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АГУУЛГА
ШӨХТГ товч танилцуулга
 Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай
хуулийн холбогдох заалтууд
 Төрөөс хэрэгжүүлж байгаа төсөл
хөтөлбөрүүд, судалгааны үр дүн
 Стандартын төслийн ажлын хэсэг товч
танилцуулга, хуванцар савны шалгалтын
дүгнэлт

ШӨХТГ

Хэрэглэгчийн боловсролыг дээшлүүлэх,
зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх
 Цаашид хэрэгжүүлэх санал /коджуулалт/
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ШУДАРГА ӨРСӨЛДӨӨН,
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ТӨЛӨӨ ГАЗАР
ШӨХТГ

Зах зээл дэх шударга өрсөлдөөнийг дэмжиж,
хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах хууль, эрх зүйн
орчинг сайжруулах зорилго үүрэг бүхий Монгол
Улсын Шадар сайдын харьяа Засгийн газрын
тохируулагч агентлаг юм.

Төрийн болон орон нутгийн
өмчийн хөрөнгөөр бараа,
ажил үйлчилгээ худалдан
авах тухай хууль
Сонгуулийн
тухай хууль
ШӨХТГ
Хэрэглэгчийн
эрхийг хамгаалах
тухай хууль

Зар
сурталчилгааны
тухай хууль

Өрсөлдөөний
тухай хууль
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ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ
ХУУЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

ШӨХТГ

“Хэрэглэгч” гэж бараа, ажил, үйлчилгээг
үйлдвэрлэл, аж ахуйн үйл ажиллагааны бус,
зөвхөн хувийн болон гэр бүл, ахуйн
хэрэгцээгээ хангахад зориулан захиалж,
худалдан авч, үйлчлүүлж байгаа, эсхүл
хэрэглэж байгаа хувь хүнийг;

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН
ХОЛБОГДОХ ЗААЛТУУД

ШӨХТГ

3. 4 дүгээр зүйл.Хэрэглэгчийн эрхийг
хамгаалахад баримтлах зарчим

5 дугаар зүйл.Чанар, аюулгүй байдлыг хангасан бараа
хэрэглэх, ажил, үйлчилгээгээр хангуулах хэрэглэгчийн
эрх
7 дугаар зүйл.Барааны талаар мэдээлэл авах
хэрэглэгчийн эрх

3

11/22/2017

Төрөөс хэрэгжүүлж байгаа төсөл
хөтөлбөр, хэлэлцүүлэг, ажлын хэсэгт
оролцсон байдал


2015.12.03 –ны өдөр Төрийн ордонд зохион байгуулсан “Хүнсний
сав, баглаа боодлын аюулгүй байдал, тулгамдаж буй асуудал,
хүний эрүүл мэндэд нөлөөлж буй нөлөөлөл, шийдвэрлэх арга зам”
сэдэвт хэлэлцүүлэг



Засгийн газрын 2016 оны 287 дугаар тогтоолоор баталсан “Сав,
баглаа боодол” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд
зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулах ажлын хэсэг

ШӨХТГ

Хийгдсэн судалгаанууд, үр дүн



ШӨХТГ

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага



МХЕГазар, Эрүүл мэндийн яам.



Нийслэлийн эрүүл мэндийн хүрээлэн
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Хуванцар савны хяналт шалгалтын
танилцуулга
2015 оны 10 дугаар сард 1/50 дугаартай удирдамжаар
НЭМХүрээлэнтэй хамтарсан шалгалтыг хийсэн.
ШӨХТГ

Хяналт шалгалтын дүгнэлт:
1.

Тухайн цаг үед нөхцөл шаардлагыг хангасан стандарт байхгүй
байгаа нь чанар аюулгүй байдалд анхаарал хандуулах,
хэрэглэгчийн хувьд ойлголт муу байгаа нь ноцтой байдлыг үүсгэж
байна.

2.

Хуванцар савны хэрэглэх заавар, хугацааны мэдээлэл Хүнсний
аюулгүй байдлын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.4.4, 12.4.5-д
заасныг хангаагүй.

3.

Олон Улсын хуванцар савны холбооноос гаргасан /.../ гаргасан
тэмдэг тэмдэглэгээтэй зөрчилдөж байгаа нь хэрэглэгчийн аюулгүй
байдалд шууд нөлөөлж, төөрөгдүүлэх нөхцлийг бий болгож байна.

ЦААШИД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ САНАЛ


ШӨХТГ

Хуванцар савалгаатай бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч
аж ахуйн нэгжүүдэд хуванцар саванд тавигддаг олон
улсын тэмдэглэгээг тавьж хэвшүүлэх;

Тараг, сүү, жүүс, ус гэх мэт.


Мөн хуванцар сав үйлдвэрлэгч нарт бараа
бүтээгдэхүүндээ олон улсын тэмдэг тэмдэглэгээг тавьж
хэвшүүлэх, үүнд хяналтын байгууллага хяналт тавих;



Хэрэглэгч нарт хуванцар савны тэмдэг тэмдэглэгээг
хэрхэн таньж, зориулалтын сав хэрэглэх талаар
сургалт сурталчилгааны арга хэмжээг тогтмол зохион
байгуулах, хэрэглэгчийн боловсролыг дээшлүүлэх.
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ШӨХТГ

АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА
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