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Энэ баримт бичгийг нийтэд зориулан хэвлээгуй ба бух эрхийг Дэлхийн Эруул Мэндийн 

байгууллага (ДЭМБ) эДЛэнэ. Баримт бичгийг урьдчилан ДЭМБ-аас албан зевшеерел 

бичгээр авалгуйгээр хэсэгчлэн болон бухэлд нь хянан засварлах, товчлох, иш татах, 

хэвлэн олшруулах, орчуулахыг хориглоно. Энэ баримт бичгийн аль ч хэсгийг урьдчилан 

ДЭМБ-ын албан зевшеерлийг авалгуйгээр сэргээх тогтолцоонд оруулах буюу ямар нэг 

цахилгаан болон механик хэрэгслийг ашиглан еер хэлбэрт оруулахыг хориглоно. 

Нэр заасан зохиогчийн узэл бодол байвал холбогдох хариуцriагыг зевхен тухайн зохиогч 

хупээнэ. 

<о Дэлхийн Эруул Мэндийн Байгууллага 2000 
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емнехуг 

Хунийг оролцуулан хийх биоанагаах ухааны еудалгааны ёе зуйн болон шинжлэх 

ухааны етандартын асуудлыг Хельеинкийн тунхаглал, АУОУБЗ-ийн "Хунийг оролцуулеан 

биоанагаах ухааны еудалгааны ёе зуйн алан улеын удирдамж", ДЭМБ болон ОУЭМХ-ны 

"Эмнэлзуйн чанартай туеламжийн удирдамж" зэрэг баримт бичгуудэд 

боловеруулеан билээ. 

хегжуулж 

Энэ удирдамжийг хулээн зевшеерч мердеж ажиллах нь судалгаанд 

хамрагдагсдын эрх ашиг, аюулгуй байдал, еайн еайхан байдлыг хангах, еудалгааны 

ажлын ур дунг итгэл, унэмшилтэй болгоход туе дэм болно. 

алан Улеын бухий л удирдамж нь биоанагаах ухааны еудалгаанд ёе зуйн болон 

шинжлэх ухааны хяналт хийхийг шаардахын зэрэгцээ таниулеан зевшеерел, еудалгаанд 

оролцогч хамт олон, хувь хунийг хамгаалах арга хэмжээ зайлшгуй шаардлагатайг 

зевшеерех чадваргуй хумууеийг хамгаалахад тохирох арга хэмжээ, авахыг шаарддаг. 

Эдгээр удирдамжийн зорилro нь биоанагаах ухааны еудалгаанд эм судлал, эмнэлгийн 

тоног техееремж, анагаах ухаанд цацраг идэвхит бодие, дуре оношлогоог ашиглах, мэе 

ажилбар, эмнэлгийн дун буртгэл, биологийн дээж шинжлэх, тархвар зуй, нийгэм, еэтгэц 

еудлалын шинжилгээг хамруулахад оршиж баЙлаа. 

Эдгээр удирдамж нь дэлхийн бух улеад ёе зуйн хяналтын уйл ажиллагааг 

явуулах, дэмжихэд чиглэгдеэн болно. 

Тэдгээр нь ёе зуйн хяналтыг алан улеын удирдамжид боловеруулеан ёе зуйн 

шаардлаryуд болон дэлхийн улсуудад ёс зуйн хяналт явуулж буй уйл ажиллагааг маш 

нягт судалж узсэн судалгаан дээр ундэслэсэн болно. Гэхдээ энэ нь биоанагаах ухааны 

судалгааны ундэсний болон арон нутгийн ёс зуйн хяналтын удирдамжийн хэрэгцээг 

орлохгуй, бас ундэсний хууль, дурмийг ч хэрэгсэхгуй болгоход чиглэгдээгуй бал но. 

Дийлэнхи биоангаах ухааны судалгаа нь тодорхой булэг хамт олны ашиг 

сонирхлыг хангахад чиглэсэн баЙдаг. 

Энэ нь анагаах ухааны эрдэм шинжилгээний ажлыг хегжуулэхэд эарцуулах 

херенгийн 90.0%иЙг енее уед дэлхийн хун амын зевхен 10-аас бага хувийнх нь 

нэрвэгдээд байгаа евчин эмгэгийн шалтгааныг судлах еудалгаанд зарцуулж байна 

гэсэн ДЭМБ-ын тооцооноос харагдаж байна. 

Дэлхийн бух улсуудад биоанагаах ухааны ёе зуйн хяналтыг бэхжуулэхэд туслах 

Олон улсын удирдамж боловеруулах нь дэлхийн улсуудад энэ тэгш бус байдлыг 

арилгахад хувь нэмэр болах юм. 
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1. ЭОРИЛГО 

Энэ удирдамжийн гол эорилго нь биоанагаах ухааны судалгааны ёс эуйн 

хяналтыг чанар. эохион байгуулалтын хувьд хегжуулэхэд хувь нэмэр оруулахад 

оршино. Энэ удирдамж нь одоо уйлчилж буй хууль. дурэм, дадлага, туршлагад нэмэлт 

болж, улмаар орон орны ёс эуйн хороод биоанагаах ухааны судалгааны талаар 

ryйцэтгэх евермец уурэг ажлынхаа бичмэл арга эуйг боловсруулж авахад ундсэн эх 

болж егех юм. Энэ талаасаа энэхуу удирдамж нь ёс эуйн хяналтын чанарын баталгааг 

хангах олон улсын стандартыг буй болгож байна. Энэ удирдамжийг ундэсний болон 

орон нутгийн байгууллагууд био анагаах ухааны ёс эуйн хяналт явуулдаг стандарт 

ажилбараа байнга боловсронгуй болгох. хегжуулэх, унэлгээ егехдее ашиглах 

боломжтой юм. 

2. ~C ЭУЙН ХОРООНЫ УУРЭГ 

~c эуйн хороо биоанагаахын судалгаанд хяналт явуулахын зорилго нь судалгаанд 

шууд болон шууд бусаар хамрагдагч бухий л хумуусийн нэр хунд. хуний эрх. аюулгуй 

байдал, сайн сайхныг хамгаалах уйлсэд оролцоход оршино. Хунийг оролцуулан хийх 

судалгаанд баримтлах ёс зуйн гол зарчим нь хувь хун ий нэр хундийг хундэтгэх 

явдал юм. Хэдийгээр судалгаа. шинжилгээний ажлын зорилго нь маш чухал байсан ч 

судалгаанд ОРОЛЦОf'iийн эруул мэнд. сайн сайхан байдал. эмнэлгийн тусламжийн 

асуудлыг анхаарлаас гадна улдээхийг эевшеердегryй байна. ~c эуйн хорео нь 

шударга байх зарчмыг байнга анхаарлынхаа тевд байлгах ёстоЙ. Шударга байх эарчим 

нь судалгааны ажлын ур ашиг болон ачааллыг нас хуйс. эдийн эасгийн байдал. соёл. 

угсаатан зуйн талаас ул ялгаварлан нийгмийн бух анги булэгт жигд хуртээхийг 

шаарддаг. 

~c зуйн хороо нь ерген барьсан теслийн ёс эуйн хяналтыг бусдаас ул хамаарч, 

бие даан. чансаатай бегеед тодорхой хугацаанд хийж байх ёстоЙ. ~c эуйн хореоны 

бутэц, уйл ажиллагаа, гаргах шийдвэр нь улс тер, эахиргаа, болон мэргэжлийн 

байгууллага, зах зээлийн нелевнеес ангид байх шаардлагатаЙ. Ууний нэгэн адил тэд 

ажлынхаа чансаа, ур егвежийг нотолж байх шаардлагатаЙ. 
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эуйн хороо нь ерген' барьсан теслийг судалгааны ажлыг эхлэхээс емне 

хянан уэнэ. Тэд мен эевшеерсен шийдвэрийн дагуу хэрэгжиж буй теслийг ч уе уе 

хянаж байх шаардлагатаЙ. 

эуйн хяналтын хороо нь судалгаанд шууд оролцогчид болон холбогдох хамт 

олны бухий л ашиг сонирхлыг хариуцах бегеед судлаачдын сонирхол, хэрэгцээг 

харгалзан уээхийн сацуу, холбогдох зохицуулах албад, хэрэглэж буй хуулиудын 

шаардлагагыг хундэтгэн уээх уурэгтэй. 

