
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1 2 3 4 5 6

0 236 0 0

1

Мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх

итгэмжлэл, зэрэг дэв бүхий мал

зүйчтэй;

0 10

2
Стандартын шаардлага хангасан

байр, тоног төхөөрөмжтэй;
0 10

3
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 11.6

Мал үржүүлэг, технологийн ажил,

үйлчилгээний нэгж нь тухайн сум,

дүүргийн Засаг дарга,

үйлчлүүлэгчтэй гэрээ байгуулж

ажилладаг;

0 10

4
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 11.6.1

Малын үржлийн ажлын стратегид

нийцүүлэн үржүүлэг, технологийн

ажил, үйлчилгээний нэгжийн

стандарт, технологийг мөрдөж

ажилладаг;

0 10

5
Баталгаажсан үүлдэр, омгоос цөм

сүрэг бүрдүүлдэг;
0 10

6
Өсвөр малыг үржилд шилэн

сонгодог;
0 10

7 Ялган суурилалт хийдэг; 0 10

8
Хээлтэгч, хээлтүүлэгчийг үржлийн

нас хүртэл бойжуулж, борлуулдаг;
0 10

№1.15.2.МАЛ ҮРЖҮҮЛЭГ, ТЕХНОЛОГИЙН АЖИЛ, 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭГЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ 

ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 11.2

Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 11.6.2

Асуултууд

Нэг. Хуулийн холбогдох заалтууд

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Батлагдсан 

оноо

Авсан 

оноо

Хуудас 1



9

Технологийн зохистой хугацаанд

үржлийн малд үзлэг, ангилалт

хийдэг;

0 6

10 Тохируулан сонголт хийдэг; 0 6

11 Бүртгэл хөтөлдөг; 0 6

12

Бог малын, шаардлагатай

тохиолдолд бод малын

хээлтүүлэгчийг эх сүргээс тусгаарлан

малладаг;

0 8

13 Хяналтанд авч бүртгэл хөтөлдөг; 0 8

14
Түрээслэх бол гэрээгээр

ашиглуулдаг;
0 8

15
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 11.6.5

Малын нөхөн үйлдвэрлэлийг

зохицуулах, биотехнологийн ололт,

биотехникийн аргыг нэвтрүүлдэг;

0 10

16

Зохиомол хээлтүүлгийн үйлчилгээ

эрхлэх чиглэлээр мэргэжил арга зүйн

зөвлөгөө өгдөг;

0 8

17

Малын арчилгаа, маллагаа,

тэжээллэг технологийг мөрдүүлэх

чиглэлээр мэргэжил арга зүйн

зөвлөгөө өгдөг;

0 8

18

Малын төрөл хоорондын харьцаа,

сүргийн зохистой бүтцийн чиглэлээр

мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгдөг;

0 8

19
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 11.6.7

Малын генетик нөөцийн ашиглалтын

асуудлаар санал боловсруулж, эрх

бүхий байгууллага, этгээдээр

шийдвэр гаргуулж, гаргасан

шийдвэрийг хэрэгжүүлдэг;

0 10

20
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 11.6.8

Малын удам гарваль, үүлдэрлэг

байдал, ашиг шимийг тодорхойлох,

мал үржүүлэг, технологийн ажил,

үйлчилгээг арга зүйн удирдлагаар

хангадаг;

0 9

21
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 11.6.9

Аймаг, нийслэлийн хөдөө аж ахуйн

асуудал хариуцсан байгууллагын

мал үржлийн албаны

зөвшөөрөлгүйгээр малд үржил

селекцийн ажлыг явуулан үүлдэрлэг

байдлыг алдагдуулах үйл

ажиллагаанд хяналт тавьж эрх бүхий

байгууллагад мэдээлдэг; 

0 8

Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 11.6.3

Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 11.6.4

Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 11.6.6

Хуудас 2



22
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 11.6.10

Үржүүлгийн бүтээгдэхүүн болон

малын гаралтай түүхий эд,

бүтээгдэхүүнд чанарын үзлэг,

шинжилгээ хийж бүртгэх,

тодорхойлолт гаргах, зах зээлийн

эрэлт хэрэгцээнд нийцэж байгаа эсэх

талаар малчин, мал бүхий этгээд,

хуулийн этгээдэд мэргэжил, арга

зүйн зөвлөгөө өгдөг;

0 8

23
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 11.6.11

Үржлийн малд хийсэн үзлэг,

ангилалтын бүртгэл, хээлтүүлэгчийн

бүртгэл, мал аж ахуйн гаралтай

бүтээгдэхүүнд шинжилгээ хийлгэсэн

бүртгэл, зөвлөгөө өгсөн бүртгэл

мэдээллийг сум, дүүргийн хөдөө аж

ахуйн тасагт хүргүүлж нэгдсэн

бүртгэлд хамруулдаг;  

0 10

24

Мал амьтны эрүүл

мэндийн тухай хууль

24.4.3

Жороор олгох мал, амьтны эмийг

жоргүйгээр дур мэдэн хэрэглэдэггүй;
0 15

25
Мал амьтны эрүүл

мэндийн тухай хууль 26.3

Мал, амьтны эмчилгээнд хэрэглэсэн

эмийн нэр, огноо, хэрэглэсэн тун,

хэмжээний талаарх мэдээллийг мал,

амьтны эрүүл мэндийн бүртгэлийн

дэвтэрт тухай бүр тэмдэглэж,

баримтжуулдаг;

0 10

26
Мал амьтны эрүүл

мэндийн тухай хууль 26.5

Малын эмийн улсын бүртгэлд

бүртгэгдээгүй эм худалдан авч

хэрэглэдэггүй;

0 10

0 21 0 0

27
Хог хаягдлын тухай хууль

10.2.2
Шаардлага хангасан хогийн савтай; 0 9

28
Хог хаягдлын тухай хууль

10.2.3

Хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх эрх

бүхий иргэн, аж ахуйн нэгж,

байгууллагатай хог тээврийн

үйлчилгээний гэрээ байгуулсан;

0 6

29
Хог хаягдлын тухай хууль

10.2.6

Хог хаягдлаа зориулалтын хогийн

сав болон цэгт хаях эсхүл хог

хаягдал цуглуулж тээвэрлэх эрх

бүхий байгууллагад шилжүүлдэг;

0 6

0 27 0 0

30

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах журам батлуулан мөрдөж

ажилладаг;

0 9

31

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн

зөрчил дутагдлыг арилгахад

чиглэсэн арга хэмжээ авч

хэрэгжүүлдэг;

0 9

Төрийн хяналт шалгалтын

тухай хууль 7.2, Засгийн

газрын 2011 оны 311

дүгээр тогтоол 

Хоёр. Хог хаягдал болон бохирдлын менежмент

Гурав. Дотоод хяналт

Хуудас 3



32
Дотоод хяналт шалгалтын тайлан

гаргадаг;
0 9

0 284

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Төрийн хяналт шалгалтын

тухай хууль 7.2, Засгийн

газрын 2011 оны 311

дүгээр тогтоол 

Тайлбар:            

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

/ гарын үсэг, тэмдэг/ / гарын үсэг, тамга/

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн

нэгж, байгууллагын эрх бүхий

албан тушаалтан

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хуудас 4


