
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 66 0

1

Шувууны аж ахуйн үйлдвэрлэл

үйлчилгээ эрхлэгч нь дэргэдээ мал

эмнэлэгтэй 

0 3

2

Шувууны аж ахуй ариун цэвэр, эрүүл

ахуйн үзлэг, шинжилгээний

шаардлага хангасан байртай 

0 3

3
Шувууны аж ахуйн ариун цэврийн

нэвтрэн өнгөрүүлэх цэгтэй 
0 10

4

Шувууны аж ахуй нутаг

дэвсгэрийнхээ мал эмнэлгийн алба,

ариун цэврийн лабораторитой

харилцан тохирч гэрээ байгуулсан

0 1

5

Шувууны аж ахуйн барилга намаг

шалбааггүй (хөрсний өнгөц усгүй),

хуурай

0 2

6

Шувууны аж ахуйн барилга салхины

нөлөө багатай газрыг сонгон авч

байгуулсан

0 1

№1.14.1.ШУВУУНЫ 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

Барилга, байгууламж, тоног төхөөрөмжид тавих мал эмнэлэг, ариун 

цэврийн шаардлага

Шувууны аж ахуйд мөрдөх мал

эмнэлэг ариун цэврийн

нийтлэг журам 1.4.

Шувууны аж ахуйд мөрдөх мал

эмнэлэг ариун цэврийн

нийтлэг журам 2.2.

