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№
№9.1.3 МАЛ, АМЬТНЫ ГАРАЛТАЙ  

БОЛОВСРУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН 

ИМПОРТЛОХ ҮЕИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС(хяналтын хуудасны дугаар)

Импортлогчийн нэр:

Регистрийн дугаар:

№
Хууль 

тогтоомжийн нэр, 

заалт

Шаардлага
Шаардлага 

хангасан эсэх
тийм үгүй

I. БАРИМТ БИЧГИЙН ХЯНАЛТ
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Мал эмнэлэг, ариун цэвэр, хорио цээрийн анхдагч

үзлэгээр шаардлага хангасан

АУТЭБУХНҮХШХЖура

м 2.1.2

Стратегийн хүнс импортлох зөвшөөрөлтэй

Хэмжээ, тоо ширхэг, бүтээгдэхүүний цувралын дугаар

бичигдсэн

Үйлдвэрлэгчийн нэр, хаяг бичигдсэн

Тээвэрлэлтийн нөхцөлд тавигдах шаардлага

ХТХууль 6.8, 13.1.4

ХТХууль 16.1,

ОХТХууль 9.2

Баяжуулагч бэлдмэл, хүнсний нэмэлт, цэвэр өсгөврийн

хөрөнгө, органик болон шинэ технологиор үйлдвэрлэсэн

хүнсийг хүнсний асуудал эрхэлсэн байгууллагаар улсын

бүртгэлд бүртгүүлсэн

ХБАБХТХууль14.3,

ХТХ-ийн 7.2

Хувиргасан амьд организмаас гаралтай хүнсний түүхий

эд, бүтээгдэхүүнийг улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн

Зориулалтын агуулахтай эсвэл хуулийн этгээдтэй гэрээ

байгуулсан
ХТХууль 11.2.4

Үйлдвэрлэгч буюу түүний албан ёсны гэрээт

борлуулагчтай байгуулсан худалдах, худалдан авах

гэрээ эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичигтэй

АУТГТЭБУХНҮХЦХШТ

Хууль 29.1.3, ХТХууль

11.2.1
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Эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;___Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

II. БИЕТ ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТ

Хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй материалаар

хийгдсэн зориулалтын сав, баглаа боодолтой

АУТГТЭБУХНҮХЦХШТ

Хууль 9.1.2, 29.1.3

Экспортлогч улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн

гэрчилгээтэй

2 ХТХууль 11.2.2
Зохистой дадал эсвэл хяналт удирдлагын тогтолцоо

нэвтрүүлснийг баталгаажуулсан баримт бичигтэй Д
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Сав, баглаа, боодолд тавигдах шаардлага

АУТГТЭБУХНҮХЦХШТ

Хууль 8.1.2,

ХБАБХТХууль 12.1

АУТГТЭБУХНҮХЦХШТ

Хууль 8.1.2, 19.1.1,

29.1.3, ХБАБХТХууль

10.1.9,

MNS 5343:2011

стандарт

Бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал, таатай нөхцөлийг

хангасан, халуун, хүйтний хэмийг тохируулах

боломжтой байхаар тоноглогдсон байх;

Зохих шаардлагын дагуу тээвэрлэсэн

Хаяг, шошгод тавигдах шаардлага

Үйлдвэрлэсэн болон хэрэглэж дуусах хугацаа бичигдсэн

Хадгалах нөхцөл бичигдсэнАУТГТЭБУХНҮХЦХШТ

Хууль 8.1.2,

ХБАБХТХууль 12.4,

12.5, 12.6, 12.7, 12.9, 

Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний нэр бичигдсэн
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АУТГТЭБУХНҮХ 8.1.5,

