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©2019 Тогтвортой ноос ноолуурын эвсэл. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан. ТННЭ, ТННЭ-ийн 

Стандартын Тогтолцоо, ТННЭ-ийн нэрийн тэмдэг ба ТННЭ-ийн батламжлалын нэрийн тэмдэг нь 

Тогтвортой ноос ноолуурын эвслийн худалдааны тэмдэг болно.  

 

Мэдэгдэл  

Энэхүү баримт бичгийг боловсруулахад сэрэмж анхаарал хандуулан гүйцэтгэсэн хэдий ч энэхүү 

баримт бичгийг ашигласантай холбоотойгоор үүсэх аливаа хохирол, алдагдлын төлөө Тогтвортой 

ноос ноолуурын эвсэл болон уг баримт бичгийг боловсруулахад оролцсон бусад байгууллагууд нь 

шууд болон шууд бус байдлаар хариуцлага хүлээхгүй гэдгийг мэдэгдэж байна.  

 

Зохиогчийн эрх  

Энэ нийтлэл нь зохиогчийн эрхээр хамгаалагдсан. Энэхүү нийтлэлд байгаа мэдээлэл, материалыг 

хувийн болон арилжааны бус зорилгоор өөрчлөгдөөгүй хэлбэрээр гаргаж болно. Бусад бүх эрх 

хамгаалагдсан. Энэхүү нийтлэлийн мэдээлэл, материалыг 1976 оны Зохиогчийн эрхийн тухай 

хуулийн дагуу хувийн судалгаа эрдэм шинжилгээний ажил, шүүмжлэл, тойм нийтлэл бичих 

зорилгоор ашиглаж болохыг мэдэгдэж байна. Зохиогчийн эрхийг хамгаалах тухай 1976 оны хуульд 

заасны дагуу ТННЭ-ийн Зохистой дадлуудыг иш татах, ишлэл, диаграмм эсвэл бусад мэдээллийг 

ашиглах тохиолдолд ТННЭ-ийн эх сурвалж гэдгийг зайлшгүй дурьдах шаардлагатай. 
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Танилцуулга  

Тогтвортой аргаар ноолуур бэлтгэн боловсруулах шат бүрийг бүртгэлжүүлж, байгаль 

орчинд ээлтэйгээр төдийгүй мал маллагааг зөв зохистойгоор хөтөлж буйгаа нотлох нь нэг 

байгууллагаас хамаарсан биш олон талын оролцоог хангаж хийгдэх ажил юм. Сонирхлоо 

илэрхийлсэн аливаа байгууллага, хувь хүмүүс манай боловсруулсан энэхүү аргачлалыг ашиглах 

боломжтой бөгөөд малын зөв маллагаа арчилгааны талаар сайн ойлголттой болсноор 

хэрэгжилтийг нь дэмжих боломжтой. ТННЭ нь ноолуурын нийлүүлэлтийн сүлжээнд оролцогч 

бизнесүүд, байгаль орчныг хамгаалах байгууллагууд, төрийн бус байгууллага (ТББ), иргэний 

нийгмийн байгууллагууд (ИНБ)-аас бүрдсэн олон талт олон улсын хамтын ажиллагааны платформ 

юм. 

“Мал аж ахуй эрхлэх, ноолуур бэлтгэх” зохистой дадлын энэхүү баримт бичиг нь ТННЭ-ийн 

"Монголын ноолуурын үйлдвэрлэлийн тогтвортой стандарт" баримт бичгийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг 

юм. Энэхүү зохистой дадлын стандарт нь ноолуурыг тогтвортойгоор үйлдвэрлэх жишиг үзүүлэлт 

болох бөгөөд энэ стандарт ноолуурын салбарын олонхи үйлдвэрүүдэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн.  

ТННЭ нь энэхүү стандартыг хэрэгжүүлэхдээ “Нутаг” хэмээх үзэл санааг баримталж хийсэн. 

