
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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0 6

1

Дотоод хяналт шалгалтыг

зохион байгуулах журам

батлуулан  мөрдөж ажилладаг

0 3

2

Дотоод хяналт шалгалтаар

илэрсэн зөрчил дутагдлыг

арилгахад чиглэсэн арга

хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг.

0 3

0 178

3

Үйлдвэрлэлийн барилга

байгууламж нь эрх бүхий

байгууллагаас хянаж

баталгаажуулсан зураг төслийн

дагуу баригдсан, эрүүл ахуйн

нөхцөл шаардлага хангасан

0 3

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           
  Эрсдэл үүсэх магадлал:

№

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

№3.27 ГОО САЙХНЫ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН 

ЭРҮҮЛ АХУЙН НӨХЦӨЛ, ХАЛДВАР 

ХАМГААЛЛЫН ДЭГЛЭМИЙГ ШАЛГАХ 

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

Авсан 

оноо

Нэг. Дотоод хяналт 

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

7 дугаар зүйлийн 7.1, Гоо

сайхны бүтээгдэхүүн-

Үйлдвэрлэлийн зохистой

дадал (GMP)-ын арга зүйн

заавар MNS ISO

22716:2008

Засгийн газрын 311 дүгээр

тогтоол

Хоѐр. Барилга байгууламжийн эрүүл ахуйн шаардлага 

Хуудас 1



4

Гоо сайхны бүтээгдэхүүнд орох

түүхий эд материалыг хадгалах 

агуулахтай

0 5

5

Гоо сайхны бүтээгдэхүүн

үйлдвэрлэх, савлах тусдаа

өрөөтэй

0 5

6

Гоо сайхны бэлэн

бүтээгдэхүүнийг хадгалах

өрөө, агуулахтай

0 5

7

Бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй

байдалд дотоодын хяналт

тавих лабораторийн өрөөтэй 

0 5

8

Үйлдвэрлэлийн үйл

ажиллагаанд хэрэглэх тоног

төхөөрөмж, сав суулга угаах,

ариутгах өрөөтэй 

0 5

9

Үйлдвэрлэлийн процесс түүхий

эд хүлээн авч хадгалахаас

эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэл нэг

чигийн урсгал дамжлагатай

байхаар зохион байгуулагдсан 

0 5

10
Ажилчдад зориулсан амралтын

өрөөтэй
0 5

11

Ажилчид усанд орох

шүршүүртэй, эрүүл ахуйн

шаардлага хангасан

0 5

12

Ажлын хувцас угаах угаалгын

газартай, эрүүл ахуйн

шаардлага

хангасан

0 5

13

Гар угаах, бие засах газар

хүрэлцээтэй, эрүүл ахуйн

шаардлага хангасан 

0 5

14

Барилгын дотоод засал нь гоо

сайхны бүтээгдэхүүн

үйлдвэрлэх, хадгалахад

тохиромжтой, эрүүл ахуйн

шаардлага хангасан 

0 5

15

Барилгын хана, шал, тааз нь

угааж цэвэрлэхэд хялбар,

эрүүл ахуйн шаардлага

хангасан, эвдрэл гарсан

тохиолдолд засварлахад

хялбар

0 5

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

7 дугаар зүйлийн 7.1, Гоо

сайхны бүтээгдэхүүн-

Үйлдвэрлэлийн зохистой

дадал (GMP)-ын арга зүйн

заавар MNS ISO

22716:2008

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

