
 
 

Сайдын тушаалын төсөл 
 

МАЛ ҮРЖҮҮЛЭГ, ТЕХНОЛОГИЙН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД БАРИМТЛАХ ЖИШИГ ҮНИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ 
 

№ Ажил үйлчилгээний ангилал Эрх зүйн үндэслэл 
Гүйцэтгэх ажил 

үйлчилгээ 
Малын 
төрөл 

Хэмжих 
нэгж 

Жишиг үнэ 
/төгрөгөөр/ 

Тайлбар 

А. Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар гүйцэтгэх ажил үйлчилгээ 
1 Үндсэн сайжруулагчаар 

ашиглаж байгаа баталгаажсан 
үүлдэр, омгийн малд үзлэг, 
ангилалт явуулж стандартын 
шаардлага хангасан цөм 
сүргийг бүрдүүлэх, үржлийн 
өсвөр мал бойжуулах, 
баталгаажуулах  

МУСЭМХТухай 
хуулийн 15 дугаар 
зүйлийн 15.1.8, 15.2.3 
дахь заалт, "Монгол 
мал" үндэсний 
хөтөлбөрийн 3.2.1, 
3.2.2.2, 3.2.2.6 дахь 
заалт  

Ангийн ангилалт  Бод 
Толгой 
тутам 

1,000 Нийт сүрэгт гадна шинж тэмдэгээр 
шилэн сонголт хийж тохиромжтой 

хэвшлийн шаардлага хангасан малыг 
сонгох; 

Бог 500 

Хувьсын ангилалт  
Бод Толгой 

тутам 

2,500 
Цөм болон үржлийн сүргийн шаардлага 
хангасан малыг гарал үүсэл, үүлдэрлэг 

байдал, галбир бие цогцсын бүх 
үзүүлэлтээр үнэлэх;  Бог 1,500 

2 Малын генетик нөөцийг 
бүртгэх, төлөв байдлыг 
тодорхойлох 

Малыг ээмэглэх, ялган 
тэмдэглэх 

Бод 
Толгой 
тутам 

1,000 Малыг мэргэжлийн байгууллагаас 
олгосон үл давтагдах хувийн дугаараар 
ялган тэмдэглэх бөгөөд ээмэгний үнэ 

ороогүй; 
Бог 500 

Малын бүртгэл хөтлөх, 
нэгдсэн санд мэдээлэх 

Бүх мал 
Толгой 
тутам 

1,500   

Үржүүлгийн 
бүтээгдэхүүний бүртгэл 
хөтлөх, програмд шивэх 

  1,000   

Удам зүйн үнэлгээний 
бүртгэл хөтлөх, 
програмд шивэх 

 Толгой 
тутам 

1,200   

Уламжлалт мэдлэгийн 
бүртгэл хөтлөх, 
програмд шивэх 

 Өрхөөр 1,200   

3 Малын генийн үндэсний санг 
баяжуулах, хээлтүүлэгч малын 
үржлийн чанарыг үнэлэх 

 МУСЭМХТухай 
хуулийн 4 дүгээр 
зүйлийн 4.2.3, 4.3.11, 6 
дугаар зүйлийн 6.3.5 
дахь заалт, "Монгол 
мал" үндэсний 
хөтөлбөрийн 3.2.2.1, 
3.2.2.2 дэхь заалт  

Гойд ашиг шимт   
хээлтүүлэгч малаас үр 
авч хадгалах 

Бод Нэг тун 
тутамд 

1,500 Үржлийн өндөр ашиг шимтэй шилмэл 
хээлтүүлэгчээс үр авч, криоконсервант 
аргаар үндэсний генийн санд хадгалах; Бог 1,000 

Үржлийн үнэт чанараар 
гойд ашиг шимт мал 
шалгаруулах, улсын 
үржлийн дэвтэрт 
бүртгэх 

Бод 
Толгой 
тутам 

50,000 

  
Бог 35,000 



Б. Захиалагч гүйцэтгэгч талууд гэрээний нөхцлөөр тохиролцож гүйцэтгэх ажил үйлчилгээ 
4 Зөгийнд үзлэг ангилалт хийх   Зөгийг бүлээр жинлэх 

/үүр хайрцаг/ 
 Бүл 

тутам 
1000   

Эх зөгийн биеийн 
хэмжээ авч, галбир 
үнэлэх  

эх 
зөгий 

Толгой 
тутам 

1000   

Бүлийн хүчийг 
тодорхойлох /Завсрын 
зайгаар/ 

 Бүл 
тутам 

1000   

Зөгийн үржлийн удмын 
бүртгэл хөтлөх  

 Бүл 
тутам 

1000   

5 Мал, амьтанд им тэмдэг тавих  "Монгол мал" 
үндэсний хөтөлбөрийн 
3.2.4 дэхь заалт 

