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Тус материал нь үйлчлүүлэгч өөрийн адууг удамзүйн ерөнхий шинжилгээний аль нэгэнд хамруулахдаа 

холбогдох мэдээллийг хэрхэн оруулж бөглөх талаар тайлбарласан зааварчилгээ мэдээлэл юм. Тус 

асуумж нь доорх 5 үйлчилгээнд хамаатай: 

1. Эцэг тогтоох (MHGL-001) 

2. Эх тогтоох (MHGL-002) 

3. Эхийн талын угшил тогтоох  (MHGL-003) 

4. Хромосом кариотипын дүн шинжилгээ (MHGL-004) 

5. Эд, эс дээрх шинжилгээ (MHGL-005) 

ЗанааСпекс ХХК-ийн төлөөлөгч адууны үсний дээж авах танай газар дээр биеэр хүрэлцэн ирэхдээ АДУУНЫ 

УДАМЗҮЙН ЕРӨНХИЙ ШИНЖИЛГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АСУУМЖ (doc_hangal#001) асуумж материалыг 1 хувь 

авч очно. Үйлчлүүлэгч нь удамзүйн ерөнхий үйлчилгээний талаарх бүх танилцуулга мэдээллийг зохих вэб хуудас 

дээрээс олж танилцах болон мэргэжилтнээс асууж тодруулж, мэдээллийг бүрэн дүүрэн авсан байх шаардлагатай. 

Асуумжийн эхний 2 нүүрэн дээрх ерөнхий мэдээллийг уншиж танилцана. ЗанааСпекс ХХК-ийн төлөөлөгч нь асуулт 

бүрийг амаар асууж, таны зүгээс олгосон хариулт бүрийг гараар бөглөж тэмдэглэл хөтөлнө. Асуумжийг бүрэн 

гүйцэд бөглөж дуусгасан гэж үзсэн тохиолдолд танд бөглөсөн материалыг эргэн нэг хянан шалгуулна. Бичиг 

үсгийн болоод тэмдэглэлийн алдаа байгаа эсэхийг та хянан шалгах нь зүйтэй. Асуумж дээр тэмдэглэгдсэн 

мэдээлэл таны олгосон мэдээлэлтэй бүрэн дүйцсэн гэж үзэж байгаа бол мөнхүү асуумжийн 2-р нүүр дээрх эхний 

хэсэгт овог нэрээ бичиж, гарын үсгээ зурна. Ингэснээр та үйлчилгээний талаар ойлголттой болж, асуумж дээр 

олгосон бүх мэдээлэл үнэн зөв болохыг батлаж, тус материал дээр тавигдсан бүх нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч 

байгаа гэсэн үг юм. Өөрөөр хэлбэл ЗанааСпекс ХХК болоод та хоѐрын тохиролцоо мөн.  

 

 

 

ЗанааСпекс ХХК-ийн төлөөлөгч нь 

таны шинжилгээнд хамру у лах морьдын 

байрласан газарт өөрийн биеэр 

хүрэлцэн ирж, ту с хэсгийг таны 
оролцоотой бөглөнө. Төлөөлөгч нь 

өөрийн биеэр аду у г шинжин шалгаж 

хүйс болоод насны мэдээллийг 

ору у лна. Мөн өөртэй тань холбоотой 
ерөнхий мэдээллийг авна. 

Шинжилгээнд хамру у лах аду у  нь таны 

ху вийн мэдлийнх байх шаардлагагүй. 

Аду у г та өөрийн болон зохих эзэмшигч 
иргэн, у яач, эсвэл зохих байгу у ллагын 

нэр дор хаяглаж болно. 

0000015 

Ду гаарыг ЗанааСпекс ХХК-ийн төлөөлөгч 

шийдэж зааж өгнө. Хэрэв  та ту с 
мэдээллийг өөрөө бие даан бөглөж байгаа 

бол ду гаар дээр жишээлбэл НАМСРАЙ-

ХАВЧИГ-2 гэх зэрэг тоо болон үсэг аль 

алийг ашигласан нэр нэрлээд бичиж 
болно. Ту с ду гаар нь шинжилгээний хариу  

гарахтай зэрэгцэн МАУМС-ийн тогтсон 

жишиг ду гаар болон өөрчлөгдөх ба тэрхүү 

ду гаараар нь үйлчилгээний хариу г зөвхөн 

та онлайн харж болно. 

