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Нэгдүгээр бүлэг. Ерөнхий зүйл 

 
1 дүгээр зүйл. Зорилго 

 
1.1. Энэхүү техникийн зохицуулалтын зорилго нь тамхин бүтээгдэхүүнд тавих шаардлага, 
тамхин бүтээгдэхүүнийг тодорхойлох журам, тохирлын үнэлгээ (баталгаажуулалт) хийх 
хэлбэр, схем, журмыг тогтооход оршино. 

 
2 дугаар зүйл. Хамрах, хэрэглэх хүрээ 

 
2.1 Энэхүү техникийн зохицуулалтыг хүний амьдрал, эрүүл мэнд, байгаль орчныг хамгаалах, 
тамхин бүтээгдэхүүний хэрэглэх зориулалт, аюулгүй байдлын талаар хэрэглэгчийг 
төөрөгдүүлэх үйлдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Дэлхийн эрүүл мэндийн 
байгууллагын Тамхины хяналтын суурь конвенцын заалтуудад нийцүүлэн боловсруулав. 
 
2.2 Энэхүү техникийн зохицуулалтыг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт, тамхин бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэл, худалдаа эрхлэгч иргэн, хуулийн этгээд заавал мөрдөнө. Энэхүү техникийн 
зохицуулалт нь импортын худалдаанд нэгэн адил хамаарна. 
  

2.3 Энэхүү техникийн зохицуулалтыг тамхин бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдаа эрхлэх 
тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ олгох, сунгах, үйлдвэрийн дотоод хяналтын лабораторийг 
итгэмжлэх, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, тохирлын баталгаанд хамруулах 
үйл ажиллагаанд баримтална.  
 
3. Энэхүү техникийн зохицуулалт дараах бүтээгдэхүүнд үйлчлэхгүй. Үүнд: 
 
а) чанарын болон аюулгүй байдлын хяналт хийх, олон улсын стандартын дагуу хэмжилт 
хийх, лаборатори хоорондын харьцуулсан туршилт явуулах, техникийн зохицуулалтын 
шаардлагын дагуу нормчилсон үзүүлэлтийг хэмжих, тоног төхөөрөмжид тохируулга хийх, 
харьцуулсан сорилт явуулах, дегустаци буюу амтлах мэдрэхүйн үнэлгээ хийх, загвар 
дизайныг нь судлах зорилгоор лаборатори, тамхин бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, импортлогч 
(борлуулагч)-ийн Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оруулсан дээж; 
 
б) олон улсын үзэсгэлэн, яармагийн зохион байгуулагч, түүнд оролцогчийн Монгол Улсын 
нутаг дэвсгэрт үзмэр, загварын зориулалтаар оруулсан дээж. 
 

3 дугаар зүйл. Эш таталт 
 

1.4. Энэхүү техникийн зохицуулалтад эш татсан баримт бичгүүдэд нэмэлт, өөрчлөлт орсон 
тохиолдолд сүүлд хүчин төгөлдөр болсон баримт бичгийг баримтална. 
 

- MNS ISO 10185 Тамхи тамхин бүтээгдэхүүн. Тайлбар толь 
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4 дүгээр зүйл. Үндсэн ойлголт 

 
Энэхүү техникийн зохицуулалтыг хэрэглэхдээ дараах ойлголт, тодорхойлолтыг хэрэглэнэ. Үүнд: 

 
4.1 “тамхин бүтээгдэхүүнийг тодорхойлох” гэж энэхүү техникийн зохицуулалтыг хэрэглэх 
хүрээнд бүтээгдэхүүний шинжийн ижил байдлыг тогтоох; 
 
4.2 “үйлдвэрлэгч” гэж өөрийн нэрээр тамхин бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг буюу үйлдвэрлэн 
борлуулдаг бөгөөд энэхүү техникийн зохицуулалтын шаардлагад тухайн тамхин 
бүтээгдэхүүнийг тохируулах талаар хариуцлага хүлээх хуулийн этгээд; 
 
4.3 “импортлогч” гэж Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт тамхин бүтээгдэхүүн оруулах зорилгоор 
Монгол  улсад бүртгэлгүй этгээдтэй гадаад худалдааны гэрээ байгуулан, тамхин бүтээгдэхүүн 
борлуулдаг бөгөөд техникийн зохицуулалтын шаардлагад тухайн тамхин бүтээгдэхүүнийг 
тохируулах талаар хариуцлага хүлээх Монгол  улсад бүртгэлтэй этгээд; 
 
4.4 “тамхин бүтээгдэхүүнийг зах зээлд эргэлтэд оруулах” гэж Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт 
явагдах үйлдвэрлэгч (үйлдвэрлэгчийн эрх бүхий этгээд), импортлогч (борлуулагч)-оос 
хэрэглэгч хүртэлх, тамхин бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн дараах бүхий л процессыг 
хамарсан тамхин бүтээгдэхүүний хөдөлгөөн; 
 
4.5 “тамхины ургамал” гэж тамхи үйлдвэрлэхэд хэрэглэх түүхий эд гаргах зорилгоор 
тариалдаг чэсэнцрийн овгийн Nicotiana төрлийн Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica зүйлийн 
ургамал; 
 
4.6 “тамхи үйлдвэрлэхэд хэрэглэх түүхий эд” гэж ургац хураалтын дараа болон 
үйлдвэрийн бусад аргаар боловсруулсан тамхины ургамал (цаашид “түүхий эд” гэх); 
 
4.7 “тамхи” гэж хүлхэх, зажлах, үнэрлэх, эсхүл бусад хэрэглээн аргаар тамхины навчийг, 
эсхүл тамхины ургамлын бусад хэсгийг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн түүхий эд болгон 
үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн; 
 
4.8 “тамхины төрөл” гэж хэрэглэгчийн шинж чанар, хэрэглэх аргаараа ижил төстэй утаат 
болон утаагүй тамхины бүлэг.  Үүнд янжуур тамхи, навчин тамхи, нарийн ороосон навчин 
тамхи (сигарилла буюу сигарита), папирос, усан гаансны тамхи, нарийн зүсмэл тамхи, дүнсэн 
тамхи, биди, кретек, хүлхдэг тамхи, зажилдаг тамхи, хамрын тамхи, насвай болон бусад 
тамхи багтана; 
 
4.9 “утаат тамхи” гэж хүлхэх, зажлах, үнэрлэх зэргээс өөрөөр хэрэглэх зориулалттай 
тамхи; 
 
