
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:
Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 8.1.1

Малын үүлдэрлэг байдлыг

батжуулан сайжруулж, ашиг шимийн

гарц, чанарыг нэмэгдүүлдэг

0 10

2
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 8.1.3

Малын эрсдэл даах чадавхыг

бататган бэхжүүлдэг
0 9

3
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 8.1.4

Мал үржүүлэг, технологийн ажил,

үйлчилгээнд зохиомол хээлтүүлэг

болон биотехнологийн ололтыг

нэвтрүүлдэг

0 9

4
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 8.1.6

Тэжээллэг, аюулгүй хүнс

үйлдвэрлэж, нийлүүлдэг
0 10

5
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 8.4.1

Тухайн бүс нутагт үржүүлэхийг

зөвшөөрсөн үүлдэр, омгийн

хээлтүүлэгчийг ашиглаж, малыг

сонгон үржүүлэхдээ ашиг шимийн

чиглэлийг дур мэдэн өөрчлөөгүй, эрх

бүхий мэргэжлийн байгууллагын

зөвшөөрөлгүйгээр өөр үүлдрийн

малыг сайжруулагчаар ашигладаггүй

0 9

№1.31. МАЛЧИН ӨРХӨД  МАЛ ҮРЖИЛ,МАЛ ЭМНЭЛЭГ, 

АРИУН ЦЭВЭР, ХОРИО ЦЭЭРИЙН МӨРДӨЛТИЙГ 

ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС 

Батлагдсан 

оноо

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

Мал эмнэлэг, үржлийн ажил үйлчилгээнд хамрагдсан байдал

Авсан 

оноо

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх                   

магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Асуултууд

Хуудас 1



6
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 8.4.2

Үр, хөврөлийг мал үржүүлэг,

технологийн ажил, үйлчилгээний

нэгжийн хяналтын доор ашигладаг

0 6

7
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 8.4.3

Бог малын хээлтүүлэгчийг

нийлүүлгийн бус улиралд эх сүргээс

тусгаарлаж, мал үржүүлэг,

технологийн ажил, үйлчилгээний

нэгжид ялган төвлөрүүлж, зөвхөн

үржлийн насны малыг нийлүүлэгт

оруулдаг

0 10

8
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 8.4.4

Мал үржүүлэг, технологийн ажил,

үйлчилгээний жишиг үнээр тогтоосон

зардлыг хариуцдаг

0 9

9
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 8.4.5

Мал сүрэгт үзлэг, ангилалтыг

технологийн зохистой хугацаанд жил

бүр хийлгэж, ашиг шимт чанарыг

үнэлүүлж, баталгаажуулж, үржлийн

малын удам гарваль, ашиг шимийн

бүртгэл хөтөлж, стандартын

шаардлагад тэнцэхгүй

хээлтүүлэгчийг үржлээс хасдаг

0 10

10
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 8.4.6

Малын генетик нөөцийг тогтвортой

ашиглахтай холбогдох хууль

тогтоомж, шийдвэрийг биелүүлдэг

0 6

11
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 8.4.7

Үржлийн малын удам гарвалийн

гэрчилгээ болон шилжилт

хөдөлгөөний тодорхойлолтыг сум,

дүүргийн хөдөө аж ахуйн тасгаас

авдаг

0 10

12
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 8.4.8

Малын генетик нөөцөд хамааралтай

уламжлалт мэдлэгийг сум, дүүргийн

