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

Хяналт шалгалтын төрөл Удирдамж Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн

Төлөвлөгөөт Дугаар

Төлөвлөгөөт бус

Зөвлөн туслах үйлчилгээ

Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн

Нэр Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No

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

Импорт

Нийт ажилтны тоо-.....

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

_____________________________________________________ ЭМ, ЭМНЭЛГИЙН ХЭРЭГСЭЛ, 

БИОЛОГИЙН ИДЭВХТ 

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ХАДГАЛАЛТ, 

ТҮГЭЭЛТИЙГ ШАЛГАХ 

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Утас:

Факс:

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай 

зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар, 

хүчинтэй хугацаа

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг хир хэмжээгээр хэдий хугацаанд импортолдог                                                                                                       Импортлодог 

бүтээгдэхүүний нэрс: /хавсралтаар гаргах/

Өмнөх шалгалтаар эмийн хяналтын чиглэлээр 

илэрч байсан зөрчлүүд

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга хэмжээ, 

гүйцэтгэлийн байдал

Нийт              м²                                                                                                                            

Захиалга хүлээн авах, олгох             м²                                                                                     бэлтгэн 

нийлүүлэх          м²                                                                                                    агуулах         м²                                                                                                                   

эм барих эрхтэй эм зүйч
шүдний,                                                                                        

лабораторийн  эмч,                                                                                                                                                                                     

бусад мэргэжлийн ажилтнууд /нэрээр/

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын хугацаанд 

хэдэн удаа хамрагдсан

эм найруулагч /нэрээр/

Байрны нийт талбайн хэмжээ                    Өрөөний тоо                                      

Нэгжийн талбайн хэмжээнүүд:
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Хяналт 

шалгалт

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх хүчинтэй 

хугацаа бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй

0 206 0

0 58 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 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

8

" Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

хадгалалт, түгээлтэд тавих 

ерөнхий шаардлага"  MNS 5530 : 

2014 стандартын 6.4. 6.6

Ажилтнууд нь сургалтын батлагдсан хөтөлбөр, 

стандарт үйл ажиллагааны зааврын дагуу 

түгээлтийн зохистой дадал эзэмших анхан 

шатны ба давтан, тасралтгүй сургалтанд 

хамрагдсан, сургалтанд хамрагдагсад болон 

сургалттай холбоотой мэдээллээр сан 

бүрдүүлсэн

0 5

0 73 0

9

" Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

хадгалалт, түгээлтэд тавих 

ерөнхий шаардлага"  MNS 5530 : 

2014 стандартын 7.7.

Нэмэлт агуулахтай бол тусгай зөвшөөрлийн 

гэрчилгээнд нэмэлт бичилт хийлгэсэн
0 10

10
Монгол улсын эмийн бүртгэлд бүртгэгдсэн 

эмээр үйлчилдэг
0 3

11

Хэрэглэх хүчинтэй хугацаа дууссан болон 

чанарын шаардлага хангахгүй эм, эмнэлгийн 

хэрэгсэл худалдаалаагүй 

0 10

12
"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн  

тухай" хуулийн 11 дүгээр 

зүйлийн   11.1.7

Хуурамч эм  импортлож, худалдаалаагүй 0 3

13
"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн  

тухай" хуулийн 11 дүгээр 

зүйлийн   11.1.5

Иргэдэд жижиглэнгээр эм, эмнэлгийн 

хэрэгслийг худалдаалдаггүй
0 3

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн  тухай 

хуулийн 7 дугаар зүйлийн   7.1

I.Эм зүйн дэглэм шаардлага 

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн  

тухай" хуулийн 11 дүгээр 

зүйлийн   11.1.2

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ  АСУУЛТУУДЫН ЖАГСААЛТ

Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, 

стандартын нэр, зүйл, заалт
Хяналт шалгалтын асуултууд

Батлагдсан 

оноо
Авсан оноо

No

1.1 Удирдлага, бүтэц, зохион байгуулалт, хүний нөөц  

1.2 Хадгалалт, түгээлт, дахин савлалт 



14

" Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

хадгалалт, түгээлтэд тавих 

ерөнхий шаардлага"  MNS 5530 : 

