
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                                    мөрдөлтийн 

хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1

Мал, амьтны эрүүл 

мэндийн тухай хуулийн 

30.12  дахь заалт

Сум, дүүргийн Засаг дарга, мал эмнэлгийн 

тасаг, тухайн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа мал эмнэлгийн үйлчилгээний 

нэгжтэй гурвалсан гэрээ байгуулсан эсэх;

0 10

2

Мал, амьтны эрүүл 

мэндийн тухай хуулийн 

8.2.1  дэх заалт

Мал, амьтны эрүүл мэндийн асуудал

хариуцсан төрийн захиргааны даргын

баталсан тархвар зүйн судалгааны хуудас

ашиглан мэдээлэл цуглуулдаг эсэх;

0 10

3

Мал, амьтны эрүүл 

мэндийн тухай хуулийн 

8.2.2  дахь заалт

Шаардлагатай статистикийн мэдээллийн

сантай байх; 0 9

4

Мал, амьтны эрүүл 

мэндийн тухай хуулийн 

8.2.3  дахь заалт

Мал эмнэлгийн үзлэг, лабораторийн 

шинжилгээ хийлгэх ажил зохион байгуулдаг; 0 9

5

Мал, амьтны эрүүл 

мэндийн тухай хуулийн 

8.2.4 дэх заалт

Судалгааны дүнд тулгуурлан сум, дүүргийн

тархвар зүйн зураглал гаргасан байна. 0 9

6

Мал, амьтны эрүүл 

мэндийн тухай хуулийн 

8.2.4  дэх заалт

Халдварт өвчингүй, тайван үед энэ хуулийн

8.1-д заасан судалгаа хийх төлөвлөгөөний

дагуу мэдээллийг улирал тутам харьяалах

дээд шатны байгууллагад хүргүүлдэг.

0 9

№ 1.44.1.СУМ, ДҮҮРГИЙН МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ТАСГИЙН 

ХУУЛИАР ХҮЛЭЭСЭН ҮҮРГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ШАЛГАХ 

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Батлагдсан 

оноо

Авсан 

оноо№

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Асуултууд
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Хүнс, хөдөө аж ахуй, 

хөнгөн үйлдвэрийн 

сайдын 2019 оны

А-457 дугаар тушаал

Мал эмнэлгийн 

үйлчилгээнд хяналт 

тавих, үр дүнг мэдээлэх 

журмын 3.1 дэх заалт

Мал эмнэлгийн үйлчилгээ, үйл ажиллагаанд

хяналт хийсэн тухай тайлан, танилцуулгад

үнэлгээ өгөхдөө аргачлалын дагуу гаргаж,

улирал бүрийн сүүлийн сарын 20-ны дотор

болон хагас, бүтэн жилээр нэгтгэн, аймаг,

нийслэлийн Мал эмнэлгийн газарт хүргүүлдэг.

0 9

8

Хүнс, хөдөө аж ахуй, 

хөнгөн үйлдвэрийн 

сайдын 2019 оны

А-457 дугаар тушаал

Мал эмнэлгийн 

үйлчилгээнд хяналт 

тавих, үр дүнг мэдээлэх 

журмын 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 

дахь заалт

Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжид хийсэн

хяналт шалгалтын үр дүнгээр хуулиар

хүлээсэн үүргээ бүрэн гүйцэтгэсэн эсэх

талаар холбогдох журмын дагуу ажилласан

0 9

9

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 нэгжийн ажлын

байрны стандартын хэрэгжилтэд шалгалт

хийсэн удирдамж, танилцуулга, дүгнэлт,

албан шаардлагад үнэлэлт өгсөн 

0 10

10

Мал, амьтны эрүүл 

мэндийн тухай хууль 

30.5.3, Мал эмнэлгийн 

үйлчилгээний нэгжийн 

бүтэц, үйл ажиллагаа 

MNS 5368:2018 стандарт 

Мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжийн төрөл

тус бүрээр стандартын шаардлага хангасан

талаар тасгийн дүгнэлт гаргадаг.

