
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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0 40 0 0

1
Улсын нөөцийн тухай

хуулийн 17.1.4

Нөөцийн бараа, материалыг

зарцуулах, бүрдүүлэхийн өмнө болон

хадгалалтын явцад жилд 1-2 удаа

чанар стандарт, эрүүл ахуйн

шаардлагыг хангаж байгаа эсэх

талаар мэргэжлийн хяналтын

байгууллагын дүгнэлтийг гаргуулж

холбогдох арга хэмжээ авч

ажилладаг;

0 10

2
Улсын нөөцийн тухай

хуулийн 17.1.5

Нөөцийн бараа материалыг хадгалах

барилга байгууламж, агуулахын

нөхцөл байдалд чанар, стандарт,

эрүүл ахуй болон ургамал хорио

цээрийн мэргэжлийн хяналтын улсын

байцаагчийн дүгнэлттэй;

0 10

3
Ургамал хамгааллын тухай

хуулийн 13.2.2 

Хадгалж, борлуулж буй бүтээгдэхүүн

нь гарал үүслийн гэрчилгээтэй;
0 10

4
Ургамал хамгааллын тухай

хуулийн 15.2.2

Бүтээгдэхүүн нь хорио цээртэй

ургамлын өвчин, хөнөөлт шавьжаар

бохирдоогүй;
0 10

№1.43. ОРОН НУТГИЙН БОЛОН УЛСЫН АЮУЛГҮЙН 

НӨӨЦӨД ӨВС БЭЛТГЭЛТИЙГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН 

ХУУДАС

Авсан 

оноо№

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Нэг. Хуулийн холбогдох заалтууд

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

Хуудас 1



0 115 0 0

5

Өвс. Техникийн шаардлага

MNS 0592:2008 стандарт

6.3

Харлаж хөгцөрсөн, ялзарч муудсан

өвсийг худалдаж борлуулаагүй;
0 15

6
Үет буурцагт ургамал 30%-иас

доошгүй;
0 5

7 Сөөг ургамал 10%-иас ихгүй; 0 5

8
Хорт ба хөнөөлт ургамал 0.5%-иас

ихгүй;
0 5

9 Хагд өвсний хэмжээ 15%-иас ихгүй; 0 5

10
Нэг кг өвсөнд байх солилцлын

энерги 7.5 мдж-аас багагүй;
0 5

11 15%-иас ихгүй чийгтэй; 0 5

12 Нийт протейн 15%-иас багагүй; 0 5

13 Нийт эслэг 30%-иас ихгүй; 0 5

14 Нийт үнс 6%-иас ихгүй; 0 5

15 Элс, шорооны хольц 0.5%-иас ихгүй; 0 5

16
Нэг боодол өвсний нягтрал 150 кг/м³-

ээс багагүй;
0 5

17 Цайвар ногоон, шаргал өнгөтэй; 0 5

18
Өвсний өвөрмөц анхилуун үнэртэй,

гадны ямар нэг үнэргүй;
0 5

19

Өвс. Техникийн шаардлага

MNS 0592:2008 стандарт

9.1

Боож нуруулдсан өвсний нуруу тус

бүрээс 20-иос доошгүй боодол

өвсийг нурууны дотор, гадна талаас

түүвэрлэн авч жинлэж, нэг боодлын

дундаж жинг гарган, түүнийг нийт

боодлын тоогоор үржүүлж нурууны

нийт хэмжээг тогтоодог;

0 10

20

Өвс. Техникийн шаардлага

MNS 0592:2008 стандарт

9.2

Задгай нуруулдсан өвсний нурууны

өргөн, урт, бөгтөргийг хэмжиж, урт

бөгтөргийн огтлолцолд байгаа тоог

нурууны уртаар үржүүлж, нийт

эзэлхүүнийг олж, нурууны өргөн,

уртыг нурууны сууриас дээш 0.75 см

өндөрт хэмжиж нурууны нийт

хэмжээг тогтоодог;

0 10

21

Өвс. Техникийн шаардлага

MNS 0592:2008 стандарт

10.3

Өвсийг хуурай сэрүүн агуулах,

саравчинд хананаас 1 м, шалнаас 20

см зайтай мөн ус шорооноос

хамгаалсан хучлага дор нуруулдаж

хурааж, 20 сар хүртэл хугацаагаар

хадгалдаг;

0 15

0 15 0 0

Хоёр. Техникийн шаардлага 

Өвс. Техникийн шаардлага

MNS 0592:2008 стандарт

6.4

Гурав. Ерөнхий шаардлага 

Хуудас 2



22

Өвс, тэжээл тээвэрлэлт.

Ангилал. Тээвэрлэлтийн

нөхцөл. Ерөнхий

шаардлага MNS 5647:2006

стандарт 5.4.1

Боосон өвсийг 800 х 500 х 300 мм-

ийн хэмжээтэй, 25 кг-аар шахаж

боож /прессэлж/ бэлтгэдэг;
0 15

0 27 0 0

23

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах журам батлуулан мөрдөж

ажилладаг

0 9

24

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн

зөрчил дутагдлыг арилгахад

чиглэсэн арга хэмжээ авч

хэрэгжүүлдэг

0 9

25
Дотоод хяналт шалгалтын тайлан

гаргадаг
0 9

0 197 0 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ овог, нэр/

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

/ овог, нэр/

Тайлбар:            

/ гарын үсэг, тамга/

Төрийн хяналт шалгалтын

тухай хууль 7.2, Засгийн

газрын 2011 оны 311 дүгээр

тогтоол 

НИЙТ ОНОО

/ гарын үсэг, тэмдэг/

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн

нэгж, байгууллагын эрх бүхий

албан тушаалтан

Дөрөв. Дотоод хяналт 

Хуудас 3


