№1.15.2
_____________________________________________________
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
Утас: ______________;

E-mail: info@inspection.gov.mn;

Факс: ______________;

Web: http://www.inspection.gov.mn;

МАЛ ҮРЖЛИЙН НЭГЖИЙН ҮЙЛ
АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
Хяналт шалгалтын төрөл

Удирдамж
Дугаар

Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;
Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн

Төлөвлөгөөт
Төлөвлөгөөт бус
Зөвлөн туслах үйлчилгээ
Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн
Төрөл
Нэр
Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No

Регистрийн No

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар
Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан
Албан тушаал
Овог, нэр

Утас, и-мэйл

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан
Албан тушаал
Овог, нэр

Утас, и-мэйл

Үйл ажиллагаа
Чиглэл :

Үйл ажиллагаа эрхэлсэн
хугацаа

Хяналтын объект
Хаяг, байршил

Хүчин чадал
Малчин өрхийн тоо
Малын тоо

Ажилтны тоо
Нийт ажилтан

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын
хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар илэрч байсан
зөрчлүүд

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга
хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Малын эмч

Мал зүйч

Техникч

1

2

3
4

Асуултууд

Нэг. Нэгжийн бүрэн эрхэд хамаарах заалтууд
Малын удмын сангийн холбогдолтой мэдээ
судалгааг гаргаж, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах,
МУСЭМХТХ 6.1.5
сургалт зохион байгуулдаг;
Мал бүхий иргэн, хуулийн этгээдэд мэргэжил арга
зүйн туслалцаа үзүүлэх, шинжлэх ухаан,
МУСЭМХТХ 6.1.6
технологийн ололтыг нэвтрүүлдэг;
Мал үржлийн ажил, үйлчилгээний талаар сум,
МУСЭМХТХ 6.4.2
дүүргийн Засаг дарга, үйлчлүүлэгч иргэн, хуулийн
этгээдтэй гэрээ байгуулж ажилладаг;
Нийт мал сүрэгт үзлэг хийж цөм сүрэг, гойд ашиг
МУСЭМХТХ 6.4.4
шимт мал сонгон шалгаруулдаг;

5 МУСЭМХТХ 6.4.5

Цөм сүрэг, хээлтүүлэгч, гойд ашиг шимт малыг
бүртгэлд авч гэрчилгээ олгон баталгаажуулах, ашиг
шимийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлдог;

Цөм сүргээс стандартын шаардлага хангасан
үржлийн мал бойжуулах,үржүүлгийн
6 МУСЭМХТХ 6.4.7
бүтээгдэхүүнээр хэрэглэгчдэд чанартай үйлчилгээ
үзүүлдэг;
Бог малын хээлтүүлэгчийг нийлүүлгийн бус улиралд
7 МУСЭМХТХ 14.2.10
эх сүргээс тусгаарлан маллах зөвлөмж өгч, хяналт
тавьдаг;
Хоёр.Малын үржлийн ажил, үйлчилгээний нэгжийн бүтэц, үйл ажиллагаа
Малын үржлийн мэргэжлийн ажил үйлчилгээг мал
8
5.4
зүйч гүйцэтгэдэг;
Үйлчилгээний нэгж нь мал зүйч, зохиомол
9
6.1.1
хээлтүүлгийн технологич болон шаардлагатай үед
ажиллах орон тооны бус ажилчинтай;
2.1 Ажлын байр, тоног төхөөрөмж
Үйлчилгээний нэгж нь зориулалтын байр, тоног
10
төхөөрөмжтэй;
Хөдөлмөр хамгааллын иж бүрэн хувцас,
11
хэрэгсэлтэй;
Үр, хөврөл үр болон бэлдмэл хадгалах, тээвэрлэх
12
зориулалтын тоног төхөөрөмжтэй;
Технологийн шаардлага хангасан үзлэг, ангилалт
13
6.2.1.
хийх зориулалтын хашаатай;
14
100-150 кг-ын пүүтэй;
15
Палькметр /Таяг/-тай;
16
Циркуль /Гортиг/-тэй;
17
Лентметртэй;
18
Микроскоп иж бүрдэлтэй;
19
Үйлчилгээний уналга, тээврийн хэрэгсэлтэй;
20
Цөм сүрэгт хүрэлцээтэй хээлтэгчтэй;
2.2 Үйл ажиллагаа
Малын үржлийн ажил, үйлчилгээг эрхлэх үйл
21 6.3.2
ажиллагааны ойрын болон хэтийн бизнес
төлөвлөгөөтэй, мөрдөж ажилладаг;

Шаардлага
хангаагүй

Хууль тогтоомж, дүрэм,
№ журам, стандартын нэр,
зүйл, заалт

Авсан оноо

Шаардлага
хангасан

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ АСУУЛТУУДЫН ЖАГСААЛТ
Батлагдсан
оноо