Аду у г эзэмшигч эсвэл у яач, тэдгээрийг 

төлөөлөх хүний (таны) бүтэн овог нэр 

болон регистрийн ду гаарыг бөглөж 

бичнэ. Харьяалагдах байгу у ллага бий 
бол түүнийхээ нэрийг ору у лаад бичиж 

болно. Харьяалагдах байгу у ллага 

байхгүй тохиолдолд БАЙХГҮЙ гэх бу юу  

зу раас татаад орхино. Дор хаяж 2 өөр 
су у рин эсвэл гар у тасны ду гаар, мөн дор 

хаяж 2 өөр и-мэйл хаягийг ору у лж өгсөн 

байх нэн шаардлагатай. Учир нь таны 
шинжилгээ үйлчилгээний үр дүнг ту с 

холбогдох шу гамаар цаг ту хайд нь 

мэдэгдэх болно. Мөн бу сад мэдээ 

мэдээлэл, шинэ үйлчилгээний талаар и-

мэйл хаяг ру у  мэдэгдэж байх юм.  
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2010 БАЙХАА 

ЛҮН, ТӨВ АЙМАГ 

ХӨЛ НЬ БЭЛЭБСЭН 

ЗОВХИ НЬ БЭДЭРТЭЙ ШҮҮ, МАГНАЙ ДЭЭРЭЙ САРТАЙ 

Унага төрсөн оныг санахгүй эсвэл мэдэхгүй бол баримжаалж 

бичиж болно. Төрсөн нутгийг мөн зайлшгүй тодорхой бичих 
боломжгүй бол аман яриагаар, авсан болон солилцсон 
хүний хэлсэн мэдээллийн дагуу бичиж  болно. Асуулт нь 

урдаа ■■ тэмдэгтэй тохиолдолд хариулахгүй байж болно. 

Гаргаж авсан арга гэдэг нь унагыг хэрхэн үр 
тогтоож, тээлгэж төрүүлсэн болохыг хэлнэ. 

Уламжлалт гэдэг нь гадны хяналтгүй, эцэг азарга 
нь эх гүүг хурааж гишгэснийг хэлнэ. 
Хяналттай хээлтүүлэг гэдэг нь хашаа, морин 

жүчээ, эсвэл бэлчээрт түр хугацаагаар азаргыг 
авчирч (эсвэл гүүг түр хугацаагаар сүрэгт 
оруулах), тогтмол хяналт ажиглалт дор, эсвэл 
адуучин болоод эзэмшигчийн хяналтанд 

хээлтүүлэхийг хэлнэ. 
Үр тогтоолт гэдэг нь гаднаас тусгай 
тээвэрлэлтээр тээвэрлэж ирсэн азарганы үрийн 
шингэн, эсвэл дотоодын хувийн болон улсын 

мэдлийн мал аж ахуйн мэргэжлийн лабораторид 
ялгаж авсан азарганы үрийн шингэнийг гүүнд 
оруулж хиймлээр үр тогтоохыг хэлнэ. Мөн 
мэргэжлийн лабораторид азарганы үрийн шингэн 

ба гүүний өндгөн эсийг хиймэл орчинд үр 
тогтоогоод, түүнийг нь өндгөн эсийг олгогч гүүнд 
эргээд суулгахыг хэлнэ. 
Үр суулгалт буюу тээгч эхээр тээлгэсэн гэдэг 

нь мэргэжлийн лабораторид азарганы үрийн 
шингэн ба гүүний өндгөн эсийг хиймэл орчинд үр 
тогтоож, гуравдагч бодгаль болох өөр гүүнд 

суулгаж хөврөл бойжуулж тээлгэж төрүүлэхийг 

хэлнэ.  

Адууныхаа зүсийг өгөгдсөн хүснэгт дотроос олж тодруулж тэмдэглэнэ. Таны адууны 
зүсийг хангалттай тодорхойлох нэршил нь тус хүснэгтэд байхгүй бол нэмэлтээр 

гараар бичиж тэмдэглэж өгч болно. Ж ишээлбэл дээрх тохиолдолд адуу нь толин 
сар бөгөөд магнай дээрээ сартай, шийр цагаан буюу бэлэбсэн 4 хөлтэй, зовхи нь 

бэдэртэй юм. 

Адууныхаа нутгийн угшлийг бичнэ. Баталгаатай мэдэхгүй ч 

худалдсан, сольсон, өвлөж үлдээсэн хүний аман мэдээлэл 
дээр тулгуурлаж болно. Гаднаас орж ирсэн цэвэр 
үүлдрийн адуу тохиолдолд худалдагчийн зүгээс олгосон 

албан бичиг, үнэмлэх дээрх үүлдрийг тодорхой бичнэ. 
Эрлийз гэдгийг нь мэдэж байгаа тохиолдолд өөрийн 
мэдлийн хэмжээнд хэд дүгээр үе болох, аль талаас ямар 
гадны үүлдрийн агууламжтай болохыг нэмэлтээр 

тэмдэглэж болно. 

