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I. МИД-ын 2007 оны борлуулалтын улиралд хийн 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 2007 оны борлуулалтын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд: 

 
Хүснэгт №1. 2007 борлуулалтын улирлын үйл явц 

Огноо Үйл ажиллагаа 
2006 оны 9-р сар • Дотоодын даатгалын компаниудад МИД-ын талаар сургалт зохион 

байгуулж, төслийн үйл ажиллагаа, төсөлд оролцох шаардлагыг 
танилцуулсан.  

• МИД-ын хэрэгжилт, цаашдын хандлагыг оролцогч талууд, хууль 
тогтоогч байгууллагатай хэлэлцэх зөвлөлдөн уулзалтыг зохион 
байгуулсан. 

11-12-р сар  • МИД-ын 2007 оны борлуулалтын улиралд хийх өөрчлөлтүүдийг 
тодорхойлсон. 

• ҮДБ-ний 6 болон 10 хувийн босго үзүүлэлттэй бүтээгдэхүүний 
хураамжийн хувь хэмжээг тодорхойлсон. 

• МИД төслийн програм хангамжийн 2007 оны хувилбарыг боловсруулж 
эхэлсэн. 

• МИД-ын 2007 оны борлуулалтын улиралд оролцох даатгалын 
компаниудыг сонгон шалгаруулсан. 

2007 оны 1-р сар • МИД-ын програм хангамжийн 2006 оны хувилбарыг хаан, 2006 оны 
борлуулалтын мэдээллийн санг битүүмжилсэн.  

• 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. 

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

• ҮДБ-ний стандарт гэрээг шинэчлэн боловсруулсан. 
• ГХБ-нд хамруулах журмыг шинэчлэн боловсруулсан. 
• МИД-ын 2007 оны борлуулалтын улиралд ашиглагдах даатгалын 

баталгааны маягт, гэрчилгээ, дардасын загварыг боловсруулан 
хэвлэсэн. 

• Даатгалын төлөөлөгчид эрх олгох шалгалтыг ТХН, СЯ, СЗХ-ны 
төлөөлөлтэйгээр зохион байгуулж, 153 төлөөлөгчид эрх олгосон. 

• Даатгалын компаниудад баталгааны маягт, гэрчилгээ, дардасыг 
хүлээлгэн өгч борлуулалтын улирал эхлэх бэлтгэл хангасан. 

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

• МИД-ын 2007 оны борлуулалтад оролцогч даатгалын компаниуд 
БНТХ-ыг ТХН-ийн дансанд байршуулсан. 

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

• МИД-ын борлуулалтын улирал нээгдэж, даатгалын төлөөлөгчид орон 
нутагт борлуулалтын үйл ажиллагаагаа эхэлсэн.  

• Борлуулалтын улирал эхэлсэнтэй холбогдуулан ТХН-ийн ажилтнууд, 
даатгалын компани, даатгалын төлөөлөгчдийн үйл ажиллагаатай 
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танилцаж, зөвлөгөө өгсөн. 
• МИД-ын програм хангамжийн 2007 оны хувилбар боловсруулагдсан. 

4-р сар • МИД-ын борлуулалтыг бүртгэх програм хангамжийг туршилтын 
аймгууд дахь даатгалын компани болон ТХН-д суурилуулсан. 

• Нүүр тулсан сургалт орон нутагт явагдаж эхэлсэн.  
• Туршилтын аймгуудын сум тус бүрийн ХААН Банкны салбар нэгжид 

МИД-ын 2007 оны хураамжийн орлого төвлөрөх данс нээгдсэн. 
5-р сар • Хагас жилийн мал тооллого сонгогдсон 3 аймагт явагдсан. 
6-р сар • Дэлхийн Банкны ажлын хэсэг МИД-ын 2007 оны борлуулалтын явцтай 

танилцсан. 
• 2007 оны хагас жилийн мал тооллого, Туршилтын түүвэр судалгааны 

дүн мэдээг нэгтгэн боловсруулсан. 
7-р сар • МИД-д 2006 онд даатгуулсан малчдад олгох нөхөн төлбөрийн 

