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ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН 

ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ

Уламжлалт мал 

аж ахуй зонхилно.
Газар тариалангийн 

бүс нутгийг тогтооно.

Хөнгөн болон хүнсний 

үйлдвэрлэлээ сэргээн хөгжүүлж, 

нэмүү өртөг шингэсэн 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ.

Эрүүл аюулгүй хүнсээр 

дотоодын хэрэгцээг хангана.
Экспортын чиг баримжаатай 

үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ.

Хот суурин газрыг түшиглэн  

эрчимжсэн мал аж ахуйг 

төрөлжүүлэн хөгжүүлнэ.



САЛБАРЫН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВ

ХАА-н эдэлбэр   

газар

73.5%

ДНБ

31.2%

Орон нутгийн 85.0% 

ХАА-н үйлдвэрлэлд 
суурилсан эдийн засагтай 

байна.

Ажиллагсдын 
тоо  1,238.3 

мянга
55.8 хувь

ХХААХҮСалбар 
690.4 мянга

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

ажиллагсдын тоо хувь



2018 ОНЫ МАЛ ТООЛЛОГЫН УРЬДЧИЛСАН ДҮН
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МАЛ АЖ АХУЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

2016 он: 

343.7 мян.тн

2017 он: 

354.1 мян.тн

+ 10.4 мян.тн

2016 он: 

891.5 мян.тн

2017 он: 

919.5 мян.тн

+ 28.0 мян.тн

2016 он: 

119.0 сая.ш

2017 он: 

96.7 сая.ш

- 22.3 сая.ш
2016 он: 

120.2 тн

2017 он: 

177.4 тн

+ 57.2 тн

2016 он: 

38.5 мян.тн

2017 он: 

42.7 мян.тн

+ 4.2 мян.тн

2016 он: 

13.5 сая.ш

2017 он: 

14.0 сая.ш

+ 57.2 сая.ш

2017/2016 2017/2016



ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

Улаанбуудай

2017 он: 

231.4 мян.тн

2018 он: 

428.6 мян.тн

+ 197.2

мян.тн

Арвай

2017 он: 

1.6 мян.тн

2018 он: 

3.1 мян.тн

+ 1.5 

мян.тн

Овьёос

2017 он: 

3.5 мян.тн

2018 он: 

8.7 мян.тн
+ 5.2 

мян.тн

Төмс

2017 он: 

121.8 мян.тн

2018 он: 

167.9 мян.тн
+ 46.1 

мян.тн

2017 он: 

82.1 мян.тн

2018 он: 

99.3 мян.тн
+ 17.2 

мян.тн

Хүнсний ногооТэжээлийн ургамал

2017 он: 

47.9 мян.тн

2018 он: 

134.3 мян.тн
+ 86.4 

мян.тн

Техникийн ургамал

2017 он: 

13.9 мян.тн

2018 он: 

23.5 мян.тн
+ 9.6 

мян.тн

2018/2017 2018/2017 2018/2017



МАЛ АЖ АХУЙН ГОЛ НЭРИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЭКСПОРТ

Хүрсэн түвшин: Мах, сүүний анхдугаар аяны хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн бодлого, зохицуулалтын арга

хэмжээний үр дүнд мах, махан бүтээгдэхүүн, дайвар бүтээгдэхүүний экспорт 70.4 мянган тоннд хүрч,

хөтөлбөрийн зорилтыг бүрэн хангасан байна.

№ Бүтээгдэхүүн
Хэмжих 

нэгж

2017 оны 12 

сар

2018 оны 12 

сар
Өсөл, бууралт

1 Үхрийн шинэ мах кг 125.0 59,500 59,375.0

2 Үхрийн хөлдүү мах кг 600,000.0 1,054,583 454,582.5

3 Гахайн мах кг 0.0 0 0.0

4 Хонь, ямааны мах кг 2,601,590.4 6,131,118 3,529,527.4

5 Адуу мах кг 0.0 32,200,812 32,200,812.0

6 Малын дайвар бүтээгдэхүүн кг 26,118,706.0 1,631,251 -24,487,455.4

7 Тэжээвэр шувуудын мах ба дайвар бүтээгдэхүүн кг 127,859.7 0 -127,859.7

8 Бусад мах ба дайвар бүтээгдэхүүн кг 0.0 100 100.0

9 Гахай, шувууны өөх кг 0.0 0 0.0

10 Утсан, хатаасан мах, дайвар бүтээгдэхүүн кг 0.0 18716 18716.0

11 Өлөн гэдэс, давсаг, гүзээ кг 29,443.0 6,440 -23,002.8

12 Хиам, зайдас кг 25,310.5 158,690 133,379.5

13 Лаазалсан махан бүтээгдэхүүн кг 2,830,773.9 29,222,173 26,391,399.2

32,333,809 70,483,382 38,149,573.7

Зорилтод түвшин: Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт – Мах, махан
бүтээгдэхүүний экспортыг 50 мянган тоннд хүргэх.



