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Асуулт: Тамирчин уусан эм, тариулсан тарианыхаа хариуцлагыг өөрөө бүрэн хүлээнэ.
Хариулт: Үнэн
Тайлбар: Бүх тамирчид энэ асуудалд туйлын анхааралтай хандах хэрэгтэй. Өөрийн спортын замналдаа аз
турших хэрэгггүй. Хэрэв танд асуулт байвал- АСУУ! Хэрэв та хэрэглэх гэж байгаа бодисын найрлага,
зориулалтыг мэдэхгүй, түүнийг хэрэглэж болох эсэхдээ -- итгэлгүй байвал- ТҮҮНИЙГ БҮҮ ХЭРЭГЛЭ!

Асуулт: Зөвхөн олимпийн эсвэл паралимпийн наадамд оролцох тамирчид л допингийн шинжилгээ өгөх үүрэгтэй.
Хариулт: Худал
Тайлбар: Олон улс орон, олон улсын спортын холбоод допингийн эсрэг өөрийн хөтөлбөртэй байдаг. Энэ нь
хэрэв та шигшээ багт багтан тэмцээнд оролцдог л бол тэмцээний үед ба тэмцээний бус үед гэртээ эсвэл
бэлтгэл дээрээ шинжилгээнд хамрагдах боломжтой гэсэн үг юм.

Асуулт: ДДЭА гэж юу вэ? Дэлхийн Допингийн Эсрэг Алба, Дэлхийн Допингийн Эсрэг Агентлаг?
Хариулт: Дэлхийн Допингийн Эсрэг Агентлаг
Тайлбар: Дэлхийн Допингийн Эсрэг Агентлагын зорилго нь спортын бүх төрөлд, бүх хэлбэрээр олон улсын
түвшинд допингийн эсрэг тэмцлийн үйл ажиллагааг дэмжих, зохицуулах, хянахад оршино.

Асуулт: Хэрэв ямар нэгэн эмийг тухайн улсад хэрэглэхийг зөвшөөрдөг бол,тамирчин гадаадаас худалдаж авсан ижил
төрлийн эмийг айлтгүй хэрэглэж болно?
Хариулт: Худал
Тайлбар: Өөр өөр орнуудад худалдагдаж байгаа зарим эмүүд ижил нэртэй ч өөр өөр найрлагатай байж болно.
Зарим тохиолдолд тэдгээр нь хориотой бодис агуулах нь бий. Хэрэв та худалдан авсан эмэндээ итгэлгүй
байгаа бол хэрэглэхээсээ өмнө найрлагыг нь сайтар шалгаж, эмчээсээ зөвлөгөө аваарай.

Асуулт: Тамирчин жилд хамгийн дээд тал нь хэдэн удаа допингийн шинжилгээ өгөх вэ?
a. 2
b. 5
c. 20
d. Хязгааргүй

Хариулт: d. Хязгааргүй
Тайлбар: Жилд өгөх шинжилгээний тоонд ямар нэг хязгаар байхгүй. Тамирчин жилд тэмцээний болон
тэмцээний бус үед түүвэр сонголтоор эсвэл зайлшгүй тохиолдол хэлбэрээр хэдэн ч удаа шинжилгээ өгч
болно.

Асуулт: Шээсийг допингийн хяналтын зорилгоор шаардлагатай төхөөрөмжтэй дурын лабораторид шинжлүүлж болно?
Хариулт: Худал
Тайлбар: Зөвхөн өндөр шаардлагыг хангаж, Дэлхийн Допингийн Эсрэг Агентлагын магадлан итгэмжлэл
авсан лаборатори л шээсийг допингийн хяналтын зорилгоор шинжлэх эрхтэй.

Асуулт: Хэрэв ямар нэг хүнсний нэмэлт тэжээлийг эмийн сангаас худалдан авсан бол түүнийг спортод шууд
хэрэглэхийг зөвшөөрнө.
Хариулт: Худал
Тайлбар: Ямар нэг тэжээл, бодисууд өөрийн гэсэн эрсдэл дагуулдаг. Маш олон хүнсний нэмэлт тэжээлүүд
хориглосон бодис агуулсан байдаг. Учир нь олон орны үйлдвэрүүдийн хувьд бүтээгдэхүүнийхээ найрлагыг
тамирчнаас чандлан нуух нь чухал байж болно.. МЭРГЭН ЗӨВЛӨГӨӨ: Хэрэв үүнийг хэрэглэх нь маш сайн гэсэн
яриа байвал– тэр нь хориглосон бодисыг агуулсан байж болзошгүй. Иймд өөрийн улсын хүнсний хөтөлбөрөөр
баталгаажсан бүтээгдэхүүн хэрэглэж байхыг танд зөвлөе.