тооцооллыг төслийн програм хангамж ашиглан хийсэн. 
• МИД-ын 2006 оны үр дүнг тооцоолж, МДНТ-ийн дансыг хаан 2006 онд 

оролцсон даатгалын компаниудад үлдэгдэл хөрөнгийг хувиарласан. 
• Туршилтын аймгуудад ажиллан МИД-ын 2007 борлуулалтын улирлыг 

хаасан.  
• Орон нутаг дахь даатгалын компаниудын борлуулалтын мэдээллийн 

санг битүүмжлэн програм хангамжийг хаасан. 
8-р сар  • 2006 онд МИД-д хамрагдсан малчдад нөхөн төлбөрийг шилжүүлэн 

олгосон. 
• МИД-ын 2007 оны хураамжийн орлогыг татан төвлөрүүлсэн.  

9-р сар • Оролцогч даатгалын компаниудтай МИД-ын 2007 оны борлуулалтыг 
тулгах, БНТХ-ын бодит хэмжээг тодорхойлох ажил явагдаж байна. 
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II. МИД-ын 2007 оны борлуулалт 

 МИД-ын хоёрдахь борлуулалтын улирал 2007 оны 3-р сарын 15-нд туршилтын Увс, 
Хэнтий, Баянхонгор аймгийн нийт 56 сумдад эхэлснээс хойш 2007 оны 7-р сарын 10 хүртэлх 
хугацаанд төсөлд орлцогч даатгалын компаниуд нийт 3705 малчинтай МИД-ын ҮДБ болон 
ГХБ-ний гэрээг байгуулж, 129,047,464  төгрөгийн борлуулалт хийгдсэн. Энэ нь 2006 оны 
борлуулалттай харьцуулахад борлуулалтын орлого 50 хувиар, даатгуулагчдын тоо 65 хувиар 
өссөн дүн юм. 
 
График №1. МИД-ын борлуулалтын орлого 

 
 
 2006 оны эцсийн байдлаар сонгогдсон 3 аймагт нийт 28746 малчин өрх байгаагаас  
3705 өрх буюу 12,8 хувь нь даатгалд хармрагджээ. Түүнчлэн 3 аймгийн хувьд нийт 589578 
толгой мал МИД-д хамрагдсан нь 2006 оны мөн үзүүлэлтээс 100 хувиар өссөн ба 3 аймгийн 
6,17 сая малын 9,5 хувийг эзэлж байна.    
 
Хүснэгт №2. МИД-д хамрагдсан малын тоо   
  ҮДБ-д хамрагдсан малын тоо (толгой) ГХБ-д хамрагдсан малын тоо (толгой) 

Аймаг Үхэр Хонь Ямаа Адуу Тэмээ Нийт Үхэр Хонь Ямаа Адуу Тэмээ Нийт 
Баянхонгор 9607 35352 80329 5200 36 238708 3404 31478 67974 5028 300 108187 
Увс 3385 42449 73630 1574 19 145952 2429 8613 12300 1353 200 24937 
Хэнтий 7343 9807 13478 5590 0 54006 3298 7125 5433 1932 0 17788 
Дүн 20335 87608 167437 12364 55 438666 9131 47216 85707 8313 500 150912 

 
Баянхонгор аймаг 
 Баянхонгор аймгийн хувьд нийт 1708 малчин даатгалд хамрагдсан нь туршилтын 
аймгуудаас хамгийн өндөр үзүүлэлт бөгөөд тус аймгийн малчин өрхийн 14,7 хувь, малтай 
өрхийн 12,5 хувь, 2007 онд МИД-д хамрагдсан малчдын 46,1 хувь болж байна. Баянхонгор 
аймагт Бодь Даатгал, Монгол Даатгал, Түшиг Даатгал компаниуд борлуулалтын үйл 
ажиллагаа эрхэлж нийт 75.6 сая төгрөгийн борлуулалт хийгдсэн нь МИД-ын 2007 оны 
борлуулалтын орлогын 58,6 хувийг бүрдүүлж байна.  
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Хүснэгт №3. Даатгуулагчдын тоо ба борлуулалтын нийт хэмжээ (Баянхонгор аймаг)  