1. Баяжуулсан хүнсний тухай хууль

2. Хүнс, хөдөө аж ахуйн ургамлын генетик нөөцийн олон улсын
гэрээнд Монгол Улс нэгдэн орсныг соёрхон батлах тухай хууль

3. Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд,

бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн

хяналт, шалгалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

тухай

4. Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай

хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

5. Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуульд

өөрчлөлт оруулах тухай

6. Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах

тухай

7. Эрүүл ахуйн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай.

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН САЛБАРТ 2018 

ОНД ХИЙГДСЭН ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ

МОНГОЛ УЛСЫН 

ИХ ХУРАЛ



1. Тариалангийн зарим бүс нутгийг тогтоох тухай /Засгийн газрын 131

дугаар тогтоол/;

2. Засгийн газрын агентлагийн талаар авах арга хэмжээний тухай (Мал

эмнэлгийн ерөнхий газрын бүтэц, орон тоо) /Засгийн газрын 186

дугаар тогтоол/;

3. Тогтоол, тогтоолын хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

(ХХААХҮЯ-ны бүтцийн өөрчлөлт) /Засгийн газрын 187 дугаар

тогтоол/;

4. Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай (Засгийн газрын

хэрэгжүүлэгч агентлаг-Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын харьяанд

“Биокомбинат” улсын төсөвт үйлдвэрийн газар, “Мал эмнэлгийн

эмийн сорилт, баталгаажуулалтын улсын лаборатори” улсын төсөвт

үйлдвэрийн газрыг тус тус байгуулах) /Засгийн газрын 188 дугаар

тогтоол/;

5. Мал, амьтны гоц халдварт, халдварт өвчний жагсаалт батлах тухай

/Засгийн газрын 225 дугаар тогтоол/;

6. Жагсаалт, журам батлах тухай (“Хорио цээрийн дэглэм тогтоох

өвчний жагсаалт”, “Хорио цээр, хязгаарлалтын дэглэмийн үед

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны журам) /Засгийн газрын 266 дугаар

тогтоол/;

7. Хууль хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай (Аймаг, нийслэлийн

Хүнс, Хөдөө аж ахуйн болон Мал эмнэлгийн газар, сум, мал бүхий

дүүрэгт Хөдөө аж ахуйн болон Мал эмнэлгийн тасаг байгуулах)
/Засгийн газрын 267 дугаар тогтоол/.

ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН САЛБАРТ 

2018 ОНД ХИЙГДСЭН ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ



ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРТ 2018 ОНД 

ХИЙГДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД

➢ Газар тариалангийн бүс нутаг дахь тариалангийн газрын эзэмшилт, ашиглалтыг сайжруулах зорилгоор 7

аймгийн 60 сумын 113 багийг тариалангийн бүс нутгаар тогтоож, газар тариалангийн бүтээгдэхүүн

үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, хөрсний үржил шимийг хамгаалах нөхцлийг бүрдүүлээд байна.

➢ Ноолуур хөтөлбөрийн хүрээнд дотоодын үйлдвэрүүд 2017 онд 2200 тн ноолуур бэлтгэж байсан бол 2018

онд 3700 тоннд хүрч, Хөгжлийн банкны эх үүсвэрээр эргэлтийн хөрөнгийн зориулалтаар 20 үйлдвэрт

нийтдээ 188.2 тэрбум төгрөгийн хөнгөлөлттэй зээлийг олгосноор үйлдвэрүүдийн самнах үйлдвэрлэлийн

хүчин чадал 2017 онтой харьцуулахад 33.8%, ээрэхийнх 28.6%, сүлжихийнх 42.7%-иар тус тус өсч,

нийтдээ 1570 гаруй ажлын байр шинээр нэмэгдүүлж чадлаа.

