№
(хяналтын хуудасны дугаар)

№9.4.1.1 ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИС
АВТО ЗАМ, ТӨМӨР ЗАМААР
ИМПОРТЛОХ ҮЕИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Импортлогчийн нэр:
Регистрийн дугаар:
№

Хууль тогтоомжийн нэр, заалт

Шаардлага

Шаардлага хангасан
эсэх
тийм

үгүй

5 ХХБАБЭИХДТБҮХЖурам 2.1.3.2

Гэрчилгээ нь монгол, англи, орос хэлний аль
нэгээр бичигдсэн

6 ДСТААДүрэм 10.1.3, 10.2.8

Техникийн магадлалын үр дүнг тусгасан
техникийн паспорттой
(даралтат саванд хамаарна)

СТЗТҮИТХууль 9.2, ТЗААТАБХЖурам
2.3.5,
7
ХХБАБЭИХДТБҮХЖурам 2.1.3.3,
MNS 5029:2011 стандарт 8.4

Шаардлагатай мэдээллийг агуулсан хор
аюулын лавлах мэдээллийн хуудастай

8 ХХБАБХТАУЖурам 2.1.2, 2.1.3

Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаатай2

9 ХХБАБХТАУЖурам 2.1.5

Болзошгүй ослын үед ажиллах төлөвлөгөөтэй2

10

ХХБАБЭИХДТБҮХЖурам 3.1.1.3

Бусад
Анали
з

Экспортлогч орны эрх бүхий байгууллагаас
олгосон гэрчилгээтэй

Орос

4 ХХБАБЭИХДТБҮХЖурам 2.1.3.2

Дистриб
ютертэй

Худалдах, худалдан авах гэрээ эсвэл түүнтэй
адилтгах баримт бичигтэй

ХХБАБЭИХДТБҮХЖурам 2.3.1

Англи

3

Гарал
үүслий
н
Чанар
ын

Улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн
(ургамал хамгааллын бодис, химийн бордоо,
ахуйн хортон шавж ариутгал
халдваргүйтгэлийн бодист хамаарна)

Монгол

ХХБАБТХууль 6.1.3, ХТХууль 10.3,
2
ПХБАХШМУБАХБТАЖурам 1.8

Үйлдвэр
-лэгчтэй

I. БАРИМТ БИЧГИЙН ХЯНАЛТ
Эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;___Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
ААҮАТЗТХууль 15.6.1, 15.6.3, 15.6.7,
ХХБАБТХууль 15.4,
1 ХХБАБЭИХДТБҮХЖурам 2.1.3.6, 2.1.3.7 Зохих тусгай зөвшөөрөлтэй
ОЗБББОБТАТТИХАТЗОЖурам 3.3, 4.1.1,
6.1

Тээврийн гэрээтэй, гэрээнд холбогдох
мэдээллийг хавсаргасан2

Аюултай ачааг дагалдаж яваа ажилтан нь
баримт, гэрчилгээтэй1, 2
II. БИЕТ ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТ
Эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;___Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

11 MNS 4978:2000 стандарт 6.20

Тээвэрлэлтийн нөхцөлд тавигдах шаардлага

ХХБАБТХууль 12.1,
ХХБАБЭИХДТБҮХЖурам 3.1.1.2,
12
ХХБАБХТАУЖурам 4.1,
MNS 4978:2000 стандарт 6.8-6.14

Техникийн болон аюулгүйн шаардлага
хангасан тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэсэн

ХХБАБТХууль 12.3, ХХБАБХТАУЖурам
13 4.2, ТЗААТАБХЖурам 5.3,
MNS 4978:2000 стандарт 6.19

Аюултай ачааг дагалдан яваа ажилтнаас өөр
зорчигч болон мал, амьтан, бусад бараатай
хамт тээвэрлээгүй

14 ХХБАБХТАУЖурам 4.5

Хамт хадгалах, тээвэрлэхийг хориглосон
бодисыг хамт тээвэрлээгүй

15

ХХБАБХТАУЖурам 4.4, 4.5, 4.7-4.9
АХХАНЭМХБОАХУБАТЖурам 2.2.д

Зохих шаардлагын дагуу тээвэрлэсэн

16

СТЗТҮИТХууль 9.2, ХХБАБХТАУЖурам
4.1.2, MNS 5029:2011 стандарт 8

Анхааруулах тэмдэг нь стандартад заасан
шаардлагыг хангасан

ДСТААДүрэм 6.2.1, 6.4.1, 6.4.3, 6.4.4,
9.1.9

ХХБАБХТАУЖурам 3.5.11, 4.11
MNS 4633:2006 стандарт 5.2.3, 3.1.3
Хаяг шошгонд тавигдах шаардлага
20