 
 
Хүснэгт №4. ҮДБ ба ГХБ-ний борлуулалтын орлого (Баянхонгор аймаг)  

 
  

Тус аймгийн хэмжээнд нийт 238708 толгой малыг ҮДБ-д, 108187 толгой малыг ГХБ-д 
хамруулсан. Баянхонгор аймгийн нийт малтай харьцуулахад ҮДБ-д даатгагдсан мал 12,7 
хувь, ГХБ-д хамрагдсан мал 5,7 хувийг эзэлж байна.   
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Өмнөх онтой харьцуулахад борлуулалтын орлого 72 хувь буюу 26,7 сая төгрөгөөр 
өссөн нь:  

1. Даатгуулагчдын тоо өссөн (761 хүнээр буюу 80,3 хувиар) 
2. Нэгж даатгуулагчийн төлөх хураамжийн хэмжээ өссөнтэй (46082 төгрөгөөс 52854 

төгрөг болсон) холбоотой юм.  
 
2007 онд МИД-д хамрагдсан малчдын тоо өмнөх онтой харьцуулахад Баянхонгор 

болон Баянбулаг сумаас бусад сумын хувьд өссөн байна. Түүнчлэн өмнөх онтой 
харьцуулахад нийт борлуулалтад эзлэх ГХБ-ний хэмжээ 3 хувиас 7 хувь болтлоо өссөн 
байна. 

Баянхонгор аймагт Бодь Даатгал компанийн 10, Монгол Даатгал компанийн 20, Түшиг 
Даатгал компанийн 19 төлөөлөгч ажилласан.  
 
Увс аймаг  
 Увс аймгийн хувьд нийт 1431 малчин МИД-д хамрагдсан нь аймгийн нийт малчдын 
14,2 хувь, малтай өрхийн 10,2 хувь, 2007 онд МИД-д хамрагдсан малчдын 38,6 хувийг эзэлж 
байна. Борлуулалтын орлого 27,4 сая төгрөг болсон нь МИД-ын 2007 оны борлуулалтын 21,2 
хувийг бүрдүүлж байна.  

Увс аймгийн хэмжээнд нийт 145952 толгой малыг ҮДБ-д, 24937 толгой малыг ГХБ-д 
хамруулсан. Увс аймгийн нийт малтай харьцуулахад ҮДБ-д даатгагдсан мал 6,1 хувь, ГХБ-д 
хамрагдсан мал 1,0 хувийг эзэлж байна.   

Тус аймгийн хувьд даатгуулагчдын тоо нь өмнөх жилийнхээс 247 хүнээр өссөн боловч 
даатгалын хураамжийн хэмжээ 2 сая төгрөгөөр буурсан байна. Энэ нь: 

1. Нийт борлуулалтад эзлэх ГХБ-ний хэмжээ өссөн (2 хувиас 5 хувь болсон) 
2. Нэгж даатгуулагчийн төлөх хураамжийн хэмжээ багассантай (25065 төгрөгөөс 

19172 төгрөг болсон) 
3. Монгол Даатгал болон Прайм Даатгал компаниудын байгуулсан даатгалын гэрээ 

өмнөх оныхоос багассантай холбоотой байна. 
 
Зүүнговь, Өлгий, Тариалан, Тэс зэрэг сумдын даатгуулагчдын тоо өмнөх оныхоос 

буурсан байна.   
   
Хүснэгт №5. Даатгуулагчдын тоо ба борлуулалтын нийт хэмжээ (Увс аймаг)  
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Хүснэгт №6. ҮДБ ба ГХБ-ний борлуулалтын орлого (Увс аймаг) 

 
 
 Увс аймагт Бодь Даатгал компанийн 18, Монгол Даатгал компанийн 12, Прайм Даатгал 
компанийн 16, Түшиг Даатгал компанийн 14 төлөөлөгч ажилласан.  
 
