
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                                                                                       

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1 2 3 4 5

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх хүчинтэй

хугацаа бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй

0 198 0

0 53 0

1

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530: 2014 стандартын 5.1

Ханган нийлүүлэх байгууллагын

мэргэжлийн үйл ажиллагааг мэргэжлээрээ 3-

аас доошгүй жил ажилласан эм зүйч гардан

удирддаг

0 5

2

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530: 2014 стандартын 5.9

Монгол улсын эмийн бүртгэлд өөрийн

бүртгүүлсэн эмийг импортлодог
0 10

3

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530 : 2014 стандартын 5.10

Ханган нийлүүлэх байгууллага нь эмийн

сан, гэрээт байгууллагад бүтээгдэхүүнийг

түгээдэг, түүний хадгалалтын дэглэмийг

хянах, хариуцлагын тогтолцоог бий

болгосон

0 10

4

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530 : 2014 стандартын 5.11

Ханган нийлүүлэх байгууллага нь эмийг

солилцох болон эмийн сангийн дотоод

бэлдмэлийг ханган нийлүүлэх үйл

ажиллагааг явуулдаггүй

0 10

5

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530 : 2014 стандартын 5.12

Үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон

аюулгүй ажиллагааны зааврыг

боловсруулж, ажлын байранд мөрддөг

0 3

6

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530 : 2014 стандартын 6.1.1,

6.1.2, 6.2, 6.10

Стандартад заасан хүний нөөцөөр

хангагдсан. Тэдгээр нь баталгаажсан

ажлын байрны тодорхойлолт, хөдөлмөрийн

гэрээтэй

0 10

7

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

тухай" хуулийн 8 дугаар

зүйлийн   8.1

Эм зүйч, эм найруулагч нар хүчинтэй

хугацаа бүхий эм барих эрхийн гэрчилгээтэй 
0 5

0 73 0

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай

хуулийн 7 дугаар зүйлийн   7.1

1.1 Удирдлага, бүтэц, зохион байгуулалт, хүний нөөц  

1.2 Хадгалалт, түгээлт, дахин савлалт 

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, зүйл, 

заалт

Асуултууд

Батлагдсан оноо

Авсан 

оноо

№3.4.ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ, БИОЛОГИЙН ИДЭВХТ 

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ХАДГАЛАЛТ, ТҮГЭЭЛТИЙГ ШАЛГАХ 

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

I.Эм зүйн дэглэм шаардлага 

Хуудас 1



8

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530 : 2014 стандартын 7.7.

Нэмэлт агуулах ажиллуулдаг бол тусгай

зөвшөөрлийн гэрчилгээнд нэмэлт бичилт

хийлгэсэн.

0 10

9

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

тухай" хуулийн 11 дүгээр

зүйлийн   11.1.2

Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн

эм, эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнээр

үйлчилдэг

0 3

10

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

тухай" хуулийн 11 дүгээр

зүйлийн   11.1.2./2

Хэрэглэх хүчинтэй хугацаа дууссан болон

чанарын шаардлага хангахгүй эм,

эмнэлгийн хэрэгсэл, эрүүл мэндийн

бүтээгдэхүүн худалдаалаагүй 

0 10

11

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

тухай" хуулийн 11 дүгээр

зүйлийн   11.1.7

Хуурамч эм  импортлож, худалдаалаагүй 0 3

12

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

тухай" хуулийн 11 дүгээр

зүйлийн   11.1.5

Иргэдэд жижиглэнгээр эм, эмнэлгийн

хэрэгслийг худалдаалдаггүй
0 3

13

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530 : 2014 стандартын 8.1

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг үйлдвэрлэгчийн

тогтоосон горимд хадгалдаг  
0 10

14

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530 : 2014 стандартын 8.10

Мансууруулах сэтгэцэд нөлөөт эмийг

холбогдох хууль, тогтоомжийн шаардлагад

нийцүүлэн тусгай камер дохиоллоор

тоноглогдсон өрөөнд тусгаарлан хадгалдаг 

0 10

15

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530 : 2014 стандартын 7.16,

8.12. 

