
       
 
 
Цагаан зээрийг шүлхий тарааж байна гэж ямар ч үндэслэлгүйгээр 
алж устгахаа зогсооё 
 
Улсын Онцгой байдлын комисс,Байгаль орчин,аялал жуулчлалын яаманд хандах 
нь:   
Зүүн аймгуудад шүлхий өвчин дэгдэж эрчимтэй тархан одоогийн байдлаар (Улсын Онцгой 
байдлын комиссын 2010 оны IX сарын 30-ний өдрийн мэдээгээр) Дорнод, Сүхбаатар 
аймгийн 14 сумын нутгийг хамарч ихээхэн хэмжээний малд тархаж өвчилсөн малыг 
устгаад байна. Хэдийгээр Монголын онцгой байдлын албанаас авч хэрэгжүүлж буй 
голомтонд байгаа мал, малын гаралтай бүтээгдэхүүнд хорио цээр тогтоох, эргүүл постууд 
гаргаж хяналт шалгалтыг хүчтэй болгох, өвчилсөн малыг устгах зэрэг арга хэмжээг бүрэн 
дүүрэн дэмжиж байгаа боловч өвчтэй болон сэжиг бүхий цагаан зээрийг устгах арга 
хэмжээ авч байгаа нь өвчний тархалтыг зогсоох үр дүнтэй арга хэмжээ биш харин ч 
эсэргээр устгалд оруулах нэрээр сүргийг саринаах, шүлхийтэй тэмцэхэд зайлшгүй 
шаардлагатай хүн хүч, хөрөнгийг үр ашиггүй зарцуулах, тэр бүү хэл өвчтэй, эрүүл зээрийг 
танихгүй, тааралдсан зээрээ хомороглон буудаж байгаа зэрэг маш харамсалтай сөрөг үр 
дүн дагуулж байна.  

Олон улсын практикаас харахад шүлхий өвчний тархалтыг хянах, зогсоох хамгийн үр 
дүнтэй арга хэмжээнүүд нь голомтод байгаа болон түүний ойр орчмын малыг түргэн 
шуурхай вакцинжуулах, мал болон тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүнд хорио цээр тогтоох, 
зарим тохиолдолд өвчилсөн малыг устгах, өвчлөл гарсан учир шалтгааныг олж тогтоох 
зэрэг байдаг.  

Монголын таван хошуу мал цагаан зээр хэдэн мянган жилийн турш нэгэн нутагт хамтран 
амьдарсаар ирсэн бөгөөд шүлхий тарааж байна гээд цагаан зээрийг алж устгаж байсан 
түүх урьд нь Монголд хэзээ ч гарч байгаагүй.  

Шүлхий өвчин хаанаас гарав, хэрхэн тархаж байна гэдгийг тогтоолгүйгээр шууд л цагаан 
зээрийг муйхраар хардаж хүчээр шийдвэр гарган татвар төлөгчдийн мөнгийг үр ашиггүй 
зарж байгаад манай байгууллагууд эсэргүүцэж байгаагаа илэрхийлж байна. 

Шинжлэх ухааны үндэслэлгүйгээр цагаан зээрийг шүлхий тарааж байна гэж хардах, 
үүнээс улбаалан алж устгах нь утга учиргүй, хөрөнгө, хүчийг үр ашиггүй үрсэн хэрэг 
болохоос гадна Биологийн олон янз байдлын тухай олон улсын конвенцид нэгдэн орсон 
манай орны хувьд уг конвенцийн үзэл баримтлалыг шууд зөрчсөн, хүмүүнлэг энэрэнгүйн 
болон эдийн засаг, ёс суртахуйн талаасаа ч алдаатай үйл явдал болж байна.  

Энэхүү үйл ажиллагаанд Байгаль Орчин, Аялал Жуулчлалын яам дэмжин оролцож байгаад 
бид гүнээ харамсч байна.Цаашид цагаан зээрийн шилжилт хөдөлгөөнд хяналт тавих, үхсэн 
зээрийг булж устгах, малчдын мал руу чиглэсэн арга хэмжээг эрчимжүүлэх нь хамгийн үр 
дүнтэй арга хэмжээ болно гэж бид үзэж байна.  



Дэлхийн Байгаль Хамгаалах Сангийн Монгол дахь Хөтөлбөрийн газар (WWF 
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