Маягт 1

№

1
2
3
4
5
6
7

ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ХҮСЭЛТ ДАРААХ МЭДЭЭЛЛИЙГ
АГУУЛСАН БАЙНА.

Импорт

АМЬТАН, УРГАМАЛ, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНД
ЭКСПОРТ, ИМПОРТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ, ИМПОРТЫН МЭДЭГДЭЛ, ДАМЖУУЛАН
ӨНГӨРҮҮЛЭХ МЭДЭГДЛИЙН ХҮСЭЛТЭД БИЧИХ МЭДЭЭЛЛИЙГ ШАЛГАХ ХУУДАС

Аж ахуйн нэгж /иргэн/ өөрийн албан хэвлэмэл хуудас ашиглан хүсэлт
гаргана.
Импортлох, экспортлох, дамжуулан тээвэрлэх бараа бүтээгдэхүүний нэр,
төрөл , тоо хэмжээ
Импортлох, экспортлох, дамжуулан тээвэрлэх бараа бүтээгдэхүүний
боловсруулалтын байдал /амьд, үрийн, үржлийн, хагас, бүтэн хөлдөөсөн,
шинэ,г.м/
Гэрээний дугаар
Импортлох, экспортлох, дамжуулан тээвэрлэх бараа бүтээгдэхүүний
хаяг, шошго / англи монгол, орос хэл дээр г.м/
Импортлох, экспортлох, дамжуулан тээвэрлэх бараа бүтээгдэхүүний сав,
баглаа, боодол /толгой, ширхэг, хайрцаг, шуудай, задгай, баглаа г.м/
Тээврийн хэрэгслийн төрөл /автомашин, онгоц, чингэлэг, вагон г.м/

Замын чиглэл, хугацаа, нэвтрүүлэх хилийн боомтын нэр /Замын Үүд,
Сүхбаатар, Буянт Ухаа г.м, нэвтрүүлэх хугацааг тодорхой бичнэ/
Хуудасны
Баримт,бичиг
Баримт бичиг хүлээлгэж өгсөн
Гарын үсэг
тоо
өгсөн огноо, цаг
Албан тушаал,
иргэн
8

Нэр
Утас
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тасалбар хуудас
Иргэн, Аж ахуйн нэгж, байгууллагын
Хариу авах
Хүсэлт өгсөн огноо, цаг
нэр:
огноо
Та албан хүсэлтийн хариуг МХЕГ-ын Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөс авна уу.
Цахим хаяг: www.inspection.gov.mn
Лавлах утас: 51-264786

Маягт 2

импорт

АМЬД МАЛ, АМЬТАН, ШУВУУ, ҮР, ХӨВРӨЛД ИМПОРТЫН
МЭДЭГДЭЛ ОЛГОХОД ШААРДЛАГАТАЙ БАРИМТ
БИЧГИЙН БҮРДЛИЙГ ШАЛГАХ ХУУДАС

№

Бүрдүүлэх баримт, бичгийн жагсаалт

1

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад хандсан албан хүсэлт
Хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний
хуулбар /иргэний үнэмлэхний хуулбар/
Тусгай зөвшөөрлийн хуулбар /Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн
яам/

2
3
4
5
6
7

Олон улсын мал эмнэлгийн гэрчилгээ /Мал эмнэлгийн ерөнхий газар/
Худалдах, худалдан авах гэрээ, бэлэглэлийн гэрээ болон түүнтэй
адилтгах баримт бичиг /Орос, англи хэлээр бичигдсэнээс бусад
тохиолдолд монгол хэл дээр баталгаат орчуулгаар орчуулсан байх/
Экспортлогч талын мал эмнэлгийн гэрчилгээ /эрх бүхий байгууллагаас
олгосон/
Тоо толгой, хүйс, зүс, нас, ээмэгний дугаар гм /жагсаалт, эрүүл мэндийн
дэвтэр/

8

Засаг даргын захирамж /Амьд, мал амьтан импортлох үед/

9

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

10

Шаардлагатай тохиолдолд хууль, журмын дагуу импортын өмнөх
эрсдлийн хянан магадлагаа хийлгэх

Баримт бичиг хүлээлгэж өгсөн

Хуудасны
тоо

Баримт, бичиг
өгсөн огноо, цаг

Гарын үсэг

Албан тушаал,
иргэн
Нэр
Утас
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тасалбар хуудас
Иргэн, Аж ахуйн нэгж, байгууллагын
нэр:

Бичиг баримт өгсөн огноо,
цаг

Хариу авах
огноо

Та албан хүсэлтийн хариуг МХЕГ-ын Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөс авна уу.
Байгууллагын цахим хаяг: www.inspection.gov.mn
Лавлах утас: 51-264786

Маягт 3

импорт

МАЛ, АМЬТНЫ ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭДЭД ИМПОРТЫН
МЭДЭГДЭЛ ОЛГОХОД ШААРДЛАГАТАЙ БАРИМТ
БИЧГИЙН БҮРДЛИЙГ ШАЛГАХ ХУУДАС

№

Бүрдүүлэх баримт, бичгийн жагсаалт

1

4

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад хандсан албан хүсэлт
Хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний
хуулбар
Худалдах, худалдан авах гэрээ, бэлэглэлийн гэрээ болон түүнтэй
адилтгах баримт бичиг /Орос, англи хэлээр бичигдсэнээс бусад
тохиолдолд монгол хэл дээр баталгаат орчуулгаар орчуулсан байх/
Сав баглаа, боодлын мэдээлэл /тоо хэмжээ/

5

Олон улсын мал эмнэлгийн гэрчилгээ /Мал эмнэлгийн ерөнхий газар/

6

Экспортлогч талын мал эмнэлгийн гэрчилгээ

7

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

2
3

Шаардлагатай тохиолдолд хууль, журмын дагуу импортын өмнөх
эрсдлийн хянан магадлагаа хийлгэх
Хуудасны
Баримт, бичиг
Гарын үсэг
Баримт бичиг хүлээлгэж өгсөн
тоо
өгсөн огноо, цаг
Албан тушаал,
иргэн
Нэр
Утас
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

Тасалбар хуудас
Иргэн, Аж ахуйн нэгж, байгууллагын
нэр:

Бичиг баримт өгсөн огноо,
цаг

Хариу авах
огноо

Та албан хүсэлтийн хариуг МХЕГ-ын Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөс авна уу.
Байгууллагын цахим хаяг: www.inspection.gov.mn
Лавлах утас: 51-264786

Маягт 4

Экспорт

МАЛ, АМЬТНЫ ГАРАЛТАЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНД ИМПОРТЫН
МЭДЭГДЭЛ ОЛГОХОД ШААРДЛАГАТАЙ БАРИМТ
БИЧГИЙН БҮРДЛИЙГ ШАЛГАХ ХУУДАС

№

Бүрдүүлэх баримт, бичгийн жагсаалт

1

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад хандсан албан хүсэлт
Хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний
хуулбар
Худалдах, худалдан авах гэрээ, бэлэглэлийн гэрээ болон түүнтэй
адилтгах баримт бичиг /Орос, англи хэлээр бичигдсэнээс бусад
тохиолдолд монгол хэл дээр баталгаат орчуулгаар орчуулсан байх/
Стратегийн хүнс импортлох бол /Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн
яамнаас гаргасан импортлох тоо, хэмжээ /Квот/
Олон улсын мал эмнэлгийн гэрчилгээ /Мал эмнэлгийн ерөнхий газар/
Экспортлогч талын мал эмнэлгийн гэрчилгээ /эрх бүхий байгууллагаас
олгосон/
Зохистой дадал, хяналт удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлснийг
баталгаажуулсан гэрчилгээний хуулбар /ISO, HACCP гм/

2
3
4
5
6
7
8

Сав баглаа, боодлын мэдээлэл /тоо хэмжээ, хаяг, шошго/

9

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

10

Шаардлагатай тохиолдолд хууль, журмын дагуу импортын өмнөх
эрсдлийн хянан магадлагаа хийлгэх

Баримт бичиг хүлээлгэж өгсөн

Хуудасны
тоо

Бичиг баримт
өгсөн огноо, цаг

Гарын үсэг
Албан тушаал
Нэр
Утас
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тасалбар хуудас
Иргэн, Аж ахуйн нэгж, байгууллагын
нэр:

Хүсэлт өгсөн огноо, цаг

Хариу авах огноо

Та албан хүсэлтийн хариуг МХЕГ-ын Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөс авна уу.
Байгууллагын цахим хаяг: www.inspection.gov.mn
Лавлах утас: 51-264786

