
    

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ 
Ангилалтын код: 03.080.30 

Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. 
Ерөнхий шаардлага 

MNS 5021-1:2019 
 

Retail trade and its service. General Requirements 
MNS 5021:2007-ын 

оронд 

Стандарт, хэмжил зүйн газрын даргын 2019 оны ... дугаар сарын ...-ны өдрийн ...  
дугаар тогтоолоор батлав.  

 
Энэхүү стандарт нь 20... оны .. дүгээр сарын ..-ний өдрөөс эхлэн хүчинтэй. 
 

1 Хамрах хүрээ 
 

1.1 Энэхүү стандартаар жижиглэн худалдааны газар, түүнд тавих ерөнхий 
болон нэмэлт шаардлагыг тогтооно. 
1.2 Энэ стандарт нь дэлгүүрийн бус жижиглэн худалдааны газарт хамаарахгүй. 
 

2 Норматив эшлэл 
 

Энэхүү стандартад дараах стандарт, баримт бичгээс эш татсан бөгөөд эдгээрт 
өөрчлөлт, нэмэлт орсон тохиолдолд албан ѐсны материалаас эш татна. Үүнд: 
MNS 6506:2015 Худалдааны үйлчилгээ. Худалдааны газрын ангилал, нэр томъѐо  
MNS 5364:2011,  Худалдааны агуулах. Ерөнхий шаардлага 
ГОСТ Р 51773-2009, Услуги торговли, Классификация предриятий  
MNS CAC RCP 20:2007 Хүнсний олон улсын худалдаанд баримтлах ѐс зүй   
MNS CAC 1:2003, Хүнсний эрүүл ахуйн ерөнхий зарчмын дадлын олон улсын 
зөвлөмжийн дүрэм 
MNS CAC GL 32: 2017, Органик хүнсийг боловсруулах, үйлдвэрлэх, шошголох, 
худалдаалахад баримтлах арга зүйн удирдамж 
MNS 6648:2016, Хүнсний бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлын 
MNS ....:2019 Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газрын нэр томьѐо, тодорхойлолт 
БнБД 2.03.12-87, Үйлдвэрийн барилга, байгууламжийн төлөвлөлтийн эрүүл ахуйн 
норм ба дүрэм. 
MNS 4990:2000, Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Ажлын байрны 
орчин. Эрүүл ахуйн шаардлага 
MNS 4996:2000, Ажлын байрны гэрэлтүүлгийн норм, хэмжих аргад тавигдах 
ерөнхий шаардлага 
MNS 5390:2004, Цахилгааны галын аюулгүй байдал. Ерөнхий шаардлага 
MNS 6423:2013, Монгол улсын барилга орон сууц, гудамж талбайд тавих 
хяналтын камер, ерөнхий шаардлага  
MNS 5005:2015, Төлбөрийн баримт хэвлэх төхөөрөмж 
MNS 6529:2015, Татварын нэгдсэн системд ашиглах төлбөрийн баримт 
MNS 5343:2011, Хүнсний түргэн муудах, эмзэг бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх  
MNS 5346:2017, Автотээврийн хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх ба тээвэрлэлтэд 
зуучлах үйлчилгээ 
 

3 Жижиглэн худалдааны газрын ангилал 
 

3.1 Худалдааны үйл ажиллагааны онцлогоос хамааруулан: 
3.1.1 дэлгүүрийн худалдаа 
3.1.2 дэлгүүрийн бус худалдаа 



    

 

 

3.2 Хүчин чадал, талбайн хэмжээнээс хамааруулан 1 дүгээр хүснэгтэд заасан 
байдлаар тус тус ангилна. 
 

1-р хүснэгт – Жижиглэн худалдааны газрын хүчин чадал, 
талбайн хэмжээнээс хамааруулсан ангилал 

 
№ Ангилал 

 
Дэлгүүрийн төрөл Хүчин чадлын хэмжээ м.кв 

Нийслэл, аймгийн 
төв 

Нийслэлийн алслагдсан  
дүүрэг, хороо, сум, баг 

1 Том Их дэлгүүр 1501-с дээш 1001-с дээш 

2 Томоохон  Хайпермаркет 501-1500 501-1000 

3 Дунд  Супермаркет 201-500 201-500 

4 Багавтар  Минимаркет 101-200 101-200 

5 Багавтар Ая тухтай дэлгүүр 101-200 101-200 

6 Бага Хүнсний дэлгүүр, ШТС-
ын дэргэдэх дэлгүүр 

40-100 40-100 

7  Мухлаг дэлгүүр 20-40 20-40 

 
4 Нэр томьѐо, тодорхойлолт 

 
4.1 
худалдааны байгууллага   
барааг худалдах, худалдан авах үйл ажиллагааг зохион байгуулах эрх бүхий 
хуулийн этгээд 
 
4.2 
жижиглэн худалдааны газар 
өргөн хэрэглээний болон өдөр тутмын эрэлттэй барааг жижиглэн худалдаалдаг 
стандартад нийцсэн барилга байгууламж, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлтэй, 
мэргэжлийн хүний нөөцөөр хангагдсан, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага 
хангасан худалдан авагчдын тав тухтай үйлчлүүлэх орчинг бүрдүүлсэн 
худалдааны байгууллага 

 
4.3 
худалдааны сүлжээ  
нэгдсэн нэг удирдлага, стандарттай худалдааны газрын хэлхээ 

 
4.4 
дэлгүүрийн худалдаа 
батлагдсан зураг төслөөр баригдсан, суурин байгууламж бүхий стандартад 
нийцсэн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэлтэй, мэргэжлийн хүний нөөцөөр 
хангагдсан, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан худалдан авагчдын тав 
тухтай үйлчлүүлэх орчинг бүрдүүлсэн худалдааны байгууллагыг хэлэх ба дараах 
төрөлтэй байна.  

 
4.4.1 
их дэлгүүр /том/ 
өргөн хэрэглээний барааг төрөлжсөн тасгуудаар өргөн сонголттойгоор худалдаалах 
том (Нийслэл, аймгийн төвд 1501 м2-аас дээш, нийслэлийн алслагдсан дүүрэг, хороо, 
сум, багт 1001 м2-аас дээш) хүчин чадалтай жижиглэн худалдааны газар 

 
4.4.2 
хайпермаркет /томоохон/ 



    

 

 

хүнсний болон хүнсний бус өргөн хэрэглээний барааг төрөлжсөн тасгуудаар 
өөртөө үйлчлэх хэлбэрээр худалдах томоохон (Нийслэл, аймгийн төвд 501-
1500м2, нийслэлийн алслагдсан дүүрэг, хороо, сум, багт 501-1000 м2) хүчин 
чадалтай жижиглэн худалдааны газар 

 
4.4.3 
супермаркет /дунд/ 
хүнсний болон ахуйн өргөн хэрэглээний барааг төрөлжсөн тасгуудаар өөртөө 
үйлчлэх хэлбэрээр худалдах дунд (201-500м2) хүчин чадалтай жижиглэн 
худалдааны газар 

 
4.4.4 
минимаркет /багавтар/ 
байнгын эрэлттэй хүнсний болон хүнсний бус барааг өөртөө үйлчлэх хэлбэрээр 
худалдах багавтар (101м2-200) хүчин чадалтай жижиглэн худалдааны газар 

 
4.4.5 
ая тухтай дэлгүүр /багавтар/ 
өдөр тутмын эрэлттэй хүнсний болон ахуйн хэрэглээний барааг өөртөө үйлчлэх 
хэлбэрээр худалдах багавтар (101-200м2) хүчин чадалтай жижиглэн худалдааны 
газрыг хэлэх ба хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн буфет үйлчилгээг үзүүлнэ. 

 
4.4.6 
хүнсний дэлгүүр /бага/ 
байнгын эрэлттэй хүнсний барааг уламжлалт хэлбэрээр худалдаалах бага (40-
100м2) хүчин чадалтай жижиглэн худалдааны газар 

 
4.4.7 
шатахуун түгээгүүрийн дэргэдэх дэлгүүр 
автомашины тос тосолгооны материал, сэлбэг хэрэгсэл, хязгаарлагдмал нэр 
төрлийн хүнсний болон хүнсний бус барааг худалдаалах бага (40-100м2) хүчин 
чадалтай жижиглэн худалдааны газар 

 
4.4.8 
мухлаг дэлгүүр /киоск/ 
сонин хэвлэл, тодорхой нэр төрлийн хадгалах, худалдахад онцгой нөхцөл, горим 
шаарддаггүй барааг зөвшөөрөгдсөн байршилд, суурин бус байгууламжид 
худалдах (20-40м2) хүчин чадалтай жижиглэн худалдааны газар. 

 
4.5 
төрөлжсөн барааны дэлгүүр  
тодорхой нэр төрлийн барааг худалдах бага буюу түүнээс дээш хүчин чадалтай 
жижиглэн худалдааны газар 

 
4.6 
аутлет  
тодорхой үйлдвэрлэгчийн үлдэгдэл нөөц ихтэй барааг зах зээлийн дунджаас 
доогуур үнээр худалдах, бага буюу түүнээс дээш хүчин чадалтай жижиглэн 
худалдааны газар 

 
4.7 
бутик  



    

 

 

чамин загварын, хязгаарлагдмал эрэлттэй барааг худалдан борлуулах бага буюу 
түүнээс дээш хүчин чадалтай жижиглэн худалдааны газрыг 
4.8 
дэлгүүрийн талбай  
худалдааны болон худалдааны бус талбайн нийлбэр 

 
4.9 
худалдааны талбай  
худалдааны танхим, лангуу тавиур, тоног төхөөрөмж байршуулсан талбай, 
худалдан авагчийн зорчих хэсэг, тооцооны цэг болон худалдагчийн ажлын байр 

 
4.10 
худалдааны бус талбай 
бараа ачих буулгах, хүлээн авах, худалдаанд бэлтгэх, хадгалах, хөргөх камер 
болон захиргаа, аж ахуй, техникийн өрөө, ариун цэврийн өрөө г.м 

 
4.10 
бараа 
эдийн засгийн ач холбогдол, үнэ бүхий худалдаж, солилцож болох эд зүйлс 

 
4.11 
барааны нэр төрөл 
барааг ижил төстэй шинж тэмдэг (төрөл, анги, бүлэг, загвар, өмсгөл хэмжээ, өнгө 
гэх мэт)-ээр нь ангилж, бүлэглэх 

 
4.12 
өргөн хэрэглээний бараа 
хэрэглэгчийн бүх төрлийн хэрэгцээг хангах өргөн нэр төрлийн бараа 
бүтээгдэхүүнийг хэлэх ба хүнс, ариун цэвэр эрүүл ахуйн бараа, бэлэн хувцас, 
аяны бараа, гэрийн тавилга, гэр ахуйн бараа, цахилгаан бараа, багаж хэрэгсэл, 
барилгын материал, албан хэрэгцээ бичиг хэрэг, ном соѐлын бараа 

 
4.13 
өдөр тутмын эрэлттэй бараа  
хэрэглэгчийн хувийн болон ахуйн хэрэгцээг хангах өдөр тутмын эрэлттэй бараа 
бүтээгдэхүүн 

