
Хүнс, хөдөө аж ахуй,хөнгөн үйлдвэрийн Сайдын 

2019 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А-27 

дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт 

 

МАЛЫН ГЕНЕТИК НӨӨЦИЙГ АШИГЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ 

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ЭРХЛЭХ ХҮСЭЛТИЙН МАЯГТ 

 
1. Хүсэлт гаргасан огноо: 

 

 
2.    Иргэн     Аж ахуйн нэгж    Бусад 

 
3. Иргэний овог нэр, регистрийн дугаар: ............................................................................................. 

 
 

........................................................................... 

 

 
4. Хуулийн этгээдийн нэр, аж ахуйн хэлбэр: .................................................................................. ..... 

 
 

5. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн 

гэрчилгээний дугаар 

 
 

6. Хуулийн этгээдийн регистрийн дугаар: 

 
7. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл: 

 

  Шинээр авах   Хугацаа сунгуулах 

 
  Хугацаа дуусгавар болсон  Хүчингүй болгох 

 
8. Аж ахуйн үйл ажиллагааг тусгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх хугацаанд энэ чиглэлээр явуулсан 

үйл ажиллагааны тайланг ирүүлсэн байдал: /Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн 9.4 дэх хэсэг/ 

 
  Тайлан ирүүлсэн   Тайлан ирүүлээгүй 

 
9. Тусгай зөвшөөрөлтэй эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл: 

 
  шинээр малын үүлдэр, омог бий болгох   бичил биетнийг өсгөвөрлөх  

   үр үйлдвэрлэх   үрийг үйлчилгээнд нэвтрүүлэх 

   хөврөл үр үйлдвэрлэх   хөврөл үрийг үйлчилгээнд нэвтрүүлэх 

   өндгөн эс үйлдвэрлэх   өндгөн эсийг үйлчилгээнд нэвтрүүлэх 

   үржүүлгийн бүтээгдэхүүн гадаадаас авах 

   үржүүлгийн бүтээгдэхүүн гадаадад гаргах 
/Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн 9.11 дэх хэсэгт заасан шаардлагыг хангасан байх/  

        

 

          

 

          

 

       

 



мал, тэжээвэр амьтан гадаадад гаргах 
/Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн 9.8 дахь хэсэг, 9.10 дахь хэсэгт заасан шаардлагыг хангасан байх/ 

 

 

   сайжруулагч мал, тэжээвэр амьтан гадаадаас авах 
/Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн 9.7 дахь хэсэгт заасны дагуу Ерөнхий мал зүйчийн дүгнэлт гаргуулах/  

 
 

   судалгаа, шинжилгээний зориулалтаар 
/Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд заасан шаардлагыг хангасан байх/  

 

10. Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа эрхлэх талаар мэдээлэл: 

 

10.1 Төрөл зүйл, үүлдрийн нэр: ..................................................................................................................  

 

10.2 Ашиглах зорилго, зориулалт: 
 

   өөрийн аж ахуйн үйл ажиллагаанд    Монгол Улсаар дамжин өнгөрөх /реэкспорт/ 

 
   бусдад худалдан борлуулах     Судалгаа, шинжилгээ   

10.3 Тоо толгой, сорьцын хэмжээ ............................................................................................................... 

 

10.4 Нийлүүлэгч улс: .................................................................................................................................... 

 

10.5 Нийлүүлэгч этгээдийн нэр, хаяг: ......................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................ 

 

10.6 Хүлээн авагч улс:......................................................................................................................... ......... 

 

10.7 Хүлээн авагч этгээдийн нэр, хаяг: ...................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................ 

10.8 Хүлээн авах хүргэх боомтын нэр:........................................................................................................ 

10.9 Тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл: ................................... 10.10 Тээвэрлэлтийн хэлбэр:  ....................... 

 
 

11. Хүсэлт гаргагч этгээд: /Хүсэлтийг хуулийн этгээдийн эрх олгогдсон этгээд гаргах бөгөөд мэдээллийн 

үнэн зөвийг өөрөө хариуцна/ 
 

11.1. 

 

 

 
 

11.2. 

Хувьцаа эзэмшигч Гүйцэтгэх удирдлага 

Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон бусад этгээд 

/өргөдөл гаргагч аль тохирох нүдэнд    тэмдэглэгээ хийнэ/ 

 
 

Ургийн овог: 

Эцэг (эх)-ийн нэр: 

Өөрийн нэр: 

Регистрийн дугаар: 

 

 

 
/  / 

/Гарын үсэг/ /Гарын үсгийн тайлал/ 


