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АЙМГИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН 

ХӨГЖЛИЙН 2014 ОНЫ 5 САРЫН  

ДҮНГИЙН ТАНИЛЦУУЛГА 

 

Эрдэнэт хот                                                                                                                     2014 он      

 

1.Макро эдийн засаг 

Төсөв санхүү 

Аймгийн төсөвт 16.5 тэрбум төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлж, төсвийн гүйцэтгэл 26.2 

хувиар давж биелсэн байна  

 

Орон нутгийн төсвөөс төлөвлөгөөт санхүүжилтийн 74.2 хувийг буюу 21.3 тэрбум 

төгрөгийн зарлага санхүүжилт хийсний  4.3 хувийг нийгмийн даатгалын шимтгэлд, 14.2 

хувийг хөрөнгийн зардалд, 20.1 хувийг бараа үйлчилгээний зардалд, 22.9 хувийг татаас ба 

урсгал шилжүүлэгт, 38.6 хувийг цалин хөлсөнд зарцуулжээ. Салбарын хувьд эдийн 

засгийн бусад салбарт 0.4 хувийг, амралт спорт соёл урлагийн салбарт 2.1 хувийг, эрүүл 

мэндийн салбарт 2.5 хувийг, ангилагдаагүй бусад зардалд 5.8 хувийг, нийгмийн даатгал, 

нийгмийн халамжийн салбарт 16.1 хувийг, нийтийн ерөнхий үйлчилгээнд 26.5 хувийг, 

боловсролын салбарт 46.7хувийг зарцуулсан байна. Өмнөх оны мөн үеэс нийт зарлага 

санхүүжилт 20.8 хувиар, орлого 24.3 хувиар их байна.     
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Ажилгүйдэл 

Тайлант хугацаанд Хөдөлмөрийн хэлтэст 902 хүн бүртгэлтэй байгаагийн 53.8 хувь 

нь эмэгтэйчүүд ба бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо өнгөрсөн оны мөн үеэс 54.2 хувиар 

буюу 1068 хүнээр буурсан байна. 

Нийт бүртгэлтэй 

ажилгүйчүүдийн 13.6 хувь нь 

45-59 насныхан, 21.2 хувь нь 

35-44 насныхан, 43.2 хувь нь 

25-34 насныхан, 22.0 хувь нь 

16-24 насныхан байна.          

  Бүртгэгдсэн 

ажилгүйчүүдийн 22.6 хувь нь 

сургууль төгссөн, 6.1 хувь нь 

өөр газраас шилжиж ирсэн, 

4.6  хувь нь орон тооны 

цомхотголоор, 2.1 хувь нь 

байгууллага татан буугдсан  

шалтгаанаар ажил хайж  

бүртгүүлжээ.  

Тайлант хугацаанд 

546 хүн  ажилд орсон нь 

өнгөрсөн мөн үеэс 32.1 

хувиар бага байна. 

 

Гадаад худалдаа 

 

 Аймгийн хэмжээнд  гадаад худалдаагаар  698.8 тэрбум төгрөг буюу 395.3 сая 

долларын бараа эргэлт хийсэн байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс нийт эргэлт 10.8 хувиар 

өссөнөөс экспорт 5.7 хувиар, импорт 32.7 хувиар өсчээ. 

                                   

Гадаад худалдаагаар гол нэрийн 

бүтээгдэхүүнээс 231.3 мян.тн зэсийн 

баяжмал, 1.6 мян.тн молибдений 

баяжмал, 0.7 мян.тн катодын зэс, 29.6 

мян.м2 хивс зэрэг 540.0 тэрбум 

төгрөгийн бараа экспортлож, тээрмийн 

ган бөмбөлөг 0.9 мян.тн, бензин 10.0 

мян.тн,  дизелийн түлш 7.8 мян.тн зэрэг  

нийт дүнгээр  158.8 тэрбум төгрөгийн 

бараа бүтээгдэхүүн импортоор авчээ.  

Өнгөрсөн оноос экспортолсон 

хивс 3.1 дахин өсч, зэсийн баяжмал 1.6 

хувиар, молибдений баяжмал 5.9 

хувиар, катодын зэс 12.5 хувиар 

буурчээ. Энэ жил хивэг, тосны ургамал нэмж экспортонд гаргаж байна. 

Өмнөх оноос импортоор авсан тээрмийн ган бөмбөлөг 2.2 дахин, дизелийн түлш 

3.3 дахин бага байна. Харин бензин 29.9 хувиар  өсчээ. 

