№5.28.3.САВЛАСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТООН
ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭМЖЛИЙН НЭГДМЭЛ БАЙДЛЫГ
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

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

Асуултууд

1

2

I. Хэсэг: Ерөнхий шаардлага

“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг
1 хангах тухай” хуулийн 9 дүгээр
зүйлийн 2 дахь заалт

“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг
2 хангах тухай” хуулийн 9 дүгээр
зүйлийн 5 дахь заалт
“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг
3 хангах тухай” хуулийн 9 дүгээр
зүйлийн 5 дахь заалт
“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг
4 хангах тухай” хуулийн 6 дугаар
зүйлийн 2 дахь заалт

Савласан хүнсний болон хүнсний бус
бүтээгдэхүүний
тоон
хэмжээг
тодорхойлоход ашиглаж буй автомат
дозатор, жин хэмжүүр, хуваарьт
шилэн сав, хяналтын жин зэрэг
хэмжих
хэрэгслүүдийг
улсын
баталгаажуулалтад хамруулсан.
Автомат дозатор, жин хэмжүүр,
хуваарьт
шилэн
савны
улсын
баталгаажуулалтын
лац,
тэмдэг
хєндєгдөөгүй
буюу
арилаагүй,
гэрчилгээг хуурамчаар үйлдээгүй,
эвдрээгүй, буруу заалтгүй
Хэмжих
хэрэгслийн
улсын
баталгаажуулалтын
хүчинтэй
хугацаа дуусаагүй.
Савласан
бүтээгдэхүүний
тоон
хэмжээний хяналтыг хүчин төгөлдөр
улсын стандарт, аргачлалын дагуу
гүйцэтгэдэг.

Хуудас 1

Шаардлага
хангаагүй

№

Шаардлага
хангасан

Батлагдсан
оноо
Авсан
оноо

3

4

5

0

280

0

0

30

0

30

0

30

0

10

Хэмжлийн нэгжийн олон улсын СИ
Монгол Улсын Засгийн газрын
системийн
нэгжүүдийн
нэр,
1996 оны 320 дугаар тогтоол
тэмдэглэгээг зөв бичсэн.

0

10

Сав,
боодлыг
задлах
буюу
“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг эвдэхгүйгээр түүний доторхи бараа,
6 хангах тухай” хуулийн 11 бүтээгдэхүүний тоон хэмжээ /жин
дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 1 эзэлхүүн г.м/-г өөрчлөх боломжгүй
савласан, боосон.

0

20

“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг
хангах тухай” хуулийн 11
7
дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 2
дахь заалт

Тухайн
бүтээгдэхүүний
хүнд,
эзэлхүүн
зэрэг
бусад
тоон
үзүүлэлтийг сав, боодол дээр нь
тэмдэглэсэн.

0

20

Савласан,
боосон,
түүнчлэн
ширхэгээр худалдах бүтээгдэхүүний
“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг тоон хэмжээний дундаж утга нь
8 хангах тухай” хуулийн 11 түүний холбогдох стандарт болон
дүгээр зүйлийн 2 дахь заалт
сав, боодол дээр буюу дагалдах
баримт бичигт тэмдэглэсэн тоон
хэмжээний хэвийн утгатай тохирсон.

0

50

Сав
боодол
тус
бүр
дэх
бүтээгдэхүүний
цэвэр
тоон
хэмжээний утгаас зөрөх хэлбэлзэл
"Савласан
бүтээгдэхүүний
нь тухайн бүтээгдэхүүний норматив
9 тоон хэмжээнд хэмжил зүйн
баримт бичиг, техникийн нөхцөл,
хяналт явуулах дүрэм"-ийн 2.1
стандартад
заасан
хэмжээний
хэвийн
утгын
зөвшөөрөгдөх
хэлбэлзлээс ихгүй.

0

30

Савласан бүтээгдэхүүний түүвэр дэх
"Савласан
бүтээгдэхүүний
тэнцэхгүй сав, боодлын тоо нь
10 тоон хэмжээнд хэмжил зүйн
норматив баримт бичгээр тогтоосон
хяналт явуулах дүрэм"-ийн 2.2
зөвшөөрөгдөх тооноос ихгүй.

0

30

Зах зээлд нийлүүлж байгаа бараа нь
"Хэрэглэгчийн
эрхийг
хэрэглэгчийн аюулгүй байдал, тоон
11 хамгаалах тухай" хуулийн 4
хэмжээ, чанар, хугацаа, зориулалтын
дүгээр зүйлийн 4.1.1 дэх заалт
зохих шаардлагыг хангасан

0

20

II. Хэсэг: Байгууллагын хэмжил зүйн дотоод хяналт

0

80

Эрх бүхий этгээд баталсан Дотоод
хяналт шалгалтыг зохион байгуулах
журамтай,
журамд
савласан
бүтээгдэхүүний тоон хэмжээнд тавих
хяналтыг тусгасан

0

30

Савласан
бүтээгдэхүүний
тоон
хэмжээний
хэмжил
гүйцэтгэх
аргачлалд байнгын хяналт тавьдаг

0

20

Өмнө нь хийсэн хяналт шалгалтаар
илэрсэн зөрчлийг бүрэн арилгасан

0

30

5

Төрийн хяналт шалгалтын
тухай хуулийн 13 дугаар
зүйлийн 13.1 дэх, Хэмжлийн
12
нэгдмэл байдлыг хангах тухай
хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 1.5
дахь заалтууд.
“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг
хангах тухай” хуулийн 19
13
дүгээр зүйлийн 1 дэх хэсгийн 5
дахь заалт
“Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг
14 хангах тухай” хуулийн 13
дугаар зүйлийн 4 дэх заалт

Хуудас 2

0

НИЙТ ОНОО

0

360

0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Хяналтын
чиглэл,
тушаалын нэр

албан Хяналтын чиглэл, албан тушаалын Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж
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 3