Хуудас 1



7

Шувууны аж ахуйд мөрдөх мал

эмнэлэг ариун цэврийн

нийтлэг журам 2.3.1

Онц хортой үйлдвэр, төмөр замын

зангилаа, үрийн аж ахуй, өрхийн,

жижиг дунд болон фермийн аж

ахуйгаас 10-20 километр хол газар

байрласан

0 20

8

Шувууны жижиг дунд болон фермийн

аж ахуйн таваарын, дэгдээхэйн,

өсвөр шувуу бойжуулах байртай

0 3

9
Шаардлага хангасан инкубаторын

байртай
0 3

10
Шаардлага хангасан нядалгааны

газартай
0 3

11
Шаардлага хангасан тэжээлийн

агуулахтай
0 3

12
Шаардлага хангасан туслах аж

ахуйтай
0 1

13
Шаардлага хангасан бордооны

хэсэгтэй
0 3

14
Шаардлага хангасан өндөгний

агуулахтай
0 3

15

Мал эмнэлэг, захиргаа, аж ахуй,

тэжээлийн үйлдвэр, түүний туслах аж 

ахуй, уурын зуух усан сан нь

хоорондоо 300 метрээс доошгүй

зайтай байрласан 

0 3

16

Шувууны аж ахуйд мөрдөх мал

эмнэлэг ариун цэврийн

нийтлэг журам 2.5

Аж ахуйн эргэн тойрны хэсгүүд бүр

нь хоорондоо авто машин явган

хүний цардмал замаар холбогдсон

0 1

17

Шувууны аж ахуйд мөрдөх мал

эмнэлэг ариун цэврийн

нийтлэг журам 2.7

Шувууны аж ахуй ерөнхий хаалганы

орох хэсэгт ариутгах төхөөрөмжтэй 
0 3

0 106 0

18 3.1.2

Аж ахуйд орох, гарах хөдөлгөөнийг

зөвхөн ариун цэврийн нэвтрүүлэх

цэгээр дамжуулдаг

0 2

19

Шувууны томоохон фермийн аж

ахуйн байр нь бичил уур амьсгалын

хэвийн нөхцөлийг хангасан

0 10

20

Шувууны аж ахуй дулаацуулах болон

агаарын солилцооны төхөөрөмжөөр

бүрэн тоноглогдсон

0 10

21
Цэвэр, бохир усны төвлөрсөн эсвэл

хэсгийн системд холбогдсон 
0 2

22 Байранд ариутгалыг тогтмол хийдэг 0 10

23

Шувууны төрөлжсөн аж ахуйн

ажилчид нь үйлдвэрлэлийн хэсэгт

орохдоо гадуур хувцсаа байнга

сольдог

0 2

Шувууны аж ахуйд мөрдөх мал

эмнэлэг ариун цэврийн

нийтлэг журам 2.4

Мал эмнэлэг, ариун цэвэр, эрүүл ахуй, тэжээллэгийн ерөнхий 

шаардлага

Шувууны аж ахуйд мөрдөх мал

эмнэлэг ариун цэврийн

нийтлэг журам 3.1.3

Шувууны аж ахуйд мөрдөх мал

эмнэлэг ариун цэврийн

нийтлэг журам 3.1.4

Хуудас 2



24
Хүн бүр хувцасны зориулалтын

тусгай шүүгээтэй
0 1

25

Шувууны аж ахуйд мөрдөх мал

эмнэлэг ариун цэврийн

нийтлэг журам 3.1.5

Үйлдвэрлэлийн дэвсгэрт авто болон

ердийн хөсөг нэвтрэхэд ариутгал

хийх зориулалтын төхөөрөмжтэй

0 3

26

Шувууны аж ахуйд мөрдөх мал

эмнэлэг ариун цэврийн

нийтлэг журам 3.1.6

Шувууны аж ахуйн үйлдвэрлэлийн

байранд орох хаалганы дэргэд

ариутгах бодис, төхөөрөмж

байрлуулсан 

0 2

27

Шувууны байр, тэжээлийн агуулах,

тэжээл бэлтгэх цехийн хаалга,

салхивчны нүхийг зэрлэг шувуу

орохоос сэргийлж торон хамгаалалт

хийсэн

0 3

28

Шувууны байрны дотор тал (тааз,

хана, таславч, хаалга) нь тэгш

гадаргуутай

0 1

29
Шувууны байрыг цайвар өнгийн

будгаар будсан.
0 1

30 3.1.9

Нядалгааны өрөө, угаалгын өрөөний

ханыг угааж цэвэрлэхэд хялбар

материалаар хийсэн

0 1

31 3.1.10

Өндөг даруулах байрыг ус, чийг,

ариутгах бодист тэсвэртэй цэвэрлэж

ариутгахад хялбар материалаар

хийсэн

0 2

32 3.1.11

Тоног төхөөрөмж, хэрэгсэл,

тэжээлийн онгоц зэрэгт долоо хоногт

нэг удаа ариутгал

халдваргүйжүүлэлтийг хийсэн 

0 10

33 3.2.1

Шувууг хөгзөрч муудаагүй, чанараа

алдаагүй, гадны элдэв хольц,

бохирдолгүй сайн чанарын

тэжээлээр тэжээсэн

0 2

34 3.2.2 

Шувууны байнгын болон шинээр авч

хэрэглэж байгаа тэжээлээс дээж авч

мал эмнэлгийн лабораториор

шинжлүүлж, тэжээлийн найрлага,

бүтэц нь стандартын шаардлага

хангасан

0 10

35

Шувууны ердийн тэжээлийг хуурай

сэрүүн байранд нэг сарын

хугацаагаар хадгалсан 

0 2

36

Тэжээлийн агуулахад тэжээлд хортон

шавьж, өт хорхой, мэрэгчид орохоос

сэргийлэн хамгаалсан 

0 1

37

Бодис солилцооны эмгэгээс

сэргийлэх зорилгоор эрдсийн

бодисоос гадна Д.В.С амин дэмийг

цэврээр нь болон тэжээл устай

хольж өгдөг

0 3

38
Тэжээлийн жоронд кальци,

фосфорын харьцаа нь 1:3.2 байдаг
0 2

Шувууны аж ахуйд мөрдөх мал

эмнэлэг ариун цэврийн

нийтлэг журам 3.1.4

Шувууны аж ахуйд мөрдөх мал

эмнэлэг ариун цэврийн

нийтлэг журам 3.1.7

3.2.3

3.2.7

Хуудас 3



39 3.2.8
Шувууг цэвэр ундааны усаар тогтмол

усласан /усны шинжилгээ хийлгэсэн/
