
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1
МУСЭМХТХ-ийн  14.2.2

Мал эмнэлэг ариун цэвэр, эрүүл

ахуйн шаардлага хангасан өөрийн

эзэмшлийн байртай /хаваржаа,

намаржаа, өвөлжөө г.м/

0 6

2 МУСЭМХТХ-ийн 14.2.11

Мал эмнэлгийн ажил үйлчилгээг эрх

бүхий байгууллагаар гэрээний дагуу

гүйцэтгүүлдэг

0 9

3 МУСЭМХТХ-ийн  14.2.2

Мал эмнэлэг, үржлийн ажил

үйлчилгээнд тогтоосон хугацаанд

мал, амьтнаа бүрэн хамруулдаг.

0 9

4

Малын эрүүл мэндийн өрхийн

дэвтэртэй, урьдчилан сэргийлэх арга

хэмжээнд хамрагдсан тухай

тэмдэглүүлж баталгаажуулсан 

0 15

5

Нийт сүрэг сүрьеэ, бруцеллёз, боом,

ям, дэлэнгийн үрэвсэл, эндопаразит

өвчний тандалт шинжилгээгээр эрүүл

болох нь толгой дараалан

батлагдсан

0 3

Мал эмнэлэг үржлийн ажил үйлчилгээнд хамрагдсан байдал

МУСЭМХТХ-ийн 14.1.2,

"Бруцеллёз, сүрьеэ өвчнөөс

тайван сүрэгтэнг

баталгаажуулах, зарлах"

журмын 2.1.3, 2.1.5, 2.2.1.,

2.2.2, 2.2.3

№1.31. МАЛЧИН ӨРХӨД  МАЛ ҮРЖИЛ,МАЛ 

ЭМНЭЛЭГ, АРИУН ЦЭВЭР, ХОРИО ЦЭЭРИЙН 

МӨРДӨЛТИЙГ 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



6

Нийт сүрэг сүрьеэ, бруцеллёз, боом,

ям, дэлэнгийн үрэвсэл, эндопаразит

өвчний аль нэг сүүлийн нэг жилийн

хугацаанд оношлогдсон

0 9

7

Сүрэгт гаднаас мал, амьтныг гарал

үүслийн гэрчилгээтэй нийлүүлсэн,

мал эмнэлгийн харьяа байгууллагад

мэдээлдэг

0 3

8

Сууриас мал, амьтан гадагш

шилжилт хөдөлгөөн хийхэд харьяа

мал эмнэлгийн нэгжээс гарал үүсэл-

эрүүл мэндийн гэрчилгээ авдаг.

0 9

9

Зах зээлд нийлүүлэх мал, амьтны

гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд

мал эмнэлэг, ариун цэвэр-гарал

үүслийн гэрчилгээ тогтмол авдаг

0 6

10 МУСЭМХТХ-ийн 14.1.5

Малд халдварт өвчний шинж тэмдэг

илэрсэн, гэнэт олноор хорогдсон

тохиолдолд орон нутгийн

үйлчилгээний нэгж, баг, хорооны

удирдлагад 12 цагийн дотор

мэдэгддэг

0 9

11

Үхсэн мал, амьтны сэг, зэмийг устгах,

халдваргүйтгэх ажлыг харьяалах мал 

эмнэлгийн болон төр захиргааны

байгууллагатай хамтран гүйцэтгэдэг

0 6

12

Малын хашаа, хороо,байрны ариун

цэвэр, эрүүл ахуйн болон

технологийн дэглэмийг сахьдаг

0 6

13

Малын эмчийн зааварчлагын дагуу

өвчтэй малын бууц,баас, тэжээлийн

үлдэгдлийг шатааж устгасан

халдваргүйжүүлсэн тухай акттай 

0 9

14

Эрүүл,өвчтэй малыг хооронд нь

холих,малын эмчийн

зөвшөөрөлтэйгээр шилжилт

хөдөлгөөн хийдэг

0 9

15
Эрүүл мал, баталгаажуулсан

хээлтүүлэгчийг үржилд ашиглах;
0 3

16
Өвчтэй, баталгаажуулаагүй

хээлтүүлэгчийг үржилд ашигласан
0 9

17 МУСЭМХТХ-ийн 14.2.6

Үржилд зориулан худалдан авсан

мал нь эрүүл мэндийн болон үржил

ашиг шимийн гэрчилгээтэй,

паспорттай байна

0 9

18

Үржлийн мал бойжуулж

борлуулах журам ХХАА-н

Сайдын 2008 оны 97 дугаар

тушаал

Үржилд зориулан худалдан авсан

мал нь эрүүл мэндийн болон үржил

ашиг шимийн гэрчилгээтэй,

паспорттай 

0 6

МУСЭМХТХ-ийн 14.1.2,

"Бруцеллёз, сүрьеэ өвчнөөс

тайван сүрэгтэнг

баталгаажуулах, зарлах"

журмын 2.1.3, 2.1.5, 2.2.1.,

2.2.2, 2.2.3

Хүнс Хөдөө аж ахуй, хөнгөн

үйлдвэрийн сайдын 2010 оны

А/67 тушаалаар батлагдсан

журам

МУСЭМХТХ-ийн 14.2.4 

Хуудас 2



19

Мал, амьтанд хэрэглэдэг эм,

биобэлдмэлийг зөвхөн мал

эмнэлгийн эрх бүхий байгууллагаас

худалдан авдаг.

0 9

20

Мал, амьтанд эм, биобэлдмэлийг

олгохдоо зөвхөн харьяалах мал

эмнэлгийн мэргэжилтнээр

үйлчлүүлдэг.

0 6

21
МУСЭМХТХ-ийн 14.1.2

Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд

мал, амьтныг хамруулсны дараа

бүтээгдэхүүнийг малын эмчийн

зааврын дагуу хэрэглэдэг, зах зээлд

нийлүүлдэг.

0 3

0 153 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

МУСЭМХТХ-ийн 14.2.11

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 3


