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Мэдүүлэг гаргагчийн үндсэн мэдээлэл

Мэдүүлэг гаргагч аж ахуйн нэгжийн нэр:

Хаяг:

Регистрийн дугаар:

Эрх олгож батласан  байгууллага:

Байгуулагдсан огноо:

Нийт газрын хэмжээ:

Барилгын эзлэх хэмжээ:

Үйлдвэрлэх бараа бүтээгдэхүүн

БНХАУ-д экспортод гаргах бараа бүтээгдэхүүн:

Мал  бусад амьтан, шувууны эх үүсвэр

Экспорлож болох улс орнууд,



Байрлал,  бүтэц зохион байгуулалт

1.  Aж ахуйн нэгжийн байрладаг газар нутгийн тодорхойлолт

2.  Аж ахуйн нэгжийн бүтэц зохион байгуулалтыг схемчлэн

3.   Хэрэглэсэн материал болон хэв загвар

Шал

Хана

Тааз болон хана

Гэрэлтүүлэг

Агааржуулалтын систем

Мал нядалгаа, боловсруулах дамжлага руу орох үед хөл ариутгах 

төхөөрөмж



Усан хангамж 

3.1. Усны эх үүсвэр

3.2. Хлоржуулсан эсэх  (тийм/ үгүй) хэрэв тийм бол агууламжийг ppm- ээр

3.3. Нян судлалын шинжилгээ

3.4. Мөс хийх төхөөрөмж бий эсэх (тийм/ үгүй)

3.4.1 Хэрэв байгаа бол ямар хүчин чадалтай

3.4.2 Мөс нөөцлөх хүчин чадал



Боловсон хүчний нөөц

4.1 Ажилтнуудын талаарх мэдээлэл ( ажилчдын техник, мэргэшил

эзэмшсэн байдал, үндсэн болон түр ажилтны жагсаалт )

4.2 Ажилтнуудын эмнэлэгийн үзлэгт хамрагдсан байдал, хүнсний

үйлдвэрлэлийн чиглэлээр ажиллахад эрүүл гэдгийг баталсан

эмнэлгийн магадлагаа бий эсэх, давтамж (тийм/ үгүй)

4.3 Малын эмч болон мал эмнэлгийн хяналтын байцаагч хэдэн хүн

ажилладаг

4.4 Сургалт



Нядалгаа, яснаас нь салгах, жижиглэх

5.1 Тоноглол (хэрэглэж буй  тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл, үйлдвэрлэсэн

фирм,бренд мэдээлэл агуулсан жагсаалт )

5.2  Нядалгааны явцын талаарх мэдээлэл бүдүүвч зургаар дүрсэлж болно.

Нядалгааны дамжлагын хурд

5.3 Хүнсний аюулгүй байдлын хөтөлбөр

5.3.1 HACCP системийг нэвтрүүлсэн эсэх (тийм/ үгүй), тийм бол

HACCP төлөвлөгөөгөө хавсаргах

5.4  Бүтээгдэхүүнийг мөрдөн шалгах, эргүүлэн татах тодорхойлолтыг товч

Танилцуулах

5.5  Үйлдвэрлэлийн ариун цэвэр эрүүл ахуйн стандарт



Мах махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн байр

6.1 Тоноглол (хэрэглэж буй  тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл, үйлдвэрлэсэн

фирм,бренд мэдээлэл агуулсан жагсаалт )

6.2  Боловсруулалтын явцын талаарх мэдээлэл бүдүүвч зургаар дүрсэлж 

болно.

6.3 Хүнсний аюулгүй байдлын хөтөлбөр, HACCP системийг нэвтрүүлсэн 

эсэх (тийм/ үгүй), тийм бол

HACCP төлөвлөгөөгөө хавсаргах

6.4  Бүтээгдэхүүнийг мөрдөн шалгах, эргүүлэн татах тодорхойлолтыг товч

Танилцуулах

6.5  Үйлдвэрлэлийн ариун цэвэр эрүүл ахуйн стандарт

6.6 Хятад улсад экспортлох мах махан болон лаазалсан хүнсний

бүтээгдэхүүн тус бүрийн үйлдвэрлэлийн арга технологийг

боловсруулсан хэм, цаг хугацааг оролцуулан тодорхойлно



Хадгалах нөөцлөх тоноглол

7.1 Хадгалах өрөөг тусгайлан тоноглосон эсэх (тийм/ үгүй),

7.2 Хадгалах өрөөнд хатаах найрлагатай бодис хэрэглэдэг эсэх (тийм/ 

үгүй),

7.3 Хадгалах өрөөнд ариутгах цэвэрлэх зорилгоор химийн бодис 

хэрэглэдэг эсэх (тийм/ үгүй)

8.  Гүн хөлдөөх, хөргөөх зориулалтаар хадгалах байранд хэрэглэсэн 

аммони ферон г.м агаарт  шатах тэсрэмтгий бодисын төрөл зүйл, дугаар



Хаягдал боловсруулах/ зайлуулах

9.1 Идэж болохооргүй, шаардлага хангахгүй хаягдлыг боловсруулах

журам

9.2 Хаягдал боловсруулах болон зайлуулах журам

9.3 Өдөр тутам гарах хаягдлыг дахин боловсруулах зайлуулах, түүний

хүчин чадал, боломж

9.4 Хөдөө аж ахуйн хортон шавьжны хяналт (хортон шавьжны хяналт

хийсэн талаарх мэдээллийг хортон шавьжны хяналт хийх байршлын

зурагны хуулбарын хамт хавсаргах)



Нийгмийн халамж / Угаалгын  тоноглол

10.1 Ажилчдын хоолны газар, хувцас солих өрөө. усанд орох шүршүүр

(байгаа/ үгүй),

10.2 Гар оролцохгүйгээр ажиллуулдаг крант, жорлонгийн суултуурийн ус

татагч, угаалтуур ,гар ариутгагч төхөөрөмж ( байгаа/ үгүй),



Аж ахуйн нэгж үйлдвэр эрхлэгчдийн мэдэгдэл

 Аж ахуйн нэгж үйлдвэр эрхлэгчдийн талаар өгсөн дээрх мэдээллүүд 

үнэ зөв гэдгийг батлан мэдэгдэж байна

 Мэдээлэл өгсөн хүний нэр албан тушаал

 Компанийн удирдлагын гарын үсэг тамга тэмдэг огноо



Мал эмнэлгийн хяналтын байгууллагын тэмдэглэл

 Дээрх компанийн өгсөн мэдээлэл үнэн зөв болохыг батлав.

 Шалгасан мал эмнэлгийн байцаагчийн  нэр албан тушаал

 Шалгагчийн  гарын үсэг   албаны тамга тэмдэг огноо