4.10 “янжуур тамхи” гэж түүхий эдийг зүсэж бэлтгэн, янжуур тамхины цаасаар ороосон 
утаат тамхины төрөл; 
 
4.11 “шүүлтүүртэй янжуур тамхи” гэж түүхий эдийг зүсэж бэлтгэн, янжуур тамхины цаасаар 
ороосон (асаах төгсгөл), шүүлтүүртэй утаат тамхины төрөл; 
 
4.12 “шүүлтүүргүй янжуур тамхи” гэж түүхий эдийг зүсэж бэлтгэн, янжуур тамхины цаасаар 
ороосон (асаах төгсгөл) утаат тамхины төрөл;  
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4.13 “навчин тамхи” гэж навчин тамхины болон бусад түүхий эдээр үйлдвэрлэсэн утаат 
тамхины төрөл бөгөөд дараах гурван үеэс бүрдэнэ. Үүнд: навчин тамхины болон бусад 
түүхий эдийг бүтнээр нь, нунтаглаж, эсхүл зүсэж бэлтгэсэн гол, навчин тамхины болон бусад 
түүхий эдээр хийсэн ороогч навч, навчин тамхины ургамлын навчаар хийсэн хуйлаас эдгээр 
болно. Навчин тамхины уртын гуравны нэг (эсхүл түүнээс урт) нь 11 миллиметр (мм)-ээс 
багагүй зузаантай байна. 
 
4.14 “нарийн ороосон навчин тамхи (сигарилла буюу сигарита)” гэж навчин тамхины болон 
бусад түүхий эдээр үйлдвэрлэсэн утаат тамхины төрөл бөгөөд дараах хэд хэдэн үеэс 
бүрдэнэ. Үүнд: навчин тамхины болон бусад түүхий эдийг зүсэж буюу тасалж бэлтгэсэн гол, 
навчин тамхины болон бусад түүхий эдээр хийсэн ороогч навч, мөн навчин тамхины 
ургамлын навч, дахин боловсруулсан тамхи, эсхүл целлюлоз ба тамхины ургамал ашиглан 
үйлдвэрлэсэн тусгай цаасаар хийсэн хуйлаас эдгээр болно. Нарийн ороосон навчин тамхи 
нь ороогч навчгүй байж болно. Нарийн ороосон навчин тамхи нь шүүлтүүртэй байж болно. 
Гурван үетэй нарийн ороосон навчин тамхины зузаан 11 миллиметр (мм)-ээс хэтэрч 
болохгүй; 
 
4.15 “папирос” гэж зүсмэл түүхий эд ба хөндий соруулын зориулалтын цаасаар хийсэн 
боодол хэлбэртэй хөндий соруулаас бүрдсэн утаат тамхины төрөл бөгөөд түүнийг ороосон 
цаас нь хөрөөний шүд хэлбэрээр цавуугүй холбосон папирос (янжуур)-ын цаас байна. 
Папирос тамхины хөндий соруулд шүүгч материал хийж болно; 
 
4.16 “усан гаансны тамхи” гэж түүхий эдийг зүсэх, таслах зэрэг аргаар боловсруулж, тамхи 
үйлдвэрлэх зориулалттай тамхины түүхий эд болон бусад орц нэмсэн буюу нэмээгүй, усан 
гаансаар хэрэглэх зориулалттай утаат тамхины төрөл; 
 
4.17 “нарийн зүсмэл тамхи” гэж тамхины ургамлыг зүсэх, таслах, мушгих, шахах зэрэг 
аргаар боловсруулж, тамхин бус түүхий эд, соус, үнэр оруулагч нэмсэн буюу нэмээгүй, цэвэр 
жингийнх нь 25-аас доошгүй хувь нь 1 мм буюу түүнээс бага өргөнтэй ширхгээс бүрдсэн, 
янжуур буюу папирос тамхийг гараар үйлдвэрлэх зориулалттай утаат тамхины төрөл; 
 
4.18 “дүнсэн тамхи” гэж тамхины ургамлыг зүсэх, таслах, мушгих, шахах зэрэг аргаар 
боловсруулж, тамхин бус түүхий эд, соус, үнэр оруулагч нэмсэн буюу нэмээгүй, цэвэр 
жингийнх нь 75-аас дээш хувь нь 1 мм-ээс дээш өргөнтэй ширхгээс бүрдсэн, гаансаар 
хэрэглэх зориулалттай утаат тамхины төрөл; 
 
4.19 “биди” гэж нунтагласан тамхины ургамлын навч, судал, шилбэ бүхий хольцыг тенду 
хэмээх хатаасан навчинд боож, утсаар уяж бэлтгэсэн утаат тамхины төрөл; 
 
4.20 “кретек” гэж нунтагласан башир цэцэг, зүсмэл түүхий эдийн хольц дээр соус, үнэр 
оруулагч нэмж, янжуур тамхины цаас буюу эрдэнэшишийн голны хатаасан навчинд боож 
бэлтгэсэн, шүүлтүүртэй буюу шүүлтүүргүй утаат тамхины төрөл; 
 
4.21 “утаагүй тамхи” гэж хүлхэх, зажлах, үнэрлэж хэрэглэх зориулалттай тамхи; 
 
4.22 “хүлхдэг тамхи (снюс)” гэж цэвэрлэсэн тамхины тоос буюу зүсмэл тамхины жижиг 
хэсгүүдийг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн боловсруулж, тамхин бус түүхий эд болон бусад орц 
нэмсэн буюу нэмээгүй, хүлхэж хэрэглэх зориулалттай утаагүй тамхины төрөл; 
 
4.23 “зажилдаг тамхи” гэж тамхины ургамлын навчны хэсгүүд дээр тамхин бус түүхий эд 
болон бусад орц нэмж буюу нэмэхгүйгээр шахаж үйлдвэрлэсэн, зажилж хэрэглэх 
зориулалттай утаагүй тамхины төрөл; 
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4.24 “хамрын тамхи” гэж тамхины ургамлыг нарийн нунтаглаж, тамхин бус түүхий эд болон 
бусад орц нэмсэн буюу нэмээгүй, үнэрлэж хэрэглэх зориулалттай утаагүй тамхины төрөл; 
 
4.25 “насвай” гэж тамхины ургамал, шохой болон бусад тамхин бус түүхий эдээр 
үйлдвэрлэсэн, хүлхэж хэрэглэх зориулалттай утаагүй тамхины төрөл; 
 
