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ДЭЛҮҮН СУМЫН МЭТ-ИЙН 2021 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН           

БИЧМЭЛ ТАЙЛАН 

2021.11.18 ХӨХ ТОЛГОЙ 

1. МЭТ-ИЙН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН 

               “Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль”, “Малын генетик нөөцийн тухай 

хууль”, “Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль”, “ Хүнсний тухай хууль”, “Зөрчлийн 

тухай хууль”, “ Захиргааны зөрчлийг хянан шийдвэрлэх тухай хууль”, “Эм, 

эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль”, Малын гоц халдварт өвчний оношийг 

баталгаажуулах, хорио цээр хязгаарлалтын бүс тогтоох, уг бүсэд үйл ажиллагаа 

явуулах журам”, “ Мал эмнэлэг, ариун цэвэр, гарал үүслийн гэрчилгээ олгох 

журам”, “Мал эмнэлэг, үржлийн үйлчилгээний нэгжийн МNS5368 1,2,3:2011 

стандарт, мал амьтны халдварт өвчинтэй тэмцэх заавар зэрэг хууль, дүрэм, 

журмыг гарган мөрдүүлэн ажиллах нь мал эмнэлэг, үйлчилгээг зохицуулах эрх 

зүйн орчин болно.  

2. ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

        Мал эмнэлэг, хүнсний чиглэлээр гаргасан төр, засгийн бодлого, хууль 

тогтоомж, эрх бүхий байгууллагаас нийтээр дагаж мөрдүүлэхээр тогтоосон дүрэм, 

журам, стандарт норм, нормативийг сурталчлах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах , 

зохицуулах, мэргэжил арга зүйгээр хангаж, мал эмнэлгийн ажил үйлчилгээг олон 

улсын жишигт ойртуулах, хувийн мал эмнэлгийн анхан шатны нэгжийг мэргэжил 

арга зүйн удирдлагаар хангаж, хамтран ажиллах, мал сүргийг цахим системд 

бүртгэлжүүлэх, халдварт, паразиттах өвчнөөс эрүүлжүүлэх арга хэмжээг удирдан 

зохион байгуулж, шийдвэрлэх, шаардлагатай мэдээллээр сум, аймаг улсын 

холбогдох албадыг хангахад үйл ажиллагааг чиглүүлж ажилласан.  

 

 



 

                           3.МАЛ ЭМНЭЛЭГ ҮРЖЛИЙН НЭГЖҮҮДИЙН ТАЛААР 

       Сумын хэмжээнд 2020 оны эцсийн байдлаар мал эмнэлгийн үйлчилгээний 6 

нэгжид 2 малын их эмч,11 бага эмч ажиллаж, “Дариктай” МЭҮҮ Нэгжид 102703 

толгой мал, “Мухтар” МЭҮҮНэгжид 40470 толгой мал, “Хантургын” МЭҮҮНэгжид 

37426 толгой мал ,“ Хызылсай” МЭҮҮНэгжид  16243 толгой мал, “ Бугытөбе” 

МЭҮҮНэгжид 44614  толгой мал нийт 241456 толгой малтай эмчилгээ,  урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээг улсын захиалга, даалгавараар гүйцэтгэж, малын эмч нарт 

хариуцан ажиллах малын тоо хувиарыг гаргаж өгсөн байна.  

 

Багийн нэр Адуу  Үхэр  Тэмээ Хонь Ямаа Өрх  

Тал нуур 505 1160 - 8688 6505 94 

Ангираг  540 1006 3 7121 4678 87 

Хар уул 1924 2643 49 11401 14516 176 

Чихэртэй  781 1142 - 7973 9259 110 

Рашаант 939 1429 31 5756 10116 149 

Бугат 1491 3182 54 12706 13833 143 

Хөх сэрх  1618 3466 65 8181 16795 137 

Бүргэд 637 2657 76 5526 15572 93 

Хөх толгой  996 1402 31 3190 5475 286 

Хүйтэн нуур  456 962 - 7832 6993 90 

Хүйтэн буйр  835 1706 10 10319 12317 112 

Шинэ айл 308 522 5 1427 2646 138 

                                                     Эх сурвалж: Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан 

      Хувийн мал, үржлийн нэгжүүдийн малын эмч нарын 2020 оны Засаг даргатай 

байгуулсан гэрээг дүгнэж, 2021 оны хийх ажлын гэрээг байгуулсан, 2021 оны 

малын халдварт, паразиттах өвчнөөс эмчлэн сэргийлэх арга хэмжээнд хамруулах 



мал, шаардагдах эм, бэлдмэлийн захиалгыг хугацаанд аймгийн мал эмнэлгийн 

газарт хүргүүлэв. 