Монгол орны газар нутгийн онцлог, онгон дагшин байдлыг алдагдуулалгүй, өвөг дээдсийн 

уламжлалт олон арга ухааныг эрдэмтдийн ойрын жилүүдийн судалгаан дээр тулгуурлан, мал аж 

ахуй эрхлэгчдийг малаас гарах түүхий эд, бүтээгдэхүүнээ олон улсын зах зээлд нийлүүлэх үндсэн 

нөхцлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн болно. “Нутаг” гэдэг нь Монголчуудын хувьд үе дамжин тулгууртай, 

тогтвортойгоор оршин тогтнох байгаль орчин, эдийн засаг, нийгэм-соёлын талбарыг бүхэлд нь 

хамруулсан цогц ойлголт юм. Хөдөө орон нутгийн малчдын бүлэг, хоршооны хэлбэрээр хоршин 

ажиллаж аж ахуйн үйл ажиллагаагаа зөв хөтлөн явуулах хариуцлага чадварыг нэмэгдүүлэхэд 

энэхүү зохистой дадлын тогтолцоо түлхэц болно.  

Тогтвортойгоор мал аж ахуйгаа хөтлөн авч явах чадвартай, орон нутгийнхаа хөгжлийн 

тулгуур болсон хариуцлагатай малчдын ирээдүй үеийг бий болгоход ач тустай гэж үзэж байна. 

Зохистой дадлыг хэрэгжүүлснээр мал аж ахуйн эрхлэгчдийн зах зээлд зөв оролцох чадварыг 

хөгжүүлж, улмаар бүс нутгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэхэд үр нөлөөтэй юм.  

Мал, амьтны тавлаг байдлыг илэрхийлсэн дараах таван олон улсын хэмжээнд хүлээн 

зөвшөөрсөн амьтны эрхийг хамгаалах зарчимд тулгуурлан энэхүү зохистой дадлыг боловсруулсан. 

Үүнд: 

 Өлдөж, цангах, өвс тэжээлийн дутагдалаас ангид байлгах 

 Тавлаг бус байдлаас ангид байлгах 

 Гэмтэл, зовиур, өвчнөөс ангид байлгах 

 Өөрийн араншин таавар эрх чөлөөтэй байлгах  

 Малыг айлгаж, зовоох байдлаас ангид байлгах  

Малчид болон хоршоод зохистой дадалд нийцүүлэн мал аж ахуйгаа эрхлэх нь тэдний 
амьдралын хэв маяг, ирээдүйгээ хөтлөн авч явах үндэс болохыг харуулах нь бидний эрхэмлэдэг 
зүйл юм. 
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Зохистой дадлыг хэрэгжүүлж буй малчид ба малчны хоршоодыг Тогтвортой ноос ноолуурын 
эвсэлд бүртгэж, ТННЭ-ийн гишүүд болох боловсруулагч, үйлдвэрүүдтэй холбож өгөх болно.  

Тэмдэглэл: 

Зохистой дадлын баримт бичигт "зайлшгүй" гэсэн нь малчин болон хоршоодод тавигдах 
тохирлын хамгийн доод шаардлага. 

Зохистой дадлын баримт бичигт "хэрэгтэй" гэсэн нь малчин болон хоршоод бүрэн хэрэгжүүлэхээр 
ажиллаж байна гэсэн үг. 
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Үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт 

C001 “Мал аж ахуй эрлэх, ноолуур бэлтгэх зохистой дадал”-ын тохирлыг үнэлэх үзүүлэлтүүд 

 