Хяналт
шалгалт

0

42

0

0

3

0

3

0

6

0

9

0

6

0

6

0

9

0

81

0

6

0

3

0

45

0

6

0

6

0

3

0

6

0
0
0
0
0
0
0
0

3
3
3
3
3
3
6
27

0

3

Гүйцэтгэлийн
шалгалт
0

0

0

0

0

0

0

22

Малд үзлэг ангилалт, тохируулан сонголт хийх, цөм
сүрэг бүрдүүлэх, бүртгэлжүүлэх, малын удам
гарвал, ашиг шимийн бүртгэл, мэдээллийн сан бий
болгох ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулдаг;

6.3.3

Холбогдох мэдээ, тайланг төрийн байгууллагаас
баталсан албан ёсны маягт, зааврын дагуу
тогтоосон хугацаанд гаргаж холбогдох газарт
мэдээлдэг;
Үйлчилгээний хүрээний малын ашиг шимийн гарц,
чанарыг тодорхойлж, гойд ашиг шимт мал
шалгаруулж, үржлийн малын үзэсгэлэн, дуудлага
худалдааг зохион байгуулдаг;
Мал төллөлтийн зохистой хугацаа, хээлтүүлгийн
аргыг бүс нутгийн онцлогт тохируулан сонгож
хэрэглэдэг;
Стандартын шаардлага хангасан үржлийн
хээлтүүлэгч бойжуулж үржилд ашигладаг;
Мал үржлийн ажил, үйлчилгээнд эрх бүхий
байгууллагаас баталгаажуулсан, үржүүлгийн
бүтээгдэхүүнийг хэрэглэдэг;
Гурав. Үржлийн мал бойжуулж борлуулах журам
Цөм сүргийн малд үржлийн анхан шатны
бүртгэлийг бүрэн хөтөлж мал бүр нь хувийн
дугаартай;

23 6.3.4

24 6.3.5

25 6.3.6
26

6.3.7

27

6.3.9

0

3

0

3

0

3

0

3

0

6

0

6

0

27

0

9

28

2.1.2

29

2.1.4

Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд
хээлтүүлэгч малыг жил бүр бүрэн хамруулж эрүүл
болохыг мэргэжлийн байгууллагаар тогтоолгодог;

0

6

30

2.1.8

Цөм сүргийн малд үр төлийн чанараар шалгагдаж
баталгаажсан, хээлтүүлэгчийг ашигладаг;

0

6

0

6

0
0

15
6

33 Хээлтүүлэгчийг хянан
Үржлийн карт, гэрчилгээнд баяжилт тогтмол хийдэг;
батлгаажуулах журам 4.1
Цөм сүрэг, үржлийн хээлтүүлэгчийг сумын бүртгэл
34
мэдээллийн нэгдсэн санд хамруулдаг;
НИЙТ ОНОО

0

6

0

3

ҮНЭЛГЭЭ

0

165

31
32

Хээлтэгч, хээлтүүлэгчийн зохистой тохироог хангах
хэмжээнд хээлтүүлэгчийн хангамжтай;
Дөрөв. Хээлтүүлэгчийг хянан баталгаажуулах журам
Өсвөр хээлтүүлэгчийг цөм сүргээс бойжуулсан;

>=50%
[30%-49%]
<=29%

Их эрсдэлтэй
Дунд эрсдэлтэй
Бага эрсдэлтэй

0

0

0

0

0

0

...........
эрсдэлтэй

...........
эрсдэлтэй

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Оноо

Үнэлгээ

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга
авах арга хэмжээ
тоон үзүүлэлт

Биелэлт

а/ Акт
•Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон
•Түр зогсоосон
•Сэргээсэн
•Нөхөн төлбөр тогтоосон
•Шинжилгээний дээж авсан
•Устгасан
•Хураасан

б/ Албан шаардлага
•Заалтын тоо

в/ Дүгнэлт
•Үйл ажиллагааны
•Ажлын байрны
•Бүтээгдэхүүний

г/Улсын орлого болгосон эд
зүйлс /төгрөг, ш, л, кг.../
д/Нөхөн төлбөр
е/Торгууль, шийтгэвэр
•Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн
•Иргэнд тоо/мөнгөн дүн
•Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн
нэгж, байгууллагын эрх бүхий
албан тушаалтан

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

__________________________

__________________________

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

__________________________

__________________________

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ
Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Оноо

Үнэлгээ

Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга

Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
Улсын байцаагчийн албан тушаал

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн
нэгж, байгууллагын эрх бүхий
албан тушаалтан

__________________________

__________________________

__________________________

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

__________________________

__________________________

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

