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                                                                    Îðøèë 

 

            Õºäºº àæ àõóéí ñàëáàðûí ¿éë àæèëëàãàà íü áóñàä õ¿÷èí ç¿éëýýñ èë¿¿òýéãýýð 

áàéãàëü öàã àãààðààñ õàìààðàëòàé áàéõ áºãººä ¿éëäâýðëýñýí á¿òýýãäýõ¿¿í íü ¿íäñýíäýý 

õ¿í àìûí õýðýãëýý, áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýðëýëèéí áîëîí ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðûí ò¿¿õèé 

ýäèéí õýðýãëýýã õàíãàõàä ÷èãëýãäýæ áàéäàã. Манай аймгийн эдийн засгийн хөгжилд хөдөө 

аж ахуйн салбар нь ихээхэн чухал байр эзэлдэг салбарын нэг юм.  

“Монгол улсын үндсэн хууль”-нд “мал сүрэг”-ийг үндэсний баялаг мөн гэж хуульчлан 

зааж мал тооллогыг улсын хэмжээнд жил бүр зохион байгуулж, үр дүнг нэгтгэн тооцоо, 

судалгаанд ашиглаж, салбарын талаар удирдлагын шийдвэр гаргах мэдээллийн гол эх 

үүсвэр болгон ашиглаж байна.  

“Статистикийн тухай” Монгол улсын хуулийн 7-р зүйлийн 1 дэх заалт, Монгол улсын 

засгийн газрын 2003 оны 224-р тогтоол, аймгийн ИТХ-ын 67 тоот тогтоол, аймгийн Засаг 

даргын захирамж, Үндэсний Статистикийн хорооноос мал, тэжээвэр амьтад, тэжээлийн 

тооллогыг улсын хэмжээнд зохион байгуулж явуулах албан бичгийн дагуу мал, тэжээвэр 

амьтад, тэжээлийн тооллогыг 2015 оны 12-р сарын 7-оос 17-ны өдрүүдэд амжилттай 

зохион байгуулж явуулсан.  

Мал тооллогыг 2015 оны тооллогыг уламжлалт маягт, зааврын дагуу явуулж, өрх нэг 

бүрээр онлайнд шивж, үр дүнг нэгтгэн гаргаж аймгийн удирдлагуудад танилцуулан ҮСХ-нд 

дамжуулан ажиллаж байна.  

Энэхүү танилцуулгад 2015 оны мал тооллогын дүнг нэгтгэн дүгнэснээс гадна мал аж 

ахуйн салбарын бүтээгдэхүүн, голлох нэр төрлийн түүхий эд үйлдвэрлэлийн хэмжээ болон 

шинээр гаргасан, сэргээн засварласан худаг, уст цэг, малжуулалтын талаар тусган 

орууллаа. Түүнчлэн уг танилцуулгад газар тариалангийн салбарын үндсэн үзүүлэлтүүд 

болох тариалсан талбай, хураасан ургацын талаарх мэдээллийг жилийн дүнгээр нэгтгэн 

тусгасан болно.  

Манай аймгийн хөдөө аж ахуйн салбарын өнөөгийн байдалд дүгнэлт хийж, цаашид 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээг боловсруулах, төлөвлөхөд энэхүү танилцуулга, судалгааны 

материал суурь мэдээлэл нь болно гэдэгт итгэж байна. 

 

 

 

 



ÕÀÀ-í ñàëáàðûí òàíèëöóóëãà                                                               2015 îí   

 

Õîâä àéìãèéí ñòàòèñòèêèéí õýëòýñ                                                                                    2 
 

         

ЗОРИЛГО 

 

Ìàíàé àéìãèéí õºäºº àæ àõóéí ñàëáàðûí ºíººãèéí áàéäàëä ä¿ãíýëò õèéæ, öààøèä 

àâ÷ õýðýãæ¿¿ëýõ àðãà õýìæýýã áîëîâñðóóëàõ, òºëºâëºõºä  ýíýõ¿¿ òàíèëöóóëãà, ñóäàëãààíû 

ìàòåðèàë ñóóðü ìýäýýëýë íü áîëíî ãýäýãò èòãýæ áàéíà.  

Уг судалгааны зорилго нь мал аж ахуйн салбарын ирээдүйн хөгжил, малчдын 

амьжиргааны талаар бодлого, малын тооны өсөлт өөрчлөлт, бүтэц, мал төллөлт, үржлийн 

байдал, зүй бус хорогдол, сувайралт, хээл хаялт, бэлчээрийн даац хүрэлцээ, тэжээвэр 

амьтад, хээлтэгч, хээлтүүлэгч, түүний тохироо болон малтай өрх, малчдын нийгмийн 

байдал, малын тооны өсөлт бууралтанд нөлөөлсөн үзүүлэлтүүд болон хөдөө аж ахуйн 

салбарын цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлохын зэрэгцээ манай улсын мал аж ахуйн 

үйлдвэрлэлд аймгийн эзлэх байр суурийг харуулсан мэдээллийг хамруулан гаргахыг зорьж,  

аймгийн удирдлагууд болон хэрэглэгчдийг хангах зорилготой танилцуулга хийгдлээ.  

Ìàëûí æèë á¿ðèéí òîîëëîãî,  õàøàà õóäãèéí áîëîí áóñàä òîîëëîãî, ñóäàëãàà íü ìàë 

àæ àõóéí ñàëáàðûí ìýäýýëëèéí ãîë ýõ ¿¿ñâýð þì.  

Ìàë òîîëëîãûã çóí, íàìðûí óëèðàëä áóþó 8.9 ñàðä ÿâóóëæ áàéñíàà 1961 îíîîñ 

ìàë,òýæýýâýð àìüòäûã æèëèéí ýöýñò 12 äóãààð ñàðä òîîëдîã áîëîâ. Ýíý íü õóãàöàà íü ìàë 

àæ àõóéí ¿éëäâýðëýëèéí æèëòýé òîõèðäîã, ìàëûí îðëîãî, çàðëàãûí ¿ç¿¿ëýëò á¿ðýí ãàð÷ 

äóóññàí áàéäàã çýðýã äàâóó òàëòàé. Ìàë òîîëëîãî íü çºâõºí ìàë, ãýðèéí òýæýýâýð àìüòäûí 

òîî òîëãîéí ºñºëò,áóóðàëòûã õàðóóëàõ òºäèéã¿é ñ¿ðãèéí íºõºí ¿éëäâýðëýëèéí ¿ç¿¿ëýëòèéã 

òîäîðõîéëæ ñóäëàõ, øèíæëýõ áîëîëöîîã îëãîíî. Ìàíàé óëñûí õóâüä ìàë àæ àõóéí ãîë 

¿éëäâýðëýã÷èä íü ìàë÷äûí ºðõèéí àæ àõóé þì.  

Õºäºº àæ àõóéí ñàëáàðûí ¿éë àæèëëàãàà íü áóñàä õ¿÷èí ç¿éëýýñ èë¿¿òýéãýýð 

áàéãàëü, öàã àãààðààñ õàìààðàëòàé áºãººä ¿éëäâýðëýñýí á¿òýýãäýõ¿¿í íü ¿íäñýíäýý õ¿í 

àìûí õ¿íñíèé õýðýãëýý, áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýðëýëèéí áîëîí ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðûí 

ò¿¿õèé ýдèéí õýðýãëýýã õàíãàõàä ÷èãëýãääýã. 

   Тàíèëöóóëãàä ìàë àæ àõóéí ñàëáàðûí èðýýä¿éí õºãæèë, ìàë÷äûí 

àìüæèðãààíû òàëààðх áîäëîãî, ìàëûí òîîíû ºñºëò ººð÷ëºëò, á¿òýö, ìàë òºëëºëò, ¿ðæëèéí 

áàéäàë, ç¿é áóñ õîðîãäîë, ñóâàéðàëò õýýë õàÿëò, òýæýýâýð àìüòàä, õýýëòýã÷, õýýëò¿¿ëýã÷, 

ò¿¿íèé òîõèðîî áîëîí ìàëòàé ºðõ, ìàë÷äûí íèéãìèéí áàéäàë, ìàëûí òîîíû ºñºëò 

áóóðàëòàíä íºëººëñºí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä нөлөөлж буй хүчин зүйлийг òîäîðõîéëîõ, цаашид авч 

хэрэгжүүлэх зорилтын талаар асуудал дэвшүүлэхийг çîðüëîî. 
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 ’’Монгол Улсын үндсэн хууль’’-нд  ’’Мал сүрэг’’-èéã ¿íäýñíèé áàÿëàã ìºí ãýæ 

õóóëü÷ëàí çààæ, ìàë òîîëëîãûã óëñûí õýìæýýíä æèë á¿ð çîõèîí áàéãóóëæ, ¿ð ä¿íã íü ìàêðî 

ò¿âøèíä õèéãääýã òîîöîî, ñóäàëãààíä àøèãëàæ, ñàëáàðûí òàëààð óäèðäëàãûí øèéäâýð 

ãàðãàõ ìýäýýëëèéí ãîë ýõ ¿¿ñâýð áîëãîí àøèãëàæ áàéíà.  
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ТАНИЛЦУУЛГА ХЯНАСАН: ХЭЛТСИЙН ДАРГА  

Д.ДАВААСАМБУУ 
 

ТАНИЛЦУУЛГЫГ БОЛОВСРУУЛСАН: МЭРГЭЖИЛТЭН  
 

Н.БАТБҮҮРЭГ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
САНАЛ ХУСЭЛТ БАЙВАЛ ДООРХ  

ХАЯГААР ХОЛБОО БАРИНА УУ.  
 
 
 

ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН  
ДЭРГЭДЭХ СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС  

 
Монгол улс, Ховд аймаг  
Жаргалант сум, 7-р баг  
Аймгийн нутгийн удирдлагын ордон  
Өрөө: 311 тоот  
Утас: 70433652, 99273610,89705599 
И-мэйл: Khovd@nso.mn  
Интернет хаяг: web.nso.mn/portal/Khovd 
www.facebook.com/statistic  
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1.Дотоодын нийт бүтээгдхүүн 

 

    Аймгийн ДНБ,ХАА-н салбарын эзлэх % 

  

 Ховд аймаг 2014 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр 301,5 тэрбум төгрөгийн дотоодын нийт 

бүтээгдхүүн,улсын хэмжээний ДНБ ний 1,4%, баруун бүсийн ДНБ ний  20,8 % -ийг манай аймгийн ДНБ 

үйлдвэрлэж байна. Манай аймгйин ДНБ-ний 44,9 % ийг ХАА-н салбар, 17,3 % ийг аж үйлдвэр барилгын 

салбар, 38,8 % нь үйлчилгээний салбарын бүтээгдхүүн үйлдвэрлэлт эзлэж байна. 

      

Үзүүлэлт 2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 

ДНБ /тэр.төг/ 119.5 161.6 252,8 301,5 

ХАА-н салбарын эзлэх % 53.0 53.1 47,1 44,9 

    

ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, бүс, аймаг,  салбараар, оны үнээр * 
 

         

  

2013  2014  

ДНБ, сая төг        

Дүнд эзлэх хувь                           

ДНБ, сая төг        

Дүнд эзлэх хувь                           

Х
ө

д
ө
ө
 а

ж
  
  
  

  

а
х
у
й
  
  
  
  

  
  
  

 

А
ж

 ү
й
л

д
в
э
р
, 

б
а
р
и

л
га

  
  

 

Y
й

л
ч
и
л

гэ
э
  
  

Х
ө

д
ө
ө
 а

ж
  
  
  

  

а
х
у
й
  
  
  
  

  
  
  

 

А
ж

 ү
й
л

д
в
э
р
, 

б
а
р
и

л
га

  
 

Y
й

л
ч
и
л

гэ
э
  

 

Улсын дүн 19 174 242.6 13.4 34.4 52.3 21 975 499.3 
  

13.5 
  

35.3 
  

51.2 

Баруун бүс 1 136 918.5 47.8 13.5 38.7 1 409 736.2 
  

44.1 
  

16.6 
  

39.3 

   Баян-Өлгий  232 112.1 40.5 14.0 45.5  291 648.8 
  

38.7 
  

15.6 
  

45.7 

   Говь-Алтай  164 803.4 57.0 8.2 34.8  215 808.9 
  

48.1 
  

17.4 
  

34.5 

   Завхан  252 637.4 48.9 12.2 38.8  306 503.9 
  

45.8 
  

15.7 
  

38.4 

   Увс  234 561.7 48.0 14.5 37.5  294 251.2 
  

43.8 
  

17.3 
  

38.8 

   Ховд  252 803.9 47.1 16.9 35.9  301 523.4 
  

44.9 
  

17.3 
  

37.8 

 

 Манай аймаг ДНБ үйлдвэрлэлтээр Завхан аймгаас бусад аймгуудаас 2,5-39,7 % иар дээгүүр, харин 

Завхан аймгаас 1,6 %иар доогуур байна.  
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  I.ÌÀËÒÀÉ ªÐÕ, ÌÀË×ÄÛÍ ÒÎÎ, ÒÝÄÍÈÉ ÑÎ¨Ë ÀÕÓÉÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ¯¯Ä 

I.1 Ìàëòàé ºðõ ìàë÷äûí òîî.   

 

2015 îíä àìèíû ìàëòàé 11.4 ìÿíãàí ºðõ áàéãààãààñ 7.2 ìÿíãàí ìàë÷èí ºðõ ìàë àæ àõóéí ¿éëäâýðëýë 

ýðõýëæ áàéíà.. Ìàë÷èí 1 ºðõºä 403  мал оногдож урьд оныхоос 37 малаар нэмэгдсэн байна.   