0 10

11

Мал, амьтны эрүүл 

мэндийн тухай хууль, Мал 

эмнэлгийн үйлчилгээний 

нэгжийн бүтэц, үйл 

ажиллагаа MNS 

5368:2018 стандарт  2019 

оны

А-457 дугаар тушаал

Мал эмнэлгийн 

үйлчилгээнд хяналт 

тавих, үр дүнг мэдээлэх 

журмын 3.1 дэх заалт

Мал, амьтны өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх,

мал, амьтны гаралтай түүхий эд,

бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах

талаар мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжээс

гэрээт өрх, аж ахуйд зөвлөмж, мэдээлэл

хүргэсэн байдалд улирал тутамд үнэлгээ

өгсөн

0 10

12

Хүнс, хөдөө аж ахуй, 

хөнгөн үйлдвэрийн 

сайдын 2019 оны

А-457 дугаар тушаал

Мал эмнэлгийн 

үйлчилгээнд хяналт 

тавих, үр дүнг мэдээлэх 

журмын 2.3.1 дэх заалт

Мал, амьтны халдварт өвчнөөс урьдчилан

сэргийлэх зорилгоор хариуцсан нутаг дэвсгэр

дэх мал, амьтны шилжилт хөдөлгөөний

бүртгэл хөтлөлтийг малчин өрхийн малын

албан ёсны бүртгэл, мал эмнэлгийн гэрчилгээ

/эрүүл мэндийн тодорхойлолт/ олголттой

харьцуулан, халдварт өвчин дамжин тархах

эрсдэл үүссэн эсэхэд улирал тутамд үнэлгээ

өгсөн

0 10
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ХХААХҮСайдын 2019 оны

А-457 дугаар тушаал

Мал эмнэлгийн 

үйлчилгээнд хяналт 

тавих, үр дүнг мэдээлэх 

журмын 2.2.7 дэх заалт

Мал, амьтны, халдварт, гоц халдварт өвчний

сэжиг илэрсэн, оношлогдсон үед батлагдсан

журам, заавар, стандартын мөрдөлтөнд тухай

бүрд нь хяналт тавьсан 

0 10

14

Мал, амьтны эрүүл 

мэндийн тухай хуулийн 9-

дүгээр зүйлийн 9.4 дэх 

заалт

Дархлаажуулалтын товыг мал эмнэлгийн

тасаг тогтоож, баг, хорооны Засаг дарга

малчин, амьтан маллагчид зарлан мэдээлсэн
0 10

15

Мал, амьтны эрүүл 

мэндийн тухай хуулийн 15-

дугаар зүйлийн 15. 9.1 

дэх заалт

Мал, амьтны халдварт өвчнийг оношлох, 

түүнтэй тэмцэх чиглэлээр мал эмнэлгийн 

нэгжүүдээс хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг 

мэргэжлийн удирдлага, арга зүйн зөвлөмжөөр 

хангаж ажилласан

0 10

16

Мал, амьтны эрүүл 

мэндийн тухай хуулийн 17-

дугаар зүйлийн 17 дугаар 

зүйлийн17.2.1 дэх заалт

Халдварт өвчний тархалт нэг сумын нутаг 

дэвсгэрийг хамарсан, эсхүл халдварт өвчний 

голомтыг нэгтгэх нөхцөл үүсээгүй тохиолдолд  

мал эмнэлгийн тасгаас гаргасан санал,  

сумын Засаг даргын захирамж гаргасан 

0 10

17

Мал, амьтны эрүүл 

мэндийн тухай хуулийн 19 

дгээр зүйлийн19.2.6 дэх 

заалт

Халдварт өвчин гарсан үед мал эмнэлгийн 

нэгжээс гаргасан шалган нэвтрүүлэх цэг,  

устгалын цэгт хийгдсэн ариутгал, 

халдваргүйтгэлийн тайланг  нэгтгэж гаргасан 

0 10

18

Тухайн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж 