 



4 

 

Үнэ 

 

Хэрэглээний үнэ тарифын судалгааг хэрэглээний сагс дахь 213 нэр төрлийн бараа 

үйлчилгээнд хийв. Судалгааны дүнгээр үнийн ерөнхий индекс энэ сард 101.5 хувь болж, 

урьд сараас 1.2 хувиар, өмнөх оны мөн үеэс 15.5 хувиар, 2013 оны жилийн эцсээс 6.8 

хувиар өсчээ.  

            5-р сард хүнсний бараа, 

бусад бараа үйлчилгээний бүлэг, 

амралт чөлөөт цаг соёлын 

бараа, орон сууц түлшний бүлэг, 

гэр ахуйн бараа,  гутал хувцас 

бөс барааны бүлгийн индекс 0.5-

3.9 хувиар өсч,  зочид буудал, 

зоогийн газрын бүлгийн индекс 

0.8 хувиар буурч, холбооны 

хэрэгсэл шуудангийн үйлчилгээ, 

эм тариа эмнэлэгийн үйлчилгээ, 

тээвэр, боловсролын 

үйлчилгээний бүлгийн индекс 

өмнөх сарын түвшинд байна.  

Хүнсний барааны бүлгийн индексийн өсөлтөнд гурил 3.4-10.4%-иар, хүнсний ногоо 

17.0-23.3%-иар, талх боовны үнэ 11.6-16.4 хувиар, тахианы гуя 3.1%-иар өссөн нь, хувцас, 

гутал, бөс барааны бүлгийн өсөлтөнд бөс барааны үнэ 1.1 хувиар, биеийн тамирын 

хослол, эрэгтэй эмэгтэй дотуур хувцас, хүүхдийн хувцас, гутал гэх мэт барааны үнэ 0.3-

39.1%-иар өссөн нь голлон нөлөөлжээ. 

 Банк, мөнгө, зээл 

Монгол банкны мэдээгээр 690.4 тэрбум төгрөгийг гүйлгээнээс татаж, 758.8 тэрбум 

төгрөгийг гүйлгээнд гаргасан байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс гүйлгээнээс татсан төгрөгийн 

хэмжээ  18.1 хувиар, гүйлгээнд гаргасан төгрөгийн хэмжээ 24.1хувиар их байна. 

Иргэдийн хувийн мөнгөн хадгаламж 114.3 тэрбум төгрөг болж аймгийн нэг хүнд 

дунджаар 1254717 төгрөгийн, нэг хадгаламж эзэмшигчид 1169987 төгрөгийн хадгаламж 

ногдож байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс хадгаламжийн үлдэгдэл  4.9 хувиар, хадгаламж 

эзэмшигчийн тоо 16.5 хувиар өсчээ.  

 

2. Нийгмийн үзүүлэлт 

Нийгмийн халамж, даатгал 

Аймгийн дүнгээр давхардсан тоогоор 

33.8 мянган  хүнд 18.1 тэрбум төгрөгийн 

тэтгэвэр, тэтгэмж, тусламж, хөнгөлөлт 

олгосноос  2.2 мянган хүнд 1.1 тэрбум 

төгрөгийн халамжийн тэтгэвэр, 2.0 мянган хүнд 

516.0 сая төгрөгийн нөхцөлт мөнгөн тэтгэмж, 

нийгмийн дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай 

1.5 мянган хүнд 219.7 сая төгрөгийн хөнгөлөлт, 

нөхцөлт мөнгөн тусламж,  3.7 мянган ахмад 

настан болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд 

264.7 сая төгрөгийн тусламж, хөнгөлөлт, хүн 

амын хөгжлийг дэмжих чиглэлийн улсын 
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төсвийн санхүүжилтээр 9.3 мянган хүнд 1.3 тэрбум төгрөгийн тэтгэмж, хөнгөлөлт олгожээ. 

Өнгөрсөн оны мөн үеэс халамжийн үйлчилгээнд хамрагдсан хүн 0.3 хувиар,  олгосон 

халамжийн хэмжээ 19.1 хувиар өссөн байна.  

Нийгмийн даатгалын 

сангийн орлогод 23.1 тэрбум 

төгрөг төвлөрүүлж төлөвлөгөө 

106.8 хувийн биелэлттэй байна. 

