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ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАНИЛЦУУЛГА 

 

Нэг. Шалгалт хийх үндэслэл:      Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай 

хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.5.10 /малын өвчинтэй тэмцэхэд шаардлагатай эм, 

бэлдмэлийн нөөцийг бүрдүүлэх, зарцуулах/, 6 дугаар зүйлийн 6.4.3 / малын өвчнөөс 

урьдчилан сэргийлэх шинжилгээ, тарилга, туулгалт, угаалга, боловсруулалт, ариутгал, 

халдваргүйжүүлэлтийг зохих журмын дагуу хэрэгжүүлэх/, Монгол мал үндэсний 

хөтөлбөрийн 3.3.1.5 / байгаль орчин  хүн, малд сөрөг нөлөөгүй дэвшилтэд технологи 

нэвтрүүлэн халдварт өвчний голомтыг устгах, ариутгал халдваргүйжүүлэх ажлыг 

зохион байгуулж, мал эмнэлэг, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцөлийг сайжруулах/ дахь 

заалт  ХХААГазрын  даргын 2017 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдрийн  02 тоот 

удирдамжийн хүрээнд  шалгав. 

Хоёр.Шалгалтын зорилго:  Мал эмнэлэг, ариун цэврийн ажил үйлчилгээг 

технологийн дагуу чанартай, үр дүнтэй зохион байгуулах. 

Гурав. Шалгалтын зорилт:  Сумдын МЭҮТ, мал эмнэлгийн нэгжүүдийг мэргэжил арга 

зүйгээр хангаж ажиллах, цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлж, тулгамдсан 

асуудлуудыг шийдвэрлэх.  

Дөрөв. Хүлээгдэж буй үр дүн: Мал эмнэлгийн ариун цэвэр халдваргүйжүүлэлтийн 

ажлыг зохион байгуулалт, үйлчилгээний  чанар өмнөх оны түвшингээс ахих, гарсан 

зөрчлүүд бүрэн арилсан  байх. Сумдтай байгуулсан  гурвалсан гэрээнд тавьсан 

зорилт биелэх. 

Тав. Шалгалтын баг:  Шалгалтыг Хяналт шинжилгээ үнэлгээ,дотоод аудит хариуцсан 

мэргэжилтэн  С.Мөнхжаргал    хийж гүйцэтгэлээ. 

Зургаа. Шалгалтын хамрах хүрээ:  Дотоод хяналт шалгалтад Сүмбэр, Шивээ-говь, 

Баянтал сумдын МЭҮТ, мал эмнэлгийн “Амгэна”, “Чин цолмон”, “Уран хэрлэн” нэгж , 

Мал эмнэлгийн албыг  хамруулав. 

Шалгалтаар илэрсэн асуудлууд : 

Энэ ажлын хүрээнд  ГСА-ийн Засаг даргын 2017 оны А/154 тоот захирамж гарч, мал 

эмнэлгийн ариун цэвэр, халдваргүйжүүлэлтийн ажлын  удирдамж, ариутгалын   

бодисын хуваарилалт,  хийх ажлын чиглэл хамрах хүрээ, хэрэгжүүлэх хугацааг 

тодорхой зааж, ХХААГазрын дарга болон  сумдын Засаг дарга нарт үүрэг болгосон 

байна. 

Мал эмнэлгийн албаны  нэгдсэн тайлангаас харахад сумдын нийт 123 цэгийн 24776 

м2 талбайд ариутгал халдваргүйтгэлийн ажил хийгдэж, ажлын гүйцэтгэл  оны 

төлөвлөлттэй харьцуулахад 35.8 %-тай   / гүйцэтгэл 24776 : төлөвлөлт 69100 / . 

-Сүмбэр сумын МЭҮТасагт  “Hi cop”15 кг-г нэг бүрийн үнэ 22.0 мянган  төгрөг   нийт 

330.0 мянган  төгрөг, экоцит 70 кг-г нэг бүрийн үнэ 21.9 мянган төгрөг  нийт 1536.4 



мянган төгрөг, Aniguard 2 кг-г нэг бүрийн үнэ 17.0 мянган төгрөг нийт 34.0 мянган 

төгрөг, хлорын шохой 75 кг-г нэг бүрийн үнэ 1845.24 төгрөг нийт 138.3 мянган төгрөг 

ариутгалын бодис нийт 2038.8 мянган төгрөг,   халдвар хамгааллын хувцас 10 

ширхэг 118.0 мянган төгрөг,  нийт  2156.8 мянган төгрөгний ариутгалын бодис, 

халдвар хамгааллын  хувцас, хэрэгсэл хуваарилсан байна. 