байгаа гэрээт мал эмнэлгийн үйлчилгээний 

нэгжтэй хамтран шимэгчтэх өвчнийг тандах 

үйл ажиллагааг хэрэгжүүлсэн 

0 9

19

Сум, дүүргийн шимэгчтэх өвчнөөс эмчлэн

сэргийлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг

тухайн шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн

Хурлаар батлуулсан 

0 6

20

Шимэгчтэх өвчнийг тандах судалгааны

хуудас болон шимэгчтэх өвчинтэй тэмцэх

зааврыг баримталж ажилладаг

0 6

21

Шимэгчтэх өвчнийг тандах судалгааны 

дүн,төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайланг  

нэгтгэж, тогтоосон хугацаанд аймаг, 

нийслэлийн мал эмнэлгийн байгууллагад 

хүргүүлсэн 

0 6

22

Мал, амьтны эрүүл 

мэндийн тухай хуулийн 22 

дугаар зүйлийн 22.1 дэх 

заалт

Тухайн нутаг дэвсгэрт бүртгэгдэж байгаа 

халдваргүй өвчний анхдагч мэдээллийн сан 

бүрдүүлсэн

0 9

23

Мал, амьтны эрүүл 

мэндийн тухай хуулийн 22 

дугаар зүйлийн 22.2 дахь 

заалт

Мал, амьтны халдваргүй өвчний анхдагч 

мэдээллийг хуулиар тогтоосон хугацаанд  

аймаг, нийслэлийн мал эмнэлгийн 

байгууллагад хүргүүлсэн 

0 9  

Мал, амьтны эрүүл 

мэндийн тухай хуулийн 19 

дгээр зүйлийн19.2.6 21.2, 

21.6 дахь заалт



24

Мал, амьтны эрүүл 

мэндийн тухай хуулийн 23 

дугаар зүйлийн 23.5 дахь 

заалт

Зооноз өвчний халдвар авах эрсдэл бүхий

иргэдэд тухайн өвчний талаар мэдлэг олгох

сургалтыг мал эмнэлгийн болон эрүүл

мэндийн бүх шатны байгууллага хамтран

зохион байгуулсан 

0 9

25

Мал, амьтны эрүүл 

мэндийн тухай хуулийн 23 

дугаар зүйлийн 23.6 дахь 

заалт

Хот, суурин газрын нутаг дэвсгэрт мал,

амьтан, тэдгээрийн гаралтай хүнсний бус

түүхий эдийн худалдаа эрхлэх байршлыг

тогтоож дүгнэлт гаргасан 

0 10

26

Мал, амьтны эрүүл 

мэндийн тухай хуулийн 24 

дүгээр зүйлийн 24.4 дахь 

заалт

Мал эмнэлгийн улсын байцаагч мал, амьтны 

эмийн үйлдвэрлэл, худалдаа, хэрэглээнд 

хяналт тавьсан тухай шалгалтын танилцуулга, 

ирүүлсэн зөрчил, авсан арга хэмжээ.

0 9

27

Мал, амьтны эрүүл 

мэндийн тухай хуулийн 27 

дүгээр зүйлийн 27.1.2 

дахь заалт

Сум, дүүрэгт мал төхөөрөх цэгт мал, амьтныг 

төхөөрөхийн өмнөх болон дараахь үзлэг хийж 

журнал бүртгэл хөтөлсөн
0 9

28

Мал, амьтны эрүүл 

мэндийн тухай хуулийн 30 

дугаар зүйлийн 30.14 дэх 

заалт

Тухайн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж 

байгаа мал эмнэлгийн үйлчилгээний нэгжийн 

талаархи мэдээллийн сан бүрдүүлсэн 
0 9

0 255

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж

ахуйн нэгж, байгууллагын

эрх бүхий албан

тушаалтан

Тайлбар:            

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

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


