
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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0 78 0 0

1

Мал амьтны эрүүл мэндийн

тухай хууль 30.1, 30.5.1,

Мал эмнэлгийн

үйлчилгээний нэгжийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

5368:2018 стандарт  4.1 

Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгж нь

мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх

итгэмжлэл бүхий малын эмчтэй, эмч

нь тухайн орон нутагт байнга оршин

суугдаг

0 9

2

Мал, амьтны эрүүл мэндийн

тухай хууль 30.2, 30.2.2,

31.3.2 Мал эмнэлгийн

үйлчилгээний нэгжийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

5368:2018 стандарт  4.1  

Тодорхой төрлийн мал, амьтны

өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх,

оношлох эмчлэх, тэмцэх, тухайн мал,

амьтны түүхий эд, бүтээгдэхүүний

аюулгүй байдлыг хангах чиглэлээр

төрөлжсөн мэргэжлийн тусламж

үйлчилгээний нэгжийн үйл

ажиллагаа эрхлэх талаар улсын 

0 9

№1.15.3.ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭЖЛИЙН ТУСЛАМЖ 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МАЛ ЭМНЭЛГИЙН НЭГЖИЙН ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

Авсан 

оноо

Нэг: Ерөнхий мэргэжлийн, тусламж үйлчилгээний нэгж эрхлэхэд 

тавигдах ерөнхий шаардлага

Хуудас 1



3

Техникийн ажилтан нь мал, амьтны

өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх,

оношлох, эмчлэх, халдварт өвчинтэй

тэмцэх, мал, амьтны гаралтай түүхий

эд, бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг

хангах чиглэлээр тодорхой сургалтад

хамрагдаж мэдлэг, ур чадвар

эзэмшсэн, мэргэжлийн үнэмлэхтэй

эсэх;

0 9

4

Туслах ажилтны хэрэгжүүлж байгаа

үйл ажиллагаанд нэгжийн малын эмч

удирдамж гаргаж, заавар өгдөг

0 6

5

Мал, амьтны эрүүл мэндийн

тухай хууль 30.2.1, Мал

эмнэлгийн үйлчилгээний

нэгжийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 5368:2018

стандарт 4.4  .