З. ~C ЗУЙН ХЯНАЛТЫН тогтоrцоог БУРДУУЛЭХ 

Улс орон, байгууллага, X~MT олон нь ёс эуйн хороо болон ёс зуйн хяналтын 

тогтолцоог бий болгохдоо, CYAf,' лгаанд шууд оролцогчийг хамгаалах ерген боломжийг 

бурдуулэхийн сацуу, биоанагаа ухааны судалгаа нь шинжлэх ухааны болон ёс эуйн 

хувьд чанартай ендер тувшинд хурэх нехцел бурдуулэхийг хичээх хэрэгтэй. Тереес 

ундэсний хэмжээнд болон байгууллага, орон нутгийн тувшинд бие даасан, хараат бус, 
, 

олон мэргэжил, олон салбарыг хамарсан шинжтэй ёс зуйн хяналтын хороо байгуулахыг 

аль болохоор дэмжих хэрэгтэ

l
. Е:с эуйн хороонд захиргааны болон санхуугийн 

дэмжлэг хэрэгтэй. Янэ бурийн вшинд хяналт хийх ажилбарыг байнга, дэс дараатай 

хамтран я вуулж байхаар з хион байгуулах шаардлагатаЙ. Ундэсний болон 

баЙгууллага. орон нутгийн хян~лтын хороодын хооронд хамтран ажиллах, мэдээлэл 

солилцох ажиллагааг эохиf.' улах механизмыг бурдуулэх шаардлагатаЙ. Эдгээр 

механизм нь ил тод, ур ашигт й хэлхээ холбоог хангах ёстоЙ. Эдгээр нь мен улс орны 

хэмжээнд ёс эуйн хяналтыг хегжуулэх. ёс эуйн хорооны гишуудийн боловсролыг 

дээшлуулэхэд чиглэгдсэн байх естой. Туунээс гадна нэг орны олон хэсэгт буюу олон 

оронд хэрэгжихээр боловсруу~сан судалгааны теселд мен хяналт хийх арга эуйг бас 

буй болгосон байх хэрэгтэЙ. Е:Сf.VЙН хяналтын хорооны сулжээг бусийн болон ундэсний, 

орон нутгийн тувшинд байгуу ах нь биоанагаахын хяналтыг ендер хариуцлагатай 

байлгах, бухий л тувшингийн Х,МТ олны оролцоог нэмэгдуулэх боломж олгодог. 

i 

4.~C ЗУЙН ХОРООНЫ ЭРХ зУliiн ОРЧНЫГ БУРДУУЛЭХ 

Хулээн авсан судалгаан 11 теслийн ёс зуйн бухий л асуудлын хяналт, унэлгээг 
чансаатай хийж гуйцэтгэх нех~ийг хангах зорилгоо биелуулэхдээ бие даасан байдалд 
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нь дарамт уэуулж болох хажуугийн нелееллеес ангИД байлгахын тулд ёс эуйн хороонд 

эрх эуйн орчныг бурдуулж егех хэрэгтэй. 

t:c эуйн хороод нь бутцийн хувьд олон мэргэжил. олон салбараас холбогдох 

шинжээчдийг оруулсан. нас, хуйсийн эев харьцаатай, хамт олны ашиг сонирхол, уээл 

бодлыг телеелех челеет иргэний телеелегчийг оролцуулсан байх шаардлагатаЙ. 

эуйн хяналтын хороодыг тухайн улс оронд уйлчилж буй хууль дурмийн 

дагуу, уйлчлэх хурээний хун ам, хамт олны ёс эаншил, унэт эуйлстэй эохицуулж 

байгуулах хэрэгтэй. 

эуйн хяналтын хороод нь харъяалал, уурэг, хариуцах ажил, гишуунд тавих 

шаардлага, томилгооны хугацаа, томилгооны нехцел, эахиргааны бутэц, нарийн 

бичгийн даргын гаэрын бутэц, дотоод уйл ажиллагаа, ажлын хэсэгт тавих шаардлага 

ээргийг тусгасан нийтээр хэрэглэж болох уйл ажиллагааны бичмэл стандарттай байвал 

эохино. t:c эуйн хороо нь еерийн уйл ажиллагааг тоймлон баэаж тогтмол тайлан (жил 

бур) гаргаж байвал эохино. 

4.1. Гuшуунд тавuх шаардлагууд 

t:c эуйн хорооны жинхэнэ гишуудийг шилж олох, нехен сонгох ажилбарыг маш 

тодорхой боловсруулсан байх ёстоЙ. Нэр дэвшигчид тавих шаардлагыг нарийн эаасан 

байх ёстой ба ёс эуйн хорооны гишуудийн хийх ажил уурэг, хариуцлагыг тодорхой 

эааж егсен байх шаардлагатаЙ. Гишуунд тавих шаардлагад дараах асуудлуудыг 

оруулсан байна: 

4.1.1. томилох ажлыг хариуцсан этгээдийн нэр буюу тодорхойлолт; 

4.1.2. гишуун томилох аргыг /эевшилцех эамаар, олонхийн саналаар, шууд 

томилох аргаар гэх мэт I тусгасан гишуун сонгох ажилбар; 

4.1.3. томилгоо хийхдээ ашиг сонирхлын эерчлеес эайлсхийх, хэрэв боломжгуй 

бол тийм ашиг сонирхлыг ил ТОд болгох; 

Хорооны гишуудийг сэлгэж ажиллуулах тогтолцоог бий болгох нь гишуунийг 

тасалдуулалгуй сэлбэх, цаашид ургэлжлуулэн сонгох, ёс эуйн хорооны хэмжээнд 

магадлан шинжилгээг бэхжуулэх, шинэ санаа, арга эуйгээр байнга баяжуулахад 

ашигтаЙ. 
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4.2. Томuлгооны хугацаа: 

т омилгооны хугацааг тогтЬох ~eгeeд дараах шаардлагуудыг оруулна: 

4.2.1. томилгооны ургзлЖJ!lзх ~гaцaa; 
4.2.2. томилгоог еерчлех, шинзчлзхзд баримтлах бодлого; 

4.2.3. хучингуй болгох ажилбар; 

4.2.4. гишуунззс халах аЖlllлбар; 

4.2.5. нехен солих ажилбар; 

4.3. Томuлгооны нехцen 

Томилгоо хийх нехцлийн тодорхойлолтод дара ах зуйлуудийг оруулна: 

4.3.1. гишуун болох хун овог нзр, мзргзжил, ззрзг цол, тегссен сургууль, боловсролынхоо 

талаар тодорхой бич их; 

4.3.2. ёс зуйн хороотой холбоотой ажлын нехен телбер, зардал хзрэв байдаг бол 

нарийвчлан буртгзж, олон нийтийг шаардсан цагт нь танилцах бололцоо олгох; 

4.3.3. гишуун нь тесел, судалгаанд оролцох хуний талаарх мэдззлэл, холбогдох 

материалын нууцыг хадгалах талаар гзрзэнд гарын усзг зурах ба ёс зуйн хорооны 

захиргааны ажилтнууд нь мен нэгзн адил нууц хадгалаж ажиллах гзрэзнд гарын усзг 

зурна. 

4.4. 3ахuргаа 

Е:с зуйн хяналтын хороо нь ёс зуйн хяналтын уйл ажллагааг зуй зохистой 

явуулах ууднзэс захиргааны бутцэз оновчтой байгуулсан байна. I::c зуйн хороонд 

ажилтнуудын 'дарга, нарийн би'tlгийн даргal, хариуцах ажил, ажлын байрны шаардлага, 

цагийн хуваарь, ажилтан бурийн ажиллах удирдамж, гуйцзтгзх уурзг, хариуцлагыг 

тодорхой бичиж боловсруулсан байх шаардлагатай Iжишззлбэл: хзлэлцэх асуудал, 

хэлэлцуулэг, хуралдааны ШИЙДl3эрийн тухай тэмдзглэл/. Ажилтан сонгох, томилох 

тодорхой ажилбар боловсруул<;:ан байна. 

