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                                                                   Îðøèë 

 

Хөдөө аж ахуйн нийт үйлдвэрлэлийн хэмжээг жилийн туршид мал, амьтдыг өсгөн 

үржүүлсний болон ургамал, тариа, хүнсний ногоо тарьж ургуулсны үр дүнд бий болсон 

хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний өртгийн нийлбэр дүнгээр тодорхойлно 

            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 Засаг даргын захирамж, Үндэсний 

Статистикийн хорооноос мал, тэжээвэр амьтад, тэжээлийн тооллогыг улсын хэмжээнд 

зохион байгуулж явуулах албан бичгийн дагуу мал, тэжээвэр амьтад, тэжээлийн тооллогыг 

2016 оны 12-р сарын 7-оос 17-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулж явуулж байгаа 

билээ.  

Мал тооллогыг 2017 оны тооллогыг уламжлалт маягт, зааврын дагуу явуулж, өрх нэг 

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

дамжуулан ажилалаа.  

Энэхүү танилцуулгад 2017 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.  

 

 

 

 



ÕÀÀ-í ñàëáàðûí дэлгэрэнгүй òàíèëöóóëãà                                                               2017 îí   

 

Õîâä àéìãèéí ñòàòèñòèêèéí õýëòýñ                                                                                    3 
 

         

ЗОРИЛГО 

 

Аéìãèéí 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 улсын мал аж ахуйн 

үйлдвэрлэлд аймгийн эзлэх байр суурийг харуулсан мэдээллийг хамруулан гаргахыг зорьж,  

аймгийн бодлого боловсруулах газар хэлтэс агентлагуудын удирдлагууд болон 

хэрэглэгчдийг хангах зорилготой танилцуулга гаргалаа.  

Мал аж ахуй Малын жил бүрийн тооллого, мөн хашаа, худгийн болон бусад 

тооллого, судалгаа нь мал аж ахуйн салбарын мэдээллийн гол эх үүсвэр юм. Мал 

тооллогыг зун, намрын улиралд буюу 8, 9 дүгээр сард явуулж байснаа 1961 оноос мал, 

тэжээвэр амьтдыг жилийн эцэст 12 дугаар сард тоолдог болов. Энэ хугацаа нь мал аж 

ахуйн үйлдвэрлэлийн жилтэй тохирдог, малын орлого, зарлагын үзүүлэлт бүрэн гарч 

дууссан байдаг зэрэг давуу талтай. Мал тооллого нь зөвхөн мал, гэрийн тэжээвэр амьтдын 

тоо толгойн өсөлт, бууралтыг харуулах төдийгүй сүргийн нөхөн үйлдвэрлэлийн үзүүлэлтийг 

тодорхойлж судлах, шинжлэх бололцоог олгоно.  

Хөдөө аж ахуйн салбарын боловсон хүчин, ашиглаж байгаа машин, техник, хашаа, 

худгийн тооллогыг 1996 оноос хойш гурван жил тутамд явуулж байна. Манай улсын хувьд 

мал аж ахуйн гол үйлдвэрлэгчид нь малчдын өрхийн аж ахуй юм. 

  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 дэвшүүлэхэд ашиглагдах зорилготой.  

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

ãàðãàõ ìýäýýëëèéí ãîë ýõ ¿¿ñâýð áîëãîí àøèãëàæ áàéíà.  
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ХОВД АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН  
ДЭРГЭДЭХ СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС  

 
Монгол улс, Ховд аймаг  
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1.Дотоодын нийт бүтээгдхүүн 

    Ховд аймгйин ДНБ-д ХАА-н салбарын эзлэх %  

 

Хөдөө аж ахуйн нийт үйлдвэрлэлийн хэмжээг жилийн туршид мал, амьтдыг өсгөн 

үржүүлсний болон ургамал, тариа, хүнсний ногоо тарьж ургуулсны үр дүнд бий болсон 

хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний өртгийн нийлбэр дүнгээр тодорхойлно. ХАА-н салбарын 

2017 оны хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэлээр 113.1 тэрбум төгрөгийн дотоодын нийт 

бүтээгдхүүн үйлдвэрлэх  тооцоо гарч байна. Өнгөрсөн жилийн байдлаар нийт нутгаар 

газрын гарц тааруу байсанаас малын хорогдол ихтэй, мал , ХАА-н түүхий эдийн үнэ 

буурсан нь бүтээгдхүүн үйлдвэрлэлт урьд оныхоос 1,9 % иар буурсан үзүүлэлт гарч байна.   

      

    

ХАА-Н САЛБАРЫН ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ДҮНД  

 

  ЭЗЛЭХ 
ХУВИАР, 

улс, 
бүс,аймгаар 

 

        2013 2014 2015 2016* 2017 ХБГ 

Улсын дүн 13.4 13.3 13.3 12.0 11.5 

Баруун бүс 47.8 44.6 43.8 41.7 39.8 

   Баян-Өлгий 40.5 39.3 40.7 37.8 38.0 

   Говь-Алтай 57.0 48.4 47 44.0 42.1 

   Завхан 48.9 47.2 46.8 45.9 43.5 

   Увс 48.0 44.3 41.3 39.2 37.8 

   Ховд 47.1 44.7 44.1 42.3 40.4 
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  I.ÌÀËÒÀÉ ªÐÕ, ÌÀË×ÄÛÍ ÒÎÎ, ÒÝÄÍÈÉ ÑÎ¨Ë ÀÕÓÉÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ¯¯Ä 

I.1 Ìàëòàé ºðõ ìàë÷äûí òîî.   

 

Аймгийн хэмжээнд малтай өрхийн тоо 11876, малчин өрхийн тоо 7863 болж, урьд оныхоос малтай 

өрхийн тоо 254, малчин өрхийн тоо 460-аар тус тус  нэмэгдсэн байна. Энэ жилийн хувьд Монгол Улсын 

Засгийн газраас малчдын тэтгэвэрт гарах насыг 5 жилээр багасгах талаар төрийн бодлого хэрэгжиж 

байгаатай холбоотойгоор хөдөө аж ахуй, нийгмийн салбарын болон орон нутгийн хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтөд хөдөө аж ахуйн салбарын нарийвчилсан тоо мэдээлэл хэрэгцээтэй байгаа тул мэдээллийн 

тогтолцоог анхан шатны нэгжээр бүрдүүлэх шаардлагатай болсонтой холбоотой малчин өрхийн тоо нэмэгдэх  

хандлага ажиглагдаж байна.         

    Өрх, малчдын тоо 

    2015 2016 2017 2017/2016 

    Õóâü çºð¿¿ 

Ìàëòàé ºðõ, ( ìÿí ) 11,4 11,6 11.8 101.7 0,2 

Ìàë÷èí ºðõ, ( ìÿí ) 7,2 7,4 7.8 105.4 0,4 

Ìàë÷äûí òîî, ( ìÿí ) 15,2         15,7 15.0 95.5 -0.7 

Íýã ìàë÷èí ºðõºä íîãäîõ 
мал 

403 443 442   110,1             -1 

 

   Ìàë÷èí 1 ºðõºä 442  мал оногдож, 2015 онтой харьцуулахад 39 малаар нэмэгдсэн , харин 2016 онтой 

харьцуулахад хэвийн хэмжээнд байна.  Аймгийн малчин өрхийн ам бүлийн тоо 33917 мянга болж, нийт хүн 

амын 38,9  % ийг малчдын ам бүл эзэлдэг байна. 1 малчин өрхөд дунжаар 4,3 ам бүл ноогдож байна.     
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Улсын хэмжээгээр малтай өрхийн тоо 228.9 мянга, үүнээс малчин өрхийн тоо 169.7 мянга байгаагын 

малтай өрхийн 27,5 % нь, малчин өрхийн 24.9 % нь  баруун бүсэд ажиллан амьдарч мал аж ахуйгаа эрхэлдэг  

байна. Баруун бүсийн аймгаар хүснэгтээр харуулбал: 

 

     

Ховд аймгийн малчин өрхийн тоо улсын малчин өрхийн 4,6 % ийг эзэлж байна. Малчин өрхийн тоо Говьалтай 

аймгаас 0,7 мянгаар дээгүүр, харин Баянөлгий, Завхан, Увс аймгаас 1,1-1,4 мянган өрхөөр бага байна.  
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 I.2. Ìàë÷äûí ñî¸ë, àõóéí ¿ç¿¿ëýëò.   

Маë÷äûí ñî¸ë àõóéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä 

 

  
   

ªðõèéí òîî  2017/2016% 

  2015 2016 2017 

Öàхèлãаантаé эх 
үүсãэвэртэé өрх 

6573 6767 7008 103,5 

Тåлåвèçортоé өрх 5898 5880 5862 99,7 

Àâòîìàøèíòàé 
өрх 

4175 4125 4170 101,1 

Траêтортоé өрх 342 333 371 111,4 

 

Малчин өрхийн 89,1 %  буюу 7008 өрх ямар нэгэн цахилгааны эх үүсгэвэртэй болж, урьд оныхоос 241 

өрхөөр нэмэгдсэн байна. Малчдын 53,0 % нь автомашинтай болж, урьд оныхоос 45 өрхөөр нэмэгдсэн дүн 

гарлаа. Нийт малчин өрхийн 74,5  % нь телевизортой болж, телевизороороо дамжуулан  мэдээлэлээ хүлээн 

авч ажил амьдралаа зохицуулан ажилладаг байна. Мөн жилийн эцсийн байдлаар нийт малчин өрхийн гар 

утасны тоо 11742-д хүрч, өрх бүр  гар утасаар хангагдаж мэдээлэлээ авч ажиллаж байна.   

           

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

 2017 îíû áàéäëààð õºäºº àæ àõóéí ¿éëäâýðëýëä 125 ìàëûí ýì÷, 44 ìàë ç¿é÷, 15 àãðîíîì÷, 15 

ìåõàíèêæóóëàã÷ àæèëëàæ áàéíà. Аймгийн хэмжээнд 1 малын эмч буюу мал зүйчид 20394  мал оногдож байна.  

                                                   Õºäºº àæ àõóéí ¿éëäâýðëýëä áàéãàà áîëîâñîí õ¿÷èí                                                                  

  2015 2016 2017 2017/2016 

õóâü çºð¿¿ 

Ìàë ç¿é÷ 39 48 44 91,7 -4 

Ìàëûí ýì÷ 103 170 125 73,5 -45 

Àãðîíîì÷ 11 12 15 125,0 3 

Ìåõàíèêæóóëàã÷ 1 6 15 2,5д 9 

                                                             

Õºäºº àæ àõóéä àøèãëàãäàæ áàéãàà ãîë òºðëèéí òåõíèêèéí òîî 

                                                                                                                       

  2015 2016 2017 2017/2016 

Õóâü          Çºð¿¿ 

Òðàêòîð 342 342 371 108,5 29 

¯ð òàðèàíû êîìáàéí 1 3 2 66,7 -1 

Траêтор хадуур    158   

Морèн хадуур 15 10 24 240,0 14 

 Хаман бооãч      34    

      ХАА-н үйлдвэрлэлд трактор 371, үр тарианы комбайн 2, трактор хадуур 158, морин хадуур 24, хаман боогч  

34  тус тус ажиллаж, малчид тариаланчид ашиглаж байна.            
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 II. ÌÀË, ÒÝÆÝÝÂÝÐ ÀÌÜÒÄÛÍ ÒÎÎ,Á¯ÒÝÖ 

       II.1. Ìàëûí òîî.      

