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ТАНИЛЦУУЛГЫН АГУУЛГА 

 

Оршил 

o Танилцуулгын зорилго 

o Танилцуулгын аргачлал 

Аж үйлдвэрийн салбар 

o Аж үйлдвэрийн салбарын үүсэл, хөгжил 

o Аж үйлдвэрийн салбарын өнөөгийн байдал 

 Аж үйлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлт, борлуулалт 

 Аж үйлдвэрийн салбарын ажиллагчдын тоо, хөдөлмөрийн бүтээмж 

 Аж үйлдвэрийн салбарын зарим гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт 

o Дүгнэлт 

Их барилга 

o Барилгын салбарын үүсэл, хөгжил 

o Барилгын салбарын өнөөгийн байдал 

o Дүгнэлт 

Тээвэр, холбоо 

o Салбарын үүсэл, хөгжил 

o Салбарын өнөөгийн байдал 

 Тээврийн салбарын өнөөгийн байдал 

 Холбооны салбарын өнөөгийн байдал 

o Дүгнэлт 

Худалдаа 

o Салбарын үүсэл, хөгжил 

o Худалдаа, нийтийн хоолны салбарын өнөөгийн байдал 

o Дүгнэлт 

Ахуйн үйлчилгээ 

o Салбарын үүсэл, үүсэл 

o Салбарын өнөөгийн байдал 

o Дүгнэлт 
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1. ТАНИЛЦУУЛГЫН ЗОРИЛГО: 

 Аймгийн эдийн засаг, дэд бүтцийн үндсэн үзүүлэлтээр нэгдсэн танилцуулга 

бэлтгэн, эдгээр үзүүлэлтүүдэд гарсан өөрчлөлт, цаашдын чиг хандлагыг 

тодорхойлон, орон нутгийн удирдлага, бодлого хариуцсан ажилтнуудыг мэдээллээр 

хангахыг зорилоо. 

 

 

 

2. ТАНИЛЦУУЛГЫН АРГАЧЛАЛ: 

 Статистикийн албан ёсны мэдээ тайланд тулгуурлан холбогдох 

үзүүлэлтүүдийг тооцож, 2018 онтой харьцуулан дүгнэж, хүснэгт, графикаар өсөлт 

бууралтыг харуулж танилцуулгыг хийлээ.  
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Аж  
үйлдвэр 
 

 

 

 

1.АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ 

Аймгийн аж үйлдвэрийн салбар нь  анх 1976 онд уул уурхайн олборлолт, мод 

боловсруулах  чиглэлээр үүсчээ. 1980 оноос ноос, ноосон нэхмэл, оёдол, хэвлэл, 

хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, цахилгаан дулаан эрчим хүч үйлдвэрлэл, 

төмөрлөгийн үйлдвэр, барилгын материал үйлдвэрлэл, нефть боловсруулах 

үйлдвэрлэл, шахмал түлш, цаас, эмийн ургамал, гоо сайхны бүтээгдэхүүн 

боловсруулах, шингэн шил химийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, цахилгаан утас, 

ацетилин, вакуум буюу хуванцар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, арьс, арьсан 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, хоёрдогч түүхий эд боловсруулах, түлш, хөөсөнцөр хавтан 

үйлдвэрлэл, шилэн хийц, цахилгаан гэрэл, чийдэн, түүхий резин, баяжмалын 

даавуун шүүлтүүр, плитаны цавуу, хар замаск, бэлтгэлийн хувцас үйлдвэрлэл, 

тамга, кардонон хайрцаг, цаасан тор, ногоон тэжээл, үр хөврөл, кимчи, савласан 

тактуритан, хүүхдийн өлгий, морин хуур, гагнуурын электрод гэх мэт жил бүр 

үйлдвэрлэдэг нэр төрлийн бүтээгдэхүүн шинээр нэмэгдсээр байна. 2019 оноос 

хөнгөн цагааны хайлш,  замын хавтангууд, бетон хашааны үйлдвэрлэл бий болж аж 

үйлдвэрийн салбар өргөжсөөр байна.  