Хүйтэн аргаар тамгалах    
Бод 

Толгой 
тутам 

5,000 
96 градусын шингэн азот ашиглан ялган 

тэмдэглэх;  
Эх зөгийнд тэмдэг тавих 
/ будгаар/ 

 эх зөгий 3,000   

Гахайг имнэж дугаарлах  толгой 
тутам 

1500   

6 
  

Биотехнологийн дэвшилтэт 
аргаар мал, амьтанд зохиомол 
хээлтүүлэг хийх 
  

МУСЭМХТухай 
хуулийн 4.2.7; 4.5.1; 
4.5.11 дэхь заалт, 
"Монгол мал" үндэсний 
хөтөлбөрийн 3.2.2. дахь 
хэсэг 
  

Гүн хөлдөөсөн үрээр 
зохиомол хээлтүүлэг 
хийх                                             

Бод толгой 
тутам 

30,000 Генийн санд хадгалагдаж буй удам, 
гарваль, ашиг шимийн чиглэл нь 

тодорхой шилмэл хээлтүүлэгчийн гүн 
хөлдөөсөн үрээр захиалгын дагуу 

үйлчилгээ хийх; 

Бог 15,000 

Мэгж 
толгой 
тутам 

15,000 

Хүйс жолоодсон үрээр 
зохиомол хээлтүүлэг 
хийх  

Бод 
толгой 
тутам 

50,000   

Гардан хээлтүүлэг хийх  Бод толгой 
тутам 

5,000 Үржлийн малыг мэргэжилтний байнгын 
хяналтанд байлгаж явуулах үйлчилгээ; Бог 3,000 

Хөврөл шилжүүлэн 
суулгах  

Бод толгой 
тутам 

500,000 Хөврөл үрийг ялган угааж технологийн 
өндөр түвшинд гүйцэтгэх ажил 

үйлчилгээ; Бог 250,000 
 Хээлтүүлэгчээс үр авч 
шингэлэн зохиомол 
хээлтүүлэг хийх                                     

Бод толгой 
тутам 

10,000 Түргэн хугацаанд технологийн хяналтын 
дагуу гүйцэтгэх үйлчилгээ; 

Бог 5,000 
Үрийн чанарыг баллаар 
үнэлэх 

Бод толгой 
тутам 

2,000 Үрийн чанарыг баталгаажуулах 
үйлчилгээ; Бог 2,000 

Гахайд зохиомол 
хээлтүүлэг хийх 

мэгж 
толгой 
тутам 

8,000   

Эх зөгийд зохиомол 
хээлтүүлэг хийх  

эх 
зөгий 

толгой 
тутам 

15,000   



Гүн хөлдөөсөн үрээр 
гахайнд зохиомол 
хээлтүүлэг хийх:                                              

мэгж 
толгой 
тутам 

20,000   

Гүн хөлдөөсөн үрээр эх 
зөгийнд зохиомол 
хээлтүүлэг хийх:                                              

эх 
зөгий 

толгой 
тутам 

25,000   

Өндөр ашиг шимтэй 
хээлтүүлэгч эр 
зөгийнөөс үр авч 
хадгалах 

эх 
зөгий 

толгой 
тутам 

10,000   

Зөгийн үрийн чанар 
үнэлэх  

эх 
зөгий 

толгой 
тутам 

5,000   

7  Мал, амьтны хээл тодорхойлох "Монгол мал" үндэсний 
хөтөлбөрийн 3.2.1. дэхь 
хэсэг 

Шулуун гэдсээр  
Бод 

толгой 
тутам 

5,000   

Тэмтрэх, харах, чагнах 
аргаар 

Бод толгой 
тутам 

1,500 
  

Бог 850 
Эхо аппаратаар Бод толгой 

тутам 
15,000 

  
Бог 10,000 

Эх зөгийн хээл 
тодорхойлох 

эх 
зөгий 

 3,000   

8 Баталгаажсан үүлдэр, омгийн 
малын ашиг шимийн гарц 
тогтоох, түүхий эд 
бүтээгдэхүүнд чанарын үзлэг 
шинжилгээ хийх 

МУСЭМХТухай 
Хуулийн 4.2.7; 4.5.1; 
4.5.11 дэхь заалт, 
"Монгол мал" үндэсний 
хөтөлбөрийн 3.2.1; 
3.2.2. дахь хэсэг 

Ноос, ноолуурын гарц, 
чанар тодорхойлох 

Тэмээ 1 дээж 5,000 
Дээжинд чанарын задлан шинжилгээ 

хийж дүгнэлт гаргах;  
Сарлаг 1 дээж 4,000 
Хонь 1 дээж 2,000 
Ямаа 1 дээж 3,000 

Сүүний гарц, чанар 
тодорхойлох 

Бод 1 дээж 1,800 Агууламжийг лабораторид тодорхойлж 
дүгнэлт гаргах; Бог 1 дээж 1,000 

