
            ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР   

ТАНИЛЦУУЛГА 

  

ХХАА-н салбарын үйл ажиллагааны  

2019 оны 2 дугаар сарын мэдээ 

/2019.01.20-2019.02.20 хугацаанд/ 

Мал аж ахуйн талаар: 

  2018 онд малчин, мал бүхий этгээдээс бэлтгэж үндэсний үйлдвэрт тушаасан 

баримтын мэдээлэлийг программд оруулж, 426 өрхийн 72585 ш арьс, ширний анхан 

шатны материалыг хянан тулгаж, архивын нэгж үүсгэн, урамшуулал олгуулахаар 

Мал хамгаалах санд хүргүүлээд байна. 

 Аймгийн Засаг даргын 2018 оны А/206-р тоот захирамжаар батлагдсан 

“Тэмдэглэлт сар”  арга хэмжээний төлөвлөгөөний дагуу  “Малчдын эрүүл мэндийг 

дэмжье” сарын  ажлын хүрээнд Мал үржлийн албаны болон Хүнсний 

мэргэжилтнүүд хамтран Сүмбэр сумын 11 өрх, Шивээговь сумын 3 өрхийн 43 

иргэдэд цаг агаар, бэлчээрийн мэдээллийг гар утасны мессежээр хүлээн авах 

аргачлал, хуванцар савны олон улсын ангиллын тэмдэглэгээ, эрүүл мэндийн 

нөлөөлөл, зохистой хэрэглээний талаар, хүнсийг хэрхэн зөв сонгох, хадгалах 

талаар зөвлөмж, ХАА-н үйлдвэрлэлд хэвшүүлбэл зохих зохистой дадлыг 

танилцуулж, гарын авлага тараан, холбогдох мэдээллийг хүргэв.  

“Эрчимжсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих” үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 

шаардлагатай байгаа тоног төхөөрөмжийн захиалгыг нэгтгэн мал хамгаалах санд 

хүргүүлсэн. 

Аймгийн хэмжээнд 2019 оны 02 сарын 15-ны байдлаар 10 өрхөд 85 гахай, 6 

өрхөд 60 тахиа, 1 өрхөд 3 галуу, 1 өрхөд 2 туулай тус тус үржүүлж байна.  

 

 



 

 Гадаадын жишиг ЭМАА-н үйлдвэрлэлтэй танилцах, туршлага судлах, аялалд 

Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэгч 3 иргэнийг хамруулахаар ажил байдлын 

тодорхойлолтыг ХХААХҮЯ-ны МАА-н бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газарт 

хүргүүлэв. 

   Үйлдвэр, үйлчилгээний чиглэлээр: 

Цагаан сарын худалдан авалтыг нэг дороос зохион байгуулж, иргэдийг 

дотоодын үйлдвэрийн хямд, чанартай бараа бүтээгдэхүүн худалдан авах 

боломжоор хангаж, орон нутгийн бизнес эрхлэгчид, малчдын бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэл, борлуулалыг нь дэмжих зорилгоор  АЗДТГазар, Инвест ко-оп монгол 

тал хээрийн болон говийн бүс төсөл, ХХААГазар хамтран  жил бүр зохион 

байгуулдаг “Элбэг-Дэлбэг цагаан сар-2019 үзэсгэлэн худалдаа”-г 2019 оны 01-р 

сарын 25-26-ний өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа. Тус үзэсгэлэн 

худалдаанд 63 иргэн, 5 ААНэгж, 4 хоршооны төлөөлөл өөрсдийн үйлдвэрлэсэн 65 

нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээрээ оролцож 43.0 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн 

байна. 

  Аймгийн төвийн захууд, томоохон худалдааны төвүүдийн хүнсний 

бараа бүтээгдэхүүний үнийг өнгөрсөн сарын үнэтэй 

харьцуулан гаргасан 2019 оны 02-р  сарын үнийн  мэдээ. 