I::c зуйн хорооны ажилтнууд уургзз бурэн биелуулзхзд шаардлагатай туслах 

ажилтантай байвал зохино. 
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4.5. АжлЫН хэсэгт тавих шааpdnага 

~c зуйн хороо нь теcnийг хянах, шийдвэрлэх ажлын хэсэгт евермец шаардлага 

тавибал зохино. Эдгээр шаардлагад дараах зуйлууд орсон байх ёстоЙ. 

4.5.1. Ажлын хэсэгт орох гишуудийн хамгийн бага тоо Iгишуудийн талаас илуу 

хувь Г.м/. 

4.5.2. мэргэжил боловсролын тувшингийн шаардлаryуд /эмч, хуульч, статистикч, 

эмнэлгийн туcnах ажилтан, иргэдийн телеелегч/, эдгээр шаардлагыг ажлын хэсэгт ЖИГД 

хуваарилах, ажлын ХЭСЭГ нь бухэлдээ нэг мэргэжлийн, эсвэл нэг терлийн хуйсийн 

гишуудтэй байж болохгуй, ажлын хэсэгт эрдэм шинжилгээний бус сал барт анхдагч 

магадлан шинжилгээ ХИЙДЭГ наад зах нь НЭГ хун, эрдэм шинжилгээний байryуллага, 

судалгааны ажилтай холбоогуй мен наад зах нь НЭГ хунийг оролцуулна. 

4.6. Бив даасан зевnехууд 

Е:с зуйн хороод нь эрдэм шинжилгээний тесалд тусгай хянан магадлагаа хийх 

бие даасан зевлехуудийг дуудан ажиллуулах буюу тэдний нэрийн жагсаалттай байна. 

Эдгээр зевлехууд нь ёс зуй, хууль зуйн асуудлаар мэргэшсэн, евермец зарим евчин 

судлал. арга зуй эзэмшсэн. эсвэл тэд хам т олон. евчтенууД. тусгайлсан ашиг 

сонирхолтой хумуусийн телеелел байж болно. Бие даасан зевлехуудийн ажиллах 

удирдамжийг боловсруулсан байна. 

4.7. tc ЗУUН ХОРООНЫ гишуудиuн 6оnовсроn 

Ес зуйн' хорооны гишууд нь ёс зуйн асуудал. биоанагаахын судалгаа, 

шинжилгээний талаар холбогдох суурь болон байнгын сургалтанд хамрагдаж байх 

хэрэгтэй. Томилох нехцел дотор ёс зуйн хорооны гишуун байхын тулд оршил сургалт 

улмаар ёс зуйн хяналт явуулах чадвараа дээшлуулэх боломжоор хангах талаар 

тодорхойлж бичсэн байвал эохино. Эдгээр нехцел дотор мен ёс зуйн хорооны гишуун 

суурь болон тасралтгуй сургалтад хамрагдах. эсвэл ул хамрагдах шаардлагыг тусгасан 

бай на. Боловсролын асуудлыг улс орон, бусийн хэмжээнд бусад ёс зуйн хороодтой 

холбоотой хамтран зохион байryулах нь эев бегеед ёс эуйн хорооны гишуудийн суурь 

болон тасралтгуй сургалт явуулах бусад арга эамыг ч эрэлхийлэх хэрэгтэй. 
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5. теслийг ерген БАРИХ 

f:c эуйн хороо нь хяналт хийлгэх биоанагаахын судалгааны теслийг ерген 

барихад тавих шаардлагыг маш сайн тодорхойлсон байна. Эдгээр шаардлагууд нь 

тесел боловсруулагчид хуртээмжтэй байх ёстоЙ. 

5.1. Тесел 

f:c эуйн хяналт хийлгэх биоанагаах ухааны судалгааны теслийг уг судалгааны 

ажлын ёс эуй болон шинжлэх ухааны талыг бурэн хариуцах чадвар бухий мэргэшсэн 

судлаач ерген барина. 

5.2. Теселд тавuх шаардлага 

Теслийг ёс эуйн хяналт хийлгэхээр ерген барихад тавих шаардлагыг маш 

тодорхой боловсруулсан байх хэрэnэй. Дара ах шаардлагуудыг тусгана: 

5.2.1. Теслийг хулээн авах ёс эуйн хорооны нарийн бичгийн даргын гаэар буюу 

гишууний нэр, хая г; 

5.2.2. ергеделийн маяn /эагвар/; 

5.2.З.теслиЙн маяn; 

5.2.4. баримт бичгууд /5.З.-ЫГ хар/; 

5.2.5. теслийг ямар хэл дээр бичиж, ерген барих; 

5.2.6. теслийг хэдэн хувь бэлтгэх; 

5.2.7. хяналт хийх хугацаатай холбоотойгоор теслийг ерген барих эцсийн хугацаа; 

5.2.8. теслийг эевшеерч батлах эсвэл дутуу боловсруулсан нехцелд холбоо 

барих арга эам; 

5.2.9. хяналт хийсний эцэст гарсан шийдвэрийг мэдэгдэх хугацаа; 

5.2.10. f:c эуйн хороо ерген барьсан теселтэй холбоотой нэмэлт мэдээлэл буюу 

еерчлелтийг тесел бичигчээс авах тохиолдолд баримтлах хугацаа; 

5.2.11. теслийг хянахад эориулсан хураамжийн эадаргаа /хэрэв шаардлагатай 

бол/; 

5.2.12. теслийн протоколд еерчлелт хийх арга эуй. сорьц. цуглуулах материал, 

судалгаанд оролцуулах хумуусийн талаарх мэдээлэл, эевшеерлийн хуудасны эагвар; 
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Тесел эохиогч дэвшуулж буй судалгааны теселд ёс эуйн иж бурэн хяналт хийхэд 

шаардлагатай бух баримт бичгуудийг ерген барина. Уунд дараах баримт бичгуудийг 

заавал бурдуулэх бегеед, уугээр хязгаарлахгуй байж болно: 

5.3.1. гарын усэг зурж. он сар едер тавьсан теслийн маягт; 

5.3.2. дэвшуулж буй судалгааны протокол (сайтар боловсруулж, хугацааг заасан. 

холбогдох баримт бичиг, хавсралтууд); 

5.3.3. хураангуй (аль болохоор техникийн бус хэлээр бичсэн байх), протоколын 

тойм буюу будуувч эураг (явцын карт ); 

5.3.4. судалгаанд орсон ёс эуйн асуудлын тухай тайлбар (ихэвчлэн протоколд 

тусгасан байдаг); 

5.3.5. евчний туухийн маягт, едрийн тэмдэглэл хетлех карт, судалгаанд 

оролцогчдоос авах асуумж; 

5.3.6. хэрэв судалгаанд бутээгдэхуун туршиж байгаа бол (ямар нэг эм, эмнэлгийн 

хэрэгсэлийн туршилт) аюулгуй байдлын тухай эохих тайлбар, эм судлал, эм зуй, хор 

судлалын шинжилгээ. эмнэлзуйн туршилтын дун (судлаачаас суулийн уед бичсэн 

судалгааны товхимол. хэвлэгдсэн материал, бутээгдэхууний шинж чанарын тухай 

товчлол); 

5.3.7. судлаач (судлаачдын)-ийн намтар (шинэчилж гарын усэг эурж, он, сар, 

едер бичсэн); 

5.3.8. судалгаанд оролцогчийг сон гон авахад ашиглах материал (эарлалыг 

оролцуулан); 

5.3.9. Бичгээр эевшеерел хэрхэн авах уйл ажиллагааны тайлбар; 
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5.3.10. судалгаанд хамруулах хумууст зориулсан, тэдний ярьдаг хэл дээр /хэрэв 

шаардлагатй бол бусад хэл дээр / бичсэн мэдээллийн хуудасны загвар / маш зев 

томъёолсон, он, сар, едер бичсэн/; 

5.3.11. судлуулагчийн ярьдаг хэл дээр /шаардлагатай бол еер хэл дээр бичсэн/ 

сайтар томъёолж бичсэн зевшеерел авах хуудасны загвар; 

5.3.12. судалгаанд оролцсонтой холбоотойгоор ямар нэг хенгелелт, нехен 

олговор, узуулэх эсэх / шаардагдах зардал, авах эмнэлгийн тусламж / тухай тайлбар 

бичиг; 

5.3.13. хэрэв шаардлагатай 

тайлбар; 

бол хохирлыг барагдуулах арга замын тухай 

5.3.14. хэрэв шаардлагатай бол судалгаанд оролцогчдыг даатгалд хамруулах 

тухай тайлбар; 

5.3.15. Зохих удирдамжид боловсруулсан ёс зуйн зарчмыг мерден ажиллахыг 

зевшеерсен баримт; 

5.3.16. Дэвшуулж буй теслийн талаар тухайн газар буюу еер хаа нэг газар 

зохицуулагч байгууллагууд болон бусад ёс зуйн хяналтын хороодоос урьд гаргасан 

ач холбогдол бухий шийдвэрууд (жишээлбэл: серег шийдвэр гарах, эсвэл протоколыг 

еерчлех талаар), эдгээрийг тооцож узээд пртоколд тусгах болон еерчлех заалтууд. 