 

2.АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ 

 

Аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэлт, борлуулалт 

Манай аймагт аж үйлдвэрийн 3 салбар, үүн дотроо 20 дэд салбарт хамаарах 

168 нэгж үйлдвэрлэл эрхлэн, бүтээгдэхүүнээ зах зээлд нийлүүлж байгаагаас уул 

уурхайн олборлох аж үйлдвэрийн салбарт 2, боловсруулах салбарт 164, цахилгаан 
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дулааны эрчим хүчний салбарт 2 нэгж үйлдвэрлэл эрхлэн 170-аад нэрийн 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. 

2019 онд 2.2 их наяд төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн, 2.3 их наяд 

төгрөгийн  бүтээгдэхүүн борлуулсан нь өмнөх оноос үйлдвэрлэлт 6.1 хувиар, 

борлуулалт  6.8 хувиар бага байна. 

 

        Зураг 1. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт,          Зураг 2. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтийн                
борлуулалт, тэрбум төгрөг                                   салбарын бүтэц, 2019 он 

 

 

Нийт бүтээгдэхүүний 90.9 хувь уул уурхайн олборлох салбарт, 7.3 хувь 

боловсруулах салбарт, 1.9 хувь цахилгаан эрчим хүч, дулаан үйлдвэрлэлийн 

салбарт бий болжээ.  

 

Хүснэгт 1. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт, борлуулалт, салбараар, сая.төг 

 

            
 

 

 

Аж үйлдвэрийн салбарын ажиллагчдын тоо, хөдөлмөрийн бүтээмж 

 

2018 онд аж үйлдвэрийн салбарт 8854 ажиллагсад ажиллаж байсан бол 2019 

онд 9347 болж, өмнөх оноос 5.6 хувиар нэмэгдэн, аймгийн нийт ажиллагсдын 29.6 

хувийг эзэлж байна. 

2018 2019 2018 2019

БҮГД 2 302 079.9 2 162 580.3 2 448 431.3 2 281 922.7

Уул уурхай, олборлох аж үйлдвэр 2 039 986.6 1 965 650.1 2 024 806.1 1 948 988.4

Боловсруулах 226 467.5 156 859.2 387 982.6 292 863.3

Цахилгаан, хий, дулаан үйлдвэрлэл 35 625.8 40 071.0 35 642.6 40 071.0

Салбарын ангилал
Нийт бүтээгдэхүүн, оны үнээр Аж үйлдвэрийн борлуулалт 
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Хүснэгт 2. Аймгийн аж үйлдвэрийн үндсэн үзүүлэлтүүд, сая.төгрөг 

 

   

2019 онд нэг ажиллагч дунджаар 231.4 сая төгрөгийн, салбарын хэмжээнд нэг 

өдөрт дунджаар 5908.7  сая төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. 

 Нэг хүнд ногдох аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний хэмжээ 2019 онд 20.7 сая 

төгрөг болж, өмнөх оноос 7.2 хувиар бага байна.  

 

Аж үйлдвэрийн зарим гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт 

 

Хүснэгт 3.Гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт, биет хэмжээ 

 

Он
Үйлдвэрлэлт, 

 оны үнээр
Борлуулалт 

Ажиллагсдын 

тоо

Нэг 

ажиллагчийн 

хөдөлмөрийн 

бүтээмж

Нэг өдрийн 

үйлдвэрлэлт 

Аймгийн нэг 

хүнд ногдох аж 

үйлдвэрийн 

бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэл

2018 2 302 079.9 2 448 431.3  8 852.0   246.9  6 289.8   22.3

2019 2 162 580.3 2 281 922.7  9 347.0   231.4  5 908.7   20.7

№ Гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн Хэмжих нэгж 2018 2019

1 Зэсийн баяжмал металл мян.тн   586.0   587.9

2 Молибдений баяжмал тн  5 485.8  5 302.7

3 Катодын зэс, 99% тн  14 173.5  11 757.6

4 Цахилгаан эрчим хүч сая.квт.цаг   402.1   398.3

5 Дулааны эрчим хүч мян.Гкал   962.4   984.1

6 Тараг мян.л   309.6   121.7

7 Зайрмаг мян.ш   514.9   779.1

8 Гурил I зэрэг тн  2 224.3   804.5

9 Гурил II зэрэг тн   175.3   133.8

10 Хивэг тн   825.9   276.3

11 Нарийн боов тн   802.8   741.0

12 Талх тн   305.9   291.8

13 Гоймон тн   43.3   40.0

14 Хивс мян.м2   466.6   423.2

15 Эсгий мян.м   42.2   30.2

16 Вакуум хаалга, цонх м2  11 249.7  14 261.9

17 Шавардлагын зуурмаг м3   305.1   104.1

18 Металл бэлдэц тн   478.9   179.7

19 Ган төмөр хийц /ганбөмбөлөг/ тн  3 824.5  7 328.4
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2019

