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

№ 9.3.7 ХҮНСНИЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮН ЭКСПОРТЛОХ
ҮЕИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Экспортлогчийн нэр:
Регистрийн дугаар:
№

Хууль тогтоомжийн нэр, заалт

Шаардлага хангасан
эсэх

Шаардлага

тийм (0)

үгүй (1)

I. БАРИМТ БИЧГИЙН ХЯНАЛТ
Эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;___Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
1 ХТХууль 11.1

Монгол
Улсад
экспортолсон

2 ХТХууль 10.1.4

Зохистой дадал
баримт бичигтэй

3 ХТХууль 11.2.1

Үйлдвэрлэгч буюу албан ёсны гэрээт борлуулагчтай
байгуулсан худалдах, худалдан авах гэрээ эсвэл
түүнтэй адилтгах баримт бичигтэй

ХТХууль 16.1
4
9.2

5

ОХТХууль

ХБАБХТХууль14.3,
ХТХ-ийн 7.2

6 ХТХууль 6.8, 13.1.4

хуулийн

баталгаажуулсан
Бусад

нэвтрүүлснийг

этгээд

Гэрээ

бүртгэлтэй

Баяжуулагч бэлдмэл, хүнсний нэмэлт, цэвэр
өсгөврийн хөрөнгө, органик болон шинэ технологиор
үйлдвэрлэсэн хүнсийг хүнсний асуудал эрхэлсэн
байгууллага улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн
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 эд, бүтээгдэхүүний нэр бичигдсэн

9

Үйлдвэрлэгчийн нэр, хаяг бичигдсэн

10

Хэмжээ, тоо ширхэг, бүтээгдэхүүний цувралын дугаар
бичигдсэн

11 ХБАБХТХууль 12.4

Үйлдвэрлэсэн
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
ХБАБХТХууль 12.5

17

болон

хэрэглэж

дуусах

Хагас
боловсруулсан
бүтээгдэхүүнийг
боловсруулах аргачлал бичигдсэн
1 [2]

хугацаа

гүйцэд

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, тоо хэмжээ баримт бичигтэй тохирсон

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
 Хяналтаас чөлөөлөх
 Саатуулах
 Буцаах
 Гүний хяналтад шилжүүлэх
 Шийтгэл ногдуулах
 Хураах
..........................................................................................
Хяналт хийсэн улсын /ахлах/ байцаагч
Хүлээн зөвшөөрсөн
Овог, нэр:
Гарын үсэг:

Албан тушаал:
/тэмдэг/

Овог, нэр:

Гарын үсэг:

Овог, нэр:
РД:
Гарын үсэг:

/тэмдэг/

Товчилсон үгийн тайлал:
1 ХТХууль - Хүнсний тухай хууль
2 ХБАБХТХууль - Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль
2 ОХТХууль-Органик хүнсний тухай хууль

2 [2]

Утас:

