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I. МИД-ын 2010 оны борлуулалтын улиралд хийж гүйцэтгэсэн  

ажлуудын жагсаалт 
 

Монгол Улсын Засгийн газар, Олон улсын хөгжлийн ассоциаци хооронд 
байгуулсан МИД-ын “Хөгжлийн зээлийн гэрээ”, “Төсөл хэрэгжүүлэх заавар”, ажлын 
төлөвлөгөөний дагуу МИД-ын 2010 оны борлуулалтын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж 
гүйцэтгэсэн. Үүнд: 

 
Хүснэгт №1. МИД-ын 2010 борлуулалтын улирлын үйл явц 
 

Огноо Үйл ажиллагаа 
2009 оны                             
10-12-р сар  

• МИД-ын 2010 оны борлуулалтын улиралд хийх өөрчлөлтүүдийг 
тодорхойлсон. 

• Булган, Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Завхан, Говь-Алтай аймгуудыг МИД-д шинээр 
хамрагдуулахаар сонгосон. 

• Төсөлд шинээр хамрагдсан Булган, Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Завхан, Говь-
Алтай аймгуудын болон төсөл хэрэгжиж байсан хуучин 4 аймгийн МЭД-ын 
хураамжийн хувийг тодорхойлсон. 

• МИД төслийн програм хангамжийн 2010 оны хувилбарыг боловсруулж 
эхэлсэн. 

• МИД-ын 2010 оны борлуулалтын улиралд оролцох даатгалын компаниудыг 
сонгон шалгаруулж, Практикал Даатгал компани шинээр орсон. 

• Түшиг Даатгал компаний хувьд МИД-ын 2010 оны борлуулалтанд 
оролцохгүй болсоноо албан ёсоор мэдэгдсэн бөгөөд Бодь Даатгал, Монгол 
Даатгал, Прайм Даатгал компаниудыг үргэлжлүүлэн ажиллуулахаар болсон. 

• МИД-ын програм хангамжийн 2009 оны хувилбарыг хаан, 2009 оны 
борлуулалтын мэдээллийн санг битүүмжилсэн.  

2010 оны                                
1-р сар 

• МИД-ын зарчим, үйл ажиллагааны талаарх даатгалын компанийн сургагч 
багш, сумдын ажилтнууд, даатгалын төлөөлөгчид, орон нутгийн 
удирдлагуудад зориулсан гарын авлагыг шинэчлэн боловсруулсан. 

• Даатгалын компанийн сургагч багш нарт зориулсан сургалтыг зохион 
байгуулсан. 

• МИД-ын 2009 оны нөөцийн сангуудад хүү тооцох талаар ХААН Банктай 
гэрээ байгуулсан. 

2-р сар • 2009 онд МИД-д хамрагдсан малчдад зориулсан 2010 оны цаг тооны 
бичгийг бэлдэж хэвлэн уг малчдад тараасан.  

• МЭД-ын стандарт гэрээг шинэчлэн боловсруулсан. 
• МИД-ын 2010 оны борлуулалтын улиралд ашиглагдах даатгалын 

баталгааны маягт, гэрчилгээ, дардасын загварыг боловсруулан хэвлэсэн. 
• МИД-ын болон ердийн даатгалын төлөөлөгчид эрх олгох шалгалтыг ТХН, 

СЯ, СЗХ-ны төлөөлөлтэйгээр зохион байгуулж, 676 төлөөлөгчдөд МЭД-ыг 
борлуулах эрх олгосон.  

• Даатгалын компаниудад баталгаа, гэрчилгээ, дардасыг хүлээлгэн өгч 
борлуулалтын улирал эхлэх бэлтгэл ажлыг хангасан. 

3-р сар • Оролцогч даатгалын компаниудтай МИД-ын хамтын ажиллагааны гэрээнд 
гарын үсэг зурсан. 

• Зурагт хуудас, нугалбар, даатгагчдад зориулсан товхимол, сонин зэрэг 
хэвлэмэл сурталчилгааны материалуудад хэвлэж тараасан. 

• МИД-ын 2010 оны борлуулалтад оролцогч даатгалын компаниуд МИД-д 
оролцогчийн хураамжийг ТХН-ийн дансанд байршуулсан. 

• МИД-ын 2010 оны борлуулалтын улирал эхэлж, даатгалын төлөөлөгчид 
орон нутагт борлуулалтын үйл ажиллагаагаа эхэлсэн.  

• МИД-д хамрагдах хүсэлтэй малчдыг богино хугацаанд, түргэн шуурхай 
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хамрагдах боломжийг олгох, даатгалын төлөөлөгчдийн борлуулалтын 
зардлыг хэмнэх зорилгоор даатгалд хамрагдах хүсэлтэй малчдын санал 
хүсэлтийг 9100-0770 утсаар авч, ТХН-ийн аймгийн салбарууд, даатгалын 
төлөөлөгчдөд мэдэгдэж, борлуулалтыг эрчимжүүлсэн.  

• МИД-ын 2010 оны борлуулалтын улирлыг идэвхижүүлэх, борлуулалтын 
мэдээллийг чанаржуулах, борлуулалтын явцад ТХН-ийн зүгээс тавих 
хяналтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2 долоо хоног тутамд борлуулалтын 
мэдээг явуулж байхыг ТХН-ийн аймгийн салбаруудад үүрэг болгож, 
борлуулалтын мэдээг оролцогч талуудад цаг тухай бүр бэлтгэн хүргэсэн.   