Мал тооллогын дүнгээр оны эцэст малын тоо 3 сая 446.6 мянган толгойд хүрч, өмнөх оныхоос 
165.9 мянган толгой буюу 5,1 хувиар өсч, 5 төрөлдөө өссөн дүн гарлаа. Улсад тоологдсон малын  5.1 % -
ийг Ховд аймгйин мал эзлэж байна.Нийт мал сүргийн 0.7% тэмээ, 3.8 % нь адуу, 5.8 % нь үхэр, 38.5% нь хонь, 
51,2 % нь ямаан сүрэг эзлэж байна. 

 
 

 
  
 
Сүргийн бүтэцийг авч үзэхэд  сүүлийн 4 жилээр харахад ямааны тоо толгой маш их өсөж байгаа нь нэг 

талаас ямааны ноолуур өсөж малчдын худалдан авах чадвар сайжирч  байна нөгөө талаас бэлчээрийн даац 

хэтэрч байгаа учраас малчид маань малаа тооны талаас нь биш чанарын талаас нь өсгөвөл чухал байна. 
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     Малын тоо улс,  бүсээр  
 

төрөл  

2014 2015 2016 2017 2017/2016 

        зөрүү хувь 

Улс  51982.6 55979.7 61542 66218.9 4676.9 107.6 

Баруун бүс 12544.5 13711.1 15134 16201.5 1067.5 107.1 

Баянөлгий 1883.6 2021 2167.4 2226.1 58.7 102.7 

Говьалтай 2578.1 2922.6 3497.5 3801.6 304.1 108.7 

Завхан 2895.9 3133 3405.4 3597.3 191.9 105.6 

Увс  2561.3 2729.1 2783.5 3129.8 346.3 112.4 

Ховд 2625.6 2905.4 3280.6 3446.6 166.0 105.1 

 

Ховд аймаг нийт малаараа улсад 11-р байранд, тэмээгээрээ 7, адуугаараа 13, үхрээр 19, хониор 12, 

ямаагаараа 6-р байранд жагсаж байна. Улсад хамгйин их малтай аймаг Өвөрхангай /5743,5/, хамгийн бага 

малтай Орхон аймаг /122,3 / мянган толгой малтай байна. Эхний 11 дугаарт жагсаж байгаа аймгуудад 

баруун бүсээс Говьалтай, Завхан, Ховд аймгууд багтаж байна.  
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Мал 5 төрөлдөө өсөв. 

        

         

 
 

       

        

        

      

1.7 мянга буюу 107.1% 
иар  өсөв 
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9.4 мянгаар буюу 107.7 
%иар өсөв. 

        

        

        

        

         

 
 

  

 

 
 

    

        

        

      

18.4 мянгаар  буюу 110.1 
% иар өсөв. 

        

        

        

        

        

         

 
 

       

        

        

      

58.3 мянгаар буюу 104.6 
% иар өсөв. 

        

        

        

        

        

         

 
 

  

 

 
 

    

        

        

      

80.5 мянгаар буюу 104.6 
% иар өсөв. 

        

        

        

        

         

 

 Нийт тоологдсон малын 1426,5 мянган мал буюу 41,4 % нь эм мал,2020,1 мал буюу 58,6 % нь 

эр мал эзлэж байна.  
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    Малын тоо төрлөөр мян.тол 

   

  2014 2015 2016 2017 2017/2016 

   Õóâü çºð¿¿ 

Á¿ãä 2625,6 2905.4 3280.6 3446,6 105,1 165,9 

Òýìýý 20,6 21.8 23.9 25,6 107,3 1,7 

Àäóó 96,2 107.6 122.7 132,1 107,7 9,4 

¯õýð 138,1 156.1 182.1 200,5 110,1 18,4 

Õîíü 995,0 1098.9 1266.0 1323,6 104,5 57,6 

ßìàà 1375,4 1520.9 1685.8 1764,7 104,7 78,9 

 

 

 Ìàëûí òîîíû òîëãîéí ºñºëòөд áîã ìàëûí ºñºëò 89,6 %-иар  бог малын өсөлт эзэлж байна. Нийт мал 

сүргийн 51,2 %-ийг ямаан сүргийн тоо эзлэж байна. Малын өсөлт 2014 оноос 2016 онуудад өсөлт гарч байсан 

бол 2017 онд 165,9 мянгаар өссөн дүн гарсан ба малын өсөлт өндөр байх нь бэлчээрийн даацад муугаар 

нөлөөлөх аюулд хүрэх муу талтай.  
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Улсын хэмжээнд ямаанхаа тоогоор Ховд аймаг 6 дугаарт орж, баруун бүсийн аймгуудаас Говьалтай 

аймаг 3 дугаарт, Ховд баруун бүсдээ 2 дугаар байранд орж байна.  

 

    

 

Ямаан сүргийн тоо 1764.7 мянган толгойд хүрсэнээс төлийг хасаад 1171.1 мянган ямаан сүргээс 

жилдээ дунджаар  405 орчим тонн  ноолуур авч, 19.1 тэрбум төгрөгийн орлого олж 1 малчин өрх жилдээ 

дунджаар  2.4 сая төгрөгийн орлоготой ажиллаж байна.  Ямаан сүргийн тоог 1950 онтой харьцуулахад 4.9 

дахин өссөн байна. Ямааны ноолуурын дундаж үнийг 1995 онтой харьцуулахад үнэ 5 дахин өссөнөөс харахад 

ямааны ноолуурын үнэ өсөж, малчид амьжиргааны эх үүсвэр болгож ямааны тоо толгойг өсгөж байна.   

 

   

    

 Нийт мал сүргийн дотор ямаан сүргийн тоо сүүлийн жилүүдэд ноолуур өндөр үнэтэй байгаа учраас 

Ямааны тоо 1764,7 мянгад хүрч байна. Ямаан сүргийн тоо 1950 онд 357,4 мянган толгой байсан бол даруй 67 

жилийн дараа 1,7 саяд хүрсэн байна.  
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Ямааны ноолуурын үнэ жил бүр өсөж 60,2 мянгад хүрч, малчдын амжиргааны эх үүсвэр болж байна. 

 Улсын  хэмжээний ямааны тоо 27,3 сая хүрч, баруун бүсэд 28,2 % буюу 7,7 сая ямаа тоологдсон  

байна.        

     

Баруун бүсдээ ямаан сүргийнхээ тоогоор Говьалтай аймгйин дараа орж байна. Сүргийн бүтэцийг авч 

үзэхэд  сүүлийн 4 жилээр харахад ямааны тоо толгой маш их өсөж байгаа нь нэг талаас ямааны ноолуур 

өсөж малчдын худалдан авах чадвар сайжирч  байна нөгөө талаас бэлчээрийн даац хэтэрч байгаа учраас 

малчид маань малаа тооны талаас нь биш чанарын талаас нь өсгөвөл чухал байна. 

Нийт мал сүргийн тоо дотроос хонин сүргийн тоо 38,4 % ийг эзлэж байна. 2016 онтой харьцуулахад 

57,6 мянган толгойгоор өссөн байна.  

 

Аймгийн хэмжээнд тэмээн сүргийн тоо 25,6 мянган тэмээ тоологдож, 2017 оныг 1980, 1990 оны 

дундажтай харьцуулахад тэмээний тоо 14,0 мянган толгойгоор буурч байна. 1960 онд 48,2 мянган тэмээтэй 

байснаа өнгөрсөн 57 жилийн дараа тэмээний тоо 22,6 мянган тэмээгээр тус тус буурч байна. Тэмээ өсгөх 

бодлогыг асар өндөрт тавьж малчдын дэмжих, урамшуулж, тэмээнээс гарч бүтээгдхүүн, үүдэхүүний үнэ 

ханшийг бодлогоор өсгөх,  сүү хоормог нь  хүний эрүүл мэндэд асар их ач холбогдолтойг ард түмэнд сайн 

ойлгуулж,тэмээн сүргийг өсгөн үржүүлэх бодлого боловсруулах шаардлага зүй ёсоор гарч байна.  
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Улсын хэмжээнд 434,1 мянган тэмээн сүрэг тоологдсоны дотор баруун бүсэд 23,9 % нь байна. Тэмээг 

уналга эдэлгээнд хэрэглэхгүй болсон нөгөө талаар малын ашиг шимийг ашиглахгүйгээс тэмээн сүргийн тоо 

буурах хандлагатай боллоо.  

 

 

 

 

    

Тэмээнийхээ тоогоор Говьалтай аймгийн дараа орж байна.  

        

 

 
 

        

         

         Адуугаараа Мянгад сум 12111                                              Ямаагаараа Манхан сум 159476 

 

 
 

        

         

         

         

   

Тэмээгээр Дөргөн сум 4768 
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         Хониороо Дарви сум 140418 
   

Үхрээрээ Булган сум 30011 

     

 

   
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

            

       

   

                                                                                                             

 
 Мал тооллогын дүнгээр мàëûí бүтцэд 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 

2014 2015 2016 2017 

Á¿ãä 100 100,0 100.0 100.0 

Òýìýý 0,8 0,8 0.7     0.7 

Àäóó 3,7 3,7 3.7 3.8 

¯õýð 5,2 5,4 5.6 5.8 

Õîíü 37,9 37,8 38.6 38.5 

ßìàà 52,4 52,3 51.4 51.2 

               

                 Ìàëûí  á¿òöýýñ ¿çýõýä íèéò ìàëûí 51,2 % ÿìààí ñ¿ðýã эзлэж байгаа урьд оныхоос 0,2 % иар 

буурсан хэдий ч сүүлийн жилүүдэд ямааны ноолуур өсч байгаатай холбоотой ямаа өсгөх бодлогыг малчид 

барьж, бэлчээрийнхээ даацыг бодвол ямааны тоог жил бүр бага багаар цөөрүүлэх  зөв алхам юм.   