 Шалгуур үзүүлэлт 

1. Тэжээл ба усан 
хангамж 

1.1. Бүх улирлын бэлчээр нутагт малыг уух цэвэр, тунгалаг усаар зайлшгүй 

хангах 

1.2. Худаг, усны онгоцыг хүртээмжтэй байрлуулахдаа  бохирдох болон 

хүйтний улиралд хөлдөх эрсдэлийг хамгийн бага түвшинд зайлшгүй 

бууруулж хийсэн байх 

1.3. Малчид мал сүргээ эрүүл байлгаж, тарга хүчийг бүрэн хадгалахад 

шаардлагатай хэмжээний өвс, тэжээлээр зайлшгүй хангах 

1.4. Бэлчээрлэх боломжгүй үед хашаа, хороо болон хотондоо бог малд өвс, 

тэжээл тавьж өгөх онгоц, сараалжийг нас, биеийн онцлогт тохируулан 

өөр өөр өндөрт, гэмтэл учруулах эрсдэлээс зайлшгүй сэргийлэхүйц 

байрлуулах 

1.5. Бог малыг хашаа хороо, саравч, хороонд уях эсвэл хашихдаа мал хэт их 

өрсөлдөх, шахалдахаас сэргийлэн өрөө таславч хийж, өвс, тэжээлийг 

зайлшгүй хэсэгчлэн тавьж өгөх. Өвсний торыг төл мал болон эвэртэй 

ямаанд огт ашиглахгүй   

1.6. Бог малыг байран маллаж байгаа тохиолдолд тэжээл нь идэмж сайтай 

байхаас гадна, өвс тэжээлийг тохиромжтой тавиур эсвэл агуулах саванд 

зайлшгүй байрлуулах 

1.7. Хуучирсан болон муудсан өвс, тэжээлийг тэжээлийн онгоц, сараалж 

болон агуулах, савнаас зайлшгүй холдуулж цэвэрлэх 

 Шалгуур үзүүлэлт  

2. Мал маллах 

орчин  

2.1. Малчид 4 улиралд нутаг сэлгэж буух газар, өвөлжөө бууцаа сонгохдоо 
ургамлын төрөл зүйл, нарны тусгал, салхины хурд, цас унах хэмжээ 
зэргийг зайлшгүй харгалзаж үзэх бөгөөд улирал тутамд нүүж, ашигласан 
бэлчээрээ зайлшгүй өнжөөж, амраах (малын хөлөөс чөлөөлөх) 

2.2. Улирлын бэлчээр сонгохдоо хангалттай шим тэжээл, эрдэс бодис бүхий 

олон төрлийн ургамалтай,  хортой өвс, ургамалгүй байхад анхаарах 

2.3. Бог малын арчилгаа маллагаанд хэрэглэгддэг бүхий л тоног төхөөрөмж, 

ажлын багаж нь цэвэр, аюулгүй байдлыг зайлшгүй хангах 

2.4. Малчид хашаа хороогоо барихдаа банз, шургааг, хөрзөн, чулуу зэрэг 

байгалийн гаралтай материал зайлшгүй ашиглах бөгөөд бог малд хортой 

ямарваа материалаар хашаа саравчийг огт будахгүй байх  

2.5. Малын хороо саравч, зөөврийн хашаа болон хаалт хаалганы 

бэхлэгээнүүдийг зайлшгүй  бат бөх барьж, аюулгүй байдлыг ханган (хурц 

үзүүр, ирмэггүй) тогтмол арчилж засварладаг байх. Мал зугатахаас 

сэргийлсэн хангалттай өндөртөй байх хэрэгтэй 
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2.6. Бог малын байр, хашаа хорооны хэвтэр, бууцыг тогтмол хуурай байлгаж, 

мал тав тухтай байхад анхаарах 

2.7. Бог малын хашаа хороог өглөөний нар сайн тусахаар энгэр ээвэр газар 

барих, төлийн пүнз, байр нь хангалттай хэмжээний агааржуулалтай байх 

хэрэгтэй 

2.8. Араатан амьтны аюул учрах эрсдэл байгааг тогтоосон үед, хашаа 

ашиглах, малын сэг зэмийг зайлуулах зэргээр гэмтлийн эрсдэлээс 

зайлшгүй сэргийлэх 

 Шалгуур үзүүлэлт 

3. Бог малаа 
эрүүл байлгах  

3.1. Малчид бог малын зан араншинг ажиглаж, бог малыг зовиурлах, хэвийн 

бус байх шинж тэмдгүүдийг таньж мэдээд, зайлшгүй мэргэжлийн 

байгууллагад хандаж, зөвлөгөө авдаг байх, ялангуяа хөл туурай ба 

арьсны шимэгч өвчний үед зайлшгүй онцгой анхаарал хандуулах 

3.2. Бог малаа урьдчилан сэргийлэх зохих арга хэмжээнд бүрэн хамруулж, 

эрүүл мэндийг хамгаалах чадвартай байх хэрэгтэй. Малын хэвтэр бууц, 

хашаа хороог цаг тухай бүрд малын эмч, мэргэжилтнүүдтэй хамтран 

ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийдэг байх 

3.3. Мал аж ахуй, байгаль орчинтой холбоотой Монгол Улсын хууль 

тогтоомжуудыг баримтлан мал сүргээ зайлшгүй маллах 

 Шалгуур үзүүлэлт  

4. Бог мал маллах  4.1. Бог малаа тухайн бүс нутагтаа тохирсон ашиг шимтэй үүлдэр, омгийн 

малыг сайжруулагч болгон ашиглаж, үүлдэрлэг байдлыг 

алдагдуулахгүйгээр зайлшгүй өсгөн үржүүлэх   

4.2. Бог малын хээлтүүлэгчийг нийлүүлгийн бус улиралд зайлшгүй эх сүргээс 

тусад нь маллах, Нийлүүлгийн хугацааг тодорхойлж, хээлтүүлэгч, 

хээлтэгч малын харьцааг чанд баримтлах хэрэгтэй 

4.3. Нийлүүлэг эхэлснээс хойш 2 сарын дараа ухныг сүргээс ялгах, 

хээлтүүлгийн бүртгэл мэдээлэл хөтөлж, зайлшгүй ээмэгжүүлсэн байх.   

4.4. Хурга, ишгийг 2 сараас илүүгүй настайд нь туршлагатай хүнээр зайлшгүй 

хөнгөлүүлэх. Улмаар дэвшилтэт аргыг хэрэглэх. 

 Шалгуур үзүүлэлт  

5. Төл бойжуулах 5.1. Төллөх дөхсөн эх малыг сүрэгтэй нь хамт байлгаж, төллөсний дараа эх 

ямааг төлтэй нь хамт байлгах тасалгаа гаргаж, сүрэгт ойр байхад 

анхаарах 
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5.2. Шаардлагатай үед төл малд ялангуяа нялх үед нь дулаан элгэвч, 

нэмнээгээр хангаж, сүү орлох тэжээлийг яаралтай тусламжийн үед 

зориулан зайлшгүй нөөцөлдөг байх 

5.3. Төлийг эхээс төрөнгүүт 30 минутын дотор гал уургийг амлуулах ба ямар ч 

тохиолдолд төрснөөс нь хойш 6 цагийн дотор сүү болон сүү орлох 

тэжээлээр угжих хэрэгтэй 

5.4. Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхийн тулд төлийн хэвтрийг хуурай, 

цэвэр байлгаж, байнга цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангах хэрэгтэй 

5.5. Эх малд хангалттай өвс тэжээл өгч, хэвтэр нь хуурай, дулаан байхад 

зайлшгүй анхаарч эрүүл төл өсөж бойжих нөхцлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй 

5.6. Малчид мал төллөх үеэр гарах хүндрэлүүдийг сайн мэдэж, хэзээ 

мэргэжлийн тусламж дуудахаа мэддэг байх. Эндсэн төлийг тэр дариудаа 

хотноос зайлшгүй холдуулах 

5.7. Малчид өнчин эсвэл ихэр төлийг арчилж, маллах зайлшгүй бэлтгэлтэй 

байх 

5.8. Тэжээвэр төлийг бойжуулахдаа ариун цэвэр, эрүүл ахуйд онцгой 

анхаарал хандуулж, нялх төлд сүү эвсэл сүү орлох тэжээлийг хангалттай 

бэлтгэж өдөрт 2-с доошгүй удаа зайлшгүй тэжээх 

 Шалгуур үзүүлэлт  

6. Ямаа самнах, 

ноолуур бэлтгэх  

6.1. Ямааны ноолуурыг хяргахгүйгээр жигд иртэй самаар зөөлөн самнана. 