Агуулахад хадгалж буй бүтээгдэхүүнд

тохирсон хадгалалтын бүс тогтоож

зориулалтын хаяг, ялган таних ногоон, шар,

улаан өнгө бүхий шошгыг ашигладаг 

0 3

16

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530 : 2014 стандартын 15.1,

15.2

Эмийн сангийн дотоод бэлдмэл

найруулахад зориулсан түүхий эдээс бусад

эм, эмнэлгийн хэрэгслийг үйлдвэрлэгчийн

савлалт, шошгыг өөрчлөн дахин савлах

болон хаяглах үйл ажиллагаа явуулдаггүй.

0 3

17

Эрүүл мэндийн сайдын 2013

оны 415 дугаар тушаалын

3.2.1 

Ханган нийлүүлж буй эмийн гаж нөлөө,

чанар, аюулгүй байдалтай холбоотой

асуудлыг шийдвэрлэх эрсдлийн сан,

стандарт үйл ажиллагааны удирдамжтай,

түүнийг мөрдөн ажилладаг

0 5

18

Эрүүл мэндийн сайдын 2013

оны 415 дугаар тушаалын

3.1.1

Эмийн гаж нөлөө, чанар, аюулгүй байдлыг

хариуцсан мэргэжилтнийг томилсон, эмийн

гаж нөлөө, чанар, аюулгүй байдлын

мэдээллийг бүртгэн мэдээлэх үйл

ажиллагааг зохион байгуулдаг

0 3

19

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

тухай" хуулийн 18 дугаар

зүйлийн   18.5

Ханган нийлүүлж буй эмийн хэрэглэх

заавар нь Монгол хэл дээр бичигдсэн 
0 10

0 16 0

20

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530 : 2014 стандартын 9.1 

Вакцин ханган нийлүүлдэг бол зориулалтын

хүйтэн өрөө, хүйтэн хэлхээний тоног

төхөөрөмж, цахилгаан тасарсан үед хөргүүр

ажиллуулах мотор, зориулалтын тээврийн

хэрэгслээр хангагдсан

0 3

21

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага MNS

5530 : 2014 стандартын 9.2,

9.3

Бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх, зөөвөрлөх

тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж нь

эмийн тогтвортой байдлыг алдагдахгүйгээр

тоноглогдсон эсвэл зориулалтын тээврийн

хэрэгсэл ашигладаг

0 5

1.3 Тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэл, тээвэрлэлийн баглаа боодол 

Хуудас 2



22

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага MNS

5530 : 2014 стандартын 9.4

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тээвэрлэлтийн

үеийн чийг, дулааныг хэмжиж

баримтжуулдаг

0 5

23

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага MNS

5530 : 2014 стандартын 9.9

Ханган нийлүүлэх байгууллага нь тээврийн

хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн хэвийн

ажиллагааг хангах засвар үйлчилгээний

заавартай 

0 3

0 26 0

24

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530 : 2014 стандартын 14.1,

14.2

Хадгалалт, түгээлтийн бүх үе шатанд

хөтлөгдөх баримтыг боловсруулах, хянах,

батлах, хэрэглэх, өөрчлөх болон тэдгээрт

хяналт тавих журмыг баталж мөрддөг

0 5

25

Эрүүл мэнд спортын сайдын

2015 оны 68 дугаар тушаалын

5.5.3, 5.6.5, 5.6.7, 5.8 

Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөт эмийн

орлого, зарлага, зарцуулалт, устгалын

бүртгэлийг бүрэн зөв хөтөлж, түгээлтэнд

гаргаж, тайлагнадаг. 

0 5

26

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530 : 2014 стандартын 11.6

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг ачих, хүлээн

авахад мөрдөх заавартай
0 3

27

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530 : 2014 стандартын 11.1

Бүтээгдэхүүнийг хүлээн авахдаа

нарийвчлан шалгаж дагалдах баримттай

тохирч буй эсэхэд бүртгэл хөтөлж

баримтжуулан хүлээн авдаг

0 3

28

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530 : 2014 стандартын 11.5,

11.7

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг ачуулахад

мэдээллийг бүрэн багтаасан баримт

дагалдуулдаг

0 10

0 17 0

29

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд+B40:C42

тавих ерөнхий шаардлага"

MNS 5530 : 2014 стандартын

12.1, 12.2

Чанарын удирдлагын тогтолцоог

бүрдүүлж,чанарын бодлого боловсруулан

мөрддөг. 