Урьд нь серег шийдвэр гарах болсон шалтгааныг тайлбарласан байна. 

6. ХЯНДЛТ 

Зохих ёсоор ерген барьсан теселд хяналт хийх тогтоосон ажилбарын дагуу, богино 

хугацаанд хяналт хиЙнэ. 
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6.1. Хуралдаанд тавuх шаардлагууд 

Ее эуйн хороо нь тогтмол хуралдах бегеед хурлын товыг урьдчилан твлевлесен 

байна. Хуралдаанд дараах wаардлагуудыг тавина: 

6.1.1. Хурлын товыг ачаалалтай эохицуулан телевлене; 

6.1.2. Ее эуйн хорооны гиwуудэд хяналтанд холбогдох материалыг урьдчилан 

танилцах хангалпай хугацаа олгох ёетой; 

6.1.3. хурлын тэмдэглэл хетлене, тэмдэглэл хетлех батлагдеан журам байх 

хэрэгтэй; 

6.1.4. тесел бичигч, ивээн тэтгэгч, еудлаачдыг теелее танилцуулах эевэл эарим 

евермец аеуудлыг тодруулахаар урин ируулж болно. 

6.1.5. Нууцлалыг хадгалах эевwилцел бухий туегай зевлехуудийг хуралдааНд 

урьж эевэл бичгээр санал авч болно. 

6.2. Хяналтын элементууд 

Ее зуйн хорооны нэн тэргууний зорилт нь еудалгааны тесел, туунтэй холбоотой 

баримт материалд хяналт хийх, ингэхдээ таниулеан эевwеерел авах уйл ажиллагаа, 

баримт бичгийн бурдэл, еудалгааны арга зуй нь оновчтой хэрэгжих боломжтой эсэхэд 

анхаарлаа хандуулна. Ее зуйн хороо нь судалгааны ажлын талаар хэрэв байдаг бол 

емнех уеийн wинжлэх ухааны тоймыг харгалзах ба холбогдох хууль, дурмийн 

wаардлагад нийцсэн эсэхийг анхаарна. Дараах аеуудлыг анхаарч авч уэнэ: 

6.2.1. Судалгааны арга зуй, судалгаа явуулах; 

6.2.1,1. судалгааны арга эуй нь еудалгааны зорилго, етатистикийн арга эуйн 

талааеаа (тууврийн тоо, хэмжээний тооцоо), хамгийн цеен хунийг оролцуулан унэ 

цэнэтэй дугнэлт хийх боломж бурдуулж буй эсэх; 

14 



6.2.1.2. судалгааны явцад гарч болох эрсдэл, тааламжгуй байдлыг судалгаанд 

хамрагдагсад болон нийгмийн булэгт тусах ур егеежтэй нь харьцуулан цэгнэж узэхэд 

зевтгех ундэстэй эсэх; 

6.2.1.3. хяналтын булэгтэй байх шаардлага нь ундэслэлтэй эсэх; 

6.2.1.4. судалгаанд оролцогчийг урьдчилан хасах цэгнуур; 

6.1.2.5. судалгааг бухэлд нь тур буюу бур зогсоох цэгнуур; 

6.1.2.6. Судалгааны явцад тоо баримтын нууцлалын аюулгуй байдлын хяналтын 

зевлелийг оролцуулан хендленгийн хяналт хийх шаардлагатай эсэх; 

6.1.2.7. туслах ажилтан, шаардлагатай тоног техееремж, эаралтай тусламж 

узуулэх ажлын байр бий эсэх; 

6.1.2.8. судалгааны ажлын ур дунг тайлагнах, нийтлэх хэлбэр нь юу болох; 

6.2.2. Судалгаанд хамрагдагчдыг сонгох 

6.2.2.1. судалгаанд оролцогчдыг сонгон авах хун амын терх байдал (нас, хуйс, бичиг 

усэгт тайлагдсан байдал, соёл, эдийн засгийн байдал, яс угсаа гэх мэт); 

6.2.2.2. судалгаанд хамрагдах хумуустэй анх учрах, сонголт хийх арга замууд ; 

6.2.2.3. судалгаанд шууд оролцогч болон тэдний телеелелд хангалттай мэдээлэл 

хургэх нехцелууд; 

6.2.2.4. судалгаанд хамрагдагчийг сонгох шалгуур; 

6.2.2.5. судалгаанд хамрагдагчийг хасах шалгуур; 
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6.2.3 Судалгаанд оролцогчдыг халамжлах 6а хамгаалах 

6.2.3.1. телевnеж буй судалгааг явуулахад судлаачийн мэргэшил. ажлын туршлага нь 

нийцэж буй байдал; 

6.2.3.2. судалгааг явуулах зорилгоор стандарт эмчилгээг зогсоох. хасах телевnегее бий 

эсэх. тийм уйл ажиллагааг зевтгесен тайлбар; 

6.2.3.3. судалгааны явцад болон судалгааны дараа судлуулагчид узуулэх эмнэлгийн 

тусламж; 

6.2.3.4. судалгаанд оролцогчдод тавих эмнэлгийн хяналт. узуулэх сэтгэл санаа-нийгмийн 

дэмжлэг нь зохистой эсэх; 

6.2.3.5. судалгааны явцад судлуулагч сайн дураараа xacarдaxaд авах арга хэмжээ; 

6.2.3.6. судалгааны ур дунг яаралтай тусламжийн болон энэрэнгуй уйлсийн зорилroор 

ашиглах шалгуур; 

6.2.3.7. хэрэв шаардлагатай бол тэр тусмаа оролцогч хусвэл судалгаанд оролцогчдын 

врхийн эмчид мэдэгдэх ажлыг зохион байгуулах эсэх ; 

6.2.3.8. судалгаанд оролцсон хумууст судалгааны эцэст гарсан 

телевnегее тайлбар; 

6.2.3.9. судалгаанд оролцогчдод зарцуулах зардлын тайлбар; 

ур дунг хуртээх 

6.2.3.10. судалгаанд оролцогчид егех урамшуулал ба нехен телбер (мвнге. уйлчилгээ • 

бэлэг дурсгалын зуйл); 

6.2.3.11. судалгаанд оролцсонтой ХОЛбоотойгоор судлуулагч гэмтэх /хеделмерийн 

чадвараа алдаxl. нас барах тохиолдолд олгох хийх нехен телбер/ хийх эмчилгээ; 

6.2.3.12. даатгал. хохирол телех асуудлыг зохицуулсан байлал; 
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6.2.4. Судалгаанд оролцогчuйн нууцыг хадгалах 

6.2.4.1. еудалгаанд оролцогчийн талаарх эмнэлгийн дугнэлт, биологий н шинжилгээний 

дун зэрэг эмнэлгийн буртгэл, мэдээллийг хэрэглэх хуний талаарх тайлбар; 

6.2.4.2. еудалгаанд оролцогчийн хувийн мэдээллийн нууц, аюулгуй байдлыг хангах 

талаар авах арга хэмжээ; 

6.2.5. Танuулсан зевwеерел авах уйл ажuллагаа 

6.2.5.1. таниулеан зевшеерел авах уйл ажиллагааны бурэн тайлбар; зевшеерел авах 

хуний тодорхойлолт; 

