
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

“Шувууны аж ахуйд мөрдөх

мал эмнэлэг ариун цэврийн

нийтлэг журам”

Мал эмнэлэг, ариун цэвэр, хорио

цээр, эрүүл ахуйн нөхцлийг бүрэн

хангасан байртай 

0 30

2

“Шувууны аж ахуйд мөрдөх

мал эмнэлэг ариун цэврийн

нийтлэг журам”

Шувуун байрыг механик аргаар

цэвэрлэж, ариутган

халдваргүйжүүлдэг 

0 20

3

“Шувууны аж ахуйд мөрдөх

мал эмнэлэг ариун цэврийн

нийтлэг журам”

Шувууны байр нь бичил уур

амьсгалын хэвийн нөхцөлийг

хангасан

0 5

4 МУСЭМХТ хуулийн 14.2.11

Мал эмнэлгийн үйлчилгээг эрх бүхий

байгуулага, мэргэжилтнээр

гүйцэтгүүлсэн

0 20

5

Шувууг мал эмнэлгийн эрүүл

мэндийн үзлэгт толгой дараалан

хамруулсан 

0 10

6
Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх

арга хэмжээнд тогтмол хамрагддаг
0 20

7

Малын эрүүл мэндийн өрхийн

дэвтэртэй,урьдчилан сэргийлэх арга

хэмжээг тэмдэглүүлсэн

0 5

Мал эмнэлэг, ариун цэврийн шаардлага

“Шувуун аж ахуйд мөрдөх мал

эмнэлэг ариун цэврийн

нийтлэг журам”

№1.14.2.ӨРХИЙН 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

Хуудас 1



8

“Шувуун аж ахуйд мөрдөх мал

эмнэлэг ариун цэврийн

нийтлэг журам”

Шувууг хөгзөрч муудаагүй, даавар

агуулаагүй, чанараа алдаагүй, гадны

элдэв хольц, бохирдолгүй сайн

чанарын тэжээлээр тэжээсэн

0 10

9 МУСЭМХТ хуулийн 14.1.2.

Мал, амьтны гаралтай түүхий эд,

бүтээгдэхүүн борлуулахад мал

эмнэлэг, ариун цэврийн гэрчилгээ

тогтмол авдаг 

0 10

10

“Шувууны аж ахуйд мөрдөх

мал эмнэлэг ариун цэврийн

нийтлэг журам

Намаг шалбааггүй (хөрсний өнгөц

усгүй), хуурай, зэргэлдээх мал,

амьтантай шууд харьцахааргүйгээр

тусгаарлагдсан хамгаалалтын

хашаатай

0 5

11

“Шувууны аж ахуйд мөрдөх

мал эмнэлэг ариун цэврийн

нийтлэг журам

Мал эмнэлгийн байгууллагаар

баталгаажуулсан эрүүл шувууг

үржилд ашигласан

0 30

12 ЭЭХТ хуулийн  22.1

Малын эмийн улсын бүртгэлд

бүртгэгдсэн эм, ариутгал,

халдваргүйжүүлэлтийн бодис

хэрэглэдэг

0 20

13 АБҮХХТ хуулийн 10.1.3

Эрх бүхий байгууллагаас тогтоож

өгсөн зориулалтын цэгт хог хаягдал

/сангас/-ыг хаядаг

0 3

0 188 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:            

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

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

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж

ахуйн нэгж, байгууллагын

эрх бүхий албан

тушаалтан

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

Хуудас 2