Малчдын маань жилийн хэрэглээг хангадаг малын үүлдэхүүн  ноолуур учраас ямааны тоо өсөөд 

байна. 2016 оныг 1980,1990 оны дундаж өсөлттэй харьцуулахад 850,7 мянган толгойгоор ямаан сүрэг  

өссөн дүн гарч байна. Харин бод малыг малын бүтцийн сүүлийн 4 жилээс харахад адуу , үхэр хэвийн 

хэмжээнд, тэмээн сүрэг бага зэрэг буурах хандлага ажиглагдаж байна.  
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     Хонин толгойд шилжүүлбэл  
 

    

№ Сум 
2016 2017 

төрлөөр  

    тэмээ адуу үхэр хонь ямаа 

         1 Алтай 228485 276255 5880 50841 67422 62155 89957 

2 Булган 411426 465681 10635 75194 180066 57259 142527 

3 Буянт 338297 381840 1330 79856 129558 67958 103138 

4 Дарви 337410 332407 7490 61796 39432 140418 83271 

5 Дөргөн 189466 219611 23840 41594 28722 34407 91048 

6 Дуут 215579 234249 325 25123 63792 74425 70584 

7 Зэрэг 274215 281420 11635 48776 53514 74236 93259 

8 Манхан 397801 399443 16440 67039 55158 117278 143528 

9 Мянгад 377197 405882 6015 84777 96318 99934 118838 

10 Мөст 323565 351435 4060 48118 105828 104271 89158 

11 Мөнххайрхан 193171 208475 855 24339 62754 66802 53725 

12 Үенч 210844 228064 5415 37898 69408 47154 68189 

13 Ховд 250747 265444 3350 42889 48144 65624 105437 

14 Цэцэг 214981 255706 3850 50204 48060 74643 78949 

15 Чандмань 394743 361447 18285 66997 56964 104057 115144 

16 Эрдэнэбүрэн 302981 306282 7075 76839 38880 94727 88761 

17 Жаргалант 192848 194246 1820 42364 59052 38231 52779 

 
Дүн 4853756 5167887 128300 924644 1203072 1323579 1588292 

  Тайлбар: тэмээ-5, адуу-7,үхэр-6,хонь-1 хонь, ямаа-0.9 коэфф-ыг ашиглав.  
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   Эх үүсвэр : Ховд аéмãèéн 2017-2018 оны өвөл, хаврын бэлчээрèéн даац, баãтаамжèéã 

тодорхоéлсон дүн. 

                                                                                  

      

I.2 Õóâèéí / àìèíû / ìàëûí òîî.  

 2017 îíä õóâèéí ìàëûí òîî 3434,2 ìÿíãàí òîëãîé мал буюу  99.6 õóâèéã èðãýäèéí ìàë, 0,4 хувь буюу 

12,4 мянган толгой албан байгуулагын мал байна. Аймгийн хэмжээнд 28 аж ахуй нэгж, төсөвт байгууллагад 

тэмээ 53, адуу 576, үхэр 838, хонь 5131, ямаа 5563  мал тоологдов.     

       2017 îíû ýöýñò äýõ èðãýäèéí õóâèéí ìàëûí á¿ëýãëýëòýýñ àâ÷ ¿çâýë 100 õ¿ðòýë  òîëãîé ìàëòàé ºðõèéí òîî  

3,3 ìÿíãà болж урьд оныхоос 82 малтай өрхөөр буурсан, харин  101-200 малтай өрх, 201-500 малтай өрх, 

501-999 малтай өрх, 1000-1499 малтай өрхүүд урьд оныхоос 18-209 өрхөөр нэмэгджээ.100-200 хүртэл толгой 

малтай өрх  нийт малтай өрхийн 50,8 эзлэж байгаагаас õàðàõàä манай аймгийн дундаж ам бүлийн тоо 4,3  

орчим байгаа энэ ам бүлд 200  õ¿ðòýë òîëãîé ìàë ºðõ àì á¿ëýý òýæýýõýä õ¿íä ë àñóóäàë áàéãààã баг  ñóìäûí 

óäèðäëàãóóä öººí ìàëòàé ºðõèéã ìàëæóóëàõàä àíõààð÷ àæèëëàõ øààðäëàãàòàé áàéíà. Харин 201-999 орчим 

малтай өрх нийт өрхийн 44,8 %, 1000 ба түүнээс дээш малтай өрх нийт өрхийн 4,4 %-ийг тус тус  эзлэж байна.  

                                                                                                                         

    Малтай өрхийн малын бүлэглэлт 

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

  2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Ä¿í 11424 11626 11880 100 100,0 100 2895.9 3268,5 3434.2 

100 õ¿ðòýë ìàëòàé 3753 3449 3367 32.9 29,7 28.4 170.1 156,5 154.5 

101-200  ìàëòàé 2747 2645 2663 24.1 22,7 22.4 400.6 385,8 390.2 

201-500  ìàëòàé 3363 3627 3836 29.4 31,2 32.3 1054.7 1148,6 1227.8 

501-999  ìàëòàé 1167 1414 1483 10.2 12,1 12.5 775.4 953,4 992.9 

1000-1499  ìàëòàé 341 414 457 3 3,5 3.8 394.5 481,5 529.2 

1500-2000  ìàëòàé 37 56 54 0.3 0,5 0.5 63.3 92,5 90.4 

2001-ýýñ äýýø  
ìàëòàé 

16 21 20 0.1 0,2 0.1 37.3 50,2 49.2 

 

      Аймгийн хэмжээнд 1 ìàëòàé  ºðõºä 289 толгой мал оногдож, 2016 оныхоос 8 толгойгоор 

нэмэгджээ.   
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   Ìÿíãàò ìàë÷äûí òîî   

1000 ба түүнээс дээш мал тоолуулсан малтай малчдын тоо 531 болж урьд оныхоос 48 малчнаар 

нэмэгдэв. Аймагтаа Мөнххайрхан сумын Хаг багийн малчин М.Баттулга /3149/, Дарви сум Дэлгэр багийн 

малчин Г.Ганбаатар /2922/, Манхан сум Зэрэг гол малчин Б.Дэчингончиг /2764/, Дуут сум Хөхбэлчир багийн 

малчин Б.Амгаланбаяр /2725/, Эрдэнэбүрэн сум  Хонгио багийн малчин Н.Олонбаяр /2652/ мал тоолуулж 

малаараа тэргүүлж байна.  

№ Сум 

1000 ба түүнээс 
дээш малтай өрхийн 

тоо 

2016 он 2017 

1 Алтай 22 29 

2 Булган 10 14 

3 Буянт 18 26 

4 Дарви 67 67 

5 Дөргөн 7 13 

6 Дуут 28 38 

7 Зэрэг 20 22 

8 Манхан 51 48 

9 Мянгад 24 29 

10 Мөст 28 39 

11 Мөнххайрхан 11 15 

12 Үенч 4 5 

13 Ховд 35 41 

14 Цэцэг 19 30 

15 Чандмань 63 45 

16 Эрдэнэбүрэн 71 62 

17 Жаргалант 5 8 

 
Дүн 483 531 
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 Мÿíãàò ìàë÷äûí òîî õýäèéãýýð íýìýãäýæ áàéãàà ч òºäèé ÷èíýý мал цөөтэй буюу малгүй айл өрхийг 

малжуулахад анхаарч ажиллах шаардлагатай  байна. Мянгат малчдын тоо сүүлийн 4 жилд 231 малчнаар  

нэмэгдсэн байна. Гэхдээ мàë÷èä ìàëàà òîîíû òàëààñ íü áèø ÷àíàðûí òàëààñ íü ìàëûíõàà á¿òöèéã  çºâ 

çîõèñòîé сүргийн бүтцээ  ÷óõàëчлах нь зүйтэй байна.    

  

 

  

Õàìãèéí îëîí ìÿíãàò ìàë÷èäòàé ñóìààð Ýðäýíýá¿ðýí ñóì 62, Дарви 67, Чандмань 45,  Манхан ñóì 48 

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 

 Нийт тоологдсон малын 41,4 % буюу 1426,5 мянган толгой эх мал буюу хээлтэгч байна.    

    

 

2014 2015 2016 2017 2017/2016 

         õóâü Çºð¿¿ 

Á¿ãä 1077,6 1161.3 1337.5 1426,5 106,6 89,0 

Èíãý 6,5 6.8 7.5 7,9 105,3 0,4 

Ã¿¿ 27,8 30.6 35.8 39,3 109,7 3,5 

¯íýý 51,8 56.4 65.9 73,1 110,9 7,2 

Ýì 
õîíü 

427,2 461.6 537.2 575,1 107,0 37,9 

Ýì 
ÿìàà 

564,1 605.8 691.0 730,9 105,8 39,9 

                                                                                           

     II.4 Òºë áîéæèëò.  

 

 

Аймгийн хэмжээгээр 1337.5  мянган хээлтэгчийн 92.9  % буюу 1242.1  мянган эх мал төллөж, гарсан 

төлийн 97.1 % буюу 1206.5 мянган төл бойжуулж урьд оныхоос 161.5 мянган төл илүү бойжууллаа.Төлийн 

хорогдол 37.2 мянгад хүрч, урьд оны  мөн үеийнхээс 1.8 мянган төлөөр нэмэгдсэн байна. Төлийн хорогдол  

Мянгад /4.2/,Манхан /4.6/, Зэрэг  /4.2/, Мөст /3.6/,  /Ховд /3.2 / мянган сумдад нийт хорогдлын 53.2 % хамгийн 

их хорогдолтой байна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оны эхний 1161,3 мянган хээлтэгчийн 93,0 % буюу 1079,8 мянган эх мал 
төллөж, гарсан төлийн  96,8 % буюу 1045,4 мянган төл хүлээн авлаа. 
Бойжуулсан төлийг урьд онтой харьцуулахад 34,0 мянган төлөөр илүү төл 
бойжуулав. Төлийн хорогдол 35,3 мянгад хүрч, урьд онтой харьцуулахад 
10.6 мянгаар төлийн хорогдол нэмэгдсэн дүн гарсан байна. Малчдын маань 
хөдөлмөрийн үр дүнд түүхэнд анх удаа 1045,4 мянган төл бойжууллаа. 
Төлийн хорогдол Дөргөн /3688/, Чандмань /6998/ , Булган /3299/, Манхан 
/2945/ сумдад нийт хорогдлын 47,8 % эзлэж байна.  
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              Төл бойжилт,мян.тол 

  Á¿ãä   ¿¿íýýñ 

  2014 2015 2016 2017 áîòãî óíàãà òóãàë õóðãà èøèã 

Ãàðñàí òºë 898 1036.1 1080,7 1243,5 4,4 31,1 58,7 514,5 634,8 

Áîéæñîí òºë 872,6 1011.4 1045,4 1206,5 4,2 29,8 56,8 500,8 614,9 

Áîéæèëòèéí % 97,2 97.6 96,8 111,7 93,9 95,8 96,7 97,5 96,9 

                    

     

 Монгол улсын хэмжээгээр 2016 оны эцсийн байдлаар 19,7 сая төл хүлээн авсаны 23,8 % ийг баруун 

бүсийн аймгуудын төл эзлэж байна. Баруун бүсдээ бойжуулсан төлийн тоогоороо Ховд аймаг Завхан аймгийн 

дараа орж байна.  

