
Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хууль сахин                               

мөрдөлтийн хувь: 

Эрсдэл үүсэх                                       

магадлалын хувь:             
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1
Мал, амьтны эрүүл мэндийн

тухай хууль 7.4.1  

Мал, амьтан өмчлөгч мал, амьтнаа

ялган тэмдэглэж бүртгэл хөтөлдөг
0 10

2
Мал, амьтны эрүүл мэндийн

тухай хууль 7.4.2

Нийтийг хамарсан арга хэмжээнд

оролцуулах хээлтүүлэгт ашиглах,

худалдах, төхөөрөх зорилгоор сум,

дүүргийн нутаг дэвсгэрээс гарахдаа

мал эмнэлгийн улсын байцаагчаас

мал эмнэлгийн гэрчилгээ авдаг

0 10

3
Мал, амьтны эрүүл мэндийн

тухай хууль 7.5.1

Тууварлаж, тээвэрлэж буй мал,

амьтан нь халдварт өвчингүй тайван

бүс нутагт маллаж байсан 

0 10

4
Мал, амьтны эрүүл мэндийн

тухай хууль 7.5.

Мал, амьтны эрүүл мэнд-гарал

үүслийн гэрчилгээний хүчинтэй

хугацаа дуусаагүй

0 10

5
Мал, амьтны эрүүл мэндийн

тухай хууль 7.5.2

Мал, амьтны эрүүл мэнд-гарал

үүслийн гэрчилгээнд халдварт,

паразиттах өвчнөөс урьдчилан

сэргийлэх дархлаажуулалтанд

хамрагдсан

0 10

№1.32.МАЛ, АМЬТНЫ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН,  

ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД, 

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙГ ШАЛГАХ 

ХЯНАЛТЫН ХУУДАС 

Мал эмнэлэг, ариун цэвэр, хорио цээрийн шаардлага хангасан байдал

Авсан 

оноо

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
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6
Мал, амьтны эрүүл мэндийн

тухай хууль 7.4.3

Өөр аймаг сумаас мал шилжүүлэн

авчрах бол нутгийн мал эмнэлгийн

тасагт мэдэгдэж ирсэн даруйдаа

эрүүл мэндийн үзлэг хийлгэж мал

эмнэлгийн тасагт бүртгүүлэх

0 15

7
Мал, амьтны эрүүл мэндийн

тухай хууль 7.5.3

Тухайн мал, амьтанд халдварт

өвчний ерөнхий болон өвөрмөц

шинж тэмдэг илэрч байгаагүй

0 15

8
Мал, амьтны эрүүл мэндийн

тухай хууль 7.5.4

Хүнсэнд хэрэглэх мал, амьтанд эм

хэрэглэснээс хойш хэрэглэх хугацаа

өнгөрсөн 

0 20

9
Мал, амьтны эрүүл мэндийн

тухай хууль 7.4, 7.5

Хүйтний улиралд мах тээвэрлэж буй

тээврийн хэрэгсэл нь махыг

бохирдуулахгүй байх нөхцөлийг

хангасан, тоноглож, битүүмжилсэн

0 15

10
Мал, амьтны эрүүл мэндийн

тухай хууль 7.4, 7.5

Дулааны улиралд мах тээвэрлэж буй

тээврийн хэрэгсэл нь зориулалтын

хөргүүртэй

0 10

11
Мал, амьтны эрүүл мэндийн

тухай хууль 7.4, 7.5

Худалдаалж буй малын гаралтай

хүнсний түүхий эд нь мэдрэхүйн

үзлэгээр илт чанар байдлаа

алдаагүй 

0 10

0 135 0 0

Хяналтын чиглэл, албан тушаалын

нэр

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Хяналтын чиглэл, албан

тушаалын нэр

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

Тайлбар:            

НИЙТ ОНОО

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

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

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн

нэгж, байгууллагын эрх бүхий

албан тушаалтан

Хуудас 2