Зөгийнд үзлэг, заазлалт 
хийх  

 Бүл 
тутам 

1,000   

9 
  

Хээлтүүлэгч малын үржлийн 
үнэт чанарыг үнэлэх 
  

 "Монгол мал" 
үндэсний хөтөлбөрийн 
3.2.1. дэхь хэсэг, 3.2.2.6 
дахь заалт 
  

Өсвөр хээлтүүлэгчийг 
хянан баталгаажуулах 

Бод толгой 
тутам 

6,000 Шилэн сонголт хийж үржлийн 
хээлтүүлэгчийг сонгох; Бог 6,000 

Удам гарвалаар: Бод толгой 
тутам 

25,000 

Удам зүйн үнэлгээний үндсэнд 
хээлтүүлэгчийн үржлийн үнэт чанарыг 

тогтоож, баталгаажуулах; 

Бог 20,000 
Үр төлөөр:  Бод толгой 

тутам 
25,500 

Бог 25,500 
Ашиг шимээр:     Бод толгой 

тутам 
35,000 

Бог 28,000 
Үржлийн үнэт чанараар: Бод толгой 

тутам 
10,000 

Бог 7,000 



Хээлтүүлэгч эр зөгий 
болон эх зөгийг сонгож 
авах  

аж ахуй, нэгж 10,000   

Зөгийн үүлдэр 
тодорхойлох  

Бүл тутам 5,000   

10 Тэжээлийн чанарт үнэлгээ өгөх   Өвс,сүрэл 

1 дээж 

12,000 

Бэлчээрийн мал аж ахуйд нэмэлт тэжээл 
болгон ашиглах;  

Дарш 12,000 
Багсармал тэжээл 13,500 
Хүчит тэжээл 1,200 
Амьтаны гаралтай 
тэжээл 

1,200 

Эрдэс тэжээл 10,000 
Үйлдвэрийн гаралтай 
тэжээл 

12,000 

Уураг витаминт тэжээл 13,500 
Бэлчээр хадлангийн 
ургац тогтоох 

100 га 12,000 

Нуруулдсан өвсний 
хэмжээ тогтоох 

нуруу тутам 9,000 

Даршны хэмжээ тогтоох тн тутам 9,000 

Эрчимжсэн аж ахуйд ашиглаж буй 
тэжээлийн чанарыг тогтоох; 

Үйлдвэрийн гаралтай 
зөгийн тэжээл  

1 дээж 

2,000 

Уурагт тэжээл  2,000 
Нүүрс уст тэжээл 1:1 2,000 
Нүүрс уст тэжээл 2:2 2,000 
Бусад витаминт тэжээл  2,000 
Зөгийн тэжээлийн балт 
ургамлын нөөц тогтоох   

2,000 

Зөгийн усалгаа болон 
усны шинж чанар  

2,000 

Зөгийн өвлийн 
тэжээлийн сахарын 
чанар, сархиагтай балны 
шинж чанар  

2,000 

11 Тэжээлийн норм жор тогтоох   Сүүний үхэрт Аж ахуй нэгж 50,000 
Тэжээлийн норм жорыг зөв тогтоож 

нэмүү өртөг шингэсэн эцсийн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх боломж 

бүрдэнэ. 

Хосолмол ашиг шимт 
үхэрт 

Аж ахуй нэгж 40,000 

Шувуу Аж ахуй нэгж 40,000 
Гахай Аж ахуй нэгж 35,000 



Бордооны мал Аж ахуй нэгж 45,000 
Зөгийн тэжээлийн жор 
тогтоох  

Аж ахуй нэгж 15,000 

12 Мал сүргийн нөхөн 
үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт хийх, 
сүргийн эргэлт, өсөлт, 
бүтээгдэхүүний нөөц тооцох 

МУСЭМХТухай 
Хуулийн 15 дугаар 
зүйлийн 15.1.8, 15.2.3 
дахь заалт, "Монгол 
мал" үндэсний 
хөтөлбөрийн 3.2.1, 
3.2.2.2, 3.2.2.6 дахь 
заалт  

Сүргийн эргэлт 

Жилээр 

Бод 75,000 

Селекцийн үр дүнг тооцох үзүүлэлт 
болж өгнө. 