Урт хялгастай ямааг эхлээд, урт хялгасыг сэрмээд дараа нь сойтогдоод 

самнах хэрэгтэй 

6.2. Самнаж, хяргахдаа туршлагатай хүнээр самнуулна, малын арьсыг нь урж, 

гэмтэхээс сэргийлэх арга хэмжээг авч, хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Самнах үед 

шарх үүсч, арьс нь урагдах тохиолдолд зайлшгүй эмчилгээ хийх 

6.3. Хэрэв хашаа, хороогүй үед ямааг самнах шаардлага гарвал, уул хадны 

нөмөртэй, энгэр ээвэр газар, салхи шуурга, цаг агаарын хүндрэлээс 

зайлшгүй хамгаалах. Самнасны дараа цаг агаар муудвал, хашаа 

саравчаар хангаж, доройтсон малыг нэмнэх зэргээр зайлшгүй анхаарал 

тавих 

 Шалгуур үзүүлэлт  

7. Тээвэрлэх ба 

тээвэрлэлтийн  

үед арчлах 

7.1. Малыг олноор зарах болон хөлөөр туух боломжгүй үед ачиж тээвэрлэх 

үедээ малд гэмтэл, бэртэл учрахаас сэргийлэх арга хэмжээг (тээврийн 

хэрэгслийн багтаамжинд тааруулах, тэвшин дээр бууц, өвс, шороо 

дэвсэх, олноор чихэхгүй, уях шаардлагатай бол гэмтэл учруулахгүй 

байхаар уях, машины хурдыг тохируулах) зайлшгүй авах 

7.2. Харин аюулгүйгээр тээвэрлэх боломжгүй нөхцөлд хамгийн сүүлийн арга 

нь цахилгаан хэрэгслийг зөв ашиглаж болно. Хэрэв цахилгаан 
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хэрэгслийг ашиглах бол нас гүйцсэн малын зөвхөн гуянд хэрэглэх ёстой. 

Цахилгаанаар цохиулах бүрт 2 секундээс илүүгээр хугацааг хэтрүүлж 

болохгүй бөгөөд давтах тохиолдолд малын байдлыг зайлшгүй анзаарч 

ажиглах хугацаатай байх  

 Шалгуур үзүүлэлт  

8. Малыг 

зовоохгүйгээр 

төхөөрч гаргах  

8.1. Хэрэв малыг төхөөрөхөөсөө өмнө 24 цагаас илүү хугацаагаар хаших 
тохиолдолд өвс тэжээл, усаар зайлшгүй хангаж, төхөөрөхдөө зайлшгүй 
туршлагатай хүнээр гаргуулах  

8.2. Зааз малыг төхөөрөх хүртэл тодорхой хугацаанд тусад нь маллаж, 
хүмүүнлэгээр зохих арчилгаа маллагааг хийх хэрэгтэй 

8.3. Малаа төхөөрсний дараа сэвс ялгадсыг нь зориулалтын газар хаяж, 
ариутгал устгал хийн  гулууз махыг эрүүл ахуйн нөхцөл хангасан газарт 
сэврээх   

8.4. Малаа төхөөрөхдөө зовоохгүйгээр муужруулах аргыг зайлшгүй ашиглах 
(эсвэл боломжтой бол цахилгаан цохиулах хэрэгсэл ашиглах) 