0 3

30

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530 : 2014 стандартын 12.3

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн шошгонд

дуурайлган хийсэн байж болзошгүй эсвэл

дуурайлган хийснийг нотолсон тохиолдол

бүрийг холбогдох байгууллагад мэдээлдэг

0 3

31
Монгол улсын засгийн газрын

2011 оны 311 дүгээр тогтоол 

Дотоод хяналт хийх журам, төлөвлөгөөтэй,

түүнийг хэрэгжүүлдэг
0 3

32

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530 : 2014 стандартын 13.2-

13.4

Дотоод хяналт хийсэн тухай тэмдэглэл

хөтөлж, хэлэлцэн, үр дүнг тооцож,

урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч

ажилладаг

0 5

33

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530 : 2014 стандартын 13.7,

17.1

Бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах, түгээлтийг

мөшгиж баримтжуулах, эргүүлэн татах үйл

ажиллагааны зааврыг боловсруулж

мөрддөг

0 3

0 13 0

34

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530 : 2014 стандартын 16.1

Өөрийн нийлүүлж түгээсэн бүтээгдэхүүний

чанарын талаарх гомдлыг барагдуулах

заавартай, түүнийг мөрдөн ажилладаг 

0 3

1.4 Баримжуулалт, эм, эмнэлгийн хэрэгслийг хүлээн авах ба ачих 

1.5 Чанарын тогтолцоо, дотоод хяналт 

1.6 Гомдол барагдуулах, эм, эмнэлгийн хэрэгслийг зах зээлээс эргүүлэн 

татах, буцаагдсан бүтээгдэхүүн 

Хуудас 3



35

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530 : 2014 стандартын 17.1

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг зах зээлээс

эргүүлэн татах заавартай, түүний бэлэн

байдлыг ханган ажилладаг

0 10

0 235 0

0 105 0

36
Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

4.4.3

Байгууллагын гадна орчны 50 метр хүртэлх

газрын хог хаягдлыг цэвэрлэж, ногоон

байгууламжийн арчилгааг хийсэн,

халтиргаа гулгаагүй, цэвэрхэн

0 10

37

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530 : 2014 стандартын 7.3,

7.4

Ханган нийлүүлэх байгууллагын байр нь

орон сууцны бус байранд хадгалалт,

түгээлтийн цогц үйл ажиллагааг

хэрэгжүүлэхэд тохиромжтой 150 м/кв-аас

багагүй /орон нутагт 50 м/кв-аас багагүй/

талбайтай, нэгдмэл цогцолбороор зохион

байгуулагдсан

0 20

38

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530 : 2014 стандартын 7.4

Байр нь ачаа буулгах, тээвэрлэхэд

хүрэлцэхүйц гадна талбайтай 
0 10

39

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530 : 2014 стандартын 7.2 /1/

Төвлөрсөн болон хэсгийн дулаан

хангамжийн системд холбогдсон
0 5

40

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530 : 2014 стандартын 7.2 /2/

