
ЕХ-ны Үлдэгдлийг хянах төлөвлөгөөнд тавьдаг ерөнхий шаардлагууд
(орчуулга)

Европын холбооны бус орноос амьтны гаралтай хүнсний бүтээгдхүүн импортлохоор зорьж
байгаа тохиолдолд Химийн бодисын үлдэгдлийг хянахад тавигддаг шаардлагуудыг Directive
96/23/EC-д тусгасан байдаг (29 болон 30 дугаар зүйл). 29 дүгээр зүйлд зааснаар ЕХ-ны гишүүн
биш орон өөрсдийн Үлдэгдлийг хянах төлөвлөгөө, Directive 96/23/EC-ийн Хавсралт 1-д заасан
химийн бодисын үлдэгдэл болон аюултай нэгдлүүдийг хянаж шалгадаг гэсэн баталгааны хамт
ирүүлэхийг шаарддаг бөгөөд доорхи шаардлагуудыг хангасан байх ёстой:

• Үлдэгдлийг хянах төлөвлөгөө нь төв байгууллагаасаа зохион байгуулж, хоорондоо үйл
ажиллагаа нь уялдсан байх
• Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх эрх мэдлийг олгосон хууль эрх зүйн баримт бичгүүдийг тайлбарлах,
малын эмийн хэрэглээ, тэдгээрийн тархалтын талаархи мэдээлэл
• Article 7, Directive 96/23/EC-ийн IV хавсралт болон Decision 97/747/EC –ын хавсралтанд
заасны дагуу дээж авах тоо, давтамжийн дагуу дээж авч шинжилсэн нийт тоо хэмжээ
• Үлдэгдлийг шинжлэх лабораторуудын жагсаалт, тэдгээрийн баталгаажуулалтын статус
• Дараахь тохиолдлуудад ЕХ-ны орнууд руу импортлох боломжгүй (Article 11 (2), Directive
96/22/EC)

а. Амьтад (мөн тэдгээрээс гаралтай бүтээгдхүүн)-нд stilbenes, thyrostats, oestradiol-ыг
ямар нэг зорилгоор хэрэглэсэн тохиолдолд

в. Амьтанд (мөн тэдгээрээс гаралтай бүтээгдхүүнд) зарим төрлийн стероид, гормон,
beta-agonistуудыг өсөлтийг хурдасгах зорилгоор хэрэглэсэн тохиолдолд

ЕХ-руу экспортлох зөгийн балан дах эм, пестицид болон хүнд металлуудын үлдэгдэл
Мониторингийн төлөвлөгөө 2008

Үндэслэл

Дэлхийн нийтэд хүнсний бүтээгдэхүүн дэх эм, пестицид болон хүнд металлуудын үлдэгдэлийн
хэмжээ нь хүнсний асуудал эрхлэгчдийн хувьд анхаарал хандуулах томоохон асуудал болж
байна. Үлдэгдэлийн хэмжээг үйлдвэрлэлийн технологийн аргуудаар эрс өөрчилж чадахгүй, мөн
хэрэглэгчдийг аюулгүй хүнсээр хангах нь чухал учраас хүнсний бүтээгдэхүүн дэх үлдэгдэлийн
зөвлөсөн хэмжээнээс илүү гарах нөхцөлийг арилгахын тулд хяналтыг хангалттай түвшинд
хийх шаардлагатай.

Европын Холбоо (ЕХ) зөгийн баланд агуулагдах Үлдэгдэлийг хянах төлөвлөгөө (ҮХТ)-г
бэлтгэн нийлүүлэгчийн түвшинд хэрэгжүүлэхийг шаардаж байна. Энэ нь анхан шатны
боловсруулалтын түвшинд хяналт, мониторинг хийгдэнэ гэсэн үг. Энэхүү төлөвлөгөө нь
дараахь үе шаттайгаар малын эм, пестицид болон хүнд металлуудын үлдэгдэлд хяналт
тавихаар батлагдлаа. Үүнд:

- Зөгийн балыг бэлтгэн нийлүүлэгчээс боловсруулах нэгж дээр ирэх үед шинжлэх,
- Боловсруулагдсан зөгийн балыг үйлдвэрлэгчдийн агуулахад хадгалагдаж байх үе буюу

ЕХ уруу экпортлох үед нь шинжлэх.
Энэтхэгийн засгийн газар, Худалдааны хэлтэс (Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Яам)  Энэтхэгийн
экспортын хяналтын зөвлөл (ЭХЗ)-ийн хуулийн дагуу 2003 оны 12 сарын 19-ны өдөр



АПЕДА-гаар батлагдаж Энэтхэгийн Сонинд хэвлэгдсэн Үлдэгдэлийг Хянах Төлөвлөгөө (ҮХТ)-
г дараахь байдлаар хэрэгжүүлнэ.

1. Зорилго 1.1 Зөгийн балан дах эм, пестицид, болон хүнд металлуудын
үлдэгдэлийг (i) түүхий зөгийн бал хүлээн авах үед, (ii) зөгийн
балыг боловсруулах үед, (iii) боловсруулагдсан болон савлагдсан
зөгийн баланд хянах системийг бий болгох

1.2 Үлдэгдэлийн хэмжээ энэхүү ҮХТ-нд тусгагдсанаас өндөр
илэрсэн тохиолдолд залруулах арга хэмжээний системийг бий
болгох

1.3 Дотоод Мэдээллийн Дохиолол гарсан тохиолдолд залруулах арга
хэмжээний тогтолцоог бий болгох

1.4 Энэтхэгээс ЕХ уруу экспортлосон зөгийн баланд тогтоосон
хэмжээнээс давсан эм, пестицид, болон хүнд металлуудын
үлдэгдэлийг шалгаагүй эсэхийг магадлах

2. Хамрах
хүрээ

2.1 Экспортлох зорилгоор зөгийн бал боловсруулах бүх нэгжүүд,
итгэмжлэгдсэн лабораторууд, болон энэ үйл ажиллагаанд
хамрагдаж буй бусад нэгжүүд энэхүү үлдэгдэл хянах
төлөвлөгөөнд хамаарагдана.

3. Сорьц авах
болон
шинжлэх
журам

3.1 (лабораторууд), Үндэсний лавлагаа лаборатор (ҮЛЛ), АПЕДА,
ЭХЗ, болон зөгийн бал боловсруулагчид/ экспортлогчдын
жагсаалтуудыг хавсрагдав.

3.2 Лабораторууд болон ҮЛЛ-ын сорьц авах болон шинжлэх журам
хавсралт 2-т хавсрагдав.