Асуулт: Би өвчин туссан үедээ эдгэхийн тулд шаардлагатай эмийг чөлөөтэй хэрэглэж болно?
Хариулт: Худал
Тайлбар: Хэрэв та ханиад шуухинаа хүрсэн, халуурсан бол ямар нэг эмийг найрлагадаа хориглосон бодис
агуулж байгаа эсэхийг нягтлалгүйгээр БҮҮ хэрэглэ. Хэрэглэх эмээ багийн эмчтэйгээ заавал зөвлө. Шинжилгээ
таагүй гарна гэдэг нь допинг хэрэглэсэн гэсэн үг болохыг санаж яваарай.
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Асуулт: Тамирчных нь шинжилгээ таагүй гарсан тохиолдолд түүнд хориотой бодис хэрэглэхэд тусалсан, зоригжуулсан,
ятгасан дасгалжуулагч эсвэл багийн эмчид тамирчны нэг адил шийтгэл онооно?
Хариулт: Үнэн
Тайлбар: Хориотой бодис, арга хэрэглэхэд нь тамирчинд туслах, зоригжуулах, ятгах нь допингийн эсрэг
дүрмийн зөрчлын нэг юм. Иймд тусалсан хүнийг Дэлхийн Допингийн Эсрэг Дүрмийн дагуу шийтгэнэ.

Асуулт: Допингийн хяналтын ажилтан нь шинжилгээ авахаар ирэх хугацаагаа тамирчинд заавал мэдэгдэх үүрэгтэй?
Хариулт: Худал
Тайлбар: Допингийн хяналтын ажилтан нь төлөвлөгдсөн шинжилгээг урьдчилан зарлалгүйгээр авах эрхтэй.
Допингийн хяналтын ажилтан нь шинжилгээг дурын хугацаанд, дурын газар авч болно. Харин Допингийн
хяналтын ажилтан нь онцын шаардлагагүй зүйлээр тамирчны тухыг алдуулж болохгүй.

Асуулт: Дээжийг авч битүүмжлэн, шинжилгээний хуудас бөглөж дууссаны дараа түүнийг онгойлгох, бохирдуулах, хэн
нэг нь хөндлөнгөөс солихыг оролдох боломжгүй?
Хариулт: Үнэн
Тайлбар: Тамирчин нэгэнт битүүмжлэгдсэн өөрийн дээжийг хэн нэгэн хөндлөнгийн этгээд солих боломжгүй
гэдэгт итгэлтэй байж болно. Нэмж хэлэхэд, хэрэв дээжний битүүмжлэлд сэжиг илэрвэл лаборатори түүнийг
заавал мэдээлэх үүрэгтэй байдаг.

Асуулт: Хэрэв тамирчин завгүй байгаа тохиолдолд допингийн шинжилгээ өгөхөөс татгалзаж болно?
Хариулт: Худал
Тайлбар: Допингийн шинжилгээ өгөхөөс татгалзвал шинжилгээний хариу таагүй гарсантай ижил шийтгэл
хүлээдэг. Хэрэв тамирчин мэдэгдэл хүлээн авсан хирнээ шинжилгээнд орох боломжгүй бол уг шалтгаанаа
мэдэгдэх хуудсан дээр заавал тэмдэглүүлж, өөрийн дасгалжуулагч, эмчдээ мэдэгдэх үүрэгтэй.

Асуулт: Миний дасгалжуулагч намайг дагалдаж, допингийн шинжилгээний өрөөнд ирж болно?
Хариулт: Үнэн
Тайлбар: Тамирчин бүр өөрийн төлөөний хүнийг гэрчээр дагуулж, допингийн шинжилгээний байранд ирэх
эрхтэй.

Асуулт: Тамирчин өөрийнхөө сонгосон шээсний саванд дээжээ өгөх шаардлагатай. Хэрэв тамирчны сонгосон сав
эвдэрсэн, эсвэл тэр бохир байна гэж бодож байсан ч .....Тэр өөр шинэ сав хүсэх эрхгүй?
Хариулт: Худал
Тайлбар: Та битүүмжлэлтэй савнаас сонгож, дээжээ өгөх эрхтэй. Хэрэв та сонгосон савандаа итгэлгүй,
сэтгэл хангалуун бус байвал дахин өөр сав хүссэн нь дээр. Өөр сав сонгох эрх танд бий.