Усан хангамж нь төвлөрсөн болон хэсгийн

системд холбогдсон. 
0 5

41

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530 : 2014 стандартын 7.12,

7.13 /1/

Өрөө, тасалгаа нь байгалийн болон

зохиомол гэрэлтүүлгээр хангагдсан.
0 5

42

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530 : 2014 стандартын 7.12,

7.13 /2/

Агуулахын цонх нь нарны гэрэл

нэвтрүүлдэггүй хөшигтэй
0 5

43

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530 : 2014 стандартын 7.3,

7.4, 7.2, 7.5, 7.10, 7.11, 7.12,

7.13, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.12,

8.18,

Захиалга хүлээн авах, бэлтгэх, олгох,

агуулах, бараа хүлээн авах, амралтын,

ариун цэврийн  өрөө-хэсэгтэй 

0 5

44

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530 : 2014 стандартын 7.11

Ханган нийлүүлэх байгууллагын өрөө

тасалгаа, агуулах нь агаарын солилцоо

хангалттай явагдах нөхцөл бүрдсэн, шороо

тоос орохоос хамгаалагдсан, агаарын

солилцооны төхөөрөмжөөр хангагдсан 

0 10

45

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага MNS

5530 : 2014 стандартын  7.10

Агуулахын хана, таазны дотор гадаргуу нь

цайвар өнгөтэй, гөлгөр, чийгтэй цэвэрлэгээ

хийх боломжтой, шал нь тоос гаргадаггүй,

механикжсан хэрэгсэл болон

халдваргүйжүүлэх бодисын нөлөөнд

тэсвэртэй материалаар хийгдсэн

0 5

2.1 Байр, агуулахын орчны эрүүл ахуйн шаардлага 

II.Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэм, шаардлага

Хуудас 4



46

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага MNS

5530 : 2014 стандартын  8.3

Хурц үнэртэй эм, эмийн болон ургамлын

түүхий эдийг хуурай, агааржуулалт сайтай

тусдаа өрөөнд хадгалдаг

0 5

47

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага MNS

5530 : 2014 стандартын 8.4,

8.5

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг 10 см-ээс багагүй

өндөртэй суурь тавиур дээр хананаас 50 см-

ээс багагүй зайтай, 2,5 м-ээс өндөргүй

хурааж, тавиур хоорондох зай 90 см-ээс

багагүй байрлуулсан 

0 10

48

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага MNS

5530 : 2014 стандартын  8.17

Агуулахын агаарын хэмийн интервалыг

тогтоож, хэм, чийг хэмжигчийг эдгээр

үзүүлэлт хамгийн их өөрчлөлттэй хэсгүүдэд

байрлуулсан

0 5

49

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага MNS

5530 : 2014 стандартын 8.18,

8.20

Агуулахын хэм, чийглэгийн хэмжээ эрүүл

ахуйн шаардлага хангасан, тэдгээрийг

тогтмол хянаж, бүртгэдэг

0 5

0 25 0

50

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530:2014 стандартын 6.9.

Ажиллагсдыг тогтоосон хугацаанд эрүүл

мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамруулдаг 
0 5

51

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530:2014 стандартын 6.8

Ажиллагсад нь ажил үүргээ гүйцэтгэх үедээ

биед тохиромжтой, ажлын хувцас өмссөн,

цэвэрхэн

0 5

52

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530:2014 стандартын 6.9

Ажиллагсдын хувцас угаах болон гар угаах

нөхцөл бүрдүүлсэн 
0 10

53

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530:2014 стандартын 6.9/2

Ариун цэвэр, халдвар хамгаалал,

хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны

зааврыг ажиллагсдад танилцуулсан, түүний

мөрдөлтөд хяналт тавьж ажилладаг

0 5

0 25 0

54

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530 : 2014 стандартын 7.14 1/

Бүтээгдэхүүнийг бохирдуулахгүй байх

нөхцөлийг хангаж агуулахад их цэвэрлэгээг

сард нэг удаа хийдэг.

0 5

55

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530 : 2014 стандартын 7.14/2

Мэргэжлийн байгууллагаар шавжгүйтгэл,

мэрэгчгүйтэл, халдваргүйтэлийг улиралд

нэг удаа хийлгэдэг.