6.2.5.2. еудалгаанд оролцогчдод эевэл тэдний хууль ёены телеелегчид егех мэдээлэл 

зохиетой, ойлгомжтой, бурэн эсэх; 

6.2.5.3. зевшеерел егч чадахгуй хунийг еудалгаанд хамруулах шаардлагын талаар маш 

тодорхой тайлбар егсен эсэх; тийм хумууеийг судалгаанд хамруулахдаа албан ёсоор 

телеелех хунээе нь зевшеерел авах асуудлыг бурэн тооцож зохицуулеан эсэх ; 

6.2.5.4. еудалгаанд оролцогч хун судалгааны бухий л хугацаанд еудалгаатай 

холбоотой мэдээлэл авах баталгааг (тэдний эрх, аюулгуй байдал. еайн еайхан 

байдлын талаар) хангаеан эеэх ; 

6.2.5.5. еудалгааны теслийг хэрэгжуулэх явцад еудалгаанд оролцогч болон тууний 

телееллеее гареан гомдол, еаналыг хулээн авах, хариу егех аеуудлын зохицуулалт; 

6.2.6. Нuйгмuйн 6улгuйн асуудал 

6.2.6.1. тухайн орон нутгийн хун ам, еудалгаанд оролцогчийг сонгож авеан нийгмийн 

булэгт еудалгаанаае узуулэх нелее, ашиг туе; 

6.2.6.2. судалгааны теслийг боловеруулахдаа еудалгаанд оролцогч нийгмийн булэгтэй 

зевлелдех талаар хийеэн ажил; 
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6.2.6.3. хувь хун эевшеерел егехед хамт олны нелее; 

6.2.6.4. судалгааны туршид нийгмийнбулэгтэй эевлелдех эсэх; 

6.2.6.5. орон нутгийн эруул мэндийн тусламж. судалгааг нэмэгдуулэх. нийгмийн эруул 

мэндийн хэрэгцээнд нийцэх чадварыг сайжруулах ээрэг арга хэмжээг дээшлуулэхэд 

судалгааны оруулах хувь нэмрийн хэмжээ 

6.2.6.6. судалгаа явуулсан нийгмийн булэг судалгаанаас гарсан амжилттай ур дунг 

хэрэглэх боломж, хуртээмжийн талаарх тайлбар; 

6.2.6.7. судалгаанд оролцогчид болон сонгосон хам т олонд судалгааны ур дунг 

ашиглуулах арга; 

6.3. 3асваpnах хяналт 

!::с эуйн хороо нь судалгааны теслийг засварлан сайжруулах 

боловсруулна. Энэ журамд дараах евермец асуудлуудыг тусгана: 

6.3.1. теслийн шинж байдлыг хянах. хийх эасвар болон бусад асуудал бий эсэх; 

6.3.2. эасварлах хяналт хийх ажлын хэсэгт тавих шаардлага; 

журмыг 

6.3.3. гарах шийдвэрийн байдал (асуудлыг ёс эуйн хорооны бурэн бурэлдэхуунээр 

батлуулах, эсвэл шаардлагагуй эсэх); 

7. ШИЙДВЭР ГАРГАХ 

Биоанагаах ухааны судалгааны теселд ёс зуйн хяналт хийгээд шийдвэр 

гаргахдаа ёс зуйн хороо дараах асуудлыг анхаарч узнэ: 

7.1. хэрэв ашиг сонирхлын зерчил уусвэл хорооны гишуун шийдвэр гаргах 

хуралдаанаас татгалзана, энэхуу зерчлийн талаар юуны ем не хуралдааны 

даргад мэдэгдэж. хурлын тэмдэглэлд бичигдсэн байна; 
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7.2. теелийг хангаЛ1Тай хугацаагаар хянан, шуун ярилцаад, ёе зуйн хорооны 

гмшуудээе буеад гишуун бус (еудлаач, ивээн тэтгэгч байгууллагын телеелел, бие 

дааеан зевлех) оролцогчдыг хуралдааны танхимаае гаргаены дараа теслийн 

талаар шийдвэр гаргана; 

7.3. хуралд ажлын хэсэг (Е:е зуйн хорооноое албан ёсоор томилогдеон) заавал 

оролцеон ТОХИОЛДолд шийдвэр гаргана; 

7.4. теселд теге хяналт хийхэд шаардагдах баримт бичиг бурэн гуйцэд байх ба 

шийдвэр гарахаае емне дээр дурдсан холбогдох элементууд (6.2.-ЫГ хар)-ийг 

авч узсэн байна; 

7.5. хяналт хийхэд оролцсон гишууд Л шийдвэр гаргахад оролцоно; 

7.6. шийдвэр гаргах дэгийг урьдчилан тоДоорхойлсон байна (ил санал хураалтаар, 

нууц санал хураалтаар гэх мэт). шийдвэрийг аль болох ил санап хураалтаар 

гаргахыг зевлемж болгодог, харин энэ нь тохирохгуй нехцепд ёс зуйн хорооны 

нууц санап хурааптаар шийдвэрлэнэ; 

7.7. хопбогдопгуй зевпемжийг шийдвэрт хавсаргаж бопно; 

7.8. нехцелт ШИЙДвэр гаргах тохиопдопд мен теслийг дахин хянан узэх тапаар 

санал гарсан, теслийг дахин хянан узсэн зэргийг онцлон тэмдэглэнэ; 

7.9. тесепд татгалзах шийдвэр гаргах бол шаптгааны ундэслэлийг маш тодорхой 

гаргаж егне. 

8. ШИЙДВЭРИЙГ МЭДЭЭЛЭХ 

Ёс зуйн хорооны шийдвэрийн дагуу гарсан шийдвэрээ 2 долоо хоногийн дотор 

тесел бичигчид албан бичгээр мэдээлнэ. Шийдвэрийн тухай мэдээлэл нь дараах 

мэдээлпийг багтаасан байх бегеед зевхен уугээр хязгаарлахгуй байж болно: 

8.1. хяналт хийсэн теслийн албан ёсны нэр; 

8.2. шийдвэр гаргахад ундэслэсэн тесел буюу оруулсан нэмэлтийн тухай 

тэмдэглэлийн тодорхойлолт, он, сар, едер, хувилбарын дугаар I ; 

8.3. боломжтой бол хяналтад орсон баримт материалы н нэр, тусгай тодорхойлолт 

Ixувилбарын дугаар, он сар едер/, судалгаанд оролцогчийн тухай мэдээлэх хуудас; 

таниулсан зевшеерел авах маягт; 
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8.4. Тесел бичигчийн нэр, албан тушаал; 

8.5. Тесел бичигчийн ажлын газрын нэр; 

8.6. Шийдвэр гаргасан газрын нэр, он, сар, едер; 

8.7. Шийдвэр гаргасан ~c зуйн хорооны нэр; 

8.8. Гарсан шиЙДвэрийн зев тодорхойлолт; 

8.9. ~c зуйн хорооноос егсен зевлемж; 

8.10. нехцел заасан шийдвэр гаргах тохиолдолд теслийг дахин хянах санал, теслийг 

дахин хянах журам зэрэг ёс зуйн хорооноос тавьсан шаардлагууд; 

8.11. зевшеерсен шийдвэр гаргасан тохиолдолд тесел бичигчийн хулээх хариуцлагын 

талаар Жишээ нь: ~c зуйн хорооноос тавьсан ямар ч шаардлагыг хулээн авах 

зевшеерел, явцын тайлан ерген барьж байх, арга зуйд еерчлелт хийсэн 

тохиолдолд ~c зуйн хороонд мэдэгдэж байх (судалгааны хун хуч, маиериал 

хангамж, удирдлагын асуудлаас бусад) , материал сонгож авах, судалгаанд 

оролцлогчтой холбоотой мэдээлэл, таниулсан зевшеерел авах маягтад за свар 

хийсэн бол Е:с зуйн хороонд МЭДЭГДэж байх, судалгааны явцад урьдчилан 

тооцоолоогуй. санамсаргуй урвуу узэгдэл га рвал тайлагнаж байх, бусад ёс зуйн 

хорооноос судалгааг зогсоох болон бусад шийдвэр гарсан тухайд тайлагнаж байх, 

ёс зуйн хяналтыг хийхдээ, хяналтыг хийж дуусгахын тулд авсан Ёс зуйн хороо 

хяналт тавихад хэрэгцээтэй мэдээллийг шаардсан цarт нь гаргаж егч байх, 

тегегелийн ур дун, тегегелийн тайлан гаргаж егех шаардлагатай болохыг 

мэдэгдэж, баримт уйлдэнэ; 