        

                                          ªðõ, ìàë÷äûí òîî, íàñíû á¿ðýëäýõ¿¿í 
 

               

     2013 2014 2015 2015/2013 

  Õóâü çºð¿¿ 

Ìàëòàé ºðõ, ( ìÿí ) 11,0 11,3 11,4 100,8                         0,1 

Ìàë÷èí ºðõ, ( ìÿí ) 7,0 7,1 7,2 101,4 0,1 

Ìàë÷äûí òîî, ( ìÿí ) 14,6 15,1         15,2 100,7 0,1 

¯¿íýýñ: 16-34 íàñíû 5,4 5,5 5,5 100,0 - 

35-ààñ 54,59 насны 7,8 8,1 8,3 102,4 0,2 

55 ба 60-аас дээш íàñíû  1,4 1,4 1,4 100,0 - 

Íèéò ìàë÷äààñ ýìýãòýé 6,9 7,1 7,1 100,0 - 

Íàñíû á¿ðýëäõ¿¿í %      

¯¿íýýñ: 16-34 íàñíû 36,8 36,7 36,3 98,9 -0,4 

35-ààñ- 54.59 íàñíû 53,7 53,7 54,7 101,8 1,0 

55 ба 60-аас дээш  9,5 9,5 9,0 94,7 -0,5 

Íýã ìàë÷èí ºðõºä 
íîãäîõ  

 269          366            403                          110,1             37 

 

 

Ìàë àæ àõóéí ¿éëäâýðëýëä 15232 ìàë÷èí àæèëëàæ áàéãààãûí äîòîð 90,8 % íü  õºäºëìºðèéí íàñíû, 

9.2 % íü òýòãýâðèéí íàñíû ìàë÷èä ìàë àæ àõóé ýðõýëæ àìüäàð÷ áàéíà. Íèéò ìàë÷äûí 46,7 % íü ýìýãòýé 

малчин ажиллаж  áàéíà.      
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Малтай өрхийн тоо 11,4 мянга болж, урьд оныхоос 128 өрхөөр нэмэгджээ.  

     

    

 

           

Дөргөн, Цэцэг, Жаргалант, Ховд сумдад 7-26 малчин өрхөөр урьд оныхоос буурч áàéãàà ãîë øàëòãààí 

6 íàñòàé õ¿¿õäèéã ñóðãóóëüä ñóðãàсантай õîëáîоотойгоор залуу гэр бүлүүд төв суурин газар луу тэмүүлэх, 

малгүй болох, шилжих хөдөлгөөнтэй холбоотой байна. 

  

 Аймгийн хэмжээнд мал бүхий өрхийн тоо 11296, малчин өрхийн тоо 7159 болж, урьд оныхоос малтай 

өрхийн тоо 128, малчин өрхийн тоо 29-аар тус тус шинээр нэмэгдсэн нь малчдыг төрөөс дэмжиж ноос 

ноолуурын урамшуулал олгож байгаатай холбоотой.  

Оны эцсээр  малчдын тоо 15232 тоологдсоны 16-34 насын залуу малчдын тоо 5,5, 35-59 насны 

малчдын тоо 8,3, 55-60 хүртэлх насны малчдын тоо 1,4 болж  урьд оныхоос малчдын тоо 112-аар нэмэгдсэн 

байна. Нийт малчдын дотроос 16-34 насны малчин 36.3 %, 35-59 насны 54,7, 9,0 % нь 60-аас дээш насны 

малчид байна. 

  I.2. Ìàë÷äûí ñî¸ë, àõóéí ¿ç¿¿ëýëò.   

 

2015 îíû òîîëëîãîîð íèéò ìàë÷èí ºðõèéí 91,4 õóâü íü öàõèëãààíû ýõ ¿¿ñã¿¿ðòýé, 82,0 õóâü íü 

òåëåâèçîðòîé, 58,1 õóâü íü àâòî ìàøèíòàé, 4.7 õóâü íü òðàêòîðòàé, ìàë÷èí ºðõ á¿ð öàõèëãààíû ýõ ¿¿ñâýðòýé 

áîëæ ºðõ á¿ð ìýäýýëýë ¿çýæ õàðàõ á¿ðýí áîëîìæòîé áîëñîí áàéíà.  

    Ìàë÷äûí ñî¸ë àõóéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä 
 

  ªðõèéí òîî  2014/2 Ìàë÷èí ºðõèéí òîîíä ýçëýõ õóâü 
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  2013 2014 2015 013% 2013 2014 2015 

Цаõèлгаантай эõ 
үүсгэвэртэй өрõ 

6341 6563 6573 103,5 90,0 91,6  

Тåлåвèçортой өрõ 5763 5776 5898 100,2 81,8 80,7  

Автомаøèнтай өрõ 3312 3701 4175 111,7 47 51,7  

Траêтортой өрõ 242 265 342 109,5 3,4 3.7  

 

Малчин өрхийн 91.6 %  буюу 6573 өрх ямар нэгэн цахилгааны эх үүсгэвэртэй болж, урьд оныхоос 10 

өрхөөр нэмэгджээ. Аймгийн хэмжээгээр автомашинтай малчин өрх 4175 болж урьд оныхоос 474 өрхөөр, гар 

утастай малчин 9731 болж, урьд оныхоос 1769 малчин шинээр гар утастай болсон байна. Малчдын соёл 

ахуйн үзүүлэлтээс үзэхэд цахилгааны эх үүсвэрээр болон 2 өрхийн нэг нь автомашинтай, мотоциклийг оруулж 

тооцвол өрх бүр ямар нэгэн байдлаар бүрэн унаажсан байна.  

   Öàõèëãààíû ¿¿ñãýâýð íü ìàë÷èí ºðõèéí ãîë õýðýãëýýíèé íýã áîëæ áàéãààã òîäîðõîéëîõ çîðèëãîîð 

2006 îíîîñ õîéø æèë á¿ð ìàë òîîëëîãîîð öàõèëãààíû ýõ ¿¿ñãýâðèéã òºðºë òóñ á¿ðýýð íü òîîëæ ä¿íã íýãòãýæ 

ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëëèéí íýã ãîë ¿ç¿¿ëýëò áîëãîí òîîöîí ãàðãàæ áàéíà.              

Öàõèëãààíû ýõ ¿¿ñãýâýðòýé ºðõèéã ñóìäààð õàðóëáàë 

№  сум Цаõèлгаан эõ 
үүсвэртэй 
өрõèйн тоо 

  үүнээс 

    2013 2014 2015  /+- 
тоо/ 

  

              

1 Алтай 303 315 323 8   

2 Булган 674 766 841 75   

3 Буянт 388 398 387 -11   

4 Дарви 380 343 345 2   

5 Дөргөн 270 326 319 -7   

6 Дуут 252 247 253 6   

7 Зэрэг 391 427 450 23   

8 Манхан 468 463 481 18   

9 Мянгад 508 475 514 39   

10 Мөст 373 441 420 -21   

11 Мөнххайрхан 289 282 270 -12   

12 Үенч 584 533 455 -78   

13 Ховд 282 309 302 -7   

14 Цэцэг 187 283 295 12   

15 Чандмань 451 443 441 -2   

16 Эрдэнэбүрэн 361 344 341 -3   

17 Жаргалант 180 168 136 -32   

  Дүн 6341 6563 6573 10   
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   Малчид  цахилгаан эх үүсвэрээр хангагдаж байгаа байдлыг    

     Дараах хүснэгтээр харуулбал 

     
№ Сум 

малчин 
өрх 

цахилгаан 
эх 

үүсвэртэй 
өрх 

цахилгаан эх 
үүсвэрээр 
хангагдсан 

эсэх % 

    

1 Алтай 331 323 97.6 

2 Булган 898 841 93.7 

3 Буянт 427 387 90.6 

4 Дарви 359 345 96.1 

5 Дөргөн 328 319 97.3 

6 Дуут 262 253 96.6 

7 Зэрэг 462 450 97.4 

8 Манхан 504 481 95.4 

9 Мянгад 581 514 88.5 

10 Мөст 482 420 87.1 

11 Мөнххайрхан 327 270 82.6 

12 Үенч   573 455 79.4 

13 Ховд   326 302 92.6 

14 Цэцэг   301 295 98.0 

15 Чандмань   520 441 84.8 

16 Эрдэнэбүрэн   351 341 97.2 

17 Жаргалант 156 136 87.2 

 
Дүн 7188 6573 91.4 

 

Малчдын 91.4 %  буюу 6573 өрх ямар нэгэн цахилгааны эх үүсгэвэртэй болж, урьд оныхоос 10 өрхөөр 

нэмэгджээ. Нийт цахилгаан эх үүсвэртэй өрхийн 98.5 % нь нарны, 0.04 % нь салхины, 1.4 % нь төвлөрсөн 

цахилгааны эх үүсвэртэй байна. 

I.3.ÕÀÀ-ä àæèëëàæ áàéãàà áîëîâñîí õ¿÷èí,àøèãëàãäàæ áàéãàà ìàøèí, òåõíèêèéí òîî.  

 2015 îíû áàéäëààð õºäºº àæ àõóéí ¿éëäâýðëýëä 103 ìàëûí ýì÷, 39 ìàë ç¿é÷, 11 àãðîíîì÷, 1 

ìåõàíèêæóóëàã÷ àæèëëàæ áàéíà. Аймгийн хэмжээнд 1 малын эмч буюу мал зүйчид 18490 мал оногдож байна.  

                                                   Õºäºº àæ àõóéí ¿éëäâýðëýëä áàéãàà áîëîâñîí õ¿÷èí                                                                  

  2013 2014 2015 2015/2014 

õóâü çºð¿¿ 

Ìàë ç¿é÷ 39 44 39 88,6 -5 

Ìàëûí ýì÷ 101 110 103 93,6 -7 

Àãðîíîì÷ 12 13 11 84,6 -2 

Ìåõàíèêæóóëàã÷ 47 7 1 14,3 -6 

                                                             

Õºäºº àæ àõóéä àøèãëàãäàæ áàéãàà ãîë òºðëèéí òåõíèêèéí òîî 

                                                                                                                       

  2013 2014 2015 2015/2014 

Õóâü          Çºð¿¿ 

Òðàêòîð 242 296 342 115,5 46 

¯ð òàðèàíû êîìáàéí 25 4 1 25,0 -3 

Áîðíîé 47 41 48 117,1 7 

Морèн õадуур   59 15 25,4 -44 
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      ХАА-н үйлдвэрлэлд трактор 342, үр тарианы комбайн 1, төмсний комбайн 2, анжис 48, төмс суулгагч 

2,борной 48, бул 4, сийрүүлэгч 2, сэндлэгч 1, морин хадуур 15 тус тус ажиллаж, малчид тариаланчид ашиглаж 

байна.         

    

 

 

        II. ÌÀË, ÒÝÆÝÝÂÝÐ ÀÌÜÒÄÛÍ ÒÎÎ,Á¯ÒÝÖ 

       II.1. Ìàëûí òîî.     

 Мал, тэжээвэр, амьтдын тооллогын дүнд үндэслэж мал, амьтдын өсөлт, бууралт, сүргийн бүтцэд гарч 

байгаа өөрчлөлт, мал аж ахуйн салбарын бүтээгдэхүүний хэмжээг тооцон, дүн шинжилгээ хийж, цаашид 

хөдөө аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх талаар төр, засгийн бодлого боловсруулах, хэрэгжилтийг дүгнэхэд 

шаардагдах дэлгэрэнгүй мэдээллийг бий болгодог. Ховд аймгийн эдийн засгийн гол салбар нь ХАА салбар нь 

2014 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр ДНБ үйлдвэрлэлтийн 44.9 %   буюу 135.3 тэрбум төгрөгийн бүтээгдхүүн 

үйлдвэрлэгдэж байна.  Мал тооллогын дүнгээр 2905.4 мянган толгой малыг анх удаа тоолуулж, өнгөрсөн жил 

манай аймгйин нийт нутгаар цаг агаар тааламжтай, мал тарга хүч сайн авсан нөгөө талаар малчдын уйгагүй 

хөдөлмөрийн мань үр дүнд мал 5 төрөл дээрээ 10.7 % буюу 279.8 мянган толгойгоор өссөн  дүн гарлаа. 

Тооллогын дүнгээр тэмээ 21836, адуу 107594, үхэр 156096, хонь 1098929, ямаа 1520986 толгой мал 

тоологджээ. Нийт мал сүргийн 0.7% тэмээ, 3.7 % нь адуу, 5.4 % нь үхэр, 37.8% нь хонь, 52.4 % нь ямаан сүрэг 

эзлэж байна.  

 

 



ÕÀÀ-í ñàëáàðûí òàíèëöóóëãà                                                               2015 îí   

 

Õîâä àéìãèéí ñòàòèñòèêèéí õýëòýñ                                                                                    12 
 

   

 

 

Нийт тоологдсон мал сүргийн 0.8 % нь хээлтүүлэгч мал, 30.0 %  нь энэ жилийн бэлэн төл, 14,4 % нь 

өнгөрсөн жилийн өсвөр төл, 49.7 % нь 2 настай мал, 2.7 % нь 3 настай мал, 2.0 % нь 4 настай, 0.4 % нь нас 

гүйцсэн мал тус тус эзлэж байна. Нийт малын 44,4 % нь өсвөр, 55,6 % нь нас гүйцсэн мал эзэлж байна. Нийт 

тоологдсон малын 1316,8 мянган мал буюу 45,3 % нь эр мал,1588,5 мал буюу 54,7 % нь эм мал эзлэж байна.     

  

   

    

  

 Ховд аймгийн мал сүрэг  улсын нийт тэмээний 5,9 %, адууны 3,2 %, үхрийн 4,1, хонины 4,4%, ямааны 

6,4 % -ийг тус тус эзлэж байна.   
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 Улсын хэмжээнд Өвөрхангай аймаг малаараа улсад тэргүүлж байгаа ба Ховд аймаг Өвөрхангай  

аймгаас 1,6 сая малаар доогуур байна.  

  

    Малын тоо, мян.тол  

   

  2011 2012 2013 2014 2015 2015/2014 

     Õóâü çºð¿¿ 

Á¿ãä 1771.2 2038.4 2241.3 2625,6 2905.4 110.6 279.8 

Òýìýý 16.8 18.6 18.8 20,6 21.8 105.8 1.2 

Àäóó 68.2 75.5 83.8 96,2 107.6 111.8 11.4 

¯õýð 87.5 100.7 115 138,1 156.1 113.0 18.0 

Õîíü 615 758.2 846.2 995,0 1098.9 110.4 103.9 

ßìàà 983.7 1085.5 1177.3 1375,4 1520.9 110.6 145.5 
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 Ìàëûí òîîíû òîëãîéí ºñºëòөд áîã ìàëûí ºñºëò чухал байр суурийг эзэлдэг ба 2015 оны байдлаар  

90.1% -ийн өсөлтийг бог малын өсөлт эзэлж байна. 1980 онд хонин сүрэг 57 % ийг эзлэж байсан бол 2015 онд 

37,8 % болж 14,2 % иар буурсан байхад ямаан сүрэг 1980 онд 28,2 % тай байсан бол зах зээлийн үеүүд 

ямаан сүргийн тоо жил дараалан өсч, 1980 оныг 2015 онтой харьцуулахад 24,1 % иар өссөн дүн гарч 

байна.1980 онд ямаан сүргийн тоо 433,6 мянга байсан бол 2015 онд 1520,9 болж 35 жилийн хугацаанд 1087,3 

мянгаар өссөн байна.     
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 Óëñûí õýìæýýíä  55979.8 ìÿíãàí òîëãîé ìàëòàé òîîëîãäñîíû 5,2 % èéã íü Õîâä àéìãèéí ìàë ýçýëæ 

áàéíà.  
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Ховд аймаг нийт ìàëààðàà Áàÿíºëãèé, Ãîâüàëòàé, Óâñ àéìãààñ 17.2-884.4 ìÿíãàí òîëãîéãîîð èë¿¿, 

Çàâõàí àéìãààñ 227.6 ìÿíãàí òîëãîéãîîð áàãà áàéíà.  

