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Хяналт шалгалтын төрөл Удирдамж Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн

Дугаар

Төлөвлөгөөт

Төлөвлөгөөт бус

Зөвлөн туслах

Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн

Нэр

Регистрийн No

Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан Хяналтын объект

Албан тушаал Овог, нэр Утас, и-мэйл Хаяг, байршил

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан

Албан тушаал Овог, нэр Утас, и-мэйл

Үйл ажиллагаа

Чиглэл Үйл ажиллагаа эрхэлсэн

хугацаа

Нийт ажилтны тоо-.....

эм барих эрхтэй эм зүйч,

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

_____________________________________________________

ЭМИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ 

ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Утас:

Факс:

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын 

хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар эмийн хяналтын 

чиглэлээр илэрч байсан зөрчлүүд

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга 

хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Эмийн сангийн үйл ажиллагаа эрхлэх 

тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний 

дугаар, хүчинтэй хугацаа

эм найруулагч /нэрээр/

Улсын бүртгэлийн гэрчилчилгээний No
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Хяналт 

шалгалт

Гүйцэт-

гэлийн 

шалгалт

0 239 0 0

Эмийн сан нь хүчинтэй хугацаа бүхий

мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай

зөвшөөрөлтэй.

0 24 0 0

1

"Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандарт 6.1

Стандартад заасан хүний нөөцөөр

хангагдсан 
0 10

2

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

тухай" хуулийн 8 дугаар 

зүйлийн  8.1, 11 дүгээр 

зүйлийн 11.1.4 

Эм зүйч, эм найруулагч нар хүчинтэй

хугацаа бүхий эм барих эрхийн

гэрчилгээтэй 

0 5

3

"Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандарт 5.2-5.4

Өдөр тутмын үйл ажиллагааг

мэргэжлээрээ 3-аас доошгүй жил

ажилласан эм зүйч удирддаг. /Суманд

эм зүйч эсхүл эм найруулагч гүйцэтгэж

болно/

0 3

4

"Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандарт 7.1-7.3, 9.5

Мэргэжлийн хүн хүчнийг мэргэшүүлэх

болон давтан сургах төлөвлөгөөний дагуу

тасралтгүй сургалтанд хамруулдаг 

0 3

5

"Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандарт 6.1

Эмийн сангийн ажиллагсад нь овог нэр,

эрхэлж буй албан тушаалыг заасан таних

тэмдгийг ажлын байранд тогтмол зүүдэг

0 3

0 215 0 0

6

"Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандарт  13.4

Эмийн сангийн тухайн байршлын хаяг

бүхий тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг

үйлчилгээний танхимд байршуулсан 

0 5

7
Дотоод хяналт хийх журам төлөвлөгөөтэй

түүнийг мөрдөн биелүүлж ажилладаг 
0 5

8
Дотоод хяналтын дүнгээр шаардлагатай

арга хэмжээ авч ажиллан  үр дүнг тооцдог
0 5

9

"Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандарт  11.15

Эм хүлээн авах, хадгалах, олгох, эм

найруулах, эм шинжлэх, шил сав угаах

стандарт үйл ажиллагааны заавартай 

0 5

10

“Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

тухай” хуулийн 11.1.3, Эмийн 

санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандарт 11.1, 14.2.3-14.2.5, 

14.2.8

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг эм хангамжийн

байгууллагаас авдаг
0 5

11

"Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандарт  11.10, 20.2.1,  ЭМС-

ын 2014 оны 215 дугаар 

тушаалын хавсралт 

Зайлшгүй шаардлагатай эмийн 90-ээс

доошгүй хувийг хангах нөөцтэй, тасарсан

эмийн бүртгэл хөтөлдөг

0 5

12

"Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандарт  10.1, 10.4. 12.6, 

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг ангилж,

хадгалалтын горимын дагуу

/үйлдвэрлэгчийн заасан хадгалах

нөхцөлд/ хадгалдаг  

0 5

1.1 Эмийн мэргэжилтний хөгжил, боловсон хүчний хангамж 

Монгол улсын Засгийн газрын 

311 дүгээр тогтоол,  "Эмийн 

санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандарт 12.5, 14.2.9, ЭМСС-