8.12. Е:е зуйн хорооноое хяналт хийх хуваарь, телевлегее; 

8.1 З. Татгалзеан шийдвэр гаргаеан тохиолдолд ийм шийдвэр гаргах болсон шалтгааныг 

тодорхой бичсэн байна; 

8.14. ~e зуйн хорооны дарга (буеад хариуцлагатай хумуус)-ын гарын усэг, он сар едер; 

9. ЯВЦЫН ХЯНАЛТ 

Ёе зуйн хороо нь арга зуй боловсруулж эерэг шийдвэр авеан бух теелийн 

хэрэгжилтэнд шийдвэр гарсан мечеес эхлээд теелийг хэрэгжуулж дууеах хуртэл 

бухий л шатанд нь явцын хяналт тавина. ~e зуйн хороо, тесел хэрэгжуулэгчийн 
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хооронд харилцах арга замыг тодорхой за аж егех хэрэгтэй. Явцын хяналтад 

дараах зуйлуудийг харгалзан узнэ. Уунд: 

9.1. Ажлын хэсэгт тавих шаардлага, хяналт хийх журам, явцын хяналт хийхэд мердех 

хугацааны дэс дараа, энэ нъ теслийг батлахад баримталсан шаардлага, 

ажилбараас еер байж болно. 

9.2. Явцын хяналт хоорондын зай, хугацаа нь теслийн мен чанар, цаг уеийн нехцел 

байдлаас хамаарах ба арга зуйг наад зах нь жилд нэг удаа хянаж байна. 

9.3. Дараах тохиолдол, нехцел байдал нь судалгаанд хяналт хийхийг шаарддаг: 

а. Судалгааны аргачлалд судалгааны явц болон судалгаанд оролцогчийн эрх, 

аюулгуй байдал, сайн сайхан байдалд серег нелее узуулж болох засвар оруулах; 

в. Судалгааны явц болон судалгааны бутээмжтэй холбоотойгоор урьдчилан 

тооуоолоогуй, санамсаргуй, ноцтой урвуу узэгдэл гарах, туунд судлаач, ивээн 

тэтгэгч, зохицуулагч албадаас арга хэмжээг авах; 

с. Судалгааны ашиг туе! эрсдэлийн харьцаанд нелеелж болох аливаа уйл явдал, 

шинэ мэдээлэл; 

9.4. Явцын хяналт хийх тухай шийдвэрийг хэвлэж тесел хэрэгжуулэгчид мэдэгдэх 

бегеед уунд ~c зуйн хорооны анхны шийдвэрт еерчлелт оруулах, эргэлзээ терех, 

зогсоох, эсвэл хэрэгжиж дуусах хуртэл хучинтэй байхыг тусгасан бай на. 

9.5. Судалгааг хугацаанаас емне тур! бурмесен зогсоох бол тесел хэрэгжуулэгч нь 

~c зуйн хороонд шалтгааныг мэдээлж, тур! бурмесен зогсоосон теслийн ур 

дунгийн хураангуйг Ёс зуйн хороонд мэдэгдэх хэрэгтэй. 

9.6. Ёс зуйн хороо нь тесел хэрэгжуулэгчээс судалгааны ажлын тухайн уед гараад 

байгаа ур дунгийн талаар мэдэгдэл авна. 

9.7. ~c зуйн хороо нь судалгааны ажлын эцсийн тайлан, эсвэл тайлангийн хураангуйн 

хувийг хулээж авна. 
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10. БАРИМТ БИЧГИЙГ БVРДVYЛЭХ, АРХИВЛАХ 

~c зуйн хорооны бухий л баримт бичиг. мэдээллийн он сар едер. нэрийг бичиж, 

батлагдсан журмын дагуу архивnана. Архивын материал, баримт бичиг, хавтаст хэргээс 

юм харах, эргэж хянах ажилбарыг гуйцэтгэх журам байх хэрэгтэй. Судалгаа дууссанаас 

хойш наад зах нь 3 жилийн хугацаанд баримтыг архивт хадгалахыг зевnедег. Дараах 

баримт бичигт нэр егч хадгалах бегеед зевхен уугээр хязгаарлаж болохгуЙ. 

10.1. Ёс зуйн хорооны эрх зуйн орчин, бичмэл стандарт, тогтмол хугацааны болон жил 

бурийн тайлан; 

10.2. ~c зуйн хорооны гишуудийн намтар; 

10.3. ~c зуйн хорооны бухий л орлого, зарлага, нарийн бичгийн даргын газар. Ёс зуйн 

хорооны гишуудэд олгосон урамшил. нехен олговор; 

10.4. зуйн хороонд тесел ерген барихад зориулж боловсруулсан удирдамжууд; 

10.5. Ёс зуйн хорооны хурлын дэг; 

10.6. Ёс зуйн хорооны хурлын тэмдэглэл; 

10.7. Тесел боловсруулагчаас ерген барьсан бух материалын нэг хувь; 

10.8. Ёс зуйн хорооны гишуудээс тесел, шийдвэр, явцын хяналттай холбоотойгоор 

тесел хэрэгжуулэгч, холбогдох хумуустэй харилцсан баримт бичиг; 

10.9. тесел зохиогчид егсен шийдвэр, ямар нэг шаардлага, зевлемжийн хуулбар; 

10.1 О явцын хяналтын уед хулээн авсан бухий л баримт бичиг; 

10.11. судалгааг дуусгах, хугацаанаас нь емне дуусгах буюу тасл.ан зогсоох тухай 

тэмдэглэл; 

10.12. судалгааны дууссан ажлын тайлан, хураангуй; 
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УГИЙН ТДЙЛБДР: 

Энд егуулсэн угеийн тайлбарыг ЭНЭХУУ удирдамжийг ашиглахад ХЭРЭГЛЭНЭ, Бусад 

илэрхийлэлд эдгээр уге еер утга еанаа идлэрхийлж болно, 

advice- зевлегее 

судалгаанд оролцогчдод ёе зуйн туеламж УЗУУЛЭХ зорилготой шийдвэрт туйлын 

ойр, ул тулгах зевлемж санаанууд 

аррliсапt-mесел боловсруулагч 

Эрдэм шинжилгээний теелийн ШИНЖЛЭХ ухааны болон ёе зуйн аеуудлыг хариуцах 

чадвар бухий, еерсдийн болон байгууллага/пууеийн нэрийн емнеее бичсэн албан 

ёены теелее ёе зуйн хороогоор хэлэлцуулж буй мэргэшеэн еудлаач 

community- нuйгмuйг булэг 

нийтийн сонирхлыг хуваалцах буюу нийтийн сонирхолд нийцуулэх ууднээе 

тодорхой чиглэеэн зорил год нэгдэх ёстойг ойлгоеон булэг хумууе. нli1йгмийн 

булэг нь нэг тоегон, хот, уле, ойролцоо газар зуйн нутгаар тодорхойлогддог 

булэг хумууе байж болно. Туунчлэн аль нэг нийтлэг унэт зуйлээ хуваалцдаг, эевэл 

хуеэл сонирхлоороо нийтлэг, эевэл нэг терлийн евчтэй ХУМУУС байж болно. 

conf1ict of interest - ашuг сонuрхлын зерчuл 

ашиг сонирхлын зерчил нь ёе зуйн хорооны гишуун (гишууд) хянуулахаар 

ируулеэн теелийг хундэтгэн узэх еонирхолтой байтал еудалгаанд оролцогчдыг 

хамгаалах ууднээе гишууний челеетэй, бив дааеан хяналт явуулах чадвараа 

алдеанаае уусэн гардаг. Ашиг еонирхлын зерчил нь еанхуу. материаллаг сонирхол, 

байгууллага, нийгмийн талааеаа уг тееелд элэrтэй, ёе уйн хорооны гишуудэд урган 

гарч болно. 