3.3 Эм, пестицид, болон хүнд металлуудын үлдэгдэлийг шалгах
сорьцыг авах арга зүй хавсралт 3-т хавсрагдав.

3.4 ЕХ уруу зөгийн бал экспортлох бүх экспортлогчид АПЕДА-д
өөрсдийн зөгийн бал боловсруулах/ үйлдвэрлэлийн
байгууламжийн холбоо барих мэдээллээ бүрэн мэдээлэх ёстой.

3.5 Зөгийн балны бүх экспортлогчид өөрсдийн боловсруулах нэгжээ
Энэтхэгийн Экспортын Хяналтын зөвлөл болон Экспортын
Хяналтын Агентлагт журмын дагуу болон энэхүү баримт
бичгийн хавсралт 4-т байгаа бүртгэлийн дугаараараа тус бүр
бүртгүүлнэ.

3.6 Лабораторын эрх бүхий төлөөлөгч экспортлогчийн зөгийн бал
боловсруулах нэгжид ямар нэг урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр очиж
санамсаргүй түүврийн аргаар сорьцыг авна.

3.7 Сорьц авах үед, сорьцны маягт (хавсралт 5)-г  боловсруулагч
бөгөж үйлдвэрийн болон лабораторын эрх бүхий төлөөлөгчид
гарын үсэг зурна. Сорьцын мэдээллийн сан бий болгох
зорилгоор сорьц бүрийн маягтын (хавсралт 5) хуулбарыг тэр
даруй үндэсний лавлагаа лаборатор уруу илгээсэн байх ёстой.



3.8 Түүхий болон боловсруулагдсан зөгийн балны сорьц нь хавсралт
6-д өгөгдсөн эм, пестицид болон хүнд металлуудын
агууламжийн хэмжээтэй харьцуулагдан шалгагдах ёстой.

3.9 Боловсруулагдсан/ савлагдсан зөгийн балны бүх багцын
сорьцууд нь шинжлэгдэх ёстой.

3.10 Зөгийн бал боловсруулах нэгжүүд болон лабораторууд
хоорондоо хамтран ажиллаагүй тохиолдолд АПЕДА-д мэдэгдэж
шаардлагатай арга хэмжээг авах болно.

4. Жагсаалтан
д буй
лабораторуу
дын
магадлан
итгэмжлэл,
зөвшөөрөл,
шаардлага
болон
хариуцлага

4.1 Лабораторууд ISO/IEC-17025-н дагуу Лабораторуудын үндэсний
магадлан итгэмжлэх зөвлөлөөр итгэмжлэгдсэн байх ёстой.

4.2 Лабораторууд бүгд лабораторын зөвшөөрлийн тогтолцооны
дагуу АПЕДА-н зөвшөөрөлтэй байх ёстой.

4.3 Лабораторууд экспортонд зориулан эм, пестицид, болон хүнд
металлуудын үлдэгдэлийн түвшинг (хавсралт 6-д жагсаасан)
АОАС-д өгсөн шинжилгээний арга эсвэл бусад батлагдсан аргаар
шинжилж шалгах ёстой.

4.4 Лабораторууд нь сорьц авснаас нэг долоо хоногийн дотор
шинжилгээний хариуг гаргах ёстой бөгөөд хавсралт 7-т өгөгдсөн
форматын дагуу зөгийн бал боловсруулагч нэгжид болон
хуулбарыг АПЕДА, ЭХЗ, болон ҮЛЛ-д илгээнэ.

4.5 Лабораторууд сорьц шинжилсэн тухай мэдээллээ сар бүр (дараа
сарын 5 гэхэд) АПЕДА,ҮЛЛ, болон ЭХЗ-д хавсралт 8-д
өгөгдсөнөөр илгээх ёстой. сорьцонд үлдэгдэлийн түвшин
хэтэрсэн тохиолдолд уг лаборатор нь ҮЛЛ, ЭХЗ, болон
АПЕДА-д даруй мэдэгдэнэ. ҮЛЛ нь дараа сард нь сорьц авах
төлөвлөгөөнд шаардлагатай арга хэмжээг авахыг шийднэ.

4.6 ҮЛЛ-оос зохион байгуулах лаборатори хоорондын
шинжилгээний хөтөлбөрийн сургалтанд жишиг лабораторууд
оролцох ёстой.

4.7 Лабораторууд нь шаардлагатай үед АПЕДА, ЭХЗ болон
Үндэсний Лавлагаа Лабораторын эрх бүхий мэргэжилтнүүдэд
өөрсдийн шинжилгээний бичлэг (хроматограмыг оруулан) -г
үзүүлэх, өгөх үүрэгтэй.

5. Үндэсний
лавлагаа
лабораторы
н үүрэг

5.1 Үндэсний Лавлагаа Лаборатор (ҮЛЛ) нь лабораторуудын ажлыг
6 сар бүр ажиглан хянах аудитыг хийж энэхүү үлдэгдэлийг хянах
төлөвлөгөөнд тусгагдсан шалгууруудыг хангаж байгаа эсэхийг
магадлана.



хариуцлага

5.2 ҮЛЛ нь лабораторуудын шинжилсэн сорьцуудын багадаа 5%-д
нь аудит хийнэ. Мэдээлэл дээр суурилан ҮЛЛ дараагийн жилд
зориулан төлөвлөгөө гаргана.

5.3 ҮЛЛ нь бүртгэгдсэн зөгийн бал бэлтгэн нийлүүлэгчид болон
загвар лабораторуудын эм, пестицид, болон хүнд металлуудыг
нь шалгасан экспорлогчдын боловсруулах нэгжийн түүхий
зөгийн балны агуулахаас шууд 2% сорьцыг татан авна. ҮЛЛ нь
сорьцуудыг шинжилж үр дүнгээ АПЕДА болон ЭХЗ-д хавсралт
7-д өгөгдсөн загварын дагуу тайлагнах ёстой.

5.4 Жилийн турш ҮЛЛ нь лабораторуудын шинжилсэн сорьцуудын
5%-ийг үнэлж дүгнэх ёстой.

5.5 ҮЛЛ нь лабораторуудаас хүлээн авсан тестүүдийн нэгдсэн
тайлангын мэдээллээ (хавсралт 9) залруулах арга хэмжээний
статитик мэдээлэлд болон ҮХТ-ны дараагийн жилийн бэлтгэл
ажилд хийсэн дүн шинжилгээний хамтаар улирал бүр АПЕДА
болон ЭШХ-д ирүүлнэ.