21

ХХБАБЭИХДТБҮХЖурам 3.1.1.1
ХХБАБХТАУЖурам 2.1.1

СТЗТҮИТХууль 9.2,
22 ХХБАБХТАУЖурам 2.1.1
MNS 5029:2011 стандарт 8.3.1
СТЗТҮИТХууль 9.2,
ХХБАБХТАУЖурам 2.1.1
ДСТААДүрэм 10.1.9, 10.2.8, 10.2.11,
23
10.1.11,
ТЗААТАБХЖурам 3.1,
MNS 5029:2011 стандарт 8.2, 8.3
Бараанд тавигдах шаардлага
ХХБАБТХууль 15.4
24

Даралтат савны баталгаажилтын хугацаа
дуусаагүй (даралтат саванд хамаарна)
Битүүмжлэл алдагдаагүй

Монгол, англи, орос
бичигдсэн шошготой

хэлний

аль

нэгээр

Химийн бодисын баглаа, боодол бүр нь бат
бөх бэхлэгдсэн шошготой

Стандартад заасан шаардлагатай мэдээллийг
агуулсан

Барааны нэр төрөл, тоо хэмжээ дагалдах
баримт бичигтэй тохирсон

Болзошгүй ослын үеийн бэлэн байдал
ХХБАБХТАУЖурам 4.10, 2.1.8
ТЗААТАБХЖурам 2.4.3,
25
АХХАНЭМХБОАХУБАТЖурам 2.2.ѐ,
MNS 4978:2000 стандарт 6.14

Тээврийн хэрэгсэл бүрийг болзошгүй ослын
үед хэрэглэх иж бүрэн, хэвийн ажиллагаатай
багаж, хэрэгслээр хангасан1

ХХБАБХТАУЖурам 4.10, 2.1.8
ТЗААТАБХЖурам 2.4.3,
26
АХХАНЭМХБОАХУБАТЖурам 2.2.е,
MNS 4978:2000 стандарт 6.14

Аюултай ачааг дагалдаж яваа ажилтан болон
жолоочийг нэг бүрийн хамгаалах хэрэгслээр
хангасан1

Орос

19

Зориулалтын сав, баглаа боодолтой

Англи

ХХБАБХТАУЖурам 2.1.1, 3.5.11, 4.11
18 АХХАНЭМХБОАХУБАТЖурам 2.2.г,
ТЗААТАБХЖурам 3.1

Ангилалд хамаарах анхааруулах тэмдэг, дохио
үгийг зохих шаардлагын дагуу байрлуулсан

Монг
ол

ХХБАБТХууль 12.1,
ХХБАБЭИХДТБҮХЖурам 3.1.1.2,
ХХБАБХТАУЖурам 4.1.2
17
ТЗААТАБХЖурам 2.3,
MNS 5029:2011 стандарт 5, 6, 7,
MNS 4978:2000 стандарт 6.2
Сав, баглаа, боодолд тавигдах шаардлага

Цуваагаар тээвэрлэх (5 болон түүнээс дээш автомашинаар цуваагаар тээвэрлэх тохиолдолд)
27 MNS 4978:2000 стандарт 6.6

Цувааны эхэнд явах хамгаалалтын машинтай2

28 MNS 4978:2000 стандарт 6.7

Цувааны сүүлд явах нөөцийн машинтай 2

III. ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭТ ШАЛГАЛТ
Эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;___Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
ХХБАБТХууль 15.1, 15.4,
29
ПХБАХШМУБАХБТАЖурам 4.1.3, 4.1.4

Үндсэн үйлчлэгч бодисын агууламж нь
холбогдох стандарт эсвэл дагалдах баримт
бичигт заасан үзүүлэлттэй нийцсэн3

Аюулгүйн
үзүүлэлтүүд
нь
холбогдох
стандартын шаардлага хангасан4
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Хяналтаас
чөлөөлөх

 Саатуулах
 Буцаах
Шийтгэл
ногдуулах
 Гүний хяналтад шилжүүлэх

 Хураах
..........................................................................................
Хяналт хийсэн улсын /ахлах/ байцаагч Хүлээн зөвшөөрсөн
30 ХХБАБТХууль 15.1, 15.4

Овог, нэр:

Албан тушаал:

Гарын үсэг:

Овог, нэр:
/тэмдэг/

Утас:

РД:
Гарын үсэг:

Тайлбар:
1 Хяналтын хуудасны №11, 25, 26-д заасан шаардлага нь аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаанд тусгагдсан
тохиолдолд хамаарна.
2 Хяналтын хуудасны №8, 9, 10, 11, 27, 28-д заасан шаардлага нь химийн хорт болон аюултай бодисыг төмөр
замаар тээвэрлэх үед хамаарахгүй байж болно.
3 Хяналтын хуудасны №29-д заасан лабораторийн шинжилгээг ахуйн хортон шавьж, мэрэгч, устгалын болон
ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодис, ургамал хамгаалах бодис импортлох үед, барааны нэр төрөл дагалдах баримт
бичигт заасан мэдээлэлтэй нийцээгүй тохиолдолд, тандалт судалгаа болон урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын
удирдамжид заасан тохиолдолд тус тус хийлгэнэ.
4 Хяналтын хуудасны №30-д заасан лабораторийн шинжилгээг тандалт судалгаа болон урьдчилан сэргийлэх хяналт
шалгалтын удирдамжид заасан, эрсдэлтэй болох нь тогтоогдож олон улсын албан ѐсны мэдээллийн системээр зах
зээлд худалдахыг хориглосон, буцаан татан авалт хийгдсэн талаар мэдээлэгдсэн бараанд тус тус хийлгэнэ.
Товчилсон үгийн тайлал:
1 ААҮАТЗТХууль - Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль
2 ХХБАБТХууль - Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль
3 ХТХууль - Хүнсний тухай хууль
4 СТЗТҮИТХууль - Стандартчилал, техникийн зохицуулалт тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хууль
5 ХХБАБЭИХДТБҮХЖурам - Химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх
болон үйлдвэрлэх, худалдах журам
6 ПХБАХШМУБАХБТАЖурам - Пестицид, химийн бордоо, ахуйн хортон шавж, мэрэгч устгалын болон ариутгал,
халдваргүйтгэлийн бодисыг турших, ашиглах журам
7 ОЗБББОБТАТТИХАТЗОЖурам-Озон задалдаг бодис болон бусад орлуулах бодис, тэдгээрийг агуулсан тоног
төхөөрөмжийг импортлох, худалдах, ашиглах тусгай зөвшөөрөл олгох журам
8 ТЗААТАБХЖурам - Төмөр замаар аюултай ачаа тээвэрлэх, ачиж буулгах, хадгалах журам
9 ХХБАБХТАУЖурам - Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам
10 АХХАНЭМХБОАХУБАТЖурам - Автотээврийн хэрэгслээр хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд аюул,
хохирол учруулж
болзошгүй
ачаа
тээвэрлэх журам
11 ДСТААДүрэм
- Даралтат
савыг
төхөөрөмжлөх,
аюулгүй ашиглах дүрэм
12 MNS 5029:2011 стандарт - Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Химийн хорт болон аюултай бодисын
шошго, анхааруулах тэмдэг MNS 5029:2011 стандарт

13 MNS 4978:2000 стандарт - Аюултай ачаа. Техникийн ерөнхий шаардлага. MNS 4978:2000 стандарт

___________________________________

МЭДЭГДЭЛ

ХИЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН АЛБА/ ХЭЛТЭС
Web: www.inspection.gov.mn

Хяналтын хуудасны дугаар:

E-mail: border@inspection.gov.mn

...........................

Хяналт эхэлсэн 20__ он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин, дууссан 20__ он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Импортлогч / Хүлээн авагч

Үйлдвэрлэгч, гарал үүсэл

Экспортлогч / Илгээгч

Тээвэрлэлт
Тээврийн хэрэгслийн төрөл

Чингэлэг

Бараа буух цэг

Барааны тодорхойлолт
Барааны нэр төрөл

Тоо хэмжээ, нэгж

Барааны нэр төрөл

Тоо хэмжээ, нэгж

Хяналт хийсэн улсын /ахлах/ байцаагч
Албан тушаал, овог, нэр:

БАРАА НЬ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИД
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ЗААСАН ИМПОРТЛОХ
ШААРДЛАГЫГ ХАНГАЖ
/гарын үсэг, тэмдэг/
БАЙГАА ТУЛ
Албан тушаал, овог, нэр:
ХЯНАЛТААС ЧӨЛӨӨЛӨВ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/гарын үсэг, тэмдэг/

ооОоо