        Малын өвчлөл, хорогдлын мэдээг багийн Засаг дарга, малын эмч нараас авч 

дүн шинжилгээ хийж мэдээг нэгтгэн МЭГ-т мэдээлж байна. Малын халдварт 

өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх эм биобэлдмэл ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн 

бодисыг хугацаанд нь татаж авч МЭҮН-үүдэд тарааж өгч, гүйцэтгүүлэхэд хяналт 

тавьсанаар хугацаанд нь чанартай хийгдэж байна гэж үзэж байна.  

 

4. МАЛ АМЬТНЫ ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ ГАРАЛТ, ТАРХАЛТ, ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА 

ХЭМЖЭЭ, ҮР ДҮН 

           Мал эмнэлгийн эмчлэн сэргийлэх арга хэмжээнд 2021 онд мал амьтны 

халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зориулалт бүхий 5 нэр төрлийн 31146200 

төргөгийн эмийг хуваарийн дагуу технологит хугацаанд аймгаас татан авч 

багуудад хуваарилан өгөх ажлыг зохион байгуулсан болно. 

 

2021онд хийгдсэн дархлажуулалтын биелэлт 

№ Вакцины нэр Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь 

1 Дотрын халдварт хордлого 46000 45965 98 

2 Цусан халдварт 20185 20185 100 

3 Колибактериоз 1100 1005 94 

4 Тугалын иж балнад 2688 2682 99 

5 Дуут хавдар 1000 1000 100 

 

     



       Малын халдварт  өвчинтэй тэмцэх 3 нэр төрлийн иргэн хуулийн этгээдээс 

санхүүжүүлэх арга хэмжээнд 1447247 төгрөгийн вакциныг захиалгын дагуу аймгаас 

татан авч багуудад хуваарилан өгөх ажлыг зохион байгуулсан болно. 

№ Вакины нэр  Төлөвлөгөө  Гүйцэтгэл Хувь 

1 Сахуу 513 513 100 

2 Сохор догол 2080 2080 100 

3 Шөвөг яр 18400 18400 100 

 

       Монгол малын бэлчээрийн маллагаа, эрүүл мэндийн онцлогоос шалтгаалан 

мал сүрэгт хөрсний халдварт, гоц халдварт, паразиттах, халдваргүй өвчин эмгэгт 

нэрвэгдэх эрсдэл өндөр байдаг. 2021 онд халдварт өвчнөөр /  цусан халдварт, 

ДХХ , шөвөг яр/ 80 толгой мал өвчилж 36 мал үхсэн, 44 толгой мал эдгэрсэн 

байна.  Энэ жил шөвөг яр өвчинөөр өвчилсөн малын тоо өнгөрсөн онтой 

харцуулахад багассан ба цусан халдварт, ДХХ өвчний гаралт нэмэгдэх 

хандлагатай байна. Халдваргүй өвчнөөр 274 толгой мал өвчилж 38 толгой мал 

үхэж 236 толгой мал эдгэрсэн байна  

 

  5. ПАРАЗИТТАХ ӨВЧНИЙ ГАРАЛТ, ТАРХАЛТ, ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ 

 

      Тус суманд түгээмэл тархдаг 4 төрлийн паразит өвчнөөр 6 багийн 6 голомтод 

43 толгой мал өвчилж 40 толгой мал эдгэрэлттэй, 3 мал хорогдсон байна. 2021 

оны жилийн эцсийн байдлаар 138064 угаалганд, 48700 толой мал туулгалтанд,  

24100 толгой мал боловсруулалтанд хамрагдаж, малын паразиттах өвчнөөр 

өвчилсөн мал нийт малын 15 хувийг эзэлж байна. Мөн үхрийн арьсны гууртах 

өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, өвчилсөн үхрийг илрүүлэх эмчлэх ажлыг зохион 

байгуулж үүнд 964  өрхийн   12766 үхэр хамрагдаж үүнээс гууртай үхэр гараагүй 

байна.  

