
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын  
2022 оны ........... сарын .......... -ны өдрийн  

.......... дугаар тушаалын 7 дугаар хавсралт 
 

 

№1.11.1 ХУДАЛДААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ 

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 
оноо 

Авсан 
оноо 
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1 2 3 4 5 6 

ЕРӨНХИЙ БОЛОН НЭМЭЛТ ШААРДЛАГА 

I.Гадаад, дотоод орчин, барилга байгууламжид тавигдах 
шаардлага 

0 87   

1.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.3, 
Жижиглэн худалдааны газар, 
түүний үйлчилгээ Ерөнхий 
шаардлага MNS5021-1:2019 
стандартын 5.1.1 дэх заалт 

Мэргэжлийн байгууллагын 
боловсруулсан зураг 
төслийн дагуу баригдсан, 
өргөтгөсөн, шинэчилсэн 

0 9 

    

2.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.2, 
Жижиглэн худалдааны газар, 
түүний үйлчилгээ Ерөнхий 
шаардлага MNS5021-1:2019 
стандартын 5.1.4 дэх заалт 

Барилга байгууламжийн 
төлөвлөлт шийдэл нь 
үйлчилгээний технологийн 
урсгалыг хангасан  

0 9 

    

3.  Жижиглэн худалдааны газар, 
түүний үйлчилгээ Ерөнхий 
шаардлага MNS5021-1:2019 
стандартын 1.1.1 дэх заалт 

Нийтийн орон сууцанд 
батлагдсан зураг төслөөр 
худалдаа, үйлчилгээний 
зориулалтаар баригдсан, 
гадна хаалга нь орцны 
хаалганаас тусдаа, 
дотогшоо нэвтрэх хаалгагүй 

0 6 
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4.  Жижиглэн худалдааны газар, 
түүний үйлчилгээ Ерөнхий 
шаардлага MNS5021-1:2019 
стандартын 1.1.2 дахь заалт 

Худалдан авагчийн хаалга 
ачаа зөөвөрлөх хаалганаас 
тусдаа орох, гарах 
урсгалтай 

0 6 

    

5.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.2, 
Жижиглэн худалдааны газар, 
түүний үйлчилгээ Ерөнхий 
шаардлага MNS5021-1:2019 
стандартын 5.1.11, 5.1.12 
дахь заалт 

Гадна орчинд явган хүний 
зорчих хэсэгтэй, хүнсний 
түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг 
хүлээн авах, буулгах 
тэмдэглэгээ бүхий зам, 
талбайг цардаж, 
тохижуулсан  

0 6 

    

6.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.2, 
Жижиглэн худалдааны газар, 
түүний үйлчилгээ Ерөнхий 
шаардлага MNS5021-1:2019 
стандартын 5.1.10, 5.1.11 дэх 
заалт 

Гадна орчны 50м хүртэлх 
талбайг гэрэлтүүлэх 
гэрэлтүүлэгтэй, 
автомашины зогсоолтой  

0 3 

    

7.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.2, 
Жижиглэн худалдааны газар, 
түүний үйлчилгээ Ерөнхий 
шаардлага MNS5021-1:2019 
стандартын 5.1.3, 5.1.5 дахь 
заалт 

Цахилгаан эрчим хүчийг 
төвийн эх үүсвэрээс болон 
нар, салхины эх үүсвэрээр 
шийдсэн, ажиллагаатай 

0 6 

    

8.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.2, 
Жижиглэн худалдааны газар, 
түүний үйлчилгээ Ерөнхий 
шаардлага MNS5021-1:2019 
стандартын 5.1.2 дахь заалт 

Усан хангамж нь төвлөрсөн 
болон хэсгийн системд 
холбогдсон 

0 6 

    

9.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.2, 
Жижиглэн худалдааны газар, 
түүний үйлчилгээ Ерөнхий 
шаардлага MNS5021-1:2019 
стандартын 5.1.7, 5.1.8 дахь 
заалт 

Хаяг нь монгол хэлээр 
бичигдсэн, гэрэлтүүлэгтэй  

0 3 

    

10.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.2, 
Жижиглэн худалдааны газар, 
түүний үйлчилгээ Ерөнхий 
шаардлага MNS5021-1:2019 
стандартын 5.7.4 дэх заалт 

Байгалийн, механик болон 
автомат агааржуулалтын 
системтэй, хэвийн 
ажиллагаатай 

0 6 

    

11.   Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.2, 
Жижиглэн худалдааны газар, 
түүний үйлчилгээ Ерөнхий 
шаардлага MNS5021-1:2019 
стандартын 5.3.2, 2.3.2 дахь 
заалт 

Хүнсийг жижиглэн савлах, 
засалт, тордолт хийх, 
худалдаанд бэлтгэх 
өрөөтэй, шалган 
өнгөрүүлэх, савлах, боох 
хэсэгтэй 

0 6 

    

12.  Жижиглэн худалдааны газар, 
түүний үйлчилгээ Ерөнхий 
шаардлага MNS5021-1:2019 
стандартын 3.1.2 дахь заалт 

Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг агуулсан QR 
код уншигч төхөөрөмжтэй 

0 3 

    

13.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.2, 
Жижиглэн худалдааны газар, 
түүний үйлчилгээ Ерөнхий 
шаардлага MNS5021-1:2019 
стандартын 5.9.6 дахь заалт 

Техник, тоног 
төхөөрөмжийн ашиглалтын 
гэрчилгээтэй, засвар 
үйлчилгээ хийсэн 
бүртгэлтэй 

0 3 
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14.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.2, 
Жижиглэн худалдааны газар, 
түүний үйлчилгээ Ерөнхий 
шаардлага MNS5021-1:2019 
стандартын 5.4.3, 2.1.6 дахь 
заалт 

Лангууны өндөр 75-85см, 
өргөн 50см-аас доошгүй, 
лангуу хоорондын зай 1-
1.5м-ээс доошгүй  

0 3 

    

15.  Жижиглэн худалдааны газар, 
түүний үйлчилгээ Ерөнхий 
шаардлага MNS5021-1:2019 
стандартын 2.1.5 дахь заалт 

Нэг худалдагчийн эзлэх 
нэгж талбайн доод хэмжээ 
20-50 м.кв 

0 6 

    

16.   Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.2, 
Жижиглэн худалдааны газар, 
түүний үйлчилгээ Ерөнхий 
шаардлага MNS5021-1:2019 
стандартын 5.5.2, 5.5.3, 
5.14.1 дэх заалт 

Төрөлжсөн тасгуудтай, 
хүнсийг бүлэглэн ангилж, 
технологийн дагуу өрж 
байршуулсан 

0 6 

    

II.Аж ахуйн нэгж болон ажиллагсдад тавигдах шаардлага, 
сургалт 

0 48 
    

17.  Жижиглэн худалдааны газар, 
түүний үйлчилгээ Ерөнхий 
шаардлага MNS5021-1:2019 
стандартын 5.10.1 дэх заалт 

Худалдааны зөвлөх, 
худалдагч, борлуулагч нь 
мэргэжлийн, үнэмлэхтэй 

0 9 

    

18.  Жижиглэн худалдааны газар, 
түүний үйлчилгээ Ерөнхий 
шаардлага MNS5021-1:2019 
стандартын 5.10.2, 5.10.3 
дахь заалт 

Худалдаа үйлчилгээний 
ажилчид хүнсний аюулгүй 
байдал, дотоод хяналтын 
чиглэлээр сургалтад 
хамрагдсан, бүртгэлтэй  

0 9 

    

19.  Жижиглэн худалдааны газар, 
түүний үйлчилгээ Ерөнхий 
шаардлага MNS5021-1:2019 
стандартын 5.11.3 дахь заалт 

Ажиллагсад нь хөдөлмөр 
хамгааллын хувцсаар 
хангагдсан, хэрэглэж 
хэвшсэн 

0 3 

    

20.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.7, 
Архидан согтуурахтай тэмцэх 
тухай хуулийн 6 дугаар 
зүйлийн 6.1, 6.3 дахь хэсэг 