         Бойжуулсан төл улс, бүсээр   

    

төрөл  

2014 2015 2016 2016/2015 

      зөрүү Хувь 

Улс  17246 19179.5 19721,7 542,2 102,8 
Баруун 
бүс 4196.5 4797.5 4763 -34,5 99,3 

Баянөлгий 664.4 781 789.8 8,8 101,1 



ÕÀÀ-í ñàëáàðûí дэлгэрэнгүй òàíèëöóóëãà                                                               2017 îí   

 

Õîâä àéìãèéí ñòàòèñòèêèéí õýëòýñ                                                                                    26 
 

Говьалтай 821.4 945.6 1080,6 124.2 115.1 

Завхан 979 1074.5 1049.5 -25 97.6 

Увс  859.1 984.9 797,7 -187.2 80,9 

Ховд 872.6 1011.4 1045.4 34,0 103.3 
 

    

  

   100 эхээс бойжуулсан төл,сумдаар   

№   2015 2016 2017 ботго унага тугал хурга ишиг 

1 Àëòàé 101 101 106 87 102 107 110 104 

2 Áóëãàí  96 92 73 52 74 80 78 70 

3 Áóÿíò 90 93 83 54 85 75 87 81 

4 Äàðâè  98 98 98 62 87 92 100 97 

5 Äºðãºí  89 61 89 49 81 78 94 90 

6 Äóóò  99 99 94 93 92 91 96 93 

7 Çýðýã 83 91 88 54 81 82 92 87 

8 Ìàíõàí  89 83 83 51 74 80 86 83 

9 Ìÿíãàä 86 88 99 79 98 100 102 97 

10 Ìºñò  101 98 89 46 70 84 91 89 

11 Ìºíõõàéðõàí 88 91 88 24 69 90 89 87 

12 Yåí÷  96 90 77 50 74 78 78 76 

13 Õîâä  96 92 97 68 91 85 103 94 

14 Öýöýã  93 96 99 52 96 98 100 100 

15 ×àíäìàíü  98 78 90 54 68 75 93 90 

16 Ýðäýíýá¿ðýí  95 91 84 47 85 84 84 84 

17 Æàðãàëàíò  100 100 101 106 96 99 104 100 

     
   

    Ä¿í 94 90 90 55 83 86 93 89 

 

   

100 эхээс бойжуулсан төлийг сумдаар авч үзвэл Алтай , Цэцэг, Мянгад, Дуут,Дарви, Жаргалант 94-

106 төл авсан байна. Аймгийн хэмжээнд 100 ýõýýñ áîòãî 55, óíàãà 83, òóãàë 86, õóðãà 93, èøèã 89 òóñ òóñ 

áîéæóóëñàí áàéíà,                                                                                                                                                                         

              II.5 Òîì ìàëûí ç¿é áóñûí õîðîãäîë.    
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  Жилийн эцсийн байдлаар  30.3 мянган толгой мал зүй бусаар  хорогдож, урьд оны мөн үетэй 

харьцуулахад 26.7 мянгаар хорогдол доогуур байна.   

 Нийт хорогдлын 88,0% ийг бог малын хорогдол эзлэж байна.  

 

      

  

 
 
 
 
Аймгийн  хэмжээний нийт хорогдлын Мянгад, Үенч, Булган, Ховд, Манхан сумдад 17.7  мянган толгой 

мал хорогдож, нийт хорогдлын 58.2  %-ийг эзлэж байна. Энэ жил манай аймгийн нийт нутгаар гандуу газрын 

гарц тааруу жил болсонтой  холбоотой  мал бүхий иргэд болон малчид байгалийн хадлан, хужир шүү, гар 

тэжээл өвөлжилтийн бэлтгэлээ маш сайн базааж өвөлдөө өнтэй сайн өвөлжих, хаврын хавсарга салхинаас 

хамгаалах нь чухал байна.  

 



ÕÀÀ-í ñàëáàðûí дэлгэрэнгүй òàíèëöóóëãà                                                               2017 îí   

 

Õîâä àéìãèéí ñòàòèñòèêèéí õýëòýñ                                                                                    28 
 

Манай аймгийн нийт нутгаар орж цасан бүрхүүлтэй тогтож, ид хүйтрэлтийн үе эхэлсэнтэй 

холбогдуулан малчид малд явахдаа цаг агаарын байдлыг ажих, малын хэвтэр бууц, хаваржаалалт, шороон 

шуурганаас болгоомжлох нь чухал байна.  

  Нийт хорогдлын 2.3 % нь ямар нэгэн халдварт өвчний хорогдол эзлэж байна. 

 
Улсын хэмжээнд 888,0 мянган толгой мал зүй бусаар хорогджээ. Нийт хорогдсон мал 14,7 % нь 

баруун бүсийн хорогдол эзлэж байна.  

  
 
 
Малын зүй бус хорогдол Завхан, Увс аймгаас 0,3-10,3 мянгаар бага, Говьалтай, Баянөлгий 12,5-19,4 

мянгаар их хорогдолтой байна.  

    

   

 

Сүүлийн 4 жилийн хорогдлыг харьцуулж үзэхэд 2014, 2015 оноос 3,0-13,1 мянгаар их, харин 2016 

онтой харьцуулахад 26,8 мянгаар доогуур байна.  

 

Ñ¿¿ëèéí 4 æèëèéí çýðýãö¿¿ëýëòýýñ õàðàõàд óðüä îíûõîîñ хонь, ямааны õîðîãäîë 9,9-28,8 мянган 

толгойгоор íýìýãäñýí, тэмээ, адуу үхэр хэвийн хэмжээнд хорогдолтой дүн гарч байна.  

 
     Том малын зүй бусхорогдол,мян,тол    
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төрөл 2014 2015 2016 2017 

Á¿ãä 27,3 17.2 57.1 30,3 

Òýìýý 0,1 0.1 0.1 0,1 

Àäóó 1 1.1 1.5 1,3 

¯õýð 1,4 1.3 2 2,1 

Õîíü 9 6.3 16.2 10,9 

ßìàà 15,7 8.4 37.2 15,8 

          

 
 
 

Оны эхнèé малд хороãдлын эçлэх %  

                                                                                  

 2013 
он 

2014 
он 

2015 
он 

2016 
он 

2017 
он 

Á¿ãä 1.1 1,2 0.6 1.9 0,9 
Òýìýý 1 0,7 0.7 0.5 0,6 
Àäóó 1.5 1,2 1.1 1.4 1,0 
¯õýð 1.8 1,2 0.9 1.3 1,1 
Õîíü 1 1,0 0.6 1.5 0,8 
ßìàà 1.1 1,3 0.6 2.4 0,9 

                                                            
Îíû ýõíèé ìàëä õîðîãäëûí ýçëýõ % èéã àâ÷ ¿çâýë  òýìýý 0.6, àäóó 1,0, ¿õýð 1,1, õîíü 0,8, ÿìàà 0,9 % 

нь хорогдсон бàéíà. Урьд оныхоос бүх төрөлдөө 0,1-1,5 % иар буурсан байна.  

 

III.6. Ìàëûí õýýë, õàÿëò, ñóâàéðàëò.   

2017 îíä îíû ýõíèé õýýëòýã÷ ìàëûí 8,9 õóâü áóþó 118,9 ìÿíãàí ìàë õýýë õàÿæ, ñóâàéðñíû óëìààñ  

òºë ºãººã¿é áàéíà. Òºë ºãººã¿é õýýëòýã÷ ìàëûí 87,6 õóâü áóþó 104,2 ìÿíãà íü ñóâàéðñàí, 12,4 õóâü áóþó 14,7 

мÿíãà íü õýýë õàÿñàí õýýëòýã÷ áàéíà. Нийт сувайрсан малын 88,8 % нь бог , 11,2 % нь бод мал сувайрсан 

байна. Нийт хээл хаясан малын 75,5 % нь ямаа хээл хаясан байна.   

Хээл хаяж,сувайрсан малын тоо 

   Òºë ºãººã¿é õýýëòýã÷ Ñóâàéðñàí Õýýë õàÿñàí 

  2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Á¿ãä 40,7 38.9 99,1 118,9 27,4 32.8 63,5 104,2 13,3 6.1 35,6 14,7 

Èíãý 0,1 0.2 0,3 - 0,1 0.2 0,3 0,1 - - - - 

Ã¿¿ 3,4 3.3 4,2 5,1 2,9 3.1 3,7 4,7 0,5 0.2 0,5 0,4 

¯íýý 4,8 4.6 6,1 7,9 4,4 4.4 5,8 7,2 0,4 0.2 0,3 0,7 

Ýì 
õîíü 

11,4 11.9 24,7 39,4 9,4 11.1 23,5 37,0 2,0 0.8 1,2 2,4 

Ýì 
ÿìàà 

20,9 18.8 63,5 66,7 10,5 13.9 30,1 55,6 10,4 4.9 33,5 11,1 

 

Íèéò  òºë ºãººã¿é ìàëûí äîòðîîс 56,1% нь ÿìààн сүрэг бусад малыг бодоход хээл хаяж, сувайрч 

төлөө өгдөггүй малын чанараараа бусад малыг бодоход муу болох нь харагдаж байна. Ямаан сүрэг áàéãàë 

öàã àãààðûí õ¿íäðýë áýðõøýýëèéã äàâæ òóóëàõ ÷àäâàð ìóó, áóñàä ìàëûã áîäîõîä õàðüöàíãóé ñºðºã òàëòàé 

ìàë áîëîõ íü àæèãëàãäàæ áàéíà.  
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2017 онд 118,9 мянган мал төлөө өгөөгүйн хэрээр тийм тооны төл хүлээн авах боломжийг алдаж 

байна.    

 

   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

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

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

õýâýýð áàéíà. 

            2017 îíä 25,2 ìÿíãàí õýýëò¿¿ëýã÷ ìàë òîîëîãäîæ, 2016 îíûõîîñ 101,5 õóâèàð áóþó 0,4 ìÿíãààð ºññºí 

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

óõíà îðóóëах ººð àéìãààñ ñ¿¿íèé ÷èãëýëèéí ¿íýý, õóðäàí óäìûí àäóó áàñ íýëýýä àâ÷ èðæ, ìàëûíõàà óäàì 

óãñàà, чанарыг ñàéæðóóëах арга хэмжээ авч ажиллах нь чухал байна.        