• МИД-ын програм хангамжийн 2010 оны хувилбар боловсруулагдсан.  
• Төсөл хэрэгжиж буй 9 аймгуудын сум тус бүрийн ХААН Банкны салбар 

нэгжид МИД-ын 2010 оны хураамжийн орлого төвлөрөх данс нээгдсэн. 
4-р сар • Засгийн газрийн хэрэг эрхлэх газраас сумдын Засаг даргын орлогч болон 

Хүнс хөдөө аж ахуйн түшмэлийн ажил үүргийн хуваарьт МИД-ыг оруулах 
албан тоот гарсантай холбогдуулан төсөл хэрэгжиж байгаа 9 аймгийн нийт 
сумдын ЗДОрлогч болон ХХААТүшмэлүүдэд МИД-ын тухай сургалтыг 
зохион байгуулсан.   

• МИД-ын 2010 оны борлуулалтыг идэвхижүүлэх, борлуулалтын явцтай 
танилцах зорилгоор ТХН-ийн зүгээс аймгийн зохицуулагч нарыг сумдуудад 
ажиллуулсан.  

• ХААН банкны зүгээс олгож буй “МЭД-ын Хураамжийн зээлийн гэрээ”, түүний 
журам болон “Даатгагдсан малчдад хөнгөлөлт үзүүлэх хамтын ажиллагааны 
гэрээ”-ний нэмэлт өөрчлөлтөнд гарын үсэг зурсан.   

5-р сар • МИД-ын борлуулалтыг бүртгэх програм хангамжийг төсөл хэрэгжиж буй 
аймгууд дахь даатгалын компани болон ТХН-д суурилуулж, програм 
хангамжийн сургалтыг зохион байгуулсан. 

• МИД-ын програм хангамжийн ерөнхий зарчим, зорилгын талаар 
танилцуулга сургалтыг Интерактив компанийн холбогдох мэргэжилтнүүдэд 
зохион байгуулсан.  

• МИД-ын 2010 борлуулатыг эрчимжүүлэх зорилгоор ТХН-ийн аймгийн 
салбарын СССОНХариуцсан ажилтнууд малчин өрхүүдээр орон МИД-ын 
талаар сургалт, сурталчилгааг хийсэн. 

6-р сар • Хагас жийлийн мал тооллогыг түүвэр судалгааны аргаар зохион байгуулах 
болсонтой холбогдуулан түүвэр судалгааны аргын тухай сургалтыг ҮСХ-той 
хамтран зохион байгуулсан. 

• Хагас жилийн мал тооллого түүвэр судалгааны аргаар төсөл хэрэгжиж 
байгаа 9 аймагт явагдсан.  

7-р сар • 2010 оны хагас жилийн мал тооллого, түүвэр судалгааны дүн мэдээг нэгтгэн 
боловсруулсан. 

• МИД-д 2009 онд даатгуулсан малчдад олгох нөхөн төлбөрийн тооцооллыг 
төслийн програм хангамж ашиглан хийсэн. 

• Төсөл хэрэгжиж буй аймгуудад ажиллан МИД-ын 2010 борлуулалтын 
улирлыг хаасан.  

• Орон нутаг дахь даатгалын компаниудын борлуулалтын мэдээллийн санг 
битүүмжлэн програм хангамжийг хаасан. 

• МИД-ын хураамжийн орлогыг татан төвлөрүүлж эхэлсэн. 
8-р сар  • МИД-ын 2009 оны үр дүнг тооцоолж, МДНТ-ийн дансыг хаан 2009 онд 

оролцсон даатгалын компаниудад хүүгийн орлогыг хуваариласан. 
• 2009 онд МИД-д хамрагдсан малчдад нөхөн төлбөрийг шилжүүлэх ажил 

эхэлсэн. 
• Аймгуудын борлуулалтын мэдээллийн санг татсан. 

9-10-р сар • Оролцогч даатгалын компаниудтай МИД-ын 2010 оны борлуулалтыг тулгах, 
МИД-д оролцогчийн хураамжийн бодит хэмжээг тодорхойлох ажил явагдаж 
байна. 
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II. МИД-ын 2010 оны борлуулалт 

 МИД-ын тавдахь борлуулалтын улирал 2010 оны 3-р сарын 15-нд Баянхонгор, 
Булган, Говь-Алтай, Дархан-Уул, Хэнтий, Завхан, Сүхбаатар, Сэлэнгэ, Увс  аймгийн нийт 
148 сумдад эхэлснээс хойш 2010 оны 7-р сарын 15 хүртэлх хугацаанд төсөлд оролцогч 
Бодь, Монгол, Прайм, Практикал даатгалын компаниуд нийт 6,977 малчинтай МЭД-ын 
гэрээг байгуулж, 622,7 сая төгрөгийн борлуулалт хийж, 416,1 сая төгрөгийг МДНТД-нд 
төвлөрүүлсэн байна. Энэ нь өнгөрсөн 2009 оны ҮДБ-ний борлуулалттай харьцуулахад 
борлуулалтын орлого 235.2 сая төгрөг буюу 129.9 хувиар, даатгуулагчдын тоо 2,688 
малчин буюу 62,7 хувиар өссөн, ҮДБ болон ГХБ-ний нийт борлуулалттай харьцуулахад 
борлуулалтын орлого 224.2 сая төгрөгөөр, даатгуулагчдын тоо 1349 өссөн дүнтэй байна. 
МЭД-ын нийт хураамжийн орлого нь ДНБ-ний 0,02 хувийг эзэлж байна.  
 