Тархвар зүйн судалгаа болон

лабораторийн оношилгоо,

шинжилгээний дүн дээр тулгаарлан

мал эмнэлгийн мэргэжлийн

байгууллагаас гаргасан шийдвэрийн

дагуу тодорхой нутаг дэвсгэрийн

мэдрэмтгий бүх малыг хамруулан

арга хэмжээ хэрэгжүүлдэг

0 9

6

Мал эмнэлгийн

үйлчилгээний нэгжийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

5368:2018 стандарт 7.1.5 

Тархвар зүйн судалгаанд тулгуурлан

халдварт өвчнөөс урьдчилан

сэргийлэх арга хэмжээнд

шаардагдах вакцин, биобэлдмэлийн

захиалгыг холбогдох байгууллагад

хүргүүлж графикын дагуу малчдад

үйлчилгээ үзүүлдэг

0 9

7

Мал эмнэлгийн

үйлчилгээний нэгжийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

5368:2018 стандарт  7.1.6 

Эм биобэлдмэлийг зааврын дагуу

тээвэрлэж, хадгалж, зарцуулдаг

бөгөөд малд урьдчилан сэргийлэх

үзлэг, тарилга, туулга, угаалга хийсэн

тухай жагсаалт актыг малчнаар

баталгаажуулдаг

0 9

8

Мал, амьтны эрүүл мэндийн

тухай хууль 30.5.3, 31.3.2,

Мал эмнэлгийн

үйлчилгээний нэгжийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

5368:2018 стандарт 4.4  

Харьяалах мал эмнэлгийн тасаг

төрийн хяналтын байгууллагаас

улсын байцаагчийн дүгнэлт

гаргуулдаг

0 9

9

Мал, амьтны эрүүл мэндийн

тухай хууль 30.12, Мал

эмнэлгийн үйлчилгээний

нэгжийн бүтэц,үйл

ажиллагаа MNS 5368:2018

стандарт 4.4 

Сум, дүүргийн Засаг дарга, мал

эмнэлгийн тасаг, үйлчилгээний

нэгжийн хамтран байгуулсан

гэрээгээр мал эмнэлгийн ажил

үйлчилгээг гүйцэтгэдэг

0 9

0 93 0 0

Мал, амьтны эрүүл мэндийн

тухай хууль 30.21, Мал

эмнэлгийн үйлчилгээний

нэгжийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 5368:2018

стандарт 4.2 

 Хоёр: Барилга байгууламж , тоног төхөөрөмж

Хуудас 2



10

Төрөлжсөн мэргэжлийн тусламж,

үйлчилгээ үзүүлэх мал эмнэлгийн

үйлчилгээний нэгжийн барилга,

байгууламж нь сургууль, цэцэрлэгээс

200 м-ээс дээш зайд алслагдсан

байх. 

0 9

11

Ажлын байр нь нийтийн орон сууцны

барилга, байгууламжаас аслагдсан,

эсхүл орц гарц, бусад төрлийн

үйлчилгээний байгууллагын орц,

гарцтай давхцаагүй.  

0 6

12

Мал эмнэлгийн үйлчилгээний

нэгжийн барилга, байгууламж руу

орох хэсэг нь нийтийн эзэмшлийн

зам, талбай, цэцэрлэгт хүрээлэнгээс

тусгаарлагдсан

0 6

13

Мал эмнэлгийн барилга нь

хүлээлгийн,. эмчилгээ, үйлчилгээний

зориулалтаар зохион байгуулагдсан 

0 6

14

Ажлын байрыг ариутгал,

халдваргүйжүүлэлт хийхэд

тохиромжтой ус чийг нэвтрэхгүй

материалаар доторлосон.

