
            ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР   

ТАНИЛЦУУЛГА 

  

ХХАА-н салбарын үйл ажиллагааны  

2019 оны 3 дугаар сарын мэдээ 

/2019.02.20-2019.03.20 –ны хугацаанд/ 

 

         Ìàë àæ àõóéí òàëààð : 

ХХААГ-аас ажлын хэсэг гарч, МАА-н салбарын хаваржилт, мал төллөлтийн 

байдалтай танилцах, хууль сурталчлах ажлаар Баянтал, Сүмбэр сумын хөдөөгийн 4 

багийн 30 өрхийн 53 малчинтай биечлэн уулзлаа. 

Дээрх ажлын хүрээнд “Малын генетик нөөцийн тухай” хууль, тэдгээртэй 

нийцүүлэн гаргасан журам, дүрмүүд, уг хуулиар малчдын хүлээх үүрэг, хариуцлага, 

малчдад олгосон эрх,  Бог малын хээлтүүлэгчийг нийлүүлгийн бус улиралд эх сүргээс 

нь тусгайлан маллах, мал үржүүлэг, технологийн ажил үйлчилгээний нэгжийн үйл 

ажиллагааны талаар, тэдгээртэй хэрхэн хамтран ажиллах зөвлөгөө, малчдад олгодог 

арьс, шир ноосны урамшуулал, “Давс багатай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжие” 

аяны хүрээнд давсны хэрэглээг багасгах тухай, “Хуванцар савны хэрэглээнээс 

татгалзая” зэрэг сэдвийн хүрээнд мэдээлэл өгч, сонирхсон асуултад хариулан,   7 

төрлийн 143 ш гарын авлага, тараах  материалыг хүргэв. 

Мал төллөлт төл бойжилт, том малын зүй бус хорогдлын мэдээг 3-р сарын 01-

ээс эхлэн 7 хоног бүр гаргаж ХХААХҮЯам болон аймгийн ЗДТГ-т цахимаар хүргүүлж 

байна Аймгийн хэмжээнд нийт5110 хээлтэгч төллөж, 5124 төл гарснаас 5110 төл 

бойжиж, 14-нь хорогдсон байна. Төл бойжилт 99.7%, үүнээс ботго 12, унага 18, тугал 

69, хурга 3234, ишиг 1777 байна. Мөн том мал хорогдол 58 байгаагаас үхэр 1, хонь 29, 

ямаа байна. 

МАА-н хаврын технологит ажлууд \ашиг шимийн хэмжилт хийх, богийн 

хээлтүүлэгчийг ялган суурилах...\ хийгдэж байна. 

 Энэ оны 2-р сарын сүүлчээр 0-2.2 мм цас / маш бага зөвхөн хялмаа төдий/ 

орсон өдөртөө \-1\- \-9 \ градус, шөнөдөө \-2\- \-29\ градус хүйтэн, хуурайшилттай,  3-р 

сарын эхний 10 хоногийн байдлаар өдөртөө \0\-\+5\ градус, шөнөдөө \-5\-\-14\ градус 

хүйтэн,  хуурайшилт ихтэй байна. 19\III-21\III-ний хугацаанд агаарын температур 

багасч, өдөртөө \-4\, шөнөдөө \-15\ градус хүрсэн ч 25\III –ныг хүртэл цаг агаар 

харьцангуй тогтвортой байхаар байна. 

         
 



     Мал төллөлт, төл бойжилт:  
                        Төл бойжилт 2019 оны 03 сарын 13-ны байдлаар: 

№  Бүгд Малын төрөл 

Ингэ Гүү Үнээ Эм хонь Эм ямаа 

1 Оны эхний хээлтэгч 203379 407 7569 5929 100638 89037 

2 Төллөсөн хээлтэгч 1277 2 0 28 808 439 

3 Гарсан төл 1281 2 0 28 812 439 

4 Хорогдсон 
төл: Үүнээс:  

 3 0 0   0    1 2 
Арьсанд 
бэлтгэсэн 0 0 0   0    0 0 

6 Бойжиж буй төл    1278   2   0   28    811    437 

7 Бойжилтын хувь   99.8 99.8 0    0    99.9    99.5 

8 Төллөлтийн хувь     0.6 0 0  0.5      0.8      0.5 

 
      
  Үйлдвэр, үйлчилгээний чиглэлээр: 

Аймгийн төвийн захууд, томоохон худалдааны төвүүдийн хүнсний 
бараа бүтээгдэхүүний үнийг өнгөрсөн сарын үнэтэй 

харьцуулан гаргасан 2019 оны 03-р  сарын үнийн  мэдээ. 
 

Хоёрдугаар сарын сүүлч 3-р сарын эхээр малчдаас зах зээлд нийлүүлэгдэж буй 

махны нийлүүлэлт багассан тул зах зээлд худалдаалагдаж буй зарим төрлийн махны 

үнэ 50-100 төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Мөн төмс, хүнсний ногооны үнэ өнгөрсөн 

сараас 50-100 төгрөгөөр, ургамлын тос 50 төгрөгөөр, алтан тариа 1-р зэргийн гурил 50 

төгрөгөөр, сүү 100 төгрөгөөр нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.  

2019.03.19. 

№ Бараа бүтээгдэхүүн Дээд үнэ/төг/ 
Доод 

үнэ/төг/ 

Өссөн бүүрсан 

үзүүлэлт/+-/ 

1 Үхрийн мах 
Ястай 8500 6500 - 

Цул 9500 9500 - 

2 Хонины мах 
Ястай 6500 5000 +50 

Цул 7000 7000 - 

3 Адууны мах 
Ястай 7000 5500 - 

Цул 7500 7000 100 

4 Ямааны мах 
Ястай 5500 4000 - 

Цул 6800 6500 - 

5 Тахианы мах 
Гуя 8500 8000 - 

Мөч 9200 8500 - 

6 Лууван 
Монгол 1300 1200 +100 

Хятад - - - 



7 Төмс 
Монгол 1000 800 - 

Хятад    

8 Байцаа 
Монгол 1250 1200 +50 

Хятад - - - 

9 Чинжүү 
Монгол - - - 

Хятад 6500 5000 - 

10 Манжин 
Монгол 1300 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 2400 2000 +100 

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 - 

 

 

 



Дотоод үйл ажиллагааны талаар: 

 Сүмбэр, Шивээговь сумын малчдын зөвлөгөөнд ХХААГ-ын дарга холбогдох 

албан хаагчид оролцов. Зөвлөгөөнд Хүнс хөдөө аж ахуйн салбарт Улсын төсвийн 

хөрөнгө оруулалтаар хийсэн ажлууд, малчид, тариаланчдын дунд зарласан болзолт 

уралдаан, “Малын генетик нөөцийн тухай” хуулийн танилцуулгын талаар  мэдээлэл 

хийв. Мөн зөвлөгөөний үеэр  давс багатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжье, 

давсны хэрэглээг бууруулах, арьс шир, ноосны урамшуулалд хэрхэн хамрагдах, 

“Малын генетик нөөцийн тухай” хуулийн хялбаршуулсан гарын авлага материал 

тарааж малчдад үйлчилгээ үзүүлэв. 

 ХХААХҮЯ-д цаг үеийн болон 2019 онд мал зүйчдийг мэргэшүүлэх зорилтот 

сургалтад хамруулах санал, архивын улсын үзлэгт бэлтгэх төлөвлөлт, 2019 онд 

хийгдэх дотоод болон малчид, хэрэглэгчдэд чиглэсэн сургалтын төлөвлөгөөг эцэслэн 

баталж, хэрэгжилтийг хангахаар ажиллаж байна. 

  

 

                     МЭДЭЭ НЭГТГЭСЭН:                                /С.МӨНХЖАРГАЛ 