Зөвшөөрөлтэйгөөр эрхлэх 
худалдаа, үйлчилгээг 
зөвшөөрөлгүйгээр 
явуулаагүй, эсхүл 
зөвшөөрлөө бусдад 
шилжүүлээгүй, байршлаа 
өөрчлөөгүй 

0 9 

    

21.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.2, 
Жижиглэн худалдааны газар, 
түүний үйлчилгээ Ерөнхий 
шаардлага MNS5021-1:2019 
стандартын 5.4.1 дэх заалт 

Стандартын шаардлагад 
нийцсэн худалдааны тоног 
төхөөрөмж, багаж 
хэрэгслээр хангагдсан 

0 9 

    

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

Мэдээллээ хяналтын 
байгууллагад бүртгүүлсэн, 
мэдээлэл өөрчлөгдсөн бол 
15 хоногийн дотор 
мэдэгдсэн 

0 9 

    

III.Бүтээгдэхүүний баталгаажилтын бичиг баримтад тавигдах 
шаардлага 

0 18 
    

23.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.1, 
Жижиглэн худалдааны газар, 
түүний үйлчилгээ Ерөнхий 
шаардлага MNS5021-1:2019 
стандартын 5.5.7 дахь заалт 

Гарал үүсэл, чанар, аюулгүй 
байдлын шинжилгээний 
бичигтэй хүнсний түүхий эд, 
бүтээгдэхүүнийг хүлээн 
авсан 

0 9 

    

24.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.1, 
Хүнсний бүтээгдэхүүний 

Техникийн зохицуулалт, 
стандартын шаардлага 
хангасан, чанар, аюулгүй 

0 9 
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аюулгүй байдлыг хангах 
тухай хуулийн 11 дүгээр 
зүйлийн 11.1.1, Жижиглэн 
худалдааны газар, түүний 
үйлчилгээ Ерөнхий 
шаардлага MNS5021-1:2019 
стандартын 5.5.8 дахь заалт 

байдлыг баталгаажуулсан 
хүнсний түүхий эд, 
бүтээгдэхүүн хадгалж, 
худалдаалдаг 

IV.Бүтээгдэхүүний шошго, сав баглаа, боодолд тавигдах 
шаардлага 

0 78 
  

25.  Хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлыг хангах 
тухай хуулийн 11 дүгээр 
зүйлийн 11.1.7 дахь заалт 

Хадгалах болон хэрэглэж 
дуусах хугацаа хэтэрсэн 
хүнсний түүхий эд, 
бүтээгдэхүүнийг 
худалдаанд гаргаагүй 

0 9 

    

26.  Хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлыг хангах 
тухай хуулийн 12 дугаар 
зүйлийн 12.4 дэх хэсэг 

Хүнсний түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний шошгын 
мэдээлэл шаардлага 
хангасан 

0 9 

    

27.  Хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлыг хангах 
тухай хуулийн 12 дугаар 
зүйлийн 12.7 дахь хэсэг 

Буруу шошголсон хүнсний 
түүхий эд, бүтээгдэхүүн 
худалдаагүй 

0 9 

    

28.  Хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлыг хангах 
тухай хуулийн 12 дугаар 
зүйлийн 12.6 дахь хэсэг 

Импортын хүнсний түүхий 
эд, бүтээгдэхүүний шошгод 
агуулагдах мэдээлэл 
монгол, орос, англи хэлний 
аль нэг дээр бичигдсэн  

0 9 

    

29.  Хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлыг хангах 
тухай хуулийн 12 дугаар 
зүйлийн 12.8 дахь хэсэг 

Жижиглэн савласан 
хүнсний түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний шошгод 
Хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлыг хангах 
тухай хуулийн 12.4-т заасан 
мэдээллээс гадна жижиглэн 
савласан он, сар, өдрийг 
бичсэн 

0 9 

    

