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АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 

ХӨГЖЛИЙН 2015 ОНЫ 08 САРЫН  

ДҮНГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 

Эрдэнэт хот                                                                                                          2015 он                                     

 

1.Макро эдийн засаг 

 

Төсөв санхүү 

Аймгийн төсөвт 49.5 тэрбум төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлж, төсвийн 

гүйцэтгэл 120.5 хувьтай байна.  

 

 

 

 

 

 

Орон нутгийн төсвөөс төлөвлөгөөт санхүүжилтийн 81.3 хувь буюу 41.0 

тэрбум төгрөгийн зарлага санхүүжилт хийсний 4.0 хувийг нийгмийн даатгалын 

шимтгэлд, 16.1 хувийг татаас ба урсгал шилжүүлэгт, 19.0 хувийг бараа 

үйлчилгээний зардалд, 24.2 хувийг хөрөнгийн зардалд, 36.7 хувийг цалин хөлсөнд 

зарцуулжээ. Салбарын хувьд эдийн засгийн бусад салбарт 0.7 хувийг, эрүүл мэнд, 

амралт спортын салбарт 2.2 хувийг, нийтийн ерөнхий үйлчилгээнд 14.1 хувийг, 

нийгмийн даатгал, нийгмийн халамжийн салбарт 15.4 хувийг, ангилагдаагүй бусад 

зардалд 23.2 хувийг, боловсролын салбарт 44.4 хувийг зарцуулсан байна. Өмнөх 

оны мөн үеэс нийт зарлага санхүүжилт 3.3 хувиар бага, харин орлого бараг 2 дахин 

их байна. Энэ нь тусгай шилжүүлгийн орлогыг нийт орлогын дүнд оруулдаг 

болсонтой холбоотой. 

 

 

 

 

 

 



Ажилгүйдэл 

Тайлант хугацаанд Хөдөлмөрийн хэлтэст 1950 хүн бүртгэлтэй байгаагийн 

57.6 хувь нь эмэгтэйчүүд ба бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо өнгөрсөн оны мөн үеэс 

38.7 хувиар буюу 544 хүнээр нэмэгдсэн байна. 

Нийт бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 14.9 хувь нь 45-60 насныхан, 20.5 хувь нь 

35-44 насныхан, 22.3 хувь нь 16-24 насныхан, 42.4 хувь нь 25-34 насныхан байна. 

Бүртгэгдсэн ажилгүйчүүдийн 32.3 хувь нь сургууль төгссөн, 10.1 хувь нь өөр газраас 

шилжиж ирсэн, 7.9  хувь нь орон тооны цомхотголд орсон, 3.4 хувь нь байгууллага 

татан буугдсан шалтгаанаар  ажил хайж  бүртгүүлжээ.  

Оны эхний 8 сард нийт 2037 хүн 

ажлын байртай болсны 37.7 хувь буюу 769 

нь шинээр бий болсон ажлын байр байна. 

Нийт ажлын байрны 20.5 хувь нь 

боловсруулах үйлдвэрлэлд, 13.5 хувь нь 

үйлчилгээний бусад үйл ажиллагааны 

салбарт, 11.0 хувь нь худалдааны салбарт, 

10.1 хувь нь барилгын салбарт бий болсон 

нь  дийлэнх хувийг эзэлж байгаа ба өмнөх 

оны мөн үеэс  6.8 хувиар их байна. 

 

¯íý 

Õýðýãëýýíèé ¿íý òàðèôûí ñóäàëãààã õýðýãëýýíèé ñàãñ äàõü 213 íýð 

òºðëèéí áàðàà ¿éë÷èëãýýíä õèéв. Ñóäàëãààíû ä¿íãýýð ¿íèéí åðºíõèé èíäåêñ ýíý 

ñàðä 99.3 õóâü áîëæ өмнөх сараас 0.7 хувиар буурч, ºìíºõ îíû ìºí ¿åýñ 7.6 

õóâèàð, 2014 оны жилийн эцэсээс 3.9 хувиар ºñ÷ýý.    