График №1. МЭД (ҮДБ)-д хамрагдсан малчин өрхийн тоо1 

 
 
График №2. МЭД (ҮДБ)-ны борлуулалтын орлого /сая төгрөгөөр/2 

 
 
Төсөл хэрэгжиж байгаа нийт 9 аймгийн борлуулалтын орлого, даатгуулагчдын тоо дараах 
байдалтай байна.   
                                            
1 2006-2009 онд даатгалд хамрагдсан малчин өрхийн тоог авахдаа ҮДБ-нд хамрагдсан малчин өрхийн тоог авсан болно. 
2 Борлуулалтын орлогыг даатгуулсан малчнаас авсан хураамжаар тооцсон болно. 
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Хүснэгт №1. МЭД-ын борлуулалт 

 
 
Нийт 9 аймгийн хэмжээнд 622,7 сая төгрөгийн борлуулалт хийсний 73 хувийг Баянхонгор, 
Увс, Хэнтий, Сүхбаатар аймгууд, 27 хувийг төсөлд 2010 оноос шинээр хамрагдсан  
Дархан-Уул, Сэлэнгэ, Булган, Завхан, Говь-Алтай аймгууд эзэлж байна.  
 
График №3. МЭД-ын борлуулалт 

 
 
2010 оны байдлаар төсөл хэрэгжиж буй 9 аймагт нийт 66,438 малчин өрх байгаагаас 
6,977 өрх буюу 10.5 хувь нь МЭД-д хамрагджээ. Үүнээс хамгийн өндөр нь Увс аймаг нийт 
малчин өрхийнхөө 18,7 хувийг МЭД-д хамруулсан байна.  
 
График №4 Аймгийн малчин өрхөд МЭД-д даатгуулсан малчин өрхийн эзлэх хувь 
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Түүнчлэн 9 аймгийн хувьд нийт 1,037,302 толгой мал МЭД-д хамрагдсан нь 9 

аймгийн 18.57 сая малын 6 хувийг эзэлж байна.   
 
Хүснэгт №2. МИД-д хамрагдсан малын тоо   

№ Аймаг 
МЭД-д хамрагдсан малын тоо 

Хонь Ямаа Адуу Үхэр Тэмээ Нийт 

1 Баянхонгор 62,438 213,674 7,568 11,032 343 295,055 

2 Увс 104,721 124,955 1,038 6,604 79 237,397 

3 Хэнтий 58,023 61,081 9,653 17,338 16 146,111 

4 Завхан 50,210 41,730 1,557 1,242 111 94,850 

5 Говь алтай 28,087 82,135 717 507 606 112,052 

6 Булган 7,269 3,738 308 1,372             -    12,687 

7 Сэлэнгэ 5,147 4,916 142 1,587             -    11,792 

8 Сүхбаатар 51,200 49,817 7,407 10,554 75 119,053 

9 Дархан 2,733 3,471 169 1,929 3 8,305 

Нийт 369,828 585,517 28,559 52,165 1,233 1,037,302 

 
2010 онд даатгалд хамрагдсан малын 35.65 хувийг хонин сүрэг, 56.45 хувийг 

ямаан сүрэг, 2.75 хувийг адуун сүрэг, 5.03 хувийг үхэр сүрэг, 0.12 хувийг тэмээн сүрэг 
эзэлж байна. 

 
График №5. МЭД-д хамрагдсан малын бүтэц 
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Баянхонгор, Увс, Хэнтий, Сүхбаатар аймгуудын 2010 оны  

борлуулалтын үр дүн 
Баянхонгор аймаг 
 Баянхонгор аймгийн хувьд нийт 1883 малчин МЭД-д хамрагдсан нь төсөл 
хэрэгжиж буй аймгуудаас хамгийн өндөр үзүүлэлт бөгөөд тус аймгийн нийт малчин 
өрхийн 16.24 хувь, 2010 онд МЭД-д хамрагдсан нийт малчдын 27 хувь болж байна. 
Баянхонгор аймагт Бодь Даатгал, Монгол Даатгал, Практикал Даатгал, Прайм Даатгал 
компаниуд борлуулалтын үйл ажиллагаа эрхэлж нийт 196,9 сая төгрөгийн борлуулалт 
хийж, 131.2 сая төгрөгийг МДНТД-нд төвлөрүүлсэн нь МЭД-ын 2010 оны борлуулалтын 
орлогын хамгийн өндөр буюу 32 хувийг бүрдүүлж байна.  
   
Хүснэгт №3. Даатгуулагчдын тоо ба МДНТД-нд хуримтлуулсан хураамжийн орлого 
(Баянхонгор аймаг)  

 
 

Өмнөх онтой харьцуулахад борлуулалтын орлого 31 хувь буюу 46,4 сая төгрөгөөр 
өссөн байна. Даатгуулагчдын тоо  7,5 хувь буюу 131 малчин өрхөөр өссөн байна.  

 
График №4. МЭД (ҮДБ)-д даатгуулсан малчин өрхийн тоо (Баянхонгор аймаг) 
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Тус аймгийн хэмжээнд нийт 295,055 толгой малыг МЭД-д хамруулсан нь 
Баянхонгор аймгийн нийт малтай харьцуулахад 11 хувийг эзэлж байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Баянхонгор аймагт нийт 84 төлөөлөгч буюу Бодь Даатгал компанийн 16, Монгол 
Даатгал компанийн 30, Прайм Даатгал компанийн 16, Практикал Даатгал компанийн 22 
төлөөлөгч МЭД-ыг борлуулах эрх авч, борлуулалт хийсэн байна.  
 