4.26 “тамхин бүтээгдэхүүн” гэж хэрэглэгчид зориулан савласан тамхи; 
 
4.27 “тамхин бүтээгдэхүүний нэр” гэж үйлдвэрлэгчээс тухайн тамхин бүтээгдэхүүнд оноож 
өгсөн нэр; 
 
4.28 “орц” гэж тамхи үйлдвэрлэхэд хэрэглэсэн, бэлэн болсон тамхинд өөрчлөгдсөн болон 
өөрчлөгдөөгүй хэлбэрээр агуулагдах бодис (үүнд тамхины ургамлын навч болон тамхины 
ургамлын бусад хэсэг орохгүй); 
 
4.29 “тамхин бус материал” гэж тамхины найрлагад багтаж (түүхий эдээс бусад), түүнд 
үйлдвэрлэгчээс тогтоосон шинж чанар, онцлог шинж, хэлбэрийг бий болгосон материал. 
Тамхин бус материалыг дараах байдлаар ангилна. Үүнд: папиросын цаас, янжуурын цаас, 
хошуувч цаас, хөндий соруулын цаас, шүүлтүүр ороох цаас (фицелла), шүүлтүүрийн 
материал, цавуу, бэх, хүлхдэг тамхи (снюс)-ны хэсгийг ороох цаас; 
 
4.30 “тамхины бохь” гэж тамхины никотингүй утааны хуурай конденсат; 
 
4.31 “никотин” гэж никотины алколойд; 
 
4.32 “нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO)” гэж нүүрстөрөгч агуулсан бодисын дутуу шаталтын 
бүтээгдэхүүн; 
 
4.33 “шүүлтүүр” гэж үйлдвэрлэлийн явцад тамхины үзүүртэй холбосон, тамхины утааны 
хэсгийг барих зориулалттай хэрэгсэл; 
 
4.34 “тамхины хор хөнөөлийн тухай анхааруулга” гэж тамхи, тамхины утааны хүний эрүүл 
мэндэд учруулах хор хөнөөлийг бичвэр бүхий зургаар дүрсэлсэн мэдээлэл; 
 
4.35 “лиценз олгогч” гэж барааны тэмдгийг лицензийн гэрээгээр ашиглах эрх олгосон, 
тухайн барааны тэмдгийн эрхийг эзэмшигч; 
 
4.36 “үйлдвэрлэгчийн эрх бүхий этгээд” гэж Монгол  улсын хууль тогтоомжийн дагуу түүний 
нутаг дэвсгэрт бүртгүүлсэн бөгөөд гадаадын үйлдвэрлэгчтэй гэрээ байгуулсны үндсэн дээр 
тамхин бүтээгдэхүүнийг нь энэхүү техникийн зохицуулалтын шаардлагад тохируулах үүрэг 
хүлээж, мөн тухайн тамхин бүтээгдэхүүнийг энэхүү техникийн зохицуулалтын шаардлагад 
тохируулаагүй тохиолдолд хариуцлага хүлээх хуулийн этгээд буюу хувиараа бизнес эрхлэгч 
хувь хүн; 
 
4.37 “хавчуулах хуудас” гэж хэрэглэгчид зориулсан мэдээллийг байрлуулах боломжгүй 
хэрэглээний сав, баглаа, боодол бүхий тамхийг борлуулах, түүнчлэн навчин тамхи, нарийн 
ороосон навчин тамхи (сигарилла буюу сигарита)-ийг ширхэглэн борлуулах үед хэрэглэдэг, 
хэрэглэгчид зориулсан мэдээлэл бүхий хуудас; 
 
4.38 “хяналтын байгууллага” гэж үйлдвэрлэгчийн үйлдвэрлэлийн процесс, хэрэглэж байгаа 
түүхий эд, материал, тамхины чанарт хяналт тавих байгууллага;  
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4.39 “хэрэглээний сав, баглаа, боодол” гэж эцсийн хэрэглэгчид борлуулах бүтээгдэхүүнийг 
худалдах буюу анхан шатны савлалт хийх зориулалттай сав, баглаа, боодол. 

 
Хоёрдугаар бүлэг.  

Монгол Улсын зах зээлд тамхин бүтээгдэхүүнийг эргэлтэд оруулах журам 
 

6. Энэхүү техникийн зохицуулалтын шаардлага, мөн тухайн тамхин бүтээгдэхүүнд хамаарах 
Монгол Улсын бусад техникийн зохицуулалтын шаардлагад тохирсон тамхин 
бүтээгдэхүүнийг зах зээлд эргэлтэд оруулна. 
 
7. Энэхүү техникийн зохицуулалтын холбогдох шаардлага, түүнчлэн тухайн тамхин 
бүтээгдэхүүнд хамаарах Монгол Улсын бусад техникийн зохицуулалтын шаардлагад 
тохирсон, тохирлын үнэлгээ (баталгаажуулалт) хийлгэсэн тамхин бүтээгдэхүүнийг Монгол 
Улсын зах зээлд эргэлтэд оруулах бүтээгдэхүүний аюулгүйн тэмдгээр тэмдэглэсэн байна. 
 
8. Утаагүй тамхийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэх, импортлох, эргэлтэд 
оруулахдаа бусад хууль тогтоомжийг баримтална. 
 
  IV. Тамхин бүтээгдэхүүнийг тодорхойлох журам  

 
9. Энэхүү техникийн зохицуулалтаар тогтоосон тамхин бүтээгдэхүүнийг тодорхойлох 
шинжээр тухайн тамхин бүтээгдэхүүнийг тодорхойлно.  
 
Энэхүү техникийн зохицуулалтыг хэрэглэх хүрээнд техникийн зохицуулалтын объектод 
хамруулах зорилгоор тамхин бүтээгдэхүүнийг тодорхойлох ажлыг дараах этгээд гүйцэтгэнэ. 
Үүнд: 
 

− тамхин бүтээгдэхүүнийг энэхүү техникийн зохицуулалтын шаардлагад тохирсон 
эсэхийг тодорхойлох тохирлын үнэлгээ (баталгаажуулалт) хийлгэх зорилгоор 
үйлдвэрлэгч (үйлдвэрлэгчийн эрх бүхий этгээд), импортлогч (борлуулагч); 

 

− энэхүү техникийн зохицуулалтын шаардлагын биелэлтэд төрийн хяналт (магадлан 
хяналт)-ыг хэрэгжүүлэх эрх, үүрэгтэй байгууллага; 

 

− бусад сонирхсон этгээд. 
 