2018

2017

2016

2015

2014              Чипс

2013

2012

2006

2005

2002

2001

2000

1997

1996

1995

1993

1985

1984 он 

хүртэл

Хөнгөн цагааны хайлш, замын хавтангууд, бетон хашаа

Кардонон хайрцаг, цаасан тор, ногоон тэжээл, кимчи, савласан тактуритан,  гагнуурын электрод

    Түүхий резин, баяжмалын уут

        Лед чийдэн, туузан гэрэл

  Плитаны цавуу, хар замаск, бэлтгэлийн хувцас

    Зүсмэл, зэсийн баяжмал, молибдений баяжмал, хивс, талх, нарийн боов, архи, пиво, ундаа

Цувимал зэс, шахмал түлш, улаан тоосго, замын хавтан, ноолууран сүлжмэл бүтээгдэхүүн, ариун цэврийн цаас

                                       Цахилгаан дулаан

  Гурил

                                                                              Хиам

                                                                     Гахайн мах

                                                              Катодын зэс

                       Бүс, хүүхдийн савхин гутал, жааз

                Дизелийн түлш, арвайн гурил, цахилгаан уртасгагч залгуур, хөөсөнцөр хавтан

                                                      Үрлэн чихэр

                                               Малын мах

                                     Цутгамал бүтээгдэхүүн, бензин,  цэвэр ус

                               Нүүрс, алт, мөнгө, хөшиг

Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний нэр төрөл жил бүр нэмэгдсээр өнөөгийн 

байдлаар 170- аад нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн гаргаж байна.  

Зэс, молибдений баяжмалаас гадна катодын зэс, хивс, эсгий, эсгий шаахай, 

оёмол хөнжил, нэхмэл хөнжил, ноос ноолууран нөмрөг, ороолт, шаль, сүлжмэл 

бүтээгдэхүүн, малын мах, хөх тарианы гурил зэрэг бүтээгдэхүүнийг экспортод гаргаж 

бусад бүтээгдэхүүнийг өөрийн аймагт болон бусад орон нутгийн зах зээлд нийлүүлж  

байна. 

Зураг 3. Аж үйлдвэрийн гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний хөгжлийн түүх 

Тайлбар: Тухайн оноос эхлэн үйлдвэрлэсэн.  

 

 

Зураг 4. Аймгийн нэг хүнд ногдох гол нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн 
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3.ДҮГНЭЛТ, САНАЛ 

2019 онд аймгийн аж үйлдвэрийн салбарт үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүн улсын 

хэмжээний аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүний 11.4 хувь, бүсийн нийт 

бүтээгдэхүүний 96.7 хувийг бүрдүүлж байна.  

Бүсийн аймгуудтай харьцуулахад аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт 

харьцангуй өндөр байгаа нь уул уурхайн салбарын үйлдвэрлэлт өндөртэй 

холбоотой.  

Хэдий уул уурхайн салбар өндөр дүн эзэлж байгаа ч  “Эрдэнэт үйлдвэр”-ийг 

дагаад бусад боловсруулах үйлдвэрүүд жил ирэх тусам нэмэгдсээр байна. 2019 онд 

боловсруулах салбарын нийт үйлдвэрлэлтийн 46.4 хувийг төмрийн үйлдвэрлэл, 22.7 

хувийг ноосон нэхмэлийн үйлдвэрлэл, 16.9 хувийг хүнсний бүтээгдэхүүн, 3.8 хувийг 

оёдол, 4.8 хувийг төмөрлөг бус эрдэс бодисоор хийсэн эдлэл, 2.0 хувийг машин 

тоног төхөөрөмжөөс бусад төмөр эдлэл үйлдвэрлэл, 1.9 хувийг резинэн болон 

хуванцар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, үлдсэн 1.5 хувийг цахилгаан хэрэгсэл 