Маягт 5

Дамжуулан
тээвэрлэх

МАЛ, АМЬТАН, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНД
ДАМЖУУЛАН ӨНГӨРҮҮЛЭХ МЭДЭГДЛИЙГ ОЛГОХОД ШААРДЛАГАТАЙ
БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРДЛИЙГ ШАЛГАХ ХУУДАС

№

Бүрдүүлэх баримт, бичгийн жагсаалт

1

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад хандсан албан хүсэлт
Хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний
хуулбар /иргэний үнэмлэхний хуулбар/
Тусгай зөвшөөрлийн хуулбар /Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн
яам/
Мал, амьтны гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг худалдах, худалдан
авах, дамжуулан тээвэрлэх гэрээ, бэлэглэлийн гэрээ болон түүнтэй
адилтгах баримт бичиг /Орос, англи хэлээр бичигдсэнээс бусад
тохиолдолд монгол хэл дээр баталгаат орчуулгаар орчуулсан байх/
Олон улсын мал эмнэлгийн гэрчилгээ /Мал эмнэлгийн ерөнхий газар/
Экспортлогч талын мал эмнэлгийн гэрчилгээ /эрх бүхий байгууллагаас
олгосон/

2
3

4
5
6
7

Сав баглаа, боодлын мэдээлэл /тоо, толгой, хэмжээ, жагсаалт/

Экспортлогч талын мал эмнэлгийн гэрчилгээ /эрх бүхий байгууллагаас
олгосон/
9 Импортлогч талын зөвшөөрөл /эрх бүхий байгууллагаас олгосон/
10 Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт
Иргэн, Аж ахуйн нэгж,
Хуудасны
Бичиг баримт
байгууллагын нэр:
тоо
өгсөн огноо, цаг
Гарын үсэг
Албан тушаал, иргэн
Нэр
Утас
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

Тасалбар хуудас
Иргэн, ААН байгууллагын нэр:

Хүссэлт өгсөн огноо, цаг

Хариу авах огноо

Та албан хүсэлтийн хариуг МХЕГ-ын Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөс авна уу.
Байгууллагын цахим хаяг: www.inspection.gov.mn
Лавлах утас: 51-264786

Маягт 6

Экспорт

АН, АНГИЙН ОЛЗВОРТ ОЛГОЖ БУЙ ЭКСПОРТЫН
ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХОД ШААРДЛАГАТАЙ
БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРДЛИЙГ ШАЛГАХ ХУУДАС

№

Бүрдүүлэх баримт, бичгийн жагсаалт

1

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад хандсан албан хүсэлт

2

Хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний
хуулбар /иргэний үнэмлэхний хуулбар/

3

Олон улсын мал эмнэлгийн гэрчилгээ /МЭЕГ-аас олгосон/

4

БОАЖЯ-аас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар

5
6
7

БОАЖЯ-аас олгосон СITES гэрчилгээний хуулбар
Улсын байцаагчийн дээж авсан тухай тэмдэглэл
Итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүн

8

Сав баглаа, боодлын мэдээлэл /тоо хэмжээ/ Англи хэлээр

9

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

Баримт бичиг хүлээнгэн өгсөн

Хуудасны
тоо

Хүсэлт өгсөн
огноо, цаг

Гарын үсэг

Албан тушаал
Нэр
Утас
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тасалбар хуудас
Иргэн, ААН байгууллагын нэр:

Баримт хүлээлгэн өгсөн огноо,
Хариу авах огноо
цаг

Та албан хүсэлтийн хариуг МХЕГ-ын Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөс авна уу.
Байгууллагын цахим хаяг: www.inspection.gov.mn
Лавлах утас: 51-264786

Маягт 7

№

Экспорт

ҮСЛЭГ АНГИЙН АРЬС, ЗАГАСАНД
ЭКСПОРТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХОД ШААРДЛАГАТАЙ
БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРДЛИЙГ ШАЛГАХ ХУУДАС
Бүрдүүлэх баримт, бичгийн жагсаалт

1

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад хандсан албан хүсэлт

2

Хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний
хуулбар /иргэний үнэмлэхний хуулбар/

3

Худалдах, худалдан авах гэрээ, бэлэглэлийн гэрээ болон түүнтэй
адилтгах баримт бичиг /Орос, англи хэлээр бичигдсэнээс бусад
тохиолдолд монгол хэл дээр баталгаат орчуулгаар орчуулсан байх/

