
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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0 42 0 0

1
Хүнсний тухай хуулийн

10.1.2

Стандарт, техникийн зохицуулалтад

нийцсэн барилга байгууламжтай,

засвар хийж өргөтгөсөн,  шинэчилсэн

0 9

2

Худалдааны газар түүний

үйлчилгээ MNS5021:2007

стандартын 6.1

Худалдааны газрын барилга,

байгууламжийн төлөвлөлт шийдэл нь

үйлчилгээний технологийн урсгалыг

хангасан

0 9

3

Худалдааны газар түүний

үйлчилгээ MNS5021:2007

стандартын 6.3

40м2-аас дээш хүчин чадалтай бол

хүнсийг хүлээн авах, худалдаанд

бэлтгэх өрөөтэй

0 9

4

Худалдааны газар түүний

үйлчилгээ MNS5021:2007

стандартын 6.8

50м2-аас дээш хүчин чадалтай бол

ажиллагсдын болон ачаа зөөвөрлөх

хаалга нь худалдан авагчдын

хаалганаас тусдаа

0 9

5

Худалдааны газар түүний

үйлчилгээ MNS5021:2007

стандартын 10.2

Худалдааны газрын ангилалд

тохирсон нэртэй, харагдахуйц

байршуулсан

0 6

Авсан 

оноо

I. Гадна орчин, барилга байгууламж

№1.11.1.ХУДАЛДААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ 

ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС                                      

/200 м2-ААС ДООШ/ 

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх                                 

магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

Хуудас 1



0 138 0 0

6  ХБАБХТХ-ийн  11.1.7

Хадгалах болон хэрэглэж дуусах

хугацаа хэтэрсэн хүнсний түүхий эд,

бүтээгдэхүүнийг худалдаанд

гаргаагүй, хадгалаагүй

0 9

7 ХБАБХТХ-ийн 12.4  

Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний

шошгын мэдээлэл шаардлага

хангасан

0 9

8 ХБАБХТХ-ийн 12.5.1, 12.7.5

Тусгай хоолны дэглэмтэй хүнд

зориулсан хүнсний түүхий эд,

бүтээгдэхүүний зориулалт, найрлага,

хэрэглэх зааврыг Монгол хэл дээр

бичсэн

0 6

9 ХБАБХТХ-ийн 12.5.2

Хагас боловсруулсан

бүтээгдэхүүнийг гүйцэд

боловсруулах аргачлалыг бичсэн

0 6

10

Хүнсний нэмэлт хэрэглэсэн хүнсний

түүхий эд, бүтээгдэхүүний шошгод

олон улсад хэрэглэдэг Е

тэмдэглэгээг тавьсан

0 6

11
Органик хүнс бол хуульд заасан

тэмдэглэгээг тавьсан 
0 6

12

Хувиргасан амьд организмаас

гаралтай хүнсний түүхий эд,

бүтээгдэхүүний шошгод олон улсад

хэрэглэдэг GMO тэмдэглэгээг бичсэн

0 6

13 ХБАБХТХ-ийн 12.6  

Импортын хүнсний түүхий эд,

бүтээгдэхүүний шошгонд агуулагдах

мэдээлэл монгол, орос, англи хэлний

аль нэг дээр бичигдсэн 

0 9

14 ХБАБХТХ-ийн 12.7.1 Шошго нь худал мэдээлэл агуулаагүй 0 6

15 ХБАБХТХ-ийн 12.7.2

Тухайн хүнсний түүхий эд,

бүтээгдэхүүн өөр хүнсний нэрээр

бичигдээгүй

0 6

16 ХБАБХТХ-ийн 12.7.3

Өөр хүнсний түүхий эд,

бүтээгдэхүүний сав, баглаа боодол

ашиглан шошгыг дуурайлгаж

хуурамчаар үйлдээгүй

0 9

17 ХБАБХТХ-ийн 12.7.6
Унших боломжгүй, ойлгомжгүй үг,

өгүүлбэр, он, сар, өдөр бичигдээгүй
0 9

18 ХБАБХТХ-ийн 12.7.7

Ионжуулагч цацрагийн

боловсруулалт хийсэн

тэмдэглэгээтэй

0 6

II.  Бүтээгдэхүүний шошго, сав баглаа, боодол

ХБАБХТХ-ийн 12.5.3, 12.7.5

Хуудас 2



19 ХБАБХТХ-ийн 12.8

Багцалсан болон жижиглэн савласан

бол хүнсний түүхий эд,

бүтээгдэхүүний шошгод ХБАБХТХ-

ийн 12.4-д заасан мэдээллээс гадна

жижиглэн савласан газрын хаяг, он,

сар, өдөр, цаг, минутыг бичсэн

0 9

20
Архидан согтуурахтай

тэмцэх тухай хуулийн 7.6

Согтууруулах ундааны шошгыг

худалдаагүй, хуурамчаар үйлдээгүй,

хууль бусаар хэрэглээгүй   

0 9

21
Архидан согтуурахтай

тэмцэх тухай хуулийн 5.3

Согтууруулах ундааны шошго дээр

барааны тэмдэг, оноосон нэр, улсын

стандарт, найрлага, хатуулаг, нэр

төрөл, үйлдвэрлэсэн газар, он, сар,

өдрийг, шил, сав, хайрцаг дээр эрүүл

мэндийн анхааруулга, агуулагдах

стандарт хэмжээг заасан

0 9

22 ХБАБХТХ-ийн 12.1
Хүнсний зориулалтын сав, баглаа

боодолд савласан
0 9

23 ХБАБХТХ-ийн 10.3.1
Сав, баглаа боодлын бүрэн бүтэн

байдал алдагдаагүй
0 9

0 177 0 0

24

Хүнсний тухай хуулийн

12.1, ХБАБХТХ-ийн   10.1.9, 

13.3, 

Импортын хүнсний түүхий эд,

бүтээгдэхүүнийг шошгонд тусгасан

нөхцөлд хадгалж, худалдаалдаг

0 9

25

“Хүнсний тухай” хуулийн

12.1, 13.3, ЗГ-ын 2014 оны

157 дугаар тогтоол

Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг

хадгалж, худалдаалахдаа

температурыг хянадаг, бүртгэл

хөтөлдөг

0 9

26
“Хүнсний тухай” хуулийн

12.1

Хөргөгч, хөлдөөгчний зохион

байгуулалтыг зөв хийж,

бүтээгдэхүүнийг хадгалж,

худалдаалдаг, хэтрүүлж,

ачааллаагүй

0 9

27

Худалдааны агуулах.

Ерөнхий шаардлага. MNS

5364:2011 стандартын 4.6

Стандартын шаардлагад нийцсэн

төрөлжсөн агуулахтай
0 9

28

Худалдааны агуулах.

Ерөнхий шаардлага MNS

5364:2011 стандартын 7.7

Агуулахад барааг зориулалтын

тавцан дээр хананаас 20 см, халаах

хэрэгслээс 1м-ээс багагүй зайд

байрлуулсан 

0 9

29

Худалдааны агуулах.