 



 

 
 

 

6. МАЛ АМЬТАНЫ АРХАГ ХАЛДВАРТ ӨВЧИН, ЗООНОЗ ӨВЧНИЙ ГАРАЛТ, 

ТАРХАЛТ 

    Малаас хүнд дамжин халдварладаг өвчнүүдээс урьдчилан сэргийлэх арга 

хэмжээний хүрээнд мал сүргийг 2021 онд бруцеллёзын вакцинжуулалтанд 58744 

толгой мал хамруулсан байна. “ Монгол мал” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 

бруцеллёзтой тэмцэх арга хэмжээг 2010 оноос хойш эрчимжүүлж , уг өвчинтэй 

тэмцэх ажлын хүрээнд жил бүр төл малыг вакцинжуулалтанд хамруулах ажлыг 

зохион байгуулан ажиллаж байна.  



2020 онд 53086 толгой төл мал, 2021 онд 58744 толгой төл мал хамрагдаж 

төлөвлөгөөг 90 хувь биелүүлсэн болно.  

Аймгийн мал эмнэлгийн газраас вакциныг 2021 оны 8-р сарын 16-ны өдөр татан 

авсан ба 5100 эм тугал, 58800 богийн төлийг вакцинжуулалтанд хамруулах 

төлөвлөгөө ирсэн. Нийт бойжуулсан тугалын 60 хувь, хурганы 85 хувь, ишгийн 80 

хувь нь хамрагдахаар төлөвлөсөн байна. Вакцины хуваарийг баг бүрээр гаргаж, 

эмч нарт заавар зөвлөгөө өгч, тарилгын акт жагсаалтын маягтыг олшруулан өгч 

ажиллав. МЭГ-аас ирсэн зөвлөмжийн дагуу эхний ээлжинд бүх охин тугал, богийн 

төлийн охин хурга ишгийг, дараа нь эр хурга, ишгийг хамруулах зарчмаар 

ажилласан болно.  

 

 

            



            
 



 

 
              
                                                 
 
 



                                       7.   ГАЛЗУУ ӨВЧНИЙ ТАЛААР  
Тус сумын 10-р багаас галзуу өвчин гарч 25 толгой мал өвчилж уг малыг 
зориулалтын аргаар устгаж хашаа, хороонд ариутгал халдваргүйтгэлийн ажил 
хийгдэж 1495 толгой малд вакцинжуулалт хийсэн болно.  
 
                     8.  МАЛ АМЬТНЫ ГОЦ ХАЛДВАРТ ШҮЛХИЙ ӨВЧНИЙ ТАЛААР  
 
       Шүлхийн тандалтын ажилаар МЭЕГ аас сонгогдсон 3,5,9,11-р багуудын 7 
малчин өрхийн 112 толгой малаас цусны дээж авч МЭГ-т хугацаанд нь хүргүүлэв. 
Үүнд МЭТ-ийн дарга би өөрөө ахалж МЭТ-ийн тархвар зүйч эмч И.Серикжан, 
МЭҮН-ийн эмч М.Зукира нар ажиллав.   
 

 
 
         Шүлхийн тандалт шинжилгээнд зориулж МЭҮН-ийн малын эмч нар Дэлүүн 
сумын 5,6,7,8,9,12 дугаар багийн  30 малчин өрхийн малд үзлэг хийж 900 толгой 
малаас  2021 оны 08 дугаар сарын 17-19 ны өдөр / үхэр 240, хонь 330, ямаа 330 / 
цүсны дээж авч  2021 оны 08 дугаар сарын 20-нд аймгийн МЭГ-т явуулсан.  

2021 оны 08 дугаар сарын 23-нд шүлхийн эмнэлзүйн шинж тэмдэг илэрч 08 
дугаар сарын 31-нд шинжилгээний хариугаар шүлхий өвчин бүртгэгдэж 26 өрхийн 
85 толгой мал өвчилсөн болно.  

Дэлүүн сумын 3, 7, 9, 12 дугаар багт шүлхий өвчин оношлогдсонтой 
холбогдуулан сумын Засаг даргын 2021 оны 08 дугаар сарын 31-ний өдөр “Хорио 



цээрийн дэглэм тогтоох тухай” А/87 тоот захирамж гаргууран 7 хяналтын цэг 
ажиллуулав.  

 

 
 

 
 
 
 
 



      Дэлүүн сумын Засаг даргын 2021 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн Шүлхий 
өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай 
А/89 тоот захирамжийн дагуу 5 МЭҮН-ийн 12 малын эмч 12 туслах эмч 8 мал 
баригч нийт 32 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж 31117 толгой үхэр, 127469 толгой 
хонь, 148597 толгой ямаа бүгд 307183 толгой мал дархлаажуулалтанд 
хамрагдсан. 
 