- МЭАлбанаас “Уран хэрлэн” МЭНэгжид  автомакс 1ширхэг 82.5 мянган төгрөг, “Hi 

cop”3 кг-г нэг бүрийн үнэ 22.0 мянган  төгрөг   нийт 66.0 мянган  төгрөг,нийт 148.5 

мянган төгрөгний ариутгалын бодис ,багаж хэрэгсэл хуваарилсан байна. 

Сүмбэр сумын МЭҮТасгийн дарга Г. Наранчимэгийн  тайланд 4-р багийн 21 өрхийн 

5100 м2 талбай бүхий хашаа хороо, 5-р багийн 13 малчин өрхийн 4050 м2 талбай 

бүхий хороо, малын саравч, 6-р багт 13 малчин өрхийн 7312 м2 талбай бүхий малын 

хашаа хороо нийт 17065 м2 малын хашаа хороог 12 кг“ Hi cop”-р , сэг зэм устгалын 

15 цэгийн 650 м2 талбайг 50 кг хлорын шохойгоор тус тус ариутгал хийснээр 

тайлагнасан байна. 

Мал эмнэлгийн нэгжүүдийн хийсэн ажлын тайланг шалгахад : 

“Амгэна” МЭН-ийн эмч Н.Мягмаржав, “Би Си Ай Эс” МЭН-ийн эмч Б.Гэрэлдамба нар 

хамтран  4,5 дугаар багийн 19 малчин өрхийн 20 хашаа хороог 15.5 кг ” Hi cop”-р  

ариутгаж 5100 м2 талбайг хамруулсан гэж тайлагнасан боловч  ариутгал хийсэн 

баримтыг шалгахад халдваргүйжүүлэлт хийсэн акт, ариутгалын бодисын орлого, 

зарлагын баримт байхгүй зөвхөн 4-р багийн айл өрхийн хашаа, хороо ариутгасан 

малчин өрхийн  цуваа эмч Мягмаржавын гарын үсэгтэй харин  “Би Си Ай Эс” МЭН-

ийн эмч Б.Гэрэлдамба юу хийсэн нь тодорхой бусбайна. 

“Чинцолмон ” МЭНэгжийн малын эмч Д.Мөнхтуул  5-р багийн 18 өрхийн 18 хашаа, 

хороо нийт 4853 м2 талбайд  “Hi cop”15 кг-г, Aniguard 2 кг-г тус тус зарцуулсан 

боловч  халдваргүйжүүлэлт хийсэн акт, ариутгалын бодисын орлого, зарлагын 

баримт байхгүй,  байна. 

-Шивээговь сумын МЭҮТасагт  экоцит 15 кг-г нэг бүрийн үнэ 21949  төгрөг  нийт 329.2  

мянган төгрөг, хлорын шохой 25 кг-г нэг бүрийн үнэ 1845.24 төгрөг нийт 46.1 мянган 

төгрөг  нийт 375.3 мянган төгрөгний ариутгалын бодис  хуваарилсан байна.   

МЭҮТасгийн ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлын тайлан ирээгүй.  

“ДЭОР” МЭНэгжийн эмч П.Сарангэрэлийн тайланг шалгахад нийт 24 малчин өрхийн 

хашаа хороо өтөг бууц зэрэг 4511 м2 талбайг ариутгахад  25 кг хлорын шохой 

зарцуулсан.  Халдваргүйжүүлэлт хийсэн актыг айл өрх бүр дээр бичсэн боловч 

ариутгалын бодисын хэмжээ, ариутгасан талбайг бүрэн гүйцэд бичээгүй  ариутгалын 

бодисын орлого, зарлагын баримт байхгүй байна. 



- Баянтал сумын МЭҮТасагт  хлорын шохой 25 кг-г нэг бүрийн үнэ 1845.24 төгрөг 

нийт 46.1 мянган төгрөг экоцит 12.5 кг-г нэг бүрийн үнэ 21949  төгрөг  нийт 274.3  

мянган төгрөг,  нийт 320.4 мянган төгрөгний ариутгалын бодис  хуваарилсан байна.  

Баянтал сумын МЭҮТасгийн дарга Б. Мөнгөнцэцэгийн  тайланд 1 ,2-р багийн 29 

малчин  өрхийн 2867 м2 талбай бүхий 31 хороо, бууц, 4 уст цэгийн 244м2 талбай, 

хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний 80м2 талбай бүхий 1 үйлдвэр 

нийт 3200 м2 талбайд  экоцит 12.5 кг-г, Aniguard9кг-г тус тус зарцуулж ариутгал 

хийснээр тайлагнасан байна. 