ын 2015 оны 68 дугаар 

тушаалын 7.2

1.2 Эмийн сангийн үйл ажиллагаа 

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн  тухай 

хуулийн   7 дугаар зүйлийн   7.1  

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ  АСУУЛТУУДЫН ЖАГСААЛТ

I. Эм зүйн дэглэм, шаардлага

No

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Хяналт шалгалтын асуултууд

Батлагдсан 

оноо
Авсан оноо

Хуудас B2



13

"Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандарт  10.3

Нөөцийн өрөөнд термометр, чийг

хэмжигчийг эгзэгтэй цэгт байрлуулж,

заалтыг өдөр тутам хянаж, тэмдэглэл

хөтөлдөг

0 5

14

"Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандарт  10.7

Хэрэглэх хугацаа дууссан, чанар байдал

нь өөрчлөгдсөн болон стандартын бус

бүтээгдэхүүнийг устгах хүртэл тусгаарлан

хадгалдаг.

0 3

15

Монгол улсын эмийн бүртгэлд

бүртгэгдсэн эм, биологийн идэвхт

бүтээгдэхүүнээр үйлчилдэг

0 20

16

Хэрэглэх хүчинтэй хугацаа нь дуусаагүй,

чанарын шаардлага хангасан эм,

эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн идэвхт

бүтээгдэхүүнээр үйлчилдэг 

0 20

17
“Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

тухай” хуулийн 11.1.7
Хуурамч эмээр үйлчилдэг 0 3

18
“Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

тухай” хуулийн 16.5.3

Үнэ төлбөргүй олгох зориулалттай

буцалтгүй тусламжийн эм, эмнэлгийн

хэрэгслийг худалдаагүй

0 3

19

“Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

тухай” хуулийн 16.5.1,  MNS 

5260:2015 стандарт  14.2.2 

Эмийн жорын маягт, жор 

бичилт MNS 5376:2014 

стандартын 7.3, ЭМСС-ын 

2015 оны 68 дугаар тушаалын 

5.4

Жороор олгох эмийг жоргүйгээр олгодог 0 20

20

"Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага" MNS 5260:2015 

стандартын 11.4, 14.3.4, 20.2.1

Эмийн жор бичилтэнд үнэлгээ хийж,

бүртгэл хөтөлдөг 
0 10

21

"Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага MNS 5260:2015 

стандартын 13.3, 20.2.1

Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролыг

дээшлүүлэх, эмийн зохистой хэрэглээг

төлөвшүүлэхэд чиглэсэн мэдээлэл хийж,

бүртгэл хөтөлдөг 

0 5

22

“Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

тухай” хуулийн 17.3, "Эмийн 

санд тавих нийтлэг 

шаардлага" MNS 5260:2015 

стандартын  14.3.3, ЭМСС-ын 

2015 оны 68 дугаар тушаалын 

5.4

Эмийн сангаас эмийг олгохдоо хэрэглэх

арга, заавар хадгалах нөхцөл, гаж

нөлөөнөөс сэргийлэх талаар иргэдэд

зөвлөлгөө өгдөг 

0 5

23

Мансууруулах эмийг зохих журмын дагуу

тусгайлан битүүмжилж, зориулалтын

шүүгээнд хадгалдаг

0 5

24

Сэтгэцэд нөлөөт эмийг зохих журмын

дагуу тусгайлан битүүмжилж,

зориулалтын шүүгээнд хадгалдаг

0 5

25
ЭМСС-ын  2015 оны 68 дугаар 

тушаал 5.3

Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт эмийг

бусад эмийн санд өгч, солилцдоггүй 
0 3

26

ЭМСС-ын 2015 оны 68  дугаар 

тушаал 4.5, 5.5.1, 5.6.1,5.6.2, 

5.6.6, 5.6.7, 5.7,  "Эмийн санд 

тавих нийтлэг шаардлага” 