 

  

  

Монгол улс 2015 оны байдлаар 367.9 мянган тэмээ тоолуулж,урьд оныхоос 18,7 мянгаар нэмэгдсэн 

дүнтэй байна. Ховд аймаг баруун бүсдээ тэмээгээрээ 2-р байранд жагсаж байна.  Ховд аймгийн тэмээний тоо 

Увс, Баянөлгий, Завхан аймгуудаас 1,3-17,1 мянган тэмээгээр илүү, Харин Говьалтай аймгаас 12,9 мянган 

тэмээгээр дутуу байна.  

 

 

 

   

Баруун бүсийн аймгууд улсын хэмжээний адууны 16,0 % ийг, Ховд аймаг баруун бүсдээ 20,0 % ийг тус 

тус эзлэж, Ховд аймаг адуун сүргээрээ Завхан аймгийн дараа орж байна.  
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Монгол улсын адуун сүргийн тоо 3295,3 мянгад хүрч, баруун бүсийн аймгууд улсын хэмжээний адууны 

16,2 % ийг, Ховд аймаг баруун бүсдээ 20,1 % ийг тус тус эзлэж, Ховд аймаг адуун сүргээрээ Завхан аймгийн 

дараа орж байна.  

 

   

Монгол улсын үхэр  сүргийн тоо 3780,4 мянгад хүрч, баруун бүсэд 675,3 мянган үхэр тоолуулав. улсын 

хэмжээний үхэр сүргийн 17,8 % ийг, Ховд аймаг баруун бүсдээ 23,1 % ийг тус тус эзлэж байна. 
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Монгол улсад 24,9 сая хонин сүрэг тоологдсоны 22,9 % буюу 5,7 сая хонь баруун бүсэд байна. 

Хониныхоо тоогоор Ховд аймаг Завхан, увс аймгийн дараа орж байна.  

 

    

 

Монгол улс 23,6 сая ямаан сүрэг тоологдсоны 27,9 % буюу 6,6 сая ямаан баруун бүсэд байна. Ховд 

аймаг ямааны тоогоор баруун бүсдээ Говьалтай аймгийн дараа орж байна. Ховд аймаг ямаагаараа улсад 6 

дугаар байранд жагсаж байна.       
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 Ìàëûí òîîíû ºñºëòºä  төлийн хорогдол, õýýë õàÿëò, ñóâàéðàëò 1,4-6,0 ìÿíãàí òîëãîéгîîð òóñ òóñ  

áóóð÷, òºë áîéæèëò 12,2 % иар буюу 95,2 мянгаар,  õýýëòýã÷ ìàë 141,8 ìÿíãàí òîëãîéãîîð буюу 15,1 %-ийн  

ºñөлт гарч байгаа  íü ìàë ºñºõºä ãîëëîí íºëººëñºí õ¿÷èí ç¿éë ãýæ ¿çýæ áàéíà. 

 

    

 Ìàëûí á¿òýö %  

         

          Òºðºë 2012 2013 2014 2015 

Á¿ãä 100 100 100 100,0 

Òýìýý 0.9 0.8 0,8 0,8 

Àäóó 3.7 3.7 3,7 3,7 

¯õýð 5 5.1 5,2 5,4 

Õîíü 37.2 37.7 37,9 37,8 

ßìàà 53.2 52.7 52,4 52,3 

           

                 Ìàëûí  á¿òöýýñ ¿çýõýä íèéò ìàëûí 52.4 % áóþó 1520,9 ìÿíãàí òîëãîé  ÿìààí ñ¿ðýã áàéгаа ба 

сүүлийн жилүүдэд ямааны ноолуур өсч байгаатай холбоотой ямаа өсгөх бодлогыг малчид барьж байна. 

Малдчын маань жилийн хэрэглээг хангадаг малын үүлдэхүүн учраас ямааны тоо өсөөд байна. Одоогоос 14 

жилийн өмнө буюу 2000 онд манай аймгийн ямаан сүргийн тоо 794,3 мянган толгой байсан 2015 онтой 

харьцуулахад ямааны тоо 1,9 дахинаар өссөн  байна.  
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 Ямаан сүргийн тоо нийт мал сүргийн талаас илүү буюу 52,4% ийг эзлэж байгаа нь цөлжилт, 

бэлчээрийн даацад муугаар нөлөөлөх талтай.       

  

   

                            

                          

                                                                                         

 100 га бэлчээрийн талбайд Алтай, Дарви, Дөргөн,Үенч сумдад 23-62 мал ноогдож байхад, 
Буянт,Эрдэнэбүрэн,Зэрэг, Мянгад сумдад 97-164 толгой мал ноогдож бэлчээрийн  даац хэтэрч байна.  
 

        Малын тоо 5 төрлөөр, баг/хорооны дүнгээр 
 

Мянгад сум Цагаан булан баг 80244, Манхан сум Бяангол 73209, Эрдэнэбүрэн Шураг баг 62468, Дарви сум 

Дэлгэр 53326, Булган сум Байтаг 52457 мал тоолуулж аймагтаа тэргүүлж байна. Мянгад сумын Цагаан булан баг 

ямаагаараа улсад 12-р байранд явж байна. Мянгад сум Цагаан булан, Манхан сум Баянгол багууд сүүлийн 3 жил 

дараалан эхний байруудад явж байна.  

    

№ Сум/дүүрэг Баг/õороо Тэмээ Адуу Үõэр Хонь Ямаа Бүгд 

1 Мянгад сум 4-р баг, 
Цагаанбулан 

421  3 941  5 050  24 978  45 854  80 244 

2 Манхан сум 4-р баг, Баянгол  923 2887 2246 26399 40754 73209 

3 Эрдэнэбүрэн сум 4-р баг, Шураг  349  2 024  1 699  22 346  36 050  62 468 

4 Дарви сум 2-р баг, Дэлгэр  388  2 286  1 109  30 353  19 190  53 326 

5 Булган сум 3-р баг, Байтаг  716  2 240  4 027  15 833  29 641  52 457 

 

      Сарлагын тоо,тол 
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     Сарлагын тоо,толгой 

    

СД Сум  сарлагийн тоо   

    2012 он 2013 он 2014 он 2015 он 

1 Жаргаланд  125 189 242 360 

2 Алтай  1203 1032 1760 334 

3 Булган 0 0 6 0 

4 Буянт  51 68 313 195 

5 Дарви  539 164 197 580 

6 Дөргөн 0 0 0 0 

7 Дуут  4232 4786 6003 6930 

8 Зэрэг 721 728 733 815 

9 Манхан 479 611 672 446 

10 Мөнххайрхан  4201 5228 6123 7717 

11 Мөст  6508 9009 10213 10732 

12 Мянгад  531 586 586 434 

13 Үенч  131 60 120 11 

14 Ховд 245 814 494 599 

15 Цэцэг 2081 2135 2469 1433 

16 Чандмань  1163 1116 1445 1675 

17 Эрдэнэбүрэн  166 79 337 575 

 
Дүн 22376 26605 31713 32836 

 

 Нийт үхэр сүргийн 21.0 % буюу 32.8 мянган сарлаг тоологдсон байна. Сарлагийн тоо урьд оныхоос 3.5 
% иар буюу 1.1 мянгаар өссөн байна.  Мөнххайрхан, Дуут, Мөст сумдын сарлагын тоо нийт сарлагын 77,3 % 
ийг эзлэж, хамгийн их сарлагтаа сумдын тоонд орж байна.  
   

 

I.2 Õóâèéí / àìèíû / ìàëûí òîî.  

 2015 îíä õóâèéí ìàëûí òîî 2905,4  ìÿíãàí òîëãîéä õ¿ð÷, íèéò ìàëûí 99.5 õóâèéã èðãýäèéí ìàë, 0,4 

хувь нь аж ахуйн нэгж буюу албан байгууллагын мал тус тус ýçýëæ áàéíà.  
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       2015 îíû ýöýñò äýõ èðãýäèéí õóâèéí ìàëûí á¿ëýãëýëòýýñ àâ÷ ¿çâýë 100 õ¿ðòýë  òîëãîé ìàëòàé ºðõèéí òîî  

4.0 ìÿíãà  áîëæ,óðüä îíûõîîñ 563 ºðõººð буурсан  õýäèé áîëîâ÷ íèéò ìàëòàé ºðõèéí 41.8 % èéã ýçëýæ 

áàéãààãààñ õàðàõàä 100  õ¿ðòýë òîëãîé ìàëòàé ºðõ àì á¿ëýý òýæýýõýä õ¿íä ë àñóóäàë áàéãààã ñóìäûí 

óäèðäëàãóóä öººí ìàëòàé ºðõèéã ìàëæóóëàõàä àíõààð÷ àæèëëàõ øààðäëàãàòàé áàéíà.                                                                                                                          

    Малтай өрхийн малын бүлэглэлт 

 

   Ìàëòàé ºðõèéí òîî Ä¿íä ýçëýõ õóâü Ìàëûí òîî, ìÿí,òîë 

  2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Ä¿í 11034 11296 11424 100 100 100 2232.8 2614,5 2895.9 

100 õ¿ðòýë ìàëòàé 4614 4051 3753 41.8 35,8 32.9 204.9 183,4 170.1 

101-200  ìàëòàé 2603 2779 2747 23.6 24,6 24.1 378.6 404,6 400.6 

201-500  ìàëòàé 2834 3180 3363 25.7 28,1 29.4 879.8 996,3 1054.7 

501-999  ìàëòàé 780 984 1167 7 8,7 10.2 510.7 652,7 775.4 

1000-1499  ìàëòàé 164 257 341 1.5 2,3 3 185.9 294,3 394.5 

1500-2000  ìàëòàé 28 32 37 0.2 0,3 0.3 46.8 53,1 63.3 

2001-ýýñ äýýø  
ìàëòàé 

11 13 16 0.09 0,1 0.1 26.1 30,1 37.3 

  

      Аймгийн нийт өрхийн 54,4 % нь аминдаа малтай өрх банйа.  Íèéò ìàëòàé ºðõèéí 57,0 %  буюу 6,5 

мянган өрх нь 200 хүртэл толгой малтай өрх байна.  200 хүртэл толгой малтай өрхийн тоо урьд оныхоос 330 

өрхөөр буурсан байхад 201 ээс дээш толгой малтай өрхийн тоо 2014 оныхоос 458 өрхөөр нэмэгдсэн байна.  

    

   

Аймгийн хэмжээнд 1 ìàëòàé  ºðõºä 254 толгой мал оногдож, 2014 оныхоос 23 толгойгоор нэмэгджээ.   
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     Ìÿíãàò ìàë÷äûí òîî 

 Аймгийн хэмжээгээр 1000 ба түүнээс дээш малтай малчдын тоо 393 болж, урьд оныхоос 93 мянгат 

малчин шинээр нэмэгдэв. Аймагтаа хамгийн олон мал тоолуулсан  малчнаар   Мөнххайрхан  сум М.Баттулга 

2915,Мянгад сум  Б.Хашэрдэнэ 2888, Дуут сум Б.Амгаланбаяр  2612,Цэцэг сум Н.Ганбат 2600, Эрдэнэбүрэн 

сум С.Эрдэнэбат 2600 мал тоолуулж, тэргүүлж байна. Хамгийн олон мянгат малчинтай сумаар Чандмань /58/, 

Эрдэнэбүрэн /58/, Дарви /51/, Манхан /41/, Ховд /31/ сумууд тэргүүлж байна.     

 
   

бүлэглэлтээр 2012  
он 

2013 
он 

2015 он Урьд 
оноос /+-
/ 

2015/2
014  
% 

1000  дээø малтай малдчын 
тоо бүгд 

201 300 393 93 131.0 

2000 дээø малтай малчèд 11 13 16 3 123.1 

1000-1999 малтай малчдын тоо 190 287 377 90 131.3 

 

 Ìÿíãàò ìàë÷äûí òîî õýäèéãýýð íýìýãäýæ áàéãàà ч òºäèé ÷èíýý мал цөөтэй буюу малгүй айл өрхийг 

малжуулахад анхаарч ажиллах шаардлагатай  байна. Мянгат малчдын тоо 2012 онд 132 байснаа сүүлийн 4 

жилд 261 малчнаар нэмэгдэж байна. 2015 он2014 оны эцсээр 189 өрхийн 884 ам бүлд 9553 мал өгч 

малжуулсан байна. Дарви, Дөргөн, Дуут, Мөнххайрхан сумдын малчид бусад сумдуудтай харьцуулахад 

малжуулахад илүү сайн анхаарч  ажилласан байна.    

Ìàë÷èä ìàëàà òîîíû òàëààñ íü áèø ÷àíàðûí òàëààñ íü ìàëûíõàà á¿òöèéã  çºâ çîõèñòîé íü ºñãºõ íü 

÷óõàë  áàéíà  
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Õàìãèéí îëîí ìÿíãàò ìàë÷èäòàé ñóìààð ×àíäìàíü ñóì 58, Ýðäýíýá¿ðýí ñóì 58, Дарви 51,  Манхан 

ñóì 41 ìÿíãàò ìàë÷èíòàéãààð àéìàãòàà òýðã¿¿ëæ áàéíà.  

                                                                                       

                       III.3 Õýýëòýã÷ ìàë.     