үйлдвэрлэл, хэвлэх үйлдвэрлэл, тавилга үйлдвэрлэл, хоёрдогч түүхий эд бэлтгэл, 

химийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, мод, модон эдлэл үйлдвэрлэл, ширэн эдлэл, 

гутлын үйлдвэрлэл эзэлж байна. Боловсруулах аж үйлдвэрийн салбар дотроо 

төмөрлөгийн үйлдвэр ихээхэн хувийг эзэлсээр ирсэн. Сүүлийн жилүүдэд барилгын 

материалын үйлдвэрлэл ихээр нэмэгдэж байгаа нь бүтээн байгуулалтын ажил 

нэлээдгүй хийгдэж байгаатай холбон тайлбарлаж болох юм. 
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 Их              
Барилга 

 

 

 

 

 

1.БАРИЛГЫН САЛБАРЫН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ 

Орхон аймгийн барилгын байгууллагуудын үүсэл хөгжил нь Зэс-молибдений 

уул уурхайн баяжуулах “Эрдэнэт” үйлдвэр, Эрдэнэт хотыг барьж эхэлснээс эхэлдэг. 

Уул уурхайн баяжуулах “Эрдэнэт” комбинат, Эрдэнэт хотын барилга 

байгууламжийг барих ажлын ерөнхий гүйцэтгэлээр ЗСБНХУ-ын хүнд үйлдвэрийн 

барилгын яам өөрийн яамны харъяа “Главзарубежстрой” байгууллагад “Мед 

молибденстрой” барилгын удирдах газрыг 1974 онд байгуулан Эрдэнэтэд 

төлөврүүлжээ. Ерөнхий гүйцэтгэч “Медмолибденстрой” удирдах газрын харъяанд 

гурван удирдах газар болон бусад туслан гүйцэтгэгч байгууллагууд байгуулагдан 

барилга байгууламжийг барьж хөгжлийг эхлүүлсэн түүхтэй. 

 

2.БАРИЛГЫН САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ 

Барилгын салбарт 108 аж ахуй нэгж, 1 иргэн 91.6 тэрбум төгрөгийн барилга 

угсралт, их засварын ажлыг 159 объектод гүйцэтгэсэн нь өмнөх оноос 8.0 хувиар 

буюу 6.8 тэрбум төгрөгөөр нэмэгджээ. 
 

Зураг 5. Гүйцэтгэсэн барилга угсралт, их засварын ажил, тэрбум төгрөг  
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2018 2019

Барилга угсралт их засварын ажлын дүн                    84 828.8 91 631.8

          Их засварын ажил 24 752.5 24 980.5

        Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 

хийгдсэн БУА, их засвар                                                                    
18 683.3 24 364.8

          Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар              

  хийгдсэн БУА, их засвар                                                                    
5 642.3 14 608.6

2019 онд хийж гүйцэтгэсэн барилга угсралт, их засварын ажлын 26.6 хувь нь 

буюу 24.4 тэрбум төгрөгийн ажлыг орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийж 

гүйцэтгэсэн. 

Хүснэгт 4. Их барилгын салбарын зарим үзүүлэлтүүд 

 

Энэ салбарын нэг ажилтны бүтээмж 48.2 сая төгрөгт хүрч, өмнөх оноос 70.9 

хувиар өсчээ 

Хүснэгт 5. Барилга угсралт, их засварын ажлын хэмжээ, сая төгрөг 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гүйцэтгэсэн ажлын 27.3 хувь буюу 25.0 тэрбум төгрөг нь их засварын ажил 

бөгөөд өмнөх оноос 0.9 хувиар нэмэгджээ.  
 

Зураг 6. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажил, хувиар, 2016-2019 он 

 

 

Сүүлийн 4 жилд орон нутгийн төсвийн  

хөрөнгө оруулалтаар 86.0 тэрбум төгрөгийн, 

улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 27.6 

тэрбум төгрөгийн барилга угсралт, их 

засварын ажил хийж гүйцэтгэсэн байна. 

