
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

0 135 0

1

“Гахайн аж ахуйд мөрдөх мал

эмнэлэг ариун цэврийн

нийтлэг журам” 1.3

Гахайн аж ахуйн үйлдвэрлэл,

үйлчилгээ эрхлэх талаар мал

эмнэлгийн хяналтын дүгнэлттэй 

0 5

2

Гахайн аж ахуйн гол хаалганы дэргэд

мал эмнэлэг ариун цэврийн нэвтрэн

өнгөрүүлэх цэгтэй

0 2

3

Улирлын байдлыг харгалзан хуурай,

шингэн бодисоор ариутгах

ариутгалын төхөөрөмжөөр 24 цагийн

турш байнгын ариутгал хийдэг

0 10

4
Мал эмнэлэг ариун цэврийн нэвтрэх

цэг нь хувцас солих өрөөтэй 
0 2

5 Усанд орох өрөөтэй 0 2

6 Гар нүүр угаах өрөөтэй 0 2

7 Угаалга, ариутгалын хэрэгсэлтэй 0 2

8 Гахайн аж ахуйг технологийн дагуу

барьсан
0 3

9
Гахайн аж ахуй шаардлагатай тоног

төхөөрөмжөөр хангагдсан 
0 3

№1.13.1.ГАХАЙН АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ 

ШАЛГАХ  ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

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

Батлагдсан 

оноо

Авсан 

оноо

I. Барилга, байгууламж, тоног төхөөрөмжид тавих мал эмнэлэг, 

ариун цэврийн шаардлага

2.2

"Гахайн аж ахуйд мөрдөх мал

эмнэлэг ариун цэврийн

нийтлэг журам" 2.3

"Гахайн аж ахуйд мөрдөх мал

эмнэлэг ариун цэврийн

нийтлэг журам" 2.4

Хуудас 1



10

Гахайн аж ахуй нь авто болон

тууврын замаас 0.5 км ээс ойргүй

зайд байрладаг

0 2

11
Гахайн аж ахуй эргэн тойрондоо

хамгаалалтын хашаатай
0 3

12 Үйлдвэрлэлийн үндсэн хэсэгтэй 0 3

13 Аж ахуйн үндсэн хэсэгтэй 0 3

14

Үйлдвэрлэлийн бүсэд гахайн байр,

тэжээх, зугаацуулах талбай нь

цардмал 

0 2

15 Нядалгааны газартай 0 3

16 Гахайг жинлэх газартай 0 3

17
Ачих, буулгах төхөөрөмж нь

үйлдвэрлэлийн бүсийн хязгаар дээр

байрласан

0 3

18
Аж ахуйн бүсэд тэжээлийн агуулах,

тэжээл бэлтгэх байртай
0 2

19
Аж ахуйн холбогдолтой барилга

байгууламжтай
0 2

20

Гахайн томоохон аж ахуй нь

шаардлагад нийцсэн мал эмнэлгийн

байртай

0 3

21
Шаардлагад нийцсэн эмч нарын

өрөөтэй
0 1

22
Үзлэг, оношлогооны шаардлагад

нийцсэн лабораторитой
0 2

23
Эм урвалж, ариутгалын бодисын

шаардлагад нийцсэн агуулахтай
0 2

24 Шаардлагад нийцсэн эмийн сангийн

өрөөтэй 
0 3

25 2.9.

Гахайн аж ахуйн үйлдвэрлэлийн

хүрээнд гаднаас өвчний халдвар

орох, тархах дэлгэрэхээс сэргийлж,

мал эмнэлэг, ариун цэврийн хорио

цээртэй горимд ажилладаг

0 10

26 2.9.1.

Үйлдвэрлэлийн бүсэд үйлчилгээнд

хамрагдахгүй гадны хүн, тээврийн

хэрэгсэл, мал, амьтан нэвтрэхийг

хориглосон тэмдэгтэй

0 3

27 2.9.3.

Эрүүл мэндийн магадлагаагүй буюу

бруцеллёз, сүрьеэ зэрэг

зооантропоноз өвчинтэй хүнийг

ажиллуулдаггүй

0 5

28 2.9.5.

