
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 6

0 130 0 0

1
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 15.2.1

Малыг үндэсний, бүс нутгийн, эсхүл

төрөл зүйлийн түвшинд цөм сүрэг

бүрдүүлж хамгаалдаг

0 10

2
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 15.2.2

Малыг төрөл, зүйлийн хувьд хувиран

өөрчлөгдөх, доройтох, мөхөхөөс

сэргийлэн үржүүлгийн

бүтээгдэхүүний дээж, сорьц,

цуглуулгыг бий болгож, генийн санд

хадгалдаг

0 10

3
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 15.2.3

Гадаад улсаас оруулж ирсэн болон

үржлийн зориулалтаар нутаг

шилжүүлсэн үүлдэр, омгийн гойд

ашиг шимт цөм сүргийн шилмэл

малаас үр, хөврөл үйлдвэрлэх болон

гадаадаас өндөр ашиг шимт малын

үржүүлгийн бүтээгдэхүүнийг авах

замаар генийн санг арвижуулж,

үржүүлэгт ашигладаг

0 10

Авсан 

оноо

№1.26.МАЛЫН УДМЫН САН ХАДГАЛАЛТ, 

ХАМГААЛАЛТЫГ 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

Гүйцэтгэл-

ийн 

шалгалт

Нэг. Хууль тогтоомжоор тус нэгжийн бүрэн эрхэд хамаарах 

заалтууд

Хуудас 1



4
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 15.2.4

Малыг үржил, селекцийн шинж

тэмдгийн илрэл, үзүүлэлтийг

тодорхоaлох, харьцуулах, тэдгээрийн

хувьсал, өөрчлөлтийг тогтоох,

үржлийн үнэт чанарыг үнэлж

ашигладаг

0 10

5
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 15.3.1

Монгол малын генийг доройтох,

мөхөх, устахаас сэргийлж хамгаалах

зорилгоор үржүүлгийн

бүтээгдэхүүнийг хадгалах үндэсний

генийг санг бүрдүүлж баяжуулдаг

0 10

6
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 15.3.2

Дотоодод ашиглах болон гадаадад

гаргах үржүүлгийн бүтээгдэхүүнд

гарал үүслийн тодорхойлолт олгодог

0 10

7
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 15.3.3

Гадаадаас авсан үржүүлгийн

бүтээгдэхүүнийг генийн санд

тусгайлан хадгалж, бүртгэх, гарал

үүсэлд нь хяналт тавих, мал үржлийн

ажлын стратегид нийцүүлэн

хуваарилах, ашиглах, үр дүнг тооцох,

ашиг шимийн өөрчлөлтийн үнэлгээг

хийдэг 

0 10

8
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 15.3.4

Үржүүлгийн бүтээгдэхүүний

хадгалалт, тээвэрлэлтийн аюулгүй

байдлыг хангах, ашиглалтын

талаарх холбогдох бүртгэл,

мэдээллийг нэгдсэн санд тогтмол

оруулдаг

0 10

9
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 15.3.5

Малын чанар, үүлдэрлэг байдлыг

сайжруулах, үржүүлэг, технологийн

ажил, үйлчилгээнд биотехнологийн

ололтыг нэвтрүүлж, нутагшуулж,

дэлгэрүүлдэг

0 10

10
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 15.3.6

Мал үржүүлгийн техникч, мал

ангилагч-шинжээч бэлтгэх, давтан

сургах ажлыг зохион байгуулдаг

0 10

11
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 15.3.7

Зохиомол хээлтүүлгийн

үйлчилгээний хүрээг тогтоох,

өргөтгөх, шаардлагатай багаж, тоног

төхөөрөмж, урвалжаар хангадаг

0 10

12
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 15.3.8

Үүлдэр, омгийн мал, түүний

үржүүлгийн бүтээгдэхүүнд молекул

генетикийн шинжилгээ хийдэг

0 10

13
Малын генетик нөөцийн

тухай хууль 15.3.9

Гойд ашиг шимт цөм сүрэг, цэвэр

үүлдрийн донор болон тээгч малыг

байршуулж ашигладаг

0 10

0 57 0 0Хоёр. Үйл ажиллагаа

Хуудас 2



14

Төв нь баталгаажсан хөврөл

үйлдвэрлэх зориулалттай донор

малтай

0 4

15

Үр хөврөл хөлдөөх, хадгалах иж

бүрэн лаборатори, түүнд шаардагдах

бусад тоноглол, багаж хэрэгсэлтэй