  8-ð ñàðä бусад 

төрлийн бараа үйлчилгээний 

бүлгийн индекс 0.3 хувиар, 

боловсролын үйлчилгээний 

бүлгийн индекс 32.7 хувиар 

өсчээ. Харин хүнсний 

барааны бүлгийн индекс 5.4 

хувиар буурч бусад бүлгүүдийн индекс өмнөх сарын түвшинд байна.  
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  Хүнсний áàðààны á¿ëãèéí èíäåêñийн бууралтанд малын мах дунджаар 10.4 

хувиар, жимс жимсгэнэ 3.4 хувиар, хүнсний ногоо 5.9 хувиар буурсан нь, 

боловсролын үйлчилгээний бүлгийн өсөлтөнд их дээд сургуулийн сургалтын төлбөр 

дунджаар 32.7 хувиар өссөн нь голлон íºëººëæýý.  

 

Банк, мөнгө, зээл 

Монгол банкны мэдээгээр 1016.9 тэрбум төгрөгийг гүйлгээнээс татаж, 

1092.4 тэрбум төгрөгийг гүйлгээнд гаргажээ. Өнгөрсөн оны мөн үеэс гүйлгээнээс 

татсан төгрөгийн хэмжээ  10.7 хувиар, гүйлгээнд гаргасан төгрөгийн хэмжээ 12.7 

хувиар бага байна. 

Иргэдийн хувийн мөнгөн хадгаламж 128.6 тэрбум төгрөг болж аймгийн нэг 

хүнд дунджаар 1387275 төгрөгийн, нэг хадгаламж эзэмшигчид 1259017 төгрөгийн 

хадгаламж ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс хадгаламжийн үлдэгдэл  11.0 

хувиар, хадгаламж эзэмшигчийн тоо 2.3 хувиар нэмэгджээ. 

 

2. Нийгмийн үзүүлэлт 

 

 Нийгмийн халамж, даатгал 

 Аймгийн дүнгээр давхардсан тоогоор 35.7 мянган  хүнд 36.2 тэрбум 

төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж, тусламж, хөнгөлөлт олгосноос 2.0 мянган хүнд 1.8 

тэрбум төгрөгийн халамжийн тэтгэвэр, 1.9 мянган хүнд 716.1 сая төгрөгийн нөхцөлт 

мөнгөн тэтгэмж, нийгмийн дэмжлэг 

туслалцаа шаардлагатай 1.8 мянган 

хүнд 543.2 сая төгрөгийн хөнгөлөлт, 

нөхцөлт мөнгөн тусламж,  4.7 мянган 

ахмад настан болон хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэдэд 457.6 сая 

төгрөгийн тусламж, хөнгөлөлт, хүн 

амын хөгжлийг дэмжих чиглэлийн 

улсын төсвийн санхүүжилтээр 9.7 

мянган хүнд 1.6 тэрбум төгрөгийн 

тэтгэмж, хөнгөлөлт олгожээ. 

 Өнгөрсөн оны мөн үеэс халамжийн үйлчилгээнд хамрагдсан хүн 9.4 хувиар, 

олгосон халамжийн хэмжээ 0.1 хувиар буурсан байна. 



Нийгмийн халамжийн арга хэмжээний зардлын 0.6 хувийг олон нийтийн 

оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээнд, 10.6 хувийг нийгмийн халамжийн 

дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай иргэдэд үзүүлсэн хөнгөлөлт, нөхцөлт мөнгөн 

тэтгэмж, 8.9 хувийг ахмад настай болон ХБИ-дэд олгосон тусламж, хөнгөлөлт, 14.0 

хувийг нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж, 34.9 хувийг халамжийн тэтгэвэр, 31.0 хувийг хүн 

амын хөгжлийг дэмжих чиглэлийн улсийн төсвөөс олгосон тэтгэмж, тусламжид тус 

тус зарцуулсан байна.  

Нийгмийн даатгалын сангийн 

орлогод 39.9 тэрбум төгрөг 

төвлөрүүлж төлөвлөгөө 103.6  

хувийн биелэлттэй байна. Нийт 

сангуудын төлөвлөгөө 1.0-12.0 

хувиар давж биелж, ҮОМШӨ-ийн 

орлого 0.6 хувиар тасарсан байна. 

Сангийн орлого өнгөрсөн оны мөн 

үеэс 11.5 хувиар нэмэгджээ.  

900 хүнд шинээр тэтгэвэр 

тогтоосноос  65.8 хувьд нь  өндөр 

насны, 26.4 хувьд нь хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэний,  7.8 хувьд нь  тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр тогтоожээ. 