 

Нэгдүгээр сарын сүүлч 2-р сарын эхээр малчдаас зах зээлд нийлүүлэгдэж 

буй махны нийлүүлэлт багассан тул зах зээлд худалдаалагдаж махны үнэ 100-250 

төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Мөн төмс, хүнсний ногооны үнэ өнгөрсөн сараас 50-150 

төгрөгөөр, ургамлын тос 50 төгрөгөөр нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.  

2019.02.19. 

№ Бараа бүтээгдэхүүн Дээд үнэ/төг/ Доод үнэ/төг/ 
Өссөн бүүрсан 

үзүүлэлт/+-/ 

1 Үхрийн мах 
Ястай 8500 6500 - 

Цул 9500 9500 +250 

2 Хонины мах Ястай 6500 5000 +250 



Цул 7000 7000 +250 

3 Адууны мах 
Ястай 7000 5500 - 

Цул 7000 7000 +100 

4 Ямааны мах 
Ястай 5500 4000 - 

Цул 6800 6500 - 

5 Тахианы мах 
Гуя 8500 8000 - 

Мөч 9200 8500 - 

6 Лууван 
Монгол 1200 1200 +100 

Хятад - - - 

7 Төмс 
Монгол 1000 800 - 

Хятад    

8 Байцаа 
Монгол 1200 1200 +100 

Хятад - - - 

9 Чинжүү 
Монгол - - - 

Хятад 6500 5000 - 

10 Манжин 
Монгол 1200 1200 +50 

Хятад    

11 
Сонгино 

/бөөрөнхий/ 

Монгол 1800 1600 +200 

Хятад 1200 1000 - 

12 Помидор Монгол 6000 4500 - 

13 Өргөст хэмх Монгол 6500 5500 - 

14 Элсэн чихэр  2300 2000 - 

15 Будаа 

Цагаан будаазадгай 

1кг /хятад/ 

2500 2200 - 

Шарслава 1кг 3000 2900 - 

Гурвалжин слава 1 

кг 

3800 2000 - 

16 Сүү 

Задгай 2200 2000 - 

Сүү ХК 0.5л 3.2% 

тослогтой 

- - - 

Сүү ХК 1л 3.2% 

тослогтой 

2750 2600 - 

17 Тараг 

Задгай - - - 

Сүү ХК 1л 3.2% 

цөцгийтэй 

- - - 

18 Талх Чойр /Шивээ/ 1200 800  

19 Өндөг 
ОХУ 450 310 - 

Монгол 400 280 - 

20 
Алтан тариан 

гурил 

Задгайдээд 1480 1400 - 

Задгай 1-р зэрэг 1100 1020 - 

Задгай 2-р зэрэг 950 900 - 

Савлагдсан д/дээд 1650 1600 - 

Савлагдсандээд 1650 1550 - 



Савлагдсан 1-р зэрэг 1300 1200 - 

Савлагдсан 2-р зэрэг 1500 1450 - 

21 Ургамлын тос 
Олейна 5500 4800 +50 

Алтан 3800 3600 +50 

22 Гоймон 
Алейка 1600 1500 - 

А/т савхан 1000 900 - 

 

Дотоод үйл ажиллагааны талаар: 

 ХХААХҮЯ-ны сайдын А/209 тушаал, 01/31 тоот албан бичгийг үндэслэн 

аймгийн ХХААГ-ын бүтэц, орон тоог шинэчлэн баталж, сумдад Хөдөө аж ахуйн 

тасаг байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх, эрхзүйн баримт бичгүүдийг албан тоотоор 

хүргүүлэн, арга зүйгээр ханган ажиллаж байна. 

 Аймгийн Засаг даргатай үр дүнгийн гэрээ байгуулж, 2019 онд гүйцэтгэх 

ажлын төлөвлөгөөг “Залуу малчдыг дэмжих”, “Жижиг, дунд үйлдвэрлэгчийг дэмжих”, 

“Жимс, жимсгэнэ”, “Хүнсний ногоо”, “Атар-60” чиглэлээр нарийвчлан гаргав. 

 

 

 

МЭДЭЭ НЭГТГЭСЭН:                                /С.МӨНХЖАРГАЛ/ 

 


