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______________; E-mail: info@inspection.gov.mn; 

______________; Web: http://www.inspection.gov.mn;

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин; Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин;

Хяналт шалгалтын төрөл Удирдамж Хяналт шалгалтын бүрэлдэхүүн

Дугаар

Төлөвлөгөөт

Төлөвлөгөөт бус

Зөвлөн туслах үйлчилгээ

Хяналт шалгалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, иргэн

Төрөл Нэр Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний No Регистрийн No

ААН

Иргэн

Эрх бүхий удирдах албан тушаалтан Хяналтын объект

Албан тушаал Овог, нэр Утас, и-мэйл Хаяг, байршил

Хяналт шалгалтад байлцсан албан тушаалтан

Албан тушаал Овог, нэр Утас, и-мэйл

Үйл ажиллагаа Хүчин чадал Үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүн

Чиглэл : Үйл ажиллагаа эрхэлсэн Төслийн хүчин чадал Нэрс

хугацаа -

-

-

Савлах Одоогийн хүчин чадал -

Хадгалах -

-

-

Ажилтны тоо

Өмнөх хяналт шалгалтын мэдээ

Өмнөх шалгалтаар авч байсан арга 

хэмжээ, гүйцэтгэлийн байдал

Нийт ажилтан Үйлдвэрлэлийн үйл 

ажиллагаанд оролцдог

Мал эмнэлгийн ажилтан Технологийн ажилтан

Хяналт шалгалтад сүүлийн 12 сарын 

хугацаанд хэдэн удаа хамрагдсан

Өмнөх шалгалтаар хүнсний аюулгүй 

байдлын чиглэлээр илэрч байсан  

зөрчлүүд

__________________________

__________________________

_____________________________________________________
МАЛ, АМЬТНЫ ГАРАЛТАЙ 

ТҮҮХИЙ ЭДИЙН ХАДГАЛАЛТЫГ  

ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР

Утас:

Факс:

А. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ
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Хяналт 

