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Малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан                                                                                            сэргийлэх арга хэмжээний тухай
Малын гоц халдварт өвчний гаралт, тархалт нэмэгдэн зүүн болон төвийн бүсийн аймгуудад шүлхий, хонины цэцэг өвчин, баруун бүсэд бог малын мялзан төст өвчин гарч, улмаар хил залгаа Дундговь, Дорноговь аймгийн сумдад хонины цэцэг өвчний шинэ голомтууд бий болон малын гоц халдварт өвчний эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүсч болзошгүй байгаатай холбогдуулан сэрэмжлүүлэх, шаардлагатай арга хэмжээг шуурхай авч ажиллах зорилгоор дараах албан даалгаврыг өгч байна. 
Нэг. Сумдын Засаг дарга нарт даалгах нь: 
1. Малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт сэрэмжлүүлэх, хариу арга хэмжээ авах чиглэлээр орон нутгийн нөхцөл байдалдаа эрсдэлийн үнэлгээ хийж тодорхой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 
2. Дундговь, Дорноговь аймгийн хил залгаа сумдууд, гоц халдварт өвчний голомттой болон эрсдэл бүхий бүс нутгаас мал оруулахгүй байх талаар хил залгаа сумдын удирдлагатай албан ёсны гэрээ хэлцэл хийх 
з. Малын худалдаа, малын шилжилт хөдөлгөөн, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнд тавих хяналтыг чангатгах 
4. Мал сүрэг, зээрийн шилжилт хөдөлгөөнд байнгын хяналт тавьж, сумын хилийн заагт нутагладаг малчидтай тогтмол харилцан холбоотой ажиллах 
5. Малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд гарах шаардлагатай зардлыг бүрэн шийдвэрлэх 
6. Сумдын Мал эмнэлэг үржлийн нэгжүүдэд ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн эм бэлдмэл, хамгаалах хувцас, багаж хэрэгсэлийн нөөцийг бүрдүүлэх асуудлыг дэмжих 
7. Малын гоц халдварт өвчний тухай мэдээ, мэдээллийг малчид, иргэдэд түргэн шуурхай хүргэх 
Хоёр. Хүнс, хөдөө аж ахуйн газарт даалгах нь: 
1. Малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт сэрэмжлүүлэх, хариу арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх чиглэлээр мэргэжил арга зүйн удирдамжаар хангаж ажиллах 
2. Сумдын Мал эмнэлэг үржлийн тасаг, Мал эмнэлэг үржлийн нэгжид малын гоц халдварт өвчний гаралт, тархалтын мэдээ, мэдээллийг цаг алдалгүй өгч, урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний заавар зөвлөмж, үүрэг чиглэл өгч ажиллах 
З. Сумдын Мал эмнэлэг үржлийн тасаг, Мал эмнэлэг үржлийн нэгжийг ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн хамгаалах хувцас хэрэгслээр хангах 
4. Ариутгал халдваргүйтгэлийн эмийн бодисын нөөц бүрдүүлэх асуудлыг тавьж шийдвэрлүүлэх 
5.Мал сүрэгт хийгдэх үзлэг, тандалтыг тогтмолжуулах, чанаржуулах 
6. Хонины цэцэг өвчний вакцинжуулалтанд хамруулах шаардлагатай малын тоо, судалгааг нарийвчлан гаргаж, вакцины хангамжийн асуудлыг холбогдох яам, газар тавьж шийдвэрлүүлэх 
7. Мал амьтны эрүүл мэндийн болон мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний гарал үүслийн бичгийг олгох, хянах асуудлыг тогтмолжуулах 
8. Малын гоц халдварт өвчний гаралт, тархалтын нөхцөл байдал болон авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний тухай мэдээ, мэдээллээр удирдлагын бүрэлдэхүүнийг хангаж ажиллах 
Гурав. Онцгой байдлын газар, Мэргэжлийн хяналтын газарт даалгах нь: 
1. Голомтын болон эрсдэл бүхий бүсээс хүн, мал, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн хийхийг хориглох арга хэмжээг зохион байгуулан хэрэгжүүлэх 
2. Малын болон мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний гарал үүслийн гэрчилгээнд тавигдах хяналтыг чангатгах 
З. Шаардлагатай цэгт ариутгал халдваргүйжүүлэлт, хяналтын пост байгуулан үйл ажиллагаанд нь өдөр тутмын хяналт тавьж, удирдлагаар хангаж ажиллах 
4 .Постын авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар мэдээ, тайланг нэгтгэх, удирдлагад танилцуулах, тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлүүлэх 
5. Цагаан зээрийн шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих, шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх 
Дөрөв. Цагдаагийн газарт даалгах нь 
1.Эрсдэл бүхий бүсээс нэвтэрч байгаа тээврийн хэрэгсэлд тавих хяналтыг чангатгах 
2.Пост ажиллаж байгаа цэгүүдэд ажиллагсдын хэвийн үйл ажиллагааг хангуулан хэв журам сахиулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 
З.Малын гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх явцад илэрсэн зөрчил, дутагдалд хуулийн хариуцлага хүлээлгэх, шаардлагатай тохиолдолд хамтран ажиллах 	- 
Энэхүү албан даалгаврын хэрэгжилтэнд хяналт тавьж, үр дүнг тооцож ажиллахыг аймгийн Засаг даргын Тамгын газар /Ө.БаянмөнхІ-т даалгасугай. 
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