М

№
(хяналтын хуудасны дугаар)

№

Хууль тогтоомжийн нэр, заалт

№9.2.1 ҮР, ҮРСЛЭГ, СУУЛГАЦ, ҮРИЙН МАТЕРИАЛ
ИМПОРТЛОХ ҮЕИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Шаардлага

Шаардлага
хангасан эсэх
тийм
үгүй

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

АУТГТЭБУХНҮХЦХШТХууль
9.1.2, 29.1.3
АУТГТЭБУХНҮХЦХШТХууль
2
19.1.2
АУТГТЭБУХНҮХЦХШТХууль
3
7.1.3, 23.2
1

4 ХТХууль 6.8, 13.1.4
5 ХАОТХууль 6.1

Экспортлогч улсын ургамлын эрүүл ахуйн
гэрчилгээтэй
Ариутгал, халдваргүйтгэлийн гэрчилгээ
(Fumigаtion certificate)-тэй
Импортын мэдэгдэлтэй
Стратегийн хүнс (тарианы үр) импортлох
зөвшөөрөлтэй
Хувиргасан амьд организмыг импортлох
зөвшөөрөлтэй
II. БИЕТ ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТ

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

6 АУТГТЭБУХНҮХЦХШТХууль
19.1
7

Зориулалтын тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэсэн
Зохих шаардлагын дагуу тээвэрлэсэн

Ургамлын хорио цээрийн анхдагч үзлэг

8
9 АУТГТЭБУХНҮХЦХШТХууль
8.1.3, 20.1
10

Тээврийн хэрэгсэлд ургамлын хорио цээртэй
зүйл илрээгүй
Тавиур, чигжээс, сав, баглаа боодолд ургамлын
хорио цээртэй зүйл илрээгүй
Бараанд хийсэн мэдрэхүйн эрхтний болон хорио
цээрийн анхдагч үзлэгээр ургамлын хорио
цээртэй зүйл илрээгүй

Сав, баглаа, боодолд тавигдах шаардлага

11

АУТГТЭБУХНҮХЦХШТХууль
8.1.2

Стандартын шаардлага хангасан зориулалтын
сав, баглаа боодолтой

Хаяг, шошгод тавигдах шаардлага

Таримлын нэр, сорт бичигдсэн

12
АУТГТЭБУХНҮХЦХШТХууль
13 8.1.1, 8.1.2,
ТУҮСТХууль 6.2.4
14
15

ХАОТХууль 13.3,
ХБАБХТХ-ийн 12.5.3

Үр үйлдвэрлэгчийн нэр бичигдсэн
Тариалалтын болон үрийн чанарын ангилал
бичигдсэн
Олон улсад хэрэглэдэг GMO тэмдэг,
тэмдэглэгээ тавигдсан

Бараанд тавигдах шаардлага

16

АУТГТЭБУХНҮХЦХШТХууль
Нэр төрөл, тоо хэмжээ баримт бичигтэй
8.1.1
тохирсон
III. ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭТ ШАЛГАЛТ

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

17

Ургамлын хорио цээрийн шинжилгээгээр хорио
АУТЭБУХНҮХШХЖурам 2.1.3, цээрийн шаардлага хангасан

18
19

ТУҮСТХууль 6.2.4,
ХБАБХТХууль 13.2

Үрийн зэрэглэл, ангилал тодорхойлох
шинжилгээгээр шаардлага хангасан
Шилжмэл ген илрүүлэх шинжилгээгээр
шаардлага хангасан

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
 Хяналтаас чөлөөлөх
 Саатуулах
 Буцаах
 Гүний хяналтад шилжүүлэх
 Шийтгэвэр ногдуулах
 Хураах
.....................................................................................
.....................................................................................
Хяналт хийсэн улсын байцаагч
Хүлээн зөвшөөрсөн
Овог, нэр:

Албан тушаал:

Гарын үсэг:

Овог, нэр:
Утас:

РД:
Гарын үсэг:

/тэмдэг/

Тайлбар:
1 Хяналтын хуудасны №2-т заасан Ариутгал, халдваргүйтгэлийн гэрчилгээ (Fumigаtion certificate) нь зөвхөн
ариутгал, халдваргүйтгэл хийгдсэн тээврийн хэрэгсэл, бараанд хамаарна.
2 Хяналтын хуудасны №3-т заасан шаардлага нь "Импортын барааг шалгах хяналтын хуудасны код"-ын
тайлбар хэсэгт "Импортын мэдэгдэлтэй" гэж заасан бараанд хамаарна.
3 Хяналтын хуудасны №5, 15, 19-д заасан шаардлага нь бүртгэлтэй эсвэл GMO тэмдэг, тэмдэглэгээтэй
хувиргасан амьд организмыг импортлох үед хамаарна.
Товчилсон үгийн тайлал:
1 АУТГТЭБУХНҮХЦХШТХууль - Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын
хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай хууль
2 ХТХууль - Хүнсний тухай хууль
3 ХАОТХууль - Хувиргасан амьд организмын тухай хууль
4 ХБАБХТХууль - Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль
5 ТУҮСТХууль - Таримал ургамлын үр, сортын тухай хууль
6 АУТЭБУХНҮХШХЖурам - Засгийн газрын 2003 оны "Жагсаалт, журам батлах тухай" 173-р тогтоол, II
хавсралт "Амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хяналт шалгалт
хийх журам"

№9.2.1 кодтой хяналтын хуудсыг
Ургамал, хорио цээр, чанарын хяналтын улсын /ахлах/ байцаагч ашиглана.