 Шалгуур үзүүлэлт  

9. Эрсдэлд бэлтгэх 

төлөвлөгөө 

9.1. Малчид “Цаг хүндрэх үед мал сүрэгт учрах эрсдлийг бууруулах 
төлөвлөгөө"-тэй байх хэрэгтэй. Төлөвлөгөөнд өвөл, хаврын хүндрэл, 
хүчтэй цасан болон шороон шуурганы үед авах шаардлагатай арга 
хэмжээг зайлшгүй тусгасан байх 

9.2. Малчид “Гэнэтийн аюул тохиох үед мал сүрэгт учрах эрсдлийг бууруулах 
төлөвлөгөө"-тэй байх хэрэгтэй. Төлөвлөгөөнд үер ус, гал түймэр, аянга 
цахилгаан зэрэг гэнэтийн аюулын үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 
зайлшгүй тусгасан байх. 
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 Шалгуур үзүүлэлт 

10. Дадлыг 

хэрэгжүүлэх 

чадвар 

эзэмших 

10.1. Малчдын байгууллагын гишүүн өрхүүд нь малын зохистой арчилгаа, 
маллагааны талаарх туршлага, мэдлэг, ур чадварыг байнга хөгжүүлэх 
сургалтын хөтөлбөрт хамрагдаж, малын эрүүл мэнд, арчилгаа 
маллагааны талаарх улс, бүс, орон нутагт хүчин төгөлдөр үйлчилж буй 
хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх хэрэгтэй 

10.2. Малчдын байгууллага нь C001-ын заалтын дагуу жил бүр хөндлөнгийн 
үнэлгээ хийлгэж дүгнэлт зайлшгүй гаргуулах. Хөндлөнгийн үнэлгээ 
явуулах үед шинжээчид очиж ажиллах, гишүүн малчдаас асуулга авах, 
санамсаргүй түүврийн аргаар ямааны ноолуурын дээж авах зэрэг 
нөхцлийг зайлшгүй хангах 

10.3. Малчдын байгууллагын гишүүн өрхүүд нь хөндлөнгийн үнэлгээ явагдах 
үед C001-ын зохих шаардлагыг хангасан гэдгээ нотлох баримт зайлшгүй 
бүрдүүлэх. Нотлох баримт нь тайлан, зураг, хурлын тэмдэглэл, хувийн 
тэмдэглэл зэрэг хэлбэртэй байж болно  

10.4. Малчдын байгууллагын гишүүн өрхүүд нь ноолуур тээвэрлэхдээ зохих 
тэмдэглэл хөтөлж, гарал үүслийн падаан бусад баримт зайлшгүй 
бүрдүүлсэн байх 

10.5. Малчдын байгууллага болон гишүүн өрхүүд нь хөндлөнгийн үнэлгээний 
явцад илэрсэн үл тохирлын тоог цөөрүүлэх, өгсөн зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлэх, үйл ажиллагаагаа байнга сайжруулах үүрэг хариуцлага 
зайлшгүй хүлээх 
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Мал, амьтны эрүүл мэнд, тавлаг байдлыг хангах  

Малчин хүний хувьд та дараах үйл ажиллагааг зайлшгүй  хангаж ажиллана: 
 

P1 Зохих заавруудын дагуу бүх арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх  

P2 Холбогдох байгаль орчин, малын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын шаардлагууд, арга 

ажиллагааны заалтууд болон бусад үйл ажиллагаануудын дагуу ажиллах 

P3 Бэлчээр ашиглалт, арга ажиллагааны дагуу ариун цэвэр ба био-аюулгүй байдлын зохих 

түвшнийг хангаж ажиллах 

P4 Малын эрүүл мэнд ба арчилгаа маллагааг хангаж, дарамт ба гэмтлийн эрсдлийг бууруулах  

P5 Амьтны бие махбодийн онцлог байдал болон зан араншинг хянаж байх 

P6 Байгаль орчны нөхцөл байдлыг хянаж (хашааг оруулаад), шаардлагатай бол тохиргоо хийх 

