
 

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ 

Ангилалтын код: 67.120.10 

Тахианы хэсэглэж ангилсан мах. 
Техникийн ерөнхий шаардлага 

MNS 0703 : 2014 
 

Cuted and classified chicken meat. 
General technical requirements 

MNS 0703 : 2012-ын оронд 

Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2014 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 55 дугаар 

тогтоолоор батлав. 

Энэхүү стандарт 2014 оны 12 дугаар сарын 08-ны өдрөөс эхлэн хүчинтэй. 

Энэ стандартын норматив шаардлагыг заавал мөрдөнө. 

1 Хамрах хүрээ 

Энэхүү стандарт нь махны чиглэлийн тахианы мах үйлдвэрлэх, импортлох, экспортлох, 

шалгаж хүлээн авах, зах зээлд нийлүүлэх, савлах, шошголох, хадгалах, тээвэрлэхэд 

хамаарна. 

2 Норматив эшлэл 



Энэ стандартад олон улсын болон дараах үндэсний стандартуудаас эш татаж хэрэглэсэн 

бөгөөд хэрэв эдгээр стандартад өөрчлөлт орвол хамгийн сүүлчийн албан ѐсны эх 

материалыг баримтална. Үүнд: 

TAS 6700:2005, Тайландын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний стандарт. Тахианы мах. 

UNECE standart ECE/TRADE/355, Гулууз болон хэсэглэн ангилсан тахианы мах 

MNS 2551:89, Мах, махан бүтээгдэхүүнийг шалгаж хүлээн авах ба сорьц авах, мэдрэхүйн 

эрхтнээр үнэлгээ өгөх журам 

MNS CAC MRL 2:2009, Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх малын эмийн үлдэгдлийн 

зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ  

MNS CAC 193:2007, Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх хорт болон бохирдуулагч бодисын 

ерөнхий стандарт 

MNS 4504:2008, Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх хүнд металын үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх 

хэмжээ 

MNS 5868:2008, Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх пестицидийн үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд 

хэмжээ 

MNS 6308:2012, Хүнсний бүтээгдэхүүн дэх бичил биетний аюулгүй байдал болон эрүүл 

ахуйн шалгуур үзүүлэлтийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ 

MNS CAC 1:2007, Савласан хүнсний бүтээгдэхүүний шошгололтонд тавих ерөнхий 

шаардлага 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ МОНГОЛИИ 

Код категории: 67.120.10 

Разделенное и классифицированное 
куриное мясо. Общее техническое 
требование. 

MNS 0703 : 2014 
 

Cuted and classified chicken meat. 
General technical requirements 

MNS 0703 : 2012-ын оронд 

27 ноября 2014 года национальный совет по стандартизации утвердил 55-ое 

постановление. 

Настоящий стандарт действителен начиная с 8 декабря 2014 года.  

Нормативные требования настоящего стандарта должны быть соблюдены. 

1 Область применения 



Настоящий стандарт распространяется на производство, импорт, экспорт, прием, 

поставку, упаковку, маркировку, хранение, транспортировку  мяса кур.  

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы международные и национальные нормативные 

ссылки.  Если ссылочный стандарт изменен, то при пользовании настоящим 

стандартом следует руководствоваться измененным стандартом. На следующие 

стандарты: 

TAS 6700:2005, Тайландский стандарт на сельскохозяйственные продукты. Куриное 

мясо.  

UNECE standart ECE/TRADE/355, Тушка кур и их части. 

MNS 2551:89, Правила приема, сдачи проб, оценка с помощью органов чувств мясо и 

мясных продуктов. 

MNS CAC MRL 2:2009, Максимальные допустимые уровни остатков ветеринарных 

препаратов в пищевых продуктах. 

MNS CAC 193:2007, Общий стандарт опасных и вредных веществ в пищевых продуктах 

MNS 4504:2008, Допустимый уровень остатков тяжелых металлов в пищевых продуктах 

MNS 5868:2008, Максимальные допустимые уровни остатков пестицидов в пищевых 

продуктах. 

MNS 6308:2012, Допустимые уровни содержания микроорганизмов и их критерии оценки 

биобезопасности в пищевых продуктах 

MNS CAC 1:2007, Общие требования к маркировке упакованных пищевых продуктов  


