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ЭАТ хууль 8.5

Хаяг, шошгод тавигдах шаардлага

БТ хууль 13.1.4, ЭАТХ 8.1

Аюулгүйн шошго болон үйлдвэрлэгчийн

тэмдэглэгээ нь нүдэнд тусах газарт,

ойлгомжтой, гаргацтай, амархан арилахааргүй

бичигдсэн
Ашигласан түүхий эд, үйлдвэрлэгчийн нэр,

худалдааны тэмдэг бичигдсэн

СТЗТҮИТ 13.2  

ТББҮМУЗЗНУХН журам 3.1

Монгол улсын итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын 

байгууллагаас олгосон тохирлын гэрчилгээтэй 

СТЗТҮИТ хууль 9.2, ЭАТ 

хууль 8.3
Экспортлогч улсаас олгосон тохирлын гэрчилгээтэй  

БТ хууль 13.1.1
Барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт 

бичиг, зураг төслийн шаардлагыг бүрэн хангасан 

БТ хууль 13.1.2
Хүний амь нас, эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөрөг 

нөлөөлөлгүй

Үйлдвэрлэсэн болон хэрэглэж дуусах хугацаа бичигдсэн

Хэмжээ, тоо ширхэг, бүтээгдэхүүний цувралын дугаар

бичигдсэн
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Сав, баглаа, боодолд тавигдах шаардлага

БТ хууль 13.1.4, ЭАТХ 8.1
Чанарын шаардлага хангасан зориулалтын сав, баглаа,

боодол, хаяг, шошготой

II. БИЕТ ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТ

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

Тээвэрлэлтийн нөхцөлд тавигдах шаардлага

Бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тоо хэмжээ, төлөв

байдал нь дагалдах баримт бичигт заасан

мэдээлэлтэй нийцсэн

Тохирох нөхцөлд, зориулалтын тээврийн хэрэгсэлээр

тээвэрлэсэн

№ №9.3.13 БАРИЛГЫН ДОТОР ЗАСАЛ, 

ТАВИЛГЫН МАТЕРИАЛ ИМПОРТЛОХ ҮЕИЙН 

ЭРҮҮЛ АХУЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС(хяналтын хуудасны дугаар)

Импортлогчийн нэр:

Регистрийн дугаар:

БТ хууль 13.1.3, ЭАТ хууль 

8.1, 8.3

үгүй

Чанарыг баталгаажуулсан гарал үүслийн гэрчилгээ, 

лабораторийн батламжтай

№
Хууль тогтоомжийн 

нэр, заалт
Шаардлага

Шаардлага 

хангасан эсэх

тийм

6
ТББҮМУЗЗНУХН журам

3.2.4.

Үйлдвэрлэгч буюу түүний албан ёсны гэрээт

борлуулагчтай байгуулсан худалдах, худалдан авах

гэрээ эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичигтэй
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 Хяналтаас чөлөөлөх  Саатуулах

 Гүний хяналтад шилжүүлэх  Шийтгэвэр ногдуулах

Хүлээн зөвшөөрсөн

Овог, нэр: Албан тушаал:

Гарын үсэг: Овог, нэр: РД:

Утас: Гарын үсэг:

Овог, нэр:

Гарын үсэг:

/тэмдэг/

1

2

Товчилсон үгийн тайлал:

Хадгалах нөхцөл бичигдсэн

БТ хууль 13.1.4, ЭАТХ 8.1

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналт хийсэн улсын /ахлах/ 

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

Эрүүл ахуйн тухай хууль, 8.1.Түүхий эд, бараа, бүтээгдэхүүн, бодис, бэлдмэл, тэдгээрийн сав, баглаа 

боодол, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл нь Монгол Улсын болон олон улсын стандарт, норматив, 

техникийн баримт бичиг, эрүүл ахуйн аюулгүйн үзүүлэлтийн шаардлагыг хангасан байна.   8.2.Хүний 

эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй, өндөр эрсдэлтэй мал, амьтны гаралтайгаас бусад түүхий эд, 

бараа бүтээгдэхүүн, бодис, бэлдмэлийг экспортлох, импортлоход холбогдох хяналтын байгууллагаар 

эрүүл ахуйн дүгнэлт гаргуулна. 8.3.Экспортлох, импортлох түүхий эд, бараа, бүтээгдэхүүн, бодис, 

бэлдмэл, техник, технологи нь хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөөгүй, эрүүл ахуйн 

шаардлага хангасан болохыг нотлох эрх бүхий байгууллагаас олгосон гэрчилгээтэй байна. 8.5.Бараа, 

бүтээгдэхүүн, бодис, бэлдмэлийг эрүүл ахуйн шаардлагын дагуу хадгалж, зориулалтын тээврийн 

хэрэгслэлээр тээвэрлэнэ.

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ИТГЭМЖЛЭЛИЙН 

ТУХАЙ  9.2.Үндэсний стандартын үзүүлэлт, шаардлага нь олон улс, бүс нутгийн стандартын 

шаардлагад нийцсэн байна. 13.2.Тохирлын үнэлгээнд хүн, малын эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчин, 

улс орны аюулгүй байдал, нийтийн ашиг сонирхолд хохирол учруулж болзошгүй бүтээгдэхүүнийг заавал 

хамруулна.

Хэрэглэх арга бичигдсэн

ЭАТ хууль 5.4, Барилгын

материалын эрүүл ахуйн

аюулгүйн үзүүлэлтийн

зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг

батлах тухай ЭМС, БХБС-

ЫН ХАМТАРСАН A/05,08

ТУШААЛ, ЦАН-2015

Хими, хор судлалын лабораторийн шинжилгээгээр,

хүнд метал, дэгдэмхий органик бохирдуулагчид,

формальдегид болон бусад хортой бодисуудын

стандартын шаардлага хангасан

Цацрагийн бохирдлын шинжилгээгээр

стандартын шаардлага хангасан

III. ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭ
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8 MNS 5252:2003, MNS 4581:2003

Барилгын материалын эрүүл ахуйн аюулгүйн үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээг батлах тухай 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЙД, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН САЙДЫН ХАМТАРСАН A/05,08 ТУШААЛ

MNS 5364:2011 стандарт - Худалдааны агуулах. Ерөнхий шаардлага MNS 5364:2011 стандарт

ТОХИРЛЫН БАТАЛГААТАЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭГ МОНГОЛ УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛД 

НИЙЛҮҮЛЭХ, УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ЖУРАМ 3.1. Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн нь 

жагсаалтад заасан бүтээгдэхүүнийг тохирлын баталгаанд хамруулсны дараа зах зээлд нийлүүлэх буюу 

улсын хилээр нэвтрүүлнэ. 3.2.4. Олон улс, бүс нутгийн байгууллага, худалдааны түнш орнуудтай 

байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрийн хуулбарын баталгаат хувь;

ЦАН-2015 - Цацрагийн аюулгүйн норм ЦАН-2015

БАРИЛГЫН ТУХАЙ  13.1.Барилга байгууламжид ашиглах барилгын материал, бүтээгдэхүүн дараахь 

шаардлагыг хангасан байна: 13.1.1.барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичиг, зураг 

төслийн шаардлагыг бүрэн хангасан байх; 13.1.2.хүний амь нас, эрүүл мэнд, байгаль орчинд сөрөг 

нөлөөлөлгүй байх; 13.1.3.чанарыг баталгаажуулсан гарал үүслийн гэрчилгээ, лабораторийн 

батламжтай байх; 13.1.4.чанарын шаардлага хангасан зориулалтын сав, баглаа, боодол, хаяг, 

шошготой байх.

№9.3.13 кодтой хяналтын хуудсыг

Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын /ахлах/ байцаагч ашиглана.