 
4.14 
хүнсний түргэн муудах, эмзэг бүтээгдэхүүн 
физик, химийн шинж чанараа амархан алддаг хүнсний бүх төрлийн бүтээгдэхүүн 
Үүнд: Мах, дайвар бүтээгдэхүүн, төрөл бүрийн хиам, өндөг, ариутгаагүй, задгай 
сүү, тараг, айраг, цөцгийн тос, зөөхий, аарц, жимс, жимсгэнэ, жимсний шүүс, 
зориулалтын гал тогоо бүхий газар үйлдвэрлэсэн, хагас боловсруулсан болон 
бэлэн хоол, нарийн боов 
 
4.15 
үнэ 
барааны нэр төрөл, тоо хэмжээ, чанарт тохирсон мөнгөн төлбөрийн хэмжээ 
 
 
 
 



    

 

 

4.16 
татварын нэгдсэн систем 
бараа борлуулсан, үйлчилгээ үзүүлсэний төлбөрийн баримтын мэдээллийг 
цуглуулах, боловсруулах, тайлагнах үйлдэлтэй нэгдсэн систем 

 
4.17 
ПОС терминал машин  
“ПОС терминал” гэж худалдаа үйлчилгээний цэгүүдэд суурилуулсан картаар 
төлбөр тооцоо хийх зориулалттай, цахим мэдээ үүсгэгч төхөөрөмж 
 
4.18 
бүртгэлийн машин  
албан татвар суутган төлөгчийн борлуулалтыг төлбөрийн баримтад заагдсаны 
дагуу бүртгэж, бүртгэлийн мэдээллийг төлбөр тооцооны бүртгэлийн системд 
дамжуулах тусгай зориулалт бүхий кассын машин, түүний салшгүй хэсэг болсон 
ПОС терминал буюу түүнтэй адилтгах програм хангамж бүхий тоног төхөөрөмж 

 
4.19 
төлбөрийн баримт / НӨАТ-ын баримт/ 
татварын нэгдсэн системд ашиглах төлбөрийн баримтын MNS 6529:2015 
стандартыг хангасан нэмэгдсэн өртгийн албан татвар ногдуулсан бараа, үзүүлсэн 
үйлчилгээг худалдан авсныг нотлох хяналтын баримт  
 
4.20 
худалдааны технологи  
барааг дэлгүүрт хүлээн авах, байршуулах, хадгалах, сурталчлах, таниулах,  
худалдан авагчдад мэргэжлийн зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлэх, захиалга хүлээн 
авах, төлбөр тооцоо хийх, худалдаалах стандартын шаардлага хангасан цогц 
ажилбар 

 
4.21 
худалдан авагчдад үйлчлэх технологи  
угтах, барааг худалдан борлуулах, төлбөр тооцоо хийх, үдэх үйлчилгээний цогц 
ажилбар 

 
4.22 
планограмм 
бүтээгдэхүүнийг бүлэглэн төрөлжүүлж, байрааны байршлыг оновчтой тодорхойлох 
планограмм буюу нэр төрлийн зохистой харьцааг бий болгох худалдааны 
технологи 
 
4.23 
борлуулагч 
барааг сурталчлан таниулах, худалдан авагчдад мэргэжлийн зөвлөгөө, туслалцаа 
үзүүлэх, захиалга хүлээн авах, худалдах, төлбөр тооцоо хийх үүрэгтэй бөөний 
худалдааны газрын ажилтан 
 
4.24 
худалдагч 
барааг сурталчлах, таниулах, худалдан авагчдад мэргэжлийн зөвлөгөө, туслалцаа 
үзүүлэх, захиалга хүлээн авах, худалдах, төлбөр тооцоо хийх үүрэгтэй жижиглэн 
худалдааны газрын ажилтан 



    

 

 

4.25 
худалдааны зөвлөх 
барааг сурталчлах, таниулах, худалдан авагчдад мэргэжлийн зөвлөгөө, туслалцаа 
үзүүлэх, захиалга хүлээн авах, төлбөр тооцоо хийх цогц үйлчилгээ үзүүлэх 
үүрэгтэй дэлгүүрийн бус худалдааны газрын ажилтан; 

 
4.26 
бараа түгээгч, жолооч 
барааг захиалгын дагуу худалдан авагчдад хүргэх, хүлээлгэн өгөх, угсарч 
суурилуулах зэрэг нэмэлт үйлчилгээ үзүүүлэх дэлгүүрийн болон дэлгүүрийн бус 
худалдааны газрын ажилтан 

 
4.27 
бараа ачигч, буулгагч 
барааг агуулахад хүлээн авах, хүлээлгэн өгөх, дэлгүүрийн болон дэлгүүрийн бус 
худалдааны газрын ажилтан 

 
4.28 
тусгай зориулалтын тээврийн хэрэгсэл  
ачааг гэмтээж муутгах, чанар байдлыг нь алдагдуулахгүйн тулд тусгаарлагч бүхий 
битүү тэвш, бүхээгтэй, эсвэл эдгээр нь хөргөх юмуу хөлдөөх нэмэгдэл 
төхөөрөмжөөр тоноглогдсон тээврийн хэрэгсэл 

 
4.29 
дэлгүүрийн нэмэлт үйлчилгээ  
барааг гэрт нь хүргэх, угсарч суурилуулах, засварлах, сэлбэг эд ангийг нийлүүлэх 
гэх мэт худалдан авагчдын сэтгэл ханамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор зохион 
байгуулж буй үйл ажиллагаа 

 
4.30 
борлуулалтын дараах үйлчилгээ  
харилцагчийн үйлчилгээний алба, бараа буцаах, төлбөр буцаан олгох г.м. 