 
 Аймгийн хэмжээгээр 1161.3  мянган хээлтэгч мал тоолуулж, урьд оныхоос 83.7 мянгаар  буюу 7.8 % -

иар  өссөн дүн гарч байна.  Хээлтэгч малын тоо нийт мал сүргийн 39.9 % ийг эзлэж байна. Хээлтэгч ингэ 287, 

гүү 2800, үнээ 4538, эм хонь 34422, эм ямаа 41697 толгойгоор урьд оноос өссөн байна.  
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            Хээлтэгч мал,мян,тол 

   
  2011 2012 2013 2014 2015 2015/2014 

            õóâü Çºð¿¿ 

Á¿ãä 765.9 868.2 935.8 1077,6 1161.3 107.7 83.7 

Èíãý 5.2 5.7 5.9 6,5 6.8 104.6 0.3 

Ã¿¿ 20.9 22.2 24.2 27,8 30.6 110 2.8 

¯íýý 37.9 40.8 44.5 51,8 56.4 108.8 4.6 

Ýì 
õîíü 

275.2 333.9 366.4 427,2 461.6 108 34.4 

Ýì 
ÿìàà 

426.7 465.4 494.7 564,1 605.8 107.3 41.7 

 
 
                                                                                           

     II.4 Òºë áîéæèëò.  

 

 

 

 

               Төл бойжилт,мян.тол 

  Á¿ãä   ¿¿íýýñ 

  2012 2013 2014 2015 áîòãî óíàãà òóãàë õóðãà èøèã 

Ãàðñàí òºë 692.3 804.1 898,0 1036.1 3.1 24.4 47.5 414.7 546.1 

Áîéæñîí òºë 659.7 777.4 872,6 1011.4 2.9 23.2 46.0 406.3 532.8 

Áîéæèëòèéí % 95.8 96.8 97,2 97.6 94.2 94.8 96.7 98.0 97.6 

                    

 

 

    ªíãºðñºí æèë áàéãàëü öàã àãààðûí òààòàé íºõöºë, íèéò íóòãààð ºâñ óðãàìëûí ãàðö ñàéí áàéñàíòàé 

õîëáîîòîé ìàë ºâºëäºº çóòðààã¿é óëìààñ òºë  á¿ðýí àâñàí  áàéíà.  Òºëëºñºí õýýëòýã÷ 2013 îíûõîîñ 111,7 % 

áóþó 93,6 ìÿíãàí òîëãîéãîîð èë¿¿ ìàë òºëëºæ, òºëèéí õîðîãäîë 1,4 ìÿíãààð óðüä îíûõîîñ áóóðñàí áàéíà.                                                                                              

      

Оны эхний 935,7 мянган хээлтэгчийн 110.6 % буюу 1035.1 мянган эх мал 
төллөж, гарсан төлийн  97,7 % буюу 1011.4 мянган төл хүлээн авлаа. 
Бойжуулсан төлийг урьд онтой харьцуулахад 138.8 мянган төлөөр илүү 
төл бойжуулав. Төлийн хорогдол урьд онтой харьцуулахад 0.7 мянган 
төлөөр доогуур байгаа нь өнгөрсөн жил цаг агаар маш сайхан байж, 
малчдын маань хөдөлмөрийн үр дүнд түүхэнд анх удаа 1011.4 мянган төл 
бойжууллаа. Төлийн хорогдол Зэрэг, Манхан, Мөст, Цэцэг сумдад нийт 
хорогдлын 52.3% эзлэж байна.Хамгийн их хорогдолтой багаар Манхан 
ботгон 1585, Цэцэг сум Хажинга 1179, Зэрэг бургасан 1130, Мөст хужирт 
1073 багуудыг дурдаж болохоор байна.Аймагтаа хамгийн олон төл 
бойжуулж байгаа баг Мянгад сум цагаан булан 26915, Манхан Баян гол 
24997, Мөст сум Цэцэг гол 24944, Эрдэнэбүрэн шураг баг 24640 төл 
бойжуулж багуудаасаа тэргүүлж байна.  Аймгийн хэмжээнд 1036 төл 
ихэрлэсэн байна.  
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 Ховд аймгийн бойжуулсан төл улсын 0,5 %,  баруун бүсэд 20,8% ийг тус эзлэж байна. Завхан аймгаас 

106,4 мянган төлөөр бусад аймгуудаас 13,5-208,2 мянган төл илүү бойжуулсан байна.    

  

    

100 эхээс бойжуулсан төл,сумдаар 

   

 №  сум 2013 2014 2015 ботго унага тугал хурга ишиг 

1 Àëòàé 75 96 101 50 84 93 103 101 

2 Áóëãàí  94 96 96 48 86 94 96 97 

3 Áóÿíò 84 84 90 44 64 67 93 95 

4 Äàðâè  96 97 98 75 91 96 99 98 

5 Äºðãºí  91 85 89 41 78 82 89 92 

6 Äóóò  93 97 99 71 95 96 100 99 

7 Çýðýã 93 92 83 31 81 81 82 84 

8 Ìàíõàí  76 90 89 44 74 81 91 90 

9 Ìÿíãàä 98 88 86 52 89 88 85 86 

10 Ìºñò  85 96 101 36 88 99 102 101 

11 Ìºíõõàéðõàí 90 89 88 26 64 86 91 88 

12 Yåí÷  86 92 96 39 74 90 97 98 

13 Õîâä  94 96 96 49 90 91 97 96 

14 Öýöýã  90 94 93 53 85 90 94 93 

15 ×àíäìàíü  95 97 98 46 89 92 100 98 

16 Ýðäýíýá¿ðýí  91 96 95 55 85 92 96 95 

17 Æàðãàëàíò  92 101 100 88 102 99 100 100 
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Ä¿í 90 93 94 45 83 89 95 94 

 

  

100 эхээс бойжуулсан төлийг сумдаар авч үзвэл Дуут, Чандмань, алтай, Булган сумууд аймгийн 

түвшингээс харьцангуй өндөр байна.  100 ýõýýñ áîòãî 45, óíàãà 80, òóãàë 86, õóðãà 95, èøèã 94 òóñ òóñ 

áîéæóóëñàí áàéíà,   

    

 Улсын хэмжээгээр 100 эхээс 89 төл авсан бол Ховдаймаг 93 төл авч улсаас 4-өөр, баруун бүсээс 1 

ээр тус тус дээгүүр байна. Баруун аймгуудаас Баянөлгий аймгаас 4 төлөөр доогуур, харин бусад аймгуудаас 

1-3 төлөөр дээгүүр байна.   

 100 эхээс бойжуулсан төлийг хүснэгтээс харахад 2010 онтой харьцуулахад 29 төлөөр илүү, сүүлийн 

жилүүдэд тогтмол жил бүр төлийн тоо нэмэгдэж байгаа нь харагдаж байна.      

Аймгийн 100 эхээс бойжуулсан төл,сүүлийн 4 жилд, тол 

    

төрөл 2012 2013 2014 2015 

Á¿ãä 86 90 93 94 

Áîòãî 46 46 45 45 

Óíàãà 71 75 80 83 

Òóãàë 79 84 86 89 

Õóðãà 91 92 95 95 

Èøèã 85 90 94 94 

 

                                                                                                                                                                            

              II.5 Òîì ìàëûí ç¿é áóñûí õîðîãäîë.     

Îíû ýõíèé ìàëûí 1.2 % áóþó 27288 ìàë ç¿é áóñààð õîðîãäîæ, óðüä îíûõîîñ 3,9  ìÿíãààð нэмэгдсэн 

хэдий ч ºíãºðñºí æèë áàéãàëü öàã àãààðûí áàéäàë òààòàé, ºâñ óðãàìàë ñàéí ãàð÷, ìàë тарга хүч сайтай 

тарган тавтай сайхан жил болсон.  

   

100 эхээс  ботго 45, унага 83, тугал 89, хурга 95, ишиг 94 төл  тус тус бойжуулсан   байна. Алтай,  
Мөст,   Дуут , Дарви, Чандмань, Жаргалант   сумууд 100 эхээс 98-100 төл авсан байна.  
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Нийт хорогдлыг төрлөөр нь авч үзвэл  0,5% тэмээ, 3,7 % адуу, 5,1 % нь үхэр, 32,9 % хонь, 57,6 % нь 
ямааны хорогдол тус тус эзлэж байна.  Том малын зүй бус хорогдол Дөргөн 7,4, Цэцэг сум 3,3, Зэрэг 2,5, Мөст 
сум 2,0 мянган мал хорогдож хамгийн их хорогдолтой сумдын тоонд орж байна.  . 
 

   

 

 Ñ¿¿ëèéí 5 æèëèéí çýðýãö¿¿ëýëòýýñ õàðàõàд óðüä îíûõîîñ хонь, ямааны õîðîãäîë íýìýãäñýí, 2010 

оноос хойш харьцангуй хорогдол бага гарч байна.   

 
     Том малын зүй бусхорогдол аймгийн     
      дүнгээр, мян,тол 
    

төрөл 2012 2013 2014 2015 

Á¿ãä 23.8 23.3 27.3 17.2 

Òýìýý 0.2 0.2 0.1 0.1 

Àäóó 1.1 1.2 1 1.1 

¯õýð 1.3 1.8 1.4 1.3 

Õîíü 6.8 7.8 9 6.3 

ßìàà 14.4 12.3 15.7 8.4 
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Том мал хорогдол,сумаар 
   
    

¹     Ñóì 

Том 
малын зүй 

бус 
хорогдол 

  ¿¿íýýñ       

òýìýý àäóó ¿õýð õîíü ÿìàà 

1 Àëòàé  336 7 25 33 115 156 

2 Áóëãàí  1329 26 67 147 300 789 

3 Áóÿíò  142 0 5 11 53 73 

4 Äàðâè  2141 2 4 1 1047 1087 

5 Äºðãºí 1197 22 51 34 316 774 

6 Äóóò  340 0 17 30 134 159 

7 Çýðýã 1965 19 129 146 773 898 

8 Ìàíõàí  679 16 48 40 258 317 

9 Ìÿíãàä  562 0 3 10 230 319 

10 Ìºñò 2193 5 307 373 830 678 

11 Ìºíõõàéðõàí  821 1 78 111 274 357 

12 Yåí÷  1984 19 162 134 703 966 

13 Õîâä  1205 8 61 117 395 624 

14 Öýöýã 1340 10 81 89 543 617 

15 ×àíäìàíü  525 3 23 31 158 310 

16 Ýðäýíýá¿ðýí 450 3 17 14 165 251 

17 Æàðãàëàíò  33 
 

5 8 7 13 
   
Ä¿í   17242 141 1083 1329 6301 8388 

 
   
.  Том малын зүй бус хорогдол Дарви 2,1, Мөст сум 2,2, Зэрэг 1,9, Үенч сум 1,9 мянган мал хорогдож хамгийн 

их хорогдолтой сумдын тоонд орж байна.  . 

                                                               

                                            Îíû ýõíèé ìàëä õорогдлын ýçëýõ %   

                                                                                 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Á¿ãä 2.8 19.6 3.6 1.3 1.1 1,2 

Òýìýý 1.7 6.8 1.4 1.1 1.0 0,7 

Àäóó 4.1 17.1 3.3 1.7 1.5 1,2 

¯õýð 5.9 17.8 5.2 1.5 1.8 1,2 

Õîíü 2.6 17.7 3.7 1.1 1.0 1,0 

ßìàà 2.6 21.3 3.4 1.5 1.1 1,3 

 

Îíû ýõíèé ìàëä õîðîãäëûí ýçëýõ % èéã àâ÷ ¿çâýë  òýìýý 0.7, àäóó 1,2, ¿õýð 1,2, õîíü 1,0, ÿìàà 1,3 % 

нь хорогдсон бàéíà. Урьд оныхоос тэмээ, адуу, үхэр сүргийн хорогдол 0,3-0,6 % иар буурсан байна. Харин 

ямаан сүргийн хорогдол 0,2 % иар нэмэгдсэн байна.  

 

III.6. Ìàëûí õýýë, õàÿëò, ñóâàéðàëò.   
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2015 îíä îíû ýõíèé õýýëòýã÷ ìàëûí 3.5 õóâü áóþó 32.8 ìÿíãàí ìàë õýýë õàÿæ, ñóâàéðñíû óëìààñ  òºë 

ºãººã¿é áàéíà. Òºë ºãººã¿é õýýëòýã÷ ìàëûí 84.3 õóâü áóþó 32.8 ìÿíãà íü ñóâàéðñàí,15.7 õóâü áóþó 6.1 мÿíãà 

íü õýýë õàÿñàí õýýëòýã÷ áàéíà. Сувайрсан малын тоо 2014 оныхоос 5,4 мянгаар  нэмэгдсэн байгаа нь малчид 

малаа чанаржуулах, малын үүлдэр угсааг сайжруулах маш чухал арга хэмжээний нэг юм. Энэ жил болон урьд 

жил манай аймгийн цаг агаарын байдал маш сайхан тааламжтай өвс тоос нь сайн гарсаны хүчинд мал тарга 

тэвээрэг авсаны үр дүнд малын хээл хаялт 7,2 мянгаар буурсан эерэг  үзүүлэлт гарлаа.  

    Хээл хаяж,сувайрсан малын тоо 

  

  Òºë ºãººã¿é õýýëòýã÷ Ñóâàéðñàí Õýýë õàÿñàí 

  2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Á¿ãä 85.8 52.5 40,7 38.9 36.2 33.6 27,4 32.8 49.6 18.9 13,3 6.1 

Èíãý 0.2 0.1 0,1 0.2 0.2 0.1 0,1 0.2 - - - - 

Ã¿¿ 4.2 3.8 3,4 3.3 3.6 3.3 2,9 3.1 0.6 0.5 0,5 0.2 

¯íýý 6.5 5 4,8 4.6 4.3 4.5 4,4 4.4 2.2 0.5 0,4 0.2 

Ýì 
õîíü 

19 15.7 11,4 11.9 11.4 12.2 9,4 11.1 7.6 3.5 2,0 0.8 

Ýì 
ÿìàà 

55.7 27.8 20,9 18.8 16.6 13.4 10,5 13.9 39.1 14.4 10,4 4.9 

 

             Îíû ýõíèé òºëëºõ íàñíû ìàëûí 4,1 % íü áóþó 38.9 ìÿíãàí ìàë òºë ºãººã¿é áàéíà. Òºë ºãººã¿é 

õýýëòýã÷ ìàëûí òîî 2014 îíûõîîñ 4.5 % áóþó 1.8 ìÿíãààð áóóðñàí áàéíà. 