 
Хээлтүүлэгч малын тоо  
 

  2014 2015 2016 2017 

Á¿ãä 21550  23239 24795 25177 

Áóóð 260  305 311 317 

Àçàðãà 3273  3439 3946 4110 

Áóõ 2012  2253 2652 2748 

Õóö 6732  7367 7735 7936 

Óõíà 9273  9875 10151 10066 

 
                                                                         

¯ðæëèéí íîðìîîð áîã ìàëûí  õóâüä íýã õýýëò¿¿ëýã÷èä 25-30 õýýëòýã÷ íîãäîõ ¸ñòîé áàéõàä 2017 îíä 

àéìãèéí äóíäæààð íýã õóöàíä   72 ýì õîíü, íýã óõíàä 72 ýì ÿìàà íîãäîæ, үржлийн нормоос  2.6 äàõèí ºíäºð 

¿ç¿¿ëýëò ãàð÷ áàéíà. Õàðèí ингэ нормдоо, àçàðãà, áóõ нормоосоо бага байна.  
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 Хээлтэãч, хээлтүүлэãчèéн тохèроо  

  

 
 
 
   

¯ðæëèéí 2014 2015 2016 2017 

  Íîðì         

Èíãý 20-25 25 22 24 25 

Ã¿¿ 12-15 8 9 9 9 

¯íýý 35-45 26 25 25 27 

Ýì 
õîíü 

25-30 63 62 69 72 

Ýì 
ÿìàà 

25-30 61  61 68 72 

 

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 2.6 äàõèíààð ºíäºð áàéãàà íü 

¿ðæëèéí íîðì àëäàãäсан үзүүлэлт харагдаж байгааг сумдын 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.     

Хэрэглээний мал, мян,тол 

  2014 2015 2016 2017 

Á¿ãä 373,2 400,9 510,0 848,8 

òýìýý 1,0 1,1 1,3 2,8 

Àäóó 6,8 7,2 10,1 19,7 

¯õýð 14,1 14,3 22,7 36,1 

Õîíü 157,5 166,5 211,5 355,4 

ßìàà 193,8 211,8 264,4 434,7 

         

Хэрэглээний малын 71,6,% нь зах зээлд борлуулсан, 28,4 % нь хүнсэнд хэрэглэсэн мал байна.  
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Малтай 1 өрх жилдээ 20 толгой малыг  хүнсэндээ хэрэглэж, 51 мал зах зээлд худалдан борлуулсан, 1 

малчин өрх 31 малыг хүнсэндээ, 78 малыг зах зээлд борлуулж амьдрал ахуйгаа дээшлүүлсэн тооцоо  гарч 

байна. 

   

Хэрэглээний малыг сүүлийн 4 жилийг зэрэгцүүлж үзэхэд 2014-2016 онуудад хэрэглээний мал хэвийн 

хэмжээнд байсан бол 2017 онд урьд оныхоос 338,8 мянган толгойгоор огцом өсөлт гарч ирсэн нь нийт нутгаар 

өвс ногоо муутай гандуу байсан учраас малчид өвөлжилт хүндрэх магадлал байгаа учраас малчид малаа зах 

зээлд худалдан борлуулсан байна.    

    

 

 

II.9. Ñ¿ðãèéí á¿òýö.    

2017 îíû  áàéäëààð ìàë ñ¿ðãèéã á¿òöýýð íü  àâ÷ ¿çâýë 0.7 % íü õýýëò¿¿ëýã÷, 26,6 % íü өсвөр насны 

мал, 41,4 % нь хээлтэгч, 31,3 % íü нас гүйцсэн  ìàë òóñ òóñ ýçëýæ áàéíà.  Нийт малын 72,7 % нь нас гүйцсэн 

мал байна.                                                  
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 Ñ¿ðãèéí á¿òýö, òîëãîé                                                               

            

  Òºë, ºñâºð íàñíû Íàñ ã¿éöñýí  

 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Á¿ãä 774,6 864.2 916,9 917,1 1243,4 1117,4 1111,1 1078,2 

Òýìýý 4,3 4.9 3,5 1,7 6,5 6.9 14,8 15,7 

Àäóó 16,3 16.7 22,9 9,8 27,8 34.3 72,9 78,9 

¯õýð 24,1 35 31,3 12,8 23,4 29.2 101,2 111,9 

Õîíü 318,2 351.3 388,8 400,5 545,6 569,0 407,9 340,1 

ßìàà 411,7 456.3 470,4 492,3 640,1 478,0 514,3 531,6 

 
   

      үргэлжлэл       

  Õýýëòýã÷ Õýýëò¿¿ëýã÷ 

 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Á¿ãä 1077,6 1161 1337,5 1426,5 21,5 23.1 24,7 25,2 

Òýìýý 6,5 6.8 7,5 7,9 0,2 0.3 0,3 0,3 

Àäóó 27,8 30.6 35,7 39,3 3,3 3.4 3,9 4,1 

¯õýð 51,8 56.4 65,9 73,1 2,0 2.2 2,6 2,7 

Õîíü 427,2 461.6 537,2 575,1 6,7 7.4 7,7 7,9 

ßìàà 564,1 605.8 691,0 730,9 9,3 9.8 10,1 10,0 

 
 
 
                                                                                                                      

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

2017 îíû ýöýñò öýâýð, ýðëèéç үүлдэрийн мал 1,4 мянган өрх, 14 аж ахуй нэгж байгууллагад 283,6 

мянган байна. Мал тооллгын дүнгээр 49  гаруй үүлдэрийн мал тоологдсон байна.Урьд нь байгаагүй шинэ 

шинэ үүлдэрийн мал тухайн суурь дээр байгаа боловч мал тооллогоор ажиллаж байгаа тоологч нарын 

хариуцлагагүйгээс шалтгаалж тухайн суурь дээр малаа ямар үүлдэрээр сайжруулж байгаа эсэхийг тодруулж 

авдаггүйгээс шилмэл омог, цэвэр үүлдэрийн мал дутуу нөхөгдөж ирдэг байдал ажиглагдаж байна. Цаашид 

ХАА-н мэргэжилтэнгүүд малчдад зөвөлгөө сайн өгч ìàëыг ÷àíàðæóóëахад анхаарлаа хандуулах шаардлага 

тулгараад байна.  

   НУТГИЙН ШИЛДЭГ ОМОГ, ЦЭВЭР ҮҮЛДЭР, ЭРЛИЙЗ, НУТГИЙН 
САЙЖРУУЛСАН ҮҮЛДРИЙН МАЛЫН ТОО 

         
№ Омог Үүлдэр Бүгд Хээлтэгч Хээлтүүлэгч Бусад 

Өрхийн 
тоо 

ААНБ-
ын тоо 

1 Цэвэр үүлдрийн адуу Монгол 5140 2003 63 3074 38 0 

2 
Шинэ цэвэр үүлдрийн 
адуу 

  35 6 9 20 10 0 

3 Цэвэр үүлдрийн тэмээ Монгол 1 1 0 0 1 0 

4 Цэвэр үүлдрийн тэмээ Ханын хэцийн хүрэн 5 4 1 0 2 0 

5 Цэвэр үүлдрийн тэмээ 
Ламын гэгээний 
улаан тэмээ 

1 0 1 0 1 0 
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6 Цэвэр үүлдрийн үхэр Алатау 77 29 7 41 4 0 

7 Цэвэр үүлдрийн үхэр Хар тарлан 107 53 7 47 8 0 

8 Цэвэр үүлдрийн үхэр 
Казакын цагаан 
толгой 

36 27 5 4 4 0 

9 Цэвэр үүлдрийн үхэр Сэлэнгэ 2 0 2 0 0 1 

10 Цэвэр үүлдрийн үхэр Монгол 74 23 4 47 4 0 

11 Шинэ үүлдрийн үхэр   7 4 0 3 2 0 

12 Шинэ үүлдрийн үхэр Семантал 87 10 3 74 1 0 

13 Эрлийз үхэр 
Алатау Монголын 
эрлийз 

277 98 7 172 7 2 

14 Эрлийз үхэр 
Шар тарлан 
Монголын эрлийз 

251 75 7 169 6 0 

15 Эрлийз үхэр 
Хар тарлан 
Монголын эрлийз 

220 83 5 132 7 2 

16 Эрлийз үхэр 
Лимузин Монголын 
эрлийз 

7 4 0 3 0 1 

17 Эрлийз үхэр 
Казакын цагаан 
толгой Монголын 
эрлийз 

50 50 0 0 0 1 

18 Эрлийз үхэр 
Сэлэнгэ Монголын 
эрлийз 

4 1 0 3 1 0 

19 Шинэ эрлийз  үхэр   4 2 0 2 1 0 

20 Цэвэр үүлдрийн хонь Монгол 1271 731 19 521 8 0 

21 Цэвэр үүлдрийн хонь Баяд 4643 2893 88 1662 35 0 

22 Цэвэр үүлдрийн хонь Торгууд 3318 2763 65 490 20 1 

23 Цэвэр үүлдрийн хонь Сутай 1E+05 62787 1085 78593 600 1 

24 Цэвэр үүлдрийн хонь Тал нутгийн цагаан 90 40 1 49 1 0 

25 Цэвэр үүлдрийн хонь Керей 938 458 18 462 9 0 

26 Цэвэр үүлдрийн хонь Говь-Алтай 113 50 14 49 6 0 

27 Баянгол омог Баянгол омог 88 13 0 75 1 0 

28 Эрлийз хонь 
Үзэмчин  Монголын 
эрлийз 

702 400 4 298 2 0 

29 Эрлийз хонь 
Баяд Монголын 
эрлийз 

130 50 2 78 2 0 

30 Эрлийз хонь 
Байдраг  Монголын 
эрлийз 

111 20 1 90 1 0 

31 Эрлийз хонь 
Керей Монголын 
эрлийз 

1328 960 20 348 4 0 

32 Эрлийз хонь 
Говь-Алтай 
Монголын эрлийз 

60 30 1 29 1 0 

33 Эрлийз хонь 
Жаргалант 
Монголын эрлийз 

10 6 4 0 1 0 

34 Цэвэр үүлдрийн ямаа 
Дөрвөлжингийн 
буурал 

253 250 3 0 2 0 

35 Цэвэр үүлдрийн ямаа Өлгийн улаан 1800 1199 179 422 26 0 
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36 Цэвэр үүлдрийн ямаа Уулын бор 1191 814 20 357 12 0 

37 Цэвэр үүлдрийн ямаа 
Залаа жинстийн 
цагаан 

49 45 4 0 1 0 

38 
Шинэ цэвэр үүлдрийн 
ямаа 

  89693 42446 461 46786 478 5 

39 Эрлийз ямаа 
Говь гурван сайхан 
Монголын эрлийз 

120 70 2 48 1 0 

40 Эрлийз ямаа 
Уулын бор 
Монголын эрлийз 

1314 1014 26 274 13 0 

41 Шинэ эрлийз ямаа   184 97 2 85 4 0 

42   Хос зогдорт тэмээ 255 105 2 148 1 0 

43   
Галшар удмын 
азарга 

273 147 16 110 14 0 

44   Тэс хэвшлийн адуу 4 1 3 0 3 0 

45   
Англи хурдан удмын 
адуу 

14 7 3 4 1 0 

46   Баяд хонь 105 100 5 0 1 0 

47   
Баядаар сайжирсан 
хонь 

6421 3897 38 2486 17 0 

48   Өлгийн улаан ямаа 5219 5163 56 0 31 0 

49   
Өлгийн улаан 
ямаагаар сайжирсан 

14920 9027 243 5650 63 0 

 

 III.ÌÀËÛÍ ÁÝË×ÝÝÐ, ÒÝÆÝÝËÈÉÍ Õ¯ÐÝËÖÝÝ, ÕÀÍÃÀÌÆ 

III.1. Áýë÷ýýðèéí õ¿ðýëöýý.  