0 6

15

Байгууллагын нэр хаяг, ажиллах

цагийн хуваарийг үйлчлүүлэгчдэд

харагдах газар байрлуулсан,

гэрэлтүүлэгтэй

0 6

16
Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт

гаргуулсан 
0 6

17

Багаж тоног төхөөрөмжийн

ашиглалтын журнал тогтомол

хөтөлж, засвар, үйлчилгээ хийлгэх,

хэмжих хэрэгслийг мэргэжлийн эрх

бүхий байгууллагаар

баталгаажуулсан

0 6

18

Ажлын байранд аюулгүй

ажиллагааны санамж, анхааруулга

байрлуулж заавар зөвлөгөө өгдөг

0 6

19

Урьдчилан сэргийлэх үзлэг,

шинжилгээний суурин болон,

зөөврийн хашаатай 

0 6

20
Вакцин зөөвөрлөх, тээвэрлэх

зориулалттай бага оврын хөргүүртэй 
0 9

21

Малын хашаа, хороо, өтөг бууцыг

графикт хугацаанд зааврын дагуу

хэрэгжүүлдэг /акт, график

төлөвлөгөө/

0 9

Мал, амьтны эрүүл мэндийн

тухай хууль 30.1, Мал

эмнэлгийн үйлчилгээний

нэгжийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 5368:2018

стандарт 6.1, 7.1.7, 8.1.1

Мал, амьтны эрүүл мэндийн

тухай хууль 30.1, Мал

эмнэлгийн үйлчилгээний

нэгжийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 5368:2018

стандарт 6.1, 7.1.7, 8.1.1

Хуудас 3



22

Шаардлага хангасан мал угаалгын

ванн (суурин эсвэл зөөврийн),

урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ,

үзлэг, шинжилгээний зориулалт

бүхий хашаа (суурин эсвэл зөөврийн)-

тай

0 6

23

Үйлчилгээний уналга, тээврийн

хэрэгсэл, ариутгалын тоног

төхөөрөмжтэй

0 6

0 12 0 0

24

Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгж нь

ажиллагсадтайгаа хөдөлмөрийн

гэрээ байгуулж, хүний нөөцийг

хөгжүүлэх төлөвлөгөөтэй 

0 6

25
Төрөлжсөн мэргэжлийн тусламж,

үйлчилгээний нэгж нь гэрээгээр

ажиллах итгэмжлэл бүхий малын их, 

0 6

0 114 0 0

26

Мал эмнэлгийн

үйлчилгээний нэгжийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

5368-2018 стандарт 6.3, 7.1 

Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, норм,

норматив,малын эмч, техникийн

ажилтны ёс зүйн дүрэм баримталж

ажилладаг

0 6

27

Үйлчлүүлэгчдээс мэдээ мэдээлэл,

өвчний дуудлага , санал хүсэлтийг

цахим болон утсаар авах боломж

бүрдүүлсэн, үйлчилгээний үнэ тариф

ил тод байдаг

0 6

28

Мал эмнэлгийн чиглэлээр мэдлэг

олгох сургалт явуулахад шаардагдах

сурталчилгааны материал, гарын

авлагатай

0 6

29

Мэргэжлийн ном, хэвлэл, гарын

авлага, хууль дүрэм, журмын эмхтгэл

бүхий номын сантай 

0 6

30

Нийтийн эрүүл мэндийг хамгаалах

чиглэлээр орон нутгийн удирдлага,

эрүүл мэндийн байгуулага, олон

нийт, иргэдийг оролцуулсан хамтран

ажиллах гэрээ, хэлцэл хийсэн

0 9

31

Ариутгал, халдваргүйтгэл хийх багаж

тоног төхөөрөмж,,

халдваргүйтгэлийн бэлдмэлийг

хадгалах тусгай сав, агуулахтай 

0 6

32

Үзлэг оношлогоо хийхэд халдварт

өвчний сэжиг илэрсэн тохиолдолд

харъяалах мал эмнэлгийн тасагт

мэдэгдсэн, сорьц илгээсэн бүртгэл

журналтай

0 9

Мал эмнэлгийн

үйлчилгээний нэгжийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

5368-2018 стандарт 6.3, 7.1 

Гурав. Хүний нөөц

Мал эмнэлгийн

үйлчилгээний нэгжийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

5368-2018 стандарт 6.2,3,

8.1.2 8.1.5 

 Дөрөв. Мал эмнэлгийн үйл ажиллагаа

Мал, амьтны эрүүл мэндийн

тухай хууль 30.1, Мал

эмнэлгийн үйлчилгээний

нэгжийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 5368:2018

стандарт 6.1, 7.1.7, 8.1.1

Хуудас 4



33

Мал эмнэлгийн үйлчилгээнд Монгол

Улсын малын эмийн бүртгэлд

бүртгэгдсэн чанрын баталгаатай, эх

хэлээр хэвлэгдсэн хэрэглэх

заавартай эм, бэлмэлийг зааврын

дагуу хэрэглэдэг

0 9

34

Эм, биобэлдмэл, вакциныг зааврын

дагуу тээвэрлэж, хадгалж,

зарцуулдаг бөгөөд эм бэлдмэл

хэрэглэсэн тухай бүрт мал, амьтны

эрүүл мэндийн дэвтэрт бичиж

тэмдэглэдэг

ж 9

35