Ерөнхий шаардлага. MNS

5364:2011 стандартын 7.3

Агуулахад температур, харьцангуй

чийг хэмжигчийг байрлуулж, хэмжилт

хийж, бүртгэл хөтөлдөг

0 9

30 Хүнсний тухай хуулийн 12.1

Эхэлж орсон бүтээгдэхүүнийг эхэлж

гаргадаг, худалдааны эргэлтийг зөв

хийдэг

0 9

III. Бүтээгдэхүүний хадгалалт, худалдаалалт, тээвэрлэлт        

Хуудас 3



31
Хүнсний тухай хуулийн

12.1, ХБАБХТХ-ийн 10.3.1

Өнгө, үнэр, гадаад байдал нь

харагдах байдлаараа өөрчлөгдөж,

муудаагүй хүнсний түүхий эд,

бүтээгдэхүүн худалдаалдаг

0 9

32
Хүнсний тухай хуулийн

12.1, ХБАБХТХ-ийн 10.3.1

Хуурамч, гарал үүсэл тодорхойгүй

хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн

хадгалж,  худалдаалаагүй

0 9

33
Хүнсний тухай хуулийн

10.1.2

Стандартын шаардлагад нийцсэн

худалдааны тоног төхөөрөмж, багаж

хэрэгслээр хангагдсан

0 9

34

Хүнсний тухай хуулийн

12.1, ХБАБХТХ-ийн   10.1.9,  

13.3

Өндөг тус бүрийн шохойн бүрхүүл

дээр төрөл, зэрэг, хураасан сар,

өдрийг тэмдэглэсэн дардастай,

горимын дагуу хадгалж

худалдаалдаг, бүртгэлтэй 

0 9

35

Хүнсний тухай хуулийн

12.1, ХБАБХТХ-ийн 10.1.9,

13.3 

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүнийг тусад нь

горимын дагуу хадгалж

худалдаалдаг, бүртгэлтэй

0 9

36

Хүнсний тухай хуулийн

12.1, ХБАБХТХ-ийн   10.1.9, 

13.3 

Бялуу, бялуун бүтээгдэхүүнийг ил

задгай биш, температур хэмжигчтэй

төрөлжсөн хөргөгчтэй лангуу тавиурт

хадгалж худалдаалдаг, бүртгэлтэй

0 9

37

Хүнсний тухай хуулийн

12.1, ХБАБХТХ-ийн   10.1.9,  

13.3

Мах, махан бүтээгдэхүүнийг тусад нь

горимын дагуу хадгалж

худалдаалдаг, бүртгэлтэй

0 9

38

Хүнсний тухай хуулийн

12.1, ХБАБХТХ-ийн   10.1.9, 

13.3 

Талх, талхан бүтээгдэхүүнийг

зориулалтын тавиурт байрлуулж

худалдаалдаг

0 6

39

Хүнсний тухай хуулийн

12.1, ХБАБХТХ-ийн   10.1.9, 

13.3 

Гурил, гурилан бүтээгдэхүүнийг

зориулалтын тавиурт байрлуулж

худалдаалдаг

0 6

40

Хүнсний тухай хуулийн

12.1, ХБАБХТХ-ийн   10.1.9,  

13.3 

Төмс хүнсний ногоог тусад нь

хадгалж худалдаалдаг
0 6

41

Хүнсний тухай хуулийн

12.1, ХБАБХТХ-ийн   10.1.9,  

13.3 

Жимс жимсгэнийг тусад нь хадгалж

худалдаалдаг
0 6

42
Хүнсний тухай хуулийн

10.1.1, 12.1

Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний

чанарт сөргөөр нөлөөлөх хүнсний

биш бараа, бүтээгдэхүүнтэй хамт

тээвэрлээгүй, хадгалаагүй,

худалдаалаагүй 

0 9

43
Хүнсний тухай хуулийн

10.1.2, 11.2.4

Стандартын шаардлагад нийцсэн

өөрийн тээврийн хэрэгсэлтэй, эсхүл

зориулалтын тээврийн хэрэгсэлтэй

газартай гэрээ хийж тээвэрлэдэг

0 9

44
Хүнсний тухай хуулийн