decision- шuйдвэр 

Хяналт явуулены дараа дэвшуулж буй судалгааны теелийн ёе зуйн хучин теге 

байдлын талаар Е:е зуйн хорооны байр суурийг илэрхийлж / зевшеерсен, нехцелт 

зевшеерел егсен, татгалзеан/ егеен хариу 
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invеstigаtог-судлаач 

тодорхой хэсэг буюу булэг хэсэгт хэрэrжyyлэх теслийн шинжлэх ухааны болон ёс 

эуйн нэгдлийг хангахын тулд шаардлагыг баримтлан еерийн емнеес болон 

байгууллага, пуусийн нэрийн емнеес, шинжлэх ухааны ба ёс эуйн хариуцnага 

хулээх чадвар бухий мэргэшсэн судлаач. 3арим тохиолдолд эохицуулагч буюу 

эарчмын /гол/ судлаач нь судалгааны багийн хариуцлагатай удирдагчаар 

томилогдож болно. 

protoco/- эргэчлэл (протокол) 

Био-анагаахын судалгааны ундэслэл, ач холбогдол, чиглэл, эорилro, 

тодорхойлон бичиж, судалгааны хэлбэр, арга эуй, эохион байгуулалт, ёс эуйн болон 

тооцооллын асуудлыг тодорхойлон бичсэн баримт бичиг. 3арим асуудлыг аргачлалын 

лавламж болох бусад баримт бичигт тусгасан байж болно. 

protoco/ amandment- аргэчлал (nртокол)-ын засвар 

протокол (аргачлал)-д еерчлелт хийх буюу хэлбэрийн хувьд ToдoтroCOH бичмэл 

тодорхойлолт 

геquiгетеnts-шаэрдлагууд 

шийдвэрийн ойлголтын хувьд шаардлагууд нь судалгааны ажлыг явуулах уед ёс 

эуйн хороо эаавал, хэрэгжуулэхийг шаардсан ёс эуйн асуудлыг илэрхийлсэн тулгах 

элементууд 

research раrtiсiраnts-судэлгаанд хамрагдагчuд 

биоанагаах ухааны судалгаанд оролцож туршилтыг еерийн бие дээр 

хийлгэгч хувь хун, Хяналтын болон ажиглалтын булгийн хумуус. Хувь хун нь сайн 

дураараа судалгаанд оролцогч эруул хун эсвэл судалгаатай холбоогуй эмгэгтэй 

бегеед сайн дураараа судалгаанд оролцож буй бие хун, эсвэл тухайн 

судалгаатай холбоотой эмгэгтэй агаад судалгааны бутээмж, ур дунг хэрэглэх 

хусэлтэй хувь хун (голдуу евчтен) байж болно. 
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зроnзог- uвээн тэтгэгч 

судалгааны теслийг санаачлах, удирдах, санхуужуулэх хариуцлага хулээсэн 

хувь хун, компани, хурээлэн, байгууллага 
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АШИГЛАСАН БАРИМТ БИЧГУУД 

ДЭМБ, Анагаах ухааны олон' улсын байгууллагын эевлел (АУОУБЗ) хамтран 

боловсруулсан. Хунuйг оролцуулсан бuоанагаах ухаанЬ! судалгааНbJ ёс зуйн олон 

УЛСbJН удuрдамж, Женев, 1993 

АУОУБЗ. Тархвар зуйн судалгааНbJ ёс зуйн хяналmbJН хороонЬ/ олон УЛСbJН 

удuрдамж, Женев, 1991. 

Европын эевлелБuоанагах ухаанЬ/ судалгааmэй холбооmой хунuй эрх, сайн 

сэйхэн байдлЬ/г хэмгээлэх mухэй конввнц: бuоэнагаэх ухаан бэ хунuй эрхuйн конвенц. 

Европын олон улсын цуврал, No164, Овиедо, 1997 оны 4 дугээр сарын 04. 

Хуний хучин эуйлийг хамгаалах нарийн бичгийн даргын гаэрын Эруул мэнд, 

боловсрол, сайн сайхны баЙгууллага. Бвлменmuйн mайлан:СудалгаэнЬ/ эжлын увд 

хунuйг хамгаалах ёс зуйн зарчuм, удuрдэмж.. Бuоэнагээх, зан уйлuйн судалгаанд 

хунuйг хамгаэлах тухэй Ундэснuй хорооны mаЙлан. Эруул мэнд, Боловсрол, Сайн 

сайхны гаэар (ЭМБССГ)-ын бутээл, No (08) 78-0013 ба No(08) 78-0014, 1979 оны 4 

дугээр сарын 18. 

Хуний эмийн буртгэлийн (ХЭБ) техникийн шаардлагын эевшилцлийн олон улсын 

бага хурал. "Эмнэлзуйн уйл ажuллэгаанЬ/ дурэм" гарЬ/н авлагын тэЙлбар. 

(CPMP"CH/135/95), 1996 оны 5 дугаар сарын 01. 

Дэлхийн Эруул Мэндийн Байгууллага (ДЭМБ). ЭМ судлалын бутээгдэхууний 

туршилтын эмнэлэуйн уйл ажиллагааны дурэм. Гарын авлагын удирдамж. Зайлшгуй 

шаэрдлэгатай эмuйн хэрэглээнuй 3 дугаар хавсралт. ДЭМБ-ын шинжээчийн хорооны 6 

дугаар таЙлан. Женев: ДЭМБ, 1995-97-137. 

Дэлхийн анагаах ухааны нийгэмлэг, Хвльсuнкuйн тунхаглал: Хунuйг оролцуулан 

хuйх бuоанэгаах уха анЬ/ судалгаанд эмч нарын мврдвх аргачuлсан эввлвмж. Дэлхийн 

анагаах ухааны 18 дугаар чуулганаар баталсан. Финлянд, Хельсинк, 1964 оны 6 дугаар 

сар, Дэлхийн анагаах ухааны 29 дугээр чуулган, Япон, Токио, 1975 оны 1 О дугаар сар; 

Дэлхийн анагаах ухааны 35 дугаар чуулган Итали, Венис, 1983 оны 10 дугаар сар, 

26 



Дэлхийн анагаах ухааны чуулган, Гонг-Конг, 1989 оны 9 дугээр сар, 48 дугаар Еренхий 

Чуулган, 8АБНУ, Сомереет Вест, 1996 оны 10 дугаар сар, 

Дэлхийн анагаах ухааны ниЙгэмлэг. 8вчmвнuй эрхuйн mухэй ЛuсБОНbl Тунхэглэл. 

Дэлхийн анагаах ухааны з4 дугээр чуулганаар батлагдсан. Португал, Лисбон, 1981 оны 

9/10 дугаар сар, 47 дугаар Еренхий чуулганаар нэмэлт засвар хийгдсэн, Индонези, 

Вали, 1995 оны 9 дугээр сар. 
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БИОАНАГААХ УХААНЫ СУДАЛГААНД ХЯНАЛТ ХИЙХ ес ЗVЙН ХОРООНЫ VЙЛ 

АЖИЛЛАГААНЫ УДИРДАМЖ 

НVБ-ЫН ХАС/ДЭЛХИЙН БАНКI ДЭМБ 

Халуун орны Qвчний судаnгаа-сургаnтын тусгай ХQТQnБQР (rDR) 

Оnон уnсын ажnын хэсэг 

Соnомон Бенатор, 6мнед Африка 

Чифумбе Чимиту, Замби 

Францис П Крауnей, Бельги (дарга) 

Дафна Фейнхиnз, Мехико 

Кристине Граду, Бразил 

Хакима Химмич, МОРОККО 

Кахита Китуа, Танзани 

Оnьга Кивач, ОХУ 

Мари Энн Ланзанг, Филиппин 

Рейдер Лай, Норвег 

Вазанта Митхусвами, Энэтхэг 

Рензонг Киу, Хятад 

Жудит Сандор, Унгар 

Нарийн бичгийн даргын газар 

Хороод 

Жунтра Карбванг, ХО6С, ДЭМБ (теслийн зохицуулаf\.l) 