Увс аймаг  
 Увс аймгийн хувьд нийт 1754 малчин МИД-д хамрагдсан нь аймгийн нийт малчдын 
18,7 хувь 2010 онд МИД-д хамрагдсан нийт малчдын 25 хувийг эзэлж байна. 
Борлуулалтын орлого  83,8 сая төгрөг болсон нь нийт борлуулалтын 13,5 хувийг 
бүрдүүлж байна. Нийт 55,9 сая төгрөгийг МДНТД-нд төвлөрүүлсэн байна.  
 
Хүснэгт №4. Даатгуулагчдын тоо ба МДНТД-нд хуримтлуулсан хураамжийн орлого 
(Увс аймаг)  

 
 
Увс аймгийн хэмжээнд нийт 237,397 толгой малыг МЭД-д хамруулсан нь Увс аймгийн 
нийт малтай харьцуулахад 10 хувийг эзэлж байна.   

Тус аймгийн хувьд борлуулалтын орлого өмнөх жилийнхээс 33 сая төгрөг буюу  65 
хувиар өссөн байна.  

 
График №5. МЭД (ҮДБ)-д даатгуулсан малчин өрхийн тоо (Увс аймаг) 
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Увс аймагт нийт 77 төлөөлөгч буюу Бодь Даатгал компанийн 16, Монгол Даатгал 
компанийн 24, Прайм Даатгал компанийн 18, Практикал Даатгал компанийн 19 төлөөлөгч 
МИД-ийг борлуулах эрх авсан байна.  
 
Хэнтий аймаг 
 Хэнтий аймгийн хувьд нийт 923 малчин МИД-д хамрагдсан бөгөөд аймгийн нийт 
малчдын 13.5 хувь, 2010 онд МИД-д хамрагдсан малчдын 13 хувийг эзэлж байна. Хэнтий 
аймагт Бодь Даатгал, Монгол Даатгал, Практикал Даатгал, Прайм Даатгал компаниуд 
борлуулалтын үйл ажиллагаа эрхэлж нийт 97 сая төгрөгийн борлуулалт хийж, 65 сая 
төгрөгийг МДНТД-нд төвлөрүүлсэн нь МЭД-ын 2010 оны борлуулалтын орлогын 15,6 
хувийг бүрдүүлж байна.  
 
Хүснэгт №5. Даатгуулагчдын тоо ба МДНТД-нд хуримтлуулсан хураамжийн орлого 
(Хэнтий аймаг)  

 
 

Тус аймгийн хэмжээнд 146,111 толгой мал МЭД-д хамрагдсан нь Хэнтий аймгийн 
нийт малын 6.5 хувийг эзэлж байна.   
 Даатгуулагчдын тоо 155 малчин буюу 20,2 хувиар өссөн ба нэг малчны МЭД-д 
төлсөн даатгалын хураамжийн дундаж нь 31 мянган  төгрөг буюу 82 хувиар өссөн байна.  
 
График №6. МЭД (ҮДБ)-д даатгуулсан малчин өрхийн тоо (Хэнтий аймаг) 
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Хэнтий аймагт нийт 70 төлөөлөгч буюу Бодь Даатгал компанийн 17, Монгол 
Даатгал компанийн 12, Прайм Даатгал компанийн 18, Практикал Даатгал компанийн 23 
төлөөлөгч МИД-ийг борлуулах эрх авсан байна.  
 
Сүхбаатар аймаг  
 МИД-ийн 2010 оны борлуулалтын улиралд Сүхбаатар аймгийн хувьд нийт 648 
малчин МЭД-д хамрагдсан нь аймгийн нийт малчдын 9.2 хувийг эзэлж байна. 
Борлуулалтын орлого болох 78,2 сая төгрөгийг төсөлд оролцогч 4 даатгалын компани 
хийж, энэ нь МИД-ын 2010 оны борлуулалтын орлогын 12.5 хувь болж байна. Нийт 52,1 
сая төгрөгийг МДНТД-нд төвлөрүүлсэн байна. 

Сүхбаатар аймгийн хэмжээнд нийт 119,053  толгой малыг МЭД-д хамруулсан. 
Сүхбаатар аймгийн нийт малтай харьцуулахад МЭД-д даатгуулсан мал 6,7 хувийг эзэлж 
байна.   
 
Хүснэгт №6. Даатгуулагчдын тоо ба МДНТД-нд хуримтлуулсан хураамжийн орлого 
(Сүхбаатар аймаг) 

 
 
 Өмнөх онтой харьцуулахад борлуулалтын орлого (ҮДБ-ний борлуулалт) 3 дахин 

буюу 52,7 сая төгрөгөөр өссөн байгаа нь бусад аймгуудаас хамгийн өндөр өсөлт болж 
байна. Даатгуулагчдын тоо  3,5 дахин буюу 462 малчин өрхөөр өссөн байна.  
 
График №7. МЭД-д даатгуулсан малчин өрхийн тоо (Сүхбаатар аймаг) 

 
 
Сүхбаатар аймагт нийт 77 төлөөлөгч буюу Бодь Даатгал компанийн 17, Монгол 

Даатгал компанийн 28, Прайм Даатгал компанийн 14, Практикал Даатгал компанийн 18 
төлөөлөгч МЭД-ыг борлуулах эрх авсан байна.  
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Төсөлд хамрагдаж байсан хуучин 4 аймгийн хувьд 304 сая төгрөгний борлуулалт 

хийж 2010 оны нийт борлуулатын 73 хувийг эзэлж байна. Энэ нь 2009 борлуулалттай 
харьцуулахад 111 сая төгрөгөөр өссөн үзүүлэлт байна.  
 