Асуулт: Тамирчин допингийн шинжилгээнд орж болзошгүй учир хориотой бодис агуулсан эмийг хэрэглэхгүй гэдгээ
эмчдээ хэлж болно.
Хариулт: Үнэн
Тайлбар: Таны эмч эмийн найрлага дахь бодис хориотой бодисын жагсаалтанд ордог гэдгийг мэдэж байх нь
маш чухал. Та хориотой бодис бүхий эм хэрэглэхээсээ өмнө Олон улсын болон Үндэсний холбоо, эсвэл
допингийн эсрэг байгууллагаараа дамжуулан эмчилгээний зорилгоор чөлөөлүүлэх хүсэлт гаргах хэрэгтэй.
Яаралтай тохиолдолд хэрэглэх журмыг ч таны эмч мэдэж байх ёстой.

Асуулт: Та хангалттай хэмжээгээр шээж чадаагүй тохиолдолд дутуу шээсэн дээрээ нэмж цусны шинжилгээ өгөхийг
хүсэх эрхтэй?
Хариулт: Худал
Тайлбар: Хэрэв та эхний удаа хангалттай хэмжээгээр шээж чадаагүй бол таны шээсийг түр битүүмжлэх ба
та хэмжээг гүйцээх хүртлээ дахин шээх шаардлагатай.
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Асуулт: Та найрлаганд нь юу орсныг --- мэдэхгүй байсан ч, өөрийнхөө итгэлтэй хүнээс авсан бол уг эмийг шууд
хэрэглэж болно?
Хариулт: Худал
Тайлбар: Тамирчин өөрөө хэрэглэх гэж буй эмийн бодис юу болохыг үргэлж мэдэж байх шаардлагатай.
Найрлагыг нь мэдэхгүй, сохроор хэрэглэсэн эм таныг допингийн шалгалтанд унагаад зогсохгүй эрүүл мэндэд
тань аюул учруулж болохыг анхаар.

Асуулт: Допингийн хяналтын ажилтан тэмцээний бус үеийн шинжилгээ авахаар гэрт тань ирсэн үед та аяга цай
бэлтгэх, эсвэл түүнд үйлчлэхээр өрөөнөөс ГАНЦААРАА гарч болно?
Хариулт: Худал
Тайлбар: Шинжилгээг эхлэхээс дуусах бүх хугацаанд допингийн хяналтын ажилтантай цуг байх нь таны
өөрийгөө хамгаалж буй хэрэг юм. Хэрэв та өрөөнөөс гарах шаардлагатай бол допингийн хяналтын
ажилтанд заавал мэдэгд. Тэр тантай хамт байх болно.

Асуулт: Хэрэв та долоохон хоногийн өмнө тэмцээний бус үеийн шинжилгээ өгсөн бол дараагийн шинжилгээ өгөх
хүртэл заавал хэдэн долоо хоног өнжих шаардлагатай?
Хариулт: Худал
Тайлбар: Таныг дараагийн шинжилгээнд дуудах хүртэл хэдэн долоо хоног, хэдэн өдөр, бүр хэдэн цаг ч байж
магад. Богино хугацаанд нэгээс илүү шинжилгээг давтан авах нь хууран мэхлэлт давтагдахаас сэргийлэх ач
холбогдолтой юм.

Асуулт: Хэрэв допингийн хяналтын ажилтан ямар нэг өөрийгөө нотлох бичиг баримт үзүүлээгүй тохиолдолд тамирчин
шинжилгээ өгөхөөс татгалзаж болно?
Хариулт: Үнэн
Тайлбар: Допингийн хяналтын ажилтан нь шинжилгээ авах эрхтэйгээ нотлох бичиг баримтаа заавал үзүүлэх
ёстой. Хэрэв тэдэнд бичиг баримт байгаагүй тохиолдолд тамирчин үүнийг мэдэгдэх хуудсан дээр
тэмдэглүүлэн, мэдэгдэх хуудасны хуулбарыг авч өөрийн харъяалах холбоонд хурдан мэдэгдэх шаардлагатай.