30.  Баяжуулсан хүнсний тухай 
хуулийн 7 дугаар зүйлийн 
7.2.3 дахь заалт 

Баяжуулсан хүнсний 
шошгод тэмдэг, тэмдэглэгээ 
тавигдсан 

0 6 
    

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

Хүнсний зориулалтын сав, 
баглаа боодолд савласан 

0 9 

    

32.  Хүнсний тухай хуулийн 12 
дугаар зүйлийн 12.1 дэх 
хэсэг, Хүнсний 
бүтээгдэхүүний аюулгүй 
байдлыг хангах тухай 
хуулийн 10 дугаар зүйлийн 
10.3.1 дэх заалт 

Сав, баглаа боодлын бүрэн 
бүтэн байдал алдагдаагүй 

0 9 

    

33.  Хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлыг хангах 
тухай хуулийн 12 дугаар 
зүйлийн 12.5.3 дахь заалт 

Хувиргасан амьд 
организмаас гаралтай 
хүнсний түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний шошгод 
Монгол Улсад болон олон 
улсад хэрэглэдэг тэмдэг, 
тэмдэглэгээ тавьсан 

0 6 

    

34.  Хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлыг хангах 
тухай хуулийн 10 дугаар 
зүйлийн 10.1.10 дахь заалт 

Зураасан кодтой хүнсний 
түүхий эд, бүтээгдэхүүн 
худалдаалдаг 

0 3 
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V.Бүтээгдэхүүний хадгалалт, тээвэрлэлт, худалдаалалтад 
тавигдах шаардлага  

0 168 
    

35.  Хүнсний тухай хуулийн 12 
дугаар зүйлийн 12.1 дэх 
хэсэг, Хүнсний 
бүтээгдэхүүний аюулгүй 
байдлыг хангах тухай 
хуулийн 10 дугаар зүйлийн 
10.1.9, 13.3 дахь заалт  

Хүнсний түүхий эд, 
бүтээгдэхүүнийг шошгонд 
тусгасан нөхцөлд хадгалж, 
худалдаалдаг 

0 9 

    

36.  Хадгалалт, 
худалдаалалтын явцад 
хөргөгч, хөлдөөгч нь хэвийн 
ажиллагаатай 

0 9 

    

37.  Хөргөгч, хөлдөөгчийн 
температурын заалтыг 
хянаж бүртгэл хөтөлдөг 

0 9 
    

38.  Хөргөгч, хөлдөөгчийн 
зохион байгуулалтыг зөв 
хийж, бүтээгдэхүүнийг 
хадгалж, худалдаалдаг, 
хэтрүүлж ачаалаагүй  

0 9 

    

39.  Хүнсний түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний чанарт 
сөргөөр нөлөөлөх хүнсний 
биш бараа, бүтээгдэхүүнтэй 
хамт хадгалж, 
худалдаалдаггүй  

0 9 

    

40.  Өнгө, үнэр, гадаад байдал 
нь харагдах байдлаараа 
өөрчлөгдөж муудаагүй 
хүнсний түүхий эд, 
бүтээгдэхүүн худалдаалдаг 

0 9 

    

41.  Төмс хүнсний ногоог тусад 
нь хадгалж худалдаалдаг 

0 6 
    

42.  Жимс, жимсгэнийг тусад нь 
хадгалж худалдаалдаг 

0 6 
    

43.  Өндөг тус бүрийн шохойн 
бүрхүүл дээр төрөл, зэрэг, 
хураасан сар өдрийг 
тэмдэглэсэн дардастай, 
горимын дагуу хадгалж, 
худалдаалдаг, бүртгэлтэй  

0 9 

    

44.  Сүү, сүүн бүтээгдэхүүнийг 
тусад нь горимын дагуу 
хадгалж худалдаалдаг, 
бүртгэлтэй 

0 9 

    

45.  Архи, согтууруулах ундааг 
нарны гэрлийн шууд 
тусгалгүй, стандартын 
шаардлага хангасан газарт 
горимын дагуу хадгалж, 
худалдаалдаг 

0 9 

    

46.  Талх, талхан 
бүтээгдэхүүнийг 
зориулалтын тавиурт 
байрлуулж худалдаалдаг 

0 6 

    