5.6 ҮЛЛ нь сорьц авах, шинжлэх, үнэлж дүгнэх, баталгаа хийх арга
зүйг зөвлөж зааварлана.

5.7 ҮЛЛ нь импортлогч орнууд, ялангуяа ЕХ-ны хэрэгжүүлж буй
үлдэгдэлийн түвшинтэй холбоотой нэмэлт өөрчлөлтүүдийг
шинэчилж оруулж байх ёстой.

5.8 Лабораторуудын ирүүлсэн мэдээллийн дүн шинжилгээнд
тулгуурлан ҮЛЛ нь зөгий үржүүлэгчид, зөгийн бал бэлтгэн
нийлүүлэгчид, боловсруулагчид, болон лабораторуудад
зориулсан сургалт, таниулах хөтөлбөрүүдийн төлөвлөгөөг
гаргаж зохион байгуулна.

5.9 ҮЛЛ нь шинээр хөтөлбөрт оролцох хүсэлтэй лабораторуудад
зориулан бохирдуулагч бодис, эсвэл бохирдуулагч бодисын
бүлэг бүрийн шинжлэх үйл явц, үнэлж дүгнэх аргачлалын талаар
сургалт явуулах төлөвлөгөөг бэлтгэж зохион байгуулна.

5.10 ҮЛЛ нь загвар лабораторуудад зориулан мэргэшсэн/ лаборатор
хоорондын сорилгын төлөвлөгөөг бэлтгэж зохион байгуулна.

5.11 Эм, пестицид, болон хүнд металлуудын үлдэгдэл зөвшөөрөгдсөн
хэмжээнээс өндөр гарсан тохиолдолд, хавсралт 10-т өгөгдсөн
загварын дагуу “Дотоод мэдээллийн сэрэмжлүүлэл” -ийг
гаргана. Энэхүү сэрэмжлүүлэг нь ямар нэгэн саадгүйгээр гарах
ёстой. Энэ нь экспорлогчид, АПЕДА, ЭХЗ /ЭХА хамаарна/,
болон лабораторуудад авах шаардлагатай арга хэмжээний талаар
сануулах болно.

5.12 Дахин шинжилгээгээр сорьц нь MRL шаардлагыг хангасан
тохиолдолд ҮЛЛ хойшлуулалгүйгээр “Дотоод мэдээллийн
сэрэмжлүүлэг”-ийг цуцлах бөгөөд тухайн өдрөө хүчин төгөлдөр
болно. Үүнтэй холбоотойгоор ҮЛЛ нь шинэчлэгдсэн



шийдвэрийн тухай бүх оролцогч талуудад мэдэгдэх ёстой.

6. Үндэсний
Лавлагаа
Лабораторы
н эрх мэдэл

6.1 ҮЛЛ нь зөгийн бал цуглуулах төвүүд, боловсруулах нэгж, болон
лабораторуудаас сорьц авах эрхтэй.

6.2 Загвар лабораторуудын авсан болон шинжилсэн сорьцуудтай дүн
шинжилгээний мэдээллийг магадлах эрхтэй.

6.3 ҮЛЛ нь зөгийн балны сорьц авах, шинжлэх журмыг дагаж
мөрдөөгүй тохиолдолд лабораторуудын үйл ажиллагааг
цуцлахыг АПЕДА болон Туршилт, Тохиролын Лабораторуудын
Магадлан Итгэмжлэх Үндэсний Зөвлөл (ТТЛМИҮЗ)-д зөвлөх
бүрэн эрхтэй байна.

7. Экспортын
Хяналтын
Зөвлөл
(ЭХЗ)- ийн
үүрэг
хариуцлага

7.1 Үлдэгдэлийн хяналтын мэдээллийг үнэлж дүгнэх, ЕХ уруу
илгээх

7.2 ҮЛЛ болон лабораторуудын ирүүлсэн сар, улиралын
мэдээллүүдийг үнэлж дүгнэх, хяналтын хэмжүүрүүдийг санал
болгох

7.3 АПЕДА болон ҮЛЛ-ыг тэдний мэдэгдсэн хэмжээнээс хэтэрсэн
үлдэгдэлийн талаар бүх мэдээллээр хангах

7.4 ЭХЗ нь зөгийн балыг тээвэрлэх үеийн баталгаажуулалтыг хийх
зорилгоор лабораторуудаас ирүүлсэн шинжилгээний тайлангийн
хуулбарыг ашиглана.

7.5 Эм, пестицид, болон хүнд металлуудын хэрэглээ болон
үлдэгдэлийн дээд хэмжээний талаарх Энэтхэгийн Засгийн
Газраас гаргасан мэдээллээр АПЕДА болон ҮЛЛ-ыг хангах

7.6 Эм, пестицид, болон хүнд металлуудын үлдэгдэлийн MRL-н
талаар ЕХ-ны мэдэгдэл эсвэл өөрчлөлтүүдийн талаар АПЕДА
болон ҮЛЛ-ыг мэдээллээр хангах

7.7 АПЕДА болон ҮЛЛ-тай зөвлөлдөн залруулах хэмжүүрүүдийг
бий болгох

8. Зөгийн бал
боловсруула
гчид/
экспорлогчд
ын үүрэг
хариуцлага

8.1 Бүртгэлтэй бүх зөгийн бал экспортлогчид ЕХ уруу экспортлох
зөгийн бал боловсруулж буй нэгжүүдийнхээ жагсаалтыг
АПЕДА-д гаргаж өгөх ёстой.

8.2 Зөгийн бал боловсруулах нэгж бүр хавсралт 4-н дагуу зөгийн
балны гарал үүслийн (фермер/ханган нийлүүлэгчид) бүртгэлийг
экспорт хийсний дараа рэгэн мөрдөх боломжтой байхаар



хөтөлнө.

8.3 Боловсруулалтыг хийж буй аж ахуйн нэгж нь зөгийн бал ханган
нийлүүлэгч тус бүрийг кодлох ёстой. Энэ код нь сорьцны
тасалбар хуудас дээр бичигдэж байна.

8.4 Үйлдвэрлэгчид нь хар тугалга болон бусад хүнд металлуудын
бохирдлоос сэргийлэн зөгийн балыг зөвхөн хүнсний
зориулалтын хуванцар/ зэвэрдэггүй ган саванд савлана.

8.5 Сорьц авах үед лабораторуудыг зөгийн балны нийлүүлэгч,
түүхий болон боловсруулсан зөгийн балны багцын дугаарын
талаар бүрэн гүйцэт мэдээллээр хангах нь боловсруулах
нэгжийн үүрэг байна. Тэд мөн энэ шатанд хавсралт 5-г бөглөх
үүрэгтэй.