Мал, амьтан тэдгээрийн гаралтай

түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг бэлтгэх,

худалдаалах, тээвэрлэх үед мал

эмнэлэг, ариун цэвэр гарал үүслийн

тодорхойлолт олгосон судалгаа,

шилжиж ирсэн малын эрүүл мэнд-

гарал үүслийг архивладаг

0 9

36

Мал, амьтны эрүүл мэндийн

тухай хууль 30.5.2, Мал

эмнэлгийн үйлчилгээний

нэгжийн бүтэц, үйл

ажиллагаа MNS 5368-2018

стандарт 7.1.4 

Мал эмнэлгийн ажил, үйлчилгээг

эрхлэх үйл ажиллагааны ойрын

болон хэтийн бизнес төлөвлөгөө, гоц

халдварт халдварт, паразит өвчний

тархвар зүйн судалгаатай

0 9

37
Мал, амьтны эрүүл мэндийн

тухай хууль 30.13.3 

Мал эмнэлгийн үйлчилгээний тайлан,

мэдээг хууль тогтоомжид заасан

хугацаанд гаргаж, мал эмнэлгийн

тасагт хүргүүлдэг

0 6

38
Мал, амьтны эрүүл мэндийн

тухай хууль 26.26.3 

Малын эмч мал. амьтны эмчилгээнд

хэрэглэсэн эмийн нэр огноо,

хэрэглэсэн тун, хэмжээний талаарх

мэдээллийн МАЭМ-ийн бүртгэлийн

дэвтэрт тухай бүр тэмдэглэж

баримтжуулдаг

0 9

39
Мал, амьтны эрүүл мэндийн

тухай хууль 26.26.4

Мал, амьтны эмийн зохистой

хэрэглээг хэвшүүлэх сургалт зохион

байгуулдаг

0 6

40
Мал, амьтны эрүүл мэндийн

тухай хууль 24.24.1
Мал, амьтныг эмчлэх жор бичдэг 0 9

0 57 0 0

41
Ажлын байр нь эрүүл ахуй, хөдөлмөр

хамгааллын нөхцөлийг хангасан, 
0 9

42

Өрөө тасалгаануудад хангалтай

байгалийн болон зохиомол

гэрэлтүүлэг, агааржуулалттай, цэвэр

усны эх үүсвэртэй, 40-50%-ийн

харьцангуй чийгтэй

0 6

43
Хөдөлмөр хамгааллын хувцас

хэрэгсэлтэй
0 6

Мал эмнэлгийн

үйлчилгээний нэгжийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

5368-2018 стандарт 6.3, 7.1 

Тав: Ажлын байрны эрүүл ахуй, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй 

ажиллагаа

Мал эмнэлгийн

үйлчилгээний нэгжийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

5368-2018 стандарт 6.4, 6.5,

7.2

Хуудас 5



44
Халдвар, хамгаалалын хувцас

хэрэгсэлтэй
0 6

45

Гэрээгээр ажиллаж байгаа малын

эмч, техникийн ажилтай туслах

ажилтанд аюулгүй ажиллагааны

зааварчилгаа өгч гарын үсэг

зуруулсан 

0 6

46

Хог хаягдлын савыг салхины доод

талд байрлуулах хог хадгалах

тээвэрлэх, халдваргүйтгэх, устгахад

холбогдох журам заавар мөрдөж

ажилладаг

0 6

47

Аюултай хог хаягдлыг зайлуулахдаа

мэргэжлийн байгууллагаар гэрээгээр

гүйцэтгүүлдэг

0 9

48

Малын хүүр сэг, зэм халдварын эх

булаг болох бусад зүйлийг устгах

зориулалтын цэгтэй 

9

0 45 0 0

49
Төрөлжсөн эмчилгээний өрөө

хэсэгтэй 
0 9

50 Мэс ажилбарын өрөө хэсэгтэй 0 9

51
Халдвартай амьтныг тугаарлах өрөө

хэсэгтэй 
0 9

52
Малын эмийн нөөц хадгалах өрөө

кабинеттэй 
0 9

53

Мал эмнэлгийн

үйлчилгээний нэгжийн бүтэц

үйл ажиллагаа MNS 5368-

2018 стандарт 8.5

Эм, бэлдмэлийн нөөц жороор

олгогддог
0 9

0 27 0 0

54
Дотоод хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах журам батлуулан мөрдөж 
0 9

55

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн

зөрчил дутагдлыг арилгахад

чиглэсэн арга хэмжээ авч

хэрэгжүүлдэг;

0 9

56
Дотоод хяналт шалгалтын тайлан

гаргадаг;
0 9

0 426 0 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

/ овог, нэр/

Төрийн хяналт шалгалтын

тухай хууль 7.2, Засгийн

газрын 2011 оны 311 дүгээр

тогтоол 

Мал эмнэлгийн

үйлчилгээний нэгжийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

5368-2018 стандарт 6.4, 6.5,

7.2

Зургаа. Тусгай шаардлага

Мал эмнэлгийн

үйлчилгээний нэгжийн

бүтэц, үйл ажиллагаа MNS

5368-2018 стандарт 8.2 

Долоо. Дотоод хяналт

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн

нэгж, байгууллагын эрх 

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хуудас 6



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

Тайлбар:            

Хуудас 7