108 3011 84 828.8 28.2

109 1900 91 631.8 48.2

тоо 1 -1111 6 803.0 20.0

хувь 100.9 63.1 108.0 170.9

Барилгын нэг 

ажилтны бүтээмж, 

сая.төг

2018

Өсөлт, 

бууралт

Гүйцэтгэсэн 

БУА,их засвар, 

сая.төг

Ажиллагсадын тоо
Барилгын 

байгууллагын тоо

2019
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2016-2019 онуудад 31.8 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 141 объектыг 

ашиглалтанд оруулснаас 2019 онд 7.1 тэрбум төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий 44 

объектыг ашиглалтад оруулжээ. 

2019 онд ашиглалтад орсон томоохон барилга, байгууламж 

 

 

 

 

 

3.ДҮГНЭЛТ 

Сүүлийн жилүүдэд барилга угсралтын ажил нэлээдгүй хийгдэн томоохон орон 

сууцууд баригдаж, барилгын салбар өргөжсөөр байна.  

2019 онд хийгдсэн барилга угсралт их засварын ажилд зарцуулсан зардлыг 

задлан авч үзвэл 15.4 хувийг улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар, 26.6 хувийг орон 

нутгийн хөрөнгө оруулалтаар, 58.0 хувь нь хувийн байгууллагын хөрөнгөөр барьсан 

барилга, байгууламж байна. 

Төсвийн орлогоо өөрөө бүрдүүлж, улсын төсвөөс татаас авахгүйгээр өөрийгөө 

санхүүжүүлдэг аймгийн хувьд нийт гүйцэтгэсэн барилгын ажлын 26.6 хувийг орон 

нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийсэн нь бусад аймгуудаас хамгийн өндөр үзүүлэлттэй 

байна.  
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 Тээвэр,  
 холбоо 

 

 

 

1.САЛБАРЫН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ  

Өргөн уудам нутагтай, хүн ам харьцангуй сийрэг суурьшдаг манай орны хувьд 

тээвэр эдийн засгийн амьдралд чухал ач холбогдолтой салбарын нэг билээ. Аймгийн 

тээврийн салбарын хөгжил 1974 онд газ-53, 2-автобус, 2-автомашинтай нийт 5 

ажилчинтай авто бааз байгуулагдсан үеэс эхэлдэг. Зах зээлийн харилцааны дагуу 

тэлж хөгжсөөр эдүгээ хотын дотор 12 маршрутад 60 автобус, 4 микро автобус, 28 

такси зогсоолоос 397 суудлын автомашинаар  иргэдэд нийтийн тээврийн үйлчилгээг 

үзүүлж байна. 

Орхон аймгийн холбооны салбар нь 1970-аад оноос Эрдэнэтийн овооны зэс 

молибденыг олборлох үйлдвэрийг барих ажил эхэлснээр Эрдэнэт хот, түүнийг 

дагаад  холбоо харилцаа үүсч хөгжсөн байна. Геологийн тосгоны  7-р байранд 30-

аад  ажилтантай, хот хоорондын холбоо, хотын холбоо, шуудан тасагтайгаар зохион 

байгуулагдаж, найрамдлын шинэ залуу  хотын олон мянган бүтээн байгуулагчдад 

үйлчилж эхэлсэн байна. Энэ үед  АТС  50/200  маркийн  автомат телефон станц, УБ-

Дархан хоттой  харилцах  ПВ-12-2,СВК-4, Булган аймагтай харилцах В-3-3, олон 

сувгийн агаарын шугамын  нягтруулгын төхөөрөмжийг тус тус суурилуулан, ТУ-100  

өсгөгчөөр радио өргөн нэвтрүүлгийг дамжуулж байжээ. 

Одоо мэдээлэл харилцаа холбооны үйлчилгээг үүрэн телефоны үйлчилгээ 

эрхлэгч операторууд, интернет үйлчилгээ эрхэлж буй цэг, хэвлэл мэдээллийн төрийн 

болон бизнесийн 50 гаруй  аж ахуйн нэгж эрхлэн явуулж байна. 