Àéìãèéí ãàçðûí àëáàíû 2017 îíû ãàçðûí íýãäìýë ñàíãèéí òàéëàíãààð  áýë÷ýýðèéí òàëáàé 5594,1 

ìÿíãàí ãà òàëáàéòàé буюу 73,6 % èéã áýë÷ýýðèéí òàëáàé ýçýëæ áàéíà.  
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100 га бэлчээрийн талбайд Алтай, Дарви, Дөргөн,Үенч сумдад 33-76 мал ноогдож байхад,ялангуяа 

манай аймгийн төвийн бүсийн нутгаар  Буянт,Эрдэнэбүрэн,Зэрэг, Мянгад сумдад 113-190 толгой мал ноогдож 

бэлчээрийн  даац олон дахин хэтэрч гарсан тул мал өвөлжилт, хаваржилт хүндрэх нөхцөл бүрдээд байна. 

Алтай, Булган, Үенч, Дарви сумууд бэлчээрийн талбай бусад сумдынхыг бодвол харьцангуй  өргөн уудам 

нутаг дэвсгэртэй, бэлчээрийн даац хүрэлцээтэй  байна.  
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Эх үүсвэр : Ховд аéмãèéн 2017-2018 оны өвөл, хаврын бэлчээрèéн даац, баãтаамжèéã тодорхоéлсон дүн. 

             

                   

III.2. Ìàëûí òýæýýëèéí ¿éëäâýðëýëò,õàíãàìæ.   

    2017 îíä àéìãèéí õýìæýýãýýð 65160.1 òîíí áàéãàëèéí õàäëàí áýëòãýж, урьд оныхоос 4,9 мянган  

тонноор хадлан илүү бэлтгэгдсэн байна.              

    Бэлтгэсэн хадлан, төрлөөр, тонн 

         

  2014 
он 

2015 он 2016 он 2017 он 2017/2016 
% 

Áàéãàëèéí õàäëàí 58065 55850 60256,1 65160.1 108.1 

Ãàð òýæýýë 1943,7 1867,7 1670,9 2123.7 127.1 

Ñ¿ðýë 4 - - 12.1 - 

Õóæèð ø¿¿ 4457,2 4656,7 4260,4 5484.3 128.7 

төмс ногооны хаягдал 128,2  51,6 112,5 403.8 358.9 

таримал тэжээл 1601,5  2122,8 1757,0 1666.1 94.8 

 

 Хадлангаа сайн бэлтгэж малаа онд мэнд оруулж  төл малаа тэжээлд сайн оруулах нь чухал нөгөө 

талаар хавартаа нэлээд түлхүү болдог цаг учир хужир шүү, тэжээлээ сайн бэлдэж авах нь малчдын нэг гол 

үүрэг юм.  Ийм ч учраас манай малчид 2017 онд 65.1 мянган тонн хадлан бэлтгэсэн дүнтэй байна.   

 

     

     

 Áàéãàëèéí õàäëàí ñóìäààð àâ÷ ¿çâýë Áóëãàí, Áóÿíò,Мянгад,Ховд, Үенч ñóìóóä íèéò õàäëàíãèéí 49,9 

мянган тонн буюу  76,6 % èéã òàðèàëàíãèéí á¿ñèéí ñóìäûí õàäëàí  ýçýëæ áàéíà.  

     Бэлтгэсэн байгалийн хадлан,тонн    

№ Сум/дүүрэг 

хадлан урьд 
оны 
мөн 
үеэс  

+-  

гар тэжээл урьд 
оны 
мөн 
үеэс  

+-  

2016 2017 2016 2017 
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1 

Жаргалант 
сум 

720 993.6 273.6 150 78.1 -71.9 

2 Алтай сум 1520 1610.0 90.0 56.5 277.6 221.1 

3 Булган сум 23151 27372.0 4221.0   0 0 

4 
Буянт сум 8301 7041.6 

-
1259.4 

  294.9 294.9 

5 Дарви сум 600 1345.0 745.0 107 213.9 106.85 

6 Дөргөн сум 1220 1252.3 32.3 200 207.2 7.2 

7 Дуут 101.9 36.4 -65.5 26 12.1 -13.9 

8 
Зэрэг сум 3000 3593.5 593.5 342.1 34.99 

-
307.11 

9 Манхан сум 2640 2270.2 -369.8 12.6 186.1 173.53 

10 
Мөнххайрхан 
сум 

153.5 119.5 -34.1 35.7 31.32 -4.38 

11 Мөст сум 198.7 116.5 -82.2 9.1 5.8 -3.3 

12 Мянгад сум 5810 6237.0 427.0 120.5 4 -116.5 

13 Үенч сум 6004 5323.1 -680.9   294.5 294.5 

14 Ховд сум 3100 4100.0 1000.0 194.7 300 105.3 

15 Цэцэг сум 27 83.9 56.9 8.4 2 -6.4 

16 
Чандмань 
сум 

1209 1169.1 -39.9 158.3 108.9 -49.4 

17 
Эрдэнэбүрэн 
сум 

2500 2486.5 -13.5 250 72.3 -177.7 

 

Дүн 60256 65150.1 4894.0 1671 2123.7 452.79 

 

 

2017 оны эцсээр 22252,2 тонн ургац хураан авсаны дотор төмс 9462, хүнсний ногоо 10806, үр тариа 

234,5, тэжээлийн ургамал 1749,5  тонн-ыг тус тус хураан авсан байна.  

 

  

 

Аймгийн хэмжээгээр 22.2 мянган тонн ургац хураан авч урьд оныхоос 1.7 мянган тонноор нэмэгдсэн 

дүнтэй байна. Урьд оныхоос үр тариа 74.6 тн, хүнсний ногоо 1785.3 тн, төмс 130 тн-оор нэмэгдсэн байна  
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 Энэ хавар 2.2 мянган га-д тариалалт хийгдэж урьд оныхоос 156 га-р тариалалт нэмэгдсэний дотор үр 

тариа, хүнсний ногоо, тэжээлийн ургамлын тариалалт 18.2-107.4 га-гаар илүү тариалагдав. Харин төмсний 

тариалалт 19 га- гаар буурчээ.  
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Улсын хэмжээнд 502,3 га-д тариалалт хийсэний 2,7 % ийг нь баруун бүсийн аймгуудын тариалалт 

эзлэж байна.   Тариалалтын хэмжээгээр Увс аймгйин дараа Ховд аймаг орж байна.  

Тариалсан талбай, га-гаар  улс, аймгаар 

         

төрөл  
2014 2015 2016 2016/2015 

      зөрүү хувь 

Улс  440.5 524.9 502.3 -22.6 95.6 

Баруун бүс 17.5 14.7 13.9 -0.8 94.5 

Баянөлгий 1.1 0.9 0.9 - - 

Говьалтай 1.1 1 1.2 0.1 120.0 

Завхан 2.8 2.4 1.9 -0.5 79.1 

Увс  9.9 8.2 7.8 -0.4 95.1 

Ховд 2.5 2.2 2.1 -0.1 95.4 
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    Жимс жимсгэнэ хураалтын мэдээ 
          ургац-кг, талбай –га 
 

Аймгийн хэмжээнд 75.5 тонн жимс жимсгэнэ хураан авсаны дотор чацаргана 47.7, үхрийн нүд 4.0, 

алим 10.3,арнетка,шар улаан чавга, бэсрэг алим  13.4 тн-ыг тус тус хураан авсан байна.Жаргалант, Алтай, 

Булган, Буянт, Манхан,Мөнххайрхан, Үенч, Чандмань,Эрдэнэбүрэн сумдад жимс тариалж, ард иргэдийн 

хэрэгцээг хангаж байна.Урьд оныхоос жимс хураалт 17.5 тн-оор нэмэгджээ.   1 бутнаас дунджаар 1.7 кг жимс 

авсан байна.       

    

 

 
  

Төрөл 2016 он 
2017 

он 
Чацаргана 

Үхрийн 
нүд 

Алим Бусад 

Нийт тариалсан талбай га 181.9 96.8 66.5 7.5 5.0 17.8 

Нийт бут, модны тоо  ш    71261 72582 61005 6496 1261 3820 

      Үр жимсээ өгөх бут, мод 55785 44293 37255 3650 1055 2333 

Ургац хураалт - бүгд   кг    58058.1 75472 47699 4052 10300 13421 

      Зах зээлд борлуулсан кг 31682.9 52296 30780 3335 9260 8921 

      Үйлдвэрт 501.0 0 0 0 0 0 

      Өөрийн хэрэглээнд 23188.2 17214 11017 717 1040 4440 

      Нөөцөлсөн 2371.4 5962 5902 0 0 60 

      Ажиллагчдад цалин 
хөлс хэлбэрээр олгосон 

14.5 0 0 0 0   

      Бусад 300.0 0 0 0 0   
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 IY. ÒÝÆÝÝÂÝÐ ÀÌÜÒÀÄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жилийн эцсийн мал, тэжээвэр амьтдын тооллогоор 126 гахай, 5450 тахиа, 22 бүл зөгий тус тус 

тоологджээ.  

 
 Сум/дүүрэг 

Төрөл Бүгд Хээлтэгч Хээлтүүлэгч Бусад 

Жаргалант сум Гахай 111 38 11 62 

Жаргалант сум 
       
Тахиа 

5397 5385 12   

Алтай сум 
Зөгийн 
бүл 

4       

Булган сум Шувуу 53 40 3 10 

Булган сум 
       
Тахиа 

53 40 3 10 

Булган сум 
Зөгийн 
бүл 

18       

Манхан сум Гахай 15 5 1 9 

Аймгийн дүн 

Гахай 126 43 12 71 

Шувуу 5450 5425 15 10 

Зөгийн 
бүл 

22       
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                                                         Тэжээвэр амьтдын үйлдвэрлэлт, борлуулалт 
    

Сум/дүүрэг 
Үйлдвэрлэсэн 
биет хэмжээ 

Борлуулсан 
биет 

хэмжээ 

Борлуулсан 
үнэ мян.төг 

Гахайн 
мах 
/амьдын 
жин/ кг 

2431 2400 23775.0 

Өндөг 
мян.ш 

254.2 253.1 1682.5 

Зөгийн бал  
кг 

300 230 6000.0 

 

Тэжээвэр амьтад Жаргалант, Алтай, Булган, Манхан сумдад  туслах аж ахуй хөгжүүлж байна. Зөгийг 

Алтай Булган суманд үржүүлж, 300 кг бал үйлдвэрлэж 1 кг бал 26100, өндөг 660, гахайн мах 9900 төгрөгөөр 

тус тус борлуулагдаж, ард  иргэдэд эрүүл хүнсээр хангаж байна.   

