
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 48 0

1

Малын өвчинтэй тэмцэх, сэргийлэх

арга хэмжээг жил бүр төлөвлөж

ажилладаг

0 6

2

Малын үржлийн ажлын анхан шатны

мэдээ, тайлан, акт баримтыг

зааврын дагуу үнэн зөв хөтөлдөг

0 6

3 6.1.3
Малын үржлийн чанар, ашиг шимийг

тодорхойлсон гэрчилгээтэй
0 6

4 6.1.5

Малын удмын сан, эрүүл мэндийн

холбогдолтой мэдээ, судалгаа гаргаж 

хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангаж,

сургалт зохион байгуулдаг

0 6

5 6.1.8

Малын үзэсгэлэн худалдаа зохион

байгуулах, үржлийн мал бойжуулах,

борлуулах үйлчилгээ эрхэлдэг

0 6

6 6.3.2

Цөм сүргийн үржлийн төв нь аймаг,

нийслэлийн Засаг даргатай гэрээ

байгуулж ажилладаг

0 6

Нэг.Хууль тогтоомжийн бүрэн эрхэд хамаарах заалтууд

МУСЭМХТХ-ийн 6.1.1

№1.23.ЦӨМ СҮРГИЙН ҮРЖЛИЙН АЖ АХУЙГ 

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



7 6.3.4

Цөм сүргийн үржлийн мал нь тухайн

орон нутгийн малд сайжруулагчаар

ашиглах үүлдэр, омгийн цөм сүргийг

бүрдүүлсэн

0 6

8

МУСЭМХТХ-ийн 14.2.1,

"Бруцеллёз, сүрьеэ өвчнөөс

тайван сүрэгтэнг

баталгаажуулах, зарлах

журам" 2.1.3, 2.1.5

Цөм сүргийн үржлийн малд

Бруцеллёз, сүрьеэ, адууны халдварт

цус багадалт, адууны нийлүүлгийн

өвчний шинжилгээ хийлгэдэг

0 6

0 102 0

9 MNS 5818:2007 стандарт 5.1.1

Цөм сүргийн үржлийн төв нь тухайн

бүс нутагт болон аймагт үржүүлж

байгаа үүлдэр, омог, хэвшлийн

малын цөм сүргийн удмын санг

хамгаалан сайжруулах, мал амьтан

тэдгээрийн үр, хөврөл үрийг улсын

хилээр нэвтрүүлэх, үйлдвэрлэл

үйлчилгээнд ашиглах "тусгай

зөвшөөрөл"-тэй 

0 0

10 5.1.2

Төв нь тухайн бүс нутагт үндсэн

сайжруулагчаар ашиглах зөвшөөрөл

бүхий ашиг шимийн чиглэлийн эрэлт

хэрэгцээг хангах тооны цөм сүргийн

хээлтэгч, хээлтүүлэгч малтай

0 3

11 5.1.3

Төв нь албан ажлын тасалгаа,

шинжилгээний төрөлжсөн

лаборатори, багаж хэрэгсэл

хадгалах агуулах, тусламж

үйлчилгээний автомашин, хөдөө аж

ахуйн машин, механизм, мал

хээлтүүлгийн болон шилэн сонголт

хийх багаж тоног төхөөрөмжтэй

0 3

12

Цөм сүргийн малд хүрэлцэх

хэмжээний бэлчээр, хадлангийн

талбайг эзэмшдэг

0 3

13

Өсвөр хээлтэгч, хээлтүүлэгчийг

чиглэлтэй өсгөн бойжуулах нөхцлийг

бүрдүүлсэн

0 3

14 5.1.5

Төв нь аймгийн болон бүс нутгийн

эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан цөм

сүргийг бүрдүүлж, сумдын цөм

сүргийн малыг сайжруулагчаар

ашиглах өсвөр хээлтэгч,

хээлтүүлэгчийг гэрээ, захиалгын

дагуу бойжуулан бүртгэл,

мэдээллийн сүлжээгээр дамжуулан

худалдан борлуулах, ажил

үйлчилгээг хэрэгжүүлдэг

0 6

0 21 0

Хоёр. Цөм сүргийн үржлийн төвийн үйл ажиллагаанд тавих 

шаардлага MNS 5818:2007 стандарт 

5.1.4

2.1 Үржлийн ажил, үйлчилгээ, тусламж

