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______________; E-mail: info@inspection.gov.mn; 

______________; Web: http://www.inspection.gov.mn;

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин; Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл Удирдамж Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн

Дугаар

Төлөвлөгөөт

Төлөвлөгөөт бус

Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн

Төрөл Нэр Улсын бүртгэлийн гэрчилчилгээний No Регистрийн No

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар 

Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан Хяналтын объект

Албан тушаал Овог, нэр Утас, и-мэйл Хаяг, байршил

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан

Албан тушаал Овог, нэр Утас, и-мэйл

Үйл ажиллагаа Хүчин чадал Үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүн

Чиглэл : Үйл ажиллагаа эрхэлсэн Нэрс

хугацаа -

-

-

-

-

Ажилтны тоо

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга 

хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Нийт ажилтан Ерөнхий технологич Малын их эмч Туслах ажилтан

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын 

хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар илэрч байсан  

зөрчлүүд

_____________________________________________________
МАЛЫН УДМЫН САН ХАДГАЛАЛТ, 

ХАМГААЛАЛТЫГ ШАЛГАХ 

ХЯНАЛТЫН  ХУУДАС  

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Утас:

Факс:

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
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Хяналт 

шалгалт

Гүйцэт-

гэлийн 

шалгалт

0 21 0 0

1 МУСЭМХТХ  4.2.3. 

Төрөл, зүйлийн хувьд мөхөхөд хүрч байгаа малыг

тусгайлан хамгаалах арга хэмжээ авч

хэрэгжүүлсэн

0 3

2 4.3.7. 

Монгол Улсад үржүүлж байгаа үүлдэр, үүлдрийн 

болон үржлийн хэсэг, омог, хэвшлийн малыг 

бүртгэх, хяналт тавих, олон улсын малын удмын 

сангийн нэгдсэн сүлжээнд оруулсан

0 3

3 6.2.3. 

Малын генийн сан, малын удмын санг 

хамгаалахтай холбогдол бүхий мэдээллийн 

тогтолцоо бий болгож ажиллуулсан

0 3

4 6.4.7. 

Цєм сүргээс стандартын шаардлага хангасан 

үржлийн мал бойжуулах, үржүүлгийн 

бүтээгдэхүүнээр хэрэглэгчдэд үйлчилсэн

0 3

5 13.1.3. 

Гойд ашиг шимт мал болон цөм сүргээс үржлийн 

мал бойжуулах, үр, хөврөл үр үйлдвэрлэх, 

худалдан борлуулсан

0 3

6 15.1.5. 
Малын генийн санг бий болгож ажиллуулахад 

шаардагдах зардлыг хүрэлцэх хэмжээгээр авдаг
0 3

7 15.1.6. 

Төрөл, зүйлийн хувьд мөхөхөд хүрч байгаа малын 

удмын санг хамгаалах арга хэмжээний зардлыг 

төсөвт тусган хэрэгжүүлдэг

0 3

0 57 0 0

8
Төв нь баталгаажсан хөврөл үйлдвэрлэх 

зориулалттай донор малтай
0 4

9

Үр хөврөл хөлдөөх, хадгалах иж бүрэн 

лаборатори, түүнд шаардагдах бусад тоноглол, 

багаж хэрэгсэлтэй

0 4

10

Цөм сүргийн малаас үржлийн бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэж, цөм сүргийн үржлийн төвүүд болон 