10. Тамхин бүтээгдэхүүнийг тодорхойлох шинж: 
 
бүрэлдэхүүний найрлага - бүтээгдэхүүний найрлага дахь тамхины ургамлын навч болон 
тамхины ургамлын бусад хэсэг хэрэглэх арга. 
 
11. Тамхин бүтээгдэхүүнийг тодорхойлохдоо баримт бичгийг үндэслэх (нийлүүлэлтийн 
гэрээний эх хувь буюу баталгаажуулсан хуулбар, барааны дагалдах баримт бичиг, эсхүл 
тамхин бүтээгдэхүүний тохирлын мэдэгдэл), шаардлагатай тохиолдолд нүдээр үзэж 
тодорхойлно. 
 
Тамхин бүтээгдэхүүнийг нүдээр үзэж тодорхойлохдоо тамхины төрөл, тамхины нэр, 
хэрэглэгчид зориулсан мэдээлэл, түүний агуулгыг шалгана. 
 
12. Тухайн бүтээгдэхүүнийг тодорхойлсны дараа түүнийг тамхин бүтээгдэхүүнд хамруулах 
буюу хамруулахгүй.  
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V. Тамхин бүтээгдэхүүнд тавих ерөнхий шаардлага 

 
13. Энэхүү техникийн зохицуулалтын 1 дүгээр хавсралтад заасан бодисуудыг тамхин 
бүтээгдэхүүний орц болгож хэрэглэхийг хориглоно. 
 
14. Тамхин бүтээгдэхүүнд онцгой албан татварын болон аюулгүйн тэмдэг (цаашид “тэмдэг” 
гэх) байрлуулна. 
 
15. Энэхүү техникийн зохицуулалтын 14 дэх хэсэгт заасан тэмдгийг байрлуулаагүй тамхин 
бүтээгдэхүүнийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт эргэлтэд оруулахыг хориглоно. 
 
16. Тамхин бүтээгдэхүүнийг борлуулахдаа хавчуулах хуудсыг тамхин бүтээгдэхүүний дотор 
нь хийх, гаднаас нь бэхэлж тогтоох, сав, баглаа, боодолд нь хавсаргахыг хориглох бөгөөд 
энэхүү шаардлага нь хэрэглэгчид зориулсан мэдээллийг байрлуулах боломжгүй хэрэглээний 
сав, баглаа, боодолд болон навчин тамхи, нарийн ороосон навчин тамхи (сигарилла буюу 
сигарита)-ийг ширхэглэн борлуулах үед хамаарахгүй. 
 

VI. Тамхины бохь, никотин, тамхины утаан дахь нүүрстөрөгчийн  
дутуу ислийн хэмжээнд тавих шаардлага 

 
17. Нэг ширхэг янжуур тамхи (шүүлтүүртэй болон шүүлтүүргүй)-ны утаан дахь бохь, никотин, 
нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (СО)-ийн нэг ширхэг янжуурт ногдох миллиграмм (мг/янж)-аар 
илэрхийлэгдэх хэмжээ нь 14,0 мг/янж, 1,3 мг/янж, 15,0 мг/янж -аас тус тус хэтрэхгүй байна. 
 
18. Янжуур тамхины утаан дахь бохь, никотины хэмжээ, шүүлтүүртэй янжуур тамхины утаан 

дахь нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн хэмжээг тодорхойлох арга, дээж авах журам, бохь, 

никотин, нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн хэмжээний талаар цуглуулсан мэдээллийн 

нарийвчлалыг тодорхойлох журмыг Олон улсын ISO стандарт (бохьны ISO 4387, никотины 

ISO 10315, нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн ISO 8454, дээж авах аргачлалын ISO 8243)-ыг 

үндэслэсэн стандартаар тогтооно. 

 
VII. Тамхи хэрэглэгчид зориулсан мэдээллийн  

агуулгад тавих шаардлага 
 

19. Хэрэглээний сав, баглаа, боодол дээр байрлуулсан мэдээлэл, хавчуулах хуудсанд 
дараах мэдээллийг оруулна. Үүнд: 
 
а) тамхины төрлийн нэр;  
 
б) тамхин бүтээгдэхүүний нэр; 
 
в) Монгол улсын нутаг дэвсгэрт бүртгэлтэй, хэрэглэгчийн өргөдөл гомдлыг хүлээн авах 
эрхийг үйлдвэрлэгч, эсхүл хяналтын байгууллагаас олгосон байгууллагын нэр, байршил 
(улс, байршлын хаяг, түүний дотор бодит хаяг). 
 
Хэрэв дээр дурдсан байгууллага байхгүй бол хэрэглэгчийн өргөдөл гомдлыг Монгол улсын 
нутаг дэвсгэрт бүртгэлтэй, тухайн тамхин бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэсэн үйлдвэрлэгч, эсхүл 
хяналтын байгууллага, импортлогч хүлээн авна гэдгийг зааж өгнө. Уг мэдээллийг унших 
боломжтой газарт хэрэглээний сав, баглаа, боодлын дотор буюу гадна талд байрлуулж 
болно; 
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г) үйлдвэрлэгч, импортлогч, эсхүл үйлдвэрлэгчийн эрх бүхий этгээдийн нэр, байршил (улс, 
байршлын хаяг, түүний дотор бодит хаяг).  
 
Хяналтын байгууллагын нэрийг нэмэлт мэдээллийн журмаар зааж болно.  
 
Хэрэв үйлдвэрлэгч, импортлогч, эсхүл үйлдвэрлэгчийн эрх бүхий этгээдийн нэр, байршлын 
хаяг, түүний дотор бодит хаяг нь өөрчлөгдсөн тохиолдолд тухайн үйлдвэрлэгч, импортлогч, 
эсхүл үйлдвэрлэгчийн эрх бүхий этгээд уг өөрчлөлтийг хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш 
хуанлийн 180 хоногийн дотор хэрэглээний сав, баглаа, боодол, хавчуулах хуудасны 
мэдээлэлд зохих өөрчлөлтийг оруулна. Энэ үед үйлдвэрлэгч, импортлогч, эсхүл 
үйлдвэрлэгчийн эрх бүхий этгээд нь дээр заасан хугацааг дуусах хүртэл мэдээллийг хэвээр 
хадгалсан тамхин бүтээгдэхүүнийг эргэлтэд оруулах эрхтэй. 
 