“ Хилийн дэлгэрэх ” МЭНэгжийн эмч Л.Сүрэнсугирийн тайланг шалгахад нийт 29 

малчин өрхийн 31 хороо  бууц бүхий  2876 м2 талбай, 4 худаг уст цэгийн 244 м2 

талбай, үйлдвэр үйлчилгээний 80 м2 талбай нийт 3200м2 талбайг   ариутгаж 

халдваргүйжүүлсэн боловч ямар хэмжээний ариутгалын бодис зарцуулсаныг 

тайлагнаагүй,    ариутгалын бодисын орлого, зарлагын баримт байхгүй,  

халдваргүйжүүлэлт хийсэн акт, цувааг хийж баталгаажуулсан байна. 

- МЭАлбанаас өөртөө “Мал эмнэлгийн албанд” 5 сарын 10, 25 –ны өдрийн 23, 24 

тоот падаанаар  Aniguard 21кг-г нэг бүрийн үнэ 17.0 мянган төгрөг нийт 357.0 мянган 

төгрөг, халдвар хамгааллын хувцас 30 ширхэг 354.0 мянган төгрөг, “Hi cop”10 кг-г нэг 

бүрийн үнэ 22.0 мянган  төгрөг   нийт 220.0 мянган  төгрөг,спирт денатурат 70%-ийн 

2 л-г 5.0 мянган төгрөг, сальфетик 1 ш-г 1.3 мянган  төгрөг нийт  937.3  мянган 

төгрөгний ариутгалын бодис, халдвар хамгааллын  хувцас, хэрэгсэл хуваарилсан 

байна. 

- МЭАлбанаас “Уран хэрлэн” МЭНэгжид  автомакс 1ширхэг 82.5 мянган төгрөг, “Hi 

cop”3 кг-г нэг бүрийн үнэ 22.0 мянган  төгрөг   нийт 66.0 мянган  төгрөг,нийт 148.5 

мянган төгрөгний ариутгалын бодис ,багаж хэрэгсэл хуваарилсан байна. 

 “Уран хэрлэн” МЭНэгжийн эмч С.Энх-Амгалангийн 6 –р багийн малчин өрхөд 

ариутгал хийсэн цуваанд  ЦСҮТөвийн 3 өрхийн 750 м2 талбай, 23 өрхийн 6362 м2 

талбай нийт 26 өрхийн 7112 м2 талбай хашаа хороо ариутгасан цувааг хийж 

баталгаажуулсан боловч, ариутгалын акт, хичнээн хэмжээний ариутгалын бодис 

зарцуулсан нь тодорхойгүй байна.   

Энэ сарын аяны хүрээнд “Хөдөлмөрийн оч”, “Аравжих баян эрдэнэ “зэрэг 2 мал 

эмнэлгийн нэгжийн хийсэн ажлын тайлан ирээгүй. 

 

 

 

 

 



Мал эмнэлгийн ариун цэвэр халдваргүйжүүлэлтийн ажилд  

 дотоод хяналт шалгалт хийсэн шалгалтын  дүгнэлт : 

 
ГСА-ийн Засаг даргын 2017 оны А/154 тоот захирамж, мал эмнэлгийн ариун цэвэр, 

халдваргүйжүүлэлтийн ажлын нэгдсэн удирдамж гарч энэ ажлыг 3 сумын хэмжээнд 

зохион байгуулсан байна.  

Мал эмнэлгийн албаны  нэгдсэн тайлангаас харахад сумдын нийт 123 цэгийн 24776 

м2 талбайд ариутгал халдваргүйтгэлийн ажил хийгдэж, ажлын гүйцэтгэл  оны 

төлөвлөлттэй харьцуулахад 35.8 %-тай   / гүйцэтгэл 24776 : төлөвлөлт 69100 / . 

Сүмбэр суманд 3, Шивээговь, Баянтал сумдад тус бүр 1 нийт 5 ажлын хэсэг гарч 

ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг гүйцэтгэсэн байна. 