 Íèéò  òºë ºãººã¿é ìàëûí äîòðîîñ18.8 ìÿíãàí ÿìàà òºë ºãººã¿é áàéäëààñ õàðàõàä  áàéãàë öàã àãààðûí 

õ¿íäðýë áýðõøýýëèéã äàâæ òóóëàõ ÷àäâàð ìóó, áóñàä ìàëûã áîäîõîä õàðüöàíãóé ñºðºã òàëòàé ìàë áîëîõ íü 

àæèãëàãäàæ áàéíà.  

   

 Дээрхи графикаас харахад Ховд аймаг 2014 оны байдлаар улсын хэмжээний сувайрсан эх малын 1,8 

%, баруун бүсийн 14,8 %- ийг тус тус эзэлж байна. Баянөлгий аймгаас 17,7 мянгаар дээгүүр, бусад 

аймгуудаас 14,5-27,6 мянгаар доогуур байна.    
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        2014 оны эцсийн байдлаар 13274 мал хээл хаясаны дотор ингэ 16, гүү 549, үнээ 395, эм хонь 1941, ямаа 

10368 хээл хаясан байна. WWW.1212.mn ээс 2014 оны хээл хаясан малын тоо хараахан гараагүй байгаа 

учраас 2013 оны тоогоор харуулав.  

                                                               

   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                            

           II.7 Õýýëòýã÷, õýýëò¿¿ëýã÷èéí òîõèðîî.   

Õýýëòýã÷, õýýëò¿¿ëýã÷èéí òîõèðîî íü áîä ìàëûí õóâüä íîðìîîð, õàðèí áîã ìàëûí õóâüä àëäàãäñàí 

õýâýýð áàéíà. 

            2014 îíä 21,5 ìÿíãàí õýýëò¿¿ëýã÷ ìàë òîîëîãäîæ, 2013 îíûõîîñ 16,3 õóâèàð áóþó 3,0 ìÿíãààð ºññºí 

áàéíà. Ìàë äàâæààð÷ áàéãàà ¿¿äíýýñ ìàë÷èä ìàëàà ÷àíàðæóóëàõ áîäëîãî áàðüæ, ìàëäàà  æèë ºíæèæ õóö 

óõíà îðóóëæ áàéãààòàé, ººð àéìãààñ ñ¿¿íèé ÷èãëýëèéí ¿íýý, õóðäàí óäìûí àäóó áàñ íýëýýä àâ÷ èðæ, 

ìàëûíõàà óäàì óãñààã ñàéæðóóëæ  áàéãàà íü ñàéøààëòàé.    

      
 

Хээлтүүлэгч малын тоо      
   
     

  2012 2013 2014 2015 

Á¿ãä 17418 18533 21550  23239 

http://www.1212.mn/
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Áóóð 225 237 260  305 

Àçàðãà 2749 2922 3273  3439 

Áóõ 1452 1623 2012  2253 

Õóö 5522 5875 6732  7367 

Óõíà 7470 7876 9273  9875 

  
                                                                         

¯ðæëèéí íîðìîîð áîã ìàëûí  õóâüä íýã õýýëò¿¿ëýã÷èä 25-30 õýýëòýã÷ íîãäîõ ¸ñòîé áàéõàä 2015 îíä 

àéìãèéí äóíäæààð íýã õóöàíä   62 ýì õîíü, íýã óõíàä 61  ýì ÿìàà íîãäîæ, үржлийн нормоос  2.3 äàõèí ºíäºð 

¿ç¿¿ëýëò ãàð÷ áàéíà. Õàðèí íýã àçàðãà, áóõàíä íîîãäîõ ã¿¿, ¿íýý íü ¿ðæëèéí íîðìûí õýìæýýíээс бага  áàéíà.   

         Хээлтэгч, õээлтүүлэгчèйн тоõèроо 

      

  ¯ðæëèéí 2012 2013 2014 2015 

  Íîðì         

Èíãý 20-25 25 25 25 22 

Ã¿¿ 12-15 8 8 8 9 

¯íýý 35-45 28 27 26 25 

Ýì õîíü 25-30 60 63 63 62 

Ýì ÿìàà 25-30 62 63  61 61 

 

Äýýðõè õ¿ñíýãòýýñ ¿çýõýä õýýëòýã÷, õýýëò¿¿ëýã÷èéí òîõèðîî  áîä ìàëûí õóâüä íîðìîîñîî ÿëàíãóÿà 

ã¿¿, ¿íýýíèé õóâüä íîðìîîñ äîîãóóð,õàðèí ýì õîíü, ýì ÿìàà íîðìîîñîî 2.3 äàõèíààð ºíäºð áàéãàà íü 

¿ðæëèéí íîðì àëäàãäàæ áàéãàà нь үзүүлэлт гарч байна. Үүнд  ñóìûí ÕÀÀ-í àæèëòàíóóä àíõààð÷ ¿¿ëäýð 

óãñààã  ñàéæðóóëàõ, õýýëò¿¿ëýã÷ ìàëын чанарыг сайжруулахын тулд гадна дотроос шилдэг омгийн малаар 

áàéíãà ñýëãýæ áàéõ íü  ÷óõàë áàéíà.   

II.8 Ìàëûí õýðýãëýýíèé çàðëàãà.     

 

 2015 îíä îíû ýõíèé íèéò ìàëûí 13,9 õóâü áóþó 400,9 ìÿíãàí ìàëûã õýðýãëýýíä çàðöóóëñàí áàéíà. 

   Хэрэглээний мал, мян,тол 

  2012 2013 2014 2015 

Á¿ãä 310.3 391.8  373,2 400.9 

òýìýý 1 1.4  1,0 1.1 

Àäóó 5.9 6.8  6,8 7.2 

¯õýð 13.1 14.9  14,1 14.3 

Õîíü 112.1 158.5  157,5 166.5 

ßìàà 178.2 210.2  193,8 211.8 

          

 

 

Хэрэглээний малын 56,4 % нь зах зээлд борлуулсан, 43,6 % нь хүнсэнд хэрэглэсэн мал байна. Малтай 

1 өрх жилдээ 18 толгой малыг  зах зээлд борлуулж, 14 мал хүнсэндээ хэрэглэж байгаа тооцоо гарч байна.  
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Аймгийн дүнгээр жилдээ 1 малчин өрх 37 толгой малыг зах зээлд борлуулсан дүн гарч байна. Дарви 

сумын 1 малчин өрх  жилдээ 115 мал зах зээлд борлуулсан хамгийн өндөр үзүүлэлт гарч байхад 

Үенч,Булган,Зэрэг  сумууд 13-22 мал зах зээлд борлуулсан дүн гарч байна.   

 

 

  

  

 

2015 оны байдлаар 1 малчин өрх жилдээ 26 орчим малыг хүнсэндээ хэрэглэсэн тооцоо гарч байна. 

Дээрхи хүснэгтээс сумдаар авч үзвэл хамгийн өндөр хэрэглэсэн сум Зэрэг, Манхан, Эрдэнэбүрэн, Жаргалант 

сумууд 36-40 мал хэрэглэсэн, хамгийн бага хэрэглэсэн сум Булган, Дөргөн, Үенч сумууд байна.                 .   

II.9. Ñ¿ðãèéí á¿òýö.    

2014 îíû  áàéäëààð ìàë ñ¿ðãèéã á¿òöýýð íü  àâ÷ ¿çâýë 0.8 % íü õýýëò¿¿ëýã÷, 29,5 % íü өсвөр насны 

мал, 41,0 % нь хээлтэгч, 28,7 % íü нас гүйцсэн  ìàë òóñ òóñ ýçëýæ áàéíà.                                                   

 

 

 Ñ¿ðãèéí á¿òýö, òîëãîé                                                               

            

  Òºë, ºñâºð íàñíû Íàñ ã¿éöñýí ýð 

 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Á¿ãä 650.7 729.6 774,6 864.2 502 554.1 690,8 797.6 

Òýìýý 5.8 6.4 4,3 4.9 6.9 6.3 6,5 6.9 

Àäóó 24 28.7 16,3 16.7 26.6 27.9 27,8 34.3 

¯õýð 44.7 51.2 24,1 35 13.8 17.5 23,4 29.2 

Õîíü 243.6 277.7 318,2 351.3 175 194.9 242,8 278.3 

ßìàà 332.6 365.6 411,7 456.3 279.7 307.5 390,3 448.9 

 
   

      үргэлжлэл       

  Õýýëòýã÷ Õýýëò¿¿ëýã÷ 
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 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Á¿ãä 868.2 935.7 1077,6 1161 17.4 18.5 21,5 23.1 

Òýìýý 5.7 5.9 6,5 6.8 0.2 0.2 0,2 0.3 

Àäóó 22.2 24.3 27,8 30.6 2.7 3 3,3 3.4 

¯õýð 40.8 44.5 51,8 56.4 1.4 1.6 2,0 2.2 

Õîíü 333.9 366.4 427,2 461.6 5.5 5.8 6,7 7.4 

ßìàà 465.4 494.7 564,1 605.8 7.4 7.9 9,3 9.8 

 
    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                              

  

       II.10. Öýâýð ¿¿ëäðèéí áîëîí ýðëèéç,íóòãèéí øèëäýã îìãèéí ìàë.  

2015 îíû ýöýñò öýâýð, ýðëèéç 242,0 ìÿíãàí ìàë òîîëîãäîæ, мал тооллгын дүнгээр 40 гаруй үүлдэрийн 

мал тоологдсон байна. Мàë÷èä ìàëàà ÷àíàðæóóëæ, òîîíû òàëààñ áèø ÷àíàðûí òàë äýýð àíõààð÷ 

÷àíàðæóóëàõ,¿¿ëäýð óãñààã ñàéæðóóëàõ òºðººñ áàðèìòàëæ áóé áîäëîãûã äýìæèæ àæèëëàх нь чухал байна.   

   Цэвэр,эрлийз үүлдэр омгийн мал,үүлдэр,омгоор   

№ Омог Үүлдэр Бүгд Хээлтэгч Хээлтүүлэгч Бусад 

1 Цэвэр үүлдрийн адуу Монгол 223 79 32 112 

2 
Шинэ цэвэр үүлдрийн 
адуу 

  169 57 21 91 

3 Цэвэр үүлдрийн үхэр Алатау 23 10 3 10 

4 Цэвэр үүлдрийн үхэр Шар тарлан 2 0 2 0 

5 Цэвэр үүлдрийн үхэр Хар тарлан 31 16 3 12 

6 Цэвэр үүлдрийн үхэр Лимузин 10 4 3 3 

7 Цэвэр үүлдрийн үхэр Казакын цагаан толгой 3 3 0 0 
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8 Цэвэр үүлдрийн үхэр Монгол 103 40 5 58 

9 Эрлийз үхэр 
Алатау Монголын 
эрлийз 

177 62 4 111 

10 Эрлийз үхэр 
Шар тарлан Монголын 
эрлийз 

254 95 10 149 

11 Эрлийз үхэр 
Хар тарлан Монголын 
эрлийз 

297 118 12 167 

12 Эрлийз үхэр 
Лимузин Монголын 
эрлийз 

39 15 0 24 

13 Эрлийз үхэр 
Казакын цагаан толгой 
Монголын эрлийз 

2 1 0 1 

14 Шинэ эрлийз  үхэр   2 0 2 0 

15 Цэвэр үүлдрийн хонь Монгол 2078 1648 33 397 

16 Цэвэр үүлдрийн хонь Үзэмчин 203 40 4 159 

17 Цэвэр үүлдрийн хонь Баяд 14560 6195 234 8131 

18 Цэвэр үүлдрийн хонь Байдраг 1 0 1 0 

19 Цэвэр үүлдрийн хонь Торгууд 615 239 28 348 

20 Цэвэр үүлдрийн хонь Сутай 124003 48109 1483 74411 

21 Цэвэр үүлдрийн хонь Керей 1599 544 17 1038 

22 Цэвэр үүлдрийн хонь Говь-Алтай 200 130 1 69 

23 Эрлийз хонь 
Үзэмчин  Монголын 
эрлийз 

500 397 8 95 

24 Эрлийз хонь Баяд Монголын эрлийз 3838 2793 181 864 

25 Эрлийз хонь 
Торгууд Монголын 
эрлийз 

417 242 5 170 

26 Эрлийз хонь 
Керей Монголын 
эрлийз 

1230 680 21 529 

27 Эрлийз хонь 
Говь-Алтай Монголын 
эрлийз 

2750 1388 19 1343 

28 Шинэ эрлийз хонь   1202 407 5 790 

29 Цэвэр үүлдрийн ямаа Дөрвөлжингийн буурал 266 256 10 0 

30 Цэвэр үүлдрийн ямаа Өлгийн улаан 19442 8070 320 11052 

31 Цэвэр үүлдрийн ямаа Эрчмийн хар 60 30 1 29 

32 Цэвэр үүлдрийн ямаа Говь гурван сайхан 2200 1378 14 808 

33 Цэвэр үүлдрийн ямаа Уулын бор 650 289 4 357 

34 Цэвэр үүлдрийн ямаа Залаа жинстийн цагаан 0 0 0 0 

35 
Шинэ цэвэр үүлдрийн 
ямаа 

  54202 25206 887 28109 

36 Эрлийз ямаа 
Өнжүүл Монголын 
эрлийз 

20 20 0 0 

37 Эрлийз ямаа 
Уулын бор Монголын 
эрлийз 

2956 1792 178 986 

38 Шинэ эрлийз ямаа   1179 427 12 740 

39   Галшар удмын азарга 15 4 10 1 

40   Тэс хэвшлийн адуу 3 1 2 0 

41   
Англи хурдан удмын 
адуу 

14 5 3 6 

42   Баяд хонь 234 192 2 40 

43   
Баядаар сайжирсан 
хонь 

3563 3443 45 75 

44   Өлгийн улаан ямаа 1242 733 13 496 

45   
Өлгийн улаан ямаагаар 
сайжирсан 

1438 1110 24 304 

      242015 106268 3662 132085 
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         III.ÌÀËÛÍ ÁÝË×ÝÝÐ, ÒÝÆÝÝËÈÉÍ Õ¯ÐÝËÖÝÝ, ÕÀÍÃÀÌÆ 

 

III.1. Áýë÷ýýðèéí õ¿ðýëöýý.  

Àéìãèéí ãàçðûí àëáàíû 2015 îíû ãàçðûí íýãäìýë ñàíãèéí òàéëàíãààð  áýë÷ýýðèéí òàëáàé 5562.7 

ìÿíãàí ãà òàëáàéòàé áàéíà. ÕÀÀ-í íèéò ýäýëáýð ãàçàð íóòãèéí 99,4 % èéã áýë÷ýýðèéí òàëáàé ýçýëæ áàéíà.  