Хэнтий аймаг 
 Хэнтий аймгийн хувьд нийт 566 малчин МИД-д хамрагдсан бөгөөд аймгийн нийт 
малчдын 7,9 хувь, малтай өрхийн 6,2 хувь, 2007 онд МИД-д хамрагдсан малчдын 15,3 хувийг 
эзэлж байна. Борлуулалтын орлого 25,9 сая төгрөг болсон нь МИД-ын 2007 оны 
борлуулалтын 20,1 хувийг бүрдүүлж байна. 
 Тус аймгийн хэмжээнд нийт 54006 толгой малыг ҮДБ-д, 17788 толгой малыг ГХБ-д 
хамруулсан. Хэнтий аймгийн нийт малтай харьцуулахад ҮДБ-д даатгагдсан мал 2,8 хувь, ГХБ-
д хамрагдсан мал 0,9 хувийг эзэлж байна.   
 Даатгуулагчдын тоо 288 хүн буюу 103 хувиар өссөн, борлуулалтын орлого 13 сая 
төгрөг буюу 101 хувиар өссөн байна.  
 
 Хүснэгт №7. Даатгуулагчдын тоо ба борлуулалтын нийт хэмжээ (Хэнтий аймаг) 
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Даатгуулагчдын төлсөн дундаж хураамжийн хэмжээ 46253 төгрөгөөс 45827 төгрөг 
болж өөрчлөгджээ. Түүнчлэн нийт борлуулалтад эзлэх ГХБ-ний хэмжээ 3 хувиас 5 хувь болж 
нэмэгджээ.  
 
Хүснэгт №8. ҮДБ ба ГХБ-ний борлуулалтын орлого (Хэнтий аймаг) 
 

 
  

Тус аймгийн Баян-Овоо сумаас бусад бүх сумдад даатгуулагчдын тоо өссөн бөгөөд 
Баян-Овоо сумын хувьд өмнөх жилийн үзүүлэлттэй адил байна. 

Хэнтий аймагт Бодь Даатгал компанийн 9, Монгол Даатгал компанийн 14, Прайм 
Даатгал компанийн 13, Түшиг Даатгал компанийн 12 төлөөлөгч ажилласан.  

 
Туршилтын 3 аймгийн хувьд 2007 онд даатгалд хамрагдсан малын 34 хувийг ямаа, 34 

хувийг үхэр, 21 хувийг хонь, 11 хувийг адуу, 0,01 хувийг тэмээн сүрэг эзэлж байна. Даатгалд 
хамрагдсан малын бүтцийг дараах графикт үзүүлэв. 
 
График №2. МИД-д хамрагдсан малын бүтэц 

 
Өмнөх жилтэй харьцуулахад даатгуулсан малын бүтцэд ямааны эзлэх хувь 3 пунктээр, 

хонины эзлэх хувь 2 пунктээр, адууны эзлэх хувь 1 пунктээр буурч, үхэр сүргийн эзлэх хувь 4 
пунктээр өссөн байна.  
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III. Даатгалын компани 
 
 Бодь Даатгал компани 37, Монгол Даатгал компани 46, Прайм Даатгал компани 29, 
Түшиг Даатгал компани 45 эрх бүхий даатгалын төлөөлөгчидтэйгөөр туршилтын аймгуудад 
МИД-ын 2007 оны борлуулалтыг гүйцэтгэсэн. Ерөнхийдөө 2006 онтой харьцуулахад 
даатгалын компаниуд “чанартай” цөөн тооны төлөөлөгчидтэй ажиллах сонирхолтой байсан нь 
ажиглагдсан.  

Өмнөх жилд нэгж даатгалын төлөөлөгчид Баянхонгор аймгийн хувьд 24, Увс аймгийн 
хувьд 22, Хэнтий аймгийн хувьд 6 малчинтай гэрээ хийж байсан.  

Даатгалын 
компаниуд 

Баянхонгор аймаг Увс аймаг Хэнтий аймаг 
Даатгуулагч

дын тоо 
Хураамжийн 

орлого 
Даатгуулагч

дын тоо 
Хураамжийн 

орлого 
Даатгуулагч

дын тоо 
Хураамжийн 

орлого 

Монгол Даатгал 22 974,528 15 430177 11 564641 
Прайм Даатгал -  31 818689 3 138829 
Түшиг Даатгал 26 1,233,079 21 401893 4 145921 

Дундаж 24 1103803 22 550253 6 283130 
 

Харин 2007 онд нэгж даатгалын төлөөлөгч Баянхонгор аймгийн хувьд 33, Увс аймгийн 
хувьд 24, Хэнтий аймгийн хувьд 11 малчинтай гэрээ хийх болжээ.  