0 10

40

Шувууны аж ахуйд мөрдөх мал

эмнэлэг ариун цэврийн

нийтлэг журам    3.2.9

Шувууны байрны халуун хүйтэн,

харьцангуй чийглэг нь тодорхой

түвшинд  буюу 18 хэмд хүргэсэн

0 2

41

Шувууны байрны доторхи агаарын

урсгал нь дулааны улиралд 1.2 метр

секунд байдаг

0 1

42

30 хүртэлх хоногийн настай

дэгдээхэйн байрных 0.6 м секунд

байдаг 

0 1

43

Ердийн байранд гадаад орчны

хүйтэн 33 хэмээс илүү үед том

шувууных агаарын урсгал 2 м секунд

байдаг

0 1

44 Дэгдээхэйнийх 1.85 м секунд байдаг 0 1

45 3.2.11

Шувууны байран дахь нүүрс хүчлийн

хий 0.18-0.20 хувь, аммиак 0.015 мг

л, хүхэрт устөрөгч 0.005 мг л-ээс

илүүгүй

0 2

46 3.2.12

Шувууны зугаалгын болон зуны

байрны хэсэг бүрийн хананд шувуу

орж гарах цонхтой

0 1

47 3.3.1
Өндгийг зориулалтын тээврийн

хэрэгслээр тээвэрлэдэг
0 2

48

Шувууны аж ахуйд мөрдөх мал

эмнэлэг ариун цэврийн

нийтлэг журам    3.3.3

Даруулалтанд зөвхөн биологийн

чанар бүрэн бүрдсэн зургаан

хоногоос илүүгүй хадгалсан, шохойн

бүрхүүл нь бүтэн, цэвэр, гөлгөр

гадаргуутай (хийн зай нь бүтэн, зохих

хэмжээтэй, шар бие нь голдоо

байрласан) өндгийг шилж авдаг

0 3

49

Шувууны аж ахуйд мөрдөх мал

эмнэлэг ариун цэврийн

нийтлэг журам    3.3.4

Даруулалтанд бэлтгэсэн өндөгний

хэсэг бүрийг мал эмнэлэг ариун

цэврийн үзлэг шинжилгээнд

хамруулж, өндгөнд таних тэмдэг

дарсан

0 2

0 93 0

50

Шувууг мал эмнэлгийн эрүүл

мэндийн үзлэгт толгой дараалан

хамруулсан 

0 1

51

Халдварт өвчнөөс урьдчилан

сэргийлэх тарилга, ариутгал,

халдваргүйжүүлэлтийг тогтмол

хийдэг

0 10

52 4.5.
Өндөг нэг бүрд овоскопийн

шинжилгээ хийсэн 
0 10

53

Шувууны аж ахуйд мөрдөх мал

эмнэлэг ариун цэврийн

нийтлэг журам      5.6.

Мал эмнэлэгийн байгууллагаар

баталгаажуулсан эрүүл шувууг

үйлдвэрт ашигласан

0 10

Шувууны аж ахуйд мөрдөх мал

эмнэлэг ариун цэврийн

нийтлэг журам  3.2.10

Мал эмнэлгийн үйл ажиллагаа

Шувууны аж ахуйд мөрдөх мал

эмнэлэг ариун цэврийн

нийтлэг журам      4.2.

Хуудас 4



54 ЭЭХТ хуулийн     22.1

Малын эмийн улсын бүртгэлд

бүртгэгдсэн эм, ариутгал,

халдваргүйжүүлэлтийн бодис

хэрэглэсэн 

0 3

55 ЭЭХТ хуулийн     23.1

Эм, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн

бодис нь чанарын шаардлага

хангасан

0 3

56 ХАБХТХ 8.1

Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа

эрхлэгч хүнсний түүхий эд,

бүтээгдэхүүнээ хүний эрүүл мэндэд

сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй гэж

үзвэл тэдгээрийг хүнсний сүлжээнээс

буцаадаг

0 5

57 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

58 ХАБХТХ 9.1.

Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа

эрхлэгч хүнсний түүхий эд,

бүтээгдэхүүний ул мөрийг мөрдөн

тогтоох бүртгэлийг хөтөлсөн

0 5

59 АБҮХХТ хуулийн 10.1.3
Зориулалтын цэгт хог хаягдал

/сангас/-ыг хаядаг
0 10

60 АБҮХХТ хуулийн  10.1.6

Хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх эрх

авсан иргэн, аж ахуйн нэгж,

байгууллагатай гэрээ байгуулан

ажилладаг

0 5

61

Мал, малын гаралтай түүхий эд,

бүтээгдэхүүн мал эмнэлэг, ариун

цэврийн гэрчилгээтэй

0 3

62

Хөндлөнгийн хяналтаар авсан мал,

малын гаралтай түүхий эд,

бүтээгдэхүүн дээж нь лабораторийн

шинжилгээгээр чанар, аюулгүй

байдлын шаардлагыг хангасан

0 10

63 МУСЭМХТ хуулийн 14.2.11

Мал эмнэлэг, үржлийн ажил,

үйлчилгээг эрх бүхий байгуулага,

мэргэжилтнээр гүйцэтгүүлдэг

0 5

64

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах журам батлуулан мөрдөж

ажилладаг 

0 4

65

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн

зөрчил дутагдлыг арилгахад

чиглэсэн арга хэмжээ авч

хэрэгжүүлдэг

0 4

0 265 0НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

МУСЭМХТ хуулийн 14.1.2.

ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн нэгж

байгууллагын үйл

ажиллагаанд дотоод хяналт

шалгалтыг зохион байгуулах

нийтлэг журам, Засгийн газрын

311 тогтоол 

Хуудас 5



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:            

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хуудас 6