8.6 Боловсруулалтыг хийж буй аж ахуйн нэгж нь мөн хавсралт 4-д
заасан бүртгэлийг хөтлөнө. Энэ бүртгэл нь сорьц авах үед
лабораторын төлөөлөгчид авах боломжтой байх ёстой

8.7 Энэхүү баримт бичгийн дагуу сорьц авах төлөвлөгөөгөөр сорьц
авч буй лабораторын эрх бүхий төлөөлөгчтэй хийх хамтын
ажиллагааг бүрэн дүүрэн хангах нь боловсруулагчийн үүрэг
болно.

9. Ажиглалт,
хяналтын
тогтолцоо

9.1 Үр дүнтэй мониторинг хийхийн тулд АПЕДА, зөгийн бал
экспортлогчид, жишиг  лабораторууд болон ЭХЗ/ЭХА-ын
төлөөллөөс бүрдсэн Зөвлөлийг ҮЛЛ-ын удирдлага дор
байгуулахыг санал болгоно.

9.2 ҮЛЛ-ын санал болгосон хянах хэмжүүрийн хэрэгжилтийг
хангах

9.3 ҮЛЛ-ын гүйцэтгэж буй ажлыг энэхүү Төлөвлөгөөнд тусгагдсан
үүрэг хариуцлагынх нь дагуу үнэлэх

9.4 Дээр 3.10-т тусгагдсан ямар нэг асуудал мэдэгдсэн тохиолдолд
АПЕДА-гаас боловсруулах аж ахуйн нэгжүүд эсвэл
лабораторуудын эсрэг зохих арга хэмжээг авах бүрэн эрхтэй.

10. Торгууль,
шийтгэх
заалтууд

10.1 Зөгийн баланд эм, пестицид, болон хүнд металлуудын
үлдэгдэлийг хянах энэ төлөвлөгөөг зөрчсөн тохиолдолд, АПЕДА
19(3) бүлэг, 1985 оны АПЕДА-н актын (АПЕДА-гын актын
холбогдох хэсгийг хавсралт 11-т оруулсан) 4-р бүлгийн
заалтуудын  дах арга хэмжээг болон нэмэлтээр:

A. Экспорлогчдын Гишүүнчлэлийн бүртгэлийн гэрчилгээг
цуцлах

B. Тухайн экспорлогчдод хуваарилагдсан Импорт-Экспорт
Кодын дугаарыг цуцлахыг DGFT-д мэдэгдэх

C. Бусад холбогдох арга хэмжээг авна.

Огноо: 2008 оны 3 дугаар сарын 24, Шинэ Дэли
Правин Гупта
Ерөнхий менежер





Хавсралт 2

Зөгийн балыг шинжлэх, сорьц авах журам
(Лабораторууд болон үндэсний лавлагаа лаборатор дагаж мөрдөнө)

1. Лаборатор нь АПЕДА-гын  схемд дурьдагдсан шалгууруудыг дагах ёстой.
2. Сорьц авах

2.1 Зөгийн балны сорьцыг түүхий зөгийн балны эсвэл боловсруулсан зөгийн
балны агуулах эсвэл боловсруулах үйлдвэр дээрээс лабораторын эрх бүхий хүн
авна.
2.2 Хавсралт 3-т өгөгдсөн сорьц авах аргачлалыг экспортлох зөгийн балан дах
эм, пестицид, болон хүнд металлуудын үлдэгдэлийг шинжлэхдээ дагаж
мөрдөнө.
2.3 Лабораторуудын нь энэхүү баримт бичгийн хавсралт 4-ийн хуулбарыг
боловсруулах нэгжээс авч бүрэн гүйцэд бөглүүлнэ.

3. Шинжлэх аргачлал  Эм, пестицид, хүнд металлуудыг шинжлэх аргачлал нь эн ҮХТ-д
тогтоосон MRL-р тодорхойлогдоно. Шинжлэх аргачлалыг сонгохдоо дараах шалгуур
үзүүлэлтүүдийг авч үзнэ:

a. Олон улсын хэмжээнд батлагдсан аргачлал жишээлбэл АOAC ном болон гарын
авлагад хэвлэгдсэн

b. Нэгээс олон үлдэгдлийг тодорхойлох чадвартай, жишээ нь олон талт
шинжилгээний аргачлал

c. Химийн нэгдэл болон доор дурьдсан тусгайлсан MRL-д тохиромжтой байх
4. Сорьцын тохируулга

a. Эм, пестицид, хүнд металлуудын үлдэгдэл
i. Лабораторын сорьц нь хавсралт 6-т заасан MRL-ээс хэтрээгүй бол

хүлээн авна.
ii. Лабораторын сорьц нь хавсралт 6-т заасан MRL-ээс хэтэрсэн бол

татгалзана.



Хавсралт 3.

Зөгийн баланд эм, пестицид, хүнд металлуудын үлдэгдэлийг түвшинг шалгах сорьцыг
авах аргачлал

(Лабораторууд болон үндэсний лавлагаа лабораторын дагаж мөрдөнө.)

1. Зорилго, цар хүрээ
Зөгийн балан дах эм болон пестицидын үлдэгдэлийн хэмжээг шалгахаар авах сорьцыг доор
дурьдсан аргачлалын дагуу авна.

2. Тодорхойлолтууд
Шинжилгээнд авах хэмжээ: Үлдэгдэлийн концентрацийг хэмжихэд хүрэлцэхүйц
хэмжээтэйгээр шинжилгээний сорьцоос хассан материалын төлөөллийн тоо хэмжээ.
Шинжилгээний сорьц: Шинжилгээ хийх бүтээгдэхүүний хэсгээс салгаж авсан
лабораторын сорьцоос шинжилгээнд бэлтгэсэн материал.
Задгай дээж : Их хэмжээгээр авсан анхдагч сорьцын маш сайн хольж, нийлүүлсэн
холимог.
Лабораторын сорьц: Лабораторын илгээсэн эсвэл хүлээн авсан сорьц (сорьцын ихэнх
хэсгээс авсан материалын төлөөллийн хэмжээ)
Бөөнд нь. Нэг удаа хүргэгдэн ирж байгаа бөгөөд эрхтэн, төрөл зүйл, үйлдвэрлэгч, нэг
төрлийн баглаа, марк, ачаа илгээгч гэх мэт нэг төрлийн шинж чанартай хүнсний
материалын хэмжээ.
Анхдагч сорьц: Бөөн хэсгийн нэг байрлалаас авсан нэг эсвэл илүү нэгж зүйл
Нэгж: Анхдагч сорьцын хэсэг эсвэл бүгдийг нь бий болгож байгаа бөөн хэсэгт байгаа
хамгийн жижиг салангид хэсгүүд.
Багц: Ижил нөхцөлд бэлтгэгдсэн, ялангуяа нэг удаагийн үргэлжилсэн үйл
ажиллагаагаар боловсруулагдсан түүхий эсвэл боловруулсан зөгийн балны тоо хэмжээ.

3. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛС
3.1 Хүний нөөц
Сорьцыг нэр дэвшиж буй лабораторын эрх бүхий хүн авна.
3.2 Дээж авах материал
Зөгийн балны сорьцыг Бүлэг 4.0-д өгөгдсөн сорьцын төлөвлөгөөний дагуу санамсаргүй

байдлаар өөр өөр багцаас авна.
3.3 Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ
Лабораторийн дээж авах, бэлтгэх явцад үлдэгдэлд нөлөөлөх, шинжилгээний дүгнэлт

болон лабораторийн дээжийг бөөн эсвэл эцсийн дээжийг төлөөлж чадахгүйд хүргэх бохирдох
болон өөрчлөх аливаа зүйлээс дээжийг урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах ёстой.
Боломжтой бол анхдаг дээжийг бөөн/багц-н олон байршлаас авах нь зүйтэй.

3.3 Анхдагч сорьцын цуглуулга
3.3.1 Багцаас/бөөн хэсгээс авсан хамгийн бага тооны анхдагч сорьц бол дараах
байдлаар тодорхойлогдоно:

1. Түүхий зөгийн бал (Бөөн хэсэг бүрт савны тоо) Түүхий зөгийн балны бөөн
хэсгээс авсан хамгийн бага
анхдагч сорьц (савны



25 хүртэл
26-100
101-200
201-300
301-400
400 дээш

тооны квадрат язгуур)
5
10
15
18
20
Багадаа 25

2. Боловсруулсан/савласан зөгий бал (Багц бүрт
савны тоо)

25 хүртэл
26-100
101-200
201-300
300 дээш

Боловсруулсан зөгийн
балны багцаас авсан
хамгийн бага анхдагч
сорьц (савны тооны куб
язгуур)
3
4
5
6
Багадаа 10

(*) Бөөн хэсгээс анхдагч сорьц бүрийг санамсаргүй байрлалаас аль болох боломжтой
байдлаар авна. Анхдагч сорьц нь бөөн хэсгээс лабораторын сорьцод шаардагдах
хангалттай материалаас бүрдэх ёстой.

3.3.2 Анхдагч сорьц бүр багадаа 0.5 кг байна.

3.4 Сорьц тавигдах шаардлагууд
3.4.1 Сорьцод шаардлагатай материал

- Зэвэрдэггүй ган сорьц авах урт иштэй шанага
- Хүнсний зэрэглэлтэй цэвэр савнууд
- Нэг удаагийн бээлий
- Лац
- Уяа утас
- Шошго
- Даавуун алчуур
- Лабораторын тамга

3.4.2 Шошгон дээрх мэдээлэл:
- Боловсруулагчийн нэр
- Бөөн/багцын дугаар
- Сорьц авсан өдөр
- Зөгийн балны төрөл (түүхий эсвэл боловсруулсан)
- Лаборатор болон боловсруулах нэгжийн төлөөлөгчийн гарын үсэг

3.5 Бөөнөөр нь авах сорьцын бэлтгэл
Бөөн сорьцыг бий болгоход андагч сорьцуудыг маш сайн холиж, хутгах ёстой.
3.6 Лабораторын сорьцын бэлтгэл
Бөөн сорьцыг гурван сорьц болгохын тулд гурван хэсэгт хуваана. Гурван хэсэг тус бүрийг тус
бүрт нь саванд савлаж лацдаж, лаборатор болон боловсруулах нэгжийн төлөөлөл гарын үсэг
зурна. Нэг дэхь сорьц нь боловсруулах нэгжид үлдэж нөгөө хоёр сорьцыг (нэг нь шинжлэхэд



нөгөө нь хяналт хийхэд) лабораторын төлөөлөгч авна. Хяналтын сорьц нь лаборатор болон
боловсруулах нэгжид сорьц авснаас хойш 90 хоног хадгалагдах ёстой.
3.7 Сорьцын тэмдэглэл
Боловсруулах аж ахуйн нэгж болон лаборатор хоёулаа сорьцын тэмдэглэл  (хавсралт 5)-ийг
хөтлөнө.
3.8 Лабораторын сорьцыг савлах болон зөөвөрлөх
Лабораторын сорьц нь бохирдол болон асгарах, гоожихоос сэргийлсэн хүнсний зориулалттай
цэвэрхэн саванд савлагдана. Савыг аюулгүйгээр лацдаж, шошго болон  сорьцын тэмдэглэлийг
наасан байна.
3.9 Шинжлэх сорьцын бэлтгэл
Лабораторын сорьцод баримтын огноо болон сорьцын хэмжээтэй хамтаар дахин давдагдашгүй
таних тэмдэг өгөх бөгөөд сорьцын тэмдэглэл түүнийг нь оруулна. Шинжилгээнд хамрагдах
бүтээгдэхүүний хэсгийг жишээлбэл шинжлэх сорьцыг аль болох богино хугацаанд салгана.
3.10 Хяналтын сорьцыг хадгалах нөхцөл
Хяналтын сорьцыг сэрүүн, харанхуй агуулах газарт хадгална.
3.11 Дагаж мөрдөх зүйлсийн тодорхойлох шалгуурууд
Бөөн хэсгээс авсан лабораторын сорьцоос гарсан шинжилгээний үр дүн нь хүлээн
зөвшөөрөгдсөн чанарын хяналтын мэдээллээр (жишээ нь тохиролын баримт бичиг болон
пестицидийн нөхөн сэргээх тухай Кодексын стандартууд) дэмжигдэж байх ёстой бөгөөд
Үлдэгдэл нь  MRL хэтэрсэн нь мэдэгдсэн үед үр дүнг засах ёсгүй.
Үүний өвөрмөц байдал нь батлагдаж концентрац нь шинжилгээгээр баталгаажсан байх ёстой
бөгөөд лабораторын  анхны сорьцоос авсан нэг болон хэд хэдэн нэмэлт шинжилгээний
хэсгүүдээр тодорхойлогдсон байх ёстой.