Бог 65,000 
Гахай 80,000 
Шувуу 90,000 
Зөгий 15,000 

Малын гаралтай түүхий 
эд, бүтээгдэхүүний 
нөөцийн тооцоолол 
гаргах 

Бод 30,000 

  
Бог 25,000 

Гахай 40,000 
Шувуу 50,000 
Зөгий 10,000 

Нөхөн үйлдвэрлэлийн 
төлөвлөлт, хээлтүүлэг 
төллөлтийн график 
хийх:  

Бод 30,000 

  
Бог 25,000 

Гахай 40,000 
Шувуу 50,000 
Зөгий 10,000 

Хээлтүүлгийн тохироо 
гаргах 

Бод 10,000 1 хээлтүүлэгчид ногдох хээлтэгчийн тоо 
хэмжээг гаргах; Бог 10,000 

Хээлтүүлэгч гэрээ, 
түрээсээр ашиглуулах  

Бод 80,000 
Өндөр ашиг шимтэй хээлтүүлэгчийг 

нийлүүлгийн улиралд ашиглаж, 
чанартай төл хүлээн авах; 

Бог 50,000 
Зөгийн бүл салгах, 
нийлүүлэх үйлчилгээ  

Бүл тутам 3,000 

13  Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн 
технологи боловсруулах, 
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө 
өгөх 

МУСЭМХТухай 
Хуулийн 15 дугаар 
зүйлийн 15.1.8, 15.2.3 
дахь заалт, "Монгол 
мал" үндэсний 
хөтөлбөрийн 3.2.1, 
3.2.2.2, 3.2.2.6 дахь 
заалт  

Бэлчээрийн мал аж 
ахуйн үйлдвэрлэлийн 
технологи боловсруулах 

Аж ахуй нэгж 25,000 

Бэлчээрийн болон эрчимжсэн мал аж 
ахуйн үйлдвэрлэлд мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөө өгөх, зөвлөн туслах үйлчилгээ 

үзүүлэх; 

Эрчимжсэн мал аж 
ахуйн үйлдвэрлэлийн 
технологи боловсруулах 

Аж ахуй нэгж 32,000 

Мал үржүүлэг, 
технологийн нэгжид 
мэргэжил арга зүйн 
зөвлөгөө өгөх 

Аж ахуй нэгж 30,000 

Үржлийн мал 
бойжуулах зөвлөгөө  

Аж ахуй нэгж 15,000 

Бэлчээр хадлан зохистой 
ашиглах зөвлөгөө 

Аж ахуй нэгж 50,000 



Сүү, цөцгийн тос 
боловсруулах чиглэлээр 
зөвлөгөө өгөх  

Аж ахуй нэгж 50,000 

Мал баригч, туслах 
ажилтан 

Бод Хүн өдөр 22,500 Малд үзлэг ангилалт хийж ялган 
тэмдэглэхэд туслан гүйцэтгэх ажил 

хийх; 
Бог Хүн өдөр 17,500 

      Мал шахаж бордох 
зөвлөгөө 

Аж ахуйн нэгж 60,000   

Бэлчээрийн зураглалыг 
холбогдох мэргэжлийн 
байгууллагатай хамтран 
гаргаж боловсруулалт 
хийх  

1 га 20,000 

 Бэлчээрийн зураглалын дагуу ургацын 
гарц, даацыг тогтоох, бэлчээрийн 

талбай, ургамлын тархалт, ургацийн 
байдалд зөвлөгөө өгөх; 

Бэлчээрийн газрын 
мониторинг үнэлгээг 
холбогдох газартай 
хамтран хийх   

1 га 20,000 

Бэлчээр хадлан зохистой 
ашиглах технологи 
боловсруулах, зөвлөгөө 
өгөх  

аж ахуй нэгж 50,000 

14 Мал аж ахуйн үйл ажиллагаа 
эрхлэх төсөл боловсруулах 

  Зөгий үржлийн ажил 
үйлчилгээ  

1 удаа 15,000 

Шинээр үйл ажиллгаа эрхэлж буй иргэн, 
аж ахуй нэгжид дэмжлэг үзүүлэх; 

Зөгий маллагч, туслах 
ажилтан  

1 бүлд 1,500 

Зөгийн аж ахуйн 
арчилгаа маллагааны 
технологи боловсруулах  

1 удаагийн 250,000 

Зөгий аж ахуй 
эрхлэгчдэд зөвлөгөө 
өгөх 

1 удаагийн 25,000 

Зөгийн үржлийн бүл 
бойжуулах  

1 удаагийн 60,000 

Зөгийн ферм байгуулах 
төсөл боловсруулах  

1 удаагийн 150,000 

Сүүний үхрийн аж ахуй 
байгуулах төсөл 
боловсруулах 

1 удаагийн 250,000 



Махны үхрийн аж ахуй 
байгуулах төсөл 
боловсруулах 

1 удаагийн 250,000 

Хонины аж ахуй 
байгуулах төсөл 
боловсруулах 

1 удаагийн 250,000 

Ямааны аж ахуй 
байгуулах төсөл 
боловсруулах 

1 удаагийн 250,000 

Гахайн аж ахуй 
байгуулах төсөл 
боловсруулах 

1 удаагийн 250,000 

 