Дарьганга (эх), 

будѐнный (өвөг эцэг) 

ЧАНДМАНЬ 

Зүүн урд туурай хар 

зурвастай 

Урд хоѐр хөл бараан 

хөндлөн судалтай 

Тамганы дээд хэсэгт 5см 

орчим сорвитой 
Тамгатай бол тамгатай гэсэн сонголтыг хийж, тамганы 
нэршлийг бүрэн дүүрэн бичиж өгнө. Тамгатай холбоотой 
нэмэлт мэдээлэл байвал түүнийгээ мөн оруулж болно. 

Тамганы фото зураг зайлшгүй дарагдсан байх ѐстой 
бөгөөд фото зургийн баталгаагүй тохиолдолд тамганы 

мэдээлэл хүчингүй юм. 
Адуун дээр олж харахад хялбар буюу нүдэнд илт харагдахуйц, 
мөн шаардлагатай гэвэл олж харахад хүндрэлтэй жижиг 
хэмжээтэй гадаад шинж тэмдгийг нэмэлтээр зааж мэдээлэх 

шаардлагатай. Шинж тэмдгийг мөн фото зургаар баталгаажуулна. 
Содон шинж гэдэгт адууны зан авир, тухайн үеийн түр зуурын 
содон шинж төрхийг (ж. нь дэлний хэмжээ, жижиг хэмжээний 

шинэхэн шарх г.м.) авч хэлэлцэхгүй. 
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2010         Улсын наадам, дааганы               2                28-д орсон 

2011         Улсын наадам, шүдлэнгийн   Шүдлэн         Айргийн 5, комиссын шийдвэрээр хасагдсан 

2012         Зүүн бүс                                     Хязаалан         14-т 

2015         Эрлийз, дээд нас                          5                   12-т 

Үржүүлгийн зориулалтаар ашиглах гэдэг нь иргэн 

хоорондын тохиролцоогоор азаргыг эсвэл гүүг нутаг ус 
сэлгэж түр хугацаагаар сүрэгт нийлүүлж , хээлтүүлж үр төл 
гаргаж авах зорилтот ажилбарыг хэлнэ. Асуултанд 

хариулах боломжгүй бол Үгүй гэсэн сонголтыг хийнэ. 
Уламжлалт гэдэг нь ардын хэвшсэн маягаар сүрэгт тавьж, 
гүү хураалгахыг (сүрэгт нийлүүлэх) хэлнэ. 
Хяналттай гэдэг нь хашаа, морин жүчээ, эсвэл бэлчээрт 

түр хугацаагаар азаргаа аваачиж  (эсвэл гүүг түр 
хугацаагаар сүрэгт нэмж оруулах), тогтмол хяналт 
ажиглалт дор зориудаар хээлтүүлсэн болохыг хэлнэ. 
Хиймэл үр тогтоолт гэдэг нь азарганаас үрийн шингэнийг 

авч ашиглах, эсвэл гүүнд азарганы үрийн шингэнийг 
суулгахыг хэлнэ. 
Нэмэлт мэдээлэл олгохыг хүсвэл мэдэгдэж болно. 

Ж ишээлбэл, он цаг, үр төлийн талаарх мэдээлэл г.м. 

Уралдаанд орсон мэдээллийг хүсвэл бөглөж болно. Тус 
мэдээлэл нь эргээд таны шинжилгээнд хамрагдсан адуу 

бүрийн мэдээллийг удаан хугацааны дараа нээж үзэж 
харах, эргэж санах боломжтой, таны өөрийн хэрэгцээнд 
зориулагдсан байх болно. Мөн тус мэдээлэл нь морины 
биемахбодийн үзүүлэлт болоод удамзүйн хүчинзүйл 

хоорондын хамаарлыг судлах орчин үеийн судалгааны 
ажилд тустай мэдээлэл болох юм. Уралдааны талаарх 
өгөгдсөн мэдээллийг оруулж, мөн хүсвэл нэмэлт мэдээлэл 
бичиж өгч болно (жишээлбэл, уяачийн алдар нэр, 