- Өгөгдсөн MRL нь сорьцтой нийцэж байна.
- Шинжилгээний үр дүнгээр MRL нь хэтрээгүй үед бөөн хэсгийг MRL-ийн дагуу авна.
- Үр дүн MRL-ийг хэтэрсэн тохиолдолд

3.12 Өгөгдсөн бөөн хэсэг нь байгаль дээрх төлөөлөл болсон нөхцөлд, анхдагч сорьцыг дээрх
3.3 зүйлд заагдсаны дагуу авна.
3.13 Бөөн хэсгээс авсан анхдагч сорьц бүрийг дээрх 3.3 зүйлд заагдсаны дагуу багц сорьц
болгохыг тулд сайтар хольц хутгасан байна.
3.14 Лабораторын сорьцыг дээр 3.3 зүйлд заасны дагуу сорьцын ихэнх хэсгээс бэлтгэнэ.
3.15 сорьцын бүртгэл нь дээр 3.6 зүйлд тусгагдсаны дагуу бичигдэнэ. Лабораторт дээжийг
хүлээн авахдаа шинжилгээний порцыг дээр 3.9 зүйлд заагдсаны дагуу хадгалж шинжилгээний
сорьц нь тусдаа байна



4. Дээж авах 2008-2009

Сар 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



5. Үндэсний лавлагаа лабораторт
5.1 Лабораторуудын авсан сорьцын 5% нь ҮЛЛ-н шинжилгээнд орсон байна. Загвар
лабораторуудын ҮЛЛ-т ирүүлсэн тайлангуудын лавлагаатайгаар ҮЛЛ-н шууд баталгааж
сорьцуудын багцын дугаарыг ҮЛЛ нэгжүүдэд зааж өгнө.
5.2 Бүртгэлтэй зөгийн бал бэлтгэн нийлүүлэгчдээс ҮЛЛ-н шууд авсан сорьцуудын 2% нь
хавсралт 6-т заагдсан эм, пестицид, карбамат, болон хүнд металлудын дагаж мөрдөх хэмжээг
тодорхойлно. ҮЛЛ нь эдгээр сорьцуудыг шинжилж мэдээллийн нэгтгэлийн зорилгоор авсралт
7-т өгөгдсөн загварын дагуу тайлагнана.



Хавсралт 4
Зөгийн балны эх үүсвэрийн (фермерүүд болон бэлтгэн нийлүүлэгчид) бүртгэл

(Экспортлогч хөтлөнө)

01. Түүхий зөгийн бал бэлтгэн нийлүүлэгчийн бүртгэлийн дугаар/ код:
02. Түүхий зөгийн бал бэлтгэн нийлүүлэгчийн нэр:
03. Шуудангийн хаяг:
04. Холбоо барих хүн:
05. Утасны дугаар:
06. Зөгийн үүр/ бүлийн тоо:
07. 2007 онд гарах бүтээгдэхүүн:
08. Төрөл (ургамалын тусгай бүс нутаг)
09. Хэрэглэсэн эмийн нэр:

a. Эм өгсөн огноо:
b. Өгсөн эмийн тун, концентрац:

10. Анхдагч олборлолт/хураалт:
11. Түүхий зөгийн балны хадгалалт:
12. Тээвэрлэлт (зөгийн бал боловсруулах нэгж рүү)
13. Тайлбар:

Огноо:
Газар:

Зөгийчин/ зөгий бал бэлтгэн
нийлүүлэгчийн эрх бүхий хүний
гарын үсэг:

Зөгийн бал боловсруулах
нэгжийн эрх бүхий хүний
гарын үсэг:

Нэр:
Хаяг:

Нэр:
Хаяг:

Нэгжийн ЭХЗ, ЭХА-н
бүртгэлийн дугаар:



Хавсралт 5.
Түүхий болон боловсруулсан зөгийн балны сорьцын бичиг

(Боловсруулагч болон лаборатор бэлтгэж бөглөнө)
сорьцын бичгийн №:

№ Нарийвчлан бөглөх

1. Экспорлогчийн АПЕДА-н бүртгэлийн дугаар

2. Боловсруулах нэгжийн ЭХЗ, ЭХА-н бүртгэлилйн
дугаар:

3. Зөгийн бал боловсруулах нэгжийн нэр болон хаяг:

4. Бэлтгэн нийлүүлэгчийн бүртгэлийн дугаар:

5. Бэлтгэн нийлүүлэгчийн хаяг

6. Төрөл

7. Түүхий зөгийн бал/ боловсруулсан зөгийн бал

8. Зөгийн бал хураасан улс, дүүрэг:

9. Бүтээгдэхүүний багц/-ний дугаар

10. Зөгийн балыг хураасан огноо:

11. Зөгийн балыг боловсруулсан огноо:

12. Баглаа боодлын дүрслэл (хэмжээ болон тоо)

13. Сорьцын огноо:

14. Сорьцын байршил

15. Хэрэв зөгийнд эм, пестицид, болон хүнд
металлуудыг өгсөн бол нэр болон концентрац нь:

МЭДЭГДЭЛ
1. Би/Бид үүгээр дээр дурьдсан бэлтгэн нийлүүлэгчээс авсан түүхий зөгийн бал нь зөвхөн

ЕХ уруу экспортонд гаргах зорилгоор боловсруулахад ашиглагдах бөгөөд өөр бусад
зөгийн бал үүнтэй холигдохгүй байх болно гэдгийг батлаж байна.

2. Би/Бид дээрх сорьцууд зөвшөөрсөн хэмжээнээс хэтэрсэн эм болон пестицидийн
үлдэгдэл агуулсан тохиолдолд уг зөгийн балыг боловсруулах эсвэл ЕХ уруу экспортлох
зөгийн балтай холихгүй гэдгийг мөн батлаж байна.

3. Би/Бид үүгээр энэ сорьцын хувьд Хавсралт 4 -ийг зохих ёсоор хөтлөж лабораторын
төлөөлөгчөөс өмнө баталгаажуулах зорилгоор мэдээллийг бэлтгэсэн байхаа мэдэгдэж
байна.

4. Би/Бид лацтай, гарын үсэг бүхий сорьцын бичилтэй сорьцын тоолуурыг хүлээн авах
бөгөөд авсан өдрөөс хойш 90 хоногийн турш хадгалах болно.