➢ Малын гаралтай түүхий эд бэлтгэлийн тогтолцоог боловсронгуй болгох зорилгоор “Малын гаралтай

түүхий эд, бүтээгдэхүүний нэмүү өртгийн сүлжээ, загвар арга хэмжээ”, “Мал эмнэлгийн гэрчилгээний

тогтолцоог сайжруулах” цахим бүртгэлийн системийг нэвтрүүлэх загвар арга хэмжээг зохион байгуулав.

Энэ системийг нэвтүүлснээр хэвлэгч төхөөрөмжийг ашиглан, мал эмнэлгийн гэрчилгээг шууд цахимаар

хэвлэх бөгөөд үйлдвэрт нийлүүлэгдсэн малыг хүлээн авсаны дараа, бар код болгон хувиргаж

үйлдвэрээс гарч буй махны баглаа боодолд бар кодыг хэвлэн худалдаанд нийлүүлнэ.

➢ “Хөдөө аж ахуйн техникийн лизинг” төслийн хүрээнд ОХУ-ын “Внешэконом” банкны 6.4 сая еврогийн

зээлийн хөрөнгөөр 15 нэр төрлийн 182 ширхэг хөдөө аж ахуйн зориулалттай техник, тоног төхөөрөмж,

2.0 мянган тн үрийн буудай хадгалах агуулахыг нийлүүлэхээр шийдвэрлэж ургац хураалтын өмнө 30

ширхэг үр тариа хураах комбайн, хадлан, тэжээл бэлтгэх зориулалттай 8 нэр төрлийн 78 ширхэг техник,

тоног төхөөрөмжийг тариалан эрхлэгч аж ахуй нэгжүүдэд олгон, техникийн шинэчлэлийг хийв.



ЦААШИД АНХААРАХ 

АСУУДЛУУД



ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМНЫ БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ

▪ 9 газар

▪ 4 хэлтэстэй.

Харьяа байгууллагууд



“МАЛЫН ЭРҮҮЛ МЭНД 

ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР”

Засгийн газрын 2018 оны 12

дугаар тогтоол

"ЖИМС, ЖИМСГЭНЭ" ҮНДЭСНИЙ 

ХӨТӨЛБӨР

Засгийн газрын 2017 оны 223 

дугаар тогтоол

“ХҮНСНИЙ НОГОО ҮНДЭСНИЙ 

ХӨТӨЛБӨР”
Засгийн газрын 2017 оны 278 

дугаар тогтоол

“НООЛУУР ХӨТӨЛБӨР”

Засгийн газрын 2018 оны 47

дугаар тогтоол

“ҮЙЛДВЭРЖИЛТ 21-100 

ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР”

Засгийн газрын 2018 оны 36

дугаар тогтоол

“ЭРЧИМЖСЭН МАЛ АЖ АХУЙГ 

ДЭМЖИХ ХӨТӨЛБӨР”

Засгийн газрын 2018 он

ЗАСГИЙН ГАЗРААС ДУНД ХУГАЦААНД ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ 

ШИНЭЭР БАТЛАГДСАН ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРҮҮД



МАЛ АЖ АХУЙН САЛБАР

➢ Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг тогтвортой эрхлэх, эрчимжүүлэх, малчдыг мэдлэгжүүлэх

чиглэлээр тухайлсан дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлэх;

➢ Бэлчээрийн даац, ашиглалт, хамгаалалтын үйл ажиллагааг орон нутгийн онцлогт

нийцүүлэн зохицуулах арга хэмжээ авах, аймаг хооронд харилцан туршлага солилцох;

➢ Малын генетик нөөцийн тухай хуульд заасан орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлэх арга

хэмжээг төсөвт тусгаж санхүүжүүлэхэд анхаарах;

➢ Мал үржлийн хавар, намрын технологит ажлыг хугацаанд зохион байгуулахад орон

нутагт бэлтгэл хангуулах, удирдлага зохион байгуулалтаар ханган ажиллах;

➢ Малын генетик нөөцийн төлөв байдлыг үнэлэх, тодорхойлох, бүртгэх үйл ажиллагааг

зохион байгуулахад мэргэжлийн боловсон хүчний хүрэлцээ, хангамжийг орон нутагт

нэмэгдүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах;

➢ Мал үржүүлэг, технологийн хувийн нэгжийг шинээр байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх, загвар

аж ахуй нэгж байгуулахад дэмжиж ажиллах;

➢ Бог малын хээлтүүлэгчийг мэргэжлийн ажил үйлчилгээний нэгжид ялган төвлөрүүлэх

ажлыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах.