   

 

 

 

 

                

 

 100 га бэлчээрийн талбайд Алтай, Дарви, Дөргөн,Үенч сумдад 19-57 мал ноогдож байхад, 
Буянт,Эрдэнэбүрэн,Зэрэг, Мянгад сумдад 90-147 толгой мал ноогдож бэлчээрийн  даац хэтэрч байна.  
                    

III.2. Ìàëûí òýæýýëèéí ¿éëäâýðëýëò,õàíãàìæ.   
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    2015 îíä àéìãèéí õýìæýýãýýð 55850 òîíí áàéãàëèéí õàäëàí áýëòãýж, урьд оныхоос 2,2 мянган  

тонноор хадлан дутуу бэлтгэгдсэн байна.              

    Бэлтгэсэн хадлан, төрлөөр, тонн 

         

  2012 
он 

2013 он 2014 
он 

2015 
он 

2015/2014 
% 

Áàéãàëèéí õàäëàí 66943 57607 58065 55850 96.2 

Ãàð òýæýýë 2176.7 2744.4 1943.7 1867.7 96.1 

Ñ¿ðýë 3398 0.8 4   0.0 

Õóæèð ø¿¿ 1269.9 2211.2 4457.2 4656.7 104.5 

төмс ногооны хаягдал     128.2 51.6 40.2 

таримал тэжээл     1601.5 2122.8 132.6 

 

    

    

   

 Áàéãàëèéí õàäëàí ñóìäààð àâ÷ ¿çâýë Áóëãàí, Áóÿíò,Ìàíõàí,Ìÿíãàä,Õîâä ñóìóóä íèéò õàäëàíãèéí 

71.0 % èéã òàðèàëàíãèéí á¿ñèéí ñóìäûí õàäëàí  ýçýëæ áàéíà.  

     Бэлтгэсэн байгалийн хадлан,тонн 

   

№ Сум/дүүрэг 

Бэлтгэсэн өвс Гар тэжээл 

2014 2015 
2015/2014 / -

+ / 
2014 2015 

2015/2014 / -
+ / 

1 Жаргалант 662 884.5 222.5 50 146.5 96.5 

2 Алтай 1601 1650 48.5 160 120.7 -39.3 

3 Булган 24064 18422 -5642 0.5 3 2.5 

4 Буянт 5731 7936 2205 0 3 3 

5 Дарви 647 800 153 140 172.5 32.5 

6 Дөргөн 1250 1270 20 200 205 5 

7 Дуут 94.1 124.7 30.6 38.6 18.8 -19.8 

8 Зэрэг 2893 3700 807.2 300 332.5 32.5 

9 Манхан 2002 2450 448.5 65 10 -55 

10 Мөнххайрхан 149.3 156.4 7.1 49.2 35.1 -14.1 
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11 Мөст 30.6 319.3 288.7   101.8 101.8 

12 Мянгад 7025 6076 -949 275 371.4 96.4 

13 Үенч 5000 5000 0   0.5 0.5 

14 Ховд 2700 3100 400   0 0 

15 Цэцэг   69.9 69.9   3 3 

16 Чандмань 1216 1392 175.5 35 93.9 58.9 

17 Эрдэнэбүрэн 619 2500 1881 250 250 0 

  Дүн 55683 55850 166.7 1563 1868 304.4 

 

    Ургац хураалтыг өрх, ААНБайгууллагаар  
 

№ Сум/дүүрэг Өрх ААНБ Нийт дүн 

1 Жаргалант сум 135 5 140 

2 Алтай сум 314   314 

3 Булган сум 1351 2 1353 

4 Буянт сум 256 1 257 

5 Дарви сум 220 2 222 

6 Дөргөн сум 336   336 

7 Дуут сум 73   73 

8 Зэрэг сум 591 1 592 

9 Манхан сум 344   344 

10 Мөнххайрхан сум 252   252 

11 Мөст сум 80 1 81 

12 Мянгад сум 413   413 

13 Үенч сум 578 2 580 

14 Ховд сум 688   688 

15 Цэцэг сум 69   69 

16 Чандмань сум 367   367 

17 Эрдэнэбүрэн сум 450 4 454 

  Нèйт 6517 18 6535 

 

   

 2015 îíä àéìãèéí õýìæýýãýýð 2198,1 ãà –ä òàðèàëàëò õèéñýíèé äîòîð íèéò òàðèàëñàí òàëáàéí 5,8 %-

èéã ¿ð òàðèà, 35,3 % èéã íü òºìñ, 34,8 %-èéã íü õ¿íñíèé íîãîî, 24,1 %-èéã òýæýýëèéí óðãàìàë òàðèàëñàí 

áàéíà. 
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  Тариалалтын эцсийн мэдээгээр үр тариа, хүнсний ногооны тариалалт 36-458,9 тонноор, харин 

төмс, тэжээлийн ургамал 64,4-69 тонноор нэмэгдсэн байна.  
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 Ховд аймгийн төмсний тариалалт баруун бүсийн нийт тариалтын 45,3 %ийг, улсын нийт төмсний  

тариалалтын 5,6 %-ийг эзлэж байна.  

  Энэ онд 20892 òí óðãàö õóðààí àâñàíû äîòîð ¿ð òàðèà 186.0, òºìñ 9048.58 òí, õ¿íñíèé íîãîî 

13625.55 òí òýæýýëèéí óðãàìàë 1866.49 òí-ûã òóñ òóñ õóðààí àâëàà.Óðãàö õóðààëòûã óðüä îíûõòîé 

õàðüöóóëàõàä ¿ð òàðèà 50 òí, òºìñ 2120.4 òí, òýæýýëèéí óðãàìàë 83.11тн-оор буурч, харин  õ¿íñíèé íîãîî 

181.35 òí-îîð íýìýãäсýн байна.  

   

     

 

  

 

 

 

 

 

  

 
Ургац хураалтыг сүүлийн 2 жилд,төрлөөр, зөрүү тонноор 
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 Ургац хураалтыг төрлөөр авч үзвэл ургац хураалтын 41,6 %ийг хүнсний ногоо, 47,8 % ийг төмс, 10,1 % 

ийг тэжээлийн ургамал, 0,5 %ийг үр тариа эзлэж байна.  

 Ургац хураалтыг баруун аймгуудаар авч үзэхэд Ховд аймаг төмс, хүнсний ногооны хураалт бусад 

аймгуудаас хамгийн бага тариалалт хийдэг Говьалтай аймгаас төмс 11 дахин, хүнсний ногоо 22 дахинаар их 

ургац хураан авсан байна.Баруун аймгуудаас хамгийн их ургац  авдаг аймаг бол Ховд аймаг, хамгийн бага 

ургац авдаг аймаг бол Говьалтай аймаг байдаг юм байна. Ховд аймаг улсын нийт ургац хураалтын 13,8%, 

баруун бүсийн ургац хураалтын 48,3 % ийг Ховд аймгийн ургац эзэлж байна.   

 

    

    

 

 

 

 

     

Жимс жимсгэнэ хураалтын мэдээ 



ÕÀÀ-í ñàëáàðûí òàíèëöóóëãà                                                               2015 îí   

 

Õîâä àéìãèéí ñòàòèñòèêèéí õýëòýñ                                                                                    47 
 

  

ургац-кг, талбай -га 
   

Төрөл 
2014 онд 
тариалсан  

Бүгд Чацаргана 
Үхрийн 

нүд 
Алим Бөөрөлзгөнө Бусад 

Нийт тариалсан 
талбай га 

50.67 58.5 49.3 1.9 1.9 0.2 5.4 

Нийт бут, модны 
тоо  ш    

61200 57194 54517 1260 827 60 530 

      Үр жимсээ өгөх 
бут, мод 

  47184 44814 1100 784 40 446 

Ургац хураалт - 
бүгд   кг    

57092 29299.3 25140.1 270.8 626.3 30.0 3232.1 

      Зах зээлд 
борлуулсан кг 

27536 10624.7 7523.1 183.2 431.3 20.0 2467.1 

      Үйлдвэрт 14450 2550.0 2550.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

      Өөрийн 
хэрэглээнд 

6455 7472.0 6514.5 87.5 195.0 10.0 665.0 

      Нөөцөлсөн 7000 4262.5 4262.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

      Ажиллагчдад 
цалин хөлс 
хэлбэрээр олгосон 

1400 500.0 400.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

      Бусад 251 3890.1 3890.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

 

               

 IY. ÒÝÆÝÝÂÝÐ ÀÌÜÒÀÄ 

 

 Жилийн эцсийн мал, тэжээвэр амьтдын тооллогоор 134 гахай, 2229 тахиа,  23 бүл зөгий тус тус 

тоологджээ. Тэжээвэр амьтад Жаргалант, Алтай, Булган, Дарви, Дөргөн, Мөст, Мянгад сумдад тоологджээ. 

Алтай сумын Д.Отгонбаатар, Булган сум П.Эрдэнэбаяр, Б.Пүрэвдорж өрхүүдэд 23 бүл зөгий үржүүлж, 6.2 

сая.төгрөгийн бал борлуулсан дүнтэй байна. Зºãèéí àæ àõóéã Áóëãàí,Àëòàé ñóìàíä çºãèé ¿ðæ¿¿ëж ºðõийн тоо 

нэмэгдсэн байна.  Õ¿íèé ýð¿¿ë ìýíäýä ÷àíàð ñàéòàé çºãèéí áàë ¿éëäâýðëýæ àðä ò¿ìíèéõýý õýðýãöýýã õàíãàæ 

áàéíà. Тайлант хугацаанд 208 кг зөгийн бал үйлдвэрлэж, 6240,0 мянган төгрөгийн борлуулалт, 294,6 мянган 

ширхэг өндөг үйлдвэрлэж, 59,2 сая төгрөгийн борлуулалт, гахайн мах 4300 тонн үйлдвэрлэж 22,5 сая 

төгрөгийн, борлуулт тус тус хийгдсэн байна.  

 

 

 

 

 

 

Тэжээвэр амьтдын тоо,төрлөөр     
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тэжээвэр амьтдын тоо үүнээс 

2013 2014 2015 
Үндсэн 

эх Хээлтүүлэгч Бусад 

Гахай 327 178 134 36 20 78 

Шувуу 503 378 2229 2175 26 28 

үүнээс:тахиа 417 340 2113 2104 9   

туулай 18 3         

Зөгий 30 48 23       

 

  
  

                                Y. ÕÓÄÀÃ,ÓÑÀÍ ÑÀÍÃÈÉÍ ÒÎÎËËÎÃÎ 

 

Y.1 Õóäàã,óñàí ñàí. ¯ÑÃ-ààñ õàøàà, õóäàã óñò öýãèéí òîîëëîãûã 3 æèë òóòàìä ìàë òîîëëîãîòîé 

õàìòðóóëàí ÿâóóëæ áàéíà. .2014 îíû ìàë òîîëëîãîîð 2402 õóäàã òîîëîãäîж, 2013 îíûõîîñ 591 õóäãààð 

нэмэгдсэн байна.  

 Y.2 Óñæóóëàëò. Ìîíãîë óëñûí çàñãèéí ãàçðààñ óñíû íººöèéí ýõ ¿¿ñâýðèéã çîõèñòîé àøèãëàõ çàìààð 

õ¿í àì, ìàëûí óñíû õàíãàìæèéã íýìýãä¿¿ëýõ, áýë÷ýýðèéí àøèãëàëòûã ñàéæðóóëàõàä àíõààðàë õàíäóóëæ, 

õóäàã, óñò öýãèéã øèíýýð ãàðãàõ, ñýðãýýí çàñâàðëàõàä çîðèóëàí òîäîðõîé õýìæýýíèé õºðºíãº çàðöóóëæ áàéíà. 
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         Энэ онд 32 худаг шинээр гаргаж,худаг уст цэг гаргахад аймгийн хэмжээгээр  140,1  сая төгрөгийн 

хөрөнгө зарцуулагдсанаас 66,3 % 92,9 сая төгрөгийг улсын төсвийн хөрөнгөөр худаг гаргасан байна.  

 Ìîíãîë óëñûí ÇÃàçðààñ áîëîí ìîíãîë ìàë õºòºëáºðèéí õ¿ðýýíä ìàëûí ýð¿¿ë ìýíäèéí òàëààð îëîí 

òàëò àðãà õýìæýý àâ÷ õýðýãæ¿¿ëæ áàéãààãûí íýã íü ìàëûí óñàí õàíãàìæèéã ñàéæðóóëàõ ÷èãëýëýýð æèë á¿ð 

õóäãèéã øèíýýð áàéãóóëàõ,çàñâàðëàõ,ìºí ÎÓ-ûí òºñºë õºòºëáºðèéí ¿ð ä¿íä íýëýýä õºðºíãº îðóóëàëò  

õèéãäýýä áàéíà.   

Энэ жил нийтдээ 7  худаг буюу 24,3 сая төгрөгийн худаг засварлаж, нийт худгийн 70.6 % нь энгийн 

уурхайн худаг засварлагджээ.          

         YI. ÌÀËÛÍ ÕÀØÀÀ,ÁÀÃÒÀÀÌÆ 

 

IY.1. Ìàëûí õàøàà,áàãòààìæ.     2014 îнд 6909 өрхийн 11013  õàøàà òîîëîãäîâ. Урьд оныхоос хашааны тоо 

275 хàøàà øèíýýð íýìýãäæýý.       

                Тоологдсон хашааны тоо,өрх  

№ Сум/дүүрэг 
Өрõèйн 

тоо Тоо 
ААНБ-н 

тоо 

1 Жаргалант сум 248 318 8 

2 Алтай сум 255 295 1 

3 Булган сум 1451 3539 0 

4 Буянт сум 434 474 0 

5 Дарви сум 250 269 1 

6 Дөргөн сум 212 219 0 

7 Дуут сум 218 302 0 

8 Зэрэг сум 471 505 0 
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9 Манхан сум 403 527 0 

10 
Мөнххайрхан 
сум 230 400 0 

11 Мөст сум 335 480 0 

12 Мянгад сум 478 983 0 

13 Үенч сум 578 660 1 

14 Ховд сум 439 757 0 

15 Цэцэг сум 233 245 2 

16 Чандмань сум 343 520 0 

17 Эрдэнэбүрэн сум 331 520 0 

Нèйт   6909 11013 13 
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        Ä¯ÃÍÝËÒ 

 

          Ìàë àæ àõóéí ñàëáàðûí ºñºëò íü õ¿í àìûí õ¿íñíèé õýðýãëýýíä íèéë¿¿ëæ áàéãàà äîòîîäûí 

õºäºº àæ àõóéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé õýìæýýã íýìýãä¿¿ëæ, ¿íäýñíèé ¿éëäâýðëýëèéã ò¿¿õèé ýäýýð õàíãàõ áîëîìæèéã 

á¿ðä¿¿ëýí, ýêñïîðòûí á¿òýýãäýõ¿¿íèé òîî õýìæýýã ºñãºí, óëìààð óã ñàëáàðûí îðëîãûí õýìæýýã íýìýãä¿¿ëýõ 

òààòàé íºõöºë áîëæ áàéíà. 