Огноо: Боловсруулах нэгж/Экспортлогчийн гарын
үсэг:
(Экспорлогчийн нэр)Газар:



Хавсралт- 6
ЗӨГИЙН БАЛАН ДАХ ЭМ, ПЕСТИЦИДИЙН ҮЛДЭГДЭЛИЙГ ХЯНАЛТ

(Лабораторууд болон Үндэсний лавлагаа лаборатор дагаж мөрдөнө)

№ Нэгдэлүүд Нэгж Европын Холбооны
MRL

1. Эм
A. Хлорамфеникол*

- Байхгүй

B. Нитрофуранууд**
○ Фуразолидон (AOZ)
○ Фуратадон (AMOZ)
○ Нитрофурантоин (AHD)
○ Нитрофуразон (SEM)

- Байхгүй

C. Сульфонамидууд
● Сульфадимидин
● Сульфадиазин
● Сульфадиметоксин
● Сульфадоксин
● Сульфамеразин
● Сульфаниламид
● Сульфаметоксипиридазин
● Сульфаметоксазол
● Сульфатиазол
● Триметоприм

ppb 20

D. Стрептомицин ppb 10

C. Тетрациклинууд
● Тетрациклин
● Окситетрациклин
● Хлортетрациклин
● Доксициклин

ppb 10

2. Органохлорын нэгдлүүд
● Хлоробенцилат
● Гексахлоробензен (Бензенеха

Хлорид)
● pp-DDT
● op-DDT
● pp-DDE
● pp-DDD
● Aльфа -HCH
● Бетa- HCH
● Линдан
● Винклозолин

ppb
ppb

ppb
ppb
ppb
ppb
ppb
ppb
ppb
ppb

20
5

25
25
25
25
5
5
5
10



3. Органофосфорын нэгдлүүд
● Коумафос
● Малатион
● Phosalone

ppb
ppb
ppb

50
20
20

4. Пиретоидууд
● Цефлутрин
● Киперметрин
● Дельтаметрин
● Перметрин
● Фенвалатер
● Флувалинат
● Циалотрин

ppb
ppb
ppb
ppb
ppb
ppb
ppb

7
17
17
17
17
7
7

5. Карбаматууд
● Карбофуран
● Пропоксеур
● Карбарил

ppm
ppm
ppm

0.10
0.01
3.00

6. Төрөл бүрийн
● Цимиазол
● Амитраз
● Бромпропилат
● Чинометионат

ppb
ppb
ppb
ppb

500
100
50
20

7. Хүнд металлууд
● Хар тугалга
● Зэс
● Кадмий
● Мөнгөн ус

ppb
ppb
ppb
ppb

80
1000
8
10

MRPL (Шаардлагатай гүйцэтгэлийн хамгийн бага хэмжээ)
*Хлорамфеникол    0.3 ppb
**Нитрофуранууд   бүгд 1 ppb



Хавсралт -7
ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ГЭРЧИЛГЭЭНД ЗОРИУЛСАН ЗАГВАР

(Лабораторууд АПЕДА, ЭХЗ, болон ҮЛЛ-т хандан дагаж мөрдөнө)
1. Экспортлогчийн нэр болон хаяг
2. Нэгжийн хаяг
3. Нэгжийн ЭХЗ/ЭХА бүртгэлийн дугаар
4. Түүхий зөгийн бал бэлтгэн нийлүүлэгчийн нэр
5. Түүхий зөгийн бал бэлтгэн нийлүүлэгчийн бүртгэлийн дугаар/код
6. Бүтээгдэхүүн

a. Түүхий зөгийн бал
b. Боловсруулсан зөгийн бал

7. Багцын дугаар:
8. Багцын үйлдвэрлэгдсэн тоо:
9. Баглаа боодлын дүрслэл (хэмжээ болон тоо:
10. Сорьц:

a. Дагаж мөрдөх журам
b. Авсан сорьцын тоо:
c. сорьцын байршил:
d. сорьцын огноо:

11. Тест
a. Шинжилгээ эхэлсэн огноо………………….шинжилгээ дууссан огноо ……...

Эм,
пестицидийн
үлдэгдэлийн
нэр

Сорьцод
илэрсэн
үлдэгдэлийн
хэмжээ

Байж болох
хамгийн бага
хэмжээ MRL

Limits of
Detection
(LoD)

Шинжилгээн
ий аргачлал

Тохирол



ГЭРЧИЛГЭЭ
1. Энэ нь сорьцыг ………… бүртгэлийн дугаартай түүхий зөгийн бал боловсруулах

нэгжийн агуулахаас манай эрх бүхий төлөөлөгч авсан бөгөөд бид шинжилсэн
болохыг гэрчилж байна. Сорьцонд дээр дурьдсан эм, пестицид, болон хүнд
металлуудын үлдэгдэлийг шалгасан бөгөөд сорьц дох үлдэгдэлийн агууламж дээр
өгөгдсөн хүснэгтийн 3-р багананд бичигдсэн болно.

2. Энэ лабораторын АПЕДА-гийн хүлээн зөвшөөрсөн хугацаа нь хүчин төгөлдөр.
3. …………-с цуглуулсан сорьц нь MRL-г хангаж байна. Тийм/Үгүй
4. Хэрэв үгүй бол шалтгаанаа тайлбарлана.

Шинжээчийн нэр болон гарын үсэг Лабораторын тамга болон албан
тушаалтны гарын үсэг



Хавсралт -8
Үндэсний Лавлагаа лаборатор, АПЕДА болон ЭХЗ-д хүргүүлэх сар бүрийн мэдээлэл

(Лабораторууд дараа сарын 5-ны дотор илгээнэ)

Огноо:
Тестийн хугацаа:

Нэгж/Экс
портлогч
ийн нэр
болон
хаяг

сорьцын
огноо

Багцын
дугаар

Улс,
дүүрэг

Сорьцын
үндсэн
шинж

Тестийг
дууссан
огноо

Үр дүн
ЕХ-ны
шаардлаг
уудын
дагуу
(
батлагдса
н эсвэл
батлагдаа
гүй)

Тохирол
таараагү
й үеийн
тэмдэглэ
гээ

Лабораторын гарын үсэг зурах эрх бүхий хүний гарын үсэг:



Хавсралт -9
Тестийн тайлангын улиралын нэгдсэн мэдээлэл (зөгийн бал)
(Үндэсний Лавлагаа Лаборатор АПЕДА болон ЭХЗ-рүү илгээнэ)

Тайлант хугацааны
турш ирүүлсэн
тайлан

Нэгжийн нэр болон
хаяг

Тест хийж буй газар

Бүтээгдэхүүн Түүхий/Боловсруулсан зөгийн бал

Багцын тоо [ ]   Сар/улирал 1 Нэгдүгээр сар
Дөрөвдүгээр
сар
Долдугаар
сар
Аравдугаар
сар

Хоёрдугаар
сар
Тав дугаар
сар
Найм дугаар
сар
Арваннэг
дүгээр сар

Гу
ра
вд
уг
аа
р
са
р
Зу
рг
ад
уг
аа
р
са
р
Ес
дү
гээ
р
са
р
Ар
ва
нх
оё
р
ду
га
ар
са
р

Нийт

Шалгагдсан
сорьцын тоо

[  ] Nos
.