хөдөө аж ахуйн тасагт бүртгүүлж,

түгээн дэлгэрүүлдэг

0 10

13
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 8.4.9

Холбогдох журам, зааврын дагуу

малыг ялган тэмдэглэх, сум,

дүүргийн хөдөө аж ахуйн тасгийн

нэгдсэн бүртгэлд хамруулдаг

0 6

14
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 14.1.1

Бүс нутгийн онцлогийг харгалзан

өвөлжих, хаваржих бэлчээрийн малд

зориулж хадлан тэжээл бэлтгэх, ус,

хашаа байраар хангах, малыг

байгалийн эрсдэлээс хамгаалах

нөхцөлийг бүрдүүлсэн

0 6

15
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 14.1.2

Эрчимжсэн мал аж ахуйн малд ашиг

шимийн чиглэл, биологийн онцлогт

тохирсон арчилгаа, маллагаа,

тэжээллэгийн технологи мөрдөх,

малыг өлдөөхгүй байх, аюулгүй

нөхцөлөөр хангагдсан

0 9

Хуудас 2



16
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 14.1.3

Баталгаажсан үүлдэр, омгийн малыг

нутагшсан болон уугуул орчинд нь

үржүүлж хамгаалах, малын

үүлдэрлэг байдлыг алдагдуулаагүй

0 9

17
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 14.1.4

Мал үржүүлэг, технологийн ажил,

үйлчилгээг технологийн зохистой

хугацаанд мал үржүүлэг,

технологийн ажил, үйлчилгээний

нэгжээр гүйцэтгүүлж, үйлчилгээнд

малаа бүрэн хамруулж, мал барьж

туслах зэрэг шаардлагатай

нөхцөлөөр хангаж, үйл ажиллагааны

хөтөлбөрийг хамтран хэрэгжүүлдэг

0 10

18
Мал, амьтны эрүүл

мэндийн тухай хууль 7.3.1

Мал, амьтан өмчлөгч малын эмчийн

зааварчилгааны дагуу өвөлжөө,

хаваржаа болон эрчимжсэн мал аж

ахуйн байрны ойр орчимд мал,

амьтны хүүр, сэг зэм, биологийн

хаягдал устгах зориулалтын цэг

барьж ашигладаг

0 10

19
Мал, амьтны эрүүл

мэндийн тухай хууль 7.3.2

Малчин, амьтан маллагч нь хашаа,

байрны ойр орчимд болон ашиглаж

байгаа бэлчээрт гамшгийн улмаас

хорогдсоноос бусад шалтгаанаар

үхсэн мал, амьтны хүүр, сэг зэмийг

цуглуулж устгадаг

0 10

20
Мал, амьтны эрүүл

мэндийн тухай хууль 7.3.5

Хот, суурин газрын нутаг дэвсгэрт

мал, амьтан маллаж байгаа иргэн,

хуулийн этгээд Эрүүл ахуйн тухай

хуулийн 20.1.8-д заасан гэрийн

тэжээвэр амьтны ялгадсаар

бохирдуулах, зориулалтын бус

газарт бие засах, хог хаягдлыг ил

задгай хаях, шатаахыг хориглох

үүргийг хүлээдэг

0 5

21
Мал, амьтны эрүүл

мэндийн тухай хууль 7.3.6

Мал, амьтан үхсэн бол хашаа, байр,

орчныг халдваргүйтгэх ажлыг гэрээт

мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжээр

гүйцэтгүүлдэг

0 6

22
Мал, амьтны эрүүл

мэндийн тухай хууль 7.4.1

Мал, амьтан өмчлөгч мал, амьтнаа

ялган тэмдэглэж, бүртгэл хөтөлдөг
0 10

23
Мал, амьтны эрүүл

мэндийн тухай хууль 7.4.2

Нийтийг хамарсан арга хэмжээнд

оролцуулах, хээлтүүлэгт ашиглах,

худалдах, төхөөрөх зорилгоор мал,

амьтныг сум, дүүргийн нутаг

дэвсгэрээс гаргахдаа мал эмнэлгийн

улсын байцаагчаас мал эмнэлгийн

гэрчилгээ авч бүртгүүлдэг

