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ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛД
ТАВИХ ТӨРИЙН ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТ
Хүнсний сав, баглаа боодол

ХУУЛЬ ЭРХЗҮЙН ОРЧИН

27 чиглэлээр

104

Монгол улсын
ХУУЛЬ

42

ОУ-н Гэрээ,
Конвенц

314

УИХ, ЗГ-н
ТОГТООЛ

3007

Стандарт, техникийн
ЗОХИЦУУЛАЛТ

434

Эрх зүйн
ДҮРЭМ, ЖУРАМ
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ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ХӨДӨӨ
АЖ АХУЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Үйлдвэрлэл,
үйлчилгээний хяналтын
хэлтэс-5

Хөдөө аж, ахуйн
хяналтын хэлтэс-6

МХЕГ-13
Аймаг, нийслэлийн хүнс, хөдөө аж
ахуйн хяналтын улсын байцаагч-213

Орон тооны бус улсын байцаагч –
390
3

Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа
эрхлэгчийн мэдээллийн бүртгэл

Хүнсний чиглэлийн үйл
ажиллагаа эрхлэгчийн
мэдээллийг бүртгэж
сан үүсгэдэг
/171,000/

-Төлөвлөлт хийх

-Өндөр эсрдэлтэй бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн
урьдчилсан хяналт
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Хүнсний зориулалтын бус хуванцар
савны талаар авах зарим арга
хэмжээний тухай
Засгийн газрын 2015 оны
496 тоот тогтоол

Хүнсний зориулалтын бус
хуванцарыг савыг хүнсний
худалдаа, үйлдвэрлэл,
үйлчилгээ, сургууль, цэцэрлэг,
эмнэлгийн газарт хоол, хүнсний
савлагаанд хэрэглэхийг хориглох,
хэрэгжилтэд нь хяналт
тавих, энэ тухай нийтэд мэдээлэл,
сэрэмжлүүлэг түгээх, сургалт,
сурталчилгаа зохион байгуулах
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Сав баглаа боодлын шинжилгээ
Хүнсний Аюулгүй байдлын Үндэсний Лавлагаа
Лабораторийн Ахуйн хими гоо сайхны лаб, Хүнд металлын
лаборатори , хүүхдийн тоглоом хүнсний бүтээгдэхүүний
нийлэг сав баглаа боодлын шинжилгээний арга MNS
5548:2005 MNS 6131:2011, MNS 5547-2005, MNS 56842006
сав баглаа боодлын материалаас хүнсний
бүтээгдэхүүнд шилжиж болзошгүй химйин бодисын
зөвшөөрөгдөх хэмжээ олон улсын багажит шинжилгээний
аргыг ашиглан химийн болон хүнд металлын шинжилгээ
хийж байна.
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Сав баглаа боодлын шинжилгээ
/2014 оны байдлаар /

Сав баглаа боодлын шинжилгээ
/2017 оны байдлаар/
•

•

•

Хоол үйлдвэрлэлийн газар 1373, хүнсний үйлдвэр 454, худалдаа
үйлчилгээний газар 1415, нийт 3244 хүнсний чиглэлийн үйл
ажиллагаа эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагыг хамруулан
хуванцар савны хэрэглээ, чанар, аюулгүй байдалд хяналт
шалгалт хийв.
Нийт 189 хуванцар савыг хими, нян судлалын лабораторийн
шинжилгээнд хамруулан чанар, аюулгүй байдлын талаар улсын
байцаагчийн дүгнэлт 15-ыг гарган хүнс, хоол үйлдвэрлэл,
худалдаа үйлчилгээний газруудад ашиглагдаж байсан нийт 29
нэр төрлийн 158 стандартын шаардлага хангаагүй, зориулалтын
бус хуванцар савыг хэрэглээнээс хасуулан устгасан.
Хүнсний салбарын үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн
нэгж, байгууллага, иргэдэд хүргэн хуванцар савны хэрэглээ,
чанар, аюулгүй байдал, зориулалтын бус хуванцар савны хор
холбогдол зэрэг сэдвээр МСС тогтмол зохион бйагуулж байна.
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Цаашид анхаарах асуудлууд
Стандартчилал, хэмжил зүйн газарт:
1.”Хүнсний бүтээгдэхүүнд зориулсан хуванцар сав.Техникийн ерөнхий
шаардлага. MNS 1010:1986”; “Хүнсний бүтээгдэхүүний нийлэг сав баглаа
боодол.Техникийн ерөнхий шаардлага. MNS 5547:2005”; “Сүүн
бүтээгдэхүүн савлах, хадгалах, тээвэрлэх журам MNS 3179:1981” зэрэг
Монгол улсын стандартуудыг өнөөгийн нөхцөл байдалд нийцүүлэн нэн
даруй шинэчлэх,
Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн засаг дарга нарт:
1. Химийн хорт болон аюултай бодисын хаягдалд хамаарах химийн
бодисын сав баглаа боодлыг хэрхэн цуглуулах, хадгалах, устгах устгалын
цэгийг харъяалах нутаг дэвсгэртээ хуульд заасны дагуу бий болгох;

Цаашид анхаарах асуудлууд
2.Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах,
устгах журам-ын 3.5.4-д “Химийн хорт болон аюултай бодисын сав баглаа,
боодлыг ахуйн зориулалтаар ашиглахыг хориглоно” гэж заасны дагуу
хүнсний зориулалтын бус шинэ, хуучин хуванцар савыг импортлох,
худалдах, ялангуяа хүнсний худалдаа үйлчилгээ, нийтийн хоол үйлдвэрлэл,
сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг зэрэг газруудад хэрэглэхийг хориглох,
хязгаарлах шийдвэрийг гаргаж, хэрэгжилтэд нь хяналт тавьж ажиллах;
3. Зориулалтын бус хуванцар савыг хүнсний зориулалтаар хэрэглэхгүй
байх, хэрэглэснээр хүний эрүүл мэндэд учирч болох хор холбогдлын
талаар төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран олон нийтэд
мэдээлэл, сэрэмжлүүлэг, зөвөлгөө өгөх, сургалт сурталчилгааны ажлыг
өргөн хүрээтэй зохион байгуулах;
4.Зах, худалдааны төвүүдэд хүнсний зориулалтын бус хуванцар савыг
худалдаалахыг хориглох талаар дотоодын хяналтыг тавьж ажиллах;
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Соён гэгээрүүлэх
ОЛОН НИЙТ, СОШИАЛ СҮЛЖЭЭ

АНХААРАЛ ТАВЬСАНД
БАЯРЛАЛАА
12
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