4

БОАЖЯ-аас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар

5

БОАЖЯ-аас олгосон лизенц

6

Олон улсын мал эмнэлгийн гэрчилгээ /МЭЕГ-аас олгосон/

7

Сав баглаа, боодлын мэдээлэл /тоо хэмжээ/ Англи хэлээр

8

Улсын байцаагчийн дээж авсан тухай тэмдэглэл

9

Итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүн

10

Засаг даргын захирамж

11

Загас, үслэг ан экспортлоход нуур байрлах сумын засаг даргатай хийсэн
гэрээний хуулбар, гэрээ дүгнэсэн тухай акт

12

Орон нутгийн байгаль орчны улсын байцаагчийн дүгнэлт

13

Орон нутагт мөнгө тушаасан баримт

14

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

Баримт бичиг хүлээлгэн өгсөн
Албан тушаал
Нэр
Утас
Тасалбар хуудас
Иргэн, ААН байгууллагын нэр:

Хуудасны
тоо

Хүлээлгэн өгсөн
огноо, цаг

Баримт хүлээлгэн өгсөн
огноо, цаг

Гарын үсэг

Хариу авах огноо

Та албан хүсэлтийн хариуг МХЕГ-ын Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөс авна уу.
Байгууллагын цахим хаяг: www.inspection.gov.mn
Лавлах утас: 51-264786

Маягт 8

Экспорт

МАЛ, АМЬТНЫ ГАРАЛТАЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНД ЭКСПОРТЫН
ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХОД ШААРДЛАГАТАЙ
БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРДЛИЙГ ШАЛГАХ ХУУДАС

№

Бүрдүүлэх баримт, бичгийн жагсаалт

1

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад хандсан албан хүсэлт

5
6
7

Хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний
хуулбар /иргэний үнэмлэхний хуулбар/
Худалдах, худалдан авах гэрээ, бэлэглэлийн гэрээ болон түүнтэй
адилтгах баримт бичиг /Орос, англи хэлээр бичигдсэнээс бусад
тохиолдолд монгол хэл дээр баталгаат орчуулгаар орчуулсан байх/
Стратегийн хүнс экспортлох бол /Хүнс, хөдөө аж ахуй хөнгөн
үйлдвэрийн яамнаас гаргасан экспортлох тоо, хэмжээ /Квот/
Олон улсын мал эмнэлгийн гэрчилгээ /Мал эмнэлгийн ерөнхий газар/
Сав баглаа, боодлын мэдээлэл /тоо хэмжээ/ Англи хэлээр
Улсын байцаагчийн дээж авсан тухай тэмдэглэл

8

Итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүн

2
3
4

9
10
11
12

Мах, махан бүтээгдэхүүн гуравдагч улсад экспортлох бол ОХУ болон
БНХАУ-аас дамжуулан тээвэрлэх зөвшөөрлийн хуулбар
Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл явуулах тухай улсын байцаагчийн
дүгнэлт /анх удаа экспорт эхэлж байгаа бол/
ОХУ болон БНХАУ-д мах, махан бүтээгдэхүүн экспортлох бол тухайн
улсад бүртгэгдсэн бүртгэлийн хуулбар /нэг удаа өгөх/
Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт

Баримт бичиг хүлээлгэн өгсөн

Хуудасны
тоо

Хүсэлт өгсөн
огноо, цаг

Гарын үсэг
Албан тушаал
Нэр
Утас
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тасалбар хуудас
Иргэн, ААН байгууллагын нэр:

Баримт хүлээлгэн өгсөн огноо,
Хариу авах огноо
цаг

Та албан хүсэлтийн хариуг МХЕГ-ын Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөс авна уу.
Байгууллагын цахим хаяг: www.inspection.gov.mn
Лавлах утас: 51-264786

Маягт 9

№

Дамжуулан
тээвэрлэх

УРГАМАЛ, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНД
ОЛГОЖ БУЙ ДАМЖУУЛАН ӨНГӨРҮҮЛЭХ МЭДЭГДЛИЙГ ОЛГОХОД
ШААРДЛАГАТАЙ БАРИМТ БИЧГИЙН ИЖ БҮРДЛИЙГ ШАЛГАХ ХУУДАС

Бүрдүүлэх баримт, бичгийн жагсаалт

1

Мэргэжлийн Хяналтын байгуулагад хандсан албан хүсэлт.