Wt.i
n kg

Nos

Түүхи
й



[
kg ]

Тэнцс
эн

Тэнцэ
эгүй

Болов
сруулс
ан

Тэнцс
эн

Тэнцэ
эгүй

Сорьц авахдаа дагаж
мөрдсөн журам

АПЕДА зааварчилгаа, 2008.3.24 RMP баримтын хавсралт 3

Шалгагдсан эм
болон пестицидийн
нэр

АПЕДА зааварчилгаа, 2008.3.24 RMP баримтын хавсралт 6



Si.
дугаар

Багцын
дугаар

Багцын
хэмжээ
(кг)

Эм,
пестиц
ид,
хүнд
металл
уудын
нэр

ЕХ-ны
дагуу
илэрсэн
үлдэгдэ
лийн
хэмжээ
ppb

ЕХ-ны
дагуу
MRL
ppb

Шалгас
ан
аргачла
л

Нийцсэ
н
(тийм)
Үл
нийцэл
(Үгүй)
(Мэдээл
лийн
дотоод
дохиоло
лын
дугаар)

Шинжи
лгээ
дууссан
огноо

Түүхий Түүхий

1.

2.

Боловс
руулсан

Боловс
руулсан

3.

4.

*Үлдсэн эм, пестицид, хүнд металлууд илрээгүй/ MRL-аас доогуур хэмжээтэй (2008.3.24
Зөгийн балны RM-н хавсралт 6-н дагуу)

Газар:                    IIIM (CSIR) Жеммш Тави
Огноо:

Үндэсний Лавлагаа Лабораторын
албан тушаалтны гарын үсэг



Хавсралт -10
МЭДЭЭЛЛИЙН ДОТООД ДОХИОЛОЛ

(ҮНДЭСНИЙ ЛАВЛАГАА ЛАБОРАТОР ГАРГАНА)
Утас: 0191-2573064, 2573064, 2549051, факс: 0191-2548607

И-мэйл: agarwalsg@yahoo.com

Мэдээллийн дохиолол №……………... Эх хувь

Хуудас:
Дэд:  MRL-ээс хэтэрсэн эм/пестицид/ хүнд металлын………………-н илрүүлэлт

1. Түүхий зөгийн бал :
2. Боловсруулсан зөгийн бал :.
3. Зөгийн бал боловсруулах нэгжийн нэр :
4. Экспортлогчийн АПЕДА бүртгэлийн дугаар :
5. Нэгжийн ЭХЗ/ЭХА бүртгэлийн дугаар :
6. Түүхий зөгийн бал бэлтгэн нийлүүлэгчийн нэр :
7. Түүхий зөгийн бал бэлтгэн нийлүүлэгчийн бүртгэлийн дугаар :
8. Хэрэв байгаа бол үйлдвэрийн код, дугаар :
9. Зөгийн балыг боловсруулсан огноо :
10. Сорьц авсан огноо :
11. Сорьц авсан байршил Цуглуулах төв

Боловсруулах нэгж
12. Шинжилгээний огноо
13. Шинжилгээний хариу

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________

14. Үндэсний Лавлагаа Лабораторын зөвлөмж
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Огноо:
Газар:

Үндэсний Лавлагаа Лаборатрын гарын үсэг
зурах эрх бүхий хүний гарын үсэг
Лабораторын тамга

Хуулбарыг:
1. Зөгийн балыг боловсруулах нэгж/ экспортлогч
2. Бүх лабораторууд
3. Балны зөгийн зөвлөл
4. АПЕДА, Шинэ Дели
5. Экспортын Хяналтын Зөвлөл (ЭХЗ)
6. Экспорлогчдын Холбоо

mailto:agarwalsg@yahoo.com


Хавсралт -11

АПЕДА-н актаас авсан хэсэг
Бүртгэгдсэн дугаар D-(D)-72

Энэтхэгийн сонин
Тусгай

Бүлэг II- Зүйл 1
Хууль зүйн, шүүхийн яам

(Хууль зүйн хэлтэс)
Шинэ Дели, 1986 оны 1 сарын 9-ний өдөр/ Пауса 19, 1907 (Сака)

Парламентийн дараах акт нь ерөнхийлөгчийн зөвшөөрлийг 1986 оны 1 сарын 8-нд
авсан бөгөөд энд ерөнхий мэдээллийг нь хэвлэв.

Хөдөө аж ахуйн болон боловсруулсан хүнсний бүтээгдэхүүний экспортын хөгжлийн тухай
хууль, 1986

Дугаар 1986 - 2
{1986 оны 1 сарын 8}

Тодорхой хөдөө аж ахуйн болон боловсруулсан хүнсний бүтээгдэхүүний экспортыг дэмжих,
хөгжүүлэх болон түүнтэй холбоотой асуудлаар эрх бүхий байгууллагын байгуулалтын тухай
акт

Бүлэг 5
Хуваарьт бүтээгдэхүүнүүдийн экспорт болон импортын хяналт, зөвшөөрлийг олгох бүрэн эрх

Төв засгийн газрын хяналт
19 (1) Төв засгийн газар албан ёсны сонинд нийтлэгдсэн журмаар хуваарьт бүтээгдэхүүний

экспорт, импортыг хориглох, хязгаарлах, эсвэл өөрөөр бол хянах арга хэмжээг
ерөнхийдөө эсвэл тодорхой ангийн хэмжээнд авна.

(2)      Дэд бүлэг (1)-т заасан бүх хуваарьт бүтээгдэхүүнүүд нь Гаалийн тухай хууль, 1962-ийн 11
дүгээр бүлгээр  хориглогдсон бүтээгдэхүүнүүд гэж тооцогдох бөгөөд тэр хуулийн бүх
заалтууд нь зохих ёсоор хүчин төгөлдөр байна.

(3)       Хэрэв хэн нэгэн дэд бүлэг (1)-н заалтуудыг зөрчсөн бол, тэрээр  1962 оны Гаалийн тухай
хуулийн 2 дугаар дэд бүлэгт нэг жил хүртэл хорих эсвэл торгох, эсвэл аль алинаар нь
гэсэн заалтаар ноогдох аливаа шийтгэл эсвэл торгуулийг ялгаварлалгүйгээр шийтгэгдэх
болно.