д) шүүлтүүрийн талаарх мэдээлэл (шүүлтүүртэй утаат тамхинд хамаарна); 
 
е) ширхэг (ширхэгтэй тамхинд хамаарна), эсхүл граммаар илэрхийлсэн цэвэр жин (задгай 
тамхинд хамаарна)-г заасан мэдээлэл; 
 
ж) тамхины хор хөнөөлийн тухай анхааруулга; 
 
з) Монгол улсын хууль тогтоомжоор тогтоосон журмын дагуу тамхины жижиглэн 
борлуулалтын дээд үнэ, үйлдвэрлэсэн он, сарыг заасан мэдээлэл. Тамхины жижиглэн 
борлуулалтын дээд үнэ, үйлдвэрлэсэн он, сарыг заасан мэдээлэл дээр хэрэглээний сав, 
баглаа, боодлын ямар нэг хэсэг (гялгар уутнаас бусад)-ийг байрлуулах, түүнчлэн тамхины 
жижиглэн борлуулалтын дээд үнэ, үйлдвэрлэсэн он, сарыг заасан мэдээлэл бүхий гадаргууг 
халхалж, тэмдэг наахыг хориглоно; 
 
и) Үйлдвэрлэсэн байгууллагын дэлгэрэнгүй мэдээллийг агуулсан QR код-ыг байршуулж  
болно. 
 
20. Мэдээлэл үнэн зөв байх бөгөөд тамхин бүтээгдэхүүн, түүнийг үйлдвэрлэгч, тэрчлэн 
тамхин бүтээгдэхүүнийг тодорхойлогч шинжийн талаар хэрэглэгчийг төөрөгдөлд 
оруулахааргүй байна. 
 
21. Хэрэглээний сав, баглаа, боодол дээр тухайн тамхийг бусад тамхинаас илүү хор нөлөө 
багатай гэсэн утгатай нэр томьёо, тодорхойлолт, бэлгэ тэмдэг болон бусад тэмдэг, тэр 
дундаа “бохины агууламж бага”, “хөнгөн”, “маш хөнгөн”, “зөөлөн”, “дээд”, “тансаг” гэх мэт үг 
хэллэг, тэдгээртэй нэг язгууртай үг хэллэг, ижил төстэй гадаад үг хэллэг, мөн тэдгээр үг 
хэллэгийг гадаад хэлнээс Монгол хэлээр галигласан үг хэллэг хэрэглэхийг хориглоно. 
 
Тухайн тамхийг хүнсний бүтээгдэхүүн, хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүнтэй холбоотой мэт 
сэтгэгдэл төрүүлэх тэмдэг, бэлгэ тэмдэг болон бусад тэмдэглэгээ, үг хэллэгийг хэрэглэх, 
түүнчлэн тухайн тамхин бүтээгдэхүүнийг хүнсний бүтээгдэхүүн шиг амттай гэсэн сэтгэгдэл 
төрүүлэх тэмдэг, бэлгэ тэмдэг болон бусад тэмдэглэгээ, үг хэллэг, тэдгээртэй нэг язгууртай 
үг хэллэг, ижил төстэй гадаад үг хэллэг, мөн тэдгээр үг хэллэгийг гадаад хэлнээс Монгол  
хэлээр галигласан үг хэллэг хэрэглэхийг хориглоно. 
 
Тухайн тамхийг эмийн бодис, эмийн ургамалтай холбоотой мэт сэтгэгдэл төрүүлэх хүнсний 
бүтээгдэхүүн, эмийн бодис, эмийн ургамлын зураг, дүрс, үг хэллэг хэрэглэхийг үл зөвшөөрнө. 
 
Тухайн тамхийг гаатай гэсэн утгатай үг хэллэг хэрэглэхийг зөвшөөрнө. 
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Навчин тамхи, нарийн ороосон навчин тамхи, усан гаансны тамхи, нарийн зүсмэл тамхи, 
дүнсэн тамхи, хамрын тамхины үнэрийн онцлогийг нь заасан үг хэллэгийг хэрэглэж болно. 
 
22. Хэрэглээний сав, баглаа, боодол, хавчуулах хуудсан дээр дараах зүйлийг баталсан 
мэдээлэл байрлуулахыг хориглоно. Үүнд: 
 
а) тухайн тамхи (тамхины төрөл)-ийг хэрэглэснээр тамхинаас үүдэлтэй өвчин үүсэх 
эрсдэлийг бууруулна; 
 
б) тухайн тамхи (тамхины төрөл)-ны эрүүл мэндэд үзүүлэх хор хөнөөл нь бусад тамхи 
(тамхины төрөл)-ныхаас илүү бага; 
 
в) тухайн тамхи (тамхины төрөл)-ийг хэрэглэх үед бодис ялгардаг, ялгардаггүй, эсхүл 
ялгарах бодисын хэмжээг нь багасгасан тул уг тамхинаас үүдэлтэй өвчин үүсэх эрсдэл 
буурсан. 
 

VIII. Тамхи хэрэглэгчид зориулсан мэдээллийг байрлуулах журам 
 
23. Хэрэв хэрэглэгчид зориулсан мэдээллийг байрлуулах боломжгүй хэрэглээний савыг 
тамхинд (янжуур, папирос, биди, кретекээс бусад) ашиглах, тэрчлэн навчин тамхи, ороомол 
навчин тамхи (сигарилла буюу сигарита)-ийг ширхэглэн борлуулах тохиолдолд энэхүү 
техникийн зохицуулалтын 20 дахь хэсэгт заасан мэдээллийг хэрэглээний сав, баглаа, 
боодол, хавчуулах хуудсан дээр байрлуулна. 
 
24. Энэхүү техникийн зохицуулалтын 22 дахь хэсэгт заасан мэдээллийг Монгол хэлээр, 
бэлтгэж байрлуулах бөгөөд үйлдвэрлэгч, импортлогч, эсхүл үйлдвэрлэгчийн эрх бүхий 
этгээд, хяналтын байгууллагын нэр, тамхин бүтээгдэхүүний нэрийг өөр хэлээр давтан 
байрлуулж болно. Бүртгэлтэй барааны тэмдэг, бүтээгдэхүүний загварт орсон бичвэрийг 
бүртгэсэн хэлээр нь байрлуулна. 
 
25. Мэдээллийг түүний үсэг, бэлгэ тэмдэг нь тод, гаргацтай, уншихад хялбар, арилахааргүй, 
цаг уурын хүчин зүйлийн нөлөөлөлд тэсвэртэй байхаар байрлуулна. 
 