Тэтгэвэр, тэтгэмж, ҮОМШӨ, 

ажилгүйдлийн даатгалын сангийн 

төлөвлөгөө 6.3 -23.8 хувиар давж 

биелэн, эрүүл мэндийн даатгалын 

сангийн орлогын төлөвлөгөө 1.1 

хувиар тасарчээ. Сангийн орлого 

өнгөрсөн оны мөн үеэс 13.9 хувиар 

нэмэгдсэн байна.  

969 хүнд шинээр тэтгэвэр 

тогтоосноос  67.5 хувьд нь  өндөр 

насны, 29.2 хувьд нь тахир 

дутуугийн, 3.3 хувьд нь  тэжээгчээ 

алдсаны тэтгэвэр тогтоожээ. 

Тэтгэвэр тогтоолгосон хүний тоо өнгөрсөн оны мөн үеэс 2.1 дахин нэмэгдсэн байна. 

 

Эрүүл мэнд 

Эрүүл мэндийн байгууллагууд давхардсан тоогоор 259.7 мянган хүнд үзлэг 

хийснээс 34.2 хувийг нь урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан байна.  Өнгөрсөн оны 

мөн үеэс нийт үзлэг 6.0 хувиар, урьдчилан сэргийлэх үзлэг 15.7 хувиар буурчээ.  

Сэргийлэх тарилгад нийт хамрагдвал зохих хүний 99.0 хувь буюу 7.4 мянган хүн 

хамрагдаж, хамралт өнгөрсөн оны мөн үеийн түвшинд байна. 

Эрүүл мэндийн газрын мэдээгээр 

аймгийн хэмжээнд 1155 эх амаржин, 233 хүн 

нас баржээ.  Нас баралтын 8.6 хувийг 

нялхсын нас баралт эзэлж байна. Өнгөрсөн 

оны мөн үетэй харьцуулахад 1000 амьд 

төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 9.4 

промилээр, 1000 хүнд ногдох нас баралт 0.4 

промилээр, төрөлт 0.8 промилээр нэмэгджээ. 

Халдварт өвчнөөр өвчилсөн 315 

тохиолдол гарсан нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 

19.0 хувиар буюу 8.5 продицимилээр буурсан байна.  

 

Өнгөрсөн оны мөн үеэс 10000 хүнд 

ногдох трихоманаз 0.3, бруцеллез 0.2, заг 

хүйтэн 1.1, тэмбүү 1.9, мөөгөнцөр 1.9 

продицимилээр нэмэгдэж, ёлом өнгөрсөн 

оны мөн үеийн түвшинд, бусад халдварт 

өвчний гаралт 0.2-2.9 продицимилээр 

буурснаас гахай хавдар  2.9 
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продицимилээр буурчээ. Урд оны мөн үед гарч байсан хамуу, эмнэлгийн дотоод халдвар 

гараагүй байна 

  Сахилга дэг журам  

 

 

 

 Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг - 

бүгд  219 

Үүнээс : илрээгүй хэрэг  51 

Илрүүлэлтийн хувь  63 

Гэмт хэрэгт 

холбогдогчид 201 

   

 

 

Цагдаагийн газрын мэдээгээр 219 хэрэгт 201 хүн холбогдон шалгагдаж, хэргийн 

илрүүлэлт 63.0 хувьтай байна.Өнгөрсөн оны мөн үеэс холбогдогч 6.9 хувиар ,бүртгэгдсэн 

хэрэг 22.6 хувиар,  18 –аас дээш насны 10000 хүнд ногдох гэмт хэрэг 11.3 продицимилээр  

буурч, хэргийн илрүүлэлт 23.0 пунктээр илүү байна. 

    

                                       

Өнгөрсөн оны мөн үеэс хүн амины  

хэрэг 1-оор, хүчингийн хэрэг 4-өөр,  

дээрмийн хэрэг 1-ээр, хөдөлгөөний 

аюулгүй байдлын эсрэг хэрэг 6-аар  

нэмэгдэж, бусад хэргийн гаралт 12.0-

66.7 хувиар  буурсанаас танхайн 

хэрэг 66.7 хувиар буурчээ. 

Гэмт хэргийн улмаас иргэд, 

байгууллага, аж ахуйн нэгжид 496.3 

сая төгрөгийн хохирол учирч, 17 хүн 

нас барж, 114 хүн хүнд хөнгөнөөр 

гэмтсэн ба нийт хохирлын 42.0 хувийг нь 

нөхөн төлүүлсэн байна. 

Гэмт хэрэгт холбогдсон 201 хүний  

60.2 хувь нь эрхэлсэн ажил хөдөлмөргүй, 

52.2  хувь нь согтуугаар, 20.4 хувь нь  

бүлэглэн гэмт хэрэг үйлдсэн ба 5.0 хувь нь 18 

хүртэл насны хүүхэд байна.         

Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодон 

замын хөдөлгөөнд оролцож байсан 781 

жолоочийг илрүүлэн, 576  жолоочийн эрхийг 

Гэмт хэргийн өнгө : 

  Хүн амины      4 

Хүчингйин      5 

Танхай        4 

Бусдын бие махбодид гэмтэл учруулах  81 

ХА байдлын эсрэг    26 

Хулгайн        56 

Булаах        3 

Дээрмийн     7 

Залилан мэхлэх , завшиж үрэгдүүлэх  17 

Албан тушаалын      - 

Бусад        16 
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тодорхой хугацаагаар хасч шийтгэжээ. Өнгөрсөн оны мөн үеэс согтуугаар тээврийн 

хэрэгсэл жолоодон замын хөдөлгөөнд оролцсон жолоочийн тоо 27.8 хувиар, эрх хасалт 

7.1 хувиар нэмэгдсэн байна.  

 

3.Үйлдвэрлэл үйлчилгээний талаар. 

 

Аж  үйлдвэр 

    
сая төг 

  

2012 2013 2014 
Өмнөх онтой 

харьцуулсан 

хувь 

Аж үйлдвэрийн салбар 

  

Үйлдвэрлэлт 552 547.9 482 598.9 523 942.5 108.6 

Борлуулалт 556 396.4 498 024.6 547 800.5 110.0 

Аж үйлдвэрийн салбарт 523.9 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн, 547.8 

тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн борлуулж, өнгөрсөн оны мөн үеэс 8.6-10.0 хувиар өссөн 

байна. Нийт үйлдвэрлэлтийн 99.9 хувь нь Баян-Өндөр суманд, 0.1 хувь Жаргалант суманд 

үйлдвэрлэгджээ. 

  Өнгөрсөн оны мөн үеэс үйлдвэрлэлт уул 

уурхай, олборлох салбарт 8.1%-иар, 

боловсруулах салбарт 10.8 %-иар, цахилгаан, 

дулааны үйлдвэрлэлийн салбарт 27.9%-иар 

өсчээ.  

Нийт бүтээгдэхүүний 93.8 хувийг уул уурхайн 

олборлох, 4.0 хувийг боловсруулах, 2.2 хувийг 

цахилгаан, дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэлийн 

салбарт үйлдвэрлэжээ. 

 

 

Гол нэр төрлийн 62 бүтээгдэхүүнийг судалгаанд 

хамруулснаас зэс, молибдений баяжмал, 

цахилгаан эрчим хүч, дулаан эрчим хүч, 

хүчилтөрөгч,  металл бэлдэц, үхрийн мах, 

барилгын хаалга цонх, зайрмаг, банш бууз 

хуушуур, нарийн боов,  вакуум цонх хаалга, 

авто машины суудлын бүрээс, ажлын хувцас, 

монгол эм, сүлжмэл эдлэл, гоймон, хайрга, 

хонины мах, хийжүүлсэн цэвэр ус, хэрчсэн 

гурил, ноосон алчуур, бусад хэвлэмэл зүйлс, 

цутгамал бүтээгдэхүүн, хэвийн боов, тэмээний 

ноосон хөнжил, дизелийн түлш, хүүхдийн 

савхин гутал, гудас, буриад гутал зэргийн 

үйлдвэрлэлт өнгөрсөн оноос 0.2%-39.8 дахин 

өсч, бусад бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт 2.3%-

79.1%-иар буурсны дотор боловсруулсан сүүний үйлдвэрлэлт 79.1%-иар буурчээ.          
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  Өнгөрсөн оны мөн үеэс үйлдвэрлэсэн буриад гутал 39.8 дахин өссөн нь гутал 

үйлдвэрлэлийн 3 иргэн, 1 аж ахуйн нэгжийг шинээр мэдээнд хамруулсантай холбоотой 

байна. “Эрдэнэт сүү Эко” ХХК-ийн сүүний ариутгагч эвдэрсэн тул энэ онд сүү 

үйлдвэрлээгүй ба энэ нь боловсруулсан сүүний үйлдвэрлэлт 79.1 хувиар буурахад 

нөлөөлжээ. 2013 онд үйлдвэрлэгдэж байсан цахилгаан дамжуулагч уртасгагч залгуур 

үйлдвэрлэгдээгүй байна. 