47.  Гурил, гурилан 
бүтээгдэхүүнийг 
зориулалтын тавиурт 
байрлуулж худалдаалдаг 

0 6 

    

48.  Бялуу, бялуун 
бүтээгдэхүүнийг ил задгай 
биш, температур 
хэмжигчтэй төрөлжсөн 
хөргөгчтэй лангуу тавиурт 

0 9 
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хадгалж худалдаалдаг, 
бүртгэлтэй  

49.  Мах, махан бүтээгдэхүүнийг 
зориулалтын хөргөх 
төхөөрөмжид горимын 
дагуу хадгалж, 
худалдаалдаг, бүртгэлтэй  

0 9 

    

50.  Загас, далайн гаралтай 
бүтээгдэхүүнийг тусад нь 
горимын дагуу хадгалж, 
худалдаалдаг, бүртгэлтэй 

0 9 

    

51.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.2, 11 
дүгээр зүйлийн 11.2.4 дэх 
заалт 

Стандартын шаардлагад 
нийцсэн өөрийн тээврийн 
хэрэгслээр эсхүл 
зориулалтын тээврийн 
хэрэгсэлтэй газартай гэрээ 
хийж, хүнсний түүхий эд, 
бүтээгдэхүүнийг 
тээвэрлэдэг  

0 9 

    

52.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.2, 
Хүнсний түргэн муудах, эмзэг 
бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэхэд 
тавих ерөнхий шаардлага. 
MNS 5343:2011 стандартын 
5.2.4 дэх заалт 

Зориулалтын тавиур, 
чингэлэг, тээвэрлэхэд 
зориулсан хайрцаг, сав 
хэрэглэдэг 

0 9 

    

53.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.2, 
Хүнсний түргэн муудах, эмзэг 
бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэхэд 
тавих ерөнхий шаардлага. 
MNS 5343:2011 стандартын 
6.3 дахь хэсэг 

Хүнсний бүтээгдэхүүний 
шинж чанарт сөрөг нөлөө 
үзүүлэх ачаатай хольж 
тээвэрлээгүй 

0 9 

    

54.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.2, 12.1 
дэх заалт 

Тээврийн хэрэгслийн 
хөргүүр нь температур 
хэмжигчтэй, бүрэн 
ажилладаг, бүртгэлтэй 

0 9 

    

YI.Худалдааны агуулахад тавигдах шаардлага 0 93     

55.  Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.2 дахь 
заалт 

Стандартын шаардлагад 
нийцсэн, төрөлжсөн  

0 9 
    

56.  Хүнсний тухай хуулийн 12 
дугаар зүйлийн 12.1, 
Худалдааны 
агуулах.Ерөнхий шаардлага 
MNS5364:2011 стандартын 
7.7 дахь хэсэг 

Хүнсийг шалнаас 0,2м, 
хананаас 0.5м, гэрэлтүүлэг 
болон халаалтын 
хэрэгслээс 1м-ээс багагүй 
зайд байрлуулсан 

0 9 

    

57.  Хүнсний тухай хуулийн 12 
дугаар зүйлийн 12.1, 
Худалдааны агуулах. 
Ерөнхий шаардлага 
MNS5364:2011 стандартын 
7.3 дахь хэсэг 

Агуулахад температур, 
харьцангуй чийг хэмжигчийг 
байрлуулж, хэмжилт хийдэг, 
бүртгэлтэй 

0 9 

    

58.  Хүнсний тухай хуулийн 12 
дугаар зүйлийн 12.1 дэх хэсэг 

Эхэлж орсон 
бүтээгдэхүүнийг эхэлж 
гаргадаг, худалдааны 
эргэлтийг зөв хийдэг 

0 9 

    

59.  Хүнсний тухай хуулийн 12 
дугаар зүйлийн 12.1 дэх 
хэсэг, Худалдааны агуулах. 
Ерөнхий шаардлага 

Хүчин чадал, технологийн 
шаардлагад нийцсэн 
зориулалтын тавиур, 
тавцантай 

0 6 
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MNS5364:2011 стандартын 
6.3 дахь хэсэг 

