
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

1

Малын генетик нөөцийн 

тухай хуулийн 16.6  дахь 

заалт

Сум, дүүргийн хөдөө аж ахуйн тасаг нь  

мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологи, 

малын генетик нөөцийн бүртгэл, үржил, 

селекцийн асуудал хариуцсан мал зүйч 

мэргэжилтэнтэй

0 15

2

Сум, дүүргийн нутаг дэвсгэрт мал аж 

ахуйн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, малын 

генетик нөөцийг тогтвортой ашигласан
0 10

3

Малын генетик нөөцийг хамгаалах,

сайжруулах үйл ажиллагааг төлөвлөсөн 0 10

4
Үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг зохион

байгуулж, сурталчлан тайлагнасан
0 10

5
Малын арчилгаа, маллагаа,

тэжээллэгийн технологийг мөрдүүлсэн
0 10

6

Мал үржүүлэг, технологийн ажил

үйлчилгээнд малыг тогтоосон хугацаанд

бүрэн хамруулсан

0 15

7

Мал үржүүлэг, технологийн ажил

үйлчилгээний нэгжийн сум, дүүргийн

Засаг дарга, үйлчлүүлэгчтэй байгуулсан

гэрээний биелэлтэд хяналт тавьсан

0 10

№ 1.44.2.СУМ, ДҮҮРГИЙН ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТАСГИЙН 

ХУУЛИАР ХҮЛЭЭСЭН ҮҮРГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ 

ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

№

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Авсан 

оноо

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

Малын генетик нөөцийн 

тухай хуулийн 16.9.1 дэх 

заалт

Малын генетик нөөцийн 

тухай хуулийн 16.9.2 дахь 

заалт



8 Мал сүргийн оновчтой бүтэцтэй 0 15

9 Мал сүргийн зохистой харьцаатай 0 15

10
Хээлтэгч, хээлтүүлэгчийн тохироонд

хяналт тавьсан
0 15

11
Малын генетик нөөцийн бүртгэл,

мэдээллийн сан бүрдүүлсэн
0 10

12

Малын генетик нөөцийн бүртгэлийн

мэдээллийг аймаг, нийслэлийн

байгууллагад хүргүүлсэн

0 10

13 Малын генетик нөөцийг хамгаалсан 0 10

14

Малын генетик нөөцийг хамгаалахтай 

холбоотой судалгааны үр дүнг 

үйлдвэрлэлд нэвтрүүлсэн

0 10

15

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчийг 

сургах, дадлагажуулах арга хэмжээ 

зохион байгуулж, мэдээллээр хангасан
0 10  

16

Малын генетик нөөцөд хамааралтай

уламжлалт мэдлэгийг баримтжуулан

бүртгэж, түгээн дэлгэрүүлсэн
0 10

17

Малын генетик нөөцийн 

тухай хуулийн 16.9.7 дахь 

заалт

Мал үржүүлэг, технологийн ажил

үйлчилгээний нэгжтэй хамтран үржлийн

малын үзэсгэлэн худалдаа болон гойд

ашиг шимт мал сонгон шалгаруулах

ажлыг жил бүр зохион байгуулсан

0 15

18

Малын генетик нөөцийн 

тухай хуулийн 16.9.8 дахь 

заалт

Мал үржүүлэг, технологийн ажил 

үйлчилгээний нэгжийн малын удам 

гарваль, ашиг шимийн тодорхойлолтыг 

үндэслэн гэрчилгээ олгох, малын 

гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд 

чанарын үзлэг, шинжилгээ хийж зохион 

байгуулсан

0 10

0 210

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр

/ овог, нэр/

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

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан 

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж 

ахуйн нэгж, байгууллагын 

эрх бүхий албан 

тушаалтан

Тайлбар:            

Малын генетик нөөцийн 

тухай хуулийн 16.9.3 дахь 

заалт

Малын генетик нөөцийн 

тухай хуулийн 16.9.4 дэх 

заалт

Малын генетик нөөцийн 

тухай хуулийн 16.9.5 дахь 

заалт

Малын генетик нөөцийн 

тухай хуулийн 16.9.6 дахь 

заалт

/ гарын үсэг, тэмдэг/