Мэдээлэл байрлуулах арга, хэрэгсэл нь тамхин бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх, хадгалах, 
борлуулах үед уг мэдээллийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах ёстой. 
 
26. Тамхин бүтээгдэхүүний нэрээс бусад мэдээллийг хэрэглээний сав, баглаа, боодлыг 
онгойлгох үед дээрх бичиглэл нь гэмтэхгүй байхаар байрлуулна.  
 
27. Мэдээллийг гялгар уут болон гадна талын бусад ямар нэгэн уутан дээр хэвлэх, 
мэдээллийн эзлэх талбайд өөр ямар нэгэн хэвлэмэл мэдээлэл байрлуулахыг хориглох 
бөгөөд хэрэглээний сав, баглаа, боодлын нүүрэн талаас бусад хэсгийн хувьд мэдээллийн 
эзлэх талбайн зарим хэсэгт тэмдэг байрлуулж болно. 
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IX. Тамхины хор хөнөөлийн тухай анхааруулга 
 

28. Тамхины хэрэглээний сав, баглаа, боодол, хавчуулах хуудас бүрт тамхины хор хөнөөл, 
тамхины утаагаар амьсгалсан, тамхи татсанаас үүсэх үр дагаврын тухай анхааруулгыг 
байрлуулах бөгөөд анхааруулга нь хүний амьдрал, эрүүл мэндэд тамхины үзүүлэх сөрөг 
нөлөө, тамхи татсан, тамхины утаагаар амьсгалснаас болж хүний бие махбодод учруулах 
хор хөнөөлийг дүрсэлсэн өнгөт болон гэрэл зураг, дагалдах бичвэрээс бүрдэнэ. 
 
29. Үйлдвэрлэгч (үйлдвэрлэгчийн эрх бүхий этгээд), импортлогч (борлуулагч) нь тамхины хор 
хөнөөлийн тухай анхааруулгын загварыг батлагдсанаас хойш арван хоёр сараас хэтрэхгүй 
хугацааны дотор тамхины хэрэглээний сав, баглаа, боодол дээр байрлуулсан байна. 
 
30. Тамхины хор хөнөөлийн тухай зурган анхааруулга болон бичвэр нь дараах шаардлагыг 
хангасан байна. Үүнд: 
 
а) тамхины хэрэглээний сав, баглаа, боодлын нүүр болон арын үндсэн хэсгийн доод хэсэгт 
байрлуулах; 
 
б) тамхины хэрэглээний сав, баглаа, боодлын нүүр болон арын үндсэн хэсгийн талбайн 50-
иас багагүй хувийг эзэлсэн байх; 
 
в) Анхааруулгын бичвэрийг тамхины хэрэглээний сав, баглаа, боодлын нүүрний болон арын 
үндсэн хэсэгт Монгол хэлээр байрлуулах; 
 
г) Хуанлийн жилд үйлдвэрлэсэн тамхин бүтээгдэхүүний хэрэглээний сав, баглаа, боодолд 
тамхины хор хөнөөлийн тухай анхааруулгын төрөл бүрийг ижил тоогоор хэрэглэсэн байх; 
 
д) тамхины хор хөнөөлийн тухай анхааруулгыг гялгар уут болон гадна талын бусад ямар 
нэгэн уутан дээр хэвлэх, анхааруулгын эзлэх талбайд өөр ямар нэгэн хэвлэмэл мэдээлэл 
байрлуулахгүй байх. 
 
е) бичиглэлийг тод гаргацтай, уншихад хялбар “Arial” фонтоор хэрэглээний сав, баглаа, 
боодлын үндсэн өнгөөс тод ялгарах өнгөөр бичиж хэвлэх. 

 
X. Тамхин бүтээгдэхүүнийг техникийн зохицуулалтын  

шаардлагад тохируулах нөхцөлийг хангах 
 

31. Тамхин бүтээгдэхүүнийг энэхүү техникийн зохицуулалтад тохируулах нөхцөлийг 
хангахын тулд түүний шаардлагыг заавал биелүүлнэ.  
 
 

XI. Тамхин бүтээгдэхүүний тохирлын үнэлгээ (баталгаажуулалт) 
 
32. Тамхин бүтээгдэхүүнийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт эргэлтэд оруулахын өмнө энэхүү 
техникийн зохицуулалтын шаардлагад тохирсон эсэхийг тодорхойлох тохирлын үнэлгээ 
(баталгаажуулалт) хийнэ. 
 
33. Тамхин бүтээгдэхүүнийг энэхүү техникийн зохицуулалтын шаардлагад тохирсон эсэхийг 
тодорхойлох тохирлын үнэлгээ (баталгаажуулалт)-г тохирлын баталгаажуулалт, тамхин 
бүтээгдэхүүний эргэлтийн үе шатанд төрийн хяналт (магадлан хяналт)-ын хэлбэрээр 
гүйцэтгэнэ. 
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34. Тамхин бүтээгдэхүүнийг Монгол Улсын зах зээлд эргэлтэд оруулахын өмнө дараах 
схемүүдээс аль нэгийг нь сонгон, тохирлын мэдэгдэл хэлбэрээр тохирлын 
баталгаажуулалтыг хийнэ. Үүнд:   
 
- янжуур тамхины хувьд - …… схем, 
 
- тамхин бүтээгдэхүүний бусад төрлийн хувьд – ………. 
 
35. Тамхин бүтээгдэхүүний тохирлын мэдэгдэл гаргахад хүсэлт гаргагч нь Монгол Улсын 
хууль тогтоомжийн дагуу Монгол Улсад бүртгүүлсэн хуулийн этгээд буюу хувиараа бизнес 
эрхлэгч хувь хүн байж болох бөгөөд энэ нь үйлдвэрлэгч, импортлогч буюу борлуулагч, эсхүл 
үйлдвэрлэгчийн эрх бүхий этгээд байна. 
 
36. Цувралаар гаргадаг янжуур тамхины тохирлын мэдэгдлийг … схемээр, цувралаар 
гаргадаг тамхин бүтээгдэхүүний бусад төрлийн хувьд … схемээр гаргана. 
 
Янжуур тамхины партын мэдэгдлийг … схемээр, тамхин бүтээгдэхүүний бусад төрлийн 
партын мэдэгдлийг … схемээр гаргана. 
 