Асуулт: Лабораторид дээж хүлээн авсан ажилтан намайг хэн болохыг мэднэ?
Хариулт: Худал
Тайлбар: Шинжилгээний хуудасны лабораторид очдог хувь дээр таны хувийн мэдээлэл тэмдэглэгдэхгүй.
Лаборатори зөвхөн спортын төрөл, тамирчны хүйс, харъяалах холбоо, шинжилгээ авсан өдрийн талаархи
мэдээллийг л хүлээн авдаг.

Асуулт: ЭЗЧ хөтөлбөр нь тамирчин өвчний хүнд зайлшгүй шаардлагатай тохиолдолд хориотой бодисуудыг
эмчилгээнд хэрэглэх боломж олгодог. ЭЗЧ нь зөвхөн тухайн өвчний үед шинж тэмдгийг арилгах, биеийн байдлыг
сайжруулахаар орлуулан хэрэглэх эм байхгүй байгаа тохиолдолд л хориотой бодисуудыг хэрэглэх баталгаа болно. ЭЗЧ
гэж юу вэ:
Хариулт: a. Эмчилгээний зорилгоор чөлөөлөх
Тайлбар: Олон улсын зэрэглэлийн тамирчин нь тухайн спортын олон улсын холбоонд, үндэсний зэрэглэлийн
тамирчин нь Допингийн Эсрэг Байгууллагадаа өргөдөл гаргах үүрэгтэй. Эмчилгээний Зорилгоор Чөлөөлөх
батламжид тухайн бодисыг хэрэглэх заалт, тун, хугацаа, давтамж зэргийг тодорхой тусгасан байх
шаардлагатай.

Асуулт: Хориотой бодисын жагсаалт нь ямар бодис, аргыг тэмцээний ба тэмцээний бус үед хэрэглэхийг хориглодог
болохыг тодорхойлдог.
Хариулт: Үнэн
Тайлбар: Олон улсын шинжээчийн баг Хориотой бодисын жагсаалтыг жил бүр хянан үзэж, шинэчлэн баталдаг
бөгөөд шинэ хувилбар нь 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болдог. Тамирчид уг
жагсаалттай холбоотой шинэ мэдээллийг ДДЭА /WADA/-ийн вэб хуудас - www.wada-ama.org.-наас авах
боломжтой.
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Асуулт: Допингийн шинжилгээнд шаардлагатай тохиолдолд тамирчин гэмтэлтэй, тэмцээнд оролцохгүй ч байршлын
тухай мэдээллээ харъяалах спортын байгууллагад өгнө?
Хариулт: Үнэн
Тайлбар: Тамирчин гэмтэл, өвчний улмаас тэмцээнд оролцохгүй байсан ч тамирчныхаа хувьд байршлын
тухай мэдээллээ заавал өгөх үүрэгтэй. Допингийн Эсрэг Байгууллага дурын үед, өгсөн хаягаар тань тантай
уулзах болно.

Асуулт: Тамирчин тэмцээнд оролцохгүй ч допингийн шинжилгээ өгөхөөр сонгогдож болно.
Хариулт: Үнэн
Тайлбар: Хэрэв таны нэр багийн бүрэлдэхүүнд байгаа л бол тэмцээнд оролцохгүй ч гэсэн таныг допингийн
шинжилгээ авахаар сонгож болно.

Асуулт: Шинжилгээний эхний хариу таагүй гарч, асуудлыг цааш хэлэлцэх тохиолдолд тамирчинд дараахи эрх бий:
a. В сорьцийг шинжлүүлэх хүсэлт гаргах
b. В сорьцийг задлах, шинжлэх үйл ажиллагаанд өөрийн биеэр оролцох эсвэл бие төлөөлөгчөө оролцуулах
c. Лабораторийн шинжилгээний шаардлагатай бичиг баримтын хуулбарыг хүсэх
d. Дээрхи бүх эрх

Хариулт: d. Дээрхи бүх эрх
Тайлбар: Дэлхийн Допингийн Эсрэг Дүрэм нь тамирчны эрхийг хүндэтгэж, баталгаажуулсан байдаг.