 
4.31 
худалдааны газрын нэмэлт үйлчилгээ 
шуудан, харилцаа холбоо, банк, санхүү, төлбөр тооцооны үйлчилгээ, ахуйн 
үйлчилгээний цэг зэрэг гэрээт болон үндсэн цэг салбар ажиллуулах  

 
4.32 
түргэн хоолны газар 

хагас боловсруулсан бэлдцээр хязгаарлагдмал нэр төрлийн халуун хоол, ундааны 

бүтээгдэхүүнийг үылдвэрлэн хэрэглэгчдэд шууд халуунаар үйлчилдэг хоолны 

газар 

 

4.33 
кулинари 
зориулалтын гал тогоо бүхий газар үйлдвэрлэсэн, хагас боловсруулсан болон 
бэлэн хоол, ундаа, нарийн боовыг зориулалтын хөргөх тоног төхөөрөмжид 
хадгалан худалдаалах газар 
 
 
 



    

 

 

5  Ерөнхий шаардлага 
 

5.1 Барилга, байгууламж, гадаад, дотоод орчинд тавих шаардлага 
5.1.1 Барилга байгууламжийн төлөвлөлт шийдэл нь үйлчилгээний технологийн 
урсгалыг хангасан байна. 
5.1.2 Цахилгаан эрчим хүчийг төвийн эх үүсвэрээс болон нар салхины эх 
үүсвэрээр шийдсэн байна. 
5.1.3 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зориулалттай барилга байгууламж нь хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэний хэрэгцээг хангахаар төлөвлөгдсөн, тэргэнцэрийн  
зориулалтын зам, тохижилттой байна. 
5.1.4 Хаяг монгол хэл /кирилл үсэг/-ээр, англи хэлээр давхар бичигдэх, 
шаардлагатай тохиолдолд Англи бичвэр нь монгол бичвэрийн доод талд эсхүл 
монгол бичвэрийн хойно  байрлана. 
5.1.5 Хаягийн талбайн хэмжээ фасадны 10 хувиас багагүй, 20 хувиас хэтрэхгүй 
хэмжээтэй, гэрэлтүүлэгтэй байна. 
5.1.6 MNS 6423:2013, Монгол улсын барилга орон сууц, гудамж талбайд тавих 
хяналтын камер, ерөнхий шаардлага стандартад нийцсэн 30 хоног бичлэгийг 
хадгалах хүчин чадал бүхий телекамерын системээр тоноглогдсон байна. 
5.1.7 Гэмт хэрэг, зөрчил үйлдэгдэхээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр 
анхааруулга, сэрэмжлүүлэг байршуулж, мэдээллийн самбар, гадна талд орчны 50 
м хүртэл талбайг гэрэлтүүлсэн гэрэлтүүлэгтэй байна. 
5.1.8 Хог хаягдлыг ангилж хаях хогийн  савыг орох хаалганы гадна, дотор талд 
байрлуулсан байна. 
5.1.9 Бараа хүлээн авах, буулгах зориулалтын тавцантай байх, гадна орчны  
талбайг цардсан, явган хүний замтай байна.   
 
5.2 Худалдааны талбайн төлөвлөлтөд тавих шаардлага 
5.2.1 Ажлын байрны дотоод орчны төлөвлөлтийг худалдаа, үйлчилгээний 
технологийн дагуу зохион байгуулсан байна. 
5.2.2 Худалдагчийн ажлын байранд баруун тийш эргэх урсгал, хөдөлгөөнд 
нийцүүлэн тавилга, төхөөрөмжийг байршуулсан байна. 
5.2.3 Худалдааны танхимын нэвтрэх бүсэд орох гарах урсгалыг зохицуулсан 
чиглүүлэгчийг байршуулсан байна. 
5.2.4 Органик болон эрүүл мэндийг дэмжих бүтээгдэхүүний тасагтай байна. 
 
5.3 Худалдааны бус талбайн төлөвлөлтөд тавих шаардлага 
5.3.1 Үйлчилгээний хүчин чадлаас хамаарч  бүтээгдэхүүн хадгалах агуулахтай 
байна. 
5.3.2 Хүнсний бүтээгдэхүүнийг жижиглэн савлах, засалт, тордолт хийх худалдаанд 
бэлтгэх өрөөтэй байна. 
5.3.3 Ажиллагсдын ахуй хангамж, ариун цэврийн өрөөтэй байна. 
5.3.4 Үйлчлүүлэгчдэд зориулсан ариун цэврийн өрөө,  гар угаах хэрэгсэлтэй байх 
бөгөөд хүүхэд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан тохижилттой байна. 
5.3.5 Худалдааны газрын бүдүүвч зураг, мэдээллийн самбартай байна. 
 
5.4 Хүнсний худалдааны тоног төхөөрөмжид тавих шаардлага 
5.4.1 Ачаа барааг зөөх зориулалтын сагс болон ачааны түрдэг тэрэгтэй байна. 
5.4.2 Аравч бүхий тавиурын өндрийн хэмжээ 180 см, доод талын тавиур шалнаас 
20 см-аас доошгүй байрласан байна. 
5.4.3 Лангууны өндөр 75-85 см, өргөн 50 см-аас доошгүй байна. 



    

 

 

5.4.4 MNS 5005:2015, Татварын нэгдсэн системд холбогдон ажиллах 
төхөөрөмжийн техникийн ерөнхий шаардлага стандартын шаардлага хангасан 
төлбөрийн баримтыг хэвлэх төхөөрөмжтэй байна. 
 
5.5 Хүнсний бус барааны  худалдааны тоног төхөөрөмж, тавилга хэрэгсэлд 
тавих шаардлага 
5.5.1 Барааны нэр төрөлд тохирсон төрөл бүрийн лангуу, тавиур, өлгүүртэй байна. 
 