37. Тамхин бүтээгдэхүүний тохирлыг тохирлын мэдэгдэл гаргах хэлбэрээр 
баталгаажуулахад хүсэлт гаргагч нь: 
 
……… схемийн хувьд үйлдвэрлэгч (үйлдвэрлэгчийн эрх бүхий этгээд); 
 
…… схемийн хувьд үйлдвэрлэгч (үйлдвэрлэгчийн эрх бүхий этгээд), импортлогч 
(борлуулагч) байна. 
 
38. Тамхин бүтээгдэхүүний тохирлын мэдэгдэл гаргах схемийг үйлдвэрлэгч (үйлдвэрлэгчийн 
эрх бүхий этгээд), импортлогч (борлуулагч) сонгоно. 
 
39. …… схемээр тамхин бүтээгдэхүүний тохирлын мэдэгдлийг хүсэлт гаргагч нь өөрийн 
нотолгоог үндэслэн гаргана. Хүсэлт гаргагчийн сонголтоор тамхин бүтээгдэхүүний дээжийн 
сорилтыг тухайн хүсэлт гаргагчийн өөрийн сорилтын лаборатори, Монгол Улсын 
баталгаажуулалтын байгууллага, сорилтын лаборатори (төв)-ийн нэгдсэн бүртгэлд багтсан 
итгэмжлэгдсэн сорилтын лаборатори (төв), эсхүл Монгол Улсын бусад сорилтын 
лабораторид хийнэ. 
 
……… схемээр тамхин бүтээгдэхүүний тохирлын мэдэгдлийг хүсэлт гаргагч нь өөрийн 
нотолгоо, мөн Монгол Улсын баталгаажуулалтын байгууллага, сорилтын лаборатори (төв)-
ийн нэгдсэн бүртгэлд багтсан итгэмжлэгдсэн сорилтын лаборатори (төв)-ийн 
оролцоотойгоор цуглуулсан нотолгоог үндэслэн гаргана. 
 
40. Тамхин бүтээгдэхүүний тохирлын мэдэгдэл гаргахад хүсэлт гаргагч нь: 
 
а) тамхин бүтээгдэхүүнийг энэхүү техникийн зохицуулалтын шаардлагад тохирсныг батлах 
иж бүрдэл баримт бичгийг бүрдүүлэх бөгөөд үүнд: 
 

− хэрэглээний сав, баглаа, боодлын загвар буюу хавчуулах хуудас; 
 

− энэхүү техникийн зохицуулалтын 43 дахь хэсэгт заасан сорилтын лабораторид сорилт 
хийж, нэг ширхэг янжуур тамхины утаан дахь бохь, никотины хэмжээ, нэг ширхэг 
янжуур тамхины утаан дахь нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн хэмжээг энэхүү техникийн 
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зохицуулалтын VI хэсгийн шаардлагад тохирсныг баталгаажуулсан сорилтын 
тэмдэглэл (тэмдэглэлүүд); 

 

− гэрээ (нийлүүлэлтийн гэрээ), барааны дагалдах баримт бичиг (…… схем); 
 

− чанарын менежментийн тогтолцооны гэрчилгээ (гэрчилгээний хуулбар) (…… схем); 
 

− тамхин бүтээгдэхүүнийг энэхүү техникийн зохицуулалтын шаардлагад тохирсныг шууд 
буюу шууд бусаар баталсан бусад баримт бичиг (хэрэв байгаа бол) багтана; 

 
б) тамхин бүтээгдэхүүнийг тодорхойлох ажлыг энэхүү зохицуулалтын IV хэсэгт заасны дагуу 
гүйцэтгэнэ; 
 
в) тамхин бүтээгдэхүүний дээж (дээжүүд)-ийг энэхүү техникийн зохицуулалтын шаардлагад 
тохирсон эсэхийг тодорхойлох сорилт хийх ажлыг зохион байгуулна; 
 
г) үйлдвэрлэлийн хяналтыг хэрэгжүүлнэ (…… схем); 
 
д) чанарын менежментийн тогтолцоог тогтвортой хэрэгжүүлэхэд хяналт тавина (6д схем); 
 
е) тохирлын мэдэгдэл гаргаж бүртгэнэ; 
 
ж) Монгол Улсын зах зээлд эргэлтэд оруулах бүтээгдэхүүний аюулгүйн тэмдгийг байрлуулна; 
 
з) тохирлын баталгаажуулалт дууссаны дараа тамхин бүтээгдэхүүний иж бүрдэл баримт 
бичгийг бүрдүүлэх бөгөөд үүнд: 
 

− энэхүү хэсгийн а) заалтад заасан баримт бичиг; 
 

− тохирлын мэдэгдэл багтана. 
 
41. Үйлдвэрлэгч (үйлдвэрлэгчийн эрх бүхий этгээд) нь тамхин бүтээгдэхүүний нэр бүрээр 
тохирлын мэдэгдэл гаргах буюу үйлдвэрлэсэн нэг төрлийн тамхин бүтээгдэхүүний нэр 
төрлөөр тохирлын мэдэгдэл гаргах эрхтэй. 
 
Импортлогч (борлуулагч) нь тамхин бүтээгдэхүүний нэр бүрээр тохирлын мэдэгдэл гаргах 
буюу нэг гэрээ (нийлүүлэлтийн гэрээ)-ний хэмжээгээр нэг төрлийн тамхин бүтээгдэхүүний 
нийт нэр төрлөөр тохирлын мэдэгдэл гаргах эрхтэй. 
 
42. Мэдэгдлийг энэхүү техникийн зохицуулалтын шаардлагад тохирсон тухай мэдэгдлийн 
нэгдсэн маягт, түүнийг бүрдүүлэх журмын дагуу бүрдүүлнэ.  
 
Тохирлын мэдэгдлийг холбогдох журмын дагуу бүртгүүлнэ. 
 
Тамхин бүтээгдэхүүний тохирлын мэдэгдэл гаргахад тохирлын мэдэгдлийн хүчинтэй хугацаа 
нь: 
 
…… схемийн хувьд 3-аас дээшгүй жил; 
 
… схемийн хувьд 5-аас дээшгүй жил байна. 
 
Тамхин бүтээгдэхүүний партын хувьд тохирлын мэдэгдлийн хүчинтэй хугацаа тогтоохгүй. 
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XII. Энэхүү техникийн зохицуулалтын шаардлагын биелэлтэд тавих  
төрийн хяналт (магадлан хяналт) 

 
43. Тамхин бүтээгдэхүүний талаарх энэхүү техникийн зохицуулалтын шаардлагын 
биелэлтэд тавих төрийн хяналт (магадлан хяналт)-ыг Монгол улсын хууль тогтоомжид 
заасан журмын дагуу хэрэгжүүлнэ. 
 