    
   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. .2017 îíû ìàë òîîëëîãîîð 2422 өрхөд 2553 õóäàã òîîëîãäîв. Худгийн тооллогноос 

харахад 3 малчин өрхийн нэг нь худагтай гэсэн тооцоо гарч  байна.      

    Худаг уст цэгийн  тоо   

№ Сум/дүүрэг 

Тоо 

Өрхийн 
тоо 

Тоо 
ААНБ-
н тоо 

Тоо 

1 Жаргалант сум 176 181 6 10 

2 Алтай сум 67 68 1 10 

3 Булган сум 920 982 0 0 

4 Буянт сум 190 205 1 1 

5 Дарви сум 118 118 0 0 

6 Дөргөн сум 107 108 0 0 

7 Дуут сум 55 55 0 0 

8 Зэрэг сум 140 144 0 0 

9 Манхан сум 146 147 0 0 

10 Мөнххайрхан сум 5 8 0 0 

11 Мөст сум 26 28 1 1 

12 Мянгад сум 139 139 0 0 

13 Үенч сум 115 122 1 5 

14 Ховд сум 34 35 0 0 

15 Цэцэг сум 16 17 1 1 

16 Чандмань сум 103 110 0 0 

17 Эрдэнэбүрэн сум 85 86 1 2 

    2442 2553 12 30 

 

Мал тооллогын дүнгээр 12 аж ахуй нэгжид 30 худаг эзэмшиж тоологдсон байна.    
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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. 

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.     

Шинээр гаргасан худгийн тайлан 
   

№ Сум/дүүрэг 
2016 
онд 

 2017 онд 
Шинээр 
гаргасан 
худгийн 

тоо, бүгд 

Үүнээс: 
инженерийн 

хийцтэй* 

Үүнээс: 
өрөмдмөл* 

Үүнээс: 
энгийн 

уурхайн* 

1 Алтай 2         

2 Булган    23     23 

3 Буянт    2 2 2   

4 Дарви 2 5 5 5   

5 Дөргөн    1 1 1 0 

6 Манхан    2 2 2   

7 Цэцэг    3 3 3 0 

8 Чандмань    1 1 1   

9 Эрдэнэбүрэн   0       

10 Жаргалант  5 

 

      

11 Үенч  6 
    12 Зэрэг  4 
    13 Мянгад  7     

  

 

Дүн 26 37 14 14 23 
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Сум/дүүрэг 

Шинээр 
худаг 

гаргахад 
зарцуулсан 
хөрөнгийн 

хэмжээ 

Үүнээс: 
Улсын 

төсвийн 
хөрөнгөөр 

Үүнээс: 
Гадаад орон, 
олон улсын 

байгууллагын 
төсөл 

хөтөлбөрийн 
хөрөнгөөр 

Үүнээс: 
Малчид 

иргэдийн 
өөрийн 

хөрөнгөөр 

Алтай         

Булган  6800.0     6800.0 

Буянт  27600.0 27600.0     

Дарви 92000.0 54000.0 38000.0   

Дөргөн  17900.0 17900.0 0.0 0.0 

Манхан  20000.0   20000.0   

Цэцэг  27000.0 0.0 0.0 27000.0 

Чандмань  13350.0 13350.0     

Эрдэнэбүрэн         

Жаргалант          

Үенч  
    Зэрэг  
    Мянгад  

    Дүн 204650.0 112850.0 58000.0 33800.0 

 

Энэ жил сумдад 37 худаг шинээр гаргаж, урьд оныхоос 11 худгаар нэмэгдэв. Шинээр гаргасан худаг 

гаргахад 204.6 сая төгрөг зарцуулсанаас 55.1%-ийг нь улсын төсвийн хөрөнгөөр, 28.3 %ийг нь төсөл, 

хөтөлбөрөөр, 16.5 % ийг малчид өөрсдийн хөрөнгөөр худаг гаргажээ. Нийт худгийн 37.8 % нь инженерийн 

хийцтэй, 62.2 % нь энгийн уурхайн худаг шинээр ашиглалтад оруулжээ. 2017 онд 25 худаг засварласанаас 28 

% нь инженерийн хийцтэй, 72 % нь энгийн уурхайн худаг засварлажээ.    

   
IY.1. Ìàëûí õàøàà,áàãòààìæ.    2017 îнд 6966 өрхөд  10671 õàøàà òîîëîãäож, хашааны тоо 203 хашаа 

шинээр баригджээ. 9 байгууллагад 24 хашаа байна.                         

Тоологдсон хашааны тоо,өрх  
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№ Сум/дүүрэг 

Нийт  хашаа 

Өрхийн 
тоо 

Нийт  
хашаа 

ААНБ-
н тоо 

Нийт  
хашаа 

1 Жаргалант сум 217 249 5 12 

2 Алтай сум 216 289 1 1 

3 Булган сум 1269 3105 0 0 

4 Буянт сум 448 615 2 3 

5 Дарви сум 271 290 0 0 

6 Дөргөн сум 241 314 0 0 

7 Дуут сум 255 332 0 0 

8 Зэрэг сум 412 428 0 0 

9 Манхан сум 400 498 0 0 

10 
Мөнххайрхан 
сум 

243 421 0 0 

11 Мөст сум 357 487 0 0 

12 Мянгад сум 615 882 0 0 

13 Үенч сум 622 673 1 8 

14 Ховд сум 464 776 0 0 

15 Цэцэг сум 226 249 0 0 

16 Чандмань сум 308 497 0 0 

17 
Эрдэнэбүрэн 
сум 

402 566 0 0 

    6966 10671 9 24 
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      Ä¯ÃÍÝËÒ 

 

 Монгол улсын үндсэн хуулинд “Мал сүрэг”-ийг үндэсний баялаг мөн гэж хуульчлан зааж, мал 

тооллогыг улсын хэмжээнд жил бүр зохион байгуулж, үр дүнг нь макро түвшинд хийгддэг тооцоо, судалгаанд 

ашиглаж, салбарын талаар удирдлагын шийдвэр гаргах мэдээллийн гол эх үүсвэр болгон ашиглаж байна.  

          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 тооллогын дүнд үндэслэн мал амьтдын өсөлт, бууралт, сүргийн бүтцэд гарч 

байгаа өөрчлөлт, мал аж ахуйн салбарын бүтээгдхүүний хэмжээг тооцон дүн шинжилгээ хийж, цаашид ХАА-н 

салбарыг хөгжүүлэх талаар төр засгийн бодлого боловсруулах, хэрэгжилтийг дүгнэхэд шаардагдах 

дэлгэрэнгүй мэдээллийг бий болгодог. ХАА-н салбарын 2017 оны хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэлээр 113.1 тэрбум 

төгрөгийн дотоодын нийт бүтээгдхүүн үйлдвэрлэх  тооцоо гарч байна.  

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

äóãààð ç¿éëèéí 1-ийн в заалт, Аймаг, нийслэл, сум дүүргийн Засаг дарга нь “Үндэсний статистикийн 

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

явуулах” гэсýí 20 äóãààð 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 ä¿ãýýð òîãòîîëûí 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 òîîëëîãîòîé õîëáîãäîí ãàðñàí çàðäëûã ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí õîðîî áîëîí á¿õ 

шатны Засаг даргын Тамгын газрын жил 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 ñóìäын Çàñàã äàðãûí òºñºâò тооллогын зардлыг íýð çààæ 

ñóóëãààã¿éгээс æèëèéí ýöñийн ìàë ÷àíàðã¿é ÿâàãääàã, áåíçèí øàòàõóóí íü õ¿ðýëöäýãã¿é, î÷èõ àéëäàà 

î÷äîãã¿é, óòñààð ÿðüæ àâäàã, 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 îðõèãäсон зэрэг шүүмжлэл малдчын дунд ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä байнга гарч áàéíà. Èéì ó÷ðààñ ìàë 

òîîëëîãîîð àæèëëàæ áàéãàà ажлын хэсэг болон òîîëîã÷ íàðûí àæëûí õàðèóöëàãûã  äýýøë¿¿ëæ àæèëëàõ íü 

÷óõàë áàéíà.  

Мал тооллогын дүнгээр оны эцэст малын тоо 3 сая 446.6 мянган толгойд хүрч, өмнөх оныхоос 

165.9 мянган толгой буюу 5,1 хувиар өсч, 5 төрөлдөө өссөн дүн гарлаа. Улсад тоологдсон малын 5.1 % -

ийг Ховд аймгйин мал эзлэж байна.Нийт мал сүргийн 0.7% тэмээ, 3.8 % нь адуу, 5.8 % нь үхэр, 38.5% нь хонь, 

51,2 % нь ямаан сүрэг эзлэж байна. 

Ìàëûí òîîíû òîëãîéí ºñºëòөд áîã ìàëûí ºñºëò 89,6 %-иар  бог малын өсөлт эзэлж байна. Нийт мал 

сүргийн 51,2 %-ийг ямаан сүргийн тоо эзлэж байна. Малын өсөлт 2014 оноос 2016 онуудад өсөлт гарч байсан 
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бол 2017 онд 165,9 мянгаар өссөн дүн гарсан ба малын өсөлт өндөр байх нь бэлчээрийн даацад муугаар 

нөлөөлөх аюулд хүрэх муу талтай 

Сүргийн бүтэцийг авч үзэхэд  сүүлийн 4 жилээр харахад ямааны тоо толгой маш их өсөж байгаа нь нэг 

талаас ямааны ноолуур өсөж малчдын худалдан авах чадвар сайжирч  байна нөгөө талаас бэлчээрийн даац 

хэтэрч байгаа учраас малчид маань малаа тооны талаас нь биш чанарын талаас нь өсгөвөл чухал байна. 

Ямаан сүргийн тоо 1764.7 мянган толгойд хүрсэнээс төлийг хасаад 1171.1 мянган ямаан сүргээс 

жилдээ дунджаар  405 орчим тонн  ноолуур авч, 19.1 тэрбум төгрөгийн орлого олж 1 малчин өрх жилдээ 

дунджаар  2.4 сая төгрөгийн орлоготой ажиллаж байна.  Ямаан сүргийн тоог 1950 онтой харьцуулахад 4.9 

дахин өссөн байна. Ямааны ноолуурын дундаж үнийг 1995 онтой харьцуулахад үнэ 5 дахин өссөнөөс харахад 

ямааны ноолуурын үнэ өсөж, малчид амьжиргааны эх үүсвэр болгож ямааны тоо толгойг өсгөж байна.   

