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I. МИД-ын 2009 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 2009 оны борлуулалтын хүрээнд дараах ажлуудыг хийж 
гүйцэтгэсэн. Үүнд: 

 
Хүснэгт №1. МИД-ын 2009 борлуулалтын улирлын үйл явц 

Огноо Үйл ажиллагаа 
2009 оны 11-12-
р сар  

• МИД-ын 2009 оны борлуулалтын улиралд хийх өөрчлөлтүүдийг 
тодорхойлсон. 

• Төсөлд шинээр хамрагдсан Сүхбаатар аймгийн ҮДБ-ний хураамжийн 
хувийг тодорхойлсон. 

• МИД төслийн програм хангамжийн 2009 оны хувилбарыг боловсруулж 
эхэлсэн. 

• МИД-ын 2009 оны борлуулалтын улиралд оролцох даатгалын 
компаниудыг үргэлжлүүлэн ажиллуулахаар болсон. 

2009 оны 1-р сар • МИД-ын програм хангамжийн 2008 оны хувилбарыг хаан, 2009 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 2009 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, 299 төлөөлөгчдөд 
МИД-ыг борлуулах эрх, 206 төлөөлөгчдөд МИД болон ердийн 
даатгалыг борлуулах эрх олгосон.  

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

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

• МИД-ын 2009 оны борлуулалтад оролцогч даатгалын компаниуд МИД-
д оролцогчийн хураамжийг 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 
танилцаж, зөвлөгөө өгч, даатгалын төлөөлөгч нарт зориулсан “Зуу зуун 
хүнтэй уулз, зөв үгсийг тэдэнд хэл” VCD-ийг бэлтгэн тараасан.  

• МИД-д хамрагдах хүсэлтэй малчдыг богино хугацаанд, түргэн шуурхай 
хамрагдах боломжийг олгох, даатгалын төлөөлөгчдийн борлуулалтын 
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зардлыг хэмнэх зорилгоор даатгалд хамрагдах хүсэлтэй малчдын 
санал хүсэлтийг 91000770 утсаар авч, ТХН-ийн сумын ажилтан, 
даатгалын төлөөлөгчдөд мэдэгдэж, борлуулалтыг эрчимжүүлсэн.  

• МИД-ын 2009 оны борлуулалтын улирлыг идэвхижүүлэх, 
борлуулалтын мэдээллийг чанаржуулах, ТХН-ийн зүгээс тавих 
хяналтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор долоо хоног бүрийн Пүрэв гаригт 
борлуулалтын мэдээг явуулж байхыг ТХН-ын аймгийн зохицуулагчдад 
үүрэг болгож, борлуулалтын мэдээг оролцогч талуудад цаг тухай бүр 
бэлтгэн хүргэсэн.   

• МИД-ын програм хангамжийн 2009 оны хувилбар боловсруулагдсан.  
• Туршилтын аймгуудын сум тус бүрийн ХААН Банкны салбар нэгжид 

МИД-ын 2009 оны хураамжийн орлого төвлөрөх данс нээгдсэн. 
4-р сар • МИД-ын борлуулалтыг бүртгэх програм хангамжийг туршилтын 

аймгууд дахь даатгалын компани болон ТХН-д суурилуулсан. 
• Нүүр тулсан сургалтууд орон нутагт явагдаж эхэлсэн. 

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

6-р сар • Хагас жилийн мал тооллого сонгогдсон 4 аймагт явагдсан. 
• 2009 оны хагас жилийн мал тооллого, түүвэр судалгааны дүн мэдээг 

нэгтгэн боловсруулсан. 
7-р сар • МИД-д 2008 онд даатгуулсан малчдад олгох нөхөн төлбөрийн 

тооцооллыг төслийн програм хангамж ашиглан хийсэн. 
• МИД-ын 2008 оны үр дүнг тооцоолж, МДНТ-ийн дансыг хаан 2008 онд 

оролцсон даатгалын компаниудад хүүгийн орлогыг хувиарласан. 
• Туршилтын аймгуудад ажиллан МИД-ын 2009 борлуулалтын улирлыг 

хаасан.  
• Орон нутаг дахь даатгалын компаниудын борлуулалтын мэдээллийн 

санг битүүмжлэн програм хангамжийг хаасан. 
8-р сар  • 2008 онд МИД-д хамрагдсан малчдад нөхөн төлбөрийг шилжүүлэн 

олгосон. 
• МИД-ын 2009 оны хураамжийн орлогыг татан төвлөрүүлж эхэлсэн.   

9-р сар • Оролцогч даатгалын компаниудтай МИД-ын 2009 оны борлуулалтыг 
тулгах, МИД-д оролцогчийн хураамжийн бодит хэмжээг тодорхойлох 
ажил явагдаж байна. 
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II. МИД-ын 2009 оны борлуулалт 

 МИД-ын дөрөвдэхь борлуулалтын улирал 2009 оны 3-р сарын 15-нд туршилтын 
Баянхонгор, Сүхбаатар, Увс, Хэнтий аймгийн нийт 69 сумдад эхэлснээс хойш 2009 оны 7-
р сарын 10 хүртэлх хугацаанд төсөлд оролцогч даатгалын компаниуд нийт 5628 малчин 
МИД-ын ҮДБ болон ГХБ-ний гэрээг байгуулж, 191,9 сая төгрөгийн борлуулалт хийсэн 
байна. Энэ нь 2008 оны борлуулалттай харьцуулахад борлуулалтын орлого 51,9 сая 
буюу 27 хувиар, даатгуулагчдын тоо 1581 буюу 28,1 хувиар өссөн дүн юм. 
 
График №1. МИД-ын борлуулалтын орлого 
 

 
 
 2008 оны эцсийн байдлаар төсөл хэрэгжиж буй 4 аймагт нийт 35677 малчин өрх 
байгаагаас  5628 өрх буюу 15,8 хувь нь МИД-д хамрагджээ. Түүнчлэн 4 аймгийн хувьд 
нийт 789,038 толгой мал МИД-д хамрагдсан нь 2008 оны мөн үзүүлэлтээс 38 хувиар 
өссөн ба 4 аймгийн 8,82 сая малын 9 хувийг эзэлж байна.    
 
Хүснэгт №1. МИД-д хамрагдсан малын тоо   
 

  ҮДБ-д хамрагдсан малын тоо(толгой) ГХБ-д хамрагдсан малын тоо(толгой) 

Аймаг Хонь Ямаа Үхэр  Адуу Тэмээ Нийт Хонь Ямаа Үхэр  Адуу Тэмээ Нийт 

Баянхонгор 68034 201061 9930 7394 163 286582 49255 98767 4722 5457 150 158351 

Сүхбаатар 13200 10727 3188 3282 0 30397 8145 6594 1020 1101 0 16860 

Увс 69368 105512 5986 974 0 181840 1903 2543 539 348 0 5333 

Хэнтий 21189 27663 11577 9301 0 69730 17404 14813 4332 3396 0 39945 

Дүн 171791 344963 30681 20951 163 568549 76707 122717 10613 10302 150 220489 
 
Баянхонгор аймаг 
 Баянхонгор аймгийн хувьд нийт 2444 малчин ҮДБ болон ГХБ-нд хамрагдсан нь 
туршилтын аймгуудаас хамгийн өндөр үзүүлэлт бөгөөд тус аймгийн нийт малчин өрхийн 
21 хувь, 2009 онд МИД-д хамрагдсан нийт малчдын 43 хувь болж байна. Баянхонгор 
аймагт Бодь Даатгал, Монгол Даатгал, Түшиг Даатгал, Прайм Даатгал компаниуд 
борлуулалтын үйл ажиллагаа эрхэлж нийт 107,7 сая төгрөгийн борлуулалт хийгдсэн нь 
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МИД-ын 2009 оны борлуулалтын орлогын хамгийн өндөр буюу 56,1 хувийг бүрдүүлж 
байна.  
   
Хүснэгт №2. Даатгуулагчдын тоо ба борлуулалтын нийт хэмжээ (Баянхонгор аймаг)  
 

 
 
 
Хүснэгт №3. ҮДБ ба ГХБ-ний борлуулалтын орлого даатгалын компаниар 
(Баянхонгор аймаг)  
 

 
 

Баянхонгор аймгийн хэмжээнд нийт ҮДБ-д 100,3 сая төгрөг, ГХБ-д 7,4 сая 
төгрөгийн борлуулалт хийсэн. Өмнөх онтой харьцуулахад борлуулалтын орлого 32,2 хувь 
буюу 34,6 сая төгрөгөөр өссөн байна.   

Тус аймгийн хэмжээнд нийт 286582 толгой малыг ҮДБ-д, 158351 толгой малыг 
ГХБ-д хамруулсан. Энэ нь Баянхонгор аймгийн нийт малтай харьцуулахад ҮДБ-д 
даатгагдсан мал 10,8 хувь, ГХБ-д хамрагдсан мал 6 хувийг эзэлж байна.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Баянхонгор аймагт нийт 82 төлөөлөгч МИД-ийг борлуулах эрх авснаас Бодь 
Даатгал компанийн 15, Монгол Даатгал компанийн 25, Прайм Даатгал компанийн 12, 
Түшиг Даатгал компанийн 18 төлөөлөгч буюу нийт 70 төлөөлөгч МИД-ын борлуулалтыг 
хийсэн ба 12 төлөөлөгч ямар нэгэн шалтгаанаар борлуулалт хийгээгүй байна. 
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Сүхбаатар аймаг  
 МИД-ийн 2009 оны борлуулалтын улиралд шинээр хамрагдсан Сүхбаатар аймгийн 
хувьд нийт 273 малчин МИД-д хамрагдсан нь аймгийн нийт малчдын 6 хувийг эзэлж 
байна. Борлуулалтын орлого  болох 17,9 сая төгрөгийг төсөлд оролцогч 4 даатгалын 
компани хийж, энэ нь МИД-ын 2009 оны борлуулалтын орлогын 9,3 хувь болж байна.  

Сүхбаатар аймгийн хэмжээнд нийт 30397 толгой малыг ҮДБ-д, 16860 толгой малыг 
ГХБ-д хамруулсан. Сүхбаатар аймгийн нийт малтай харьцуулахад ҮДБ-д даатгуулсан мал 
2 хувь, ГХБ-д хамрагдсан мал 1,1 хувийг эзэлж байна.   
 
Хүснэгт №4. Даатгуулагчдын тоо ба борлуулалтын нийт хэмжээ (Сүхбаатар аймаг) 
  

 
 
 
Хүснэгт №5. ҮДБ ба ГХБ-ний борлуулалтын орлого даатгалын компаниар 
(Сүхбаатар аймаг) 

 
 
 

Сүхбаатар аймагт нийт 66 төлөөлөгч МИД-ийг борлуулах эрх авснаас Бодь 
Даатгал компанийн 12, Монгол Даатгал компанийн 17, Прайм Даатгал компанийн 3, 
Түшиг Даатгал компанийн 13 төлөөлөгч буюу нийт 45 төлөөлөгч МИД-ын борлуулалтыг 
хийсэн байна.  
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Увс аймаг  
 Увс аймгийн хувьд нийт 1835 малчин МИД-д хамрагдсан нь аймгийн нийт малчдын 
18,5 хувь 2009 онд МИД-д хамрагдсан малчдын 32,6 хувийг эзэлж байна. Борлуулалтын 
орлого  34,2 сая төгрөг болсон нь нийт борлуулалтын 18 хувийг бүрдүүлж байна.  

Увс аймгийн хэмжээнд нийт 181840 толгой малыг ҮДБ-д, 5333 толгой малыг ГХБ-д 
хамруулсан. Увс аймгийн нийт малтай харьцуулахад ҮДБ-д даатгагдсан мал 7,3 хувь, 
ГХБ-д хамрагдсан мал 0,2 хувийг эзэлж байна.   

Тус аймгийн хувьд даатгуулагчдын тоо нь өмнөх жилийнхээс 444 буюу 32 хувиар, 
даатгалын хураамжийн хэмжээ 3,3 сая төгрөг буюу  11 хувиар өссөн байна.  
 
Хүснэгт №6. Даатгуулагчдын тоо ба борлуулалтын нийт хэмжээ (Увс аймаг)  

 
 
 
Хүснэгт №7. ҮДБ ба ГХБ-ний борлуулалтын орлого даатгалын компаниар  
(Увс аймаг) 

 
 

Увс аймгийн хэмжээнд нийт ҮДБ-д 34 сая төгрөг, ГХБ-д 306 мянган төгрөгийн 
борлуулалт хийсэн.  
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Увс аймагт нийт 76 төлөөлөгч МИД-ийг борлуулах эрх авснаас Бодь Даатгал 
компанийн 16, Монгол Даатгал компанийн 12, Прайм Даатгал компанийн 12, Түшиг 
Даатгал компанийн 14 төлөөлөгч буюу нийт 54 төлөөлөгч МИД-ын борлуулалтыг хийсэн 
байна.  
 
Хэнтий аймаг 
 Хэнтий аймгийн хувьд нийт 1076 малчин МИД-д хамрагдсан бөгөөд аймгийн нийт 
малчдын 14 хувь, 2009 онд МИД-д хамрагдсан малчдын 19 хувийг эзэлж байна. 
Борлуулалтын орлого    32,1 сая төгрөг болсон нь МИД-ын 2009 оны борлуулалтын 16,7 
хувийг бүрдүүлж байна.  
 Тус аймгийн хэмжээнд 69730 толгой малыг ҮДБ-д, 39945 толгой малыг ГХБ-д 
хамруулсан. Хэнтий аймгийн нийт малтай харьцуулахад ҮДБ-д даатгагдсан мал 3,3 хувь, 
ГХБ-д хамрагдсан мал 1,9 хувийг эзэлж байна.   
 Даатгуулагчдын тоо 327 малчин буюу 30 хувиар өссөн, харин борлуулалтын 
орлого 9 сая төгрөг буюу 11 хувиар буурсан байна.  
 
Хүснэгт №8. Даатгуулагчдын тоо ба борлуулалтын нийт хэмжээ (Хэнтий аймаг)  
 

 
 
Хүснэгт №9. ҮДБ ба ГХБ-ний борлуулалтын орлого даатгалын компаниар (Хэнтий 
аймаг) 
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Хэнтий аймгийн хэмжээнд нийт ҮДБ-д 29,7 сая төгрөг, ГХБ-д 2,4 сая төгрөгийн 
борлуулалт хийсэн.  

Хэнтий аймагт нийт 75 төлөөлөгч МИД-ийг борлуулах эрх авснаас Бодь Даатгал 
компанийн 10, Монгол Даатгал компанийн 19, Прайм Даатгал компанийн 14, Түшиг 
Даатгал компанийн 13 төлөөлөгч буюу нийт 56 төлөөлөгч МИД-ын борлуулалтыг хийсэн 
байна.  

 
Төсөлд хамрагдсан 4 аймгийн хувьд 2009 онд даатгалд хамрагдсан малын 58,9 

хувийг ямаа, 5,2 хувийг үхэр, 31,9 хувийг хонь, 3,9 хувийг адуу, 0,04 хувийг тэмээн сүрэг 
эзэлж байна.  

 
График №2. МИД-д хамрагдсан малын бүтэц 
 

 
 
Өмнөх жилтэй харьцуулахад даатгуулсан малын бүтцэд хонины эзлэх хувь 6 

хувиар өсч, ямааны эзлэх хувь 4,7 хувиар, адууны эзлэх хувь 0,7 хувиар, үхэр сүргийн 
эзлэх хувь  0,7 хувиар буурсан байна. 
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III. Даатгалын компани 

 Төсөл хэрэгжиж буй 4 аймагт нийт 299 даатгалын төлөөлөгч МИД-ыг борлуулах 
эрх авснаас нийт 255 төлөөлөгч /Бодь Даатгал компани 53, Монгол Даатгал компани 73, 
Прайм Даатгал компани 41, Түшиг Даатгал компани 58/ МИД-ын 2009 оны борлуулалтыг 
гүйцэтгэсэн. Ерөнхийдөө 2008 онтой харьцуулахад даатгалын компаниудын төлөөлөгчийн 
тоо нэмэгдсэн боловч бодит борлуулалт хийж байгаа төлөөлөгчийн тоо буурсан юм. Энэ 
нь даатгалын төлөөлөгч нар МИД-ыг борлуулах сонирхолтой байдаг ч малчидтай нэг 
бүрчлэн уулзах үйл ажиллагааны зардал хүрэлцдэггүй, нөгөө талаас малчид МИД-ыг 
худалдан авах бэлэн мөнгөний боломж хомс байдаг нь нөлөөлж байна.  

Өмнөх жилд нэгж даатгалын төлөөлөгч Баянхонгор аймгийн хувьд 32, Увс аймгийн 
хувьд 27, Хэнтий аймгийн хувьд 17 малчинтай гэрээ хийж байсан.  
 
Хүснэгт №10. 

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 35 1,340,042 15 330,492 13 686,953 
Түшиг Даатгал 37 1,615,523 33 717,925 20 965,807 
Прайм Даатгал 18 971,752 33 907,163 21 933,166 
Бодь Даатгал 37 1,229,165 29 490,047 16 831,965 

Дундаж 32 1,289,121 27 611,407 17 854,473 
 
Харин 2009 онд нэгж даатгалын төлөөлөгч Баянхонгор аймгийн хувьд 33, 

Сүхбаатар аймгийн хувьд 6, Увс аймгийн хувьд 35, Хэнтий аймгийн хувьд 20 малчинтай 
гэрээ хийж, өмнөх оныхоос өссөн үзүүлэлттэй байна.  
 
Хүснэгт №11. 

Даатгалын 
компаниуд 

Баянхонгор аймаг Сүхбаатар аймаг Увс аймаг Хэнтий аймаг 

Малчин 
 

Хураамж 
 

Малчин 
 

Хураамж 
 

Малчин 
 

Хураамж 
 

Малчин 
 

Хураамж 
 

Монгол 
Даатгал 41 1,722,155 7 341,903 24 521,592 16 499,761 

Түшиг 
 Даатгал 40 1,928,044 6 523,211 39 805,240 21 536,411 

Прайм 
Даатгал 20 725,239 8 280,304 54 952,856 21 570,134 

Бодь 
 Даатгал 31 1,415,669 3 368,396 24 360,402 21 763,280 

Дундаж 33 1,447,777 6 378,454 35 660,022 20 592,397 

 
МИД-ын 2009 оны борлуулалтын орлогын хэмжээг оролцогч даатгалын компани 

тус бүрээр харуулбал: 
 

Хүснэгт №12. Даатгалын компаниудын борлуулалтын орлого  

Даатгалын 
компаниуд 

ҮДБ-ний борлуулалтын 
орлого 

ГХБ-ний борлуулалтын 
орлого 

Борлуулалтын нийт 
хэмжээ 

/төгрөгөөр/ /хувиар/ /төгрөгөөр/ /хувиар/ /төгрөгөөр/ /хувиар/ 
Монгол Даатгал 60,085,499.22 33.21 4,509,920.00 41.20 64,595,419.22 33.66 
Түшиг Даатгал 57,165,972.52 31.59 2,587,640.00 23.64 59,753,612.52 31.14 
Прайм Даатгал 26,925,270.60 14.88 1,561,600.00 14.26 28,486,870.60 14.84 
Бодь Даатгал 36,776,091.89 20.32 2,288,120.00 20.90 39,064,211.89 20.36 

Дүн 180,952,834.23 100.00 10,947,280.00 100.00 191,900,114.23 100.00 
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 МИД-ын борлуулалт хийгдсэн малчдын тоо даатгалын компани тус бүрээр 
харуулбал: 
 
Хүснэгт №13. Даатгалын компаниудын даатгуулагчдын тоо 
 

Даатгалын 
компаниуд 

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

Монгол 
Даатгал 1,015 41.53 127 46.52 288 15.69 308 28.62 1,738 30.88 

Түшиг 
 Даатгал 727 29.75 80 29.30 547 29.81 272 25.28 1,626 28.89 

Прайм 
Даатгал 244 9.98 25 9.16 616 33.57 289 26.86 1,174 20.86 

Бодь 
 Даатгал 458 18.74 41 15.02 384 20.93 207 19.24 1,090 19.37 

Нийт 2,444 100.00 273 100.00 1,835 100.00 1,076 100 5,628 100.00 
 

2008 онд МИД-ын нийт борлуулалтын орлогын 26,5 хувийг Монгол Даатгал 
компани, 28,7 хувийг Түшиг Даатгал компани, 20,6 хувийг Прайм Даатгал компани, 24 
хувийг Бодь Даатгал компани эзэлж байсан бол 2009 онд Монгол Даатгал компани, Түшиг 
Даатгал компанийн эзлэх хувь өсч, Прайм даатгал компани, Бодь даатгал компанийн 
эзлэх хувь буурсан 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