 “Мал, тэжээвэр амьтдын тооллогыг жил тутам явуулах” Монгол улсын Статистикийн тухай хуулийн 7 

äóãààð ç¿éëèéí 1-èéí â çààëò, Àéìàã, íèéñëýë, ñóì ä¿¿ðãèéí Çàñàã дарга нь “Үндэсний статистикийн 

õîðîîíîîñ ºãñºí óäèðäàìæ, ÷èãëýëèéí äàãóó ñòàòèñòèêèéí òîîëëîãî, ò¿¿âýð ñóäàëãààã çîõèîí áàéãóóëæ 

явуулах” гэсэн 20 дугаар ç¿éëèéí 2-р заалт, баг хорооны засаг дарга нь “мал тэжээвэр амьтад, эд хөрөнгийн 

òîîëëîãî, á¿ðòãýë ÿâóóëàõ, 21 ä¿ãýýð ç¿éëèéí 3-ð çààëòûã ¿íäýñ áîëãîí ãýæ çààñàí áàéäàã.  

 “Тооллогын товыг тогтоох тухай” Монгол улсын Засгийн газрын 2003 оны 224 дүгээр тогтоолын 1-ä 

“Улсын мал тооллогыг жил бүрийн 12 дугаар сарын 7-17 íû ºäºð ÿâóóëæ, ºì÷èéí á¿õ õýâøëèéí ìàë, òýæýýâýð 

амьтдыг тооллогод бүрэн хамруулан, улсын хэмжээгээр нэг зэрэг газар дээр нь биечлэн тоолж байх” аар 

òîãòîîñîí.  

Òîãòîîëûí 2-д “Мал тооллоготой холбогдон гарсан зардлыг Үндэсний статистикийн хороо болон бүх 

øàòíû Çàñàã äàðãûí Òàìãûí ãàçðûí æèë бүрийн төсөвт тооцон тусгаж санхүүжүүлэх”ийг Сангийн сайд, бүх 

øàòíû Çàñàã äàðãà íàðò ¿¿ðýã áîëãîñîí Çàñãèéí ãàçðûí òîãòîîë øèéäâýð ãàðñàí áàéäàã.  

Ãýòýë æèë á¿ð ìàë òîîëëîãîîð ñóìäàä ÿâæ àæèëëàõàä Çàñàã äàðãûí íººö òºñºâò íýð çààæ ñóóëãààã¿é, 

æèëèéí ýöýñ ìàë òîîëëîãî äºõººä èðýõýýð çàñàã äàðãûí íººöººñ õýäýí òºãðºã ãàðãàæ  ìàë òîîëëîãûã 

÷àíàðã¿é ÿâàãääàã, áåíçèí øàòàõóóí íü õ¿ðýëöäýãã¿é, áåíçèí øàòàõóóí õ¿ðýëöäýãã¿éí óëìààñ òîîëëîãî 

÷àíàðã¿éäýæ,  î÷èõ àéëäàà î÷äîãã¿é, óòñààð ÿðüæ àâäàã, ìºí ìàë÷íû àìààð êàðò áºãëºõ, öººí ìàëòàé àéëûã 

ìàë÷íû àìààð áàíêíû çýýëòýé õîëáîãäóóëàí ìàëûã íýìæ òîîëîõ , íîîñ íîîëóóðûí óðàìøóóëàë ºã÷ 

ýõýëñýíòýé õîëáîãäîí çàðèì íýã àéë òîîëîãäîõã¿é îðõèãäîõ áàéäàë  ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä àæèãëàãäàæ áàéíà. 

Èéì ó÷ðààñ ìàë òîîëëîãîîð àæèëëàæ áàéãàà òîîëîã÷ íàðûí àæëûí õàðèóöëàãûã  äýýøë¿¿ëæ àæèëëàõ íü 

÷óõàë áàéíà.   

Ховд аймаг 2014 оны урьдчилсан гүйцэтгэлээр 301,5 тэрбум төгрөгийн дотоодын нийт 

бүтээгдхүүн,улсын хэмжээний ДНБ ний 1,4%, баруун бүсийн ДНБ ний  20,8 % -ийг манай аймгийн ДНБ 

үйлдвэрлэж байна. Манай аймгйин ДНБ-ний 44,9 % ийг ХАА-н салбар, 17,3 % ийг аж үйлдвэр барилгын 

салбар, 38,8 % нь үйлчилгээний салбарын бүтээгдхүүн үйлдвэрлэлт эзлэж байна.  

Мал, тэжээвэр, амьтдын тооллогын дүнд үндэслэж мал, амьтдын өсөлт, бууралт, сүргийн бүтцэд гарч 

байгаа өөрчлөлт, мал аж ахуйн салбарын бүтээгдэхүүний хэмжээг тооцон, дүн шинжилгээ хийж, цаашид 

хөдөө аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх талаар төр, засгийн бодлого боловсруулах, хэрэгжилтийг дүгнэхэд 

шаардагдах дэлгэрэнгүй мэдээллийг бий болгодог.  

Мал тооллогын дүнгээр 2905.4 мянган толгой малыг анх удаа тоолуулж, өнгөрсөн жил манай аймгйин 

нийт нутгаар цаг агаар тааламжтай, мал тарга хүч сайн авсан нөгөө талаар малчдын уйгагүй хөдөлмөрийн 

мань үр дүнд мал 5 төрөл дээрээ 10.7 % буюу 279.8 мянган толгойгоор өссөн  дүн гарлаа. Тооллогын дүнгээр 

тэмээ 21836, адуу 107594, үхэр 156096, хонь 1098929, ямаа 1520986 толгой мал тоологджээ. Нийт мал 

сүргийн 0.7% тэмээ, 3.7 % нь адуу, 5.4 % нь үхэр, 37.8% нь хонь, 52.4 % нь ямаан сүрэг эзлэж байна.  
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Ìàëûí òîîíû ºñºëòºä  төлийн хорогдол, õýýë õàÿëò, ñóâàéðàëò 1,4-6,0 ìÿíãàí òîëãîéгîîð òóñ òóñ  

áóóð÷, òºë áîéæèëò 12,2 % иар буюу 95,2 мянгаар,  õýýëòýã÷ ìàë 141,8 ìÿíãàí òîëãîéãîîð буюу 15,1 %-ийн  

ºñөлт гарч байгаа  íü ìàë ºñºõºä ãîëëîí íºëººëñºí õ¿÷èí ç¿éë ãýæ ¿çýæ áàéíà. 

Áàðóóí á¿ñèéí àéìãóóäòàé õàðüöóóëàõàä Ховд аймаг нийт ìàëààðàà Áàÿíºëãèé, Ãîâüàëòàé, Óâñ 

àéìãààñ 14,5-742,0 ìÿíãàí òîëãîéãîîð èë¿¿, Çàâõàí àéìãààñ 270.2 ìÿíãàí òîëãîéãîîð áàãà áàéíà.  

Ховд аймгийн мал сүрэг  улсын нийт тэмээний 5,9 %, адууны 3,2 %, үхрийн 4,0%, хонины 4,3%, 

ямааны 6,2 % -ийг тус тус эзлэж байна.  Ховд аймаг нийт малаараа улсад 10, тэмээгээр 7, адуу,үхэр 13, 

хониор 11, ямаагаар 6-р байранд жагсаж байна.  

       ªìíºõ æèë¿¿äýä ìàëûí òîî òîëãîéí ºñºëòèéã ãîë òºëºâ ÿìààíû  ºñºëòººð õàíãàãäàã áàéñàí áîë 

2015 îíä  ÿìààíû òîî  1520,9 ìÿíãàä õ¿ð÷ áàéãàà íü ,ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä íîîëóóðûí ¿íý ºíäºð áàéãààòàé 

õîëáîîòîé ÿìààí ñ¿ðãèéí òîî òîëãîé  æèë á¿ð íýìýãäýæ, ÿìààí ñ¿ðãèéã ºñãºõ ñîíèðõîë ìàë÷äàä èë¿¿òýé 

áàéíà. ßìààí ñ¿ðãèéí òîî  ºñãººä áàéâàë ºâñ óðãàìàë õýðõýí ñ¿éòãýãäýõ áèëýý ¿¿íèéã àíõààðàëäàà àâàõ íü  

ç¿éòýé áîëîâ óó ãýæ áîäîæ áàéíà.  

Ìàëûí òîî òîëãîé ºñººä áàéõàä ìîíãîë õ¿íèé ãîë õýðýãëýý ìàõíû ¿íý æèë á¿ð ºñºæ áàéãààä àéìãèéí 

óäèðäëàãóóä àíõààðëàà õàíäóóëàõ íü áàñ íýã  ÷óõàë àñóóäëûí íýã.....Ìàõíû ¿íý ÿàãààä áóóðàõã¿é ºñººä áàéíà 

¿¿íèéã áàñ áîäîõ  ë àñóóäëûí íýã....Ìàë ºñºæ áàéãàà íü íýã òàëààñ  áýë÷ýýðèéí äààö õýòýð÷  ñºðºã ¿çýãäýë 

ãàðñààð áàéíà. Ýíý áîë ìàø õ¿íäðýëòýé àñóóäëûí íýã áîëæ áàéãààã ñóìäûí óäèðäëàãóóä àíõààðàëäàà àâ÷ 

àíõààðàõ öàã áîëæ áàéíà. Мàë÷èä ìàëàà ÷àíàðæóóëæ, òîîíû òàëààñ áèø ÷àíàðûí òàë äýýð àíõààð÷ 

÷àíàðæóóëàõ,¿¿ëäýð óãñààã ñàéæðóóëàõ òºðººñ áàðèìòàëæ áóé áîäëîãûã äýìæèæ àæèëëàх нь чухал байна 

Ямаан сүргийн тоо нийт мал сүргийн талаас илүү буюу 52,4% ийг эзлэж байгаа нь цөлжилт, 

бэлчээрийн даацад муугаар нөлөөлөх талтай.   

               2015 îíä àìèíû ìàëòàé 11.4 ìÿíãàí ºðõ áàéãààãààñ 7.2 ìÿíãàí ìàë÷èí ºðõ ìàë àæ àõóéí ¿éëäâýðëýë 

ýðõýëæ áàéíà.. Ìàë÷èí 1 ºðõºä 403  мал оногдож урьд оныхоос 37 малаар нэмэгдсэн байна. 

Íèéò ìàëòàé ºðõèéí 11,4  %  буюу 1286 өрх 500-ààñ äýýø ìàëòàé ºðõ ýçëýæ áàéíà. Аймгийн нийт 

малтай өрхийн 60,4 % буюу 6,8 мянган өрх нь 200 хүртэл малтай өрх байна.  200 хүртэл малтай өрх 

амжиргаагаа залгаж чадах эсэх нь эргэлзээтэй асуудал. 100 хүртэл малтай өрхийн тоо урьд оныхоос 563 

өрхөөр буурсан байна. 

      2015 îíû ýöýñò äýõ èðãýäèéí õóâèéí ìàëûí á¿ëýãëýëòýýñ àâ÷ ¿çâýë 100 õ¿ðòýë  òîëãîé ìàëòàé 

ºðõèéí òîî  4.0 ìÿíãà  áîëæ,óðüä îíûõîîñ 563 ºðõººð буурсан  õýäèé áîëîâ÷ íèéò ìàëòàé ºðõèéí 41.8 % èéã 

ýçëýæ áàéãààãààñ õàðàõàä 100  õ¿ðòýë òîëãîé ìàëòàé ºðõ àì á¿ëýý òýæýýõýä õ¿íä ë àñóóäàë áàéãààã ñóìäûí 

óäèðäëàãóóä öººí ìàëòàé ºðõèéã ìàëæóóëàõàä àíõààð÷ àæèëëàõ øààðäëàãàòàé áàéíà.   

Ìàë÷èí ºðõèéí òîî æèë òóòàì áóóð÷ áàéãàà ãîë øàëòãààí íü çàëóó ìàë÷èä ìàë öººíòýé, íºãºº òàëààñ 

áýë÷ýýðèéí íººö, ºâºëæºº, õàâàðæàà õ¿ðýëöýýã¿é áàéäàë, 6 íàñòàé õ¿¿õäèéã ñóðãóóëüä ñóðãàõ çýðýãòýé 

õîëáîãäîí ºðõèéí çàðèì õýñýã íü õî¸ð õóâààãäàí àìüäàð÷ òºâ, ñóóðèí ãàçàð ðóó øèëæèí ñóóðüøèí ñóóæ 

áàéãààòàé õîëáîîòîé áàéíà.        