Тэтгэвэр тогтоолгосон хүний тоо өнгөрсөн оны мөн үеэс 32.1 хувиар буурсан байна. 

 

Эрүүл мэнд 

Эрүүл мэндийн байгууллагууд давхардсан тоогоор 366.1 мянган хүнд үзлэг 

хийснээс 36.1 хувийг нь урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан байна.  Өнгөрсөн 

оны мөн үеэс нийт үзлэг 3.8 хувиар буурч, урьдчилан сэргийлэх үзлэг 0.5 хувиар 

нэмэгджээ.  

Сэргийлэх тарилгад нийт хамрагдвал зохих хүний 97.0 хувь буюу 11.5 мянган 

хүн хамрагдаж, хамралтын хувь өнгөрсөн оны мөн үеэс 2.0 пунктээр доогуур байна. 

Эрүүл мэндийн газрын мэдээгээр аймгийн хэмжээнд 1814 эх амаржин, 350 хүн нас 

баржээ. Нийт нас баралтын 4.6 хувийг нялхсын нас баралт эзэлж байна.  

Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын 

эндэгдэл 6.0 промилээр, 1000 хүнд ногдох төрөлт 1.0 промилээр, нас баралт 0.2 

промилээр буурчээ. 



Халдварт өвчнөөр өвчилсөн 747 

тохиолдол гарсан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 

58.3 хувиар буюу 28.8 продицимилээр 

нэмэгджээ. 

            Өнгөрсөн оны мөн үеэс 10000 хүнд 

ногдох хачигт рикеттиоз 0.2, бруцеллез 0.7, 

суулгалт халдвар 0.9, заг хүйтэн 0.9, халдварт 

шар 1.7  продицимилээр буурч, бусад халдварт 

өвчний гаралт 0.1-3.8 продицимилээр 

нэмэгдсэнээс салхинцэцэг 3.8 продицимилээр 

нэмэгджээ. Урд оны мөн үед гарч байсан гахай хавдар, ѐломоор өвчилсөн 

тохиолдол гараагүй ба харин өмнөх оны мөн үед гарч байгаагүй улаан бурханаар 

өвчилсөн 251, херпес вируст цэврүүт дертатитаар  өвчилсөн 2, гар, хөл, амны 

өвчнөөр өвчилсөн 1, хачигт энцефалитаар өвчилсөн 1 тохиолдол гарчээ. 

 

Сахилга дэг журам  

Цагдаагийн газрын мэдээгээр 377 хэрэгт 354 хүн холбогдон шалгагдаж, 

хэргийн илрүүлэлт 58.5 хувьтай байна. 

Өнгөрсөн оны мөн үеэс бүртгэгдсэн хэрэг 1.1 хувиар нэмэгдэж,  

хэргийн илрүүлэлт 6.5 пунктээр бага,  

холбогдогч 1.1 хувиар, 18–аас дээш насны 

10000 хүнд ногдох гэмт хэрэг 0.7 

продицимилээр буурчээ.              

                       Өнгөрсөн оны мөн үеэс 

хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг хэрэг 2.5 

хувиар, бусдын бие махбодид гэмтэл учруулах 

хэрэг 3.4 хувиар, малын хулгай 12.5 хувиар, 

залилан мэхэлж, завшиж үрэгдүүлэх хэрэг 

40.0 хувиар нэмэгдэж, хүчингийн хэрэг өмнөх 

оны мөн үеийн түвшинд байж, бусад хэргийн 

гаралт 2.6-57.1 хувиар буурчээ. 

Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, хэргийн өнгөөр                                   
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~Хүнийг санаатай алах 3

~Хүчиндэх 8

~Танхайрах 9

~Бусдын бие махбодид гэмтэл 

учруулах 
152

~Хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг 41

~Бусдын эд хөрөнгө хулгайлах 89

~ Бусдын эд хөрөнгө булаах 3

~ Бусдын эд хөрөнгө дээрэмдэх 3

~Залилан мэхлэх, завшиж үрэгдүүлэх 35

~Àëáàí òóøààëûí 3

~ Орчиндоо аюул учруулах амьтныг 

хамгаалалтгүй байлгах
5

~Áóñàä 26
                                                    

Гэмт хэргийн улмаас иргэд,  аж ахуйн нэгж, байгууллагад 563.8 сая төгрөгийн 

хохирол учирч, 19 хүн нас барж, 194 хүн гэмтсэн ба нийт хохирлын  47.9 хувийг нь 

нөхөн төлүүлсэн байна.                                                                                          

Гэмт хэрэгт холбогдсон 354 хүний 53.1 хувь нь эрхэлсэн ажил хөдөлмөргүй, 

41.2 хувь нь согтуугаар, 20.1 хувь нь  бүлэглэн гэмт хэрэг үйлдсэн ба 6.5 хувь нь 18 

хүртэл насны хүүхэд байна.         

Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодон замын хөдөлгөөнд оролцож байсан 

1560 жолоочийг илрүүлэн, 1071 жолоочийн эрхийг тодорхой хугацаагаар хасч 

шийтгэжээ. Өнгөрсөн оны мөн үеэс согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодон замын 

хөдөлгөөнд оролцсон жолоочийн тоо 23.4 хувиар, эрх хасалт 14.4 хувиар 

нэмэгджээ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

Á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðýã - á¿ãä 377

Үүнээс: илрээгүй хэрэг 44

Èëð¿¿ëýëòèéí õóâü 58.5

Ãýìò õýðýãò õîëáîãäîã÷èä 354



3.Үйлдвэрлэл үйлчилгээний талаар. 

 

Аж  үйлдвэр 

Аж үйлдвэрийн салбарт 828.7 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн, 

869.7 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн борлуулсан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 

үйлдвэрлэлт 5.8 хувиар, борлуулалт 3.6 хувиар буурсан байна.  

 

     
ñàÿ.òºã 

  

  2012-VIII 

ñàð  

2013-VIII 

ñàð 

2014-VIII 

ñàð 

2015-VIII 

ñàð 

ªмнºх оны 

мөн үетэй 

õàðüöóóëñàí 

õóâü 

Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàð 

  

Үйлдвэрлэлт 821577.2 758066.7 880187.1 828729.9 94.2 

Борлуулалт 834033.8 780081.6 902095.4 869730.9 96.4 

 

 

Нийт бүтээгдэхүүний 99.9 хувь 

нь Баян-Өндөр суманд, 0.1 хувь 

Жаргалант суманд үйлдвэрлэгджээ. 

  Өнгөрсөн оны мөн үеэс 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт 

боловсруулах аж үйлдвэрийн 

салбарт 2.3 дахин,  цахилгаан, 

дулааны үйлдвэрлэлийн салбарт 

15.6 хувиар өсч, уул уурхай, 

олборлох аж үйлдвэрийн салбарт 

5.8%-иар буурчээ.  

 

 Нийт бүтээгдэхүүний 88.4 хувийг уул уурхайн олборлох, 9.5 хувийг 

боловсруулах, 2.1 хувийг цахилгаан, дулааны эрчим хүчний салбарт үйлдвэрлэжээ. 

 



Боловсруулах салбарын үйлдвэрлэлтийн 61.5 хувийг төмрийн үйлдвэрлэл, 

15.1 хувийг хүнсний бүтээгдэхүүн, 13.2 хувийг ноосон нэхмэлийн үйлдвэрлэл, 5.9 

хувийг төмөрлөг бус эрдэс бодисоор хийсэн эдлэл, 1.8 хувийг оѐдол, 0.7 хувийг 

машин тоног төхөөрөмжөөс бусад төмөр эдлэл үйлдвэрлэл, резинэн болон 

хуванцар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 0.6 хувийг, хоѐрдогч түүхий эд үйлдвэрлэл 0.3 

хувийг, хэвлэх үйлдвэрлэл 0.2 хувийг, тавилга үйлдвэрлэл, мод модон эдлэл 

үйлдвэрлэл тус бүр 0.1 хувийг эзэлж байна. 

 Хүнсний бүтээгдэхүүний 

нийт үйлдвэрлэлтийн 78.2 хувь 

нь гурил, тэжээлийн 

үйлдвэрлэлт, 11.4 хувь нь 

хүнсний бусад бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэлт, 6.5 хувь нь  сүү, 

сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт, 

3.5 хувь нь мах, махан 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт, 0.5 

хувь нь  архи, пиво, ундаа, ус 

үйлдвэрлэлт байна.  