5.6 Худалдааны газрын технологи ажилбарт тавих шаардлага 
5.6.1  Худалдааны талбайг оновчтой төлөвлөн төрөлжсөн тасгаар худалдана. 
5.6.2 Худалдан авагч хайж байгаа зүйлээ хялбар олж авахад зориулан 
бүтээгдэхүүнийг бүлэг, дэд бүлгээр ангилан, планограмм технологийн дагуу өрж 
байршуулсан байна. 
5.6.3 Бараа бүтээгдэхүүний нэгжийн үнийг тод гаргацтай бичсэн үнийн хаягийг 
бүтээгдэхүүн бүрт байршуулсан байна. 
5.6.4 Шаардлагатай тохиолдолд бүтээгдэхүүний лабораторийн шинжилгээний 
бичгийг ил байршуулсан байна. 
5.6.5 Бараа, бүтээгдэхүүний гарал үүсэл, чанар стандарт, дуусах хугацаа, 
хадгалах нөхцөл, хаяг шошгын зөрчилгүй байдлыг нийлүүлэгчээс шалгаж хүлээж 
авна. 
5.6.6 Барааны код, зураасан кодны стандарт хангасан хаяг шошго, сав баглаа 
боодлын  зөрчилгүй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн худалдаална. 
5.6.7 Бүтээгдэхүүний эрүүл мэндийн хор нөлөөний тухай анхааруулга, 
сэрэмжлүүлэг, аюулгүй ажилагааны заавар, хүнсний нэмэлтийн тайлбар зэрэг 
мэдээллийг үнэн зөв, ил тод мэдээлнэ. 
5.6.8 Бараа бүтээгдэхүүний олон улсын таних тэмдэг, арчилгааны таних тэмдэг, 
чанарын тохирлын тэмдэг, цахилгаан барааны ЕС тэмдэг зэрэг мэдээллийг үнэн 
зөв, ил тод мэдээлнэ. 
 
5.7 Худалдан авагчдад үйлчлэх технологи ажилбарт тавих шаардлага 
5.7.1 Бараа бүтээгдэхүүний хэрэглээ, зориулалт, ашиглалт, хадгалалтын нөхцлийн 
талаар худалдан авагчдад зөвлөгөө мэдээлэл өгнө. 
5.7.2 Худалдан авсан бараа бүтээгдэхүүний төлбөр тооцоог үнэн зөв гүйцэтгэн, 
төлбөрийн баримт, НӨАТ-ын баримт олгон, барааг савлаж, гардуулж үйлчлэнэ. 
5.7.3 Худалдан авсан бараанд бүтээгдэхүүний онцлог, нэр төрлөөс хамааран 
чанарын баталгаа гаргаж үйлчлэнэ. 
5.7.4 Хэрэглэгчийн санал хүсэлтийг хүлээн авах, шийдвэрлэх /дэвтэр, лавлах утас/ 
ажиллуулна. 
5.7.5 Бараа буцаах, санал гомдол хүлээн авах хэрэглэгчийн үйлчилгээний төв 
болон холбогдох дүрэм журмыг ил тод мэдээлнэ. 
5.7.6 Орох хаалганы хэсэгт үйлчилгээний цагийн хуваарь, үйлчилгээний журам, 
санамжийг байршуулсан байна. 
 
5.8 Ажлын байрны эрүүл ахуйд тавих шаардлага 
5.8.1 Худалдаа үйлчилгээг хүрээлэн буй орчинд сөрөг нөлөөгүй, үйлчлүүлэгчдийн 
амь нас, эрүүл мэндэд харшлахгүй,  эд  хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдлыг хангасан 
байхаар зохион байгуулсан байна. 
5.8.2 Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын болон хөдөлмөр хамгаалал, техникийн 
аюулгүй ажиллагааны дүрмийг мөрдөнө. 
5.8.3 Ажлын барны гэрэлтүүлэг дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: 

5.8.3.1 худалдааны танхим - 540 лк 
5.8.3.2 агуулах, савлагааны өрөө - 220 лк* 



    

 

 

5.8.3.3 корридор, хонгилын хэсэг - 110 лк 
ТАЙЛБАР: * Агуулахгүй мухлагт хамаарахгүй. 

 
5.9 Галын аюулгүй байдалд тавих шаардлага 
5.9.1 Барилга байгууламжийн галын аюулгүйн дүрэмд тавих шаардлагыг хангасан, 
хамгаалалтын систем дохиололтой, гал унтраах хэрэглэлтэй, гал тэсвэршилтийн  
I-IY зэрэглэлтэй байна. 
5.9.2 MNS 5390: 2004, Цахилгааны галын аюулгүй байдал. Ерөнхий шаардлага 
стандартын дагуу барилга байгууламж нь онцгой байдлын үед аврах шат, аваарын 
хаалга, гарц, онцгой байдлын үед авах арга хэмжээний зааврууд, хэрэглэгчдийг 
чөлөөтэй чиглүүлэх мэдээлэл бүхий тэмдэглэгээг хэрэглэгчдэд харагдахуйц 
байдлаар байрлуулсан байна. 
5.9.3 Техник, тоног төхөөрөмж, цахилгааны монтажийг галын аюулгүйн болон 
техник ашиглалтын дүрмийн дагуу угсарсан байна. 
 
5.10 Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн шаардлага 
5.10.1 Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг зориулалтын дагуу хадгалах, хөргөгч, 
хөлдөөгчид эрүүл ахуйн шаардлагыг хангаж байрлуулна. 
5.10.2 Худалдааны багаж хэрэгслүүд /хутга, хайч, хавчаар, хутгуур, жин, түрдэг 
тэрэг, сагс г.м/-ийг зааврын дагуу тогтмол угааж, халдваргүйжүүлж, цэвэр орчин 
нөхцөлд хадгална. 
5.10.3 Хүнсний худалдааны лангуу тавиур, тоног төхөөрөмжийг зааврын дагуу 
тогтмол угааж, халдваргүйжүүлж, цэвэр орчин нөхцөлд хадгална. 
5.10.4 Худалдаа, үйлчилгээний байр, талбай, тоног төхөөрөмжийн ариутгал, 
халдваргүйтгэл,  хортон шавьж, мэрэгч устгалыг улирал тутам хийлгэдэг байна. 
5.10.5 Худалдааны газарт хог хаягдлын менежментийг нэвтрүүлж хог хаягдлыг 
ангилан ялгах, хог хаягдал дахин боловсруулах байгууллагатай хамтран 
ажиллана. 
 