60.  Хүнсний тухай хуулийн 12 
дугаар зүйлийн 12.1, 
Худалдааны агуулах. 
Ерөнхий шаардлага MNS 
5364:2011 стандартын 6.4 
дэх хэсэг 

Дэгээ, өлгүүр, шат, 
тавцангийн тоноглол нь 
хүчин чадалдаа тохирсон, 
бат бөх, хэвийн 
ажиллагаатай 

0 6 

    

61.  Хүнсний тухай хуулийн 12 
дугаар зүйлийн 12.1, 
Худалдааны агуулах. 
Ерөнхий шаардлага MNS 
5364:2011 стандартын 7.4 
дэх заалт 

Хүнсний түүхий эд, 
бүтээгдэхүүнийг бүлэглэн, 
ангилж, төрөлжүүлэн 
технологийн дагуу 
байршуулж, хураасан, хаяг, 
тэмдэглэгээтэй  

0 9 

    

62.  Хүнсний тухай хуулийн 12 
дугаар зүйлийн 12.1, 
Худалдааны агуулах Ерөнхий 
шаардлага 5.12 дахь хэсэг 

Стандартын шаардлага 
хангасан ариун цэврийн 
болон угаалгын өрөө, хог, 
хаягдлын цэгтэй 

0 6 

    

63.  Хүнсний тухай хуулийн 12 
дугаар зүйлийн 12.1, 
Худалдааны агуулах Ерөнхий 
шаардлага 5.15 дахь хэсэг 

Аюулгүйн тэмдэг, галын 
гарц, гал түймрийн 
хэрэгслийн байршил, анхан 
шатны тусламж үзүүлэх 
талаарх анхааруулга, 
санамжийг шаардлагатай 
газруудад байрлуулсан 

0 6 

    

64.  Хүнсний тухай хуулийн 12 
дугаар зүйлийн 12.1, 
Худалдааны агуулах Ерөнхий 
шаардлага 6.2 дахь хэсэг 

Ачиж буулгах тоног 
төхөөрөмж нь зориулалтын, 
эрх бүхий байгууллагаар 
баталгаажуулсан  

0 9 

    

65.  Хүнсний тухай хуулийн 12 
дугаар зүйлийн 12.1, 
Худалдааны агуулах Ерөнхий 
шаардлага 7.6 дахь хэсэг 

Хүнсний биш бараа, ахуйн 
химийн бараа, сав, баглаа 
боодлын материалыг цуг 
хадгалаагүй 

0 9 

    

66.  Хүнсний тухай хуулийн 12 
дугаар зүйлийн 12.1, 
Худалдааны агуулах Ерөнхий 
шаардлага 8.5, 8.6 дахь хэсэг  

Агуулахын хаалга, цонх нь 
шувуу, ургамлын хортон 
шавьж нэвтрүүлэхгүй 
байхаар битүүмжлэгдсэн, 
нохой, муур, шувуу болон 
бусад 
амьтад байхгүй  

0 6 

    

YII.Түргэн хоолны үйлчилгээний хэсэгт тавигдах шаардлага 0 75     

67.   Хүнсний тухай хуулийн 10 
дугаар зүйлийн 10.1.1, 12.1, 
Хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлыг хангах 
тухай хуулийн 10 дугаар 
зүйлийн 10.1.9 дэх заалт 

Хагас боловсруулсан 
бүтээгдэхүүнийг тодорхой 
хэмд халаах, халууныг 
тогтмол хэмд барих, 
хадгалах, ердийн болон 
автомат ажиллагаатай 
төхөөрөмжөөр хангагдсан, 
бүгд температур 
хэмжигчтэй, бүртгэлтэй 

0 9 

    

68.  Хагас боловсруулсан 
бүтээгдэхүүнийг зохих хэмд 
хадгалж, худалдаалдаг, 
бүртгэлтэй  

0 9 

    

