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№1.19.1 ГУРИЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ 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 

Батлагдсан 
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Авсан 
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1 2 3 4 5 6 

Үйлдвэрлэлийн технологи, бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдлын хяналтын чиглэлээр 

Нэг.Үйлдвэрийн агуулах, тоног төхөөрөмж багаж хэрэгсэлд 
тавигдах шаардлага 

0 75   

1.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.1 дэх 
заалт 

Гурилын үйлдвэр нь иргэдийн 
суурьшлын бүс буюу орон сууцны 
барилгаас 150м-ээс багагүй зайд 
алслагдсан 

0 6     

2.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.2, 11 
дүгээр зүйлийн 11.2.4 дэх 
заалтууд, Худалдааны 
агуулах. Ерөнхий 
шаардлага стандарт MNS 
5364:2011  

Үр тариа хүлээн авах силос, 
эльватортой 

0 6     

3.  Бэлэн бүтээгдэхүүний агуулахтай 0 6     

4.  Сав баглаа боодлын агуулахтай 0 6     

5.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.4 дэх 
заалт 

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг 
хэвийн явуулах зорилгоор 
цахилгаан тасарсан үед 
бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг 
хангах журамтай, нөөц үүсгүүртэй 

0 6     

6.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.2 дахь 
заалт 

Тоног төхөөрөмжид засвар 
үйлчилгээ хийх, ажиллахад 
хүрэлцэхүйц талбайтай байхаар 
суурилуулсан 

0 6     

DELL
Text Box
07

DELL
Text Box
08

DELL
Text Box
A/46



2 

7.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.2 дахь 
заалт  

Үр тариаг гаднын болон тарианы 
хольцоос цэвэрлэх тоног 
төхөөрөмжтэй 

0 6     

8.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.2 дахь 
заалт  

Үр тариаг чулуу, төмөрлөг 
хольцоос цэвэрлэх тоног 
төхөөрөмжтэй 

0 6     

9.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.2 дахь 
заалт  

Тоног төхөөрөмж, шугам хоолой 
нь хүнсний үйлдвэрт хэрэглэх 
зориулалтын тоосжилтоос 
сэргийлсэн гөлгөр гадаргуутай. 

0 6     

10.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.2 дахь 
заалт  

Гурилын үйлдвэрийн технологийн 
дагуу тээрэмдэх, шигших, савлах 
зэрэг зориулалтын тоног 
төхөөрөмжүүд нь хэвийн 
ажиллагаатай 

0 6     

11.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.2 дахь 
заалт  

Тоног төхөөрөмж, багаж 
хэрэгслийг ашиглах заавар, 
техник ашиглалтын паспорттой. 

0 6     

12.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.2, 
10.1.3 дахь заалтууд  

Хүнсний үйлдвэрийн 
зориулалтын байртай, эсвэл 
стандарт технологийн 
шаардлагад нийцүүлэн 
өргөтгөсөн, шинэчилсэн 

0 9     

Хоёр.Үйлдвэрийн түүхий эд, бүтээгдэхүүнд тавигдах шаардлага 0 54   

13.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.1, 12 
дугаар зүйлийн 12.1 дэх 
заалтууд 

Үр тариа нь гарал үүсэл тодорхой, 
ургамал хорио цээр, чанар, 
аюулгүйн баталгаажилттай 

0 9     

14.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.1, 12 
дугаар зүйлийн 12.1 дэх 
хэсэг 

Цэвэрлэсэн тариаг агаарын 
солилцоо сайтай, хортон 
шавьжаар бохирдоогүй агуулахад 
хадгалдаг 

0 6     

15.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.1, 12 
дугаар зүйлийн 12.1 дэх 
хэсэг, Хүнсний буудай. 
Техникийн ерөнхий 
шаардлага стандарт 
MNS0097  

Тарианы хогт болон гаднын 
хольцыг шинжилж тодорхойлон 
бүртгэдэг 

0 6     

16.  Тарианы чийглэг, цавуулаг зэрэг 
физик химийн үзүүлэлтийг 
шинжилж технохимийн хяналт 
тавьдаг 

0 6     

17.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.1, 12 
дугаар зүйлийн 12.1 дэх 
хэсэг 

Туслах түүхий эд, нэмэлт /хүнсний 
нэмэлт, баяжуулагч гм/ нь 
дагалдах бичиг баримттай, 
шошгын шаардлага хангасан. 