 

2.САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ 

Тээврийн салбарийн өнөөгийн байдал 

2019 онд тээврийн салбар 17.5 тэрбум төгрөгийн орлоготой ажилласан нь 

2018 оноос 5.7 хувиар бага байна. Аймгийн тээврийн салбарын хувьд улсын хэмжээн 
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2018 2019

Тээврийн үйлчилгээнд гарсан:

                        Автобус                       65 60

                        Микро автобус                    10 4

                        Такси                           468 397

Тээврийн үйлчилгээ эрхэлж буй:   

                        Аж ахуйн нэгж 12 12

                        Ажиллагсадын тоо 796 726

Хэмжих нэгж 2018 2019

Тээсэн ачаа мян/тн    192.3   155.2

Ачаа эргэлт мян/тн/км  68 112.9  58 142.6

Тээсэн зорчигч мян/хүн  6 267.5  4 923.3

Зорчигч эргэлт мян/хүн/км  165 521.9  89 922.1

дэх тээврийн орлогын 1.0 орчим хувийг, нийт тээсэн зорчигчийн 2.8 хувийг, тээсэн 

ачааны 0.2 хувийг бүрдүүлж байна. 

Зураг 7.Тээврийн салбарын орлого, тэрбум төгрөг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүснэгт 6. Тээврйин үзүүлэлт 

 

 

 

 

 

2019 онд 155.2 мян.тн ачаа тээвэрлэн, 58.1 сая.тн/км-ийн ачаа эргэлт, 4.9 сая 

зорчигч тээвэрлэн, 89.9 сая.хүн/км–ийн зорчигч эргэлт гүйцэтгэж өмнөх оноос ачаа 

эргэлт 14.6 хувь, зорчигч эргэлт 45.7 хувиар тус тус буурчээ. 

Хүснэгт 7. Тээврйин үйлчилгээнд гарсан авто машин, ажиллагсад 

 

 

 

 

 

 
% 
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2018 2019

3 706 3 538

 950  940

3 237 3 224

17 265 17 065

285 670 336 447

264 986 306 585

8 628 16 422

1 1

Интернэт: Цэгийн тоо                            3 2

Үйлчлүүлэгчдийн тоо                   12 161 12 385

Байнгын хэрэглэгч                8 396 10 243

Телевизорийн тоо                                                 

Үүрэн телефон хэрэглэгчидийн тоо  

                        карт эзэмшигчидын тоо          

Кабелийн телевизийн цэгийн тоо                                                                                              

Таксафоны тоо                                                   

                         Айл өрх                                              

Радио цэгийн тоо                                      

Суурин телефон цэгийн тоо                                         

2018 2019

 7 166.2  8 660.9

 6 653.4  8 542.9

Интернэт                        19.1   17.6

КАТВ, TV                                    1 786.3  2 143.0

Үүрэн телефон                          4 657.5  5 781.6

Монголын цахилгаан холбоо   279.0   287.0

Төмөр замын холбоо                    13.5   13.2

Мэдээлэл холбооны сүлжээ   410.8   418.5

Нийт 

орлогоос:

Нийт орлого            

    Хүн амын орлого

Аймгийн дүнгээр 12 аж ахуйн нэгжийн, 726 ажиллагсад 60 автобус, 4 

микроавтобус, 397 таксигаар нийтийн тээврийн үйлчилгээг явуулж байна. 

 

Холбооны салбарийн өнөөгийн байдал 

Холбооны салбарын орлого 2019 онд 8.9 тэрбум төгрөгт хүрч, өмнөх оноос 

20.9 хувиар буюу 1.5 тэрбум төгрөгөөр өсчээ.  

Хүснэгт 8. Холбооны орлого, сая төгрөгөөр  

 

Өмнөх оноос радио цэг, телевизор болон суурин телефоны цэгийн тоо 0.4-4.5 

хувиар буурч, үүрэн телефон хэрэглэгчдийн тоо 17.8 хувиар, кабелийн телевизийн 

цэгийн тоо 90.3 хувиар өссөн байна. 

