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19-1. Зөгийн аж ахуйтай холбоотой хууль эрх зүй
Хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгч (зөгийн аж ахуй) нь Монгол 

улсын холбогдох хууль, стандарттай нийцүүлэн байгууллагын дотоод журам, 
дүрмийг боловсруулна.

№ Хүрээ Хууль, стандарт, журам, заавар
1 Хөдөлмөрийн 

харилцаа
•	 Хөдөлмөрийн тухай хууль
•	 Компанийн тухай хууль
•	 Хоршооны тухай хууль
•	 Нөхөрлөлийн тухай хууль
•	 Төрийн бус байгууллагын тухай хууль
•	 Байгууллагын нууцын тухай хууль
•	 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль
•	 НД-ийн сангаас олгох ажилгүйдлийн тэтгэмжийн тухай
•	 Зөрчлийн тухай хууль
•	 Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай

2 Санхүү, нягтлан 
бодох бүртгэл

•	 Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай
•	 ААН-ийн орлогын албан татварын тухай
•	 Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль
•	 Эрүүл мэндийн даатгалын тухай
•	 Нийгмийн даатгалын тухай
•	 Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай
•	 Газрын тухай хууль /Газрын төлбөр тооцоход/
•	 Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын тухай
•	 Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай
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3 Хөдөлмөрийн 
аюулгүй байдал, 
эрүүл ахуй

•	 ХАБЭА-н тухай хууль
•	 Эрүүл мэндийн хугацаат болон урьдчилан сэргийлэх 

үзлэг хийх журам
•	 ААН, байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт 

шалгалт зохион байгуулах нийтлэг журам
•	 MNS 4244:1994 Галын аюулгүй байдал, ерөнхий 

шаардлага
•	 MNS 5566:2005 ААН байгууллага, барилга 

байгууламжид гал унтраах анхан шатны багаж 
хэрэгслийн зайлшгүй байх шаардлага

•	 Ажлын тусгай хувцас хэрэгслийн үлгэрчилсэн жагсаалт
4 Хүнсний чанар, 

аюулгүй байдал
•	 Хүнсний тухай
•	 Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай
•	 Эрүүл ахуйн тухай
•	 Стандарт техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний 

тухай хууль
•	 MNS CAC 12:2022 Зөгийн бал
•	 MNS 4933:2000 Зөгийн балны гарал үүслийг тогтоох арга
•	 MNS 6294:2019 Зөгийн бал, техникийн ерөнхий 

шаардлага
•	 MNS 6827:2020 Зөгийн аж ахуйн нэр томьёо, 

тодорхойлолт
•	 MNS 6852:2020 Зөгийн аж ахуйд хэрэгжүүлэх “Хөдөө аж 

ахуйн зохистой дадал” (ХААЗД). Ерөнхий шаардлага.
•	 MNS 6648:2016 Хүнсний бүтээгдэхүүний сав боодлын 

шошгололтод тавих шаардлага
•	 MNS 0900:2018 Хүрээлэн буй орчин. Эрүүл мэндийг 

хамгаалах. Аюулгүй байдал. Ундны ус. Эрүүл ахуйн 
шаардлага чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээ 

5 Зөгийн эрүүл 
мэнд, эрүүл ахуй

•	 Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль
•	 Зөгийн аж ахуйд мал эмнэлгийн үйлчилгээ, эрүүл ахуйн 

шаардлагыг мөрдөх нийтлэг заавар
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19-2. Зөгийн аж ахуйтай холбоотой байгууллагууд

Технологи дамжуулалт/ Мэдээлэл

Хууль/Тогтолцоо

ХХААХҮЯ

Стандарт 
хэмжилзүйн газар

Мониторинг/
Хяналт

Зөгийн аж ахуй

Зөгийн балны чанар

Шинжилгээ

МХЕГ

ХАБҮЛЛ

МЭЕГ

МЭАЦТЛ

Бизнес

МҮХАҮТ

Үйлдвэрлэгч

Чэнж (Брокер)

Жижиглэн 
худалдаачин

Банк

Зөгийн аж ахуй
Өрхийн аж ахуй, бүлэг, 

хоршоо, нөхөрлөл,
компани

Технологи хөгжүүлэлт
Мал эмнэлгийн 

хүрээлэн

Хөдөө аж 
ахуйн их 
сургууль

(Network)

ХААСХТ

Мэргэжлийн 
сургууль

Төрийн бус 
байгууллага

Орон нутгийн 
захиргаа

Зөгийн балны 
кластер

ХХААХҮЯ – Хүнс, Хөдөө аж ахуй, Хөнгөн үйлдвэрийн яам
МЭЕГ – Мал эмнэлгийн ерөнхий газар
ХААСХТ- Хөдөө аж ахуйн судалгаа хөгжлийн төв
УМЭАЦТЛ - Улсын Мал Эмнэлэг Ариун Цэврийн Төв Лаборатори
МХЕГ- Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар
ХАБҮЛЛ- Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лаборатори
МҮХАҮТ- Монголын үндэсний худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим






