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             “Зөвлөмж хђргђђлэх тухай” 

 
        АСЕМ-ийн орнуудын дээд хэмжээний 11 дэх удаагийн чуулга уулзалтыг 

зохион байгуулан явуулах ажлын бэлэн байдлыг хангуулах ђђднээс Мэргэжлийн 

хяналтын ерөнхий газраас чуулга уулзалтанд оролцогчдын хоол, хђнсний  аюулгђй 

байдлыг  хангуулах  зорилгоор  энэхђђ  зөвлөмжийг гаргалаа. 

       Хђнсний бђтээгдэхђђний аюулгђй байдлыг хангуулахад согтууруулах ундааны 

ђйлдвэрлэлийн ђйл ажиллагаа эрхлэгч та бђхэн дараахь зђйлђђдийг анхааралдаа 

авч хэрэгжђђлэн ажиллахыг зөвлөж байна. 

Нэг.  Бђтээгдэхђђн ђйлдвэрлэх  ђйл ажиллагаанд: 

1.1 Согтууруулах ундааны ђйлдвэрлэлийн ђндсэн болон туслах тђђхий эд, 

хђнсний нэмэлтђђд нь стандартын шаардлага хангасан, гарал ђђсэл нь тодорхой, 

хадгалалтын хугацаа дуусаагђй байх. Ургамлын гаралтай тђђхий эд гарал ђђслийн 

гэрчилгээтэй байна. Тђђхий эд, хђнсний нэмэлт, туслах материалын тус, тусын 

дагалдах бичиг баримтыг төрөлжђђлэн баримтжуулан хадгалах; 

1.2 Хђнсний нэмэлт нь эрх бђхий байгууллагад бђртгэлтэй нэмэлтийг 

ђйлдвэрлэлд хэрэглэх. Худалдаж авахдаа MNS САС 192-2015 стандартад тусгагдсан 

хђнсний нэмэлтийг сонгож  авах ба зориулалтын дагуу хэрэглэх; 

1.3 Хђний эрђђл мэндэд сөрөг нөлөөгђй материалаар хийсэн хђнсний 

зориулалтын сав баглаа, боодол хэрэглэх. Савлагааны материалыг дагалдаж ирсэн 

гэрчилгээг хадгалах; 

1.4  Эрх бђхий байгууллага буюу нийлђђлэгч, ђйлдвэрлэгчээс олгосон чанарын 

баталгаа, гэрчилгээгђй тђђхий эд, материал, бодис, бђтээгдэхђђнийг ђйлдвэрлэлд 

ашиглахыг хориглоно; 

1.5  Чанарын алба, нэгж, ажилтан нь бђтээгдэхђђний цуврал бђрийг дотоодын 

хяналтын лабораторийн сорилтын ђр дђнг ђндэслэн чанарын гэрчилгээ ђйлдэн 

баталгаажуулж, худалдаа ђйлчилгээнд гаргаж байх; 
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1.6 Согтууруулах ундааны ђйлдвэрлэлийн тоолуур нь Хэмжлийн нэгдмэл 

байдлыг хангах тухай хуулийн дагуу загварын туршилтад тэнцэж, улсын бђртгэлд 

бђртгэгдэн баталгаажсан байх; 

1.7  Элсэн болон нђђрсэн шђђлтђђр нь ажиллагааны ђед бђрэн битђђмжлэгдсэн 

байна. Шђђлтђђрийг зааврын дагуу цаг тухай бђр сэргээсэн бђртгэл хөтөлдөг байх; 

1.8  Усыг шђђж, боловсруулж хэрэглэдэг бол усны шђђлтђђрђђдийг зааврын 

дагуу хугацаанд нь сольж, сэргээсэн байна. 

