
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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0 780 0 0

1

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 12 дугаар зүйлийн

12.1 дэх заалт 

Савласан бүтээгдэхүүний тоон

хэмжээний утга холбогдох

стандарт, дүрэм, журамд заасан

хэмжил зүйн шаардлагыг

хангасан.

0 50

2

Хэмжил зүйн тухай” хуулийн

12 дугаар зүйлийн 12.2 дахь

заалт

Савласан бүтээгдэхүүний сав,

баглаа боодол, шошго

стандартын шаардлага хангасан.

0 30

3

"Хүнсний бүтээгдэхүүний

сав боодлын шошгололтод

тавих шаардлага"

MNS 6648 : 2016

стандартын 5.3.1, 5.3.2 дахь

заалтууд.

Сав боодолтой шингэн, хуурай,

өтгөн зунгааралдсан төлөвтэй

савласан хүнсний болон хүнсний

бус бүтээгдэхүүний цэвэр жинг

олон улсын "СИ" системийн

нэгжээр илэрхийлсэн.

0 20

I. Хэсэг: Ерөнхий шаардлага

№5.28.3.САВЛАСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТООН 

ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭМЖЛИЙН НЭГДМЭЛ 

БАЙДЛЫГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС  

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

Авсан 

оноо

Хуудас 1



4

"Хүнсний бүтээгдэхүүний

сав боодлын шошгололтод

тавих шаардлага"

MNS 6648 : 2016

стандартын 5.3.3 дахь

заалтууд.

Шингэн орчин бүхий савласан

хүнсний бүтээгдэхүүний хаяг

шошгонд цэвэр жингээс гадна

хуурай жинг бичсэн. 

0 20

5

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 9 дүгээр зүйлийн

9.1, 9.4 дэх  заалтууд 

Савласан хүнсний болон хүнсний

бус бүтээгдэхүүний жин хэмжээг

тодорхойлоход ашигладаг хэмжих

хэрэгслүүдийг загварын

туршилтад хамруулж, хэмжил зүйн

мэдээллийн улсын нэгдсэн санд

бүртгүүлсэн. 

0 30

6

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 9 дүгээр зүйлийн

9.4 дэх  заалт 

Савласан хүнсний болон хүнсний

бус бүтээгдэхүүний жин хэмжээг

тодорхойлоход ашигладаг хэмжих

хэрэгслүүд нь загварыг баталсан

хүчин төгөлдөр гэрчилгээтэй.

0 30

7

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 7 дугаар зүйлийн

7.3 дахь  заалт 

Савласан хүнсний болон хүнсний

бус бүтээгдэхүүний жин хэмжээг

тодорхойлоход ашигладаг хэмжих

хэрэгсэл нь стандартын, хэмжил

зүйн, техникийн болон

ашиглалтын шаардлага хангасан.

0 50

8

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 10 дугаар зүйлийн

10.1 дэх заалт 

Савласан хүнсний болон хүнсний

бус бүтээгдэхүүний жин хэмжээг

тодорхойлоход ашигладаг хэмжих

хэрэгслүүдийг шалгалт

баталгаажуулалтад хамруулсан.

0 50

9

Савласан хүнсний болон хүнсний

бус бүтээгдэхүүний жин хэмжээг

тодорхойлоход ашигладаг хэмжих

хэрэгслүүдийн шалгалт,

баталгаажуулалтын лац, тэмдэг

хөндөгдөөгүй, арилаагүй.

0 30

10

Хүнсний болон хүнсний бус

бүтээгдэхүүний жин хэмжээг

тодорхойлоход ашигладаг хэмжих

хэрэгслийн баталгаажуулалтын

гэрчилгээг үрэгдүүлээгүй,

хуурамчаар үйлдээгүй.

0 30

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 10 дугаар зүйлийн

10.7 дахь заалт 

Хуудас 2
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Савласан хүнсний болон хүнсний

бус бүтээгдэхүүний жин хэмжээг

тодорхойлоход ашигладаг хэмжих

хэрэгслийн улсын

баталгаажуулалтын хүчинтэй

хугацаа дуусаагүй. 

0 30

12

Савласан хүнсний болон хүнсний

бус бүтээгдэхүүний жин хэмжээг

тодорхойлоход ашигладаг хэмжих

хэрэгсэл нь эвдрээгүй, буруу

заалтгүй.

0 50

13

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 7 дугаар зүйлийн

7.5 дахь  заалт 

Савласан хүнсний болон хүнсний

бус бүтээгдэхүүний жин хэмжээг

тодорхойлоход ашигладаг хэмжих

хэрэгслүүд нь хэмжлийн үр дүнд

нөлөөлөхөөс сэргийлсэн хийц,

битүүмжлэлтэй.

0 30

14

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 7 дугаар зүйлийн

7.6 дахь  заалт 

Савласан хүнсний болон хүнсний

бус бүтээгдэхүүний жин хэмжээг

тодорхойлоход ашигладаг хэмжих

хэрэгсэл нь холбогдох техникийн

зохицуулалтад заасан тусгай

шаардлагыг хангасан.

0 50

15

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 10 дугаар зүйлийн

10.5 дахь заалт 

Савласан хүнсний болон хүнсний

бус бүтээгдэхүүний жин хэмжээг

тодорхойлоход ашигладаг хэмжих

хэрэгсэл нь улсын

баталгаажуулалтын гэрчилгээн

дээрх хэмжил зүйн үзүүлэлттэй

тохирсон 

0 30

16

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 10 дугаар зүйлийн

10.8 дахь заалт 

Баталгаажуулаагүй хэмжих

хэрэгслийг савласан

бүтээгдэхүүний тоон хэмжээг

тодорхойлоход ашиглаагүй.

