№
(хяналтын хуудасны дугаар)

№9.3.2 НЯЛХ, БАЛЧИР ХҮҮХДИЙН ХҮНС,
ХООЛЛОХ ХЭРЭГСЭЛ ИМПОРТЛОХ ҮЕИЙН
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Импортлогчийн нэр:
Регистрийн дугаар:

№

Хууль тогтоомжийн нэр,
заалт

Шаардлага
хангасан эсэх

Шаардлага

тийм (0)

үгүй (1)

I. БАРИМТ БИЧГИЙН ХЯНАЛТ

Зориулалтын агуулахтай
этгээдтэй гэрээ байгуулсан

5

ХБАБХТХууль
НБХХТХууль 5.2

6.5,

эсвэл

хуулийн

13.7, Урьдчилан
хяналт
хийлгэж,
гаргуулсан
II. БИЕТ ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТ

Бусад

ХТХууль 11.2.4,
MNS 5364:2011 стандарт

Гэрээт

4

Гэрээ

Худалдах, худалдан авах гэрээ эсвэл түүнтэй
адилтгах баримт бичигтэй

Өөрийн

ХТХууль 11.2.1

3

мэнд

ахуйн

Эрүүл ахуйн /эрүүл мэнд/ гэрчилгээтэй

Эрүүл

2 ЭАТХууль 8.3

Дадал

Зохистой дадал эсвэл хяналт удирдлагын
тогтолцоо нэвтрүүлснийг баталгаажуулсан
баримт бичигтэй

Эрүүл

1 ХТХууль 11.2.2

Тогтолцоо

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

дүгнэлт

Эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;___Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
Тээвэрлэлтийн нөхцөлд тавигдах шаардлага

6

ХБАБХТХууль 10.1.9,
ЭАТХууль 8.5,

Зориулалтын тээврийн хэрэгслээр,
шаардлагын дагуу тээвэрлэсэн

зохих

Сав, баглаа, боодолд тавигдах шаардлага

7

ХБАБХТХууль 12.1,
MNS 5547:2005 стандарт 6.1

8

Хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй
материалаар хийгдсэн зориулалтын сав,
баглаа боодолтой
Гадны бохирдлоос хамгаалж, задрахгүйгээр
багцалсан

Хаяг, шошгод тавигдах шаардлага

9

Үйлдвэрлэсэн улс бичигдсэн

10

Үйлдвэрлэгчийн нэр, хаяг бичигдсэн

11

Бүтээгдэхүүний цувралын дугаар бичигдсэн

12

Үйлдвэрлэсэн болон хэрэглэж дуусах хугацаа
бичигдсэн

13

Хадгалах нөхцөл бичигдсэн

14

Орц, найрлага,шимт
бичигдсэн

бодисын

мэдээлэл

15

2 буюу түүнээс дээш зөвшөөрөгдсөн хүнсний
нэмэлтийн талаарх мэдээлэл бичигдсэн

ХБАБХТХууль 12.4, 12.5, 12.6, Шошгоны мэдээлэл нь монгол хэл дээр
16 НБХХТХууль 5.1.1, 5.1.2, 6.1.1,
бичигдсэн
6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 7.1.2
Бүтээгдэхүүнийг
зөв
бэлтгэх
заавар
17
бичигдсэн
18

Эхийн сүүний найрлага дахь шимт бодис,
агууламжтай
адилтгасан
мэдээлэл
бичигдээгүй

19

"Хүүхэд бүрд тохирно"
мэдээлэл бичигдээгүй.

гэсэн

агуулгатай

Сүүн тэжээлийн сав, баглаа боодол, шошго
дээр "эхийн сүү хамгийн сайн хоол мөн" гэсэн
агуулга бүхий санамж бичигдсэн
Үйлдвэрлэгчийн лого, дүрсээр илэрхийлсэн
хэрэглэх заавраас бусад зураг, дүрс
бичигдээгүй

20

21
22 НБХХТХууль 7.1.1, 8.1.1,

Хэрэглэх нас бичигдсэн

23 НБХХТХууль 6.1.2

Хооллох хэрэгслийн ариутгал, цэвэрлэгээг
хийх аргыг бичсэн 1

Бараанд тавигдах шаардлага

24 ХТХууль 11.2.3
25 НБХХТХууль 9.4

Хадгалах хугацааны гуравны хоёр нь
хүчинтэй
Хооллох хэрэгсэл нь хүнсний зориулалтын
хуванцараар хийгдсэн 1
III. ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭТ ШАЛГАЛТ

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

Нянгийн
шинжилгээгээр
стандартын
шаардлага хангасан
Хөгц мөөгөнцрийн шинжилгээгээр шаардлага
27
хангасан
Химийн
шинжилгээгээр
стандартын
28
шаардлага хангасан
Хүнд металлын шинжилгээгээр стандартын
29
шаардлага хангасан
ХБАБХТХууль 11.1.1, 13.2, Пестицидийн
үлдэгдэл
тодорхойлох
НБХХТХууль
5.1.3,
5.1.4,
ЦАН
шинжилгээгээр
стандартын
шаардлага
30
2015
хангасан
Антибиотикийн
үлдэгдэл
тодорхойлох
31
шинжилгээгээр шаардлага хангасан
Дааврын
үлдэгдэл
тодорхойлох
32
шинжилгээгээр шаардлага хангасан
Хор судлалын шинжилгээгээр шаардлага
33
хангасан
Цацрагийн
бохирдлын
шинжилгээгээр
34
шаардлага хангасан
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
 Хяналтаас чөлөөлөх
 Саатуулах
 Буцаах
 Гүний хяналтад шилжүүлэх
 Шийтгэл ногдуулах
 Хураах
26

....................................................................................
....................................................................................
Хяналт хийсэн улсын байцаагч:
Хүлээн зөвшөөрсөн:
Овог, нэр:

Албан тушаал:

Гарын үсэг:

Овог, нэр:
Утас:

РД:
Гарын үсэг:

/тэмдэг/

Тайлбар:
Хяналтын хуудасны № 23, 25 -д заасан тусгай шаардлага нь хооллох хэрэгсэл буюу угж, түүнтэй адилтгах
1
бараанд хамааралтай.
Товчилсон үгийн тайлал:
1 ХТХууль - Хүнсний тухай хууль
2 ЭАТХууль- Эрүүл ахуйн тухай хууль
3 НБХХТХууль - Нялх, балчир, хүүхдийн хүнсний тухай хууль
4 ХБАБХТХууль - Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль
5 MNS 5364:2011 стандарт - Худалдааны агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 5364:2011 стандарт
MNS 5343:2011 стандарт - Хүнсний түргэн гэмтэх, эмзэг бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх ерөнхий шаардлага
6
MNS 5343:2011 стандарт
MNS 5547:2005 стандарт - Хүнсний нийлэг сав баглаа боодол. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS
7
5547:2005 стандарт
8 ЦАН 2015- Цацрагийн аюулгүйн норм ЦАН 2015