0 5

56

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530 : 2014 стандартын 9.7

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг тээвэрлэх

тээврийн хэрэгслийг цэвэрлэгээг

баримтжуулж хэвшсэн /Цэвэрлэгээнд

хэрэглэх тоног төхөөрөмж, цэвэрлэгээний

материал нь бохирдол үүсгэх эх сурвалж

болохгүй байх нөхцөлийг хангасан/ 

0 5

57

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530:2014 стандартын 19.2

Ердийн хог хаягдлын цэгийг барилга

байгууламжаас 20 метрийн зайд

байрлуулж, 7 хоногт 1-2 удаа хог хаягдлыг

зайлуулдаг

0 5

2.2 Ажиллагсдын ариун цэвэр, халдвар хамгааллын шаардлага

2.3 Цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэл, хог хаягдлын устгал

Хуудас 5



58

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн

хадгалалт, түгээлтэд тавих

ерөнхий шаардлага" MNS

5530:2014 стандартын 19.3,

ЭМС-ын 2017 оны 505-р

тушаал

Хугацаа дууссан, бохирдсон, хэрэглэхийг

хориглосон, хагарч гэмтсэн эм, эмнэлгийн

хэрэгслийг эмнэлгийн хог хаягдал устгах

журмын дагуу устгаж баримтжуулдаг 

0 5

0 80

59

Нялх, балчир хүүхдийн 

хүнсний тухай хуулийн 5.1.3, 

5.2, 9.6

Бүтээгдэхүүний дээжинд даавар,

антибиотик, пестицид, эмгэг төрөгч нян, хор

болон бусад бохирдуулагчийн түвшинг

итгэмжлэгдсэн лабораториор тогтоолгосон

шинжилгээний бичигтэй, ЗДХ-ээс хэтэрсэн

бохирдуулагч агуулаагүй

0 5

60

Нялх, балчир хүүхдийн 

хүнсний тухай хуулийн 5.1.1, 

6.1

Нялх, балчир хүүхдийн хүнсний сав, баглаа

боодол, шошгод Хүнсний бүтээгдэхүүний

аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 12.4,

12.5-д заасан мэдээллийг тусгасан 

0 5

61
Нялх, балчир хүүхдийн 

хүнсний тухай хуулийн 5.1.2

Нялх, балчир хүүхдийн зориулалтын

бүтээгдэхүүнд олон улсын стандартаар

зөвшөөрсөн хоёр, түүнээс дээш хүнсний

нэмэлтийг оруулсан бол шошго дээрх

найрлагын жагсаалтад бичсэн

0 5

62
Нялх, балчир хүүхдийн 

хүнсний тухай хуулийн 5.5

Нялх, балчир хүүхдийн хүнсэнд транс тос,

хувиргасан амьд организмаас гаралтай

түүхий эдийг ашиглаагүй

0 5

63

Нялх, балчир хүүхдийн 

хүнсний тухай хуулийн 6.1.1-

6.1.5, 6.2

Зориулалтын бүтээгдэхүүний сав, баглаа

боодол, шошгод бүтээгдэхүүнийг зөв

бэлтгэх заавар, орц, найрлага, агууламжийг

тайлбарласан бичвэр, үйлдвэрлэгч,

борлуулагчийн мэдээлэл, бүтээгдэхүүний

сав, баглаа боодлыг нээхийн өмнө болон

нээсний дараа хадгалах зааврыг тусгасан,

бүх  мэдээлэл Монгол хэл дээр бичигдсэн. 

0 10

64
Нялх, балчир хүүхдийн 

хүнсний тухай хуулийн 6.1.2

Хооллох хэрэгслийн шошгод ариутгал,

цэвэрлэгээг хийх аргыг Монгол хэлээр

бичсэн

0 10

65

Нялх, балчир хүүхдийн 

хүнсний тухай хуулийн 6.3.1-

6.3.4

Бүтээгдэхүүний сав, баглаа боодол,

шошгод "бүтээгдэхүүний найрлага,

үйлдвэрлэгчийн бренд нэр, бусад бичвэр нь

эхийн сүүний найрлага дахь шимт бодис,

агууламжтай адилтгасан мэдээлэл", "тухайн

бүтээгдэхүүн хүүхэд бүрт тохирно гэсэн

агуулгатай мэдээлэл", "үйлдвэрлэгчийн

лого, дүрсээр илэрхийлсэн хэрэглэх

заавраас бусад зураг, дүрс",

"бүтээгдэхүүний найрлагыг тодотгосон

эрүүл мэндийн болон шим тэжээллэг

чанарын тухай анхааруулга" зэргийг

байршуулаагүй

0 5

66

Нялх, балчир хүүхдийн 

хүнсний тухай хуулийн 7.1.1-

7.1.3

Нялх, балчир хүүхдэд зориулсан сүүн

тэжээлийн сав, баглаа боодол, шошгын

нүүрэн хэсэгт "бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх

нас", "эхийн сүү хамгийн сайн хоол мөн"