2014 стандартын 8.1

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг үйлдвэрлэгчийн 

тогтоосон горимд хадгалдаг  
0 10

15

" 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

16

" 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

17

" 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

18
Эрүүл мэндийн сайдын 2013 

оны 415 дугаар тушаалын 3.2.1 

Ханган нийлүүлж буй эмийн гаж нөлөө, чанар, 

аюулгүй байдалтай холбоотой асуудлыг 

шийдвэрлэх эрсдэлийн сан, стандарт үйл 

ажиллагааны удирдамжтай, түүнийг мөрдөн 

ажилладаг

0 5

19
Эрүүл мэндийн сайдын 2013 

оны 415 дугаар тушаалын 3.2.3

Эмийн гаж нөлөө, чанар, аюулгүй байдлыг 

хариуцсан мэргэжилтнийг томилсон, улсын 

бүртгэлд бүртгүүлсэн эмийн аюулгүй байдлын 

тайланг журмын дагуу хугацаанд нь гаргаж 

хүргүүлдэг

0 3

20
"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн  

тухай" хуулийн 18 дугаар 

зүйлийн   18.5

Ханган нийлүүлж буй эмийн хэрэглэх заавар нь 

Монгол хэл дээр бичигдсэн 
0 10

0 19 0

21
Бүтээгдэхүүн хадгалах зориулалтын тавиур, 

суурь,  бусад тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан
0 3

22

Вакцин ханган нийлүүлдэг бол зориулалтын 

хүйтэн өрөө, хүйтэн хэлхээний тоног 

төхөөрөмж, цахилгаан тасарсан үед хөргүүр 

ажиллуулах мотор, зориулалтын тээврийн 

хэрэгслээр хангагдсан

0 3

23

 Бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх, зөөвөрлөх 

тээврийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж нь эмийн 

тогтвортой байдлыг  алдагдахгүйгээр 

тоноглогдсон эсвэл зориулалтын тээврийн 

хэрэгсэл ашигладаг

0 5

24
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тээвэрлэлтийн 

үеийн чийг, дулааныг хэмжиж баримтжуулдаг
0 5

25

Ханган нийлүүлэх байгууллага нь тээврийн 

хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн хэвийн 

ажиллагааг хангах засвар үйлчилгээний 

заавартай 

0 3

0 26 0

26

" 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

27

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 

бүртгэлийг бүрэн зөв хөтөлж, түгээлтэнд 

гаргаж, тайлагнадаг

0 5

28
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг ачих, хүлээн авахад 

мөрдөх заавартай
0 3

29

Бүтээгдэхүүнийг хүлээн авахдаа нарийвчлан 

шалгаж дагалдах баримттай тохирч буй эсэхэд 

бүртгэл хөтөлж баримтжуулан хүлээн авдаг

0 3

1.4 Баримжуулалт, эм, эмнэлгийн хэрэгслийг хүлээн авах ба ачих 

" Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

хадгалалт, түгээлтэд тавих 

ерөнхий шаардлага"  MNS 5530 : 

2014 стандартын 9.1, 9.2, 9.3, 

9.4, 9.5, 9.6, 9.9, 

" Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

хадгалалт, түгээлтэд тавих 

ерөнхий шаардлага"  MNS 5530 : 

2014 стандартын 11.1, 11.5, 

11.6, 11.7, 11.8, 14.3

1.3 Тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэл, тээвэрлэлийн баглаа боодол 



30
Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг ачуулахад 

мэдээллийг бүрэн багтаасан баримт 

дагалдуулдаг

0 10

0 17 0

31

" Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

хадгалалт, түгээлтэд тавих 

ерөнхий шаардлага"  MNS 5530 : 

2014 стандартын 12.1, 12.2

Чанарын удирдлагын тогтолцоог 

бүрдүүлж,чанарын бодлого боловсруулан 

мөрддөг

0 3

32

" 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

33
Монгол улсын засгийн газрын 

2011 оны 311 дүгээр тогтоол 

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах 

журам батлуулан мөрдөж ажилладаг
0 3

34

" Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

хадгалалт, түгээлтэд тавих 

ерөнхий шаардлага"  MNS 5530 : 

2014 стандартын 13.2-13.4

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил 

дутагдлыг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авч 

хэрэгжүүлдэг

0 5

35

" Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

хадгалалт, түгээлтэд тавих 

ерөнхий шаардлага"  MNS 5530 : 

2014 стандартын 13.7

 Бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах, түгээлтийг 

мөшгиж баримтжуулах үйл ажиллагааны 

зааврыг боловсруулж мөрддөг

0 3

0 13 0

36

Өөрийн нийлүүлж түгээсэн бүтээгдэхүүний 

чанарын талаарх гомдлыг барагдуулах 

заавартай, түүнийг мөрдөн ажилладаг 

0 3

37

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийг зах зээлээс эргүүлэн 

татах заавартай, түүний бэлэн байдлыг ханган 

ажилладаг

0 10

0 150 0

0 110 0

38

Ханган нийлүүлэх байгууллагын байр нь 

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

39
Байр нь ачаа буулгах, тээвэрлэхэд 

хүрэлцэхүйц гадна талбайтай 
0 10

40
Төвлөрсөн болон хэсгийн дулаан хангамжийн 

системд холбогдсон
0 5

41
Усан хангамж нь төвлөрсөн болон хэсгийн 

системд холбогдсон
0 5

42
Өрөө, тасалгаа нь байгалийн болон зохиомол 

гэрэлтүүлгээр хангагдсан
0 5

43
Агуулахын цонх нь нарны гэрэл нэвтрүүлдэггүй 

хөшигтэй
0 5

44

" 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

45

" 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

46
Агуулах нь эм, эмнэлгийн хэрэгслийг 

хадгалахад хүрэлцэхүйц талбайтай
0 10

" Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

хадгалалт, түгээлтэд тавих 

ерөнхий шаардлага"  MNS 5530 : 