 Аймгийн нийт өрхийн 54,4 % нь аминдаа малтай өрх банйа.  Íèéò ìàëòàé ºðõèéí 57,0 %  буюу 6,5 

мянган өрх нь 200 хүртэл толгой малтай өрх байна.  200 хүртэл толгой малтай өрхийн тоо урьд оныхоос 330 

өрхөөр буурсан байхад 201 ээс дээш толгой малтай өрхийн тоо 2014 оныхоос 458 өрхөөр нэмэгдсэн байна.  
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   Ìàë÷èä ìàëàà òîîíû òàëààñ íü áèø ÷àíàðûí òàëààñ íü ìàëûíõàà á¿òöèéã  çºâ çîõèñòîé íü 

ºñãºõ íü ÷óõàë  áàéíà       

                   Ìàë àæ àõóéí ñàëáàðûí ¿éëäâýðëýëä ãàð÷ áàéãàà ºñºëò íü ìàëûí òîîíîîñ õàìààð÷ áàéãàà áºãººä 

öààøèä íýã ìàëûí àøèã øèì, ÷àíàðûí ¿ç¿¿ëýëòýä àíõààðëàà õàíäóóëæ, ýíý ÷èãëýëýýð òîäîðõîé àðãà õýìæýý 

¿å øàòòàéãààð àâ÷ õýðýãæ¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé áàéíà. ßëàíãóÿà ìàë àæ àõóéí ñàëáàðò øèíý÷ëýë õèéæ, àøèã 

øèì ºíäºðòýé ìàë ¿ðæ¿¿ëýõ, ìàëûã ñóóðèí áîëîí áýë÷ýýðèéí õîñîëñîí ìàëëàãààíä øèëæ¿¿ëýõ, ìàë÷äûí 

õºäºëìºðèéã õîðøóóëàõ, áýë÷ýýðèéã óñæóóëàõàä ÷èãëýñýí àðãà õýìæýý èõýýõýí ÷óõàë þì.  Ìºí îðîí íóòàãò 

ýð÷èìæñýí ìàë àæ àõóéã õºãæ¿¿ëýõ,ìàë àæ àõóéí á¿òýýãäõ¿¿íèéã õàäãàëàõ,áîëîâñðóóëàõ,áîðëóóëàõ ÷èãëýëýýð 

æèæèã äóíä ¿éëäâýð¿¿äèéã áàéãóóëàõ, õºäºº àæ àõóéí á¿òýýãäõ¿¿íèéã áýëòãýõ, òºâëºðñºí 

öýã¿¿ä,õàäãàëàõ,õºðãºõ àãóóëàõ, çîîðèéã áèé áîëãîõ, ñýðãýýõ íü ÷óõàë áàéíà.    

ßëàíãóÿà ìàë àæ àõóéí ñàëáàðò øèíý÷ëýë õèéæ, àøèã øèì ºíäºðòýé ìàë ¿ðæ¿¿ëýõ, ìàëûã ñóóðèí 

áîëîí áýë÷ýýðèéí õîñîëñîí ìàëëàãààíä øèëæ¿¿ëýõ, ìàë÷äûí õºäºëìºðèéã õîðøóóëàõ, áýë÷ýýðèéã 

óñæóóëàõàä ÷èãëýñýí àðãà õýìæýý èõýýõýí ÷óõàë þì. 

Ìàëûí  á¿òöýýñ ¿çýõýä íèéò ìàëûí 52.4 % áóþó 1520,9 ìÿíãàí òîëãîé  ÿìààí ñ¿ðýã áàéгаа ба сүүлийн 

жилүүдэд ямааны ноолуур өсч байгаатай холбоотой ямаа өсгөх бодлогыг малчид барьж байна. Малдчын 

маань жилийн хэрэглээг хангадаг малын үүлдэхүүн учраас ямааны тоо өсөөд байна. Одоогоос 14 жилийн 

өмнө буюу 2000 онд манай аймгийн ямаан сүргийн тоо 794,3 мянган толгой байсан 2015 онтой харьцуулахад 

ямааны тоо 1,9 дахинаар өссөн  байна.  

Мал аж ахуйн салбарын үйлдвэрлэлд гарч байгаа өсөлт нь малын тооноос хамаарч 

байгаа бөгөөд цаашид нэг малын ашиг шим, чанарын үзүүлэлтэд анхаарлаа хандуулж, энэ 

чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ үе шаттайгаар авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. 

Ялангуяа ашиг шим өндөртэй мал үржүүлэх, малыг суурин болон бэлчээрийн хосолсон 

маллагаанд шилжүүлэх, бэлчээрийг усжуулахад чиглэсэн арга хэмжээ ихээхэн авах нь чухал 

юм. Эдгээр арга хэмжээг жигдрүүлэхийн тулд малчдын хөдөлмөрийг нэгтгэх, малын гаралтай 

бүтээгдэхүүнийг боловсруулах талаар сургалт зохион байгуулах, жижиг дунд үйлдвэрийг 

хөгжүүлэх, мал сүргийн бүтцийг тэнцвэржүүлэх, мал сүргийг эрсдлээс хамгаалах даатгалын 

системийг сайн хөгжүүлэх зэрэг арга хэмжээг сайжруулан, иргэд, малчдад хүртээмжтэй болгон 

хэрэгжүүлэх нь маш чухал байна.  

Ямаанаас гарах ноолуурын ашиг шимийг хүртэх нь ноолуур үнэтэй энэ цаг үед малчдын амьжиргаа 

болоход дөхөмтэй хэдий ч бэлчээрт халтай байдаг тул ямаан сүргийн тоо толгойг хязгаарлах нь зүйтэй 

санагдаж байна. 

Ìàíàé àéìãèéí õóâüä 100 ãà õàäëàí áýë÷ýýðèéí òàëáàéä íîãäîõ õîíèí òîëãîéä øèëæ¿¿ëñýí ìàëûí òîî 

2015 îíä  àéìãèéí õýìæýýãýýð 59 òîëãîé ìàë íîîãäîæ áàéãàà áîëîâ÷ ìàíàé àéìãéèí òºâèéí á¿ñ íóòãààð 

ÿëàíãóÿà àéìãèéí îéðîëöîîõ Áóÿíò,Çýðýã, ìàíõàí, Ìÿíãàä,Ìºíõõàéðõàí, Õîâä, ýðäýíýá¿ðýí  ñóìäàä  75-123 

ìàë íîîãäîæ  áàéãàà íü áýë÷ýýðèéí äààö õýòýð÷ áàéãàà íü ìàë ºñãºõ íü íýã òàëààñàà ñºðºã ¿çýãäýë ãàðñààð 

áàéíà. Ýíý áîë ìàø õ¿íäðýëòýé àñóóäëûí íýã áîëæ áàéãààã ñóìäûí óäèðäëàãóóä àíõààðàëäàà àâ÷ àíõààðàõ 

öàã áîëæ áàéíà.  Õàðèí Àëòàé, ¯åí÷, Äºðãºí, ÷àíäìàíü, Áóëãàí ñóìäàä áýë÷ýýðèéí äààö õ¿ðýëöýýòýé áàéíà.   

Сүүлийн жилүүдэд малын тоо, толгой өсөхийн хэрээр бэлчээрийн даацын хүрэлцээ маш 

ихээр муудаж байгаа билээ. Мөн бэлчээрт сөргөөр нөлөөлж байгаа бас нэг зүйл бол ус, 
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худагтай газар хэт олон айл, малаа улирал дамжин бөөгнөрөн нутаглаж, бэлчээрийг талхлан 

доройтуулж байгаа явдал юм, 

Àðä èðãýä ººðñäºº õºõ òàðèàíû ãóðèë ¿éëäâýðëýæ, ýð¿¿ë õ¿íñýýð àðä èðãýäýý õàíãàõ öàã áîëñîí áàéíà. 

Ìàíàé àéìãèéí Äàðâè, Ìàíõàí, Áóëãàí ñóìóóäûí õºõ òàðèà ìàø ñàéõàí  óðãàäàã öàã ñàÿõàí áàéñàí ¿¿íèéã 

ñóìäûí óäèðäëàãóóä àíõààð÷ àéìãèéí áðýíä á¿òýýãäõ¿¿í áîëãîõ íü ÷óõàë áàéíà. Òóñëàõ àæ àõóéã õºãæ¿¿ëæ 

áàéãàà ºðõ, èðãýí,  àæ àõóéí íýãæèéã õºíãºëºëò,óðàìøóóëàë, õ¿¿ áàãàòàé çýýëýýð äýìæèæ ºãºõ  íü ÷óõàë 

áàéíà.  

2015 îíä àéìãèéí õýìæýýãýýð 2198,1 ãà –ä òàðèàëàëò õèéñýíèé äîòîð íèéò òàðèàëñàí òàëáàéí 5,8 %-

èéã ¿ð òàðèà, 35,3 % èéã íü òºìñ, 34,8 %-èéã íü õ¿íñíèé íîãîî, 24,1 %-èéã òýæýýëèéí óðãàìàë òàðèàëñàí 

áàéíà. 

Ховд аймаг төмс тариалалтаараа улсын хэмжээнд дээд сортын /шар/ төмс тариалдаг уламжлалтай.  

 Ургац хураалтыг баруун аймгуудаар авч үзэхэд Ховд аймаг төмс, хүнсний ногооны хураалт бусад 

аймгуудаас хамгийн бага тариалалт хийдэг Говьалтай аймгаас төмсний ургац хураалт 11 дахин, хүнсний 

ногооны ургац 22 дахинаар их ургац хураан авсан байна. 

Баруун аймгуудаас хамгийн их ургац  авдаг аймаг бол Ховд аймаг, хамгийн бага ургац авдаг аймаг 

бол Говьалтай аймаг байдаг юм байна. Ховд аймаг улсын нийт ургац хураалтын 13,8%, баруун бүсийн ургац 

хураалтын 48,3 % ийг Ховд аймгийн ургац хураалт эзэлж байна.   

Энэ онд 20892 òí óðãàö õóðààí àâñàíû äîòîð ¿ð òàðèà 186.0, òºìñ 9048.58 òí, õ¿íñíèé íîãîî 13625.55 

òí òýæýýëèéí óðãàìàë 1866.49 òí-ûã òóñ òóñ õóðààí àâëàà.Óðãàö õóðààëòûã óðüä îíûõòîé õàðüöóóëàõàä ¿ð 

òàðèà 50 òí, òºìñ 2120.4 òí, òýæýýëèéí óðãàìàë 83.11тн-оор буурч, харин  õ¿íñíèé íîãîî 181.35 òí-îîð 

íýìýãäсýн байна. 

Хамгийн гол асуудал бол орон нутагт хөдөө аж ахуйн бүтээгдхүүнийг хадгалах, 

боловсруулах, борлуулах чиглэлээр жижиг, дунд үйлдвэрүүдийг байгуулах, хөдөө аж ахуйн 

бүтээгдхүүнийг бэлтгэх төвлөрсөн газрууд, хадгалах, хөргөх агуулах, зоорийг бий болгох нь 

чухал байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÕÀÀ-í ñàëáàðûí òàíèëöóóëãà                                                               2015 îí   

 

Õîâä àéìãèéí ñòàòèñòèêèéí õýëòýñ                                                                                    55 
 

 
Аøèгласан ном, матåрèал 

 
                    2008-2015 он 

 
 

Мэдээллèйн эõ үүсвэр 
 

 Ховд аймгийн 2008-2015 оны жилийн эцсийн мал тооллогын материал 

 
 2009, 2010,2011,2012,2013,2014 оны улсын статистикийн эмхэтгэл 

 
 ҮСХ-ны жилийн эцсийн бюллетень танилцуулга 

 

 www.1212.mn 
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                                        ÕÀÂÑÐÀËÒÛÍ ÆÀÃÑÀÀËÒ 

 

1. Ìàëòàé ºðõ, ìàë÷èí ºðõèéí òîî 

2. Ìàë÷äûí òîî, íàñ, õ¿éñíèé á¿ðýëäõ¿¿í 

3. Ìàë÷äûí ñî¸ë, àõóéí íºõöºëèéí ¿ç¿¿ëýëò 

4. Ìàëòàé ºðõèéí ìàëûí á¿ëýãëýëò 

5. 1000-ààñ äýýø ìàëòàé ºðõèéí òîî 

6. 2012 îíä ìàëûíõàà òîîãîîð ýõíèé 5 áàéðò îðîõ ñóì,áàã 

7. 2012 îíû ýöýñò áàéãàà ìàëûí òîî 

8. 2012 îíû ýöýñò áàéãàà ìàëûí òîîíû ºñºëò, áóóðàëò 

9. Íèéò ìàëûí òîîíû ºñºëò, áóóðàëò   ñ¿¿ëèéí 5 æèëýýð 

10. 2012 îíû ýöýñò áàéãàà àìèíû ìàëûí òîî 

11. 2012 îíû ýöýñò áàéãàà àìèíû ìàëûí òîîíû ºñºëò,áóóðàëò 

12. Ìàëòàé íýã ºðõºä íîãäîõ àìèíû ìàëûí òîî 

13. Íèéò ìàëä àìèíû ìàëûí ýçëýõ õóâèéí æèí 

14. Íèéò ñ¿ðãèéí á¿òýö 

15. Òýìýýí ñ¿ðãèéí á¿òýö 

16. Àäóóí ñ¿ðãèéí á¿òýö 

17. ¯õýð ñ¿ðãèéí á¿òýö 

18. Õîíèí ñ¿ðãèéí á¿òýö 

19. ßìààí ñ¿ðãèéí á¿òýö 

20. Íýã ìàë÷èíä íîãäîõ ìàë 

21. 2012 îíû ýöýñò áàéãàà õýýëòýã÷ 

22. Õýýëòýã÷ ìàëûí ºñºëò,áóóðàëò 

23. Íèéò ñ¿ðýãò õýýëòýã÷ ìàëûí ýçëýõ õóâü 

24. Íèéò áîéæóóëñàí òºë 

25. 100 ýõýýñ áîéæóóëñàí òºë 

26. Òîì ìàëûí ç¿é áóñûí õîðîãäîë 

27. Òºë ºãººã¿é õýýëòýã÷ ìàë 

28. Õýýë õàÿñàí õýýëòýã÷ 

29. Ñóâàéðñàí õýýëòýã÷ 

30. Õýýëòýã÷,õýýëò¿¿ëýã÷èéí òîõèðîî 

31. Ýðëèéç ìàëûí ºñºëò 

32. Ìàëûí õýðýãëýýíèé çàðëàãà 

33. Çàõ çýýëä õóäàëäàí áîðëóóëñàí, àæ àõóéí äîòîîäîä õýðýãëýñýí ìàëûí òîî 

34. Ñàðëàãèéí òîî 

35. Áýë÷ýýðèéí õ¿ðýëöýý õàíãàìæ 

36. Áýëòãýñýí ºâñ 

37.  Ãàð òýæýýëèéí õýìæýý 
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38. Ãàõàé, øóâóóíû òîî 

39. Íèéò õàøààíû òîî 

40. Ìàëûí õàøààíû á¿ðýëäõ¿¿í 

41. Ìàëûí õàøààíû õàíãàìæ 

42. ÕÀÀ-ä àæèëëàæ áàéãàà áîëîâñîí õ¿÷èí 

43. ÕÀÀ-í ìàøèí òåõíèêèéí òîî 

 

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÉÍ ÕÝËÒÝÑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÕÎÂÄ ÀÉÌÃÈÉÍ ÕªÄªª ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÑÀËÁÀÐÛÍ 
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ÒÀÍÈËÖÓÓËÃÀ /2015 он/ 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õîâä                 2016 оны 4 сарын 1 

     


