
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1 2 3 4 5 6

0 42 0 0

1 Түүхий эдийн  агуулахтай 0 6

2 Бэлэн бүтээгдэхүүний агуулахтай 0 6

3
Сав баглаа боодлын агуулах

эсвэл өрөөтэй
0 6

4

Хүнсний тухай хуулийн

10.1.2, 12.1, Сүү, сүүн

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл,

худалдаанд мөрдөх

техникийн зохицуулалт 4.2 

Хөргөлттэй камер, агуулахын

температур, чийглэг хянагч

самбар нь бүрэн ажиллагаатай

0 6

5

Хүнсний тухай хуулийн

10.1.1, Сүү, сүүн

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл,

худалдаанд мөрдөх

техникийн зохицуулалт 4.4,

4.5

Түүхий сүү хүлээн авах шланк,

хоолой, зөөврийн сав суулгаар

хангагдсан  байх

0 6

Авсан 

оноо

Үйлдвэрлэлийн технологи, бүтээгдэхүүний  чанар, аюулгүй байдлын  чиглэлээр 

Нэг. Агуулах, тоног  төхөөрөмж,  багаж хэрэгсэлд тавигдах 

шаардлага 

Хүнсний тухай хуулийн

10.1.2

№1.30.1.СҮҮ, СҮҮН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ 

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ШИНЭЭР ЭРХЛЭГЧДЭД  

УРЬДЧИЛСАН ХЯНАЛТ ХИЙХ 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

Хуудас 1



6

Хүнсний бүтээгдэхүүний

аюулгүй байдлыг хангах

тухай хуулийн 10.1.7,

Хүнсний тухай хуулийн 10.1.2

Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл,

вандан тавиур нь хүнсний

зориулалттай технологийн

онцлогт тохирсон байх

0 6

7

Хүнсний тухай хуулийн

10.1.2, Сүү, сүүн

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл,

худалдаанд мөрдөх

техникийн зохицуулалт 12.2

Үйлдвэрийн дамжлага дундад

хэрэглэх эргэлтийн хайрцаг,

тэргэнцэр, сагс болон зөөврийн

тавиурыг хадгалах талбайтай

байх 

0 6

0 48 0 0

8

МУСЭМХТХ-ийн 14.2 Сүү,

сүүн бүтээгдэхүүний

үйлдвэрлэл, худалдаанд

мөрдөх техникийн

зохицуулалт 6.1

Түүхий сүүг мал эмнэлэгийн үзлэг

шинжилгээ хийж баталгаажуулж

олгосон гарал үүслийн бичигтэй

хүлээн авдаг

0 9

9 Хүнсний тухай хуулийн 10.1.2

Түүхий сүүг зориулалтын,

хөргүүртэй, температурын

хяналттай тээврийн хэрэгсэл,

эсвэл саваар зөөвөрлөх

боломжийг бүрдүүлсэн 

0 9

10

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний

үйлдвэрлэл худалдаанд

мөрдөх техникийн

зохицуулалт 3.5  

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний

гадаргууд шууд хүрэлцэх уур, ус,

технологийн ус нь стандартын

шаардлага хангасан, усны эрүүл

ахуй, аюулгүй байдалд шинжилгээ

хийлгэсэн

0 9

11

Хүнсний тухай хуулийн 12.1,

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний

үйлдвэрлэл, худалдаанд

мөрдөх техникийн

зохицуулалт 9.1

Үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүн тус

бүрт батлагдсан технологийн

заавартай, эрсдэл үүсгэх

горимуудыг тусгасан   

0 6

12

ХБАБХТ хуулийн 12.1, Сүү,

сүүн бүтээгдэхүүний

үйлдвэрлэл, худалдаанд

мөрдөх техникийн

зохицуулалт 10.1 

Хүнсний зориулалтын сав, баглаа

боодол хэрэглэдэг, дагалдах

бичиг баримттай 

0 9

13 Хүнсний тухай хуулийн 10.1.1
Түүхий эд ханган нийлүүлэгчтэй

гэрээтэй
0 6

0 18 0 0

14

Хүнсний тухай хуулийн

10.1.2, Сүү, сүүн

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл,

худалдаанд мөрдөх

техникийн зохицуулалт 11.2 

Бүтээгдэхүүнийг бохирдуулахгүй

нөхцлийг хангаж, хөргүүртэй

тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэх

нөхцлийг бүрдүүлсэн  

0 6

Хоер. Түүхий эдийн баталгаажуулалт, технологийн үйл 

ажиллагаа

 Гурав. Бүтээгдэхүүний  хадгалалт, тээвэрлэлтийн шаардлага

Хуудас 2
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Хүнсний бүтээгдэхүүний

аюулгүй байдлыг хангах

тухай хуулийн 10.1.6  

Хүнсний түүхий эд,

бүтээгдэхүүнийг хадгалах,

камерын температур 0-+4˚С -ээс

дээшгүй, агаарын урсгал жигд

байхаар тоноглогдсон,

температур хэмжигчтэй

0 6

16

Хүнсний тухай хуулийн 10.1.5

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний

үйлдвэрлэл худалдаанд

мөрдөх техникийн

зохицуулалт 5.1, 5.2 

Үйлдвэр, цех нь мэргэжлийн

эсвэл мэргэшсэн хүний нөөцтэй 
0 6

0 108 0 0

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:            

НИЙТ ОНОО

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 3