2014 стандартын 16.1, 17.1, 

17.2, 17.3, 17.8, 17.10, 17.11, 

18.4

1.5 Чанарын тогтолцоо, дотоод хяналт 

1.6 Гомдол барагдуулах, эм, эмнэлгийн хэрэгслийг зах зээлээс эргүүлэн татах, 

буцаагдсан бүтээгдэхүүн 

" Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

хадгалалт, түгээлтэд тавих 

ерөнхий шаардлага"  MNS 5530 : 

2014 стандартын 11.1, 11.5, 

11.6, 11.7, 11.8, 14.3

II.Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын дэглэм, шаардлага

2.1 Байр, агуулахын орчны эрүүл ахуйн шаардлага 

"Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

хадгалалт, түгээлтэд тавих 

ерөнхий шаардлага"  MNS 5530 : 

2014 стандартын 7.3, 7.4

" Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

хадгалалт, түгээлтэд тавих 

ерөнхий шаардлага"  MNS 5530 : 

2014 стандартын 7.12, 7.13

 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

хадгалалт, түгээлтэд тавих 

ерөнхий шаардлага  MNS 5530 : 

2014 стандартын  7.10

" Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

хадгалалт, түгээлтэд тавих 

ерөнхий шаардлага"  MNS 5530 : 

2014 стандартын 7.2



47

Агуулахын хана, таазны дотор гадаргуу нь 

цайвар өнгөтэй, гөлгөр, чийгтэй цэвэрлэгээ 

хийх боломжтой 

0 5

48

Агуулахын шал нь тоос гаргадаггүй, 

механикжсан хэрэгсэл болон 

халдваргүйжүүлэх бодисын нөлөөнд тэсвэртэй 

материалаар хийгдсэн

0 5

49

 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

50

 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

51

 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

52

 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 15 0

53
Ажиллагсдыг тогтоосон хугацаанд эрүүл 

мэндийн үзлэг шинжилгээнд хамруулдаг 
0 5

54

Ажиллагсад нь ажил үүргээ гүйцэтгэх үедээ 

биед тохиромжтой, цэвэрхэн ажлын хувцас 

өмссөн

0 5

55

Ариун цэвэр, халдвар хамгаалал, хөдөлмөрийн 

аюулгүй ажиллагааны зааврыг ажиллагсдад 

танилцуулсан, түүний мөрдөлтөд хяналт тавьж 

ажилладаг

0 5

0 25 0

56

Бүтээгдэхүүнийг бохирдуулахгүй байх 

нөхцөлийг хангаж агуулахад сард нэг удаа их 

цэвэрлэгээг хийдэг.

0 5

57

Шавжгүйтгэл, мэрэгчгүйтэл, халдваргүйтэлийг  

улиралд нэг удаа мэргэжлийн байгууллагаар 

хийлгэдэг

0 5

58

" 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

59

" 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

60

" Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

хадгалалт, түгээлтэд тавих 

ерөнхий шаардлага"  MNS 5530 : 

2014 стандартын 19.3

Хугацаа дууссан, бохирдсон, хэрэглэхийг 

хориглосон, хагарч гэмтсэн эм, эмнэлгийн 

хэрэгслийг эмнэлгийн хог хаягдал устгах 

журмын дагуу устгаж баримтжуулдаг 

0 5

....... 

эрсдэлтэй

>=50% Өндөр эрсдэлтэй

[30%-49%] Дунд эрсдэлтэй

3560

" Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

хадгалалт, түгээлтэд тавих 

ерөнхий шаардлага"  MNS 5530 : 

2014 стандартын 6.8, 6.9

 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

хадгалалт, түгээлтэд тавих 

ерөнхий шаардлага  MNS 5530 : 

2014 стандартын  7.10

НИЙТ ОНОО

ҮНЭЛГЭЭ

2.2 Ажиллагсдын ариун цэвэр, халдвар хамгааллын шаардлага

2.3 Цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэл, хог хаягдлын устгал

" Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн 

хадгалалт, түгээлтэд тавих 

ерөнхий шаардлага"  MNS 5530 : 

2014 стандартын 7.14



<=29% Бага эрсдэлтэй



Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

0

0

0

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ  АСУУЛТУУДЫН ЖАГСААЛТ

Авсан оноо



0

0



0

0

0

0



0

0

........ 

эрсдэлтэй



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/

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

/ овог, нэр/

Тайлбар:

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо Үнэлгээ Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ Биелэлт

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

/ овог, нэр/

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/