уралдаанд амжилтгүй оролцсон, гэмтсэн, маргаан үүссэн, 

комиссын шийдвэрээр хасагдсан г.м.). 
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Тус эцэг азарга болоод эх гүүний талаарх мэдээллийг 
мэдүүлж өгч болно. Баталгаатай мэдээлэл гэж үзэхгүй 

байгаа бол сонсч мэдсэн зүйлсээ тэмдэглүүлж болно. Эцэг 
азарга болоод эх гүү нь нэр цуутай байсан г.м. мэдээлэл 
байвал түүнийг нь тодорхой нэмж хэлж болно. Энэ нь 
эргээд Монгол Улс даяарх нийт адууны популяцид 

шинжилгээ өгсөн ямар ч 2 адууг өөр хооронд нь гарал 
угшлийн хэлхээ холбоогоор нь холбож өгч тодорхойлох 

судалгааны ажилд үнэтэй хувь нэмэр болох юм. 

Угтаалынх, эцэг нь гадны адуу байсан 

Эцэг нь будѐнный, эх нь галшар юм гэсэн 

Хар хүрэн 

2007 онд Монголд оруулж 
ирсэн гадны азарганы үр төл 

байсан. ...... онд .... уяач 
сойж, ...... барианд орж 

байсан юм гэсэн....  

Сүхбаатарынх гэж хэлсэн 

Дарьгангын ...... гүү гэж дуулсан 

Мэдэхгүй байна 

Мэдэхгүй 

Адууны үсний дээж дээр хийгдэж болох удамзүйн 

шинжилгээний нэр төрлийг сонгож тэмдэглэнэ. Шинжилгээ 
тус бүр нь тусдаа үнэ өртөгтэй, хариу олгох хугацаатай. 
Заагдсан шинжилгээ үйлчилгээний хариуг файл хэлбэрээр 
вэб хуудсаар дамжуулж олгоно. МАУМСанд бүртгүүлэх 

үйлчилгээ нь албан үнэмлэх бүхий гэрчилгээг таны гарт 
олгож, холбогдох бүх мэдээллийг бүртгэлд оруулж, 
цаашид ирээдүйн бусад шинжилгээ судалгаанд богино 
хугацаанд хамрагдах, адууны нутаг усыг тодорхойлох, 

ургийн хэлхээ холбоог гаргах, шинжлэх ухаан танин 
мэдэхүйн мэдээллийг цаг тухайд нь хүлээж авах 
боломжийг олгоно. 
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Асуумжийг бөглөж дууссаны эцэст ЗанааСпекс ХХК -ийн төлөөлөгч танд асуумжийг шалгуулна. Тэмдэглэлд ямар 

нэг алдаа болон дутуу зүйлс байхгүй тохиолдолд таны зөвшөөрөлтэйгээр төлөөлөгч асуумжийн дараах эхний 

мөрөнд гарын үсгээ зурж баталгаажуулна. Үүний дараагаар адуунаас  дэл үснийг дээж авах ажилбарыг таны 

оролцоотой, хяналт дор гүйцэтгэнэ. Дэл үсний дээжийг та өөрийн биеэр авч дугтуйнд хийж өгч болно. Адууны дэл 

үс авах талаарх аргачлал, зөвлөгөө нь Адуунаас үс сугалж авах зөвлөмж (doc_hangal#003) материал дээр 

тодорхой тайлбартай бий. Дэл үсний дээжийг горимын дагуу дугтуйлж, лацдаж авсаны дараагаар ЗанааСпекс 

ХХК-ийн төлөөлөгч мөн баримтын төгсгөл дэх удаах тэмдэглэл дээр гарын үсгээ зурна.  

Шинжилгээний хариу гарах огноо, шинжилгээний хариу болоод бусад мэдээллийг вэб хуудсаар орж харах таны 

бүртгэлийн мэдээлэл болоод нууц үгийг утасны дугаараар мэссэж хэлбэрээр илгээнэ.  

Нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай тохиолдолд холбогдох утсаар, www.hangal.mn вэб хуудсаар,  мөн 

enkhbatar@zanaspex.mn мэйл хаягаар холбогдож асууж тодруулна уу. 

Бусад холбогдох шинжилгээ үйлчилгээнд цаашид 
хамрагдах сонирхолтой эсэхээ мэдэгдэж зааж өгч болно. 

Шинжилгээ тус бүрийн талаарх танилцуулга материалыг 
w w w .hangal.mn вэб хуудас дээрээс уншиж танилцаж, 
нэмэлт мэдээллийг татаж авч болно.: 

 

http://www.hangal.mn/
mailto:enkhbatar@zanaspex.mn
http://www.hangal.mn/

