
А-ХАА-2-Г НӨХӨХ ЗААВАР 

          Энэхүү мэдээний маягтыг  том малын зүй бус хорогдлын мэдээг батлагдсан графикт хугацаанд нь өссөн 

дүнгээр гаргаж, мэдээлэхэд ашиглана.  

 I. ХАЯГИЙН ХЭСЭГ 

1. Байршил: Өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагын харъяалагдах аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны нэр, 

кодыг бичнэ.  

2. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын мэдээлэл: УБЕГ-аас олгосон регистрийн дугаар, аж ахуйн нэгж 

байгууллагын нэр, холбоо барих утасны дугаарыг бичнэ. 

3. Өрхийн мэдээлэл: Өрхийн тэргүүлэгчийн регистрийн дугаар, өрхийн тэргүүлэгчийн овог, нэрийг 

товчлохгүй, холбоо барих утасны дугаарыг бичнэ. 

II. ҮНДСЭН ХЭСЭГ 

1-6 дугаар баганад Нийт малын тоо болон малын тоог төрлөөр нь нөхнө. Нийт малын дүн нь малын төрлөөр 

нөхсөн дүнгүүдийн нийлбэртэй тэнцүү байна. (Багана1=багана2+багана3+багана4+багана5+багана6) 

1 дүгээр мөрөнд  оны эхний малыг төрлөөр нь нөхнө. Оны эхний мал нь өмнөх оны жилийн эцэст бэлэн 

тоологдсон малын тоог хэлнэ.  

2 дугаар мөрөнд хорогдсон том малын тоог төрлөөр нь нөхнө. Том малын зүй бус хорогдолд гэнэтийн 

аюулаар буюу байгалийн аюулт үзэгдэл, өвчнөөр хорогдсон (халдвартай, халдваргүй), зэрлэг амьтанд 

идүүлсэн, бариулсан ба бусад шалтгаанаар хорогдсон төл малаас бусад малыг оруулна. Хорогдсон том 

малын тоо нь 3 дугаар мөрөнд бүртгэгдсэн хорогдсон хээлтэгчийн тоо, 4 дүгээр мөрөнд бүртгэгдсэн хорогдсон 

хээлтүүлэгчийн тоо, 5 дугаар мөрөнд бүртгэгдсэн хорогдсон таваарын малын тооны нийлбэртэй тэнцүү байна. 

(Мөр2=мөр(3+4+5)). 2 дугаар мөрөнд бүртгэгдсэн  том малын  хорогдлын нийт  дүн нь   6 дугаар мөрөнд 

бүртгэгдсэн дүнтэй тэнцүү байна (Мөр2=мөр6). 

3 дугаар мөрөнд хорогдсон хээлтэгчийн тоог төрлөөр нь нөхнө. Малын төрөл бүр дээр нас гүйцсэн эм малыг 

хээлтэгч мал гэнэ. Хорогдсон хээлтэгчийн дүн нь 2 дугаар мөрөнд бүртгэгдсэн  хорогдсон   том малын дүнгээс 

сугарна (Мөр3<мөр2)   

4 дүгээр мөрөнд  хорогдсон хээлтүүлэгчийн тоог төрлөөр нь нөхнө. Буур, азарга, бух, хуц, ухныг хээлтүүлэгч 

мал гэнэ. Хорогдсон хээлтүүлэгч ийн дүн нь 2 дугаар мөрөнд бүртгэгдсэн хорогдсон том малаас сугарна 

(Мөр4<мөр2) .  

5 дугаар мөрөнд хорогдсон таваарын малын тоог төрлөөр нөхнө. Хээлтэгч, хээлтүүлэгч, төлөөс бусад малыг 

таваарын малд хамруулна. Хорогдсон таваарын малын дүн нь 2 дугаар мөрөнд бүртгэгдсэн хорогдсон том 

малаас сугарна (Мөр5<мөр2)   

6 дугаар мөрөнд 2 дугаар мөрөнд бүртгэгдсэн хорогдсон  том малын тоог нөхнө. (Мөр6=мөр2). Хорогдсон 

том малыг гэнэтийн аюулаар (байгалийн гаралтай аюулт үзэгдлээр), өвчнөөр, бусад (зэрлэг амьтанд 

идүүлсэн, бусад) шалтгаанаар гэсэн ангилалд хуваана. Хорогдсон том малын тоо нь 7 дугаар мөрөнд 

бүртгэгдсэн өвчнөөр хорогдсон малын тоо, 8 дугаар мөрөнд бүртгэгдсэн аюулт үзэгдлээр хорогдсон малын 

тоо, 9 дүгээр мөрөнд бүртгэгдсэн бусад  шалтгаанаар хорогдсон малын тооны нийлбэртэй тэнцүү байна. 

(Мөр6=мөр(7+10+11)).  

7 дугаар мөрөнд өвчнөөр хорогдсон малын тоог төрлөөр нь нөхнө. Өвчний шалтгаанаар үхсэн малд 

халдвартай, халдваргүй өвчнөөр үхэж, хорогдсон малыг оруулна. Өвчнөөр хорогдсон мал нь 6 дугаар мөрөнд 

бүртгэгдсэн хорогдсон том малаас сугарна.(Мөр7<мөр6) 

8 дугаар мөрөнд аюулт үзэгдлээр /гэнэтийн аюулаар/ хорогдсон малын тоог төрлөөр нөхнө. Гэнэтийн 

аюулаар /байгалийн аюулт үзэгдлээр/ гэдэгт дараах гамшгийн төрлийг хамааруулна.Үүнд:  

1. Цаг агаарын аюулт үзэгдэл /цасан шуурга, их цас, зуд, шороон шуурга, үер, ой хээрийн түймэр, ган, 

цөлжилт, аянга/ 

2. Геологийн гаралтай аюулт үзэгдэл /Газар хөдлөлт, Хөрсний гулсалт/ 

3. Биологийн гаралтай аюулт үзэгдэл /Хортон шавж тархах, Олон улсын хөл хориот өвчин, мал, 

амьтны гоц халдварт өвчин/.  



Аюулт үзэгдлээр /гэнэтийн аюулаар/ хорогдсон мал нь 6 дугаар мөрөнд бүртгэгдсэн хорогдсон том малаас 

сугарна. (Мөр8<мөр6) 

9 дүгээр мөрөнд бусад шалтгаанаар хорогдсон малыг төрлөөр нь нөхнө. Бусад шалтгаанаар хорогдсон 

малыг зэрлэг амьтанд бариулсан /чоно, баавгай, ирвэс.../, бусад гэж 2 ангилна. Бусад шалтгаанаар хорогдсон 

малын тоо нь 10 дугаар мөрөнд бүртгэгдсэн зэрлэг амьтанд бариулсан /чоно, баавгай, ирвэс..../ малын тоо, 

11 дүгээр мөрөнд бүртгүүлсэн бусад шалтгаанаар хорогдсон малын тооны нийлбэртэй тэнцүү байна. 

(мөр9=мөр(10+11)) 

10 дугаар мөрөнд зэрлэг амьтанд бариулсан /чоно, баавгай, ирвэс..../ малын тоог төрлөөр нөхнө. Зэрлэг 

амьтанд бариулсан /чоно, баавгай, ирвэс..../ малын тоо нь 9 дүгээр мөрөнд бүртгэгдсэн бусад шалтгаанаар 

хорогдсон малын тооноос сугарна (Мөр10<мөр9). 

11 дүгээр мөрөнд 10 дугаар мөрөнд бүртгэгдснээс өөр шалтгааны улмаас үхсэн малын тоог төрлөөр нь 

нөхнө. Бусад шалтгаанд  гол, мөрөн, нуур, шавар, худагт  унаж үхсэн, өндөр эрэг, хад цохио, уулнаас унаж 

үхсэн, цангаж үхсэн, мөргөлдөж, дарагдаж, буруу эдэлгээнээс болж бэртэж гэмтэн хорогдсон малыг оруулна.  

12 дугаар мөрөнд оны эхний малд хорогдлын эзлэх хувийг төрлөөр нь тооцон нөхнө. Оны эхний малд том 

малын зүй бус хорогдлын эзлэх хувийг тооцохдоо 2 дугаар мөрөнд бүртгэгдсэн оны эхний малын тоог 2 дугаар 

мөрөнд бүртгэгдсэн хорогдсон том малын тоонд харьцуулан, 100-гаар үржүүлэн  гаргана.  

 

Үндэсний статистикийн хороо 

Утас: (976)-51-261565 
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3. Өрхийн мэдээлэл

Регистрийн дугаар

Өрхийн тэргүүлэгчийн нэр 

Утасны дугаар

II. ҮНДСЭН ХЭСЭГ
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2. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын мэдээлэл

Регистрийн дугаар

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр

Утасны дугаар

Аймаг, нийслэл

Сум, дүүрэг

Баг, хороо

ТОМ МАЛЫН ЗҮЙ БУС ХОРОГДЛЫН

  20... ОНЫ ... САРЫН МЭДЭЭ

I. ХАЯГИЙН ХЭСЭГ

1. Байршил Нэр Код 1. Сум, дүүргийн баг, хорооны засаг дарга нь ААНБ, өрхөөс том

малын зүй бус хорогдлын мэдээг 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 сарын 1-ний

дотор авч нэгтгэн сум, дүүргийн статистик хариуцсан ажилтанд

хүлээлгэн өгнө.

2. Сум, дүүргийн статистик хариуцсан ажилтан нь том малын зүй

бус хорогдлын мэдээг 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 сарын 4-ний дотор ХАА

программд шивж, оруулна.

3. Аймаг, нийслэлийн Статистикийн хэлтсийн тухайн асуудал

хариуцсан мэргэжилтэн том малын зүй бус хорогдлын мэдээг 1, 2,

3, 4, 5, 6, 9 сарын 4-нд шалгаж, ҮСХ-нд мэдэгднэ.

4. ҮСХ -ны тухайн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нь том малын
зүй бус хорогдлын мэдээг 5-нд хүлээн авна.

Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2019 оны 12-р 
сарын 25-ны өдрийн А/190 дугаар  тушаалын 2 дугаар 
хавсралаар батлав

Монгол Улсын "Статистикийн тухай" хуулийн 22 дугаар зүйлийн 3 
дугаар заалтыг үндэслэн мэдээллийн нууцыг хадгална.



А-ХАА-1-Г НӨХӨХ ЗААВАР 

      Энэхүү маягтыг мал төллөлт,  төл бойжилтын мэдээг батлагдсан графикт хугацаанд нь өссөн  дүнгээр 

гаргаж, мэдээлэхэд ашиглана.  

I. ХАЯГИЙН ХЭСЭГ 

1. Байршил: Өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагын харъяалагдах аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, баг, хорооны нэр, 

кодыг бичнэ.  

2. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын мэдээлэл: УБЕГ-аас олгосон регистрийн дугаар, аж ахуйн нэгж 

байгууллагын нэр, холбоо барих утасны дугаарыг бичнэ.  

3. Өрхийн мэдээлэл: Өрхийн тэргүүлэгчийн регистрийн дугаар, өрхийн тэргүүлэгчийн овог, нэрийг 

товчлохгүй, холбоо барих утасны дугаарыг бичнэ. 

II. ҮНДСЭН ХЭСЭГ 

Хээлтэгч мал - Тухайн төрлийн малын хээл авах насны эм малыг хэлнэ. Хонь-төлөг, түүнээс дээш насны, 

ямаа-борлон, түүнээс дээш насны,  мал орно. Үхэр, адуу, тэмээ- шүдлэн, түүнээс дээш насны мал орно. 

1-6 дугаар баганад Нийт хээлтэгч малын тоо болон хээлтэгч малын тоог төрлөөр нь нөхнө. Нийт хээлтэгч 

малын дүн нь хээлтэгч малын төрлөөр нөхсөн дүнгүүдийн нийлбэртэй тэнцүү байна. 

(Багана1=багана2+багана3+багана4+багана5+багана6) 

Хорогдсон төлд гэнэтийн аюул буюу байгалийн аюулт үзэгдэл, өвчнөөр хорогдсон, зэрлэг амьтанд идүүлсэн, 

бариулсан, үхсэн төлийг оруулна.    

1 дүгээр мөрөнд оны эхний хээлтэгчийн тоог төрлөөр нөхнө. Оны эхний хээлтэгч нь өмнөх оны жилийн 

эцэст бэлэн тоологдсон хээлтэгч малыг хэлнэ.  

2 дугаар мөрөнд төллөсөн хээлтэгч малын тоог төрлөөр нь нөхнө. Төллөсөн хээлтэгч мал нь тухайн жилд 

төл өгсөн хээлтэгчийг хэлнэ. 2 дугаар мөрөнд бүртгэгдсэн төллөсөн хээлтэгч малын тоо нь 3 дугаар мөрөнд 

бүртгэгдсэн гарсан төлийн тооноос бага буюу тэнцүү байна. Ихэр төл гарсан тохиолдолд гарсан төл нь 

төллөсөн хээлтэгчээс их байна. (Мөр2≤мөр3) 

3 дугаар мөрөнд гарсан төлийн тоог төрлөөр нь нөхнө. Гарсан төлд нь тухайн жил /сар/-д төллөсөн төл 

малыг оруулна. Мөр 3-т бүртгэгдсэн гарсан төлийн тоо нь 2 дугаар мөрөнд бүртгэгдсэн төллөсөн хээлтэгч 

малын тоотой тэнцүү буюу ихэр төлөөр илүү байна. (Мөр3≥мөр2) 3 дугаар мөрөнд бүртгэгдсэн гарсан төл 

нь 4 дүгээр мөрөнд бүртгэгдсэн бойжсон төлийн тоо, 5 дугаар мөрөнд бүртгэгдсэн хорогдсон төлийн тооны 

нийлбэртэй тэнцүү байна. (Мөр3=мөр4+мөр5) 

4 дүгээр мөрөнд бойжсон төлийн тоог төрлөөр нь нөхнө. Бойжсон төл гэдэг нь тухайн жилд гарсан амьд, 

мэнд бойжиж буй төлийг хэлнэ. 4 дүгээр бүртгэгдсэн бойжсон төл нь 3 дугаар мөрөнд бүртгэгдсэн тухайн 

жилд гарсан төлөөс 5 дугаар мөрөнд бүртгэгдсэн хорогдсон төлийг хассан дүнтэй тэнцүү байна. 