2010 онд МИД төсөлд шинээр хамрагдсан Булган, Дархан-Уул,Сэлэнгэ, 
Говь-Алтай, Завхан аймгуудын борлуулалтын үр дүн 

 
Булган аймаг 
 Булган аймгийн хувьд нийт 75 малчин МЭД-д хамрагдсан нь төсөл хэрэгжиж буй 
аймгуудаас хамгийн муу үзүүлэлт бөгөөд тус аймгийн нийт малчин өрхийн 1 хувь, 2010 
онд МЭД-д хамрагдсан нийт малчдын 1.1 хувь болж байна. Төсөлд оролцогч 4 даатгалын 
компани нийт 12,8 сая төгрөгийн борлуулалт хийгдсэн нь МИД-ын 2010 оны 
борлуулалтын орлогын 2,1 хувийг бүрдүүлж байна. Нийт малчдаас авсан хураамжийн 
орлогын 8,9 сая төгрөгийн хураамжийг МДНТД-нд хуримтлуулсан байна. 
 
Хүснэгт №8. Даатгуулагчдын тоо ба МДНТД-нд хуримтлуулсан хураамжийн орлого 
(Булган аймаг)  

 
 
Тус аймгийн хэмжээнд нийт 12,687 толгой малыг МЭД-д хамруулсан нь Булган 

аймгийн нийт малтай харьцуулахад 0.5 хувийг эзэлж байна.           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Булган аймагт нийт 68 төлөөлөгч буюу Бодь Даатгал компанийн 20, Монгол 

Даатгал компанийн 19, Прайм Даатгал компанийн 13, Практикал Даатгал компанийн 16 
төлөөлөгч МЭД-ыг борлуулах эрх авсан байна.  

 
Дархан-Уул аймаг  
 Дархан-Уул аймгийн хувьд нийт 112 малчин МИД-д хамрагдсан нь аймгийн нийт 
малчдын 8.5 хувь 2010 онд МИД-д хамрагдсан нийт малчдын 1.6 хувийг эзэлж байна. 
Дархан-Уул аймагт 4 даатгалын компани борлуулалтын үйл ажиллагаа эрхэлж нийт 14,7 
сая төгрөгийн борлуулалт хийж, 9,2 сая төгрөгийг МДНТД-нд төвлөрүүлсэн нь 2010 оны 
борлуулалтын орлогын 2,4 хувийг бүрдүүлж байна. 
 
Хүснэгт №9. Даатгуулагчдын тоо ба МДНТД-нд хуримтлуулсан хураамжийн орлого 
(Дархан-Уул аймаг)  
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Дархан-Уул аймгийн хэмжээнд нийт 8,305 толгой малыг МЭД-д хамруулсан нь уг 
аймгийн нийт малтай харьцуулахад 2.3 хувийг эзэлж байна.   

Дархан-Уул аймагт нийт 33 төлөөлөгч буюу Бодь Даатгал компанийн 8, Монгол 
Даатгал компанийн 12, Прайм Даатгал компанийн 8, Практикал Даатгал компанийн 5 
төлөөлөгч МИД-ийг борлуулах эрх авсан байна.  
 
Сэлэнгэ аймаг 
 Сэлэнгэ аймгийн хувьд нийт 100 малчин МИД-д хамрагдсан бөгөөд аймгийн нийт 
малчдын 2.3 хувь, 2010 онд МЭД-д хамрагдсан малчдын 1.4 хувийг эзэлж байна. 
Борлуулалтын орлого 9 сая төгрөг болсон нь 2010 оны борлуулалтын 1.5 хувийг 
бүрдүүлж байна.   
 
Хүснэгт №10. Даатгуулагчдын тоо ба МДНТД-нд хуримтлуулсан хураамжийн орлого 
(Сэлэнгэ аймаг)  

 
 

Тус аймгийн хэмжээнд 11,792 толгой мал МЭД-д хамрагдсан нь Сэлэнгэ аймгийн 
нийт малын 0.7 хувийг эзэлж байна.   

Сэлэнгэ аймагт нийт 64 төлөөлөгч буюу Бодь Даатгал компанийн 20, Монгол 
Даатгал компанийн 14, Прайм Даатгал компанийн 11, Практикал Даатгал компанийн 19 
төлөөлөгч МИД-ийг борлуулах эрх авсан байна.  
 
Говь-Алтай аймаг  
 МИД-ийн 2010 оны борлуулалтын улиралд Говь-Алтай аймгийн хувьд нийт 945 
малчин МЭД-д хамрагдсан нь шинэ 5 аймгийн хамгийн өндөр нь буюу аймгийн нийт 
малчдын 13.6 хувийг эзэлж байна. Малчдаас нийт 83,2 сая төгрөгийг төсөлд оролцогч 4 
даатгалын компани хийж, энэ нь 2010 оны борлуулалтын орлогын 13.4 хувь болж байна. 
Нийт 55,5 сая төгрөгийг МДНТД-нд хуримтлуулсан байна. 
Хүснэгт №11. Даатгуулагчдын тоо ба МДНТД-нд хуримтлуулсан хураамжийн орлого 
(Говь-Алтай аймаг) 
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Говь-Алтай аймгийн хэмжээнд нийт 112,052 толгой малыг МЭД-д хамруулсан. 