Хуудас 2



15 MNS5817:2007  5.2.1

Төв нь үржлийн яаралтай тусламж

болон ажил, үйлчилгээний

зориулалт, тоноглол бүхий

шаардлага хангасан тээврийн

хэрэгсэлтэй

0 6

16 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 9

17 5.2.3

Ажил үйлчилгээ үзүүлэх унаа,

тээврийн хэрэгсэл, тоног

төхөөрөмжинд шаардагдах

шатахуун, азот, бусад эм

бэлдмэлийн байнгын болон нөөцтэй

0 6

0 63 0

18 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 3

19

Малын төрөл, ашиг шимийн чиглэл,

эрэлт хэрэгцээ, хангамжийн

байдлаар цөм сүргийг бүрдүүлдэг

0 9

20

Стандартын шаардлага хангасан, үр

төлийн чанараар хээлтүүлэгчийн

чанарыг тогтоодог

0 6

21

Малын төрөл, хээлтүүлэг хийх арга

технологийг үндэслэн хээлтэгч,

хээлтүүлэгчийн тохироо бүрдүүлэлт

0 6

22

Малын төрөл, ашиг шимийн

чиглэлээр гойд ашиг шимтэй мал

шалгаруулдаг

0 9

23

Цөм сүргийн, гойд ашиг шимтэй мал,

хээлтүүлэгчийн удам гарваль-ашиг

шимийн бүртгэл хөтлөлт, баяжуулалт

хийдэг

0 6

24

Зохиомол болон гардан

хээлтүүлгийн ажил, түүний үр

дүнгийн судалгаатай

0 6

25

Мал үржлийн ажил, үйлчилгээний

чиглэлийн сургалт, сурталчилгаа

хийдэг

0 6

26
Лабораторийн шинжилгээг тогтмол

хийдэг
0 6

27

Хүсэлт гаргасан иргэн, ААНБ-д

үржүүлгийн чанартай

бүтээгдэхүүнийг борлуулж, хангадаг

0 6

2.2 Ажил үйлчилгээний чанар 

MNS5817:2007  5.3.2

Хуудас 3



0 12 0

28   2.1.2

Малдаа жил бүр үзлэг ангилалт

хийж, үржлийн анхан шатны

бүртгэлийг бүрэн хөтөлсөн, мал бүр

нь хувийн дугаартай

0 6

29   2.1.4

Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх

арга хэмжээнд цөм сүргийн үржлийн

төвийн малыг жил бүр бүрэн

хамруулж эрүүл болохыг мэргэжлийн

байгууллагаар тогтоолгосон

0 6

0 39 0

30 2.1
Цөм, торгон сүргээс өсвөр

хээлтүүлэгчийг бойжуулдаг
0 6

31 2.2

Цөм сүргээс бойжуулсан

хээлтүүлэгчийг торгон сүрэгт,

түүнээс бойжуулсан хээлтүүлэгчийг

удмын сангийн сүрэгт ашигладаг

0 9

32 4.1.б
Хянан баталгаажуулалтыг журмын

дагуу зөв хийдэг
0 9

33 4.1.в

Үржлийн хээлтүүлэгчид карт,

гэрчилгээ бүрэн хөтлөгдөж, баяжилт

хийдэг

0 9

34

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах журам батлуулан мөрдөж

ажилладаг

0 3

35

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн

зөрчил дутагдлыг арилгахад

чиглэсэн арга хэмжээг авч

хэрэгжүүлдэг

0 3

0 201 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Гурав. Үржлийн мал бойжуулж, борлуулах журам

Дөрөв. Хээлтүүлэгчийг хянан баталгаажуулах журам

ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн нэгж

байгууллагын үйл

ажиллагаанд дотоод хяналт

шалгалтыг зохион байгуулах

нийтлэг журам, Засгийн газрын

311 тогтоол 

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 4