   Эрдэнэт фүүдс ХХК мэдээнд хамрагдсанаар гурил, тэжээлийн үйлдвэрлэлт, 

“Ганчагт” ХХК, “Ачит-Эхт” ХХК-г мэдээнд нэмж хамруулсанаар төмрийн 

үйлдвэрлэлт, “ББСН” ХХК, “Орхон хийц” ХХК, “Конкрете бетон хийц” ХХК-г мэдээнд 

нэмж хамруулсанаар төмөрлөг бус эрдэс бодисоор хийсэн эдлэл үйлдвэрлэлт, 

“Ойном” ХХК бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлоо шинэчилж, үнээ нэмсэнээр 

химийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт өссөн байна. 

  Гол нэр төрлийн 65 бүтээгдэхүүнийг судалгаанд хамруулснаас бууз банш, 

хивс, ажлын хувцас, пиво, шавардлагын зуурмаг, гудас, матрас, эсгий, молибдений 

баяжмал, металл хийц, хайрга, монгол эм, ном, хулдаасан хэвлэл, дайвар 

бүтээгдэхүүн, хөшиг, оѐмол хөнжил, тараг, ноосон алчуур, бетон зуурмаг, 4.1-74.5 

хувиар, шингэн сүү,  бялуу, эсгий шаахай, дарс, катодын зэс,  1-р гурил, хивэг, 2-р 

гурил 3.2-35.9  дахин өсч, бусад бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт 0.2-99.8%-иар 

буурсны дотор ямааны мах бэлтгэл 99.8%-иар буурчээ.   

2014 онд үйлдвэрлэгдэж байсан амтат ундаа, улаан тоосго энэ онд 

үйлдвэрлэгдээгүй байна. 

 



Õºäºº àæ  àõóé 

Îíû ýõíèé òºëëºõ ýõ ìàëûí  88.3 õóâü áóþó 48.4 ìÿíãàí õýýëòýã÷ ìàë 

òºëëºæ, ãàðñàí òºëèéí 98.3 õóâü íü áîéæèæ áàéíà. ªнгөрсөн îíû ìºí ¿åýñ òºëëºëò 

2.4 ïóíêòýýð, төл бойжилт 0.9 пунктээр буурч, òºëèéí õîðîãäîë  43.6 хувиар өссөн  

áàéíà. 

  Á¿ãä Èíãý Ã¿¿ ¯íýý Õîíü ßìàà 

Òºëëºñºí õýýëòýã÷   48446 18 2044 6064 21282 19038 

Òºëëºëòèéí õóâü    88.3 69.2 69.1 80.1 90.4 91.7 

Áîéæóóëñàí òºë    47817 18 2007 6014 21058 18720 

Òºë áîéæèëòûí õóâü  98.3 100.0 98.2 99.1 98.5 97.8 

 

Áàÿí-ªíäºð ñóìûí òºëëºõ ýõ ìàëûí 84.2 õóâü, Æàðãàëàíò ñóìûí òºëëºõ ýõ 

ìàëûí 90.4 õóâü íü òºëëºæ, ãàðñàí òºëèéí 97.2-98.8 õóâü íü áîéæèæ  áàéíà. 

641 толгой òîì ìàë ç¿é áóñààð õîðîãäîæ, мал онд оролт 99.48 хувь буюу 

өмнөх оны мөн үеийн түвшинд байна.  

 

Өнгөрсөн оны мөн үеэс том 

малын зүй бус хорогдол 42.5 хувиар, 

чîíîíä èä¿¿ëñýí мал 57.3 хувиар 

буурчээ. Тайлант хугацаанд 45 толгой 

мал хулгайд алдагдсан байна. Нийт 

хорогдсон малын 62.7 хувь нь бог мал 

бөгөөд үүний дийлэнх  нь ямаа байна.                                                             

Жаргалант суманд 393 òîëãîé 

том мал зүй бусаар  хорогдсон нь 

аймгийн нийт хорогдлын 61.3 хувèéã  

ýçýëæ байна.  

 Ýíý íàìðûí óðãàö  õóðààëò ýõýëæ 10.4 ãà-ààñ 58.0 òí òºìñ, 20.5 ãà-ààñ 130.3 òí 

õ¿íñíèé íîãîî  õóðààí àâ÷ýý. 1 ãà-ààñ 55.8 цí òºìñ, 63.6 цí õ¿íñíèé íîãîî хураасан 

íü óðãàö òîãòîîëòûí áàëàíñààñ 22.2-16.4 öí-ýýð áàãà áàéíà. ¯ð òàðèàíû õóðààëò 

ýõëýýã¿é áàéíà. 