5 дугаар зүйлийн 5.4, Гоо

сайхны бүтээгдэхүүн -

Үйлдвэрлэлийн зохистой

дадал (GMP)-ын арга зүйн

заавар MNS ISO

22716:2008 -ын 4.5.1

Хуудас 2



16

Үйлдвэрлэл явуулдаг өрөөний

цонх нээгдэхгүйгээр баригдсан

ба онгойх тохиолдолд

бохирдол оруулахгүй байх

шүүлтүүртэй

0 5

17

Агааржуулалтын систем нь

тухайн үйлдвэр, үйлчилгээний

технологит нийцсэн, зураг

төслийн дагуу суурилагдсан

0 10

18

Агааржуулалтын тоног

төхөөрөмжийг хуваарийн дагуу

ажиллуулдаг

0 5

19

Агааржуулалтын системд

үзлэг,

засвар үйлчилгээ тогтмол

хийдэг

0 5

20

Ажлын байрны харьцангуй

чийглэг, стандартын

шаардлага хангасан 

0 10

21

Ажлын байрны агаарын

урсгалын

хурд стандартын шаардлага

хангасан 

0 10

22

Ажлын байрны гэрэлтүүлгийн

хэмжээ эрүүл ахуйн стандарт

хэмжээг хангасан

0 10

23

Гэрлийн гялбалт, ойлт, сүүдэр

үүсээгүй, цонхоо тогтмол

цэвэрлэдэг

0 5

24

Гэрэлтүүлгийг унаж

хагарахгүйгээр байрлуулж,

суурилуулсан

0 5

25

Төвлөрсөн ба төвлөрсөн бус ус

хангамжийн системд

холбогдсон

0 5

26

Өөрийн эх үүсвэртэй

тохиолдолд худгийн барилга

байгууламж холбогдох

барилгын норм дүрмийн

шаардлага хангасан

0 5

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

7 дугаар зүйлийн 7.1, Гоо

сайхны бүтээгдэхүүн-

Үйлдвэрлэлийн зохистой

дадал (GMP)-ын арга зүйн

заавар MNS ISO

22716:2008-ын 4.5.2, 4.8,

Үйлдвэрлэлийн барилгын

салхивч агааржуулалтын

системд тавих ерөнхий

шаардлага MNS 5078:2001

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

7 дугаар зүйлийн 7.1, Гоо

сайхны бүтээгдэхүүн-

Үйлдвэрлэлийн зохистой

дадал (GMP)-ын арга зүйн

заавар MNS ISO

22716:2008-ын 4.7.1, 4.7.2,

Ажлын байрны

гэрэлтүүлгийн норм,

хэмжих аргад тавигдах

ерөнхий шаардлага MNS

4996:2000 

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

4 дүгээр зүйлийн 4.1.1,

Ундны ус Хүрээлэн буй

орчин. Эрүүл мэндийг

хамгаалах. Аюулгүй

байдал. Ундны ус. Эрүүл

ахуйн шаардлага, чанар,

аюулгүй байдлын үнэлгээ

MNS 0900:2018 

Хуудас 3



27

Эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн

хамгаалалтын бүсэд

бохирдуулагч эх үүсвэргүй

0 5

28

Үйлдвэрлэлд хэрэглэх усыг

зөөлрүүлэх, чанарыг

сайжруулах тоног

төхөөрөмжтэй

0 5

29

Ундны болон үйлдвэрийн ус нь

стандартын шаардлага

хангасан

0 5

30
Төвлөрсөн бохир усны шугамд

холбогдсон 
0 5

31

Цэвэрлэх байгууламжтай

тохиолдолд цэвэрлэсэн бохир

ус нь стандартын шаардлага

хангасан. 

0 5

32

Бохир усны цооногтой

тохиолдолд цооногийг "Ус

ашиглагч иргэн, аж ахуй нэгж,

байгууллага нь ахуйн бохир ус

зайлуулах цэгээ ус

тусгаарлагчаар тохижуулах

журам"-ын дагуу хийсэн.  

