№ 9.3.7 ХҮНСНИЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮН
ЭКСПОРТЛОХ ҮЕИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

№ .....................................
(хяналтын хуудасны дугаар)

Экспортлогч / Илгээгч

Үйлдвэрлэгч, гарал үүсэл

Импортлогч / Хүлээн авагч

Тээвэрлэлт
Бараа ачигдсан газар

Тээврийн хэрэгслийн төрөл

Чингэлэг

Барааны тодорхойлолт
Барааны нэр төрөл

№

Тоо хэмжээ, нэгж

Барааны нэр төрөл

Хууль тогтоомжийн нэр,
заалт

Тоо хэмжээ, нэгж

Шаардлага хангасан
эсэх

Шаардлага

тийм

үгүй

I. БАРИМТ БИЧГИЙН ХЯНАЛТ

2 ХТХууль 10.1.4

3 ХТХууль 11.2.1

4

ХТХууль 16.1
ОХТХууль 9.2

5

ХБАБХТХууль14.3,
ХТХ-ийн 7.2

6 ХТХууль 6.8, 13.1.4

Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд
экспортолсон
Зохистой
дадал
нэвтрүүлснийг
баталгаажуулсан баримт бичигтэй
Үйлдвэрлэгч
буюу
албан
ѐсны
гэрээт
борлуулагчтай байгуулсан худалдах, худалдан
авах гэрээ эсвэл түүнтэй адилтгах баримт
бичигтэй
Баяжуулагч бэлдмэл, хүнсний нэмэлт, цэвэр
өсгөврийн хөрөнгө, органик болон шинэ
технологиор үйлдвэрлэсэн хүнсийг хүнсний
асуудал эрхэлсэн байгууллага улсын бүртгэлд
бүртгүүлсэн

Бусад

1 ХТХууль 11.1

Гэрээ

Эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;___Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Хувиргасан амьд организмаас гаралтай хүнсний
бүтээгдэхүүнийг улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн
Стратегийн хүнс экспортлох зөвшөөрөлтэй
II. БИЕТ ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТ

Эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;___Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
Сав, баглаа, боодолд тавигдах шаардлага

7 ХБАБХТХууль 12.1

Хүний
эрүүл
мэндэд
сөрөг
нөлөөгүй
материалаар хийгдсэн зориулалтын сав, баглаа
боодолтой

Хаяг, шошгод тавигдах шаардлага

8

Хүнсний түүхий
бичигдсэн

9

Үйлдвэрлэгчийн нэр, хаяг бичигдсэн
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эд,

бүтээгдэхүүний

нэр

11 ХБАБХТХууль 12.4

Хэмжээ, тоо ширхэг, бүтээгдэхүүний цувралын
дугаар бичигдсэн
Үйлдвэрлэсэн болон хэрэглэж дуусах хугацаа
бичигдсэн

12

Хадгалах нөхцөл бичигдсэн

13

Тэжээллэг чанар, орц, найрлага бичигдсэн

14

Хэрэглэх арга бичигдсэн

15

Гаж нөлөө, хориглох заалт бичигдсэн

16

Тусгай хоолны дэглэмтэй хүнд зориулсан
хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний зориулалт,
найрлага болон хэрэглэх заавар нь монгол
хэлээр бичигдсэн

10

17

ХБАБХТХууль 12.5

Хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүнийг гүйцэд
боловсруулах аргачлал бичигдсэн

18

Олон улсад хэрэглэдэг хүнсний нэмэлт, органик
хүнс, GMO тэмдэг, тэмдэглэгээ тавигдсан

19 ХБАБХТХууль 12.7

Бүтээгдэхүүнийг буруу шошголоогүй

Бараанд тавигдах шаардлага

20 ХТХууль 13.1.3

Нэр төрөл,
тохирсон

тоо

хэмжээ

баримт

бичигтэй

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
 Хяналтаас чөлөөлөх
 Саатуулах
 Буцаах
 Гүний хяналтад шилжүүлэх
 Шийтгэвэр ногдуулах
 Хураах
..........................................................................................

Хяналт хийсэн улсын /ахлах/
байцаагч

Овог, нэр:

Хүлээн зөвшөөрсөн
Албан тушаал:

Гарын үсэг:
/тэмдэг/

Овог, нэр:

Гарын үсэг:

РД:

Утас:

Овог, нэр:
Гарын үсэг:
/тэмдэг/

Товчилсон үгийн тайлал:
1 ХТХууль - Хүнсний тухай хууль
2 ХБАБХТХууль - Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай
2 хууль
ОХТХууль-Органик хүнсний тухай хууль
№9.3.7 кодтой хяналтын хуудсыг
Их, дунд эрсдэлтэй хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнд Хүнсний чанар, стандартын хяналт, Эрүүл
ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын /ахлах/ байцаагч, бага эрсдэлтэй хүнсний түүхий эд,
бүтээгдэхүүнд Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын /ахлах/ байцаагч ашиглана.
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___________________________________

ХИЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН АЛБА/ ХЭЛТЭС

МЭДЭГДЭЛ

Web: www.inspection.gov.mn

Хяналтын хуудасны дугаар:

E-mail: border@inspection.gov.mn

......................................

Хяналт эхэлсэн 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин,

Экспортлогч / Илгээгч

дууссан 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Үйлдвэрлэгч, гарал үүсэл

Импортлогч / Хүлээн авагч

Тээвэрлэлт
Бараа ачигдсан газар

Тээврийн хэрэгслийн төрөл

Чингэлэг

Барааны тодорхойлолт
Барааны нэр төрөл

Тоо хэмжээ, нэгж

Барааны нэр төрөл

Тоо хэмжээ, нэгж

Ачилтын үеийн хяналт

Хилийн боомтын хяналт

Улсын байцаагчийн албан тушаал, овог нэр:

Улсын байцаагчийн албан тушаал, овог нэр:

/гарын үсэг, тэмдэг/

/гарын үсэг, тэмдэг/

ЭКСПОРТЛОГЧ НЬ ХИЛИЙН БООМТОД "МЭДЭГДЭЛ"-ИЙГ ШАЛГУУЛЖ
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ ХИЙЛГЭН, БАРААГ ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛНЭ.
ооОоо