MNS 5260:2015 стандарт 

20.2.1

Мансууруулах, сэтгэцэд нөлөөт эмийн

орлого, зарлага, устгалын бүртгэл

хөтөлж, тайлан гаргадаг, цаг хугацаанд нь

мэдээлдэг 

0 5

27

“Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

тухай” хуулийн 13.1, Эмийн 

санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандарт 14.5.3 

Эм найруулахдаа эмийн бүртгэлд

бүртгэгдсэн үндсэн түүхий эд, чанарын

шаардлага хангасан туслах түүхий эдийг

ашигладаг

0 5

“Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

тухай” хуулийн 10.1,  11.1.2, 

"Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандарт  14.2.2

"Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандарт  10.8, ЭМСС-ын 2015 

оны 68 дугаар тушаалын 4.4

Хуудас B3



28

“Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

тухай” хуулийн 13.2, Эмийн 

санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандарт 14.5.1

Эмийн сангийн дотоод бэлдмэлийг эмийн

батлагдсан технологийн зааврын дагуу

эм зүйн дэглэм шаардлагыг хангасан

өрөөнд найруулан бэлтгэдэг 

0 5

29

"Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандарт 14.5.6, Эмийн жорын 

маягт, жор бичилт MNS 

5376:2014 стандартын 7.6 

Дотоод бэлдмэлийн шошгонд эмийн нэр,

тун, цуврал, эмийн сангийн нэр, бэлтгэсэн

огноо, хадгалах хугацаа, хэрэглэх арга

тодорхой бичигдсэн

0 3

30

"Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандарт 12.1

Эмийн санд шинжилгээ хийхэд

шаардлагатай урвалжийг фармакопейн

дагуу бэлтгэж, тэдгээрийн хүчинтэй

хугацаа болон чанарт хяналт тавьдаг

0 3

31

"Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандарт 12.4, 14.4.2

Эм шинжлэгч нь эмийн сангийн дотоод

бэлдмэл, нэрмэл ус, түүхий эдийн

чанарыг стандарт, фармакопейн дагуу

шинжилж баталгаажуулдаг 

0 5

32

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

тухай хуулийн 10 дугаар 

зүйлийн 10.1, "Эмийн санд 

тавих нийтлэг шаардлага” 

MNS 5260:2015 стандарт  

14.4.1

Эмийн сангийн дотоод бэлдмэл, түүний

түүхий эдээс хөндлөнгийн хяналтаар

дээжинд авч лабораторит шинжлүүлэхэд

шаардлага хангасан 

0 10

33

"Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандарт  14.5.8

Бусад эмийн санд найруулан бэлтгэсэн

эмийн сангийн дотоод бэлдмэлээр

үйлчилдэг

0 5

34

"Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандарт  9.1

Стандартад заасан тоног төхөөрөмжөөр

хангагдсан 
0 5

35

"Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандарт  9.3

Жин, хэмжүүр, багаж, тоног

төхөөрөмжийг холбогдох эрх бүхий

байгууллагаар жилд нэг удаа

баталгаажуулдаг

0 3

36

"Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандарт  9.4

Багаж, тоног төхөөрөмжийн техникийн

паспортанд ашиглалт, үзлэг тохиргоо,

засвар үйлчилгээ хийсэн тухай тэмдэглэл

хөтөлж, аюулгүй ажиллагааны

зааварчилгааг байрлуулан, дагаж

мөрддөг 

0 3

37

"Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандарт  14.2.4, 20.1

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн нэр төрөл,

орлого, зарлагыг компьютэрээр хөтөлдөг,

цувралыг тодорхой бичдэг

0 5

38

ЭМС-ын "Журам батлах тухай" 

2013 оны 415 дугаар тушаал  

2.2.1, 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4

Эмийн гаж нөлөө илрэх үед зохих арга

хэмжээг хэрэгжүүлэх стандарт үйл

ажиллагааны удирдамжтай, түүнийг

мөрдөн ажилладаг 

0 5

39

"Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандарт  13.6, 20.2.1, ЭМС-ын 