Говь-Алтай аймгийн нийт малтай харьцуулахад МЭД-д даатгуулсан мал 5.2 хувийг эзэлж 
байна.   

Говь-Алтай аймагт нийт 89 төлөөлөгч буюу Бодь Даатгал компанийн 22, Монгол 
Даатгал компанийн 25, Прайм Даатгал компанийн 20, Практикал Даатгал компанийн 22 
төлөөлөгч МЭД-ыг борлуулах эрх авсан байна.  
 
Завхан аймаг 
 Завхан аймгийн хувьд нийт 537 малчин МЭД-д хамрагдсан бөгөөд аймгийн нийт 
малчдын 5.3 хувь, 2010 онд МЭД-д хамрагдсан малчдын 7.7 хувийг эзэлж байна. 
Борлуулалтын орлого 31.2 сая төгрөг болсон нь 2010 оны борлуулалтын 7.5 хувийг 
бүрдүүлж байна.  
 Тус аймгийн хэмжээнд 94,850 толгой малыг МЭД-д, хамрагдсан нь Завхан аймгийн 
нийт малын 3.3 хувийг эзэлж байна.   
  
Хүснэгт №11. Даатгуулагчдын тоо ба борлуулалтын нийт хэмжээ (Завхан аймаг)  

 
 

Завхан аймагт нийт 114 төлөөлөгч буюу Бодь Даатгал компанийн 29, Монгол 
Даатгал компанийн 30, Прайм Даатгал компанийн 32, Практикал Даатгал компанийн 23 
төлөөлөгч МИД-ийг борлуулах эрх авсан байна.  
 

Төсөлд шинээр хамрагдсан 5 аймгийн хувьд 110 сая төгрөгний борлуулалт хийж 
2010 оны нийт борлуулалтын 28 хувийг эзэлж байна. Мөн нийт даатгалд хамрагдсан 
малчин өрхийн 75 хувийг шинэ 5 аймаг эзэлж байна. 
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III. Даатгалын компани 
 Төсөл хэрэгжиж буй 9 аймагт нийт 676 даатгалын төлөөлөгч МЭД-ыг борлуулах 
эрх авснаас нийт 513 төлөөлөгч /Бодь Даатгал компани 122, Монгол Даатгал компани 
161, Прайм Даатгал компани 112, Практикал Даатгал компани 118/ 2010 оны 
борлуулалтыг гүйцэтгэсэн. Даатгалын төлөөлөгч нар МЭД-ыг борлуулах сонирхолтой 
байдаг ч малчидтай нэг бүрчлэн уулзах үйл ажиллагааны зардал хүрэлцдэггүй, малчид 
тархаа байрлалтай суурьшдаг зэрэг хүндрэлийн улмаас энэ жил даатгалын төлөөлөгчид 
болон даатгалын компаниуд малчдыг аль болох өндөр үнэлгээгээр МЭД-д хамруулж 
байсан нь харагдсан юм.  
 

МИД-ын 2010 оны борлуулалтын орлогын хэмжээг оролцогч даатгалын компани 
тус бүрээр харуулбал: 
 
Хүснэгт №12. Даатгалын компаниудын борлуулалтын орлого  

 
 
2010 оны борлуулалтаар нийт 622,7 сая төгрөгний борлуулалт хийсний 41 хувийг Монгол 
Даатгал, 28 хувийг Бодь даатгал, 21 хувийг Прайм Даатгал, 11 хувийг шинээр төсөлд 
оролцсон Практикал Даатгал компани эзэлж байна.   
 
График №8. Даатгалын компаниудын хураамжийн орлого 
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МЭД-ын борлуулалт хийгдсэн малчдын тоог даатгалын компани тус бүрээр харуулбал: 
 
Хүснэгт №13. Даатгалын компаниудын даатгуулагчдын тоо 

¹ 
ААААА 

Ìîíãîë 
äààòãàë 

ААААААААА 
äààòãàë 

Ïðàéì 
äààòãàë Áîäü äààòãàë Á¿ãä  

ìàë÷èí  ХХХХ ìàë÷èí  ХХХХ ìàë÷èí  ХХХХ ìàë÷èí  ХХХХ ìàë÷èí  ХХХХ 
1 ХХХХХХХХХХ 844 32% 155 17% 224 13% 660 38% 1883 27% 
2 ХХХХХХХ 39 1% 21 2% 12 1% 28 2% 100 1% 

3 
ХХХХХХ-
ХХХ 

14 
1% 

6 
1% 

11 
1% 

81 
5% 112 2% 

4 ХХХХХХ 25 1% 17 2% 13 1% 20 1% 75 1% 
5 ХХХХХХ 192 7% 111 12% 123 7% 111 6% 537 8% 
6 ХХХХ-ХХХХХ 273 10% 206 23% 290 17% 176 10% 945 14% 
7 ХХХХХХ 249 9% 112 12% 360 21% 202 12% 923 13% 
8 ХХХ 720 27% 215 24% 503 30% 316 18% 1754 25% 
9 ХүХХХХХХХ 289 11% 64 7% 152 9% 143 8% 648 9% 

  АААА 2645 100% 907 100% 1688 100% 1737 100% 6977 100% 
 

Хугацааны хувьд оролцогч даатгалын компаниудын борлуулалт 6-р сарын 15-аас 
7-р сарын эхээр эрчимжсэн нь малчид байгаль цаг уурыг харзнан хүлээж байсантай 
холбоотой.  
 