P7 Малыг зохих хэмжээний өвс тэжээл, усаар хангаж, тэдний орцыг хянаж байх 

P8 Мал өөрийн бие махбод, гадаад төрх байдлаа (үүнд хөдөлгөөний эрх чөлөө) хэвийн 

хэмжээнд байлгах боломжтой байх 

P9 Малын эрүүл мэндтэй холбоотой аливаа яаралтай тусламжийн үед нэн даруй тусламж эрэх, 

мөн тухайн нөхцөл байдалд тохирох арга хэмжээ авч эхлэх 

P10 Холбогдох хууль тогтоомжуудад заасны дагуу болон малчдын хоршоодын шаардсан 

нарийвчлалтай, шинэчилсэн баримт мэдээлэлтэй байх 
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Малчин хүний хувьд та дараах зүйлсийг ойлгох хэрэгтэй: 
 

K1 Мал гэдэг нь ухамсар мэдрэхүйтэй амьтан бөгөөд зовж, өвдөлтийг мэдрэх чадавхтай байдаг 

K2 Үйл ажиллагаагаа зохих заавруудын дагуу явуулахын чухал ач холбогдол  

K3 Байгаль орчин, эрүүл мэнд ба аюулгүй байдлын шаардлагууд, арга ажиллагааны заавар, бусад үйл 

явцын дагуу хүлээх таны үүрэг хариуцлага 

K4 Бэлчээрийн орчинд ариун цэвэр болон био-аюулгүй байдлын зохих түвшнийг хангаж хэвийн 

хэмжээнд байлгаж, үүнийг хэрхэн биелүүлж болох вэ гэдэг нь нэн чухал  

K5 Малын арчилгаа маллагааг зохион байгуулан, дарамт ба гэмтлийн эрсдлийг бууруулах таны үүрэг 

хариуцлага 

K6 Малыг ямар зорилгоор барьж байлгаж байгаа зорилгоос хамааран энэ нь тэдний мал маллагаанд 

хэрхэн нөлөөлж болох талаар 

K7 Малын эрүүл мэнд болон малын арчилгаа маллагааны хоорондын ялгаа 

K8 Таны орчинд малын арчилгаа маллагааны эрэлт хэрэгцээг хэрхэн үнэлж дүгнэн, мөн түүнийг 

хэрхэн хэвийн түвшинд байлгах тухай 

K9 Малын эрүүл мэнд, арчилгаа маллагаатай холбоотой асуудал үүссэнийг илэрхийлсэн шинж 

тэмдэг, мөн үүний хариуд авах хэрэгтэй арга хэмжээ 

K10 Малд хэрэгцээ шаардлагатай байр  

K11 Малын өвс тэжээл болон усан хангамжийн хэрэгцээ шаардлага (үүнд цэвэрлэгээ ба тэжээл өгөх 

хуваарь) 

K12 Малын эрүүл мэнд болон мал маллагаанд байгаль орчны нөхцөл байдал хэрхэн нөлөөлж болох 

талаар 

K13 Мал өөрсдийн бие махбодийн байдал ба гадаад төрх байдлаа хэрхэн хэвийн түвшинд авч явдаг 

талаар 

K14 Малд эрүүл мэндийн яаралтай тусламж шаардлагатай байгааг мэдэж болох шинж тэмдэг болон 

залруулах арга хэмжээг хэрхэн авах талаар 

K15 Малын эрүүл мэндийн асуудлуудтай холбоотой таны үүрэг хариуцлага болон чадавхийн хязгаарыг 

мэдэж байх 

K16 Холбогдох хууль тогтоомж болон байгууллагын зүгээс шаардсаны дагуу, бүрэн дүүрэн, 

нарийвчлалтай тэмдэглэл баримт мэдээллийг хөтөлж, гаргаж өгөхийн чухал ач холбогдол 

 