       
 
 
 



 
 
 
өрхийн 6228 малд үзлэг хийж, хашаа хороо, бэлчээр, уст цэгийн 131901 м2 

талбайд 25 хоногийн турш ариутгал хийж суперкилл 15 кг, хайкоп 72.9 кг, роксицид 

53.3 кг халдваргүйтгэлийн бодисыг зохих зааврын дагуу найруулж 

халдваргүйтгэлийг ДУК ашиглан хийж гүйцэтгэсэн. Малын хорогдол гараагүй 

болно.  

    



 
 
                       

 



 

      
 
 
 



       
9. МАЛ ЭМНЭЛГИЙН АРИУТГАЛ ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭЛТ, СЭГ ЗЭМ УСТГАЛЫН 

ТАЛААР. 
 2021 онд хийгдэх халдваргүйтгэлийн төлөвлөгөөт арга хэмжээнд малын хашаа, 
хороо, түүхий эд бүтээгдэхүүн хадгалах цэг, зоорь, тэжээлийн агуулах 66400м2 

,голомтын бүсийн талбай 131901мян.м2 , нийт 198301мян.м2 талбайд 
халдваргүйтгэл хийж төлөвлөгөөт ажлын биелэлт 100% гүйцэтгэлтэй хийгдсэн  
 



  
 

 
      “Орчны цэвэрлэгээ ариутгал халдваргүйжүүлэх үйл ажиллагаа зохион 
байгуулах тухай” сумын Засаг даргын А/23 тоот захирамж гаргуулан ажилласан. Уг 
арга хэмжээнд нийт багийн Засаг дарга, МЭҮН- ийн эмч нар болон малчид ард 
иргэд идэвхитэй оролцож сэг зэм устгаж ариутгал халдаргүйжүүлэх үйл 
ажиллагааг явуулж ажлын бичмэл тайлангаа гаргаж МЭГ-т явуулав.   
 



     
 

 
 

 



    

 
 



       Мал эмнэлэг ариун цэврийн сарын ажлын хүрээнд нийт 208 толгой малыг сэг 

зэм, 34 толгой золбин нохойг устгуулж 2 газарт булж устгах ажлыг хийсэн. Уг арга 

хэмжээг хэрэгжүүлэхэд 17 хүн оролцож 7500 мкв талбайд ариутгал хийж 2 

тээврийн хэрэгсэл ажиллаж 600 км зам явж, 150 литр бензин зарцуулсан.  

 

10. ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА 

ХЭМЖЭЭ. 

     Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангуулах хүрээнд Мал 

эмнэлэг, ариун цэврийн гэрчилгээ олгох, авах талаар мал эмнэлэг, үржлийн нэгж 

иргэн, хуулийн этгээдийн эрх үүргийн талаар зааварчилгаа өгсөн. “Малын хулгайн 

гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх” арга хэмжээ авч ажиллаж байна. Малын эмч 

нар өөрийнхөө хариуцсан багийн мал, малын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний 

гарал үүслийн гэрчилгээг олгож энэ жилийн 1-р сараас эхлэн мал эмнэлгийн 

гэрчилгээний системээр 265 иргэнд гэрчилгээ  олгосон байна. үүнд: адуу 54, үхэр 

95, хонь 1458, хонь  333,    ямаа 281  нийт 2223 толгой малд гарал үүслийн 

гэрчилгээ олгосон байна.  бүтээгдэхүүний мэдээлэл: адууны мах 3882 кг, үхрийн 

мах 14423кг, хонины мах 11074кг, ямааны мах 12842кг нийт 42221 кг маханд гарал 

үүслийн гэрчилгээ олгосон байна.  

   
 

 

                       11.ЭМ, ЭМ ХЭРЭГСЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ 



       Эмийн хадгалалт, худалдааг эм зүйн технологийн шаардлага хангасан 

байдалд шалгалт хийхэд бүгд өөрсдийн хувийн МЭҮН-ийн байранд эм 

худалдаалдаг. Худалдаалах эмийг орлогод авч зарлага гаргасан баримттай ба 

голдуу туулгалт, боловсруулалт, угаалга, антибиотикийн төрлийн эмүүдийг авч 

хэрэглэдэг боловч сорилтын дүгнэлт, лабороторийн шинжилгээгээр эмийн 

чанарын аюулгүй байдлыг баталгаажуулсан бичигтэй байна. 

 

                      12.МАЛ ЭМНЭЛГИЙН МЭДЭЭ ТАЙЛАНГИЙН ТАЛААР. 