График №9. Даатгалд хамрагдсан малчдын тоо /хугацаагаар/ 
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IV. МЭД-ын хураамжийн зээл 
 

МЭД-ын хураамжийн зээлийг Хаан банктай хамтран 2010 оны 5 дугаар сарын 1-
ээс 7 дугаар сарын 15-ны хооронд төсөл хэрэгжиж буй Булган, Сэлэнгэ, Дархан-Уул, 
Хэнтий, Сүхбаатар, Говь-Алтай, Завхан, Увс, Баянхонгор аймгуудын нийт 148 сумдын 
Хаан банкны орон нутгийн салбаруудаар дамжуулан нийт 197 малчинд 30,987,439.00 
төгрөгийн МЭД-ын хураамжийн зээлийг олголоо. Энэ нь нийт даатгалд хамрагдсан 
малчдын 2.82 хувь, нийт борлуулалтын орлогын 4.98 хувийг бүрдүүлж байна.  
 
Хүснэгт №14. Даатгалын компаниудын даатгуулагчдын тоо 

№ Аймаг 

МЭД-ын 
хураамжийн 
зээл авсан 

малчдын тоо 

Хаан банкнаас 
авсан зээлийн 

хэмжээ 

Даатгалын 
компанийн үйл 
ажиллагааны 

зардал 

МДНТД-нд 
орсон 

хураамжийн 
хэмжээ 

1 Дархан 2 257,250.00 85,750.00 171,500.00 
2 Баянхонгор 8 1,078,540.00 359,513.33 719,026.67 
3 Булган 8 1,457,125.00 485,708.33 971,416.67 
4 Говь-Алтай 12 2,214,850.00 738,283.33 1,476,566.67 
5 Завхан 10 1,387,032.00 462,344.00 924,688.00 
6 Сүхбаатар 24 3,502,239.00 1,167,413.00 2,334,826.00 
7 Сэлэнгэ 26 3,934,455.00 1,311,485.00 2,622,970.00 
8 Увс 3 201,780.00 67,260.00 134,520.00 
9 Хэнтий 104 16,954,168.00 5,651,389.33 11,302,778.67 

  Нийт 197 
        

30,987,439.00      10,329,146.33  
        

20,658,292.67  
  
 ХААН банкнаас олгож буй энэхүү зээлийг өнгөрсөн жил Баянхонгор, Увс, Хэнтий, 
Сүхбаатар аймгуудад олгосон. Хуучин аймгуудын МЭД-ын хураамжийн зээл авсан 
малчдын тоо, хураамжийн зээлийн хэмжээг өнгөрсөн онтой харьцуулахад зээл авсан 
малчдын тоо 2.1 хувиар, хураамжийн зээлийн хэмжээ 40 хувиар буурсан байна. 
 
График №10. Баянхонгор, Сүхбаатар, Увс, Хэнтий аймгуудын МЭД-ын хураамжийн зээл 
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Хүснэгт №14. Баянхонгор, Сүхбаатар, Увс, Хэнтий аймгуудын МЭД-ын хураамжийн зээл 

№ Аймаг 
МЭД-ын хураамжийн зээл 

авсан малчдын тоо 
Малчдын авсан  
зээлийн хэмжээ 

2009 он 2010 он 2009 он 2010 он 
1 Баянхонгор 53 8 1,078,540.00 4,782,395.00 
2 Сүхбаатар 4 24 3,502,239.00 395,437.50 
3 Увс 7 3 201,780.00 391,446.00 
4 Хэнтий 78 104 16,954,168.00 7,423,464.00 
 Нийт 142 139 21,736,727.00 12,992,742.50 

 
 Малчдын ХААН банкнаас авч байгаа МЭД-ын хураамжийн зээлийн дунджийг 9 
аймгийн хэмжээнд тооцоолбол 157,296.64 төгрөг байна. 
 
Хүснэгт №15. МЭД-ын хураамжийн зээлийн дундаж 

№ 
Аймаг 

МЭД-ын 
хураамжийн 

зээлийн дундаж 
   1 Увс 67,260 

2 Дархан 128,625 
3 Баянхонгор 134,818 
4 Завхан 138,703 
5 Сүхбаатар 145,927 
6 Сэлэнгэ 151,325 
7 Хэнтий 163,021 
8 Булган 182,141 
9 Говь-Алтай 184,571 

  Нийт 157,297 
 

Хүснэгтээс харахад малчдын авч буй зээлийн дундаж хэмжээ харьцангуй өндөр 
байгаа нь малчдын хувьд өндөр хэмжээний зээл авах сонирхолтой байгааг харж болно. 
Борлуулалтын явцад зарим сумын малчдаас МЭД-ын хураамжийн зээлийн хэмжээ  бага, 
шаардлага өндөртөй байна гэсэн санал гомдлууд ирж байсан. ХААН банкнаас тавьж 
байгаа шаардлагыг хангасан ихэнх зээл авах малчдын хувьд 200,000 төгрөгнөөс их 
хэмжээтэй зээл авах сонирхолтой байгаа юм. Харин эсрэгээр бага хэмжээний буюу 
200,000 төгрөгнөөс бага зээл авах сонирхолтой малчдын хувьд ХААН банкны зээл авах 
нөхцөлийг /жишээ нь: Хонин толгойд шилжүүлснээр 100 толгой малаас доошгүй малтай 
байх зэрэг/ хангахгүй байна. Эдгээр хүндрэлтэй асуудлууд нь МЭД-ын хураамжийн 
зээлийн тоо бага байгаагийн шалтгаан болж байна.     
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Дүгнэлт 