Энэ сард шинээр талх, нарийн боов үйлдвэрлэлийн “Оюут тахилт” ХХК-ийн  

мэдээллийг статистикт нэмж хамрууллаа. 

 

Хөдөө аж  ахуй 

 

Оны эхний төллөх эх малын  86.4 хувь буюу 69.3 мянган хээлтэгч мал төллөж, 

гарсан төлийн 99.4 хувь нь бойжиж байна. Өмнөх оны мөн үеэс төллөлт 0.7 пунктээр 

буурч, төлийн хорогдол  11.7 хувиар их  байна. 

  
Бүгд Ингэ Гүү Үнээ Хонь Ямаа 

Төллөсөн хээлтэгч   69269 12 1203 5607 35023 27424 

Төллөлтийн хувь    86.4 21.1 32.3 62.2 93.8 91.3 

Бойжуулсан төл    69336 12 1196 5574 35058 27496 

Төл бойжилтын хувь  99.4 100.0 99.4 99.3 99.5 99.2 

Зүй бусаар хорогдсон том 

мал 
367 - 37 77 124 129 

 

367 толгой том мал зүй бусаар 

хорогдож, мал онд оролт 99.79 хувьтай 

байгаа нь өмнөх оны мөн үеийн түвшинд 

байна. Малын хорогдол 13.6 хувиар өсч, 

чононд идүүлсэн мал 97.8 хувиар нэмэгдэн, 

20 толгой мал хулгайд алдагдсан байна. Нийт 

хорогдсон малын 68.9 хувь нь бог мал бөгөөд 

үүний 51.0 хувь  нь ямаа байна. 

   Баян-Өндөр сумын төллөх эх малын 88.3 

хувь, Жаргалант сумын төллөх эх малын 81.9 

хувь нь төллөж ,   гарсан төлийн 99.3-99.5 

хувь нь бойжиж  байна. 

Баян-Өндөр суманд 229 толгой том 

мал зүй бусаар  хорогдсон нь аймгийн нийт 

хорогдлын 62.4 хувийг эзэлж байна. 

Хаврын тариалалтаар 3513.0 га-

д үр тариа (үүнээс 3494 га-д улаан 

буудай, 5.0 га-д хөх тариа, 8.0 га-д 

арвай , 6.0 га-д бог будаа), 194.5 га-д 

төмс, 142.7га-д хүнсний ногоо 

тариалжээ. Үр тарианы төлөвлөгөөт 

зорилт 92.0 хувь, төмс 57.5 хувь,  

хүнсний ногоо 61.2 хувь, малын тэжээл 

65.0 хувьтай байна. Үр тарианы 15.5 

хувь, төмсний  32.2 хувь, хүнсний 

ногооны 12.0 хувийг гадны аймгийн 

нутаг дэвсгэрт тариалжээ.  
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Барилга 

 

 Их барилгын 25 аж  ахуйн нэгж  10.1 тэрбум төгрөгийн барилга угсралт, их 

засварын ажлыг 45 обьектод хийж гүйцэтгэсний 42.1 хувь буюу 4.3 тэрбум төгрөг нь их 

засварын ажил байна. Гүйцэтгэсэн ажлын дүн өнгөрсөн оны мөн үеэс  91.0 хувиар 

нэмэгджээ. “ДБЧЭ” ХХК, “Бошголсон” ХХК, Төсомө ХХК, Орконтех ХХК нь энэ сард 

барилгын ажил гүйцэтгээгүй болно. Шинээр “Тэнгэр хишиг” ХХК, “Новелнетворк” ХХК, 

“Ажнай цэц” ХХК, “Рашаан-Ундрах” ХХК, “Арвилах” ХХК Улаанбаатар хотын компаниудыг 

статистикт нэмж хамрууллаа. 

 

Орон нутгийн төсвийн  хөрөнгөөр 

22 объектод 6.4 тэрбум төгрөгийн 

барилга угсралт, их засварын 

ажил  гүйцэтгэсэн ба, үүнд 2013 

онд хийгдэж байсан дуусаагүй 

ажлуудын гүйцэтгэл орж иржээ. 

 

 

 

Тээвэр, холбоо  

Тээврийн байгууллагууд 33.5 

мянган тн ачаа тээвэрлэн, 11.1 сая.тн/км-

ийн ачаа эргэлт, 3.3 сая зорчигч 

тээвэрлэн, 51.7 сая хүн/км–ийн зорчигч 

эргэлт хийж, тээврийн үйлчилгээнээс 4.9 

тэрбум төгрөгийн орлоготой ажилласан 

байна.  