69.  Хүйтэн хоол, зууш, салатыг 
4-8 хэмд хадгалж, 
худалдаалдаг, бүртгэлтэй  

0 9 
    

70.  Хагас боловсруулсан болон 
эцсийн бүтээгдэхүүнийг 
түүхий бүтээгдэхүүнтэй 
хольж хадгалж, 
худалдаалаагүй 

0 9 
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71.   Хагас боловсруулсан 
бүтээгдэхүүн, зууш, 
салатны бэлтгэсэн огноо, 
цаг, минут, цувралын 
дугаарыг шошгод тавьсан, 
бүртгэлтэй 

0 9 

    

72.  Бэлтгэсэн хоол, хүнсийг 
тухайн өдөрт багтаан 
борлуулдаг, үлдэгдэл 
бүтээгдэхүүнийг зохих 
хугацаанд устгадаг, 
бүртгэлтэй 

0 9 

    

73.  Хүнсний зориулалтын нэг 
удаагийн болон тэмдэг, 
тэмдэглэгээтэй, 
баталгаажилтад 
хамрагдсан хуванцар аяга 
таваг, халбага, сэрээ 
ашигладаг 

0 9 

    

74.  Үйлчлүүлэгчдийн тав тухыг 
хангасан ширээ, сандалтай 

0 6 
    

75.  Жижиглэн худалдааны газар, 
түүний үйлчилгээ Ерөнхий 
шаардлага MNS5021-1:2019 
стандартын 4.2.4 дэх заалт 

Ая тухтай дэлгүүрийн түргэн 
хоолны хэсгийн талбайн 
хэмжээ нь худалдааны 
танхимын талбайн 20%-иас 
хэтрээгүй 

0 6 

    

YIII.Буцаан болон татан авалт, ул мөрийн бүртгэл хөтлөлт, 
дотоод хяналт  

0 45 
    

76.  Хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлыг хангах 
тухай хуулийн 8 дугаар зүйл, 
10 дугаар зүйлийн 10.1.4 дэх 
заалт 

Буцаан болон татан авсан 
бүтээгдэхүүнийг тусгай хаяг 
бүхий лангуу тавиурт түр 
хадгалдаг  

0 9 

    

77.  Буцаан болон татан авсан 
бүтээгдэхүүнд 
худалдаалахыг хориглосон 
тэмдэглэгээ тавьдаг 

0 9 

    

78.  Буцаан болон татан авсан 
бүтээгдэхүүний бүртгэл 
хөтөлдөг  

0 9 
    

79.  Хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлыг хангах 
тухай хуулийн 9 дүгээр 
зүйлийн 9.1, 10 дугаар 
зүйлийн 10.1.3 дахь заалт 

Хүнсний түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний ул мөрийг 
мөрдөн тогтоох "урагш нэг 
шат" бүртгэл хөтөлдөг 

0 9 

    

80.  Хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлыг хангах 
тухай хуулийн 9 дүгээр 
зүйлийн 9.1, 10 дугаар 
зүйлийн 10.1.3, Жижиглэн 
худалдааны газар, түүний 
үйлчилгээ Ерөнхий 
шаардлага MNS5021-1:2019 
стандартын 3.1.1, 4.17 дахь 
хэсэг 

Кассын машинтай, 
төлбөрийн баримт олгодог 

0 9 

    

IX.Дотоод хяналт 0 18   

81.  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 

Дотоодын хяналт 
шалгалтыг зохион 
байгуулах журам батлуулан 
мөрдөж ажилладаг 

0 9 

    

82.  Дотоод хяналт шалгалтаар 
илэрсэн зөрчил дутагдлыг 

0 9 
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шалгалтын тухай хуулийн 7 
дугаар зүйлийн 7.2 дахь 
хэсэг, 13 дугаар зүйлийн 13.1 
дэх хэсэг, Засгийн газрын  
2014 оны  157 дугаар тогтоол 
"Хүнсний чиглэлийн үйл 
ажиллагаа эрхлэгч дотоод 
хяналт хэрэгжүүлэх 
үлгэрчилсэн журам" 

арилгахад чиглэсэн арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг 

НИЙТ ОНОО 0 630     

 

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: 