Асуулт: Хориотой бодисын жагсаалт ямар хугацаанд шинэчлэгддэг вэ?
a. Сар бүр
b. Жил бүр
c. Олимпийн наадам, паралимпийн наадам бүрийн өмнө
d. Жагсаалт огт шинэчлэгддэггүй

Хариулт: b. Жил бүр
Тайлбар: Олон улсын шинжээчийн баг жил бүр хоритой бодисын жагсаалтыг хянадаг ба шинэчлэгдсэн
жагсаалт жил бүрийн 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр болдог. Тамирчид энэхүү жагсаалт,
түүний өөрчлөлт бүрийг Дэлхийн Допингийн Эсрэг Агентлаг /WADA/-ийн вэб хуудас-www.wada-ama.org –оос
үзэх боломжтой.

Асуулт: Би допингийн хяналтын мэдэгдэл авсан үедээ допингийн хяналтын станцид нэн даруй мэдэгдэх хэрэгтэй юу?
a. Тийм
b. Үгүй -нэг цагийн дараа
c. Би бэлэн болсон үедээ очно
d. Үгүй -24 цагийн дараа

Хариулт: a. Тийм
Тайлбар: Таныг допингийн хяналтад сонгосон тухай Допингийн хяналтын ажилтан эсвэл хянагч мэдэгдэхэд
ямарч саадгүй , нэн даруй Допингийн хяналтын станцид очих ёстой. Тэр ч байтугай авч үзэх саатал байсан ч,
та дээж цуглуулах хүртэл бүх цаг үед Допингийн хяналтын ажилтан болон / эсвэл хянагчийн шууд ажиглалт
дотор байх ёстой.

Асуулт: Хэрвээ би өөрийхөө спортод хориглогдвол өөр спортод өрсөлдөх болно.
Хариулт: худлаа
Тайлбар: Та Допингийн эсрэг дүрмийн зөрчил (ADRV) гаргаж эрхээ хасуулсан бол тухайн хугацаанд спортын
аль ч түвшинд тэмцээнд эсвэл үйл ажиллагаанд оролцож болохгүй.

Асуулт: Хэрвээ миний сорил өөрийнхөө оронд эерэг байвал өөр оронд өрсөлдөх болно.
Хариулт: худлаа
Тайлбар: ДЭДД –н бүх заалтуудын дагуу хүлээн зөвшөөрөгдсөн дүрэмтэй өөрийхөө улсад та Допингийн
эсрэг дүрэм зөрчсөн бол эрхээ хасуулсан хугацаандаа өөр оронд тэмцээнд оролцож болохгүй.
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Асуулт: Хэрвээ би хориглосон бодис агуулсан хоолны нэмэлт бүтээгдэхүүн хэрэглэсэн бол намайг Допингийн эсрэг
дүрэм зөрчсөн гэж үзэх үү?
Хариулт: Тийм
Тайлбар: Хатуу хариуцлага зарчмын дагуу тамирчин нь тэдний биеэс олдсон ямар нэгэн хориотой бодисыг
хариуцах үүрэгтэй. Хориотой бодисыг ашиглах зорилготой байсан эсэхээс үл хамааран допингийн эсрэг
дүрэм зөрчсөн (ADRV) гэж үзнэ. Ямар нэгэн бодис, хоол хүнс (ялангуяа зарим улс орнуудад мах), хүнсний
нэмэлт хэргэлэхдээ дандаа болгоомжилж бай!.

Асуулт: Эмчийн заалтаар хориотой бодис хэрэглэсэн талаар таны өрөгдөлд байгаа бол Эмчилгээний заалтаар
чөлөөөлөх эсэхийг хэн тогтоох вэ ?

a. Тамирчдын хороо
b. Үндэсний болон олон улсын спортын холбоодын мэргэшсэн ажлын хэсэг
c. Эмнэлгийн магадлангийн хороо
d. Үндэсний болон Олон улсын спортын холбооны ерөнхийлөгч

Хариулт: c. Эмнэлгийн магадлангийн хороо
Тайлбар: Таны холбогдох Допингийн эсрэг байгууллага нь (Олон улсын холбоо эсвэл NADO ба / буюу эсвэл
томоохон арга хэмжээ зохион байгуулсан байгуулага ) таны хүсэлтийг мэдүүлсний дараа, Эмчилгээний
заалтаар чөлөөлөх хороо (TUEC) таны хүсэлтийг зохих ёсоор бие даасан эмч нарыг оролцуулан шийдвэр
гаргана. IFS, NADOs болон MEOs, тэдгээр нь TUECs дамжуулан таны өргөдлийг батлах эсвэл үгүйсгэх үүрэг
хүлээнэ.

