
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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0 79 0

1
Үйлчилгээний нэгж нь малын эмч,

туслах ажилтантай 
0 6

2

Мал эмнэлгийн мэргэжлийн ажил,

үйлчилгээг малын эмч гүйцэтгэдэг,

малын эмч нь мэргэжлээрээ ажиллах

итгэмжлэлтэй 

0 29

3 МУСЭМХТХ 6.1.1

Малын өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх

ажлын талаар жил бүр авах арга

хэмжээг төлөвлөж, захиалгаар

хэрэгжүүлдэг

0 9

4 МУСЭМХТХ 6.4.2.

Үйлчлүүлэгч иргэн, хуулийн этгээд

болон сум, дүүргийн Засаг даргатай

байгуулсан гэрээгээр мал эмнэлгийн

ажил үйлчилгээг гүйцэтгэдэг

0 6

5 МУСЭМХТХ 6.4.3.

Малын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх

шинжилгээ, тарилга, туулгалт,

угаалга, боловсруулалт, ариутгал,

халдваргүйжүүлэлтийг холбогдох

заавар, журмын дагуу технологийн

хугацаанд  хэрэгжүүлдэг

0 29

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№
Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, 

стандартын нэр, зүйл, заалт
Асуултууд

Батлагдсан 

оноо

Авсан 

оноо

№1.15.1.МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ 

ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           

Эрсдэл үүсэх               

магадлал

Хүний нөөц

МУСЭМХТХ 7.4 Мал

эмнэлгийн үйлчилгээний

нэгжийн бүтэц, үйл ажиллагаа.

Ерөнхий шаардлага 

6.1

Хуудас 1



0 72 0

6

Ажлын байр нь эрүүл ахуй, хөдөлмөр

хамгааллын нөхцлийг хангасан, хүн,

мал, амьтны өвчний халдвар

тархахаас хамгаалсан

0 15

7

Сэг зэм, халдварын эх булаг болох

бусад зүйлсийг устгах, шатаах

зориулалт бүхий нүх, төхөөрөмжтэй 

0 9

8

Ажлын байранд халдвар хамгаалал,

аюулгүй ажиллагааны талаарх

санамж, анхааруулгыг ил тод

байрлуулсан  

0 6

9

Цэвэр усны эх үүсвэрт холбогдсон,

шингэн хаягдлыг зайлуулах

нөхцөлийг бүрдүүлсэн

0 9

10

Шаардлага хангасан мал угаалгын

ванн (суурин эсвэл зөөврийн),

урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ,

үзлэг, шинжилгээний зориулалт

бүхий хашаа (суурин эсвэл зөөврийн)-

тай

0 6

11

Үйлчилгээний уналга, тээврийн

хэрэгсэл, ариутгалын тоног

төхөөрөмжтэй

0 9

12

Шаардлагад нийцсэн хөдөлмөр,

халдвар хамгааллын иж бүрэн

хувцас хэрэгсэлтэй

0 9

13

Мал эмчлэх, худалдан борлуулах эм,

эмнэлгийн хэрэгслийн өөрийн дотоод

нөөцтэй 

0 9

0 201 0

14 МУСЭМХТХ 6.2.4
Орон нутагтаа мал эмнэлэгийн ажил,

үйлчилгээг тогтмол эрхэлдэг 
0 21

15 Шилжилт хөдөлгөөний судалгаатай 0 6

16

Мал эмнэлгийн дуудлага,

үйлчилгээний анхан шатны бүртгэл

хөтлөлт хэвшсэн

0 6

17

Эм, биобэлдмэл, вакциныг зааврын

дагуу тээвэрлэх, хадгалах, зарцуулах

бөгөөд тарилга, туулгалт, угаалга,

боловсруулалтын үр дүнг үнэн зөв

хөтөлж, акт бичиж баталгаажуулсан

27

18

Мал эмнэлгийн үйлчилгээний

нэгжийн бүтэц, үйл ажиллагаа.

Ерөнхий шаардлага   

Мал эмнэлгийн ажил, үйлчилгээг

эрхлэх үйл ажиллагааны ойрын

болон хэтийн бизнес төлөвлөгөөтэй 

0 6

19 6.3.3

Холбогдох мэдээ, тайланг төрийн

байгууллагаас баталсан албан ёсны

маягт, зааврын дагуу гаргаж,

тогтоосон хугацаанд сум, дүүргийн

мал эмнэлэг, үржлийн тасагт

мэдээлсэн

0 9

Ажлын байр, тоног төхөөрөмж

Мал эмнэлгийн үйлчилгээний

нэгжийн бүтэц, үйл ажиллагаа.