2

Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг худалдах,
худалдан авах гэрээ, бэлэглэлийн 3 талт гэрээ /Орос, англи хэлээр
бичигдснээс бусад тохиолдолд
орчуулсан байх /

монгол хэлээр

баталгаат

орчуулгаар

3

Хүсэлт ирүүлсэн аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний
хуулбар /иргэний үнэмлэхний хуулбар/

4

Ургамлын эрүүл ахуйн гэрчилгээ

5

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримтын эх хувь

Баримт бичиг хүлээлгэн өгсөн

Хуудасны Хүлээлгэн өгсөн
тоо
огноо, цаг

Гарын үсэг

Албан тушаал
Нэр
Утас
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тасалбар хуудас
Иргэн, ААН байгууллагын нэр:

Баримт хүлээлгэн өгсөн
огноо, цаг

Хариу авах огноо

Та албан хүсэлтийн хариуг МХЕГ-ын Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөс авна уу.
Байгууллагын цахим хаяг: www.inspection.gov.mn
Лавлах утас: 51-264786

Маягт 10

УРГАМАЛ, ҮР, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНД
ОЛГОЖ БУЙ ЭКСПОРТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХОД ШААРДЛАГАТАЙ
БАРИМТ БИЧГИЙН ИЖ БҮРДЛИЙГ ШАЛГАХ ХУУДАС
№

1

2

Бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт
МХЕГ-т хандсан албан хүсэлт. Үүнд /Ургамал, ургамлын гаралтай
түүхий эд бүтээгдэхүүн экспортлох бараа бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тоо
хэмжээ, нэвтрүүлэх хилийн боомт, тээврийн хэрэгслийн төрөл, замын
чиглэл сав, баглаа боодол, боловсруулсан байдал, хаяг шошго
тодорхой бичсэн байх /
Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг худалдах,
худалдан авах гэрээ, бэлэглэлийн гэрээ болон түүнтэй адилтгах баримт
бичиг /Орос, англи хэлээр бичигдсэнээс бусад тохиолдолд монгол хэл дээр
баталгаат орчуулгаар орчуулсан байх /

3

Хүсэлт ирүүлсэн ААН, иргэний иргэний
гэрчилгээний хуулбар

4

Ургамлын хорио цээрийн шинжилгээний дүн эх хувь

5

Байгалийн ургамал тэдгээрийн гаралтай эд зүйлийг гадаадад гаргах
зөвшөөрөл /байгалийн ургамалд хамаарна/

6

Гарал үүслийн гэрчилгээ /худалдаа аж үйлдвэрийн танхим/

7
8

үнэмлэх,

улсын бүртгэлийн

Стратегийн хүнс экспортлох бол ХХААХҮЯ-наас гаргасан экспортлох
тоо, хэмжээг заасан квот /улаан буудай, гурилд хамаарна/
ОХУ болон БНХАУ-д ургамал, түүхий эд, экспортлох бол тухайн улсад
бүртгэгдсэн бүртгэлийн лицензийн хуулбар /лиценз/

9

Сав баглаа боодлын мэдээлэл /тоо хэмжээ/

10

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримтын эх хувь

Баримт бичиг хүлээлгэн өгсөн

Хуудасны
тоо

Хүлээлгэн өгсөн
огноо, цаг

Гарын үсэг

Албан тушаал
Нэр
Утас
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тасалбар хуудас
Иргэн, ААН байгууллагын нэр:
Баримт хүлээлгэн өгсөн
Хариу авах огноо
огноо, цаг

Та албан хүсэлтийн хариуг МХЕГ-ын Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөс авна уу.
Байгууллагын цахим хаяг: www.inspection.gov.mn
Лавлах утас: 51-264786

Маягт 11
МОД, МОДОН БЭЛДЭЦ, МОНГОЛ ГЭРИЙН МОДОНД
ОЛГОЖ БУЙ ЭКСПОРТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХОД ШААРДЛАГАТАЙ
БАРИМТ БИЧГИЙН ИЖ БҮРДЛИЙГ ШАЛГАХ ХУУДАС