Харин бод малыг малын бүтцийн сүүлийн 4 жилээс харахад адуу , үхэр хэвийн хэмжээнд, тэмээн 

сүрэг бага зэрэг буурах хандлага ажиглагдаж 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. 

Нийт мал сүргийн дотор ямаан сүргийн тоо сүүлийн жилүүдэд ноолуур өндөр үнэтэй байгаа учраас 

Ямааны тоо 1764,7 мянгад хүрч байна. Ямаан сүргийн тоо 1950 онд 357,4 мянган толгой байсан бол даруй 67 

жилийн дараа 1,7 саяд хүрсэн байна. Аймгийн хэмжээнд тэмээн сүргийн тоо 25,6 мянган тэмээ тоологдож, 

2017 оныг 1980, 1990 оны дундажтай харьцуулахад тэмээний тоо 14,0 мянган толгойгоор буурч байна.  

1960 онд 48,2 мянган тэмээтэй байснаа өнгөрсөн 57 жилийн дараа тэмээний тоо 22,6 мянган 

тэмээгээр тус тус буурч байна. Тэмээ өсгөх бодлогыг асар өндөрт тавьж малчдын дэмжих, урамшуулж, 

тэмээнээс гарч бүтээгдхүүн, үүдэхүүний үнэ ханшийг бодлогоор өсгөх,  сүү хоормог нь  хүний эрүүл мэндэд 

асар их ач холбогдолтойг ард түмэнд сайн ойлгуулж,тэмээн сүргийг өсгөн үржүүлэх бодлого боловсруулах 

шаардлага зүй ёсоор гарч байна.  

 Бэлчээрийн доройтол нь малын тоо толгойг хязгаартай байлгахыг шаардаж байна. Ялангуяа 

бэлчээрт халтай ямаан сүргийн тоо толгойг хязгаарлах, бог малын хувьд өсгөж үржүүлж ирсэн уламжлалт 

харьцаа 75:25 хувь буюу 3 хонь, 1 ямаа гэсэн харьцаагаар өсгөж үржүүлэхэд татварын бодлогоор зохицуулах. 

100 га бэлчээрийн талбайд Алтай, Дарви, Дөргөн,Үенч сумдад 33-76 мал ноогдож байхад,ялангуяа 

манай аймгийн төвийн бүсийн нутгаар  Буянт,Эрдэнэбүрэн,Зэрэг, Мянгад сумдад 113-190 толгой мал ноогдож 

бэлчээрийн  даац олон дахин хэтэрч гарсан тул мал өвөлжилт, хаваржилт хүндрэх нөхцөл бүрдээд байна. 

Манай аймгийн нийт нутгаар орж цасан бүрхүүлтэй тогтож, ид хүйтрэлтийн үе эхэлсэнтэй 

холбогдуулан малчид малд явахдаа цаг агаарын байдлыг ажих, малын хэвтэр бууц, хаваржаалалт, шороон 

шуурганаас  төл малыг арчлан хамгаалах нь чухал байна.   2017 îíû  áàéäëààð ìàë ñ¿ðãèéã á¿òöýýð íü  àâ÷ 

¿çâýë 0.7 % íü õýýëò¿¿ëýã÷, 26,6 % íü өсвөр насны мал, 41,4 % нь хээлтэгч, 31,3 % íü нас гүйцсэн  ìàë òóñ òóñ 

ýçëýæ áàéíà.  Нийт тоологдсон малын 1426,5 мянган мал буюу 41,4 % нь эм мал,2020,1 мал буюу 58,6 % нь 

эр мал эзлэж байна.  

Аймгийн хэмжээнд малтай өрхийн тоо 11876, малчин өрхийн тоо 7863 болж, урьд оныхоос малтай 

өрхийн тоо 254, малчин өрхийн тоо 460-аар тус тус  нэмэгдсэн байна.  
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Энэ жилийн хувьд Монгол Улсын Засгийн газраас малчдын тэтгэвэрт гарах насыг 5 жилээр багасгах 

талаар төрийн бодлого хэрэгжиж байгаатай холбоотойгоор хөдөө аж ахуй, нийгмийн салбарын болон орон 

нутгийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд хөдөө аж ахуйн салбарын нарийвчилсан тоо мэдээлэл хэрэгцээтэй 

байгаа тул мэдээллийн тогтолцоог анхан шатны нэгжээр бүрдүүлэх шаардлагатай болсонтой холбоотой 

малчин өрхийн тоо нэмэгдэх  хандлага ажиглагдаж байна.         

2017 îíû ýöýñò äýõ èðãýäèéí õóâèéí ìàëûí á¿ëýãëýëòýýñ àâ÷ ¿çâýë 100 õ¿ðòýë  òîëãîé ìàëòàé ºðõèéí 

òîî  3,3 ìÿíãà болж урьд оныхоос 82 малтай өрхөөр буурсан, харин  101-200 малтай өрх, 201-500 малтай өрх, 

501-999 малтай өрх, 1000-1499 малтай өрхүүд урьд оныхоос 18-209 өрхөөр нэмэгджээ.100-200 хүртэл толгой 

малтай өрх  нийт малтай өрхийн 50,8 эзлэж байгаагаас õàðàõàä манай аймгийн дундаж ам бүлийн тоо 4,3  

орчим байгаа энэ ам бүлд 200  õ¿ðòýë òîëãîé ìàë ºðõ àì á¿ëýý òýæýýõýä õ¿íä ë àñóóäàë áàéãààã баг  ñóìäûí 

óäèðäëàãóóä öººí ìàëòàé ºðõèéã ìàëæóóëàõàä àíõààð÷ àæèëëàõ øààðäëàãàòàé áàéíà 

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

õýâýýð áàéíà. 

            2017 îíä 25,2 ìÿíãàí õýýëò¿¿ëýã÷ ìàë òîîëîãäîæ, 2016 îíûõîîñ 101,5 õóâèàð áóþó 0,4 ìÿíãààð 

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

õóö óõíà îðóóëах ººð àéìãààñ сүргийг сэлбэх, үүлдэр угсааг сайжруулах арга хэмжээ  авах нь чухал байна.    

Íèéò  òºë ºãººã¿é ìàëûí äîòðîîс 56,1% нь ÿìààн сүрэг бусад малыг бодоход хээл хаяж, сувайрч 

төлөө өгдөггүй малын чанараараа бусад малыг бодоход муу болох нь харагдаж байна. Ямаан сүрэг áàéãàë 

öàã àãààðûí õ¿íäðýë áýðõøýýëèéã äàâæ òóóëàõ ÷àäâàð ìóó, áóñàä ìàëûã áîäîõîä õàðüöàíãóé ñºðºã òàëòàé 

ìàë áîëîõ íü àæèãëàãäàæ áàéíà.  

2017 онд 118,9 мянган мал төлөө өгөөгүйн хэрээр тийм тооны төл хүлээн авах боломжийг алдаж 

байна. ¯ðæëèéí íîðìîîð áîã ìàëûí  õóâüä íýã õýýëò¿¿ëýã÷èä 25-30 õýýëòýã÷ íîãäîõ ¸ñòîé áàéõàä 2017 îíä 

àéìãèéí äóíäæààð íýã õóöàíä   72 ýì õîíü, íýã óõíàä 72 ýì ÿìàà íîãäîæ, үржлийн нормоос  2.6 äàõèí ºíäºð 

¿ç¿¿ëýëò ãàð÷ áàéíà. Õàðèí ингэ нормдоо, àçàðãà, áóõ нормоосоо бага байна.  

Ìàë àæ àõóéí ñàëáàðûí ¿éëäâýðëýëä íýã ìàëаас ашиглах 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.    

Малчин өрхийн 89,1 %  буюу 7008 өрх ямар нэгэн цахилгааны эх үүсгэвэртэй болж, урьд оныхоос 241 

өрхөөр нэмэгдсэн байна. Малчдын 53,0 % нь автомашинтай болж, урьд оныхоос 45 өрхөөр нэмэгдсэн дүн 

гарлаа. Нийт малчин өрхийн 74,5  % нь телевизортой болж, телевизороороо дамжуулан  мэдээлэлээ хүлээн 

авч ажил амьдралаа зохицуулан ажилладаг байна. Мөн жилийн эцсийн байдлаар нийт малчин өрхийн гар 

утасны тоо 11742-д хүрч, өрх бүр  гар утасаар хангагдаж мэдээлэлээ авч ажиллаж байна. 
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2017 îíû áàéäëààð õºäºº àæ àõóéí ¿éëäâýðëýëä 125 ìàëûí ýì÷, 44 ìàë ç¿é÷, 15 àãðîíîì÷, 15 

ìåõàíèêæóóëàã÷ àæèëëàæ áàéíà. Аймгийн хэмжээнд 1 малын эмч буюу мал зүйчид 20394  мал оногдож байна 

Тэжээвэр амьтад Жаргалант, Алтай, Булган, Манхан сумдад  туслах аж ахуй хөгжүүлж байна. Зөгийг 

Алтай Булган суманд үржүүлж, 300 кг бал үйлдвэрлэж 1 кг бал 26100, өндөг 660, гахайн мах 9900 төгрөгөөр 

тус тус борлуулагдаж, ард  иргэдэд эрүүл хүнсээр хангаж байна. Òóñëàõ àæ àõóéã õºãæ¿¿ëæ áàéãàà ºðõ, èðãýí,  

àæ àõóéí íýãæèéã õºíãºëºëò,óðàìøóóëàë, õ¿¿ áàãàòàé çýýëýýð äýìæèæ ºãºõ  íü ÷óõàë áàéíà. 

  ¯ÑÃ-ààñ õàøàà, õóäàã óñò öýãèéí òîîëëîãûã 3 æèë òóòàìä ìàë òîîëëîãîòîé õàìòðóóëàí ÿâóóëæ áàéíà. 

.2017 îíû ìàë òîîëëîãîîð 2422 өрхөд 2553 õóäàã òîîëîãäîв. Худгийн тооллогноос харахад 3 малчин өрхийн 

нэг нь худагтай гэсэн тооцоо гарч  байна.    

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. 

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 сумдад 37 худаг шинээр гаргаж, урьд оныхоос 11 худгаар нэмэгдэв. Шинээр 

гаргасан худаг гаргахад 204.6 сая төгрөг зарцуулсанаас 55.1%-ийг нь улсын төсвийн хөрөнгөөр, 28.3 %ийг нь 

төсөл, хөтөлбөрөөр, 16.5 % ийг малчид өөрсдийн хөрөнгөөр худаг гаргажээ. Нийт худгийн 37.8 % нь 

инженерийн хийцтэй, 62.2 % нь энгийн уурхайн худаг шинээр ашиглалтад оруулжээ. 2017 онд 25 худаг 

засварласанаас 28 % нь инженерийн хийцтэй, 72 % нь энгийн уурхайн худаг засварлажээ.    
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