0 4

16

Цөм сүргийн малаас үржлийн

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, цөм

сүргийн үржлийн төвүүд болон

зохиомол хээлтүүлгийн салбаруудыг

шаардлагатай бүтээгдэхүүнээр

бүрэн хангадаг

0 4

17

Химийн хортой үйлдвэр, төмрийн

үйлдвэрээс 5-аас доошгүй км-ийн

зайтай газар байрласан 

0 2

18

Төв нь үр, хөврөл үрийг олон улсын

жишигт нийцсэн технологийн дагуу

хадгалах тусгай зориулалтын сав

бүхий удмын санг хадгалан

хамгаалах болон үйлдвэрлэл,

үйлчилгээнд ашиглах генийн сантай 

0 4

19

Шаардагдах шингэн азотыг өөрөө

үйлдвэрлэх хүчин чадалтай азот

үйлдвэрлэх төхөөрөмж бүхий цехтэй

0 4

0 10 0 0

20

Малын удмын сангийн

үндэсний төвийн үйл

ажиллагаанд тавих

ерөнхий шаардлага MNS

5817:2007 5.2.1

Төв нь албан ажил, үржлийн

үйлчилгээний яаралтай тусламж

болон явуулын ажил үйлчилгээ

явуулах унаа, тээврийн хэрэгсэл,

тоног төхөөрөмжид шаардагдах

шатахуун, азот бусад материалыг

байнга бэлэн байлгадаг

0 5

21

Малын удмын сангийн

үндэсний төвийн үйл

ажиллагаанд тавих

ерөнхий шаардлага MNS

5817:2007 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 5

0 25 0 0

22

Малын удмын сангийн

үндэсний төвийн үйл

ажиллагаанд тавих

ерөнхий шаардлага MNS

5817:2007  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 5

2.1 Үржлийн ажил, үйлчилгээ, тусламж

2.2 Ажил үйлчилгээний чанар 

Малын удмын сангийн

үндэсний төвийн үйл

ажиллагаанд тавих

ерөнхий шаардлага MNS

5817:2007 5.1.2

Малын удмын сангийн

үндэсний төвийн үйл

ажиллагаанд тавих

ерөнхий шаардлага MNS

5817:2007 5.1.3

Малын удмын сангийн

үндэсний төвийн үйл

ажиллагаанд тавих

ерөнхий шаардлага MNS

5817:2007  5.1.4

Хуудас 3



23

Малын удмын сангийн

үндэсний төвийн үйл

ажиллагаанд тавих

ерөнхий шаардлага MNS

5817:2007  5.3.2

Зохиомол болон гардан

хээлтүүлгийн ажил, түүний үр

дүнгийн судалгаатай /малын төрөл,

ашиг шимийн чиглэлээр гарсан

төлийн тоо/

0 4

24

Мал үржлийн ажил, үйлчилгээний

чиглэлийн сургалт, сурталчилгаа

хийдэг

0 4

25
Лабораторийн шинжилгээг тогтмол

хийдэг
0 4

26

Хүсэлт гаргасан иргэн, ААНБ-д

үржүүлгийн чанартай

бүтээгдэхүүнийг борлуулж, хангадаг

0 4

27
Улсын бүртгэлтэй үр хөврөл,

дааврын бэлдмэлийн нөөцтэй
0 4

0 21 0 0

28
Хог хаягдлын тухай хууль

10.2.2
Шаардлага хангасан хогийн савтай 0 9

29
Хог хаягдлын тухай хууль

10.2.3

Хог хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх эрх

бүхий иргэн, аж ахуйн нэгж,

байгууллагатай хог тээврийн

үйлчилгээний гэрээ байгуулсан

0 6

30
Хог хаягдлын тухай хууль

10.2.6

Хог хаягдлаа зориулалтын хогийн

сав болон цэгт хаях эсхүл хог

хаягдал цуглуулж тээвэрлэх эрх

бүхий байгууллагад шилжүүлдэг

0 6

0 27 0 0

31

Дотоод хяналт шалгалтыг зохион

байгуулах журам батлуулан мөрдөж

ажилладаг

0 9

32

Дотоод хяналт шалгалтаар илэрсэн

зөрчил дутагдлыг арилгахад

чиглэсэн арга хэмжээ авч

хэрэгжүүлдэг

0 9

33
Дотоод хяналт шалгалтын тайлан

гаргадаг
0 9

0 235 0 0

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:            

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

Дөрөв. Дотоод хяналт 

Төрийн хяналт шалгалтын

тухай хууль 7.2, Засгийн

газрын 2011 оны 311

дүгээр тогтоол 

Гурав. Хог хаягдал, бохирдлын менежмент

Малын удмын сангийн

үндэсний төвийн үйл

ажиллагаанд тавих

ерөнхий шаардлага MNS

5817:2007  5.3.2

Хуудас 4