№

1

2

Бүрдүүлэх баримт, бичгийн жагсаалт
МХЕГ-т хандсан албан хүсэлт. Үүнд /Ургамал, ургамлын гаралтай
түүхий эд бүтээгдэхүүн экспортлох бараа бүтээгдэхүүний нэр төрөл,
тоо хэмжээ, нэвтрүүлэх хилийн боомт, Тээврийн хэрэгслийн төрөл,
замын чиглэл, сав, баглаа боодол, боловсруулсан байдал, хаяг шошго
тодорхой бичсэн байх /
Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг худалдах,
худалдан авах гэрээ, бэлэглэлийн гэрээ болон түүнтэй адилтгах
баримт бичиг /Орос, англи хэлээр бичигдсэнээс бусад тохиолдолд монгол
хэл дээр баталгаат орчуулгаар орчуулсан байх/

3

Хүсэлт ирүүлсэн ААН, иргэний иргэний үнэмлэх, улсын бүртгэлийн
гэрчилгээний хуулбар

4

Ургамлын хортон шавьж устгах ариутгал хийсэн акт

5

Гарал үүслийн гэрчилгээ /худалдаа аж үйлдвэрийн танхим/

6

Байгалийн ургамал тэдгээрийн гаралтай эд зүйлийг гадаадад гаргах
зөвшөөрөл /мод, модон бэлдэцэд хамаарна/

7

Сав баглаа боодлын мэдээлэл /тоо хэмжээ/

8

Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримтын эх хувь

Баримт бичиг хүлээлгэн өгсөн

Хуудасны
тоо

Хүлээлгэн өгсөн
огноо, цаг

Гарын үсэг

Албан тушаал
Нэр
Утас
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тасалбар хуудас
Иргэн, ААН байгууллагын нэр:

Баримт хүлээлгэн өгсөн огноо,
цаг

Хариу авах огноо

Та албан хүсэлтийн хариуг МХЕГ-ын Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөс авна уу.
Байгууллагын цахим хаяг: www.inspection.gov.mn
Лавлах утас: 51-264786

Маягт 12

№

1

2

3
4
5
6
7
8

Импорт

УРГАМАЛ, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНД
ОЛГОЖ БУЙ ИМПОРТЫН МЭДЭГДЛИЙГ ОЛГОХОД ШААРДЛАГАТАЙ
БАРИМТ БИЧГИЙН ИЖ БҮРДЛИЙГ ШАЛГАХ ХУУДАС

Бүрдүүлэх баримт, бичгийнжагсаалт
МХЕГ-т хандсан албан хүсэлт. Үүнд /Ургамал, ургамлын гаралтай
түүхий эд бүтээгдэхүүн импортлох, бараа бүтээгдэхүүний нэр төрөл,
тоо хэмжээ, нэвтрүүлэх хилийн боомт, Тээврийн хэрэгслийн төрөл,
замын чиглэл сав, баглаа боодол, боловсруулсан байдал, хаяг шошго
тодорхой бичсэн байх /
Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнийг худалдах,
худалдан авах гэрээ, бэлэглэлийн гэрээ болон түүнтэй адилтгах
баримт бичиг / орос, англи хэлээр бичигдсэнээс бусад тохиолдолд
монгол хэлдээр баталгаат орчуулгаар орчуулсан байх /
Хүсэлт ирүүлсэн ААН, иргэний иргэний үнэмлэх,
улсынбүртгэлийнгэрчилгээнийхуулбар
Зохистой дадал, хяналт удирлагын тогтолцоо нэвтрүүлснийг
баталгаажуулсан гэрчилгээний хуулбар / ISO, HACCP гм/
Стратегийн хүнс экспортлох, импортлох тусгай зөвшөөрлийн хуулбар /
хүнсний улаан буудай , гурил, тарианы үр /
Улсын байцаагчийн дүгнэлтийн хуулбар /анх удаа янжуур тамхи,
тамхины түүхий эд, бэлдэц импортлох үед/
Шаардлагатай тохиолдолд хууль журмын дагуу импортын өмнөх
эрсдлийн хянан магадлагаа хийлгэх
Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримтын хувь

Баримт бичиг хүлээлгэн өгсөн

Хуудасны
тоо

Хүлээлгэн өгсөн
огноо, цаг

Гарын үсэг

Албан тушаал
Нэр
Утас
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Тасалбар хуудас
Иргэн, ААН байгууллагын нэр:

Баримт хүлээлгэн өгсөн
огноо, цаг

Хариу авах огноо

Та албан хүсэлтийн хариуг МХЕГ-ын Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөс авна уу.
Байгууллагын цахим хаяг: www.inspection.gov.mn
Лавлах утас: 51-264786