шалгалт

Гүйцэтгэли

йн шалгалт

0 147 0 0

1
 МУСЭМХ тухай хуулийн 

14.1.1,  

Түүхий эдийн захын агуулах нь мал эмнэлэг

ариун цэвэр эрүүл ахуйн шаардлага хангасан

зураг төслийн дагуу баригдсан 

0 9

2 Түүхий эдийн нэрийг заасан хаягтай 0 3

3
Агуулахын шал нь тоос шороо босохгүй хатуу

хучилттай 
0 9

4
Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын ерөнхий

болон нарийвчилсан үнэлгээ хийлгэсэн 
0 9

5
Түүхий эдэд чанарын хамгаалалт хийх бодис,

материал хадгалах хэсэгтэй 
0 9

6

Арьс шир түүхий эдийг хадгалах, анхан шатны

боловсруулалт хийх үед ялгарсан шүүс, угаалга

цэвэрлэгээний шингэн гадагшлуулах татуургатай 

0 9

7
Түүхий эдийг нэр төрлөөр хураах төрөлжсөн

тавиураар тоноглосон
0 3

8
Түүхий эд ачиж буулгах зориулалтын хатуу

хучилттай талбайтай 
0 3

9
Автомашин орох хэсэгт хуурай, шингэн

ариутгалын хөл ваннтай, бүрэн ашигладаг
0 9

10
Түүхий эдийн гаралтай хог, хаягдлыг түр

хадгалах битүүмж бүхий цэгтэй
0 9

11 Хог хаягдлын гэрээтэй 0 3

12
Хог хаягдлыг гэрээний дагуу мал эмнэлэг, ариун

цэврийн халдваргүйтгэл хийлгэж зайлуулдаг 
0 9

13 Түүхий эд хүлээн авах бүртгэл хөтөлдөг 0 3

14

Түүхий эдийг хүлээн авахад мал эмнэлэг, ариун

цэвэр-гарал үүслийн гэрчилгээтэй, бүртгэж

хүлээж авдаг

0 9

15
Түүхий эдийн мал эмнэлэг, ариун цэвэр-гарал

үүслийн гэрчилгээг архивладаг
0 9

16

Түүхий эд хүлээн авагчаар тогтмол ажилладаг

этгээд мал, амьтны боом өвчнөөс сэргийлэх

вакцинд хамрагддаг

0 9

17 Түүхий эдэд асколын урвал тавиулж хадгалдаг 0 9

18 Асколын урвалын дүнг архивлан хадгалдаг 0 6

19

Агуулах болон гадна орчноос жилд 1-ээс

доошгүй удаа боом өвчний сорилын шинжилгээ

хийлгэсэн 

0 9

20
Ариутгал халдваргүйтгэл хийлгэсний дараа

боловсруулах үйлдвэр, төв сууринд нэвтрүүлдэг
0 9

Нэг. Түүхий эдийн зах. агуулах

Б. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ  АСУУЛТУУДЫН ЖАГСААЛТ

№
Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, 

стандартын нэр, зүйл, заалт
Асуултууд

Батлагдсан 

оноо
Авсан оноо

Түүхий эдийн төрөлжсөн захын 

ангилал, Ерөнхий шаардлага.        

MNS5245 :2008

Түүхий эдийн төрөлжсөн захын 

ангилал, Ерөнхий шаардлага          

MNS5245 :2008

Хуудас B2



0 39 0 0

21 Ажиллагсад нь эрүүл мэндийн дэвтэртэй  байна 0 6

22
Эрүүл мэндийн үзлэгт орсон тэмдэглэл нь үнэн

зөв, зайлшгүй хийлгэх шинжилгээнд хамрагдсан
0 9

23
Ажиллагсад нь мал, амьтны зооноз өвчний

талаар сургалтад суусан, бүртгэлтэй 
0 9

24

Ажил олгогч нь ажилтантай ажлын байр,

хөдөлмөрийн нөхцөл, гүйцэтгэх ажил, үүргийг

тусгасан хөдөлмөрийн гэрээг бичгээр

байгуулсан.

0 6

25
Ажиллагсад хөдөлмөр хамгаалал, халдвар

хамгааллын хувцас хэрэгслээр хангагдсан
0 9

0 0

.......... 

эрсдэлтэй

.......... 

эрсдэлтэй

>=50% Өндөр эрсдэлтэй

[30%-49%] Дунд эрсдэлтэй

<=29% Бага эрсдэлтэй

Хоёр. Ажиллагсадын эрүүл ахуй

Хүнсний бүтээгдэхүүний 

аюулгүй байдлыг хангах тухай" 

хуулийн 10.1.7, "Хөдөлмөрийн 

аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

тухай" хуулийн 17.1

1860

НИЙТ ОНОО

ҮНЭЛГЭЭ

Хуудас B3



авах арга хэмжээ тоон үзүүлэлт
а/ Акт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

     •Үйл ажиллагааг бүр зогсоосон  

     •Түр зогсоосон

     •Сэргээсэн      

     •Нөхөн төлбөр тогтоосон 

     •Шинжилгээний дээж авсан

     •Устгасан        

     •Хураасан  

б/ Албан шаардлага          
     •Заалтын тоо       

в/ Дүгнэлт   

     •Үйл ажиллагааны

     •Ажлын байрны 

     •Бүтээгдэхүүний 

г/Улсын орлого болгосон эд зүйлс 
/төгрөг, ш, л, кг.../

д/Нөхөн төлбөр   

е/Торгууль, шийтгэвэр  

     •Албан тушаалтанд тоо/мөнгөн  дүн

     •Иргэнд   тоо/мөнгөн дүн     

     •Байгууллагад тоо/мөнгөн дүн                                                   

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын эрх бүхий албан 

тушаалтан

__________________________ __________________________

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

__________________________ __________________________

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

Хяналт шалгалт эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин; Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр,  ___ цаг ___ мин;

Оноо Үнэлгээ Биелэлт

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын эрх бүхий албан 

тушаалтан

__________________________ __________________________

/ овог, нэр/ / овог, нэр/

__________________________ __________________________

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

Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

/ овог, нэр/

__________________________

Тайлбар:

Г. ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

__________________________

/ овог, нэр/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

/ гарын үсэг, тэмдэг/

Улсын байцаагчийн албан тушаал

__________________________

В. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТААР АВСАН АРГА ХЭМЖЭЭ, БИЕЛЭЛТ

Оноо Үнэлгээ
Тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад авах арга хэмжээ

Биелэлт


