№1.24.ҮРИЙН БОЛОН ХҮНСНИЙ БУУДАЙ ХҮЛЭЭН
АВАХ, ХАДГАЛАХ, БОРЛУУЛАХ ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналтын байгууллага:
Шалгуулагч этгээдийн нэр:
Объектын нэр:
Регистрийн дугаар:
Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..
Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин
мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх
магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Шаардлага
хангасан

Шаардлага
хангаагүй

Батлагдсан
оноо
Авсан
оноо

3

4

5

0

60

0

Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа
Хүнсний
бүтээгдэхүүний
эрхлэгч нь харъяалах нутаг дэвсгэр
1 аюулгүй байдлыг хангах тухай
дэх
хяналтын
байгууллагын
хуулийн 6.1
мэдээллийн санд бүртгүүлсэн

0

5

Барилга байгууламж нь мэргэжлийн
Хүнсний тухай хуулийн 10.1.3
байгууллагын зураг төслийн дагуу
Үр тариа
хадгалах
болон
баригдсан, засвар хийж өргөтгөсөн,
2
боловсруулах байгууламж 2011
шинэчилсэн, тоног төхөөрөмжийг
оны 256 дугаар тушаалын 4
шинээр суурилуулсан

0

5

Худалдааны агуулах. Ерөнхий Ачиж буулгах тоног төхөөрөмж, жин,
эрх
бүхий байгууллагаар
3 шаардлага MNS 5364-2011 6.2 пүүг
баталгаажуулсан.
дaхь

0

10

Худалдааны агуулах. Ерөнхий
шаардлага MNS 5364-2011 .8.1
дахь “Хөдөлмөрийн аюулгүй
Агуулахын силос нь стандартын
байдал. Үйлдвэрлэлийн эрүүл
шаардлагыг
хангасан
4
ахуй.
Үйлдвэрийн барилгын
агааржуулалтын системтэй.
салхивч,
агааржуулалтын
системд
тавих
ерөнхий
шаардлага” MNS 5078:2001

0

10

№

Хууль тогтоомж, дүрэм, журам,
стандартын нэр, зүйл, заалт

Асуултууд

1
2
Нэг. Бичиг баримт, барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, гадна
орчин

Хуудас 1

Агуулах, Силос нь гадна талдаа
Худалдааны агуулах. Ерөнхий гэрэлтүүлэгтэй, хана, хашлага бүхий
5 шаардлагаMNS 5364-2011 5.14 хашаагаар хамгаалагдсан, хашааны
хаалганы өргөн нь тээврийн хэрэгсэл
дахь
нэвтрэхэд саадгүй

0

10

Ган босоо ангор нь хамгаалалтын
бүслүүртэй,
хөдөлмөрийн
Худалдааны агуулах. Ерөнхий бүс,
6 шаардлагаMNS 5364-2011 6.1 аюулгүй ажиллагааг хангасан тоног
төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдлыг
дэхь
хянаж ажилладаг

0

10

Силос нь тээврийн хэрэгсэл бүрэн
Худалдааны агуулах. Ерөнхий
эргэх зайтай, цардсан талбай бүхий
7 шаардлагаMNS 5364-2011 5.13
хатуу хучилттай зам, автомашины
дахь
зогсоолтой

0

10

Хоёр. Бүтээгдэхүүнд хийсэн үзлэг, аюулгүй байдлын баталгаажилт

0

60

Бүтээгдэхүүнд элдэв гадны хольц,
шавьж байхгүй

0

10

Хадгалж, борлуулж буй бүтээгдэхүүн
нь гарал үүслийн гэрчилгээтэй

0

10

Тарих
үрийн
чанарын
шинжилгээтэй

0

10

Хүнсний
буудайн
чанарын
шинжилгээтэй

0

10

0

10

0

10

0

28

0

5

ХБАБХТ
10.1.1,
Хүнсний
бүтээгдэхүүний
8
аюулгүй байдлын тухай хууль
5.1.5
Ургамал
хамгааллын
тухай
9 хууль 13-р зүйл, 13.2.2 дахь
заалт
Хүнсний тухай хуулийн 10.1.1
10 12.1, Хүнсний буудай .Техникийн
ерөнхий
шаардлага
MNS
0097:2010
стандарт,
Үрийн
буудай. Сортын болон үрийн
чанар. Ерөнхий шаардлага MNS
11 0246:2010 стандартын бүрэн
шинжилгээ