 -Мал эмнэлгийн тасгийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний биелэлт хагас жил 

жилийн эцсийн байдлаар, 11 нэр төрлийн тоон тайлан, сарын ажлын бичмэл 

тайлан, албан даалгаварын биелэлтүүд, МЭТ-ийн бичмэл тайлан, Мал эмнэлгийн 

газрын дарга,ерөнхий малын их эмчийн 2021 оны 03 дугаар албан даалгавар,  

аймгийн мал аж ахуйн салбарын 2021-2022 оны өвөлжилт хаваржилтын бэлтгэл 

хангуулах 04 албан даалгавар ,021-2022 оны өвөлжилт хаваржилтын бэлтгэл 

хангуулах 01 тоот даалгавар.  

               13. ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТАЛААР  

       Сумд үйл ажиллагаа явуулж байгаа мал эмнэлгийн 2 эмийн санд удирдамжын 

дагуу хяналт шалгалт хийж гарсан алдаа дутагдалыг арилгуулах арга хэмжээ авч 

ажилласан болно. 

      Албан байгууллага, хүнсний дэлгүүр, үйлчилгээний газруудад төлөвлөгөөт 

хяналт шалгалтыг 2 удаа хийж хугацаат албан шаардлага өгч илэрсэн зөрчил, 

дутагдалыг арилгуулах арга хэмжээ авч ажиллав.  



  

      Мал эмнэлгийн үйлчилгээний эмч нарт стандартын шаардлага хангуулах, 

тарилгын акт, вакцинжуулалтын арга хэмжээнд хяналт тавьж цахим ситемд 

баталгаажуулалт хийж ажилласан болно.  

                               14.УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

     Сумын Засаг дарга: Хуульд заасан эрх үүргийн дагуу хувийн мал эмнэлгийн 

нэгжийн эзэдтэй болон МЭТасагтай гэрээ байгуулж хэрэгжүүлж байна.  

Орон нутгийн мал эмнэлэг, үржлийн нэгж нь: Сумын Засаг дарга, МЭТасагтай 

гурвалсан гэрээ байгуулан ажил үүргээ гүйцэтгэж байна. Жилийн эцэст Засаг 

даргын зөвлөлийн хурлаар гэрээг дүгнэж, үнэлгээ өгч байна. МЭҮН-үүд мал 

эмнэлгийн стандартын шаардлага хангаж ажиллах  боломж дутагдмал байна. 

Сумд ажиллаж байгаа нэгжүүд мал, эмнэлэг , үржлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа зарим тохиолдолд мал аж ахуйн чиглэлээр мэдлэг боловсрол 

дутагдах тал байгааг анхаарч цаашид эдгээр үйлчилгээний нэгжүүд мэргэжлийн 

малын их эмч авч ажиллах шаардлагатай байна.  

Мал бүхий иргэн, хуулийн этгээд нь :  Тухайн багт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 

МЭҮН-тэй гэрээ байгуулан мал эмнэлэг, үржлийн ажил үйлчилгээнд хамрагдаж 

үүргээ биелүүлж байгаа боловч, өсвөр хээлтүүлэгчийг цөм сүргээс бойжуулж 

ашиглах, бог малын хээлтүүлэгчийг нийлүүлгийн бус үед эх сүргээс тусгаарлан 

маллах зэрэг үүргүүдийг бүх багууд амжилттай хэрэгжүүлж байна.  



Цаашид анхаарах асуудлын хүрээнд: МЭҮН-ийн малын их эмчийн тоог нэмэх, 

мэдлэг боловсролтой чадварлаг эмчтэй болох, бага эмч буюу санитарт баг 

хариуцуулж ажиллуулахгүй байх саналтай байна.  

                         15. ТӨСӨВ САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

    2021 оны төсөв нь аймгийн МЭГ-ын төсөвтэй хамт ирсэн.  Мал эмнэлгийн 

урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 33146200 мянган төгрөгийн төсөв батлагдсан 

ба, Иргэн хуулийн эмтгээдээс санхүүжүүлэх 3 тарлийн вакцины үнэ болох  1447247 

төгрөгийг Биокомбинат УТҮГ-т шилжүүлж өгсөн, Бруцеллёз өвчнөөс урьдчилан 

сэргийлэх арга хэмжээний санхүүжилтэнд 9246050 төгрөг хуваарийн дагуу 

олгогдсон. МЭҮН-ийн эмч нар сар бүр үйлчилгээний хөлс авч ажиллаж байна.  
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