
Хавсралт 1 

ДОТООДОД ҮЙЛДВЭРЛЭСЭН ОРГАНИК ХҮНСИЙГ  

БҮРТГҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛ 

Өргөдлийн хэлбэр (холбогдох дөрвөлжинг тэмдэглэ) 

͏͏   Шинээр бүртгүүлэх          ͏     Бүртгэлийг шинэчлэх 

  

1.БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ 

Баталгаажуулалтын байгууллагын нэр   

Итгэмжлийн гэрчилгээний дугаар   

Хаяг   

2.ОРГАНИК ХҮНС ҮЙЛДВЭРЛЭГЧИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ 

Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчийн нэр   

Хаяг (цахим хаяг, холбоо барих утас, байршил)   

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас хүнсний чиглэлийн үйл 

ажиллагаа эрхлэгчид олгосон дүгнэлт эсхүл бүртгэлийн дугаар 
  

Органик хүнсний бүртгэл хариуцсан ажилтны овог нэр, албан 

тушаал, утас, цахим шуудангийн хаяг 
  

3.ОРГАНИК ХҮНСНИЙ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ 

Органик хүнсний оноосон нэр   

Бүтээгдэхүүний төлөв, гадаад байдал, хэмжээ, савлагаа, жин   

Органик орцын хувь хэмжээ, %-иар 
<69 70-89 90-99 

      

  

…………………… (нэр) органик хүнс үйлдвэрлэгч миний Монгол Улсын органик 

хүнсний бүртгэлд бүртгүүлэхээр “Органик хүнсний бүртгэл, мэдээллийн сан”-д бүрдүүлж 

өгсөн бүх бичиг баримт үнэн болно. 

  

…………….. гарын үсэг, тамга …… он ….. сар …… өдөр  

  

…………………… (нэр) баталгаажуулалтын байгууллагыг төлөөлөх эрх бүхий ажилтан 

миний Монгол Улсын органик хүнсний бүртгэлд бүртгүүлэхээр “Органик хүнсний 

бүртгэл, мэдээллийн сан”-д бүрдүүлж өгсөн бүх бичиг баримт үнэн болно. 



  

  

…………….. гарын үсэг, тамга …… он ….. сар …… өдөр  

  

  

Хавсралт 2 

ИМПОРТЫН ОРГАНИК ХҮНСИЙГ  

БҮРТГҮҮЛЭХ ӨРГӨДӨЛ 

Өргөдлийн хэлбэр (холбогдох дөрвөлжинг тэмдэглэ) 

͏͏   Шинээр бүртгүүлэх          ͏     Бүртгэлд өөрчлөлт оруулах   

  

1. ИМПОРТЫН ОРГАНИК ХҮНСИЙГ БАТАЛГААЖУУЛСАН 

БАЙГУУЛЛАГЫН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ 

Нэр   

Хаяг   

Итгэмжлэл олгосон байгууллагын нэр   

2.ОРГАНИК ХҮНС ИМПОРТЛОГЧИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ 

Нэр   

Хүнс импортлогчоос Мэргэжлийн хяналтын 

байгууллагад гаргасан мэдэгдлийн хуулбар 
  

Хаяг (цахим шуудангийн хаяг байршил, утас)   

Импортын органик хүнсний бүртгэл хариуцсан 

ажилтны овог нэр, албан тушаал, утас, цахим 

шуудангийн хаяг 

  

3.ИМПОРТЫН ОРГАНИК ХҮНСНИЙ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЭЛ 

Импортын органик хүнсний оноосон нэр   

Үйлдвэрлэгчийн нэр, хаяг, экспортлогч улсын эрх 

бүхий байгууллагаас олгосон бүртгэлийн дугаар 
  

Сав баглаа боодлын шошгон дээрх органик 

болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээ, мэдэгдэл 
  

Бүтээгдэхүүний төлөв байдал, савлагаа, жин, гадаад 

байдал 

  

  

Органик орцын хувь хэмжээ, %-иар <69 70-89 90-99  100 



        

Гаалийн хилээр нэвтрэх боомтын нэр, хугацаа   

Тээврийн хэрэгслийн төрөл   

  

…………………… (нэр) органик хүнс импортлогч миний Монгол Улсын органик хүнсний 

бүртгэлд бүртгүүлэхээр “Органик хүнсний бүртгэл, мэдээллийн сан”-д бүрдүүлж өгсөн 

бүх бичиг баримт үнэн болно. 

  

…………….. гарын үсэг, тамга …… он ….. сар …… өдөр 

 

 

Хавсралт 3 

ОРГАНИК ХҮНСНИЙ БҮРТГЭЛИЙН ДУГААРЫН ЖИШИГ ЗАГВАР 

  

Үндэслэл Товчлол Тайлбар 

Бүтээгдэхүүний гарал үүсэл 

FOF 

  

LOF 

  

COF 

Foreign organic food=импортын органик хүнс; 

Local organic food=дотоодын  үйлдвэрийн органик хүнс 

“In conversion” organic food= Шилжилтийн үеийн 

органик хүнс 

  

БТКУС-ийн гадаад худалдааны барааны 

ангилалын тухайн бүтээгдэхүүнд хамаарах 

мөрийн 4 оронтой дугаар 

0000 

Жишээлбэл: үхрийн махны хувьд 0210 гэсэн мөрийн 

дугаарыг хэрэглэнэ. 

  

Бүртгэсэн он, сар 0000 Жишээлбэл: 1807= 2018 оны 7 сар 

Тухайн оноосон нэр бүхий органик хүнсний 

бүтээгдэхүүнд олгосон дугаар 
00000 00050 гэх мэт  5 цифрээр 

  

  