Мал эмнэлгийн үзлэг, шинжилгээ,

урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд

хамрагдаагүй гахайг хүлээн авдаггүй

0 10

29 2.9.6.

Хөгцөрч ялзарсан, чанар муудсан

тэжээл, ариутгаагүй хүнсний хаягдал

бүтээгдэхүүнийг тэжээлд

хэрэглэдэггүй

0 10

30
Мах, дайвар бүтээгдэхүүнийг түр

хадгалах, сэврээх өрөөтөй
0 2

31
Шаардлагад нийцсэн арьс давслах,

хадгалах өрөөтэй 
0 2

"Гахайн аж ахуйд мөрдөх мал

эмнэлэг ариун цэврийн

нийтлэг журам"

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.10.

Хуудас 2



32
Нядалгааны байр нь халуун, хүйтэн

устай 
0 2

33

Хана, шал, хаалга нь угааж,

цэвэрлэхэд хялбар материалаар

хийгдсэн

0 2

34 Шал нь бохир ус зайлуулах сувагтай 0 2

35
Гахайн байр нь ердийн ба зохиомол

гэрэлтүүлгээр бүрэн тоноглогдсон
0 3

36
Дулаацуулах болон агаарын

солилцооны системтэй
0 3

37

Гахайн байрны шал нь дулаан бага

дамжуулдаг, ус нэвтэрдэггүй,

ариутгалын бодист тэсвэртэй

материалаар 2-3 хэмийн налуу

хийгдсэн.

0 3

38 2.14.

Гахайн хүүр нядалсан гахайн гэдэс

дотор, бусад хаягдлыг булж устгах,

битүү таглаатай бекарын нүхтэй 

0 10

0 35 0

39

“Гахайн аж ахуйд мөрдөх мал

эмнэлэг ариун цэврийн

нийтлэг журам” 3.1

Өвчнөөр тайван улс орон, бүс нутаг,

үйлдвэр аж ахуйн газрын эрүүл

гахайгаар сүрэг сэлбэж үржүүлсэн

0 10

40

“Гахайн аж ахуйд мөрдөх мал

эмнэлэг ариун цэврийн

нийтлэг журам” 3.2 

Гахай хүлээн авахдаа мал эмнэлгийн

үзлэгийг толгой дараалан хийж, мал

эмнэлгийн эрх бүхий байгууллагаас

олгосон гэрчилгээтэй

0 2

41 3.3.

Хүлээн авсан гахайг 30 хоног тухайн

нутаг дэвсгэрийн мал эмнэлгийн

хорио цээрийн хяналтанд байлган

шаардлагатай тарилга, шинжилгээ,

боловсруулалтыг зохих арга зүйн

дагуу бүрэн хийж, уг хугацаанд

өвчний шинж тэмдэг илрээгүй

нөхцөлд эх сүрэгт нийлүүлдэг

0 3

42 3.4.

Аж ахуйн дотор нэг байрнаас нөгөөд

гахайг шилжүүлэхдээ эрүүл мэндийн

үзлэг хийж малын эмчийн хяналтан

дор гүйцэтгэдэг

0 5

43 3.5.

Шинээр гахай хүлээн авах байранд

механик цэвэрлэгээг хийж, ариутган

халдваргүйжүүлсэн

0 10

44 5.7.

Мал эмнэлгийн байгууллагаар

баталгаажуулсан эрүүл гахайг

үржилд ашигласан

0 5

0 96 0

45
Гахайг мал эмнэлгийн эрүүл мэндийн

үзлэгт толгой дараалан хамруулдаг 
0 3

2.11.

2.12.