Ерөнхий шаардлага 

Мал эмнэлгийн үйл ажиллагаа

Мал эмнэлгийн үйлчилгээний

нэгжийн бүтэц, үйл ажиллагаа.

Ерөнхий шаардлага    6.3.7

Хуудас 2



20 6.3.5

Мал, амьтан тэдгээрийн гаралтай

түүхий эд, бүтээгдэхүүн бэлтгэх,

худалдаалах, тээвэрлэх үед мал

эмнэлэг, ариун цэвэр гарал үүслийн

гэрчилгээ олгосон

0 9

21 6.3.6 

Малын эмч нь малчид, мал бүхий

иргэдийн мал сүрэгт эрүүл мэндийн

үзлэг, үйлчилгээ үзүүлсэн тухай

өрхийн малын эрүүл мэндийн

дэвтэрт тэмдэглэл хөтөлсөн

0 27

22 6.3.10

Улсын захиалгат ажлын санхүүжилт,

өөрийн орлого, зээл, тусламж, төсөл

болон хөтөлбөрийн хүрээнд олгож

буй хөрөнгийг зориулалтын дагуу үр

ашигтай зарцуулж, холбогдох

байгууллагад шаардлагатай бичиг

баримтуудыг бүрдүүлэн тогтоосон

хугацаанд нь тайлагнасан

0 6

23 6.3.11

Мал эмнэлгийн үйлчилгээнд Малын

эмийн улсын бүртгэлд бүртгэгдсэн

чанарын баталгаатай эм,

бэлдмэлийг хэрэглэсэн

0 21

24 6.3.12

Мал эмнэлгийн холбогдолтой баримт

бичиг, сар, улирал, жилийн тайланг

Монгол Улсын архивын тухай болон

холбогдох хууль тогтоомж,

стандартын дагуу хадгалсан

0 6

25

Малын гоц халдварт, халдварт,

халдваргүй болон паразиттах болон

эндемик өвчний тархвар зүйн

бүртгэл, зураглал, мэдээллийн

сантай, түүнийг байнга баяжуулан

үйл ажиллагаандаа ашигласан

0 27

26

Халдварт өвчний үеийн хорио цээр,

хязгаарлалтын бүсэд ариутгал,

халдваргүйжүүлэлт, сэг зэмийн

устгал хийх шуурхай бэлэн байдлыг

хангасан 

0 21

27
Хүүр задлалтын тухайгаа протокол

үйлдэн баримтжуулсан 
0 9

0 75 0

28

Ийлдэс судлал нян судлал,ариун

цэврийн шинжилгээний өрөөнүүд тус

тусдаа шаардагдах тоног төхөөрөмж,

урвалжаар хангагдсан 

0 27

29

Урвалж бодис, багаж хэрэгслийг

холбогдох стандарт, зааврын дагуу

хадгалах, хэсэг, шүүгээтэй

0 6

30

Багаж хэрэгсэл угаах, ариутгах,

халдваргүйтгэх нөхцлийг бүрэн

бүрдүүлсэн

0 6

6.3.14

Ариун цэврийн үзлэг, шинжилгээ

Мал эмнэлгийн үйлчилгээний

нэгжийн бүтэц, үйл ажиллагаа.

Ерөнхий шаардлага 7.4

Хуудас 3



31

Хийж байгаа болон хийх

шаардлагатай шинжилгээний анхан

шатны бүртгэл хөтлөлт төрөл тус

бүрээр бүрэн хөтлөгддөг

0 6

32
Хийгдсэн шинжилгээний ажлын

журнал бүрэн хөтлөгддөг
0 6

33

Мал эмнэлэг, ариун цэврийн

гэрчилгээ олгосон бүртгэл холбогдох

баримтын хамт бүртгэгдэж

архивлагдсан 

0 15

34

Мал эмнэлгийн ариун цэврийн

шинжилгээний улсын нэгдсэн индекс

дугаар бүхий дардастай

0 9

0 427 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Тайлбар:            

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

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

Мал эмнэлгийн үйлчилгээний

нэгжийн бүтэц, үйл ажиллагаа.

Ерөнхий шаардлага 7.4

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж

ахуйн нэгж, байгууллагын 

Хуудас 4