 Ýíý æèë 7800 òí õàäëàí áýëòãýõ òºëºâëºãººòýé áà îäîîãèéí áàéäëààð 

төлөвлөгөөт зорилтын 17.6 хувь буюу 1376.5 тн хадлан бэлтгээд байна. Үнээс 

Áàÿí-ºíäºð ñóì 352.5 мянган  òí,  Æàðãàëàíò ñóì 1024.0 мянган òí-ûã áýëòãýæýý.   

Ургац хураалт 



 

 

Áàðèëãà 

Èõ áàðèëãûí  50 àæ  àõóéí íýãæ  31.6 тэрбум òºãðºãèéн барилга угсралт, èõ 

çàñâàðûí àæëûã 88 îáüåêòîä õèéæ ã¿éöýòãýñний 33.5 хувь буюу 10.6 тэрбум төгрөг 

нь их засварын ажил байна. Ã¿éöýòãýñýí àæлын дүн ºíãºðñºí îíû ìºí ¿åýñ  11.2 

хувиар нэмэгджээ.  

 

 

Îðîí íóòãèéí òºñâèéí  õºðºíãººð 57 îáúåêòîä 8.7 тэрбум òºãðºãèéí áàðèëãà 

óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæèë  ã¿éöýòãýñýí байна.  

 

Òýýâýð, õîëáîî 

Òýýâðèéí áàéãóóëëàãóóä 83.9 ìÿí/òí à÷àà òýýâýðëýí, 29.7 ñàÿ.òí/êì-èéí 

à÷àà ýðãýëò, 3.3 сая çîð÷èã÷ òýýâýðëýí, 54.2 ñàÿ õ¿í/êì–èéí çîð÷èã÷ ýðãýëò õèéæ, 

òýýâðèéí ¿éë÷èëãýýíýýñ 8.5 тэрбум òºãðºãèéí îðëîãîòîé àæèëëажээ. 

                ªíãºðñºí îíû ìºí ¿åýñ à÷àà 

ýðãýëò 71.5 хувиар, îðëîãî 13.8 

хувиар өсчээ. “Тээвэр авто замын 

газар” хувиараа ачаа тээвэр эрхэлдэг 

77 иргэний  ачаа эргэлтийг мэдээнд 

хамруулсанаар ачаа эргэлт 

нэмэгдсэн байна. Çîð÷èã÷ òýýâðèéí ¿éë÷èëãýýíä 467 òàêñè, 75 ìèêðîàâòîáóñ, 39 

автобус  гарч тэдгээрт 796 хүн ажиллаж байна. “ББ-Од” ХХК нь дунд оврын  12 



автобусыг үйлчилгээнд оруулж ажиллуулснаар микроавтобус, такси болон 

ажиллагсадын  тоо буурсан байна. 

   Õîëáîîíû áàéãóóëëàãóóä 5.5 тэрбум 

òºãðºãèéí òàðèôûí îðëîãîòîé àæèëëàñíû 

89.6 õóâь нь  õ¿í àìûí ¿éë÷èëãýýíèé 

îðëîãî байна. Өнгө рсө н оны мө н ү еэс 

кабелийн телевизийн орлого 37.8 хувиар, 

мэдээлэл холбооны орлого 7.6 хувиар  

нэмэгдэж, бусад ү йлчилгээний орлого 

буурчээ. Интернет байнгын хэрэглэгчийн 

тоо 2.1 дахин ө ссө н нь юнивишн цэгийн 

ү йлчилгээг мэдээнд хамруулсантай 

холбоотой. Нèéò îðëîãî ө мнө х оны мө н ү еэс 24.5 õóâиар буурсаны дотор ү ү рэн 

телефоны орлого 32.3 хувиар буурсан байна. 

Èíòåðíåòèéí ¿éë÷èëãýýíèé 8 öýã äàâõàðäñàí òîîãîîð 29.5 ìÿíãàí  õ¿íä 

¿éëчилгээ ү зү ү лжээ. 

 

Õóäàëäàà, ¿éë÷èëãýý 

 Àéìãèéí õóäàëäàà íèéòèéí õîîëíû 664 öýã ñàëáàð 57.2 òýðáóì òºãðºãèéí 

áàðàà ã¿éëãýý  õèéсэн нь өнгөрсөн îíû ìºí ¿åýñ 11.5 хувиар буурчээ.  

