№2.15. АМЬТНЫ НӨӨЦИЙГ АШИГЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ
ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналтын байгууллага:
Шалгуулагч этгээдийн нэр:
Объектын нэр:
Регистрийн дугаар:
Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..
Шаардлага хангасан
асуултын тоо:

Хууль сахин
мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй
нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх
магадлалын хувь:

Эрсдэл
үүсэх
магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Хууль тогтоомж, дүрэм, журам,
стандартын нэр, зүйл, заалт

Асуултууд

1

2

Амьтны
тухай
хуулийн
Агнуурын нөөцийг хариуцан
25.1,Ховор
амьтан
агнах,
1
хамгаалах, ашиглах, эзэмших
барих
зөвшөөрөл
олгох
гэрээ, гэрчилгээтэй
журмын 6,1
2 БОНБТХ 7.2

Байгаль орчинд нөлөөлөх
байдлын үнэлгээтэй

Хариуцаж буй агнуурын бүс
нутгийн нарийвчилсан агнуур
АТХ 23.4.2, Ховор амьтан
зохион байгуулалтыг мэргэжлийн
3 агнах, барих зөвшөөрөл олгох
байгууллагаар хийлгэж, ан
журмын 6.1,
агнуурын менежментийн
төлөвлөгөөтэй

4

АТХ 26.1

Ан
агнуурын
менежментийн
төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу
тухайн
жилд
үйлдвэрлэлийн
болон тусгай зориулалтаар агнах,
барих агнуурын амьтны тоо
хэмжээний дээд хязгаарт багтаан
агнаж,барьдаг

Шаардлага
хангаагүй

№

Шаардлага
хангасан

Батлагдсан
оноо

3

4

0

20

0

10

0

10

0

10

Авсан
оноо

Гүйцэтгэлийн
шалгалт

5

6

5

6

АТХ 21.1,6

Ховор загасыг зөвхөн нэг салаа
сэтгүүртэй, үзүүртээ сэртэнгүй
дэгээг ашиглаж, хиймэл
өгөөшөөр гэмтээлгүй барьж,
усанд нь буцааж тавьдаг

АТХ 18.2,22.7

Агнуурын болон ховор амьтныг
тэжээврээр үржүүлж, эмийн
болон бусад түүхий эд бэлтгэх
зориулалтаар ашигладаг

0

10

0

10

0

10

7

АТХ 27.1.3

Агнуурын амьтныг хамгаалах,
өсгөн үржүүлэх арга хэмжээний
төлөвлөгөө, түүнийг хэрэгжүүлэх
санхүүгийн чадавхтай

8

АТХ 21.1.2

Амьтан агнах, барих хугацааг
чанд мөрддөг

0

10

Химийн болон тэсэрч дэлбэрэх
бодис хэрэглэдэггүй

0

5

9
АТХ 21.1.3

Агаарын болон авто тээврийн
хэрэгслээр хөөж, гэрэлтүүлдэггүй

10

11

АТХ 27.1.2

Мэргэжлийн үнэмлэх бүхий
боловсон хүчин, анчидтай байх

0

10

12

АТХ 21. 1.1

Амьтан агнах, барих төлбөр,
зөвшөөрлийн хураамж төлдөг

0

10

13

АТХ 25.3

Ан амьтан, тэдгээрийн түүхий
эдэд гарал тодорхойлолт авдаг

14

АТХ 6.2

Биотехникийн арга хэмжээ авч
хэрэгжүүлдэг

0

40

0

175

ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн нэгж
байгууллагын
үйл
Дотоод хяналт шалгалтыг зохион
ажиллагаанд дотоод хяналт
15
байгуулах журам батлуулан
шалгалтыг зохион байгуулах
мөрдөж ажилладаг
нийтлэг
журам,
Засгийн
газрын 311 тогтоол
НИЙТ ОНОО

Хяналтын
чиглэл,
тушаалын нэр

0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ
албан Хяналтын
чиглэл,
албан Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн
нэгж, байгууллагын эрх бүхий
тушаалын нэр

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар:

