
 
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын газраас  

олгож буй Эрүүл ахуйн дүгнэлт гаргахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт 
 
 

Д/д Эрүүл ахуйн дүгнэлт гаргах 
үйлчилгээний төрөл 

Хуулийн үндэслэл  Бүрдүүлэх баримт бичиг Тайлбар  

1 Хүний эрүүл мэндэд сөргөөр 
нөлөөлж болзошгүй болон 
өндөр эрсдэлтэй импортын 
бараа, бүтээгдэхүүнд эрүүл 
ахуйн дүгнэлт гаргах 

Эрүүл ахуйн тухай 
хуулийн 8 дугаар 
зүйлийн 8.2 дугаар 
заалт 

-Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Экспорт, импорт, экспорт, 
хилийн хорио цээрийн хяналтын газарт хандсан “Эрүүл ахуйн 
дүгнэлт гаргуулах тухай” иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
хүсэлт   
- Иргэний  үнэмлэхийн хуулбар 
-Аж ахуйн нэгж, байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний 
хуулбар  
-Үйлдвэрлэгчтэй эсвэл албан ѐсны дистрибьютертэй хийсэн 
худалдааны гэрээ 
-Тухайн бараа, бүтээгдэхүүнд үйлдвэрлэгчээс болон тухайн 
улсын мэргэжлийн байгууллагаас /хяналт/ олгосон эрүүл ахуйн 
болон эрүүл мэндийн гэрчилгээ 
- Үйлдвэрлэгчээс ирүүлсэн зохистой дадал, чанарын удирдлагын 
тогтолцооны гэрчилгээ /ISO болон GMP, GHP гэх мэт/ 
- Бараа, бүтээгдэхүүний гарал үүслийн гэрчилгээ 
-Бараа, бүтээгдэхүүний чанарын болон тохирлын гэрчилгээ 
-Бараа, бүтээгдэхүүний шинжилгээний дүнгийн гэрчилгээ 
-Тухайн улсын итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилтын дүн 
- Экспортлогч улсын хуулинд заасны дагуу бүртгэлийн гэрчилгээ 

Монгол Улсад анх удаа 
импортлохоор 
төлөвлөж буй хүний 
эрүүл мэндэд сөргөөр 
нөлөөлж болзошгүй, 
мал амьтны гаралтай 
түүхий эд, 
бүтээгдэхүүнээс бусад 
хүнс, бараа 
хамаарагдана. 
Хүсэлтийг  хүлээн 
авсны дараа баримт 
бичгийн бүрдэлд 
хяналт хийж, МХЕГ-ын 
2018 оны  “Заавар 
батлах тухай” А/103 
дугаар тушаалын дагуу 
лабораторийн 
шинжилгээнд 
хамруулж, сорилтын 
дүнг үндэслэн эрүүл 
ахуйн дүгнэлт гаргана.  

2 Хүний эрүүл мэндэд сөргөөр 
нөлөөлж болзошгүй болон 
өндөр эрсдэлтэй экспортын 
бараа бүтээгдэхүүнд эрүүл 
ахуйн дүгнэлт гаргах  

Эрүүл ахуйн тухай 
хуулийн 8 дугаар 
зүйлийн 8.2 дугаар 
заалт 

- Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Экспорт, импорт, 
экспорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын газарт хандсан “Эрүүл 
ахуйн дүгнэлт гаргуулах тухай” иргэн, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын хүсэлт   
-  Иргэний  үнэмлэхийн хуулбар 
-Аж ахуйн нэгж, байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний 
хуулбар  
-Үйлдвэрлэгчтэй эсвэл албан ѐсны дистрибьютертэй хийсэн 
худалдааны гэрээ 
- Хилээр экспортолж буй биологийн халдвартай материал, 
шинжилгээний дээжийн хувьд холбогдох төрийн захиргааны 
байгууллагаас олгосон лиценз  
- Монголын Худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас олгосон гарал 
үүслийн гэрчилгээ 
- Бараа, бүтээгдэхүүний чанарын болон тохирлын гэрчилгээ 
- Бараа, бүтээгдэхүүний шинжилгээний дүнгийн гэрчилгээ 
- Итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилтын дүн 
 

 



3 Импортын согтууруулах 
ундааны дээжийг урьдчилан 
шинжлүүлж, эрүүл ахуйн 
дүгнэлт гаргах  

Архидан 
согтуурахтай 
тэмцэх тухай 
хуулийн 5.8, 14.2 

- Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Экспорт, импорт, 
экспорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын газарт хандсан “Эрүүл 
ахуйн дүгнэлт гаргуулах тухай” аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
хүсэлт   
-Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар  
-Үйлдвэрлэгчтэй эсвэл албан ѐсны дистрибьютертэй хийсэн 
худалдааны гэрээ 
-Үйлдвэрлэгчээс ирүүлсэн зохистой дадал, чанарын удирдлагын 
тогтолцооны гэрчилгээ /ISO болон GMP, GHP гэх мэт/ 
-Тухайн бараа, бүтээгдэхүүнд үйлдвэрлэгчээс болон тухайн 
улсын мэргэжлийн байгууллагаас /хяналт/ олгосон эрүүл ахуйн 
болон эрүүл мэндийн гэрчилгээ 
- Согтууруулах ундааны гарал үүслийн гэрчилгээ 
-Согтууруулах ундааны чанарын болон тохирлын гэрчилгээ 
- Шинжилгээний дүнгийн гэрчилгээ 
-Тухайн улсын итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилтын дүн 
-Экспортлогч улсын хуулинд заасны дагуу бүртгэлийн гэрчилгээ  

Монгол Улсад анх удаа 
импортлохоор 
санал болгосон 
согтууруулах ундааны 
дээж шинжлүүлэх 
хүсэлтийг  хүлээн 
авсны дараа баримт 
бичгийн бүрдэлд 
хяналт хийж, МХЕГ-ын 
2018 оны  “Заавар 
батлах тухай” А/103 
дугаар тушаалын дагуу 
лабораторийн 
шинжилгээнд 
хамруулж, сорилтын 
дүнг үндэслэн эрүүл 
ахуйн дүгнэлт гаргана. 