Бүтээгдэхүүнээ
итгэмжлэгдсэн
лабораторийн
шинжилгээгээр
баталгаажуулдаг

Хүнсний
бүтээгдэхүүний Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний
12 аюулгүй байдлыг хангах тухай ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэлийг
хууль 10.1.3 дахь
хөтөлсөн
Буцаан
болон
татан
авсан
Хүнсний
бүтээгдэхүүний
бүтээгдэхүүний
бүртгэлтэй,
13 аюулгүй байдлыг хангах тухай
бүртгэлийн дагуу зохих арга хэмжээ
хууль 10.1.4 дахь
авч ажилладаг
Гурав. Хорио цээрийн дэглэмийн мөрдөлт
Зориулалтын
бодис
хэрэглэсэн

14

Хүнсний эрүүл ахуйн ерөний
зарчим дадлын олон улсын
зөвлөмжийг дүрэм MNS САС
1:2003 Хүнсний эрүүл ахуйн
ерөний зарчим дадлын олон
улсын зөвлөмжийг дүрэм MNS
САС 1:2003

Силос,
агуулахын
багаж
хэрэгсэл,
тоног төхөөрөмжийг
бохирдолоос
сэргийлж ариутгал,
халдваргүйтгэл
хийсэн
Хуудас 2

0

0

Ариутгал
халдваргүйжил
тийг
хийсэн
арга
ажиллагааны
тухай
бүртгэлтэй /акт,
тэмдэглэл,
бүртгэл
хөтлөлт /

0

5

Зохих
хугацаанд
тухай
хийсэн

нь
бүр

0

5

Бүтээгдэхүүн хүлээн авах бэлтгэл
ажлыг хангасан силос, агуулах тоног
төхөөрөмжийг
цэвэрлэж, хатааж,
салхилуулсан тухай тэмдэглэлтэй/

0

5

Хог хаягдлын цэгтэй

0

5

0

3

0

55

Улсын нөөцийн тухай хуулийн
17.1.4 дэхь заалт Үрийн буудай.
20 Сортын болон үрийн чанар
MNS 246-2010
7.4 дахь заалт

0

10

21

0

5

0

5

0

10

0

5

0

5

Хүнсний эрүүл ахуйн ерөний
зарчим дадлын олон улсын
зөвлөмжийг дүрэм MNS САС
15
1:2003 Хүнсний эрүүл ахуйн
ерөний зарчим дадлын олон
улсын зөвлөмжийг дүрэм MNS
САС 1:2003

Силос,
агуулахын
багаж
хэрэгсэл,
тоног төхөөрөмжийг
бохирдолоос
сэргийлж ариутгал,
халдваргүйтгэл
хийсэн

16

Хүнсний
бүтээгдэхүүний
аюулгүй
байдлыг
хангах тухай
17
хууль 10.1.3 дахь Хүнсний тухай
хуулийн 10.1.4 GAP /ХАА-н
зохистой дадал/
18
19

Ариун цэврийн тухай хууль 17- р
Талбайн хог ургамлыг устгасан
зүйл 17.1.4 дэх заалт
Дөрөв. Хадгалалтын технологи