(Мөр4=мөр3-мөр5) 

5 дугаар мөрөнд хорогдсон төлийн тоог төрлөөр нь нөхнө. Хорогдсон төлд гэнэтийн аюул буюу байгалийн 

аюулт үзэгдэл, өвчнөөр хорогдсон, зэрлэг амьтанд идүүлсэн, бариулсан, үхсэн төлийг оруулна.  5 дугаар 

мөрөндбүртгэгдсэн хорогдсон төл нь 3 дугаар мөрөнд бүртгэгдсэн гарсан төлийн тооноос 4 дүгээр мөрөнд 

бүртгэгдсэн бойжсон төлийн тоог хассан дүнтэй тэнцүү байна. (Мөр5=мөр3-мөр4) 

6 дугаар мөрөнд Оны эхний хээлтэгч малд төллөсөн хээлтэгч малын эзлэх хувийг малын төрлөөр нь тооцон 

тавина. Оны эхний хээлтэгч малд төллөсөн хээлтэгч малын эзлэх хувийг тооцохдоо 2 дугаар мөрөнд 

бүртгэгдсэн төллөсөн хээлтэгчийн тоог 1 дүгээр мөрөнд бүртгэгдсэн оны эхний хээлтэгчийн тоонд 

харьцуулж, 100-гаар үржүүлэн тооцон нөхнө. (мөр6=(мөр2/мөр1)×100) 

 

Үндэсний статистикийн хороо 

Утас: (976)-51-261565 



А-ХАА-1

Гүү Үнээ Ингэ Эм хонь Эм ямаа

Б 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

Мэргэжилтэн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /                                           /

     

Хянасан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./                                          /

20. . . оны . . . -р сарын . . . -ны өдөр

Оны эхний хээлтэгчид төллөсөн хээлтэгч 

малын эзлэх хувь мөр6=(мөр2/мөр1) ×100%
%

ТАМГА

Оны эхний хээлтэгч тол

Төллөсөн хээлтэгч тол

Гарсан төл мөр3=мөр4+мөр5 тол

Бойжсон төл тол

Хорогдсон төл тол

А В 1

3. Өрхийн мэдээлэл

Регистрийн дугаар

Өрхийн тэргүүлэгчийн нэр 

Утасны дугаар

II. ҮНДСЭН ХЭСЭГ

Үзүүлэлт МД
Хэмжих 

нэгж
Бүгд 

2. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын мэдээлэл

Регистрийн дугаар

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр

Утасны дугаар

Аймаг, нийслэл

Сум, дүүрэг

Баг, хороо

МАЛ ТӨЛЛӨЛТ, ТӨЛ БОЙЖИЛТЫН

  20... ОНЫ ... САРЫН МЭДЭЭ

I. ХАЯГИЙН ХЭСЭГ

1. Байршил Нэр Код 1. Сум, дүүргийн баг, хорооны засаг дарга нь ААНБ, өрхөөс

мал төллөлт, төл бойжилтын мэдээг 3, 4, 5, 6, 9 сарын 1-ний

дотор авч нэгтгэн сум, дүүргийн статистик хариуцсан ажилтанд

хүлээлгэн өгнө.

2. Сум, дүүргийн статистик хариуцсан ажилтан нь мал

төллөлт, төл бойжилтын мэдээг 3, 4, 5, 6, 9 сарын 4-ний дотор

ХАА программд шивж, оруулна.

3. Аймаг, нийслэлийн Статистикийн хэлтсийн тухайн асуудал

хариуцсан мэргэжилтэн мал төллөлт, төл бойжилтын мэдээг

3, 4, 5, 6, 9 сарын 4-нд шалгаж, ҮСХ-нд мэдэгднэ.

4. ҮСХ -ны тухайн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн нь том

малын зүй бус хорогдлын мэдээг 5-нд хүлээн авна.

Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2019 оны 12.-р сарын 25-
ны өдрийн А/190 дугаар  тушаалын 1 дүгээр хавсралтаар батлав. 

Монгол Улсын "Статистикийн тухай" хуулийн 22 дугаар зүйлийн 3 
дугаар заалтыг үндэслэн мэдээллийн нууцыг хадгална.