4 Тамхи импортлох үеийн 
эрүүл мэндийн дүгнэлтийг 
гаргах  

Тамхины 
хяналтын тухай 
хуулийн 6.1,  11.1 

- Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Экспорт, импорт, 
экспорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын газарт хандсан “Эрүүл 
ахуйн дүгнэлт гаргуулах тухай” аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
хүсэлт   
-Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар  
-Үйлдвэрлэгчтэй эсвэл албан ѐсны дистрибьютертэй хийсэн 
худалдааны гэрээ 
-Үйлдвэрлэгчээс ирүүлсэн зохистой дадал, чанарын удирдлагын 
тогтолцооны гэрчилгээ /ISO болон GMP, GHP гэх мэт/ 
-Тухайн бараа, бүтээгдэхүүнд үйлдвэрлэгчээс болон тухайн 
улсын мэргэжлийн байгууллагаас /хяналт/ олгосон ургамлын 
эрүүл ахуйн болон эрүүл мэндийн гэрчилгээ 
- Тамхины гарал үүслийн гэрчилгээ 
-Тамхины тохирлын гэрчилгээ 
- Шинжилгээний дүнгийн гэрчилгээ 
-Тухайн улсын итгэмжлэгдсэн лабораторийн сорилтын дүн 

Монгол Улсад анх удаа 
импортлохоор 
санал болгосон янжуур 
болон дүнс, тамхины 
түүхий эдийн дээж 
шинжлүүлэх хүсэлтийг  
хүлээн авсны дараа 
баримт бичгийн 
бүрдэлд хяналт хийж, 
МХЕГ-ын 2018 оны  
“Заавар батлах тухай” 
А/103 дугаар 
тушаалын дагуу 
лабораторийн 
шинжилгээнд 
хамруулж, сорилтын 
дүнг үндэслэн эрүүл 
ахуйн дүгнэлт гаргана. 
 

5 Хилийн бүс, нутаг дэвсгэрт 

баригдах барилга 

байгууламжийн зураг төсөлд 

урьдчилан хянаж, эрүүл 

ахуйн дүгнэлт гаргах 

 

 

Эрүүл ахуйн тухай 

хуулийн 5.3, 17.1 

 

 

 

-Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Экспорт, импорт, экспорт, 
хилийн хорио цээрийн хяналтын газарт хандсан “Зураг төсөлд 
эрүүл ахуйн дүгнэлт гаргуулах тухай” аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын хүсэлт   
- Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар  
- Eрөнхий архитехторын баталсан хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөө 
- Газрын байршил тогтоохыг зөвшөөрсөн улсын байцаагчийн 
дүгнэлт 
- Эрх бүхий байгууллагаас олгосон газрын зөвшөөрөл 
- Архитехтур төлөвлөлт, барилга байгууламжийн зураг төсөл 

 
 
МХЕГ-ын 2017 оны  
“Заавар батлах тухай” 
А/164 дүгээр тушаалын 
дагуу  барилгын зураг 
төсөлд эрүүл ахуйн 
дүгнэлт гаргана. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

боловсруулах даалгавар 
- Барилга байгууламжийн эх загвар зураг, иж бүрэн ажлын зураг 
төсөл 
- Ундны ус хангамж, бохир ус зайлуулалт, цахилгаан, дулааны 
техникийн нөхцөл 
- Инженер геологийн судалгааны дүгнэлт 
- Эрүүл мэндийн байгууллага бол хэрэгцээний тодорхойлолт 
- Барилга байгууламжийн эх загвар зурагт орчны тохижилт, бусад 
барилгуудтай уялдсан байдал, инженерийн хангамжийн /ус 
хангамж, агаар сэлгэлт, дулаан, ариутгах татуурга, цэвэрлэх 
байгууламж/ ерөнхий шийдэл, нарны тусгал, барилгын давхрын 
байгуулалт, өнгөний шийдэл эрүүл ахуйн аюулгүйн шаардлага 
хангаж буй эсэх 
- Ажлын зурагт туссан барилга байгууламжийн зориулалт, ногоон 
бүс, сайжруулсан  зам талбайн шийдэл 
- Барилга байгууламжийн ажлын зураг нь үйлдвэрлэл 
үйлчилгээний онцлогт тохирсон эсэх, халаалт, салхивчийн тоног 
төхөөрөмжийн сонголт, хүчин чадал, байгалийн ба зохиомол 
гэрэлтүүлгийн хангалт, халуун, хүйтэн усны хангамж, бохир ус 
зайлуулалт,шал, хана,тааз, хаалга, цонхны хийц, материал, 
технологийн тоног төхөөрөмжийн бүрдэлийг холбогдох норм, 
стандартад нийцүүлсэн эсэх  

 