XIII. Монгол Улсын зах зээлд эргэлтэд оруулах  
бүтээгдэхүүнийг нэгдсэн тэмдгээр тэмдэглэх 

 
44. Энэхүү техникийн зохицуулалтын болон тухайн тамхин бүтээгдэхүүнд хамаарах бусад 
техникийн зохицуулалтын холбогдох шаардлагад тохирсон, тохирлын үнэлгээ 
(баталгаажуулалт) хийлгэсэн тамхин бүтээгдэхүүнийг Монгол Улсын зах зээлд эргэлтэд 
оруулах бүтээгдэхүүний нэгдсэн тэмдгээр тэмдэглэнэ. 
 
45. Монгол Улсын зах зээлд эргэлтэд оруулах бүтээгдэхүүний аюулгүйн тэмдгийг тухайн 
үйлдвэрлэсэн тамхин бүтээгдэхүүнийг эргэлтэд оруулахын өмнө тавина. 
 
46. Монгол Улсын зах зээлд эргэлтэд оруулах бүтээгдэхүүний аюулгүйн тэмдгийгтамхин 
бүтээгдэхүүний хэрэглээний сав, баглаа, боодол, эсхүл шошгон дээр тод гаргацтай байхаар 
байрлуулна. 
 
47. Тамхин бүтээгдэхүүнийг Монгол Улсын зах зээлд эргэлтэд оруулах бүтээгдэхүүний 
нэгдсэн тэмдгээр тэмдэглэснээр Монгол Улсын зах зээлд эргэлтэд оруулах бүтээгдэхүүний 
аюулгүйн тэмдгийгхэрэглэхийг заасан, тухайн тамхин бүтээгдэхүүнд үйлчлэх Монгол Улсын 
бүхий л техникийн зохицуулалтын шаардлагад тохирсныг гэрчилнэ. 
 

XIV. Татгалзах тухай мэдэгдэл 
 

48. Монгол  улсын эрх бүхий байгууллага нь энэхүү техникийн зохицуулалтын болон тухайн 
тамхин бүтээгдэхүүнд үйлчлэх Монгол Улсын техникийн зохицуулалтуудын шаардлагад 
тохироогүй тамхин бүтээгдэхүүнийг Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт эргэлтэд оруулахыг 
хязгаарлах, хориглох, тэрчлэн тухайн тамхин бүтээгдэхүүнийг эргэлтээс гаргах бүхий л арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлэх үүрэгтэй. 
 
Энэ тохиолдолд Монгол улсын эрх бүхий байгууллага нь бусад эрх бүхий байгууллагад зохих 
шийдвэр гаргасан тухайгаа мэдэгдэх бөгөөд ингэхдээ уг шийдвэрийг гаргах болсон 
шалтгааныг дурдаж, зохих арга хэмжээ авах шаардлагыг тайлбарласан нотлох баримтаар 
хангана. 
 

XVI. Энэхүү техникийн зохицуулалтын хүчин төгөлдөр үйлчлэх хугацаа 
 
49. Энэхүү техникийн зохицуулалтын хүчинтэй хугацаа нь албан ёсоор хэвлэн нийтэлснээс 
хойш нэг жилийн дараа үйлчилж эхэлнэ. Энэхүү заалтын дагуу: 
 
а) дотоодын хууль тогтоомжоор тогтоосон заавал биелүүлэх шаардлагад нийцэж байгаа 
энэхүү техникийн зохицуулалтын зорилгод хамаарах бүтээгдэхүүнд олгосон буюу хүлээн 
авсан баримт бичиг нь хүчин төгөлдөр хугацааг дуустал хүчинтэй байна. 
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б) хэрэв энэхүү техникийн зохицуулалт хүчин төгөлдөр болох өдрөөс өмнө олгогдсон заавал 
биелүүлэх шаардлагад заасан бүтээгдэхүүний тохирлын үнэлгээний баримт бичиг байгаа 
бол Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдаа дотоодын хууль 
тогтоомжоор тогтоосон заавал биелүүлэх шаардлагын дагуу энэхүү техникийн зохицуулалт 
хүчин төгөлдөр болсноос хойш нэг жилийн дотор зөвшөөрөгдөх болно. 
 
г) энэхүү заалтын дэд заалт "б"-д тусгасан бүтээгдэхүүнийг Монгол улсын нутаг дэвсгэрт 
бүрэн борлуулахыг зөвшөөрнө.  
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 “Тамхи, тамхин бүтээгдэхүүний 
техникийн зохицуулалт” 
(MNS TR ___2019 )-ын 

1 дүгээр хавсралт 
 
 

Тамхин бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үед 
орц болгон ашиглахыг хориглосон бодисын 

жагсаалт 
 

 
1. Бодис:  
 
агарицины хүчил (Acidumagaricinicum),  
хусны давирхайн тос (OleumBetulaeempyreumaticum),  
синилийн чөлөөт буюу холбоот хүчил агуулсан гашуун бүйлсний тос 

(OleumAmygdalarumamarum),  
сассафрасын тос (OleumSassafratis),  
арцны давирхайн тос (OleumJuniperiempyreumaticum),  
гаврын тос (Oleumcamphoratum),  
гавар,  
кумарин,  
сафлор,  
туйон.  
 
2. Монгол  улсын олон улсын гэрээний дагуу эргэлтэд оруулахыг хориглосон бодис.  
 
3. Дараах зүйлээр үйлдвэрлэсэн үнэр, амт оруулагч бодис:  
 
гашуун, чихэрлэг чэсэнцрийн модлог иш (Stipites Dulcamarae),  
гаврын мод (Lignum Camphorae),  
эгэл шувуун нударгын үндэс (Rhizoma Poiypodii),  
намгийн батрашийн ургамал (Herba Pulegii),  
шанцын мод (Lignum Quassiae),  
савангийн модны холтос (Cortex Quillaja),  
марал цэцгийн ургамал (Herba Tanaceti),  
сүлүүний ургамал (Herba Rutae),  
сассафрасын иш, навч, холтос (Stipes, Folium, Cortex Sassafratis),  
эмийн хошоон (Millilotus officinalis),  
тонка шош (Semen Тоncае),  
анхилуун лиатрис (Liatris odoratissima),  
сунараа (Asperula odorata). 