"Журам батлах тухай" 2013 

оны 415 дугаар тушаал 2.1.4-

2.1.6, 2.2.3-2.2.5, 3.1.2 

Эмийн гаж нөлөөний мэдээллийг

цуглуулах хайрцгийг харагдахуйц газар

байрлуулж, эмийн гаж нөлөөг мэдээлэх

шар хуудсаар тогтмол хангаж, бүртгэл

хөтөлдөг

0 3

40

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

тухай" хуулийн 10.4, Эмийн 

санд тавих нийтлэг шаардлага 

MNS 5260:2015 стандартын 

12.2

Үйлчлүүлэгчдийн гомдлыг барагдуулах

заавар гарган, бүртгэл хөтөлж ажилладаг 
0 3

41

"Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандарт 12.7, 14.3.5

Чанарын шаардлага хангаагүй буюу

хангаагүй байх сэжиг бүхий, хуурамч хаяг

савлагаатай, хуурамч эмийн

бүтээгдэхүүнийг системээс шуурхай үр

дүнтэй илрүүлж, мэдээлдэг 

0 5

Хуудас B4



0 152 0 0

0 66 0 0

42

“Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандарт 8.1.1

Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан байранд 

үйл ажиллагаа явуулдаг
0 20

43

“Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандарт 8.1.3, 8.1.9

Эмийн сан нь стандартын С хавсралтад

заасан өрөө тасалгаануудтай 
0 20

44

“Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандарт 8.1.6

Өрөө тасалгаанууд нь хоорондоо

тусгаарлагдсан ба хүний эрүүл мэндэд

сөрөг нөлөөлөхгүй, цэвэрлэж

халдваргүйтгэхэд хялбар, зориулалтын

материалаар хийгдсэн. 

0 5

45
Эмийн сангийн өрөө тасалгаа нь 15-25

хэмийн дулаантай 
0 4

46
Эмийн сангийн өрөө тасалгааны агаарын

харьцангуй чийглэг 30-60%
0 4

47

“Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандартын 15.2

Өрөө тасалгаа нь нарны шууд тусгалаас

хамгаалагдсан байна. 
0 5

48

“Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандартын 15.4

Эмийн сангийн агаарыг цэвэршүүлэх

зорилгоор суурин буюу зөөврийн нян

устгах гэрлийг хэрэглэдэг. 

0 5

49

“Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандартын 15.2

Ердийн болон механик агааржуулалттай 0 3

0 11 0 0

50

Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандарт  16.2

Эмийн сангийн ажиллагсад нь жил бүр

эрүүл мэндийн үзлэг шинжилгээнд орсон.
0 5

51

Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандарт  16.3

Эмийн сангийн ажиллагсад нь 2-3

ээлжийн хөдөлмөр хамгааллын

хувцастай, өмсөж хэвшсэн. 

0 3

52

“Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандартын 16.6

Ажиллагсдын ажлын болон гадуур

хувцсыг хадгалах шүүгээтэй.
0 3

0 75 0 0

53

Эмийн санд найруулсан эм, бэлдмэлийг

савлах шил савны угаалт, ариутгалын

байдлыг тогтмол шалгаж, тэмдэглэл

хөтөлдөг. 

0 10

54

Эм савлах шил, савны угаалга,

ариутгалын чанар хөндлөнгийн хяналтын

шинжилгээгээр шаардлага хангасан

0 50

55

“Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандартын 15.8

Өдөр тутам чийгтэй цэвэрлэгээ болон 7

хоногт 1 удаа их цэвэрлэгээ хийдэг.
0 5

56

Эмийн гаралтай хог хаягдлыг

зориулалтын хүрэн өнгийн уут, саванд

ангилан ялгадаг

0 5

57
Эмийн гаралтай хог хаягдлыг зааврын

дагуу устгаж, баримтжуулдаг.
0 5

0 0
....... 

эрсдэлтэй

....... 

эрсдэлтэй

>=50% Их эрсдэлтэй

[30%-49%] Дунд эрсдэлтэй

<=29% Бага эрсдэлтэй

3910
ҮНЭЛГЭЭ

II.Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэм, шаардлага

“Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандартын 15.2

2.2. Ажиллагсдад тавих ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага

“Эмийн санд тавих нийтлэг 

шаардлага” MNS 5260:2015 

стандартын 15.10

ЭМС-ын 2011 оны 158 дугаар 

тушаалын 1 дүгээр 

хавсралтын 2.2.5, 2.3 

2.1 Барилга, байгууламжид тавих орчны эрүүл ахуйн шаардлага

2.3 Эрүүл ахуйн нөхцөл, халдвар хамгааллын дэглэм

НИЙТ ОНОО

Хуудас B5



авах арга хэмжээ тоон үзүүлэлт

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

__________________________ __________________________

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

__________________________ __________________________

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

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

Оноо Үнэлгээ Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн 

нэгж, байгууллагын эрх бүхий 

албан тушаалтан

__________________________ __________________________

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

__________________________ __________________________

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

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

/ овог, нэр/

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо Үнэлгээ
Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Биелэлт

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

__________________________

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/


