№
(хяналтын хуудасны дугаар)

№ 9.3.8 БИОЛОГИЙН ХАЛДВАРТАЙ МАТЕРИАЛ, ДОНОРЫН
ЭД ЭРХТЭН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ҮЕИЙН ХЯНАЛТЫН
ХУУДАС

Импортлогч/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 ЭАТХууль 8.2

Эрүүл ахуйн дүгнэлт гаргуулсан

2 ДТХууль 13.2

Эрүүл мэндийн байгууллагын тодорхойлолттой

3 ДТХууль 13.2

Эрх бүхий байгууллагатай хийсэн гэрээтэй

4

ЭМТХууль 35.4,
УХЛНКБЖагсаалт

Эрүүл мэнд, спортын яамнаас
нэвтрүүлэх зөвшөөрөлтэй
(экспорт/ импортын лиценз)

олгосон

хил

II. БИЕТ ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТ
Эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;___Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
Тээвэрлэлтийн нөхцөлд тавигдах шаардлага
5 ЭАТХууль 8.5,
ДТХуулийн 12.2,
БАИБТЖурам 1.6, 4.1, 4.2, 4.3,
ОУЭМДүрэм 46-р зүйл,
6 ХЗБОДАТЖурам

7 БАИБТЖурам 1.3.5, 2.2, 2.3

Тухайн
биологийн
халдвартай
материалыг
тээвэрлэх импортлогчийн заасан тусгай нөхцлийг
хангасан
Зохих шаардлагын дагуу тээвэрлэсэн

Халдвар хамгааллын дэглэмийн дагуу савлаж
битүүмжилсэн

Хаяг, шошгод тавигдах шаардлага
8

Биологийн халдвартай материалын нэр бичигдсэн

9

Илгээгч болон хүлээн авагчийн нэр ,хаяг, утасны
дугаар бичигдсэн

10

Осол аваар гарах, эвдэрч гэмтэх үед яаралтай
холбоо барих эрүүл мэндийн эрх бүхий
байгууллага, хариуцлагатны нэр, хаяг, утасны
дугаар бичигдсэн

БАИБТЖурам 2.4, 5.2

11

Хэмжээ, тоо ширхэг, цувралын дугаар бичигдсэн

12

Үйлдвэрлэсэн болон савласан хугацаа бичигдсэн

13

Хадгалах нөхцөл бичигдсэн

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

Албан тушаал:

Гарын үсэг:

Овог, нэр:
/тэмдэг/

Утас:

РД:
Гарын үсэг:

Товчилсон үгийн тайлал:
1 ЭАТХууль- Эрүүл ахуйн тухай хууль
2 ДТХууль - Донорын тухай хууль
3 ЭМТХууль - Эрүүл мэндийн тухай хууль
4 УХЛНКБЖагсаалт - Засгийн газрын 2002 оны 219-р тушаалын I хавсралт "Улсын хилээр лицензтэй нэвтрүүлэх
кодлосон барааны жагсаалт"
5 БАИБТЖурам - Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын 2006 оны 70-р тушаал "Биоаюултай илгээмж, био
бэлдмэлийг тээвэрлэх журам"
6 ОУЭМДүрэм - Дэлхий эрүүл мэндийн байгууллагын "Олон улсын эрүүл мэндийн дүрэм"
7 ХЗБОДАТЖурам - Дэлхий эрүүл мэндийн байгууллагын "Халдвартай зүйлс болон оношлогооны дээжүүдийг
аюулгүй тээвэрлэх журам"