➢ Газар тариалан, эрчимжсэн мал аж ахуй, эрхлэх бүс нутгийг тогтоосон Засгийн газрын шийдвэрийг

орон нутагт үр дүнтэй зохион байгуулж хэрэгжүүлэх;

➢ Таримлын зохистой сэлгээ нэвтрүүлж, нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, тариалангийн талбайн эзэмшилт,

ашиглалтыг сайжруулах замаар эрчимжсэн мал аж ахуй, газар тариаланг зохистойгоор хослон

эрхлэх боломжийг бүрдүүлэх;

➢ Үр үржүүлэг, сорт сорилтын салбарын бүтэц, үйл ажиллагааны чиглэлийг шинэчлэн боловсруулж

үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх, таримал ургамлын үрийн чанар хангамжийг сайжруулах;

➢ Тариалангийн салбарт ОХУ, Беларусь, Польш, Герман, БНХАУ-ын техник, тоног төхөөрөмжийг

сонгон нэвтрүүлэх ажлыг эрчимжүүлэх замаар өндөр хүчин чадлын техникийн шинэчлэлийг 80

хувьд, дунд болон бага механикжуулалтын түвшинг 60 хувьд хүргэж шинэчлэх;

➢ Тариалангийн хөрсний үржил шимийг хамгаалах, тэг болон цомхотгосон эрдэншүүлгийг

үйлдвэрлэлд эрчимтэй нэвтрүүлэх, тариалангийн талбайг хашаажуулах, улмаар ойн зурвас

байгуулах ажлыг үргэлжлүүлэх;

➢ Усалгаатай тариалангийн талбайн хэмжээг 80.0 мянган га-д хүргэж ашиглалтыг сайжруулах,

нэгжээс хураан авах ургацын хэмжээг нэмэгдүүлж тогтворжуулах, байгалаас хараат байдлыг

бууруулах;

➢ Аймгийн төв болон томоохон суурин газрууд болон уул уурхайн үйлдвэрлэлийг түшиглэн 500-1000

тоннын багтаамжтай төмс, хүнсний ногооны зоорь барих, бүтээгдэхүүний хадгалалт, борлуулалтын

нэгдсэн сүлжээг бий болгох;

➢ Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвөөр дамжуулан механикжуулагчид, ногоочид, мэргэжилтэй

ажилчин, засварчдыг шинээр бэлтгэх, давтан сургах ажлыг зохион байгуулах.

ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН САЛБАР



ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САЛБАР

➢ "Монгол-Хятадын Экспо-2019" арга хэмжээнд оролцох;

➢ “Мах сүүний аян”-ыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, үйл ажиллагааг нь эрчимжүүлэх;

➢ “Давс багатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжье арга хэмжээ”-г хэрэгжүүлэх;

➢ Үндэсний уламжлалт болон орон нутгийн онцлог бүхий хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлэх;

➢ “Хөх сав, канистергүй аймаг, дүүрэг, сум, хороо” хөдөлгөөн өрнүүлж, тайлагнах;

➢ Баяжуулсан хүнсний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг хангаж, олон нийтэд сурталчлах;

➢ Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх цэгийн тоо, төрлийн нормативыг мөрдөж ажиллах;

➢ Махны үнийн хэт өсөлтөөс сэргийлэх, стратегийн хүнсний улирлын нөөц бүрдүүлэх арга хэмжээг

хуулийн хүрээнд зохион байгуулах;

➢ Органик болохыг илэрхийлсэн тэмдэг, тэмдэглэгээ, мэдэгдлийг хуурамчаар үйлдэж, байршуулсан

эсэхэд Мэргэжлийн хяналтын байгуулллагатай хамтран хяналт шалгалт явуулах, “Алсыг хар-

Органикийг сонго аян”-г зохион байгуулах.



ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАР

➢ Засгийн газрын 2018 оны 36 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Үйлдвэржилт 21:100”

үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг орон нутагт эрчимжүүлэхэд анхаарах;

➢ Түүхий эд бэлтгэлийн тогтолцоог бий болгох, сумдад түүхий эдийн ангилан ялгалт,

тордолт хийх дэд бүтэц байгуулах;

➢ Хөнгөн үйлдвэрийн салбарын “Мэргэжилтэй ажилтан” хөтөлбөрийг шинээр

боловсруулахтай холбогдуулан орон нутгийн үйлдвэрүүдийг чадвартай боловсон

хүчнээр хангах чиглэлээр санал боловсруулан хамтран ажиллах;

➢ Тухайн орон нутагт Хөнгөн үйлдвэрийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй

үйлдвэрийг бүртгэж, суурьлагдсан хүчин чадлыг тогтоох;

➢ Хөнгөн аж үйлдвэрийн салбарын 85 жилийн ой, Ой модны салбарын 95 жилийн ойг

тэмдэглэх хүрээнд орон нутагт бүтээлч ажлыг өрнүүлэхийг талаар анхаарах.



ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАР

➢ Жижиг, дунд үйлдвэр, хоршоо, ахуйн үйлчилгээний салбарыг дэмжих чиглэлээр аймгийн

төсөвт тодорхой хэмжээний санхүүжилтийн эх үүсвэрийг тусган ажиллах;

➢ Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авахдаа

үндэсний үйлдвэрээс авах бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээг

нэмэгдүүлэхэд анхаарч тусгайлан үзэсгэлэн зохион байгуулахад хамтран ажиллах;

➢ Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний

төлөвлөгөөний 2.48.12-т “Монголд үйлдвэрлэсэн зах зээлийн эрэлтэд нийцсэн "Үндэсний

бахархалт бүтээгдэхүүн"-ийг хөгжүүлэх” 2.52.3-т “Монгол брэнд бүтээгдэхүүнийг дэлхий

нийтэд сурталчлах, таниулах” заалтыг хэрэгжүүлэх, орон нутгийн бренд бүтээгдэхүүнийг

нээн илрүүлэх, хөгжүүлэх чиглэлээр “Нэг суурин-Нэг бахархал” аяныг дэмжиж ажиллах;

➢ Хоршоо нь өрхийн жижиг бичил бизнесээр хязгаарлагдахгүй, тухайн сум, аймгийн

түвшинд “Нэг сум –Нэг хоршоо” хөдөлгөөнийг өрнүүлэн Загвар хоршоодыг бий болгоход

хамтран ажиллах;

➢ Сум хөгжүүлэх сангийн зээлдэгчийн мэдээллийг Монгол банкны Зээлийн мэдээллийн

санд нэгтгэх зорилгоор программ ашиглалтанд орсон. Үүний үр дүнд чанаргүй зээл

багасах тул программын байнгын тасалдалгүй ажиллагааг хангаж чанаргүй зээлийг

бууруулахад анхаарал тавих.



МАЛ ЭМНЭЛГИЙН САЛБАР

➢ Засгийн газрын 2018 оны 267 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангуулж аймаг,

нийслэлийн мал эмнэлгийн газар, сумын, дүүргийн мал эмнэлгийн тасгийг бэхжүүлэхэд

дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх;

➢ Засгийн газрын 2018 оны 225 дугаар тогтоолын 2-р хавсралтад заасан халдварт

өвчнүүдтэй тэмцэх арга хэмжээний холбогдон гарах зардлыг орон нутгийн төсвөөс

санхүүжүүлэх арга хамжээг авч хэрэгжүүлэх;

➢ Засгийн газрын 2018 оны 225 дугаар тогтоолын 3-р хавсралтад заасан халдварт

өвчнүүдтэй тэмцэх арга хэмжээний холбогдон гарах зардлыг иргэн, хуулийн этгээдээс

санхүүжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, дэмжлэг үзүүлэх;

➢ Мал, амьтнаас хүнд халдварладаг зооноз өвчин болон гоц халдварт өвчнөөс эрүүл,

тайван статусыг аймаг, сумын нутаг дэвсгэрээр баталгаажуулах ажлыг мэргэжлийн

байгууллагатай хамтран зохион байгуулах;

➢ Үндэсний мал эмнэлгийн гэрчилгээний системийг 2019 оны нэгдүгээр сараас 22 аймаг,

нийслэлийн 332 сум, 9 дүүргийн хэмжээнд нэвтрүүлэхэд орон нутгийн зүгээс дэмжиж
ажиллах.



АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД 

БАЯРЛАЛАА