22

23

24

25

Улсын нөөцөд зөвхөн нутагшсан,
ирээдүйтэй
сортын,үрийн
тариалангийн сортын хянан баталгаа
хийгдсэн,
улсын
байцаагчийн
дүгнэлттэй,
тарих үрийн чанарын стандартын
шаардлага хангасан үрийг хүлээн авч
Үрийн нөөцийн улсын сан хадгалдаг
Үрийг агуулахад урьдчилан бэлтгэсэн
бүрдүүлэх, зарцуулах журам
зураглалын дагуу хадгалдаг
4.10 дахь заалт
Үрийн нөөцийн улсын сан Үр нь таримал, сортын нэр, хүлээн
бүрдүүлэх, зарцуулах журам авсан он, сортын, категор, үрийн
4.11 дахь заалт
анги, чийг зэргийг бичсэн хаягтай
Тариалан эрхлэлтийг дэмжих
санг
бүрдүүлэх,
захиран Стандартын шаардлага хангасан
болон
хүнсний
буудай
зарцуулах, түүнд хяналт тавих, үрийн
тайлагнах журам 14.5 дахь худалдан авч хадгалдаг
заалт
Агаарын солилцоо сайтай, хортон
Үр тариа хадгалах ерөнхий
шавьжаар бохирдоогүй, ургамлын
зарчим MNS ISO 6322-1:2008
хорио цээрийн шаардлагыг бүрэн
Хадгалж
буй
үрийн
чийг,
Үрийн
буудай.Сортын
температурыг зуны улиралд сард
чанар.Ерөнхий
шаардлага
хоёр удаа, өвлийн улиралд сард нэг
MNS 0246:2010 стандартын 8.3
удаа шалгаж агуулахын бүртгэлд

Хуудас 3

0

Хүнсний
буудай.
Техникийн
26 ерөнхий
шаардлага
MNS 0097:2010 стандартын 7.2

Хүнсний
буудай.
Техникийн
27 ерөнхий
шаардлага
MNS 0097:2010 стандартын 7.3

Буудайг хадгалах үед "Залаат болон
буурцагт үр тарианы хадгалалт 3-р
хэсэг: Хөнөөлт шавьжийн бохирдлыг
хянах
MNS
ISO
6322-3:2008"
стандартад заасан шаардлагын дагуу
хортон шавьжийг хянаж байна.
Хадгалалтын
явцад
буудайн
чийглэгийг
тогтмол
хянаж
шаардлагатай үед буудайг сэлгэх,
хатаах арга хэмжээг авна.

Тав. Хүний нөөцийн хангамж, ажиллагсадын эрүүл ахуйн нөхцөл
ЕШMNS Мэргэжлийн
нөөцтэй байна

мэргэшсэн

хүний

0

5

0

10

0

21

0

5

0

3

28

Худалдааны агуулах
5364:2011 - 9.1

29

ХБАБХТ 7.1.1.
зохистой дадал/

30

Хүнсний тухай хуулийн 10.1.4 Ажиллагсад гар угаах болон бие
засах нөхцөлөөр хангагдсан
GAP /ХАА-н зохистой дадал

0

3

Химийн хорт болон аюултай
Ажиллагсад хөдөлмөр хамгаалалтын
31 бодисыг хадгалах, тээвэрлэх,
хувцас, хэрэгслээр хангагдсан
ашиглах, устгах журам 3.1.1.5

0

5

Худалдааны агуулах ерөнхий Бүх ажилчдад хөдөлмөрийн аюулгүй
зааварчилгааг
32 шаардлага MNS5364 2011 9.3 ажиллагааны
баримтжуулж өгсөн
дахь заалт

0

5

Зургаа. Дотоод хяналт

0

10

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион
байгуулах журам батлуулан мөрдөж
ажилладаг

0

5

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн
зөрчил дутагдлыг арилгахад чиглэсэн
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг

0

5

0

234

GAP

/ХАА-н

33 ТХШТХ-ийн 7.2, ААНБ-ын үйл
ажиллагаанд дотоод хяналт
шалгалтыг зохион байгуулах
нийтлэг журам, Засгийн газрын
34 311 тогтоол

Ажилчдын хувцас солих өрөөтэй

НИЙТ ОНОО

0

0

0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын Хяналтын чиглэл, албан тушаалын Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж
нэр
нэр
ахуйн
нэгж,
байгууллагын эрх бүхий
албан тушаалтан
/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Хуудас 4