0 10

Хуудас 3



24
Мал, амьтны эрүүл

мэндийн тухай хууль 7.4.3

Өөр сум, дүүргийн нутаг дэвсгэрээс

мал, амьтан шилжүүлэн авчрах бол

мал эмнэлгийн тасагт урьдчилан

мэдэгдэж, авчирсан даруй үзлэг

хийлгэн тухайн сум, дүүргийн хөдөө

аж ахуйн тасагт бүртгүүлдэг

0 6

25
Мал, амьтны эрүүл

мэндийн тухай хууль 9.8.1

Малчин, амьтан маллагч, мал,

амьтан өмчлөгч нь товлосон

хугацаанд мал, амьтныг бэлэн

байлгаж, дархлаажуулалтанд бүрэн

хамруулдаг

0 10

26
Мал, амьтны эрүүл

мэндийн тухай хууль 9.8.2

Мал, амьтныг барьж бэхлэн, мал

эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх нөхцөл

бүрдүүлж, малын эмчийн аюулгүй

байдлыг хангадаг

0 6

27
Мал, амьтны эрүүл

мэндийн тухай хууль 22.3

Малчин, амьтан маллагч нь мал,

амьтныг өдөр тутам ажиглаж,

өвчилсөн, гэмтсэн үед анхны

тусламж үзүүлж, сонгосон мал

эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжид

мэдэгддэг

0 6

28
Мал, амьтны эрүүл

мэндийн тухай хууль 24.2

Малчин, амьтан маллагч, мал,

амьтан өмчлөгч нь жоргүй олгохоор

зөвшөөрөгдсөн эм хэрэглэхдээ

малын эмчээс зөвлөгөө,

зааварчилгаа авдаг

0 6

29
Мал, амьтны эрүүл

мэндийн тухай хууль 24.4.3

Жороор олгох мал, амьтны эмийг

жоргүйгээр дур мэдэн хэрэглээгүй
0 10

30
Мал, амьтны эрүүл

мэндийн тухай хууль 26.3

Малын эмч, эсхүл малчин мал,

амьтны эмчилгээнд хэрэглэсэн

эмийн нэр, огноо, хэрэглэсэн тун,

хэмжээний талаархи мэдээллийг

мал, амьтны эрүүл мэндийн

бүртгэлийн дэвтэрт тухай бүр

тэмдэглэж, баримтжуулдаг

0 9

31
Мал, амьтны эрүүл

мэндийн тухай хууль 26.5

Малчин, амьтан маллагч, мал,

амьтан өмчлөгч нь малын эмийн

улсын бүртгэлд бүртгэгдээгүй эм

худалдан авч, хэрэглээгүй

0 6

32
Мал, амьтны эрүүл

мэндийн тухай хууль 30.1

Малчин, амьтан маллагч, мал,

амьтан өмчлөгч тухайн нутаг

дэвсгэрт байнга болон түр

хугацаагаар үйлчилгээ үзүүлж байгаа

мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжийг

өөрөө сонгон үйлчлүүлдэг

0 6

33

Малын хашаа, хороо, байрны ариун

цэвэр, эрүүл ахуйн болон

технологийн дэглэмийг сахидаг

0 6

ХХААХҮ-ийн сайдын 2010

оны А/67 тушаал "Мал,

амьтны халдварт өвчинтэй

тэмцэх заавар" Хуудас 4



34

Малын эмчийн зааварчлагын дагуу

өвчтэй малын бууц, баас, тэжээлийн

үлдэгдлийг шатааж устгасан

халдваргүйжүүлсэн тухай акттай 

0 9

35

Эрүүл, өвчтэй малыг хооронд нь

холихгүй, малын эмчийн

зөвшөөрөлтэйгээр шилжилт

хөдөлгөөн хийдэг

0 9

0 288 0 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

ХХААХҮ-ийн сайдын 2010

оны А/67 тушаал "Мал,

амьтны халдварт өвчинтэй

тэмцэх заавар"

Тайлбар:            

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

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн

нэгж, байгууллагын эрх бүхий

албан тушаалтан

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

Хуудас 5