Ус зөөлрђђлэгч нь сульфо-уголь, КУ-1,2,3..23 гэх мэт зориулалтын материал 

ашиглана.  Механик хольц, зэв зэргийг ялгахад 1.5-3.5 мм хэмжээтэй кварцын элс, 

урьдчилан боловсруулсан хадан цагаан чулуу, хялгасан /капиляр/ сђвтэй бусад 

шђђлтђђр байна./ усыг төмөр, хђнд металл зэрэг химийн бодисоос цэвэрлэхэд 

хђнсний зориулалтын шђђлтђђрийг хэрэглэж болно/ 

 1.9  ёйлдвэрлэлийн жор, орц технологийн зааварт  хэрэглэгдэх тђђхий эд, 

хђнсний нэмэлтийн орц найрлагыг нарийн тусгана. Боловсруулсан технологийн жор, 

орц зааврыг захирал баталгаажуулж, технологийн жор, зааварт тусгагдсаны дагуу 

технологийн дамжлага, ђе шат бђрт  тђђхий эд, нэмэлтийг хэрэглэж байгаа эсэхийг 

дотоод хяналтын нэгж ажилтан давхар хянаж баталгаажуулж, бђртгэл хөтлөх; 

 1.10 Согтууруулах ундааны ђйлдвэрлэлийн техникийн зохицуулалт 

MNTR1:2008. 3.2.2.1, 3.2.2.2-д заасны дагуу ђéëäâýðëýëèéí ¿íäñýí ò¿¿õèé ýä, 

ìàòåðèàë, õýðýãëýæ áóé óñ, áýëýí á¿òýýãäýõ¿¿íä өөрийн  магадлан итгэмжлэгдсэн 

эсвэл хөндлөнгийн магадлан итгэмжлэгдсэн аль нэг лабораториор баталгаажуулдаг, 

шинжилгээний дђнг хадгалдаг байх; 

1.11 Зориулалтын агуулах нь термометртэй, температурыг тогтмол хянаж, 

дотоод хяналтыг тавьж, бђртгэл хөтөлдөг байх; 

1.12 Бђтээгдэхђђний шинж чанар, хадгалалтын нөхцлөөс хамааран 

зориулалтын тээврийн хэрэгслийг сонгож, тээвэрлэдэг байх; 

  1.13  Бђтээгдэхђђний хаяг, шошго нь “Хђнсний бђтээгдэхђђний аюулгђй байдлыг 

хангах тухай хууль”-ийн 12 дахь зђйлд заасан дараах шаардлагыг хангасан байна. 

ёђнд: 

-хђнсний тђђхий эд, бђтээгдэхђђний нэр; 

-ђйлдвэрлэгчийн нэр, хаяг; 

-хэмжээ, тоо ширхэг, бђтээгдэхђђний цувралын дугаар; 

-ђйлдвэрлэсэн он, сар, өдөр; 

-хадгалах хугацаа, эсхђл хэрэглэж дуусах хугацаа; 



-хадгалах нөхцөл; 

-тэжээллэг чанар, орц, найрлага; 

-хэрэглэх арга; 

-гаж нөлөө, хориглох заалтыг тус тус тусгасан байна. 

   Дараах тохиолдолд хђнсний тђђхий эд, бђтээгдэхђђнийг буруу шошголсон гэж ђзнэ: 

           - шошго худал мэдээлэл агуулсан; 

           - тухайн хђнсний тђђхий эд, бђтээгдэхђђн өөр хђнсний нэрээр бичигдсэн; 

           - өөр хђнсний тђђхий эд, бђтээгдэхђђний сав, баглаа боодол ашиглан шошгыг   

дуурайлгаж хуурамчаар ђйлдсэн; 

           - Монгол Улсад болон олон улсад хэрэглэдэг тэмдэг, тэмдэглэгээг шошгод 

тавиагђй; 

          - унших боломжгђй, ойлгомжгђй ђг, өгђђлбэр, он, сар, өдөр бичигдээгђй байх; 

1.14 Буцаан болон татан авсан бђтээгдэхђђнийг шийдвэр гартал бусад энгийн 

бђтээгдэхђђнээс  тусад нь  тодорхой хаягжуулж хадгалдаг байх;       

1.15  Хђнсний тђђхий эд, бђтээгдэхђђний ул мөрийг мөрдөн тогтоох “ нэг алхам 

урагш”, “ нэг алхам хойш” бђртгэлийг хөтөлж  хэвшсэн, зохих арга хэмжээ авч 

ажилладаг, бђртгэл хөтөлдөг байх; / Бђтээгдэхђђн тђђхий эдийн баримт падаан, нэр 

төрөл, тоо хэмжээ,  хэзээ ђйлдвэрт авчирсан, ђйлдвэрээс ачигдсан зэрэг / 

Хоѐр .ёйлдвэр, цехийн  угаалга,  цэвэрлэгээ, халдваргђйтгэлийн байдалд: 