0 30

17

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 4 дүгээр зүйлийн

4.1, 4.2 дахь заалт

Олон улсын жин хэмжүүрийн

Ерөнхий бага хурлаас тогтоосон

олон улсын системийн хэмжлийн

нэгж, Засгийн газраас тогтоосон

бусад хэмжлийн нэгжийг

хэрэглэсэн.                                                         

0 10

18

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 4 дүгээр зүйлийн

4.3 дахь заалт

Хэмжлийн нэгжүүдийн нэр,

тэмдэглэгээ, тэдгээрийг бичих

хэрэглэх журмыг зөрчөөгүй.                                                             

0 20

19

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 4 дүгээр зүйлийн

4.4 дэх заалт

Экспортод гаргаж байгаа

бүтээгдэхүүний чанар, техникийн

үзүүлэлтийг захиалагчийн

хүсэлтээр өөр хэмжлийн нэгжээр

илэрхийлсэн.

0 20

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 10 дугаар зүйлийн

10.7 дахь заалт 

Хуудас 3



20

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 7 дугаар зүйлийн

7.2 дахь  заалт 

Савласан бүтээгдэхүүний тоон

хэмжээг тодорхойлох үйл

ажиллагаанд хэрэглэх хэмжил

гүйцэтгэх аргачлалыг

боловсруулж, батлуулсан.

0 10

21

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 7 дугаар зүйлийн

7.1 дэх  заалт 

Савласан бүтээгдэхүүний

хэмжлийг стандарт, аргачлалын

дагуу гүйцэтгэсэн.

0 20

22

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 7 дугаар зүйлийн

7.4 дэх заалт 

Хэмжил зүйн мэдээллийн улсын

нэгдсэн санд бүртгэгдсэн,

баталгаажуулалтад хамрагдсан

хэмжих хэрэгслийг ашиглан

хэмжил гүйцэтгэсэн.

0 30

23

"Хүнсний бүтээгдэхүүний

сав боодлын шошгололтод

тавих шаардлага"

MNS 6648 : 2016

стандартын 5.10, 5.11 дэх

заалтууд.

Хүнсний бүтээгдэхүүний шимт

бодисын агууламжийг шошгод

тоогоор /г, мл, ккал, кДж зэрэг

нэгжээр/, эсвэл хувиар мэдээлсэн. 

0 20

24

"Савласан бүтээгдэхүүний

тоон хэмжээнд хэмжил зүйн

хяналт явуулах дүрэм"-ийн

2.2 дахь заалт.

Савласан бүтээгдэхүүний түүвэр

дэх тэнцэхгүй сав, боодлын тоо нь

норматив баримт бичгээр

тогтоосон зөвшөөрөгдөх тооноос

ихгүй.

0 30

25

"Савласан бүтээгдэхүүний

тоон хэмжээнд хэмжил зүйн

хяналт явуулах дүрэм"-ийн

2.1 дэх заалт.

Сав боодол тус бүр дэх

бүтээгдэхүүний цэвэр тоон

хэмжээний утгаас зөрөх хэлбэлзэл

нь тухайн бүтээгдэхүүний

норматив баримт бичиг,

техникийн нөхцөл, стандартад

заасан хэмжээний хэвийн утгын

зөвшөөрөгдөх хэлбэлзлээс ихгүй.  

0 30

26

"Хэрэглэгчийн эрхийг

хамгаалах тухай" хуулийн 4

дүгээр зүйлийн 4.1.1 дэх

заалт

Зах зээлд нийлүүлж байгаа бараа

нь хэрэглэгчийн аюулгүй байдал,

тоон хэмжээ, чанар, хугацаа,

зориулалтын зохих шаардлагыг

хангасан 

0 30

0 140 0 0

27

Төрийн хяналт шалгалтын

тухай хуулийн 13 дугаар

зүйлийн 13.1 дэх, “Хэмжил

зүйн тухай” хуулийн 22

дугаар зүйлийн 22.2.3 дахь

заалтууд.

Эрх бүхий этгээд баталсан Дотоод 

хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах журамтай, журамд

савласан бүтээгдэхүүний тоон

хэмжээнд тавих хяналтыг

тусгасан.

0 30

28

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 22 дугаар зүйлийн

22.1.4 дэх заалт

Савласан бүтээгдэхүүний

худалдаа, үйлчилгээний тооцоог

шалгалт баталгаажуулалтад

хамрагдсан хэмжих хэрэгслээр

гүйцэтгэсэн. 

0 50

II. Хэсэг: Иргэн, хуулийн этгээдийн хэмжил зүйн үйл 

ажиллагаа, хэмжил зүйн дотоод хяналт                   

Хуудас 4
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“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 22 дугаар зүйлийн

22.1.6 дахь  заалт

Савласан бүтээгдэхүүний тоон

хэмжээнд хийж гүйцэтгэсэн

хэмжлийн үр дүнгийн үнэн зөв

байдлыг хариуцдаг.

0 30

30

“Хэмжил зүйн тухай”

хуулийн 22 дугаар зүйлийн

22.2.3 дахь заалт.

Өмнө нь хийсэн хяналт

шалгалтаар илэрсэн "Хэмжил

зүйн тухай" хууль, холбогдох

дүрэм журмын зөрчлийг бүрэн

арилгасан.

0 30

0 920 0 0

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:            

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн

нэгж, байгууллагын эрх бүхий

албан тушаалтан

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

Хуудас 5


