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Малын түүхий эд, байгалийн нөөцийг зохистой 
ашиглах замаар хүнсний болон ахуйн хэрэглээний 
бүтээгдэхүүн хийж өрхийн амьжиргаагаа 
нэмэгдүүлж, байгаль хамгаалалд идэвхи 
санаачлагатай оролцож байгаа Алтан хөхий уул 
орчмын Увс, Ховд аймгийн Өлгий, Өмнөговь, 
Мянгад сумын иргэд, нөхөрлөлийн дунд 2006 оны 
04 дүгээр сарын 07 –ны өдөр Ховд аймгийн төвд 
“Нэг-өрх Нэг- бүтээгдэхүүн” сэдэвт үзэсгэлэн 
худалдааг зохион байгууллаа. 
 
 

Үзэсгэлэн 
худалдаанд 3 
нөхөрлөл, 70 
орчим хүн 100 
гаруй  ноосон 
бүтээгдэхүүн, 
20 орчим  арьс 
ширэн 
бүтээгдэхүүн, 
50 орчим мод, 
чулуугаар 

хийсэн бүтээгдэхүүн, 15 орчим сүү цагаан идээгээр 
хийсэн хүнсний бүтээгдэхүүнийг тавьж оролцсон 
болно.  
 
Арьс ширэн эдлэл, хялгасаар хийсэн мал аж ахуйн 
бүтээгдэхүүн илүү ихээр борлуулагдаж байсан. 
Одоогоор орон нутагт энэ төрлийн бүтээгдэхүүний 
зах зээл илүү байгаа нь харагдаж байна.    
 
Нийт 
бүтээгдэхүүний 60 
орчим хувийг 
ноосоор хийсэн 
оймс, ширдэг, 
гэрийн углааш, уран 
зураг, бэлэг 
дурсгалын зүйл, 20 
орчим хувийг 
модоор хийсэн дурсгалын зүйлс эзэлж байлаа. 
Үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулсан хугацаа нь 

жуулчдын улирал биш тулд борлуулалт 
төдийлэн сайн байсангүй.  
 
Үзэсгэлэн худалдаанд оролцогчдоос шилдэг 
бүтээгдэхүүн хийсэн хувь хүн, хамт олон, идэвхи 
санаачлага, зүтгэл гаргаж оролцсон нөхөрлөл, 
мал аж ахуйн багийг шалгаруллаа. Шилдэг 
бүтээгдэхүүнийг шалгаруулах шалгауурт 
хүнсний бүтээгдэхүүн нь эрүүл ахуй, ариун 
цэврийн шаардлага хангасан байдал, тухайн 
бүтээгдэхүүн цаашид үйлдвэрлэгдэж олны 
хүртээл болох эсэх, байгалийн нөөцийг зохистой 
ашиглахад чиглэгдсэн эсэх, хаяг, сав, баглаа, 
боодолтой эсэх зэргийг харгалзан үзсэн.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Үзэсгэлэн худалдааны нээлт 

 
Шилдэг бүтээгдэхүүн 

1. Ноосоор хийсэн шилдэг бүтээгдэхүүнд 
Ховд аймгийн Мянгад сумын иргэн 
Б.Ариунаагийн хийсэн оймс, гэрийн 
углааш, хүүхдийн майк, олбог зэрэг 
бүтээгдэхүүн  

2. Арьс, ширээр хийсэн мал аж ахуйн 
бүтээгдэхүүнд Увс аймгийн Өлгий сумын 
иргэн Б.Санчирын хийсэн бугуйл, 
хазаар, сүлжмжл ташуур, ногт, сүлжмэл 
олом зэрэг бүтээгдэхүүн  

3. Мод, чулуу зэрэг байгалийн баялаг 
ашиглан хийсэн бүтээгдэхүүнд Мянгад 
сумын иргэн Жамсранжавын хийсэн 
бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүн 

4. Байгалийн нөөцийг зохистой ашиглахад 
чиглэгдсэн бүтээгдэхүүнд Мянгад сумын 
иргэн Бадамзулын хийсэн хорголон зуух 
зэрэг бүтээгдэхүүн тус тус шалгарч 
алтан медаль хүртсэн болно. 

 
Үзэсгэлэн худалдаанд өөрийн хариуцсан багийн 
иргэдийг сайтар зохион байгуулж, иргэдийнхээ 
идэвхи санаачлагыг сайн дэмжиж оролцуулсан 
Увс аймгийн Өмнөговь сумын Улиаст баг 
шалгарсан тул багийн засаг дарга 
Цэрэнчимэдийг шагнаж урамшуулсан болно. 
Хийсэн бүтээгдэхүүн, хамт олноо оролцуулсан 
байдал зэрэг үзүүлэлтээр бусад нөхөрлөлөө 
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тэргүүлж буй Өмнөговь сумын Батхолбоо 
нөхөрлөл шалгарч цом, өргөмжлөл, үнэ бүхий 
зүйлээр шагнууллаа.     

  
Байгалийн нөөцийг тогтвортой ашиглаж, өрхийн 
амьжиргааг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн бүтээгдэхүүн  
Өлгий сумын иргэн М.Хундага гэрийнхээ ойролцоо 
арвай тарьж ургуулаад, түүнийгээ хураан авч 
чулуун жижиг гар тээрмээр тээрэмдэж цайны гурил 
гарган  хүнсэндээ хэрэглэдэг байна. Гурил 
гаргахаар тээрэмдэснээс гарсан хаягдлаар малын 
тэжээл (хэвэг) болгон ашигладаг туршлагаа 
танилцууллаа. Энэ нь байгалийн нөөцийг 
хаягдалгүй, зохистой ашиглаж байгаа нэг хэлбэр 
юм гэж үзэсгэлэнд оролцогчид дүгнэлээ.  
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Шинэ бүтээгдэхүүн  
 
Өмнөговь сумын Батхолбоо нөхөрлөлийн гишүүд 
хурга, ишигний арьсаар хүүхдийн тоглоом, 
дурсгалын зүйл хийсэн байсан. Энэ нь үзэсгэлэн 
худалдаанд оролцогчдын анхаарлыг татсан шинэ 
бүтээгдэхүүн болжээ.  
    
Үзэсгэлэн худалдаанд 
оролцогчид бие 
биенийхээ хийсэн 
бүтээгдэхүүнтэй 
танилцан туршлага 
солилцож ажлын халуун 
яриа өрнүүлж байсан.  
Үзэсгэлэн худалдааны бүх үйл ажиллагааг орон 
нутгийн телевизээр нэвтрүүлж сурталчиллаа.  
 
Бүтээгдэхүүний худалдаалалт 
Үзэсгэлэн худалдааны үеэр нийт 26 нэр төрлийн 
бүтээгдэхүүн 165100 төгрөгний  худалдаалалт 
хийгдсэн. Үүнээс Мянгад сум 98900 төгрөг, 
Өмнөговь сум 40900 төгрөг, Өлгий сум 25300 
төгрөгний тус тус худалдаа хийсэн байна.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Сургамж 
 
Үзэсгэлэн худалдааг зохион байгуулахаас өмнө 
аймгийн төвд урьдчлан зарлал гаргасан бол 
худалдааг үзэж сонирхох боломж илүү өргөн 
болох байлаа.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Модоор хийсэн шилдэг бүтээгдэхүүний эзэн 

Өмнөговь сумын иргэн С.Чимэд 
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