
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                            

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                          

магадлалын хувь:             
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1

“Гахайн аж ахуйд мөрдөх

мал эмнэлэг ариун

цэврийн нийтлэг журам”

Мал эмнэлэг, ариун цэвэр, хорио

цээр, эрүүл ахуйн нөхцлийг бүрэн

хангасан байртай

0 30

2

“Гахайн аж ахуйд мөрдөх

мал эмнэлэг ариун

цэврийн нийтлэг журам”

Гахайн байрыг механик

цэвэрлэгээ, хийж

халдваргүйжүүлдэг

0 20

3
Мал, амьтны эрүүл

мэндийн тухай хуулийн 7.1

Гахай маллах, ашиглах, эдлэх,

тээвэрлэхдээ хашаа, байр, тоног

төхөөрөмж, тусгай зориулалтын

тээврийн хэрэгслийн эрүүл ахуй,

ариун цэврийн зааврыг дагаж

мөрддөг

0 20

4

Мал, амьтны эрүүл

мэндийн тухай хуулийн

7.3.6

Гахай үхсэн бол хашаа, байр,

орчныг халдваргүйтгэх ажлыг

гэрээт мал эмнэлгийн

үйлчилгээний нэгжээр

гүйцэтгүүлдэг

0 20

№1.13.2. ӨРХИЙН ГАХАЙН АЖ АХУЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ 

ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: …./../..

Шаардлага  хангасан                                

асуултын тоо:                                        

Шаардлага хангаагүй                               

нийт оноо:                                           
Эрсдэл үүсэх магадлал

Гүйцэтгэл

ийн 

шалгалт

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

I. Мал эмнэлэг, ариун цэврийн шаардлага

№

Хууль тогтоомж, дүрэм, 

журам, стандартын нэр, 

зүйл, заалт

Асуултууд

Батлагдсан 

оноо
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5

Мал, амьтны эрүүл

мэндийн тухай хуулийн

7.4.1

Гахай өмчлөгч гахайгаа ялган

тэмдэглэж, бүртгэл хөтөлдөг
0 20

6

Мал, амьтны эрүүл

мэндийн тухай хуулийн

7.4.2

Нийтийг хамарсан арга хэмжээнд

оролцуулах, хээлтүүлэгт ашиглах,

худалдах, төхөөрөх зорилгоор

гахайг сум, дүүргийн нутаг

дэвсгэрээс гаргахдаа мал

эмнэлгийн улсын байцаагчаас

мал эмнэлгийн гэрчилгээ авч

бүртгүүлдэг

0 20

7

Мал, амьтны эрүүл

мэндийн тухай хуулийн

7.4.3

Өөр сум, дүүргийн нутаг дэвсгэр

/гаднаас/-ээс гахай шилжүүлэн

авчрах бол мал эмнэлгийн тасагт

урьдчилан мэдэгдэж, авчирсан

даруй үзлэг хийлгэн тухайн сум,

дүүргийн хөдөө аж ахуйн тасагт

бүртгүүлсэн

0 20

8

Мал, амьтны эрүүл

мэндийн тухай хуулийн

9.8.1

Товлосон хугацаанд мал, амьтныг

бэлэн байлгаж,

дархлаажуулалтад бүрэн

хамруулсан

0 20

9
Мал, амьтны эрүүл

мэндийн тухай хууль 24.2

Малчин, амьтан маллагч, мал,

амьтан өмчлөгч нь жоргүй

олгохоор зөвшөөрөгдсөн эм

хэрэглэхдээ малын эмчээс

зөвлөгөө, зааварчилгаа авдаг

0 30

10

Мал, амьтны эрүүл

мэндийн тухай хуулийн

26.3

Малын эмч, эсхүл малчин мал,

амьтны эмчилгээнд хэрэглэсэн

эмийн нэр, огноо, хэрэглэсэн тун,

хэмжээний талаархи мэдээллийг

мал, амьтны эрүүл мэндийн

бүртгэлийн дэвтэрт тухай бүр

тэмдэглэж, баримтжуулсан

0 20

11

Мал, амьтны эрүүл

мэндийн тухай хуулийн

26.5

Малчин, амьтан маллагч, мал,

амьтан өмчлөгч малын эмийн

улсын бүртгэлд бүртгэгдээгүй эм

худалдан авч хэрэглээгүй

0 30

12

“Гахайн аж ахуйд мөрдөх

мал эмнэлэг ариун

цэврийн нийтлэг журам”

Гахайг мал эмнэлгийн эрүүл

мэндийн үзлэгт толгой дараалан

хамруулсан

0 10



13

“Гахайн аж ахуйд мөрдөх

мал эмнэлэг ариун

цэврийн нийтлэг журам”

Мал эмнэлгийн урьдчилан

сэргийлэх арга хэмжээнд тогтмол

хамрагддаг

0 20

14

“Гахайн аж ахуйд мөрдөх

мал эмнэлэг ариун

цэврийн нийтлэг журам”

Малын эрүүл мэндийн өрхийн

дэвтэртэй, урьдчилан сэргийлэх

арга хэмжээг тэмдэглүүлсэн

0 10

15

“Гахайн аж ахуйд мөрдөх

мал эмнэлэг ариун

цэврийн нийтлэг журам”

Гахайг даавар агуулсан болон

хивэгч малын гаралтай тэжээлээр

тэжээдэггүй

0 10

16

“Гахайн аж ахуйд мөрдөх

мал эмнэлэг ариун

цэврийн нийтлэг журам”

Зэргэлдээх мал, амьтантай шууд

харьцахааргүйгээр 

тусгаарлагдсан хамгаалалтын

хашаатай

0 5

17

“Гахайн аж ахуйд мөрдөх

мал эмнэлэг ариун

цэврийн нийтлэг журам”

Гахайн тэжээлийн үлдэгдэл,

шивх, ялгадсыг зориулалтын цэгт

хаядаг, зохих заврын дагуу

устгаж, халдваргүйжүүлдэг

0 5

18

“Гахайн аж ахуйд мөрдөх

мал эмнэлэг ариун

цэврийн нийтлэг журам”

Мал эмнэлгийн байгууллагаар

баталгаажуулсан эрүүл гахайг

үржилд ашигласан

0 30

0 340 0 0

Хяналтын чиглэл, албан 

тушаалын нэр

/ овог, нэр/

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

Тайлбар:            

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хяналтын чиглэл, албан 

тушаалын нэр

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын эрх бүхий албан 