Өнгөрсөн оны мөн үеэс тээсэн 

ачаа 20.5%, ачаа эргэлт 19.4%, зорчигч 

эргэлт 9.6%, тээврийн орлого 0.4%-иар 

өсчээ. Тээсэн зорчигч 5.0 %-иар  буурсан нь ББ-Од ХХК-ийн 37 машин /2000 оны/ насжилт 

болон том оврын автобус орж ирсэнтэй  холбоотойгоор  тендерээс гарсанаас шалтгалжээ. 

Мөн үүнтэй холбоотойгоор микроавтобус болон ажиллагсадын тоо өмнөх сараас буурсан 

байна. Зорчигч тээврийн үйлчилгээнд 490 такси, 198 микроавтобус, 31 автобус  гарч 

тэдгээрт 988 хүн ажиллаж байна. 

Холбооны байгууллагууд 5.4 тэрбум төгрөгийн тарифын орлоготой ажилласны 94.4 хувь 

нь  хүн амын үйлчилгээний орлого байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс нийт орлого 83.2 хувиар 

өссөний дотор кабелийн телевизийн 

орлого 38.4 хувиар өсч, үүрэн 

телефоны орлого 2.1 дахин 

нэмэгджээ.  

Интернетийн үйлчилгээний 8 цэг 

давхардсан тоогоор 37.1 мянган  

хүнд үйлчлилж, 26.9 сая  төгрөгийн  

орлоготой  ажиллажээ. Өмнөх оны 
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мөн үеэс интернет үйлчилгээний орлого 11.2 хувиар өссөн байна. 

Худалдаа, үйлчилгээ 

Аймгийн худалдаа нийтийн 

хоолны 779 цэг салбар 35.6 тэрбум 

төгрөгийн бараа гүйлгээ  хийж, 

бараа гүйлгээний нийт хэмжээ 

өмнөх оны мөн үеэс 21.8 хувиар 

өссөн байна. 

Нийт бараа гүйлгээний 36.7 

хувийг шатахуун борлуулалт, 35.8 

хувийг  хүнсний дэлгүүр, 12.3 хувийг 

зоогийн газар, 9.9 хувийг барааны 

дэлгүүр, 1.9 хувийг эм 

борлуулалтын орлого, 1.5 хувийг барилгын материалын дэлгүүрийн орлого, 1.3 хувийг 

контейнерийн орлого, 0.4 хувийг авто засварын газрын орлого, 0.1 хувийг авто сэлбэгийн 

дэлгүүрийн орлого эзэлж байна. 

Өнгөрсөн оноос авто сэлбэгийн дэлгүүр, контейнер, шатахууны борлуулалт, 

хүнсний дэлгүүр, зоогийн газар, эм борлуулалтын орлого 0.5-22.2 хувиар, барааны 

дэлгүүрийн орлого 2.8 дахин, барилгын материалын дэлгүүрийн орлого 3.0 дахин өсч, 

ТҮЦ, авто засварын газрын орлого 2.3-14.2 хувиар буурчээ.  

Нийт бараа гүйлгээний  99.6 хувь нь Баян-Өндөр суманд хийгджээ. 

 

Нийтийн аж ахуйн болон ахуйн үйлчилгээ 

 

Нийтийн ахуйн үйлчилгээний орлого 5.4 тэрбум төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс 

22.3 хувиар өссөн байна.  

 Өнгөрсөн оны мөн үеэс цэвэр ус борлуулалт, халуун ус үйлчилгээний орлого, аж 

ахуйн нэгжийн орлого, зочид буудал, саун, хог тээвэрлэлт, орон сууцы орлого 2.0-33.8 

хувиар, иргэдийн үйлчилгээний орлого 2.0 дахин өсчээ. 

Нийтийн ахуйн үйлчилгээний орлогын 97.8 хувийг Баян-Өндөр сум эзэлж байна. 

   
Ахуйн үйлчилгээний салбарын дүнгээр 723.9 сая төгрөгийн үйлчилгээ явуулж, 

орлого өмнөх оны мөн үеэс 25.3  хувиар өссөн байна.  

Талбайн зурагчидыг Баян-Өндөр сумын Засаг даргын захирамжаар буулгаснаас 

зурагчины тоо өмнөх оноос буурсан байна.  

 

АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС 

Дэлгэрэнгүй хүснэгтэн мэдээлэлийг orkhon.nso.mn  site-аас үзнэ үү. 

http://www.orkhon.mn/