  2.1 Лонхыг дэвтээж хђнсний ђйлдвэрлэлд хэрэглэж болох зориулалтын 

материал ашиглан цэвэрлэсний дараа халуун, бђлээн усаар сайтар зайлж ђлдэгдэл 

уусмалыг бђрэн арилгасны дараа савладаг байх; 

     2.2 Тоног төхөөрөмж багаж, хэрэгслийг ажил дууссаны дараа тогтмол угааж 

цэвэрлэдэг, ажлын байр, туслах өрөө, ариун цэврийн өрөөнд байнгын урсгал болон их 

цэвэрлэгээг хийх хуваарьтай, хуваарийн дагуу тогтмол хийж хэвшсэн, цэвэрлэгээ 

хийсэн талаараа бђртгэл хөтөлдөг, цэвэрлэгээний ђр дђнд хяналт тавьдаг, 

ђйлдвэрлэлийн байр бусад өрөө, тасалгаа, агуулахын орчин нь хђнсний  

 

 

бђтээгдэхђђнийг шууд болон дамжин бохирдуулах нөлөөлөл ђзђђлэхээргђй  цэвэрхэн 

байх; 

 2.3 Боловсруулалтын хэсгђђдэд – 540 люкс, агуулахад – 220 люкс, коридорт – 

110 люкс байхаар гэрэлтђђлэгийг зөв зохион байгуулах; 



 2.4 Агааржуулалтын системд хортон шавьж, мэрэгч нэвтрэхээс хамгаалсан 

торон хаалт хамгаалалт хийх, агааржуулалтын системийг буруу суурилуулсан, 

доголдолтой ажилладаг, агаарын солилцоо муу явагдсанаас чийг хуримтлагдах, цан 

цохих,  хөгц мөөгөнцөр ђђсэхээс сэргийлэх ; 

      2.5 Хђнсний ђйлдвэрт зөвхөн хэрэглэх зориулалтын цэвэрлэгээний бодис 

болон бусад химийн бодисыг хэрэглэнэ. Цэвэрлэгээний болон халдваргђйжђђлэлтийн 

бодисуудыг тусгай  өрөөнд эсвэл шђђгэнд хадгална. Зөвхөн нэг өдрийн хэрэгцээнд 

шаардагдах хэмжээгээр боловсруулалтын хэсэгт битђђ саванд хадгалах ба ђђнээс 

илђђ гарсныг нь боловсруулалтын хэсгээс гадна, хђнс эсвэл савлагааны материалаас 

хол,  хђнстэй хђрэлцэхгђй газарт хадгалах; 

      2.6 Цэвэрлэгээ, халдваргђйжђђлэлтийн бодис нь тоног төхөөрөмж, багаж 

хэрэгсэл, бандан тавиур, цех, тасгийн өрөө тасалгааны хана шал, тааз, цонх г.м угаах 

халдваргђйжђђлэх хэсгээс  хамаарч  батлагдсан зааврыг баримтлан найруулж 

хэрэглэдэг байх;  

  2.7 ёйлдвэрлэлийн дамжлагын гар угаалтуурын хэсэгт шаардлагатай саван, 

ариутгалын бодис, хатаагч, хэрэгслђђдийг байршуулан, ажилчдын гар цэвэр, халдварт 

өвчний ђђсгэгчийг  тараахгђй байх нөхцлийг бђрдђђлэх; 

      2.8 Хортон шавьж, мэрэгчдээс урьдчилан сэргийлэх, шавьжгђйтгэл, 

мэрэгчгђйтгэл,    халдваргђйтгэлийг тусгай зөвшөөрөлтэй, мэргэжлийн байгууллагаар 

улиралд 1 удаа хийлгэдэг, бђртгэл хөтөлж, хяналт тавьдаг байх; 

            2.9  Хог, хаягдлыг тусгай цэгт тђр хадгалж, графикийн дагуу зайлуулж бђртгэл 

хөтлөх,  хогийн савыг таглаж, тусгайлсан таних тэмдэгтэй байлгах; 

