдах ерөнхий

шаардлага MNS

5545:2020   15.3

Ажилтнууд нь 2-оос цөөнгүй ээлжийн 

ажлын хувцастай байна. 
0 6

0 15 0

59

Мал, амьтны эмийн

санд тавигдах ерөнхий

шаардлага MNS

5545:2020   16.1

Мал, амьтны эмийн сангийн удирдлага

нь ажилтантай ажлын байр,

хөдөлмөрийн нөхцөл, гүйцэтгэх ажил,

үүргийг тусгасан хөдөлмөрийн гэрээг

бичгээр байгуулж, баталгаажуулсан

байна.

0 9

60

Мал, амьтны эмийн

санд тавигдах ерөнхий

шаардлага MNS

5545:2020   16.2

Ажил олгогч хөдөлмөрийн аюулгүй

байдал, эрүүл ахуйн сургалтын

хөтөлбөр гарган баталж, ажилтнуудыг

аюулгүй ажиллагааны арга барилд

сургасан байна.

0 6

0 81 0

Мал эмнэлгийн эмийн сангийн ажиллагсадад тавих эрүүл ахуйн 

шаардлага

Малын эмийн сангийн ажилтны хөдөлмөрийн нөхцөл, аюулгүй 

ажиллагаа

Эмийн хадгалалт

Төрийн хяналт

шалгалтын тухай

хуулийн 7.2 Мал,

амьтны эмийн санд

тавигдах ерөнхий

шаардлага MNS

5545:2020   11.5

Хуудас 5



61
Агуулах нь мал, амьтны эмийн сангийн 

дэргэд байрласан байна
0 9

62

 Эм, тэжээлийн нэмэлт, эмнэлгийн 

хэрэгслийг үйлдвэрлэгчийн заасан 

нөхцөлд хадгалах шаардлагыг 

хангасан төхөөрөмж болон 

хүрэлцэхүйц хэмжээний зориулалтын 

тавиуртай байна.

0 6

63

Малын эм, тэжээлийн нэмэлт,

эмнэлгийн хэрэгслийг халаагуураас

0,5 м-ээс доошгүй зайнд хадгална

0 6

64

10 см-ээс багагүй өндөртэй суурь

тавиур дээр хананаас 30 см-ээс

багагүй зайтай хураасан байна

0 6

65

Босоо тавиуруудын хоорондох зай 90

см-ээс багагүй, 2,5 м-ээс өндөргүй

байхаар хураасан байна.

0 6

66

Агуулахын өрөөнд эрх бүхий

холбогдох байгууллагаар

баталгаажуулсан термометр, чийг

хэмжигчийг эгзэгтэй цэгт байрлуулсан

байна.

0 6

67

Термометр, чийг хэмжигчийн заалтыг

өдөр тутам хянаж, тэмдэглэл хөтөлсөн

байна.

0 9

68

Мал, амьтны эмийн

санд тавигдах ерөнхий

шаардлага MNS

5545:2020  9.4

Эм, тэжээлийн нэмэлтийн нэр, тун, 

цуврал, хугацааг бичсэн хөдөлгөөнт 

хуудас хөтөлж, хүчинтэй хугацааг 

байнга хянадаг

0 6

69

Мал, амьтны эмийн

санд тавигдах ерөнхий

шаардлага MNS

5545:2020  9.5

Хэрэглэх хугацаа дууссан, чанар,

байдал нь өөрчлөгдсөн эм, тэжээлийн

нэмэлтийг устгах хүртэл

баримтжуулан, тусгайлан хадгална. 

0 6

70

Мал, амьтны эмийн

санд тавигдах ерөнхий

шаардлага MNS

5545:2020  9.6

Нойрсуулах, унтуулах, мэдээ

алдуулах, тайвшруулах эмийг зохих

журмын дагуу тусгайлан битүүмжилж,

зориулалтын шүүгээнд хадгалж,

хэрэглээний талаарх бүртгэл

хөтөлсөн. 

0 9

71

Мал, амьтны эмийн

санд тавигдах ерөнхий

шаардлага MNS

5545:2020  9.7

Хадгалалтын тусгай нөхцөл 

шаардагдах эм, тэжээлийн 

нэмэлтүүдийг хөлдөөгч, хөргөгч болон 

тусгай зориулалтын шүүгээнд зааврын 

дагуу хадгална.

0 3

72

Эм, эмнэлгийн

хэрэгслийн тухай

хуулийн 23.2

Хөндлөнгийн хяналтаар авсан эмийн

дээж нь лабораторийн шинжилгээгээр

стандарт, Фармакопейн шаардлагыг

хангасан

0 9

0 39

Мал, амьтны эмийн 

санд тавигдах ерөнхий 

шаардлага MNS 

5545:2020  9.2

Мал, амьтны эмийн 

санд тавигдах ерөнхий 

шаардлага MNS 

5545:2020  9.1

Мал, амьтны эмийн 

санд тавигдах ерөнхий 

шаардлага MNS 

5545:2020  9.3

Мал, амьтны эмийн сангийн хог хаягдал, ажлын байрны 

аюулгүй ажиллагаа

Хуудас 6



73

Мал, амьтны эмийн

санд тавигдах ерөнхий

шаардлага MNS

5545:2020  17.1

Мал, амьтны эмийн сангаас гарах 

ердийн хог хаягдлыг ялгах тэмдэг 

бүхий саванд цуглуулж устгана. 

0 6

74

Мал, амьтны эмийн

санд тавигдах ерөнхий

шаардлага MNS

5545:2020  17.2

Эм зүйч нь хугацаа дууссан, хагарч

гэмтсэн, чанараа алдсан эмнэлгийн

хог хаягдлыг цуглуулах, хадгалах,

тээвэрлэх, устгах журмын дагуу

тусгайлан хадгалж, устгадаг.

0 6

75

Мал, амьтны эмийн

санд тавигдах ерөнхий

шаардлага MNS

5545:2020  18.1

Ажлын байр нь үйл ажиллагааны

хэсгүүдийн зааг, дохио, тэмдэг,

тусгаарлалт болон гал гарсан үед

ажилтнууд, үйлчлүүлэгчдийн аюулгүй

урсгал хөдөлгөөнийг харуулсан зураг,

схемтэй.

0 9

76

Мал, амьтны эмийн

санд тавигдах ерөнхий

шаардлага MNS

5545:2020  18.2

Ажлын байранд аюулгүй ажиллагааны

талаарх санамж, анхааруулгыг ил

байрлуулна.

0 9

77

Мал, амьтны эмийн

санд тавигдах ерөнхий

шаардлага MNS

5545:2020  18.3

Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх, 

галын хор байршуулах галын аюулгүй 

ажиллагааны заавартай.

0 9

483

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:            

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

/ гарын үсэг, тэмдэг/ / гарын үсэг, тамга/

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн

нэгж, байгууллагын эрх бүхий

албан тушаалтан

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хуудас 7