Хүснэгт 9. Хэрэглэгчдийн тоо  
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Аймгийн хэмжээнд үүрэн телефон хэрэглэгчийн тоо 336.4 мянга болж өмнөх 

оноос 17.8 хувиар буюу 50.8 мянган хэрэглэгчээр  нэмэгдэж, 6-аас дээш насны нэг 

хүнд 3-4 үүрэн телефоны дугаар ногдож байна. Холбооны салбарын нийт орлогын 

98.6 хувийг хүн амаас орсон орлого эзэлж байгаа ба нийт орлогын 66.8 хувь нь үүрэн 

телефоны орлого байна. 2019 онд интернет цэгүүд 12.4 мянган хүнд үйлчилж 17.6 

сая төгрөгийн орлого олсон нь өмнөх оноос 7.9 хувиар буурсан байна. Интернэтийн 

байнгын хэрэглэгч 10.2 мянгад хүрсэн нь өмнөх оноос 22.0  хувиар нэмэгджээ. 

 

3.ДҮГНЭЛТ 

Өнөөгийн мэдээлэл харилцаа холбооны салбар хэвийн тогтвортой, 

технологийн тасралтгүй үйл ажиллагааг хангаж, техник технологийн оновчтой 

шийдлийн үндсэн дээр хэрэглэгчээ чанартай  үйлчилгээгээр хангаж, өсөн дэвжиж 

байна. 

Мэдээлэл харилцаа холбооны хөгжлийн дүнд үүрэн телефон хэрэглэгчдийн 

тоо сүүлийн 5 жилийн хугацаанд жилд дунджаар  40 мянгаар нэмэгдэж, харин суурин 

телефон цэгийн тоо 2016 оноос 21.9 хувиар буурч, кабелийн телевизийн 

хэрэглэгдийн тоо 6.7 хувиар өссөн нь харилцаа холбооны салбарын хөгжлийг 

харуулж байна. 

Сүүлийн жилүүдэд өрх бүр гэртээ интернэт үйлчилгээтэй болсноор интернэт 

кафены тоо жил дараалан буурсаар байна. 
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цэгийн 

тоо
бараа гүйлгээ

цэгийн 

тоо
бараа гүйлгээ

БҮГД 735 142 234.9 792 173 527.1

Барааны дэлгүүр 73 9 708.7 76 11 531.1

Хүнсний дэлгүүр 378 54 717.4 377 71 006.0

Зоогийн газар 141 23 633.3 152 26 166.5

Шатахууны борлуулалт 12 39 747.6 28 42 813.9

Эм борлуулалт 55 9 470.1 54 14 749.6

Бусад 76 4957.8 105 7260.0

Үзүүлэлт

2018 2019

 

 

Худалдаа 
 

 

 

 

 

1.ХУДАЛДААНЫ САЛБАРЫН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ 

Эрдэнэт хотын хөгжлийн эхэн үед 11 дэлгүүр, 3 зоогийн газар, нийт 14 

худалдааны цэг ажиллаж байсан бол худалдаа үйлчилгээний хөгжил, зах зээлийн 

хүрээ өдрөөс өдөрт нэмэгдэн тэлсээр эдүгээ 792 худалдааны нэгж, салбар, 202 

ахуйн үйлчилгээний цэг үйл ажиллагаа явуулж байна.  

 

2.ХУДАЛДАА, НИЙТИЙН ХООЛНЫ САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ 

Тайлант онд аймгийн худалдаа нийтийн хоолны 792 цэг салбар 173.5 тэрбум 

төгрөгийн бараа гүйлгээ  хийж, бараа гүйлгээний нийт хэмжээ өмнөх оноос 22.0 

хувиар нэмэгджээ.  

 

Хүснэгт 10. Худалдаа, нийтийн хоолны бараа гүйлгээ, сая төгрөг 
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Өмнөх оноос шатахуун борлуулалт, зоогийн газар, барааны дэлгүүр, хүнсний 

дэлгүүр, авто сэлбэгийн дэлгүүр, барилгын материалын дэлгүүр, эм борлуулалтын 

орлого 7.7-55.7 хувиар, авто засварын газрын орлого 2.2 дахин, ТҮЦ-ний орлого 6.4 

дахин өсч,  контейнерийн орлого 23.9 хувиар буурчээ. Нийтийн хоолны бараа 

гүйлгээний 47.4 хувийг ресторан баарны орлого, 52.6 хувийг цайны газрын орлого 

эзэлж байна. Нийт бараа гүйлгээний 98.3 хувь нь Баян-Өндөр суманд хийгджээ.  
 