14-р зүйл, 20.3,

АУТЭБУХНҮХШХ               

Журам 2.1, 2.2

ЦХШТХууль 14.3, 14.4,

ХБАБХТХууль 13.2,

ЦАН-2015,               

MNS 4228:2011,

MNS 0219:2011,

MNS 2842:2011 

Мал эмнэлгийн ариун цэврийн магадлан шинжилгээгээр

стандартын шаардлага хангасан

Нянгийн шинжилгээгээр стандартын шаардлага

хангасан

Паразит (шимэгч)-ын шинжилгээгээр шаардлага

хангасан

Хүнд металлын шинжилгээгээр стандартын шаардлага

хангасан

Эмийн үлдэгдэл тодорхойлох шинжилгээгээр

шаардлага хангасан

19

ХБАБХТХууль 12.4,

12.5, 12.6, 12.7, 12.9,

ОХТ Хууль 11.1

III. ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭТ ШАЛГАЛТ

Унших боломжгүй, ойлгомжгүй үг, өгүүлбэр, он, сар,

өдөр бичигдээгүй

Өөр хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний сав, баглаа

боодол ашиглан шошгыг дуурайлгаж хуурамчаар

үйлдээгүй

Хэрэглэх арга бичигдсэн

Гаж нөлөө, хориглох заалт бичигдсэн

Тэжээллэг чанар, орц, найрлага бичигдсэн

Олон улсад хэрэглэдэг хүнсний нэмэлт, органик хүнс,

GMO тэмдэг, тэмдэглэгээ тавигдсан
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Ионжуулагч цацрагийн боловсруулалт хийсэн

тэмдэглэгээтэй

Тусгай хоолны дэглэмтэй хүнд зориулсан хүнсний

түүхий эд, бүтээгдэхүүний зориулалт, найрлага болон

хэрэглэх заавар нь монгол хэлээр бичигдсэн

Хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүнийг гүйцэд

боловсруулах аргачлал бичигдсэн
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Монгол, англи, орос хэлний аль нэгээр бичигдсэн

шошготой М
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АУТГТЭБУХНҮХЦХШТ

Хууль 8.1.2,

ХБАБХТХууль 12.4,

12.5, 12.6, 12.7, 12.9, 

Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн өөр хүнсний нэрээр

бичигдээгүй

АУТГТЭБУХНҮХЦХ

ШТХууль 8.1.1,

ХБАБХТХууль 

12.4.3

Нэр төрөл, тоо хэмжээ баримт бичигтэй тохирсон

Хүнсний шошгонд хийсэн нэмэлт мэдээлэл нь

стандартын шаардлага хангасан

Бараанд тавигдах шаардлага

Хадгалах хугацааны гуравны хоёр нь хүчинтэй ХТХууль 11.2.3
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 Хяналтаас чөлөөлөх  Саатуулах

 Гүний хяналтад шилжүүлэх  Шийтгэвэр ногдуулах

Хүлээн зөвшөөрсөн

Овог, нэр: Албан тушаал:

Гарын үсэг: Овог, нэр: РД:

Утас: Гарын үсэг:
Овог, нэр:

Гарын үсэг:

/тэмдэг/

Товчилсон үгийн тайлал:
1 АУТГТЭБУХНҮХЦХШТХууль - Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг 

 улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай хууль

2

3

4 ОХТХууль-Органик хүнсний тухай хууль

5

6

7

8

9

10

АУТГТЭБУХНҮХ 8.1.5,

14-р зүйл, 20.3,

АУТЭБУХНҮХШХ               

Журам 2.1, 2.2

ЦХШТХууль 14.3, 14.4,

ХБАБХТХууль 13.2,

ЦАН-2015,               

MNS 4228:2011,

MNS 0219:2011,

MNS 2842:2011 

Хор судлалын шинжилгээгээр шаардлага хангасан

/хөгц, мөөгөнцөр/

Цацрагийн бохирдлын шинжилгээгээр шаардлага

хангасан

Пестицидийн үлдэгдэл тодорхойлох шинжилгээгээр

шаардлага хангасан

ЦАН-2015 - Цацрагийн аюулгүйн норм ЦАН-2015

MNS 4228:2011 Малын түүхий сүү. Техникийн стандарт

MNS 0219:2011 Ундны сүү. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 2842:2011 Хатаамал сүү. Техникийн ерөнхий шаардлага

MNS 5343:2011 стандарт - Хүнсний түргэн гэмтэх, эмзэг бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх ерөнхий 

шаардлага MNS 5343:2011 стандарт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналт хийсэн улсын /ахлах/ 

ХБАБХТХууль - Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль

MNS 5364:2011 стандарт - Худалдааны агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 5364:2011 стандарт

ХТХууль - Хүнсний тухай хууль