10.1.2, 12.1 

Тээврийн хэрэгслийн хөргүүр нь

температур хэмжигчтэй, бүрэн

ажилладаг, бүртгэлтэй

0 9

0 63 0 0
IY. Буцаан болон татан авалт, ул мөрийн бүртгэл хөтлөлт, дотоод 

хяналт   

Хуудас 4



45

Худалдааны газар түүний

үйлчилгээ MNS5021:2007

стандартын 5.2, 5.3

Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг

гэрээт борлуулагчаас нийлүүлдэг
0 9

46

Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний

ул мөрийг мөрдөн тогтоох урагш нэг

шат бүртгэл хөтөлдөг

0 9

47
Кассын машинтай, төлбөрийн

баримт олгодог
0 9

48

Буцаан болон татан авсан

бүтээгдэхүүнийг тусгай хаяг бүхий

лангуу тавиурт түр хадгалдаг 

0 6

49

Буцаан болон татан авсан

бүтээгдэхүүнд худалдаалахыг

хориглосон тэмдэглэгээ тавьдаг

0 6

50
Буцаан болон татан авсан

бүтээгдэхүүний бүртгэл хөтөлдөг 
0 6

51

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах журам батлуулан мөрдөж

ажилладаг

0 9

52

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн

зөрчил дутагдлыг арилгахад

чиглэсэн арга хэмжээг авч

хэрэгжүүлдэг

0 9

0 45 0 0

53

Худалдааны газар түүний

үйлчилгээ MNS5021:2007

стандартын 6.7

Худалдаа үйлчилгээг мэргэжлийн

болон мэргэшсэн хүн эрхэлдэг
0 9

54

ХБАБХТХ-ийн 10.1.7, ЗГ-ын

2014 оны 157 дугаар

тогтоол

Худалдаа үйлчилгээний ажилчид

хүнсний аюулгүй байдал, дотоод

хяналтын чиглэлээр сургалтанд

хамрагдсан, бүртгэлтэй 

0 9

55 ХБАБХТХ-ийн 6.1, 6.9

Мэдээллээ хяналтын байгууллагад

бүртгүүлсэн, мэдээлэл өөрчлөгдсөн

бол 15 хоногийн дотор мэдэгдсэн

0 9

56

Хүнсний тухай хуулийн

10.1.7, Архидан

согтуурахтай тэмцэх тухай

хуулийн 6.1, 6.3

Зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх худалдаа,

үйлчилгээг зөвшөөрөлгүйгээр

явуулаагүй, эсхүл зөвшөөрлөө

бусдад шилжүүлээгүй, байршлаа

өөрчилсөн бол зөвшөөрөл олгосон

эрх бүхий байгууллагад урьдчилан

мэдэгдсэн 

0 9

57
Зөрчлийн тухай хуулийн

10.4.2

Эрх бүхий байгууллагын шийдвэрээр

хориглосон газар, цэгт худалдаа,

үйлчилгээ явуулаагүй

0 9

0 465 0 0

Хүнсний тухай хуулийн

12.1, Засгийн газрын 2014

оны 157 дугаар тогтоол    

      Y.  Худалдаалах үйл ажиллагаа, бүртгэл, сургалт

ХБАБХТХ-ийн 9.1, 10.1.3

ХБАБХТХ-ийн 8-р зүйл,

10.1.4, 

НИЙТ ОНОО

Хуудас 5



Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:            

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

/ гарын үсэг, тэмдэг/ / гарын үсэг, тамга/

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн

нэгж, байгууллагын эрх

бүхий албан тушаалтан

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

Хуудас 6