 
МИД-ын 2010 оны борлуулалтын тайланг борлуулалтын улиралд хийж гүйцэтгэсэн 

ажлын үр дүн, төсөлд хамрагдсан хуучин болон шинэ аймгуудын борлуулалтын үр дүн, 
даатгалын компаниудын борлуулалтын үр дүнгээр авч үзсэн. 2010 оны борлуулалтын 
улирлаар нийт 622,7 сая төгрөгийн борлуулалт хийж, 416,1 сая төгрөгийг Малын 
даатгалын нөхөн төлбөрийн дансанд төвлөрүүлсэн байна. Энэ нь өнгөрсөн 2009 оны 
ҮДБ-ний борлуулалттай харьцуулахад борлуулалтын орлого 351,5 сая төгрөгөөр, 
даатгуулагчдын тоо 2,688 малчинаар өссөн байна. МЭД-ын нийт хураамжийн орлого нь 
ДНБ-ний 0,02 хувийг эзэлж байна. Хураамжийн орлого, даатгалд хамрагдсан малчин 
өрхийн тоо жил бүр тогтмол өсч байгаа нь малчид, даатгалын компани энэхүү даатгалыг 
худалдан авах сонирхолтой байгаа төдийгүй цаашид малын индексжүүлсэн даатгал 
тогтвортой оршин тогтнохын нэгэн баталгаа болж байгааг харуулж байна. 

Төсөлд хамрагдаж байсан хуучин аймгууд болох Баянхонгор, Увс, Хэнтий, 
Сүхбаатар аймгийн хувьд 304 сая төгрөгний борлуулалт хийсэн нь нийт борлуулалтын 73 
хувийг эзэлж байгаа ба 2009 борлуулалттай харьцуулахад 185,7 сая төгрөгөөр өссөн 
үзүүлэлттэй байна. Мөн нийт даатгалд хамрагдсан малчин өрхийн 75 хувийг хуучин 4 
аймаг эзэлж байна. Төсөлд шинээр хамрагдсан Булган, Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Говь-Алтай, 
Завхан аймгийн хувьд 112 сая төгрөгний борлуулалт хийж, 2010 оны нийт борлуулалтын 
27 хувийг, нийт даатгалд хамрагдсан малчин өрхийн 25 хувийг эзэлж байна. Шинэ 
аймгуудын хувьд малчдын МЭД-ын талаарх ойлголт хуучин аймгуудынхтай харьцуулахад 
хангалттай бус, даатгалын компаниудын ихэнх салбар шинээр байгуулагдсан туршлага 
багатай байгаа нь нөлөөлсөн. 

Нийт 9 аймгийн хувьд нийт 1,037,302 толгой мал МЭД-д хамрагдсан нь 9 аймгийн 
18.57 сая малын 6 хувийг эзэлж байна.  2010 онд даатгалд хамрагдсан малын 35.6 хувийг 
хонин сүрэг, 56.5 хувийг ямаан сүрэг, 2.6 хувийг адуун сүрэг, 5 хувийг үхэр сүрэг, 0.12 
хувийг тэмээн сүрэг эзэлж байна. Малын үнэлгээний хувьд нийт 9 аймгийн хэмжээнд 19,1 
тэрбум төгрөгийн үнэлгээтэй 5 төрлийн малыг даатгалд хамруулаад байна.  
 Төсөл хэрэгжиж буй 9 аймагт нийт Бодь, Монгол, Прайм, Практикал даатгал 
компанийн нийт 622,7 сая төгрөгний борлуулалт хийсний 41 хувийг Монгол Даатгал, 28 
хувийг Бодь даатгал, 21 хувийг Прайм Даатгал, 11 хувийг шинээр төсөлд оролцсон 
Практикал Даатгал компани эзэлж байна.  4 даатгалын компанийн нийт 676 даатгалын 
төлөөлөгч МЭД-ыг борлуулах эрх авснаас нийт 513 төлөөлөгч /Бодь Даатгал компани 
122, Монгол Даатгал компани 161, Прайм Даатгал компани 112, Практикал Даатгал 
компани 118/ 2010 оны борлуулалтыг гүйцэтгэж, 163 төлөөлөгч огт борлуулалт хийгээгүй 
байна. Даатгалын компаниуд даатгалын төлөөлөгчдийг сургах зардал, малчин өрхүүдээр 
явуулах үйл ажиллагааны зардал гээд өндөр зардлууд гаргаж байгаа тул цаашид 
даатгалын компаниуд цөөн тооны, чанартай төлөөлөгчдийг сонгож борлуулалт хийх нь 
зүйтэй юм. Борлуулалт хийсэн даатгалын төлөөлөгч нар малчидтай нэг бүрчлэн уулзах 
үйл ажиллагааны зардал хүрэлцдэггүй, малчид тархаа байрлалтай суурьшдаг зэрэг 
хүндрэлийн улмаас энэ жил даатгалын төлөөлөгчид болон даатгалын компаниуд 
малчдыг аль болох өндөр үнэлгээгээр МЭД-д хамруулж байсан нь харагдсан юм. Малчид 
ч малаа аль болох өндрөөр үнэлж даатгуулна тэр хэмжээгээр өндөр нөхөн төлбөр өндөр 
авахыг мэдэж ойлгосон байсан. 
  
  
 
 
 
  
 
 