гэсэн агуулга бүхий санамж, "зөвхөн

эмнэлгийн мэргэжилтэн зөвлөсний дагуу

энэ бүтээгдэхүүнийг хэрэглэнэ" гэсэн

анхааруулгыг байршуулсан

0 5

2.4. Нялх, балчир хүүхдийн хүнсний бүтээгдэхүүний худалдаалалт

Хуудас 6



67
Нялх, балчир хүүхдийн 

хүнсний тухай хуулийн 7.2, 8.2

Сүүн тэжээл, нэмэгдэл хоол, хүүхдийн

ундааны сав, баглаа боодол, шошгод

үйлдвэрлэгчийн бренд нэр, бусад бичвэр нь

уг бүтээгдэхүүнийг эхийн сүүтэй адилтгасан,

эсхүл эхийн сүүний ач холбогдлыг

бууруулсан агуулга бүхий мэдээлэл

байршуулаагүй

0 5

68

Нялх, балчир хүүхдийн 

хүнсний тухай хуулийн 8.1.1-

8.1.4

Нэмэгдэл хоол, ундааны сав, баглаа

боодол, шошгод уг хуульд заасан ерөнхий

шаардлагаас гадна нүүрэн хэсэгт

"бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх нас", "бэлтгэх,

хадгалах горим алдагдсантай холбоотой

үүсэх эрүүл мэндийн эрсдэлийг сануулсан

анхааруулгыг "САНАМЖ" гарчгийн доор",

"энэ бүтээгдэхүүнийг зургаан сар хүртэлх

насны хүүхдэд өгч болохгүй тухай

анхааруулга", "хэрэглэх зааврын хажууд

"ДАВС, ЭСХҮЛ ЧИХЭР НЭМЖ БОЛОХГҮЙ"

гэсэн мэдээллийг том үсгээр байршуулсан

0 5

69
Нялх, балчир хүүхдийн 

хүнсний тухай хуулийн 8.3

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний сав баглаа

боодол, шошгод "энэ бүтээгдэхүүн нь

хүүхдийн хоногийн шимт бодис, эрдэс,

аминдэмийн хэрэгцээг дангаар хангахгүй"

гэсэн агуулга бүхий анхааруулгыг

байршуулсан

0 5

70

Нялх, балчир хүүхдийн 

хүнсний тухай хуулийн 9.1.1-

9.1.2

Нялх, балчир хүүхдийг хооллох хэрэгслийн

сав, баглаа боодол, шошгод "эхийн сүү

хамгийн сайн хоол мөн" гэсэн агуулга бүхий

санамж, "угж ашиглан хооллох нь таны

хүүхдийн хөхөө хөхөх төрөлхийн рефлекст

сөрөг нөлөөтэй" гэсэн анхааруулгыг

байршуулсан

0 5

71
Нялх, балчир хүүхдийн 

хүнсний тухай хуулийн 9.2, 9.3

Нялх, балчир хүүхдийг хооллох хэрэгслийн

сав, баглаа боодол, шошгод хуулийн

этгээдийн лого, цэвэрлэх, ариутгахыг

харуулсан дүрслэлээс бусад зураг, дүрс,

"эмнэлгийн мэргэжилтний зөвлөмжийн

дагуу үйлдвэрлэсэн" гэсэн агуулга бүхий

мэдээлэл байршуулаагүй

0 5

72
Нялх, балчир хүүхдийн 

хүнсний тухай хуулийн 9.4

Хүнсний бус зориулалтын хуванцраар

үйлдвэрлэсэн хооллох хэрэгслийг

худалдаалаагүй

0 5

0 433 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:            

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж

ахуйн нэгж, байгууллагын

эрх бүхий албан

тушаалтан

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

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

Хуудас 7
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