5.11 Худалдааны ажилтны ур чадвар, мэдлэг, боловсролд тавих шаардлага 
5.11.1 Худалдагч нь мэргэжлийн  үнэмлэхтэй,  гадаад хэлний зохих төвшний 
мэдлэгтэй байна. 
5.11.2 Худалдааны зөвлөх нь мэргэжлийн үнэмлэхтэй гадаад хэлний зохих 
төвшний мэдлэгтэй байна. 
5.11.3 Жолооч, түгээгч, агуулахын ажилтан, бараа ачигч, буулгагч нь мэргэжлийн  
үнэмлэхтэй байх эсвэл мэргэшүүлэх тур сургалтад хамрагдсан байна. 
5.11.4 Худалдааны газрын гэрээт ажилтан буюу цагийн ажилтан нь мэргэшүүлэх 
тур сургалтад хамрагдсан байна. 
5.11.5 Худалдаа, үйлчилгээтэй холбоотой хууль тогтоомж, дүрэм, журам, 
стандартыг судалж,  мөрдөж ажилладаг байна. 
 
5.12 Ажиллагсдын эрүүл ахуй, аюулгүй байдалд  тавих шаардлага 
5.12.1 Худалдааны бүх үе шатанд эрүүл ахуйн зохистой дадлыг нэвтрүүлсэн 
байна. 
5.12.2 Хүнсний сүлжээнд ажиллагсад эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэг 
шинжилгээнд  6 сар тутам хамрагдсан байх ба үйлчилгээний Эрүүл ахуйн норм, 
дүрмийг мөрдөж ажилладаг байна. 
5.12.3 Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэдэг, худалддаг буюу түүгээр 
үйлчилгээ үзүүлдэг, хүнсний бүтээгдэхүүн болон хүнсний сүлжээнд ашиглах, 
хэрэглэх эд зүйлстэй биечлэн харьцдаг ажилтныг эрүүл ахуй, ариун цэврийн 
сургалтад хамруулна. 
 



    

 

 

5.13 Бараа, бүтээгдэхүүн худалдаалахад тавих шаардлага 
5.13.1 Бүтээгдэхүүний нэр төрлийн зохистой харьцааг бүрдүүлэх категорийн 
бодлогыг баримтлан ажиллана. 
 
5.14 Бараа, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлыг хангахад тавих 
шаардлага 
5.14.1 Хүнсний худалдаа эрхлэгч нь хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний ул мөрийг 
мөрдөн тогтоох бүртгэлийг хөтлөх 
5.14.2 Бараа бүтээгдэхүүн эрүүл ахуйн шаардлага, аюулгүйн үзүүлэлтийг хангасан 
эсэхэд хяналт тавьж хаяг шошгоны зөрчил, хуурамч бүтээгдэхүүийг бүртгэх, 
мэдээлэх 
5.14.3 Бараа, бүтээгдэхүүний зориулалт, хадгалах нөхцөл, дуусах хугацаа, 
чанарын үзүүлэлтийн талаар үйлчлүүлэгчдэд үнэн зөв мэдээлэл өгч, хэрэглэгчийн 
эрх ашиг, хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүнээр үйлчлэх 
5.14.4 Бүтээгдэхүүнийг хэрэглэх аюулгүй ажиллагааны талаар зөвлөгөө өгч, 
хүлээлгэж өгөхдөө техникийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж, аюулгүй ажиллагааны 
санамж дагалдуулж олгох 
 
5.15 Бүтээгдэхүүний хадгалалт, тээвэрлэлтэд тавих шаардлага 
5.15.1 Бүтээгдэхүүнийг бүлэг, дэд бүлгээр ангилан, технологийн дагуу өрж 
байршуулан хадгална. 
5.15.2 Тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаанд MNS 5346:2017, Автотээврийн хэрэгслээр 
ачаа тээвэрлэх ба тээвэрлэлтэд зуучлах үйлчилгээний стандартыг хангасан 
байна. 
5.15.3 Хүнсний түргэн муудах, эмзэг бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэхэд MNS 5343:2011 
стандартыг хангасан байна. 
5.15.4 Ачааны тээвэрлэлтийн нөхцөлийн дагуу баглаа боодол, сав бэхэлгээ 
битүүмжлэл, лац ломбо зэргийг  бүрдүүлж ачааны шинж чанар, тоо хэмжээнд 
тохирох зориулалтын тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэнэ. 
 

6 Жижиглэн худалдааны газарт тавих нэмэлт шаардлага 
 
6.1 Жижиглэн худалдааны газрын онцлогт тохирсон нэмэлт шаардлага 2 дугаар 
хүснэгтэд заасан шаардлагыг хангасан байна. 
 

2-р хүснэгт - Жижиглэн худалдааны газарт тавих нэмэлт шаардлага 
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1 Барилга байгууламж, гадна орчны төлөвлөлтөд тавих шаардлага 

1.1 Барилга байгууламжид тавих шаардлага 

1.1.1 Мэргэжлийн байгууллагын зураг төслийн 
дагуу худалдаа, үйлчилгээний 
зориулалтаар баригдсан байх 

+ + + ± ± ± ± ± 

1.1.2 Зураг төслийг нь өөрчлөн шинэчлэн 
завсарласан болон өртөтгөсөн байх 

- - + + + + + + 



    

 

 

1.1.3 Орон сууц болон амины сууцны нэгдүгээр 
давхарт анх батлагдсан зураг төслөөр 
худалдаа үйлчилгээний зориулалттай 
баригдсан байх, гадна хаалга орцны 
хаалганаас тусдаа, орц руу дотогшоо 
нэвтрэх хаалгагүй байх 