                                                                                                 

 Íèéт áàðàà ã¿éëãýýíèé 35.9 õóâèéã  

õ¿íñíèé äýëã¿¿ð, 35.0 õóâèéã øàòàõóóí 

áîðëóóëàëò, 13.1 õóâèéã зоогийн газар 10.3 

хувийг барааны дэлгүүр, 3.1 õóâèéã ýì 

áîðëóóëàëò, 1.3    õóâèéã êîíòåéíåð 0.9 õóâèéã 

áàðèëãûí ìàòåðèàë, 0.2 õóâèéã àâòî çàñâàð, 

0.1 õóâèéã àâòî ñýëáýãèéí äýëã¿¿ðèéí îðëîãî 

ýçýëæ áàéíà. 

Өìíºõ îíû ìºí ¿åýñ контейнер, барааны дэлгүүр, эм борлуулалт, 0.4-51.2 

хувиар өсч, хүнсний дэлгүүр, зоогийн газар,  ТҮЦ, шатахуун, авто засварын газар, 

бàðèëãûí материалын дэлгүүр, авто сэлбэгийн дэлгүүрийн орлого 1.6-88.0 õóâèàð 

буурчээ. “Мишээл” эмнэлгийн эмийн худалдааны орлого, “Бамбай” эмийн сан 

мэдээнд хамрагдсан нь эмийн борлуулалтын орлогын өсөлтөнд нөлөөлжээ. Нийт 

бараа гүйлгээний  99.5 хувь нь Баян-Өндөр суманд хийгдсэн байна.  



Íèéòèéí àæ àõóéí áîëîí àõóéí ¿éë÷èëãýý 

 

Íèéòèéí аж àõóéí ¿éë÷èëãýýíèé îðëîãî 8.9 тэрбум òºãðºãт хүрч ºìíºõ îíы ìºí 

¿åýñ 18.7 õóâèàð өссөн áàéíà. 

 Íèéò îðëîãûí 41.7 õóâèéã îðîí ñóóö, 41.5 

хувийг аж ахуйн нэгж, 11.1 õóâèéã  çî÷èä 

áóóäал, 3.5 õóâèéã õîã òýýâýðëýëò, 1.4 õóâèéã 

зөөврийн öýâýð óñ áîðëóóëàëò, 0.5 õóâèéã 

õàëóóí óñ, 0.2 хувийг сауны îðëîãî á¿ðä¿¿ëæ 

áàéíà. 

ªíãºðñºí îíы ìºí ¿åýñ зочид буудал, 

сауны орлого 3.0-61.9 хувиар буурч, бусад 

үйлчилгээний орлого 6.9- 33.2 хувиар 

нэмэгджээ. Нийтийн  аж ахуйн үйлчилгээний орлогын 99.7 хувийг Баян-Өндөр сум эзэлж 

байна.  Аймгийн  зоогийн газрын  135 цэг салбар 7.5 тэрбум төгрөгийн бараа гүйлгээ  

хийсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 16.9 хувиар буурч,  ресторан барны орлого 6.9 

хувиар өсчээ. 

Зоогийн газрын бараа гүйлгээний 45.8 хувийг ресторан, баарны орлого эзэлж 

байна.                                   

                  Àõóéí ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðт 1.1 

тэрбум òºãðºãèéí ¿éë÷èëãýýг иргэдэд  

үзүүлсэн нь ºìíºõ îíы ìºí ¿åýñ 11.5 õóâèàð 

бага байна.  

Íèéò îðëîãûí 48.0 õóâèéã 

áàðüöààëàí çýýëä¿¿ëýõ ¿éë÷èëãýý, 27.1 

õóâèéã ¿ñ÷ин 12.7 õóâèéã ïðîêàò áà 

òîãëîîìûí öýã, 5.0 õóâèéã ãýðýë çóðаг, 3.5 

хувийг õèìè öýâýðëýãýý, 3.0 õóâèéã ãóòàë 

çàñâàð, 0.5 õóâèéã òåëåâèçîð çàñâàð, 0.2 хувийг öàã çàñâàðûí îðëîãî ýçýëæ áàéíà. 

            Ахуйн үйлчилгээний орлогын 99.9 хувийг Баян-Өндөр сум бүрдүүлжээ. Жаргалант 

суманд зөвхөн  2 үсчин үйл ажиллагаа явуулж байна.  