II.Гахай хүлээн авахад тавих мал эмнэлэг, ариун цэврийн нөхцөл

III.Мал эмнэлгийн байгууллагын үйл ажиллагаа

“Гахайн аж ахуйд мөрдөх мал

эмнэлэг ариун цэврийн

нийтлэг журам” 4.2 Хуудас 3



46

Үржлийн бодон, мэгжинд бруцеллёз,

сүрьеэ, лептоспироз, листериоз,

салмонеллёз, гельминтийн өндөг

илрүүлэх шинжилгээг тогтмол хийдэг 

0 10

47

Халдварт, паразиттах өвчнөөс

сэргийлэх /мялзан, ёлом, цусан

халдварт/ тарилга, туулгалтыг

графикийн дагуу хийж гүйцэтгэдэг

0 10

48 4.4

Гахайн байрны хана, таславчийг

сайтар ариутгаж шавьж мэрэгчидтэй

тэмцэх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх

ажлыг зохион байгуулсан

0 5

49 4.7.

Бордоонд шилжүүлэх гахай /торой/-г

мялзан, ёлом, бусад өвчнөөс

сэргийлэх тарилгаар тарьснаас хойш

10 хоногийн дараа шилжүүлж, мал

эмнэлгийн хяналтанд байлгадаг

0 5

50 4.8.

Гахайн байр, түүний орчны ариун

цэвэр, эрүүл ахуйн байдалд тогтмол

үзлэг хийж, хяналт тавин цэвэрлэгээ,

ариутгалыг байнга хийдэг

0 2

51 4.9

Гахайн тэжээлийн үлдэгдэл, ялгадас,

шивх, бусад бүтээгдэхүүнийг

биотермийн аргаар

халдваргүйжүүлэх буюу шатаасан

0 5

52 4.1

Тэжээлд хэрэглэх хүнсний хаягдлыг

хэрэглэхийн өмнө 100 хэмд нэг цаг

чанаж боловсруулсан 

0 3

53 МУСЭМХТ хуулийн 14.1.2

Мал, малын гаралтай түүхий эд,

бүтээгдэхүүн мал эмнэлэг, ариун

цэврийн гэрчилгээтэй, үнэн зөв

хөтөлсөн

0 1

54 Хүнсний тухай хуулийн 10.1.4.
Үйл ажиллагаандаа зохистой

нэвтрүүлсэн
0 10

55 ХАБХТХ 8.1

Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнээ

хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө

үзүүлж болзошгүй гэж үзвэл

тэдгээрийг хүнсний сүлжээнээс

буцаан татан авах тогтолцоог

нэвтрүүлсэн

0 5

56 ХАБХТХ 8.4.

Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа

эрхлэгч хүнсний түүхий эд,

бүтээгдэхүүнийг буцаан болон татан

авсан, тэдгээртэй холбогдсон арга

хэмжээний талаарх мэдээлэл,

баримт бичгийг хадгалсан

0 5

“Гахайн аж ахуйд мөрдөх мал

эмнэлэг ариун цэврийн

нийтлэг журам” 4.2

Хуудас 4



57 ЭЭХТ хуулийн  22.1

Малын эмийн улсын бүртгэлд

бүртгэгдсэн эм, ариутгал,

халдваргүйжүүлэлтийн бодис

хэрэглэдэг

0 10

58 ЭЭХТ хуулийн  23.1

Эм, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн

бодис нь чанарын шаардлага

хангасан

0 3

59 ХАБХТХ 9.1.
Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний

ул мөрийг мөрдөн тогтоох бүртгэлийг

хөтөлсөн

0 5

60 АБҮХХТ хуулийн  10.1.6

Хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх эрх

авсан иргэн, аж ахуйн нэгж,

байгууллагатай гэрээ байгуулан

ажилладаг

0 1

61 АБҮХХТ хуулийн 10.2.2.
Хог хаягдлын талаарх дүрэм, журам,

стандартын шаардлагыг хангаж

ажилладаг

0 3

62

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах журам батлуулан мөрдөж

ажилладаг 

0 5

63

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн

зөрчил дутагдлыг арилгахад

чиглэсэн арга хэмжээ авч

хэрэгжүүлдэг

0 5

0 266 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

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

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж

ахуйн нэгж, байгууллагын

эрх бүхий албан

тушаалтан

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

Тайлбар:            

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн нэгж

байгууллагын үйл

ажиллагаанд дотоод хяналт

шалгалтыг зохион байгуулах

нийтлэг журам, Засгийн газрын

311 тогтоол 

Хуудас 5