- - - + + + + - 

1.1.4 Гэр хорооллын гудамжинд амины 
сууцнаас тусдаа, дулааны хэмнэлттэй эко 
шийдлүүдийг ашиглан хялбар задалж, 
угсрагдах хийцийг ашигласан, шилжүүлэх, 
шинэчлэх, өргөтгөх нөхцөлийг тооцсон 
байх 

- - - + + + + - 

1.1.5 Худалдан авагчийн хаалга ачаа 
зөөвөрлөх хаалганаас тусдаа орох, гарах 
урсгалтай байх 

+ + + ± ± ± ± + 

1.1.6 2 ба түүнээс дээш давхар бол урсгал 
болон цахилгаан шаттай байх 

+ + + - - - + - 

1.2 Гадна орчны төлөвлөлтөд тавигдах шаардлага 

1.2.1 Ашигласан, эзэмшсэн, өмчилсөн газраас 
гадна орчны нийтийн эзэмшлийн зам 
талбайд тохижилт, ногоон байгууламж 
хийж, явган хүний замын хог, цас мөсийг 
тогтмол цэвэрлэж, хальтиргаа гулгаа 
үүсгэхгүй, орчныг бохирдолгүй байлгах 

50метр 20метр 

1.2.2 Харуул хамгаалалтын албатай гэрээ 
байгуулсан байх 

+ + + + + ± + + 

1.2.3 Автомашины зогсоолын тоо  20-с дээш 5-с дээш + + 

2 Худалдааны газрын дотоод орчны төлөвлөлт 

2.1.  Худалдааны талбайн төлөвлөлт 

2.1.1 Барааг уламжлалт лангуугаар худалдах 
хэлбэрээр худалдааны танхимыг 
төлөвлөх 

- - - - - ± - - 

2.1.2 Худалдан авагчийн орох, гарах хаалга 
тусдаа байх 

+ + ± ± ± ± ± ± 

2.1.3 Худалдааны талбайн 100 м
2 

тутамд  
төлбөр тооцооны цэгтэй  байх 

+ + + ± ± ± + - 

2.1.4 Монгол улсын барилга орон сууц, гудамж 
талбайд тавих хяналтын камер, ерөнхий 
шаардлага MNS 6423:2013 стандартад 
нийцсэн телекамерын системээр 
тоноглогдсон, камерын бичлэгийг 
хадгалах хугацаа 

30 хоног 

2.1.5 Нэг худалдагчийн эзлэх нэгж талбайн 
доод хэмжээ м

2
 

50 50 50 50 50 40 50 20 

2.1.6 Лангуу хоорондын зайн доод хэмжээ 1,5м 1м 

2.1.7 Тээш хадгалах хэсэгтэй байх + + + + - - + - 

2.2. Худалдааны бус талбайн төлөвлөлт 

2.2.1 Ажиллагсдын амрах өрөөтэй байх + + + + + + + - 

2.2.2 Албан ажлын тасалгаатай байх + + + + + ± + + 

2.2.3 Сандал бүхий түр амрах талбайтай байх + + + - - - + - 

2.2.4 Хүүхэд саатуулах төвтэй байх + + - - - - - - 

2.3. Хүнсний худалдааны  тоног төхөөрөмж, тавилга хэрэгсэл 

2.3.1 Температурын тохируулгатай хөргөх 
лангуу, хөлдөөгчтэй байх 

± + + + + + + + 

2.3.2 Хана хэлбэрээр зохион байгуулсан дээд 
хэсэгтээ тольтой, гэрэлтүүлэгтэй жимс, 
ногооны лангуутай байх 

± + + + + ± ± ± 

2.3.3 Жин хэмжүүрийн төхөөрөмж нь хэмжих 
хэрэгслийн шалгалт баталгаажуулалт 
хийгдсэн байх 

+ + + + ± + + + 

2.3.4 Шалган өнгөрүүлэх, савлах, боох хэсэг  + + + + + ± + ± 



    

 

 

2.4. Хүнсний бус барааны  худалдааны тоног төхөөрөмж, тавилга хэрэгсэл 

2.4.1 Бүтээгдэхүүний үзүүлэнгийн тохижилт + + ± ± ± ± + - 

2.4.2 Бэлэн хувцасны тасгийн бүрэн тохижилт 
/хувцас солих бүхээг, толь, зөөлөн 
тавилга/ 

+ ± - - - - + ± 

2.4.3 Гутлын тасгийн бүрэн тохижилт /хөлийн 
хэмжээ авагч, гутал өмсгөгч, зөөлөн 
тавилга/ 

+ ± - - - - + ± 

2.4.4 Номын дэлгүүрийн бүрэн тохижилт 
/зөөлөн тавилга, ширээ сандал/ 

+ ± - - - - + ± 

2.4.5 Тавилгын дэлгүүрийн бүрэн тохижилт + ± - - - - + ± 

2.4.6 Цахилгаан барааны дэлгүүрийн бүрэн 
тохижилт /бүтээгдэхүүн шалгаж хүлээж 
авах хэсэг/ 

+ ± ± ± - - + ± 

3 Худалдааны газрын техник технологи 
 

3.1 Төлбөрийн системийн тоног төхөөрөмж 

3.1.1 Татварын нэгдсэн системд баталгаажсан 
тоног төхөөрөмжөөр холбогдсон байх 

+ + + + + + + ± 

3.1.2 Худалдааны талбайн  хучин чадлаас 
хамааран кассын машин, төлбөр 
тооцооны цэг байршуулсан байх /метр/ 

100 100 100 100 100 40 40 20 

3.1.3 Төлбөр тооцооны кассын машин, карт 
уншигч ПОС терминал машин, НӨАТ 
суутган  төлөгчийн  бүртгэл хийх, түүнтэй 
адилтгах програм хангамж бүхий тоног 
төхөөрөмж суурилуулсан байх 