зохиомол хээлтүүлгийн салбаруудыг 

шаардлагатай бүтээгдэхүүнээр бүрэн хангадаг

0 4

11
Химийн хортой үйлдвэр, төмрийн үйлдвэрээс 5-

аас доошгүй км-ийн зайтай газар байрласан 
0 2

12

Төв нь үр, хөврөл үрийг олон улсын жишигт 

нийцсэн технологийн дагуу хадгалах тусгай 

зориулалтын сав бүхий удмын санг хадгалан 

хамгаалах болон үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд 

ашиглах генийн сантай 

0 4

13

Шаардагдах шингэн азотыг өөрөө үйлдвэрлэх 

хүчин чадалтай азот үйлдвэрлэх төхөөрөмж бүхий 

цехтэй

0 4

0 10 0 0

14 MNS5817:2007  5.2.1

Төв нь албан ажил, үржлийн үйлчилгээний 

яаралтай тусламж болон явуулын ажил үйлчилгээ 

явуулах унаа, тээврийн хэрэгсэл, тоног 

төхөөрөмжид шаардагдах шатахуун, азот бусад 

материалыг байнга бэлэн байлгадаг

0 5

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ  АСУУЛТУУДЫН ЖАГСААЛТ

2.1 Үржлийн ажил, үйлчилгээ, тусламж

Батлагд-

сан оноо
Авсан оноо

Асуултууд

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

№

Нэг.Хууль тогтоомжоор тус нэгжийн бүрэн эрхэд хамаарах заалтууд

Хоёр. Малын удмын сангийн үндэсний төвийн үйл ажиллагаанд тавих 

ерөнхий шаардлага MNS 5817 :2007

MNS5817:2007  5.1.2

MNS5817:2007  5.1.3

MNS5817:2007  5.1.4



15 MNS5817:2007  5.2.2

Зохиомол болон гардан хээлтүүлэг хийх, хээл 

шалгах, малын ашиг шимийн үндсэн үзүүлэлтүүд 

тодорхойлох зориулалтын багаж, хэмжих хэрэгсэл, 

эм бэлдмэл бүхий үйлчилгээ үзүүлэх иж бүрдэл 

цомогтой

0 5

0 25 0 0

16 MNS5817:2007  5.3.1

Төв нь ажил үйлчилгээний төлөвлөгөө /хөтөлбөр/ -

тэй ажиллаж, уг төлөвлөгөөний дагуу хийсэн ажил, 

авсан арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар тэмдэглэл 

хөтөлдөг

0 5

17

Зохиомол болон гардан хээлтүүлгийн ажил, 

түүний үр дүнгийн судалгаатай /малын төрөл, 

ашиг шимийн чиглэлээр гарсан төлийн тоо/

0 4

18
Мал үржлийн ажил, үйлчилгээний чиглэлийн 

сургалт, сурталчилгаа хийдэг
0 4

19 Лабораторийн шинжилгээг тогтмол хийдэг 0 4

20
Хүсэлт гаргасан иргэн, ААНБ-д үржүүлгийн 

чанартай бүтээгдэхүүнийг борлуулж, хангадаг
0 4

21
Улсын бүртгэлтэй үр хөврөл, дааврын бэлдмэлийн 

нөөцтэй
0 4

0 8 0 0

22   2.1.2

Малдаа жил бүр үзлэг ангилалт хийж, үржлийн

анхан шатны бүртгэлийг бүрэн хөтөлсөн, мал бүр

нь хувийн дугаартай

0 4

23   2.1.4

Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга

хэмжээнд мал амьтныг жил бүр бүрэн хамруулж

эрүүл болохыг мэргэжлийн байгууллагаар

тогтоолгосон

0 4

0 29 0 0

24

Үүлдэр, үүлдрийн болон үржлийн хэсэг, омог  

хэвшлийн малаас үр авч технологийн дагуу генийн 

санд хадгалсан

0 5

25
Үр хадгалах, үйлчилгээ явуулахад шаардлагатай

багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжтэй
0 5

26
Генийн санд үрийг 20 жилээс илүүгүй хугацаанд

хадгалдаг
0 5

27

Үрийн чанар, идэвхийг технологийн дагуу тогтмол

тодорхойлж, үнэлгээ өгсөн тэмдэглэлийг маягт

зааврын дагуу хөтөлдөг

0 5

28
Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах

журам батлуулан мөрдөж ажилладаг 
0 5

29 Дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтантай 0 4

0 0

........... 

эрсдэлтэй

........... 

эрсдэлтэй

>=50% Их эрсдэлтэй

[30%-49%]

<=29%

НИЙТ ОНОО

ҮНЭЛГЭЭ

Хээлтүүлэг-чийг хянан 

батлгаажуу-лах журам   

4.1 дэх

MNS5817:2007  5.3.2

ТХШТХ-ийн 7.2, Аж 

ахуйн нэгж байгууллагын 

үйл ажиллагаанд дотоод 

хяналт шалгалтыг зохион 

байгуулах нийтлэг 

журам, Засгийн газрын 

311 тогтоол 

Дунд эрсдэлтэй

Бага эрсдэлтэй

Дөрөв. Хээлтүүлэгчийг хянан баталгаажуулах журам

1150

2.2 Ажил үйлчилгээний чанар 

Гурав. Үржлийн мал бойжуулж, борлуулах журам



авах арга хэмжээ тоон үзүүлэлт

а/ Акт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон  

     •Түр зогсоосон

     •Сэргээсэн      

     •Нөхөн төлбөр тогтоосон 

     •Шинжилгээний дээж авсан

     •Устгасан        

     •Хураасан  

б/ Албан шаардлага          

     •Заалтын тоо       

в/ Дүгнэлт   

     •Үйл ажиллагааны

     •Ажлын байрны 

     •Бүтээгдэхүүний 

г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс 
/төгрөг, ш, л, кг.../

д/Нөхөн төлбөр   

е/Торгууль, шийтгэвэр  

     •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн дүн

     •Иргэнд   тоо/мөнгөн дүн     

     •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн                                                   

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын эрх бүхий албан 

тушаалтан

__________________________ __________________________

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

__________________________ __________________________

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

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин; Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин;

Оноо Үнэлгээ Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын эрх бүхий албан 

тушаалтан

__________________________ __________________________

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

__________________________ __________________________

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

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

__________________________

Улсын байцаагчийн албан тушаал

/ овог, нэр/

__________________________

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо Үнэлгээ
Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Биелэлт

__________________________

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

/ овог, нэр/