0 5

33

Бохир ус зөөвөрлөх гэрээг

холбогдох мэргэжлийн

байгууллагатай хийсэн

0 5

34

Бохир усны шугам

хамгаалалттай үйлдвэрлэлийн

хэсэгт ил задгай байрлаагүй,

битүү эргэлттэй 

0 5

0 55

35

Гоо сайхны түүхий эд,

бүтээгдэхүүн нь эрүүл ахуй,

стандартын шаардлага

хангасан 

0 10

36

Шинэ бүтээгдэхүүн, бодис,

бэлдмэл, материал, техник,

технологи нь хүний эрүүл

мэнд, байгаль орчинд сөрөг

нөлөөгүй 

0 5

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

4 дүгээр зүйлийн 4.1.1,

Ундны ус Хүрээлэн буй

орчин. Эрүүл мэндийг

хамгаалах. Аюулгүй

байдал. Ундны ус. Эрүүл

ахуйн шаардлага, чанар,

аюулгүй байдлын үнэлгээ

MNS 0900:2018 

Гурав. Гоо сайхны үйлдвэрийн түүхий эд, бүтээгдэхүүнд 

тавих хяналт

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.6,

Үйлдвэрлэлийн зохистой

дадал (GMP)-ын арга зүйн

заавар MNS ISO

22716:2008

Хуудас 4



37

Гоо сайхны бараа,

бүтээгдэхүүн нь эрүүл ахуйн

шаардлага хангасан болохыг

нотлох эрх бүхий

байгууллагаас олгосон

гэрчилгээ, шинжилгээний

бичигтэй 

0 10

38

Бэлэн болсон бараа

бүтээгдэхүүний хаяг шошгонд

үйлдвэрлэсэн болон хадгалах

хугацааг тодорхой бичсэн

0 5

39

Бэлэн болсон бараа

бүтээгдэхүүний хаяг шошгонд

найрлагыг тодорхой бичсэн  

0 5

40

Бэлэн болсон бараа

бүтээгдэхүүний хаяг шошгонд

хэрэглэх заавар, анхааруулгыг

тодорхой бичсэн  

0 5

41

Гоо сайхны бүтээгдэхүүний

савалгааны материал нь

чанар, аюулгүй байдлын

шаардлага хангасан 

0 5

42

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

8 дугаар зүйлийн 8.5,

Үйлдвэрлэлийн зохистой

дадал (GMP)-ын арга зүйн

заавар MNS ISO

22716:2008-ын 6.6.2

Гоо сайхны бараа,

бүтээгдэхүүнийг зохих

шаардлагын дагуу, хадгалж

зориулалтын тээврийн

хэрэгсэлээр тээвэрлэж түгээдэг

0 5

43

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

8 дугаар зүйлийн 8.4,

Үйлдвэрлэлийн зохистой

дадал (GMP)-ын арга зүйн

заавар MNS ISO

22716:2008

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч

нь түүхий эд, бүтээгдэхүүн,

үйлчилгээнийхээ чанар,

аюулгүй байдлыг хангаж,

эрсдэлээс урьдчилан

сэргийлэх, үүсэх сөрөг үр

дагавар, илэрсэн зөрчил

дутагдлыг шуурхай арилгах

арга хэмжээг авч ажилладаг

0 5

0 25

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.6,

Үйлдвэрлэлийн зохистой

дадал (GMP)-ын арга зүйн

заавар MNS ISO

22716:2008

Дөрөв.Бүтээгдэхүүний тоног төхөөрөмжийн аюулгүй 

байдал

Хуудас 5



44

Үйлдвэрлэлд ашиглаж буй

тоног төхөөрөмж цэвэрлэхэд

хялбар, халдваргүйжүүлэх

бодист тэсвэртэй материалаар

хийсэн

0 5

45

Тоног төхөөрөмж нь

бүтээгдэхүүний чанарт

нөлөөлөхгүй материалаар

хийгдсэн

0 5

46

Түүхий эд бүтээгдэгдхүүн

хадгалах байр нь агаар нэвчих,

тоос шороо, чийг нэвтрэхгүй

байхаар хамгаалагдсан

0 5

47
Тоног төхөөрөмжийн техникийн

үйлчилгээг тогтмол хийдэг
0 5

48

Үйлдвэрлэлд ашиглаж буй

хэмжих хэрэгслийг

баталгаажуулсан

0 5

0 45

49

Бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй

байдалд дотоодын хяналт

тавих лабораторитой 

0 10

50

Лаборатори нь шаардлагатай

тоног төхөөрөмж, татах шүүгээ,

агааржуулалтын  

төхөөрөмжөөр тоноглогдсон 

0 10

51
Лабораторид мэргэжлийн

боловсон хүчин ажилладаг
0 10

52

Түүхий эд материал, сав

баглаа боодол хүлээн авах,

хуваарилах, зарцуулах,

үйлдвэрлэлд оруулах, савлах,

дээж авах, хаяглах, тоног

төхөөрөмж засварлах, угааж

ариутгах зэрэг бүхий л үйл

ажиллагааг тусгасан

үйлдвэрлэлийн дотоод

журамтай.