+ + + + + + + ± 

3.1.4 Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
агуулсан QR код уншигч төхөөрөмжтэй 
байх 

+ + ± - - - - - 

4 Худалдааны газрын эрүүл ахуй, аюулгүй байдал 

4.1 Ажлын байрны эрүүл ахуйн шаардлага 

4.1.1 Худалдааны барилга байгууламж нь 
ердийн агааржуулалтын системтэй, цонх 
нээлхийгээр агаар солилцох боломжтой 
байх 

± ± ± + + + + + 

4.1.2 Худалдааны барилга байгууламж нь 
автомат болон механик агааржуулалтын 
системтэй байх 

+ + + + ± ± + ± 

5 Хүний нөөцөд тавигдах шаардлага 

5.1 Худалдааны ажилтны ур чадвар мэдлэг, боловсрол 

5.1.1 Борлуулагч нь мэргэжлийн  үнэмлэхтэй, 
гадаад хэлний зохих төвшний мэдлэгтэй 
байх 

+ + + + - - + + 

5.2 Ажиллагсдын эрүүл ахуй, аюулгүй байдал 

5.2.1 50 ба түүнээс дээш ажилтантай  
тохиолдолд эрүүл ахуй, хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал хариуцсан ажилтныг 
ажиллуулах, 50-иас доош ажилтантай 
тохиолдолд гэрээгээр ажиллуулах 

+ + + + + ± + ± 

5.2.2 Худалдааны газрын лого тэмдэгтэй 
хөдөлмөр хамгааллын хувцас, гутал, 
халат, малгайг бүрэн хэрэглэдэг байх 

+ + + + + ± + ± 

6 Бүтээгдэхүүний нэр төрөл бүрдүүлэлт 

6.1 Тусгай зөвшөөрөлгүй худалдаалах бараа бүтээгдэхүүн худалдаалах 

6.1.1 Чанар стандартын шаардлага хангасан 
хэрэглэгчийн хувийн болон ахуйн 
хэрэгцээг хангах өргөн хэрэглээний бараа 
бүтээгдэхүүнийг төрөлжсөн тасагт 
худалдаалах 

+ + + + - - + - 

6.1.2 Чанар стандартын шаардлага хангасан + + + + + + -/+ -/+ 



    

 

 

өдөр тутмын эрэлттэй хүнсний болон 
хүнсний бус бараа бүтээгдэхүүн 
худалдаалах 

6.2 Түргэн гэмтэх хүнсний бүтээгдэхүүн худалдаалах 

6.2.1 Түргэн хоолны газар - + + - + - - - 

6.2.2 Кулинари  - + + - - - - - 

6.2.3 Хүнсний түргэн муудах, эмзэг 
бүтээгдэхүүн 

- + + + + + - - 

6.3 Хадгалалтын онцгой нөхцөл шаардах  тэсэрч дэлбэрэх, шатамхай, ууршимтгай бодис 

6.3.1 Жижиглэн /220-500 г/ савласан ахуйн хий 
худалдаалах тусгай зөвшөөрөлтэй байх 
ба 21 нас хүрээгүй хүнээр худалдуулахгүй 
байх, хэрэглэгчдэд ахуйн хэрэглээний 
хийг аюулгүй зөв хэрэглээний зааврыг 
танилцуулан худалдаалах, аюулгүй 
ажиллагааны заавар хангасан 
зориулалтын дагуу тоноглогдсон ажлын 
байр, агуулахад санамжийн дагуу 
хадгалах 

- + + + - - - - 

6.3.2 Авто машины тос, тосолгооны материал, 
хөргөлтийн шингэн /үүнд багаж тоног 
төхөөрөмж хамаарахгүй/   

- - - - - - + - 

6.3.3 Химийн бодис худалдаалах - - - - - - - - 

6.3.4 Барилгын материал /үүнд багаж тоног 
төхөөрөмж хамаарахгүй/ 

- - - - - - + - 

7 Бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах 

7.1 Бараа бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлыг хангах 

7.1.1 Бараа нэг бүрийг дагалдах баримт, 
чанарын бичигтэй хүлээн авах, барааны 
чанар, аюулгүй байдлыг хянах дотоод 
хяналтын ажилтан, чанар шалгагчтай 
байх 

+ + + + + ± + ± 

7.2 Бүтээгдэхүүний хадгалалт, тээвэрлэлт 

7.2.1 Хүнсний худалдаа эрхлэгч нь хөргөх 
камер бүхий зориулалтын агуулахын 
өрөөтэй байна.  

+ + + + ± - + - 

7.2.2 Тээврийн хэрэгсэл бүрт техник 
ашиглалтын хувийн хэрэг нээх, түүнийг 
хөтлөх албан тушаалтныг томилж 
ажиллуулах 

+ + + + + ± + ± 

8 Худалдааны газрын нэмэлт үйлчилгээ 

8.1 Хэрэглэгчийн санал хүсэлт хүлээн авах, 
борлуулалтын дараах үйлчилгээ үзүүлэх 
нэгж, оператор ажиллуулах 

+ + + - ± - + - 

8.2 Бараа бүтээгдэхүүний угсралт, 
суурилуулалт, хүргэлт холболт, баталгаат 
засвар үйлчилгээний нэгж ажиллуулах 

+ + + - ± - + - 

8.3 Нийтэд зориулсан утасгүй интернет, 
шуудан харилцааны үйлчилгээ 
нэвтрүүлсэн байх 

+ + + ± + - ± - 

8.4 Банк, санхүүгийн үйлчилгээний нэгж, АТМ 
машин суурилуулсан байх  

+ + + ± - - ± - 

 
 

 

 

ТӨГСӨВ. 