Даатгалын 
компаниуд 

Баянхонгор аймаг Увс аймаг Хэнтий аймаг 
Даатгуулагч

дын тоо 
Хураамжийн 

орлого 
Даатгуулагч

дын тоо 
Хураамжийн 

орлого 
Даатгуулагч

дын тоо 
Хураамжийн 

орлого 

Бодь 26 957940 17 412113 4 208848 
Монгол Даатгал 38 1645627 19 410038 15 841585 
Прайм Даатгал   34 610660 11 446780 
Түшиг Даатгал 36 1744329 25 380534 15 539032 

Дундаж 33 1449299 24 453336 11 509061 
 

МИД-ын 2007 оны борлуулалтын орлогын хэмжээг оролцогч даатгалын компани тус 
бүрээр харуулбал: 
Хүснэгт №9. Даатгалын компаниудын борлуулалтын орлого  

Даатгалын 
компаниуд 

ҮДБ-ний борлуулалтын 
орлого 

ГХБ-ний борлуулалтын 
орлого 

Борлуулалтын нийт 
хэмжээ 

/төгрөгөөр/ /хувиар/ /төгрөгөөр/ /хувиар/ /төгрөгөөр/ /хувиар/ 
Бодь Даатгал 18061873.5 14.91 820560 10.38 18882433.5 14.63 

Монгол Даатгал 47105066.7 38.88 2526480 31.96 49631546.7 38.46 
Прайм Даатгал 14471575 11.95 1107120 14.01 15578695 12.07 
Түшиг Даатгал 41505029 34.26 3449760 43.65 44954789 34.84 

Дүн 121143544 100.00 7903920 100.00 129047464 100.00 
 
 МИД-ын борлуулалт хийгдсэн малчдын тоо даатгалын компани тус бүрээр харуулбал: 
Хүснэгт №10. Даатгалын компаниудын даатгуулагчдын тоо  

Оролцогч даатгалын 
компаниуд 

Баянхонгор аймаг Увс аймаг Хэнтий аймаг Нийт 
/тоо/  /хувиар/ /тоо/  /хувиар/ /тоо/  /хувиар/ /тоо/  /хувиар/ 

Бодь Даатгал 258 15.11% 311 21.73% 32 5.65% 601 16.22% 
Монгол Даатгал 762 44.61% 223 15.58% 215 37.99% 1200 32.39% 
Прайм Даатгал -   547 38.23% 143 25.27% 690 18.62% 
Түшиг Даатгал 688 40.28% 350 24.46% 176 31.10% 1214 32.77% 

Дүн 1708 100.00% 1431 100.00% 566 100.00% 3705 100.00% 
 
2006 онд МИД-ын нийт борлуулалтын орлогын 47,3 хувийг Монгол Даатгал компани, 

35,3 хувийг Түшиг Даатгал компани, 22,1 хувийг Прайм Даатгал компани эзэлж байсан бол 
2007 онд Монгол Даатгал компанийн эзлэх хувь буурч, Түшиг Даатгал компанийн эзлэх хувь 
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харьцангуйгаар тогтвортой байна. Бодь Даатгал компани 3 аймагт МИД-ын борлуулалтыг 
хийсэн боловч 2 аймагт үйл ажиллагаа явуулсан Прайм даатгалын компаниас бага орлого 
төвлөрүүлсэн нь тус компани шинээр орон нутагт ажиллаж байгаатай холбоотой гэж үзэж 
байна. 

Хугацааны хувьд оролцогч даатгалын компаниудын борлуулалт 6-р сарын сүүлч 7-р 
сарын эхээр эрчимжсэн нь малчид байгаль цаг уурыг харзнан хүлээж байсантай холбоотой 
байлаа.  
 
График №2. МИД-ын борлуулалтын хэмжээ (Хугацаагаар) 

 
 