Мал эмнэлгийн албаны мэргэжилтэн О.Пүрэвсамбуугийн ариутгал, 

халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг нэгтгэсэн  тайлангаас харахад Сүмбэр сум  4.5.6-р 

багийн 63 өрхийн 63 хашаа, хороо бүхий 17065 м2 талбайг  ариутгахад  51.5 кг 

ариутгалын бодис зарцуулсан бол, Сумын МЭҮТасгийн дарга Г.Наранчимэгийн 

ирүүлсэн тайланд 60 өрхийн 16462 м2 талбайд ариутгал хийж, 12 кг Hi cop, 50 кг 

хлор ын  шохой зарцуулсанаар тайлагнасан бол  мал эмнэлгийн нэгжүүд 63 өрхийн 

17065 м2 талбай ариутгаснаар тайлагнаж сумын нэгдсэн дүнгээс өрхийн тоо 3-аар, 

ариутгасан талбай 603 м2-аар /”Амгэна” МЭН 19 өрхийн 20 хашаа хороо 5100 м2 

талбайг 15.5 кг Hi cop-р зөвхөн малчин өрхийн цуваа хөтөлсөн,  “Чин цолмон ” МЭН 

18 өрхийн 18 хашаа хороо 4853 м2 талбайг 15 кг Hi cop, 2кгaniguard-р ариутгаж, 

малчин өрхийг цуваагаар, “Уран хэрлэн” МЭН 26 өрхийн 7112 м2 талбайг 

ариутгасан, ариутгалын бодисын хэмжээ тодохой бус малчин өрхийн цуваа хөтөлсөн 

/зөрүүлж, 50кг хлорын шохойгоор сэг зэмийг  хаана хэн устгасан нь  тодохойгүй 

зөвхөн МЭҮТасгийн дарга Г.Наранчимэгийн тайланд бичигдсэн байна. 

Мал эмнэлгийн албаны нэгдсэн тайланд Баянтал сумын 1,2-р багийн 28 өрхийн 31 

хашаа хороо 3200 м2 талбайг 12 кг экоцит, 9 кг aniguard-р ариутгал хийсэнгэж 

тайлагнасан бол МЭҮТасгийн дарга Б.Мөнгөнцэцэгийн тайланд 29 өрхийн 31 

хорообууц бүхий 3200 м2 талбайд 12 кг экоцит, 9 кг aniguard-р ариутгал хийж өрхийн 

тоо нэгдсэн тайланд  1 –р дутуу орсон байна.  

Мөн мал эмнэлгийн нэгдсэн тайлангаас харахад  Шивээговь сумын 1, 2-р багийн 24 

өрхийн 4500 м2 талбайг 25 кг хлорын шохойн уусмалаар ариутгасан.  МЭҮТасгийн 

дарга Буяннэмэх тайлан ирүүлээгүй.  “ДЭОР” МЭН-ийн тайлангийн тоо мэдээ 

зөрүүгүй, халдваргүйжүүлэлт хийсэн акт бичсэн боловч шаардлага хангахгүй 

ариутгасан бодисын хэмжээ, ариутгасан талбайг дутуу бичсэн стандартын 

шаардлага хангаагүй, Мал эмнэлгийн алба Мал эмнэлгийн нэгжид ариутгалын бодис 



шууд зарлагдсан, сумдын МЭҮТасаг МЭНэгжид ариутгалын бодис өгсөн орлого 

зарлагын баримт байхгүй   зэрэг алдаа дутагдал байна. 

 

 

 

Тайлан бичсэн 

Дотоод хяналт шалгалтын багийн ахлагч :                    С.Мөнхжаргал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ЗӨВЛӨМЖ 

 

                                                                   № 02 

ХХААГазрын МЭАлбаны   даргад : 

 

   Зөвлөмжийн дагуу доорхи ажлыг зохион байгуулаад 2017 оны 11 сарын 20 –ны 

дотор ХХААГазрын даргын зөвлөлийн хуралд оруулах. Үүнд:  

 

1. МЭАЦ-ийн хаврын ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн хийсэн ажлын нэгдсэн дүн 

тоон мэдээллийг зөв болгох, МЭҮТасгаас ирж байгаа тайлангийн  үнэн бодит 

байдалд хяналт тавих.  

2. Ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийсэн акт  баримт бичгийг стандарт шаардлагад 

нийцүүлэн үнэн бодитой бичих. 

3. Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн ажлыг МЭҮТ, МЭНэгжүүдтэй хамтран 

технологийн дагуу зохион байгуулж, энэ оны тавьсан зорилтоо биелүүлэх.     

 

 Зөвлөмж өгсөн : 

Дотоод хяналт шалгалт хариуцсан мэрэгжилтэн                С.Мөнхжаргал 

Зөвлөмжийг хүлээн авсан : 

            МЭХ-ийн   дарга                                                          Х.Баярцэнгэл  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