0 6     

18.  Хүнсний тухай хуулийн 12 
дугаар зүйлийн 12.1 дэх 
хэсэг 

Баяжуулагч премекс нь 
хадгалалтын хугацаа дуусаагүй 

0 3     

19.  Хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлыг хангах 
тухай хуулийн 10 дугаар 
зүйлийн 10.1.3 дахь заалт  

Хүлээн авсан түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн 
тогтоох бүртгэл хөтөлдөг  

0 6     

20.  Хүнсний тухай хуулийн 12 
дугаар зүйлийн 12.1 дэх 
хэсэг 

Үр тарианы агуулахад хортон 
шавьж мэрэгчгүйтгэлийн устгал 
хийлгэсэн бүртгэл, гэрээтэй 

0 6     

21.  Хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлыг хангах 
тухай хуулийн 12 дугаар 
зүйлийн 12.1 дэх хэсэг  

Сав баглаа, цаасан болон нийлэг 
уут, шуудай нь хүнсний 
зориулалтын  

0 6     

Гурав.Технологийн үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага 0 63   

22.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.1, 12 
дугаар зүйлийн 12.1 дэх 
хэсэг 

Үйлдвэрлэлд мөрдөх технологийн 
заавар, жорыг бүтээгдэхүүний нэр 
төрөл бүрд боловсруулж 

0 9     
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баталгаажуулсан, мөрдөж 
ажилладаг 

23.  Хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлыг хангах 
тухай хуулийн 10 дугаар 
зүйлийн 10.1.6 дахь заалт 

Үйлдвэрлэлийн дамжлага дунд үр 
тариаг хадгалах, цэвэрлэх, 
тээрэмдэх, шигших, савлах болон 
эцсийн бүтээгдэхүүнд техно 
химийн шинжилгээ хийж бүртгэл 
хөтөлдөг 

0 9     

24.  Хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлыг хангах 
тухай хуулийн 10 дугаар 
зүйлийн 10.1.6 дахь заалт 

Технологийн горимын мөрдөлт, 
баяжуулалтын үед ээлжид гарч 
буй технологийн ажилтан хяналт 
тавьж бүртгэдэг 

0 6     

25.  Хүнсний тухай хуулийн 12 
дугаар зүйлийн 12.1 дэх 
хэсэг 

Гурил болон эцсийн 
бүтээгдэхүүний савлалт, жинд 
тогтмол хяналт тавьж бүртгэдэг 

0 6     

26.  Хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлыг хангах 
тухай хуулийн 10 дугаар 
зүйлийн 10.1.3 дахь заалт  

Бүтээгдэхүүн борлуулалтын буюу 
бэлэн бүтээгдэхүүний ул мөрийг 
мөрдөн тогтоох бүртгэл хөтөлдөг, 
"бүртгэлийн хуудас" олгодог  

0 9     

27.  Хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлыг хангах 
тухай хуулийн 10 дугаар 
зүйлийн 10.1.4 дэх заалт 

Хүнсний түүхий эд, 
бүтээгдэхүүнээ буцаан болон 
татан авах бүртгэл, устгасан буюу 
зохих арга хэмжээ авч ажилласан 
талаарх баримт бичигтэй  

0 6     

28.  Хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлыг хангах 
тухай хуулийн 10 дугаар 
зүйлийн 10.1.4 дэх заалт 

Буцаан болон татан авсан 
бүтээгдэхүүнд тусгай тэмдэг 
тэмдэглэгээ хийж тусад нь 
хадгалдаг 

0 6     

29.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.2 дахь 
заалт 

Технологийн дамжлагад 
байгалийн болон зохиомол 
гэрэлтүүлэг хүрэлцээтэй 

0 6     

30.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.1, 
10.1.2, 10.1.4 дэх заалтууд 
Хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлыг хангах 
тухай хуулийн 10 дугаар 
зүйлийн 10.1.2 дахь заалт 

Технологийн ус нь стандартын 
шаардлага хангасан,уснаас 
тогтмол хугацаанд дээж авч 
шинжлэн, баримтжуулдаг 

0 6     

Дөрөв.Ажиллагсдад тавигдах шаардлага  0 21   

31.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.5 дахь 
заалт 

Үйлдвэр, цех нь мэргэжлийн 
эсвэл мэргэшсэн хүний нөөцтэй, 
гурилын үйлдвэрийн мэргэжлийн 
технологичтой 

0 6    

32.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.4 дэх 
заалт 

Ажиллагсад нь хөдөлмөр 
хамгааллын буюу ажлын 
хувцсаар хангагдсан, бүрэн 
хэрэглэж хэвшсэн 

0 9    

33.  Хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлыг хангах 
тухай хуулийн 10 дугаар 
зүйлийн 10.1.7 дахь заалт 

Ажиллагсдадаа хүнсний аюулгүй 
байдлын чиглэлээр дотооддоо 
сургалт явуулдаг, эсвэл гаднын 
ийм чиглэлийн сургалтад 
хамруулдаг, сэдэв болон 
оролцогчдын талаар бүртгэл 
хөтөлдөг 

0 6   

Тав.Бүтээгдэхүүний хаяг шошго, хадгалалт, тээвэрлэлт 
баталгаажуулалт 

0 75   

34.  Хүнсний тухай хуулийн 12 
дугаар зүйлийн 12.1 дэх 
хэсэг, Хүнсний 
бүтээгдэхүүний аюулгүй 
байдлыг хангах тухай 

Бэлэн бүтээгдэхүүнийг 
итгэмжлэгдсэн лабораторийн 
хими, хор судлал, хүнд металлын 
үлдэгдэл тодорхойлох 
шинжилгээгээр тогтмол 
баталгаажуулж дүнг хадгалдаг 

0 9     
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хуулийн 10 дугаар зүйлийн 
10.1.6 дахь заалт  

35.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.1, 
10.1.2 дахь заалтууд, 
Буудайн гурил. Техникийн 
ерөнхий шаардлага 
стандарт MNS 244  

Бүтээгдэхүүнийг 15°С-аас 
дээшгүй температуртай, 60%-иас 
ихгүй агаарын харьцангуй 
чийглэгтэй агуулахад хадгалдаг, 
бүртгэлтэй 

0 6     

36.  Хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлыг хангах 
тухай хуулийн 12 дугаар 
зүйлийн 12.4-12.7 заалтууд, 
Баяжуулсан хүнсний тухай 
хуулийн 7 дугаар зүйлийн 
7.2.3 дахь заалт 

Бүтээгдэхүүний шошгын 
мэдээлэл стандартын шаардлага 
хангасан 

0 6     

37.  Баяжуулсан болохыг 
илэрхийлсэн тэмдэг, 
тэмдэглэгээтэй  

0 6     

38.  Органик хүнс бол 
баталгаажуулсан, тэмдэглэгээтэй 

0 6     

39.  Бүтээгдэхүүний шошгод буруу 
ташаа хуурамч мэдээлэл 
тусгагдаагүй 

0 6     

40.  Хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлын тухай 
хуулийн 10 дугаар зүйлийн 
10.1.10 дахь заалт 

Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн 
зураасан кодтой 

0 3     

41.  Хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлыг хангах 
тухай хуулийн 12 дугаар 
зүйлийн 12.4.3 дахь заалт 

Эцсийн бүтээгдэхүүнд цувралын 
дугаартай 

0 6     

42.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.1 дэх 
заалт 

Түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг 
гаднын үнэргүй, хортон шавьжаар 
бохирдоогүй, шороо, чийг, 
халуунаас хамгаалсан агуулахад 
төрөлжүүлэн ангилж технологийн 
дагуу байршуулж хураасан, хаяг, 
тэмдэглэгээтэй  

0 6     

43.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.2, 11 
дүгээр зүйлийн 11.2.4 дэх 
заалтууд  

Агуулах нь температур, агаарын 
харьцангуй чийглэг хэмжигчтэй, 
хяналт тавьдаг, эхэлж орсон нь 
эхэлж гарах эргэлтийг зөв зохион 
байгуулсан тэмдэглэгээтэй 

0 9     

44.  Стандартчилал, техникийн 
зохицуулалт, тохирлын 
үнэлгээний итгэмжлэлийн 
тухай хуулийн 29 дүгээр 
зүйлийн 29.2.2 дахь заалт 

Техникийн зохицуулалт, 
стандартын шаардлага хангасан 
бүтээгдэхүүнийг тохирлын 
үнэлгээнд хамруулсан 

0 6     

45.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.2 дахь 
заалт, Буудайн гурил. 
Техникийн ерөнхий 
шаардлага стандарт MNS 
244 

Бэлэн бүтээгдэхүүнийг бүхээгтэй 
битүүлсэн тээврийн хэрэгслээр 
тээвэрлэдэг 

0 6     

Зургаа.Дотоод хяналт, бүртгэл 0 15   

46.  Хүнсний тухай хуулийн 12 
дугаар зүйлийн 12.1 дэх 
хэсэг, Хүнсний 
бүтээгдэхүүний аюулгүй 
байдлын тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.6 дахь 
заалт, Төрийн хяналт 
шалгалтын тухай хуулийн 
13 дугаар зүйлийн 13.1 дэх 
хэсэг, Засгийн газрын 2014 
оны 157 дугаар тогтоол 

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион 
байгуулах журам батлуулан 
мөрдөж ажилладаг 

0 6     

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

0 6     



5 

"Хүнсний чиглэлийн үйл 
ажиллагаа эрхлэгч дотоод 
хяналт хэрэгжүүлэх 
үлгэрчилсэн журам"  

48.  Хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлыг хангах 
тухай хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.1, 6.9 дэх хэсэг 

Хүнсний бүртгэлийн мэдээллээ 
хяналтын байгууллагад 
бүртгүүлсэн, мэдээлэл 
өөрчлөгдсөн бол 15 хоногийн 
дотор мэдэгдсэн 

0 3     

НИЙТ ОНОО 0 303   

 

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ 

Хяналтын чиглэл, албан 
тушаалын нэр 

Хяналтын чиглэл, албан 
тушаалын нэр 

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн 
нэгж, байгууллагын эрх бүхий 

албан тушаалтан 

      

/ овог, нэр/ / овог, нэр/ / овог, нэр/ 

      

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

 
Тайлбар:  

 