Гурав. Ажиллагсадын ариун цэврийг хангуулахад: 

       3.1 Хђнсний тђђхий эд, бђтээгдэхђђнтэй харьцаж ажилладаг ажилчдыг эрђђл 

мэндийн урьдчилан сэргийлэх сђрьеэ, арьс өнгөний ђзлэгт, нян тээгч, хамар, 

залгиурын арчдас, цагаан хорхойн шинжилгээнд хамруулан цээжний зураг авахуулж, 

баталгаажуулсан дэвтрийг ажлын байранд хадгална. Урьдчилан сэргийлэх ђзлэгт 6 

сар тутамд хамрагдсан байх; 

    

 3.2  Ажилчдын халдварт өвчнөөр өвчилсөн байдал, ил шарх сорвигђй, 

зђсэгдээгђй, өвчний шинж тэмдэг илэрч байгаа эсэхэд хяналт тавьж бђртгэл хөтөлнө. 

Илэрхий шарх сорвитой, зђсэгдсэн, өвчний шинж тэмдэг илэрч байвал эмнэлгийн 

хяналтанд явуулж эрђђлжђђлэх арга хэмжээг авч ажиллана.  



   3.3  Хђнсний дамжин бохирдлоос сэргийлж, ажилчид ажлын байранд ээмэг, 

бөгж, зђђлт, бугуйн цаг, гар утас зэргийг хэрэглэдэггђй, гарын хумс ургуулж будаагђй 

зэргээр хђнсний эрђђл ахуйн ерөнхий зарчмын дадлуудыг хэрэгжђђлж, мөрдөн 

ажилладаг байх; 

   3.4  Ажлын хувцас хэрэгсэл нь хђнсэнд бохирдол ђђсгэхээргђй материал 

хийцтэй байх ба ажиллагсад нь бђрэн өмсөж хэрэглэж хэвшсэн байна. Удирдлагын 

зђгээс ажиллагсдыг хөдөлмөр хамгааллын хувцас, хэрэгслээр бђрэн хангана. Хэрэв 

ажиллагсдад нэг удаагийн бээлий өмсђђлдэг бол бохирдох болгонд нь шинээр сольж 

хэрэглэх нөхцлийг бђрдђђлж, хангалттай хэмжээгээр нэг удаагийн бээлийгээр 

хангасан байна. Нэг удаагийн бээлийг хэрэглэсний дараа дахин хэрэглэж болохгђй. 

Ажлын хувцастайгаа ажлын байрнаас гарахыг хориглоно; 

 3.5   Гар бохирдсон ђед болон бие засах газарт орсны дараа гараа тогтмол 

угааж ариутгахыг анхааруулсан санамжуудыг хђний нђдэнд ил харагдах газруудад 

байрлуулсан байна. Ажиллагсад дараах тохиолдлуудад гараа байнга угааж байх 

ѐстой:  Ажлаа эхлэхийн өмнө, ажлын дундуур бохирдсон ђед, эсвэл шаардлагатай 

бол аль болох ойр ойрхон, тђђхий эдтэй харьцаж ажилласны дараа боловсруулсан 

бђтээгдэхђђнтэй харьцахын өмнө, ариун цэврийн өрөөнд орсны дараа, хоол идсэн 

болон тамхи татсаныхаа дараа, ээлжийн төгсгөлд;  (ђйлдвэрлэлийн хэсгээс гарч 

явахын өмнө)  

   3.6 Ажилчдад ђйлдвэрлэлийн болон эрђђл ахуйн зохистой дадлуудыг 

хэвшђђлэх, мэдлэг чадварыг нь сайжруулах зорилгоор хђнсний аюулгђй байдал, 

дамжин бохирдол ђђсэх нөхцлђђд, эрђђл ахуйн талаарх сургалтанд хђнстэй харьцдаг 

ажилтан бђр  заавал хамрагдсан байх;  

     Согтууруулах ундааны ђйлдвэрлэл эрхлэгч нар нь “Хђнсний тухай” хуулийн 12.1-

д  “Хђнсний чиглэлийн ђйл ажиллагаа эрхлэгч нь хђнсний сђлжээний өөрт хамаарах ђе  

 

 



 



 

 