Ховард Энгзрс, ХО6С. ДЭМБ 

Давид Гриффин, ДЭМБ 

Тикки Ранг, ДЭМБ 

Даниеn Викпер. ДЭМБ 

Миант Хтве, З6АБ, ДЭМБ 

Чен Кен, НДБЭБ. ДЭМБ 

Абдеnхай Мехбаn, ЕГДББ. ДЭМБ 

Антони Каробе, АДББ, ДЭМБ 
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Алберmо Пеллегрини-Филхо, дфРИКИЙi1i бусийн тев, ЭМБ 

Мариам Малува, ДОХ-той тэмцэх Олон Улсын Холбо 

Клайре Паmоу, ДОХ-той тэмцэх Олон Улсын Холбоо 

Жонн Брианm, ДУОУБЗ 

Риуичи Ида, НЭББШУСБ 

Делон Хуман, ДАУН (Дэлхийн анагаах ухааны нийгэм эг) 

ЗQВЛQХУУД 

Одеmmе Морин Карпенmиер, Эм уйлдвэрлэлийн ний эмлэгийн олон улсын холбоо 

Елейне Эсбер, Хуне ба Эмийн байгууллага, ДНУ ба 

Олон улсын зевшилцлийн бага хурлын телеелегч 

Надя Торниепорm, Смитклине 8ийкам Биологичид 

Вен Килама, Дфрик дахь малярийн вакцины сулжээ 

Роберт Эйсс, Эруул Мэндийн Ундэсний Хурээлэн, Д У 

Мелоди х.Лин, Судалгааны эрсдэлээс хамгаалах байгууллага (СЭХБ), ДНУ 

Дикси Снадер, 8вчний хяналт, сэргийпэлтийн тев, 

Хенри Динсдале, Хуний анагаах ухааны ёс зуйн унд сний зевлел, Канад 

Элейн Гадд, Био ёс зуйн гуйцэтгэх хороо, Европын 

Лаурене Кордиер, Европын комисс 

Фергус Свииней, Европын анагаах ухааны унэлгээ ий алба (агентлаг) 

Бетти Додет, Маршал Мериеиксийн сан 

Крайс Де Клерк, Эмнэлзуйн уйл ажиллагааны дурэм, вропын зевлел 

Жеан-Марк Хуссон, Эм зуйч эмч нарын нийгэмлэги н олон улсын холбоо 

Денис Лакомбе, Хорт хавдарын эрдэм шинжилгээ, эмчилгээний европын байгууллага 

Франк Велсе, Эм зуйн анагаах ухааны факультет, х Британи 

Фредерик Гай, Камбож дахь малярийн хяналтын бусийн хетелбер, Лаос, Вьетнам, 

Европын комисс 
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УНДЭСЛЭЛ 

Биоанагаах ухааны судалгааны хяналтын ёс зуйн хорооны уйл ажиллагааны 

гарын авлага нь 1999 оны 8 дугаар сард Тайландын Чианд Ман хотноо эхэлсэн 

ДЭМБ-ын Халуун орны евчин судлалын тевеес зохион байгуулсан Ази-Номхон 

далайн орнуудын ёс зуйн хяналт ба эмнэлзуйн судалгаа сэдэвт семинарын уеэр 

зохиогдсон олон улеын хэмжээний ерген цар хурээтэй зевлелгеений ур дун юм. 

Семинарт оролцогчид ёе зуйн хороо байгуулах, тууний уйл ажлиллагааны гарын 

авлага хэрэгтэй байгаа талаар еанал гаргасан байна. 

Удирдамжийн эхний теелийг ДЭМБ-ын хоес Тевеее зохион байгуулеан Африкийн 

ёе зуйн хяналтын хорооны гишуудийн сургалт, 1999 оны 11 дугээр еарын 05-нд 

Танзанийн Аруша дахь Африкийн Хумхаагийн вакцины туршилтын еулжээнд зориулеан 

еургалтын уеэр хэлэлцсэн байна. Дараа нь энэхуу теелийг 19990НЫ 11 дугээр сарын 

09-нд АНУ-ын Ветесда МД-д зохион байгуулеан Ази номхон далайн баруун эргийн 

бусийн Е:е зуйн хяналтын хорооны чуулганы заверын хуралдаан дээр тавьж 

хэлэлцуулсэн байна. Туунийг мен 1999 оны 11 дугээр сарын 7-1 О-нд ДЭМБ ба 

Ундэсний эруул мэндийн хурээлэнгээе Бете стад зохион байгуулеан Биоанагаах ухааны 

еудалгааны Олон Улеын Чуулганд оролцогчдоос зевлелгее авахаар тараажээ. Эдгээр 

зевлелгеений дагуу удирдамжийн теелийг дахин боловеруулж, еанал авахаар ерген 

хурээнд тарааеан байна. 

Цаашид энэхуу удирдамжийг боловсруулах уургийг биоанагаах ухааны 

судалгаа, био ёе зуйн еалбарын ерген хурээний телеелегчдийг оролцуулсан 14 

шинжээчээе бурдэх ало н улеын теелийн хорооонд егсен байна. Ийнхуу зевлелгее 

егех уйл ажиллагаа нь Африкийн хумхаагийн вакцины туршилтын сулжээний 

байгууллага, европын зевлел, европын комисе, Европын анагаах ухаааны унэлгээний 

газар, Ундэсний эруул мэндийн газар (АНУ), Хоол хуне, эмийн Байгууллага (АНУ), 

Судалгааны эредэлээс хамгаалах байггууллага (АНУ), евчний хяналт, сэргийлэлтийн 

тев (АНУ), Хун еудлалын ёс зуйн ундэсний зевлел (Канад), Эм зуйн анагаах ухааны 

факультет (Англи), Хорт хавдрын еудалгаа, эмчилгээний европын байгууллага, Эм 

еудлаач эмч нарын олон улеын холбоо, Марсел Маршукийн сан, Олон улеын эм 

уйлдвэрлэгчдийн холбооны нийгэмлэг, ало н улсын зевшилцлийн бага хурал, 

Эмнэлзуйн уйл ажиллагааны дурмийн европын чуулган зэрэг байгууллагын тепеелегчид 

уг асуудлаар зевлелгее егеен байна. 
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Ийнхуу ерген хурээнд зевшилдех уйл ажиллагааг захион байгуулсан гол 

зорилго нь хегжиж буй болон хегжилтэй орнуудын~нз бурийн туршлага, шинжээчийн 
зэрэг бухий ижил тестэй байгууллага, хурээлэн дийн мэДЛэг, туршлага, санал, 

бодлыг хуваалцахыг эрчимжуулэх явдал байсан. нэ уйл ажиллагаа нь удирдамжийн 

эцсийн хувилбарыг оюуны чадавхийн алан улсын . эмжээнд бэлтгэхэд туслах бегеед 

ингэснээр дэлхий дахинд УНДэсний болон арон нутг~йн тувшинд ёс зуйн хяналтын дэд 

бутцийг ергежуулэх болно. 

ДЭМБ, ДУОУБЗ-еес санаачилсан Биоанаг~х ухааны судалгааны ёс зуйн 
хяналтын хороаны уйл ажиллагааны удирдамж н дэлхий дахинд ёс зуйн хяналтын 

зохион байгуулалт, чанар, стандартыг хегжуулэ эд дэмжлэг узуулэх бал но. Энэ 

удирдамжид адоо ашиглаж буй энэ чиглэлийн: гарын авлагуудын сана аг тооцон 

узсэн болно. 
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Энэхуу удирдамжийн талаарх бухий л санал, шуумжлэлийг уг баримт бичгийг 

цаашид хянан уээхэд анхаарах болно. 

Дараах хаягаар холбоо барина уу: 

Д-р Juntra Carbwang эмнэлэуйн эохицуулагч. 

Эрдэм шинжилгээний бутээл ба хегжил 

хоес/хеС/ДЭМБ 

Швейцари 

СН-1211 Женев 27 

Тел (41) 22 791 386718 

Факс (41) 22 791 4854 

Е-майл: karbwangj@who.ch 

Англи хэлнээс хервуулсэн: Анагаах ухааны доктор (Ph.D) Б.Бурмаа 

Хянан тохиолдуулсан: Анагаах ухааны доктор (Ph.D). 
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