0 5

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

7 дугаар зүйлийн 7.4,

Үйлдвэрлэлийн зохистой

дадал (GMP)-ын арга зүйн

заавар MNS ISO

22716:2008-ыг 5.1-5.9

Тав. Гоо сайхны бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдалд 

тавих дотоодын хяналт

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.6,

Үйлдвэрлэлийн зохистой

дадал (GMP)-ын арга зүйн

заавар MNS ISO

22716:2008-ын 9

Хуудас 6



53

Үйлдвэрлэлийн үйл

ажиллагааны дамжлага бүрд

хяналт тавьж, бүртгэл хөтөлдөг 

0 5

54

Түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг

агуулахад хадгалахдаа тус

бүрд нь хаяг, шошго

байрлуулж, температурын

горимыг хангуулж, бүртгэл

хөтөлдөг

0 5

0 20

55

Ажиллагсад нь эрүүл мэндийн

урьдчилан сэргийлэх үзлэг

шинжилгээнд жилд 2 удаа

хамрагддаг

0 5

56

Ажилласдын эрүүл мэндийн

дэвтэр

нь тухайн тушаалд заасан

шаардлагыг хангаж байгаа,

бичилт,

баталгаажуулалт нь бүрэн

хийгдсэн

0 5

57

Ажиллагсад нь хөдөлмөр

хамгааллын хувцсаар /халад,

цамц,

гутал, үсийг бүрэн халхлахуйц

толгойны өмсгөл, бээлий зэрэг/

хангагдсан, бүрэн хэрэглэж

хэвшсэн

0 5

58

Үйлдвэрийн байранд гадны хүн

оруулахдаа хамгаалах хувцас

/халат, улавч, малгай/

өмсүүлдэг

0 5

0 10

59

Нүдэнд харагдах хортон

шавьж, мэрэгч болон

тэдгээрийн үлдэгдэл байхгүй,

тогтмол хяналт хийдэг

0 5

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

7.4, Үйлдвэрлэлийн

зохистой дадал (GMP)-ын

арга зүйн заавар MNS ISO

22716:2008

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

8 дугаар зүйлийн 8.1, 8.6,

Үйлдвэрлэлийн зохистой

дадал (GMP)-ын арга зүйн

заавар MNS ISO

22716:2008-ын 9

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

13.1.7, 13.1.8, 

Эрүүл мэндийн сайдын

2017 оны А/145 тоот

тушаал

Зургаа. Ажиллагсадын ариун цэвэр, эрүүл ахуй

Долоо. Хортон шавжтай тэмцэх үйл ажиллагаа

Хуудас 7



60

Хортон шавьж, мэрэгчдээс

урьдчилан сэргийлэх,

халдваргүйтгэлийг мэргэжлийн

байгууллагаар хийлгэдэг

0 5

0 20

61
Хог хаягдлын тухай

хуулийн 15.1.1

Хогийн сав хог хаягдлыг

ангилах, ачих, цуглуулах

технологид нийцсэн

0 5

62
Хог хаягдлын тухай

хуулийн 15.1.2

Хогийн сав нь галд тэсвэртэй

материалаар хийгдсэн
0 5

63
Хог хаягдлын тухай

хуулийн 10.2.3

Хог хаягдал цуглуулах,

тээвэрлэх эрх бүхий иргэн, аж

ахуйн нэгж,

байгууллагатай хог тээврийн

үйлчилгээний гэрээ байгуулсан

0 5

64
Эрүүл ахуйн тухай

хуулийн 4.4.3

Иргэн, аж ахуйн нэгж,

байгууллага нь өөрийн өмч,

эзэмшил, ашиглалтад байгаа

газар болон орчны 50 метр

хүртэлх газрын хог хаягдлыг

цэвэрлэх, зайлуулах, ногоон

байгууламжийн арчилгааг

хийдэг

0 5

0 359 0 0

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:            

/ гарын үсэг, тамга/

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн

нэгж, байгууллагын эрх бүхий

албан тушаалтан

/ овог, нэр/

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн

7.4, Үйлдвэрлэлийн

зохистой дадал (GMP)-ын

арга зүйн заавар MNS ISO

22716:2008

Найм. Хог хаягдал

Хуудас 8



Хуудас 9