Асуулт: Хэрвээ би спортоо хүндэтгэж шилдэг тамирчин байхыг хүсвэл юу хийх хэрэгтэй вэ?
a. Ялалтын хамгийн чухал нь баталгаа
b. Давуу тал олж авахын тулд би юу хийж чадах вэ
c. Би ямар нэг буруу зүйл хийвэл унана гэдгээ мэдэж байх
d. дээрх хариултууд алинч биш

Хариулт: d. дээрх хариултууд алинч биш
Тайлбар: Шургуу хөдөлмөрлөх , шудрага байх, туйлбартай сурах нь шилдэг тамирчин байхад хамгийн
чухал.Үүний зэрэгцээ эрүүл мэнд, шудрага өрсөлдөөн, спортын амин сүнс дүрмийг сахин мөрдөх нь ялалтанд
ихээхэн үнэ цэнэтэй.

Асуулт: Спортод шудрага өрсөлдөх тамирчин бүрийн эрхийг умартан сэргээш хэрэглсэн тамирчин
Хариулт: Үнэн
Тайлбар: Тамирчид хууран мэхэлвэл тэд тоглоомоос өөрөө гарч, цэвэр ариун спортод өрсөлдөөн нь зогсож,
шудрага байдал алга болно. Мөн бүх тамирчид шударгаар өрсөлдөх ёстой тэмцээний дүрмийг бас допингийн
эсрэг дүрмийг зөрчсөн болно.

Асуулт: Хэн цусны дээж цуглуулах эрхтэй байх вэ?
a. цусны цуглуулах мэргэшсэн ажилтан (BCO) .
b. (DCO) Допигийн мэргэшсэн ажилтан
c. Мэргэшсэн хянагч
d. Дээрхи бүгд

Хариулт: a. цусны цуглуулах мэргэшсэн ажилтан (BCO) .
Тайлбар: Допингийн эсрэг байгууллага (DO) тамирчинаас цусны дээж цуглуулах эрх олгосон, цусны цуглуулах
мэргэшсэн ажилтан (BCO) байна.
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Асуулт: Би цус цээсний шинжилгээ өгсний дараа миний дээж хир удаан хадаглагдаж, дахин шинжлэгдэх вэ ?
a. тодорхойгүй хугацаанд
b. 10 жил
c. 2 жил
d. хадгалж болохгүй

Хариулт: b. 10 жил
Тайлбар: Бүх дээжийг 10 жилийн турш хадгалж, энэ хугацааны аль ч үед дахин шинжилж, урьд өмнө
тодорхойлогдоогүй бодисыг дараа нь илрүүлж , анхны сорилтой холбогдох тэдний үр дүн хүчингүй болж
тамирчинд хориг тавигдаж болно.

Асуулт: Сорил эерэг байх нь тамирчинд хориг тавих цорын ганц арга зам
Хариулт: худлаа
Тайлбар: Тамирчны дээжинд хориотой бодис илрэх нь Допингийн эсрэг дүрмийн 10 зөрчлийн нэг . Дээж өгөхөөс
татгалзах, хориотой бодис эзэмших, дамжуулах, хориотой холбоотой хамтрах зэрэг нь допингийн эсрэг
дүрмийн зөрчилд тооцогдоно.

Асуулт: Допингийн эсрэг хууль зөрчсөн дасгалжуулагч, эмч, бусад хүмүүстэй холбоотой байвал би шийтгүүлэх болно.
Хариулт: Үнэн
Тайлбар: Допингийн эсрэг байгуулага WADA урьд өмнө нь допингийн эсрэг дүрмийн зөрчилтэйг бичгээр
зөвлөсөн Хориотой холбоо хувь хүмүүстэй холбоотой тамирчин байх нь тамирчинд хориг тавих үндэслэл
болно.

Асуулт: Би чанарын хяналтын үйл явцаар дамжиж ирсэн нэмэлт бүтээгдэхүүн гэж мэдэж байгаа бол, би үүнийг
хориглосон жагсаалтад орсон ямар ч бодис агуулаагүй байна гэдэгт итгэлтэй байж болно.
Хариулт: үнэн
Тайлбар: Нэмэлт бүтээгдэхүүнд хориотой бодис байхгүй гэсэн баталгааг үйлдвэр өгч чадахгүй Хоолны
нэмэлт түүний найралгын аюулгүйн баталгааг байгуулага өгч чадахгүй. Байгалын гаралтай хоол идэх нь
тамирчдын үйл ажиллагааг сайжруулах хамгийн сайн арга
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