Нийт бараа гүйлгээний 40.9 хувийг хүнсний дэлгүүр, 24.7 хувийг шатахууны 

борлуулалт, 15.1 хувийг зоогийн газар, 8.5 хувийг эм борлуулалт, 6.6 хувийг барааны 

дэлгүүр, 2.6 хувийг барилгын материалын дэлгүүр, 0.9 хувийг авто сэлбэгийн 

дэлгүүр, 0.4 хувийг авто засварын газар, 0.2 хувийг контейнерийн орлого эзэлж 

байна.  

2019 оны байдлаар 1000 хүн тутамд 1661.9 сая төгрөгийн бараа гүйлгээ 

ногдож, өмнөх оноос 283.9 сая төгрөгөөр өссөн байна. 

 

                                    Зураг 8. Бараа гүйлгээ, бүтэц, хувиар 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Худалдааны салбарын ажиллагчдын тоо, аймгийн нийт ажиллагчдад эзлэх хувь, 
дэд салбараар 

 
Худалдааны салбарт  2019 оны байдлаар тус 5.4 мянган хүн ажиллаж, өмнөх 

оноос 1296 хүнээр буюу 19.4 хувиар буурч, аймгийн нийт ажиллагсдад  эзлэх хувийн 

жин 2.1 пунктээр багассан байна. 
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 Ажиллагсдын тоо сүүлийн 5 жилийн байдлаар өмнөх онтой харьцуулахад 

2017, 2019 онуудад 15.5-19.3 хувиар буурсан бол 2016 онд өмнөх оны түвшинд байж,  

2018 онд  15.6 хувиар өсчээ. 

 
 

Зураг 9. Худалдааны салбарын ажиллагсадын тоо 

 
             

Салбарын нэг ажилтны хөдөлмөрийн бүтээмж  2019 онд 32.2 сая төгрөгт 

хүрсэн нь өмнөх оноос 51.9 хувиар өсөлттэй байна. 

Зураг 10. Худалдааны салбарын хөдөлмөрийн бүтээмж, сая төг 
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3.ДҮГНЭЛТ 

Дэлхий нийтийн хөгжил, хүн амын хэрэглээний чиг хандлагын өөрчлөлттэй 

уялдан манай аймагт сүүлийн жилүүдэд олон улсын стандартад нийцсэн худалдаа, 

үйлчилгээ, нийтийн хоолны газрууд олноор бий болж байна. Эдгээрээс худалдааны 

салбар нь аймгийн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 3.0  хувийг бүрдүүлдэг бөгөөд 

манай аймгийн эдийн засагт томоохон байр суурь эзэлдэг салбарын нэг юм. 

Түүнчлэн 2019 онд тус салбарт 5.4 мянган хүн ажиллаж байгаа нь аймгийн 

нийт ажиллагсдын 17.1 хувийг эзэлж байна. 

Худалдааны салбарын нийт бараа гүйлгээ 2019 онд 173.5 сая төгрөгт хүрч, 

өмнөх оноос 31.2 сая төгрөг буюу 22.0 хувиар, нийтийн хоолны үйлчилгээний 

салбарын орлого 26.2  сая төгрөгт хүрч, 2.5 сая төгрөг буюу 10.7 хувиар тус тус 

өссөн байна. 

Өмнөх онтой харьцуулахад бараа гүйлгээний 22.0 хувийн өсөлтөнд эмийн 

борлуулалт, барилгын материалын дэлгүүр, авто засварын газар, хүнсний дэлгүүр,  

барааны дэлгүүр болон, зоогийн газар, шатахуун борлуулалтын орлого ихээхэн хувь 

эзэлж байна.  

Зоогийн газрын чиглэлээр ресторан, кафе, баар, гуанз, цайны газар, тусгай 

захиалгат хоол хүнсээр үйлчилдэг 116 аж ахуй нэгж, 34 иргэн байгаагаас Жаргалант 

суманд 2 иргэн цайны газрын үйл ажиллагаа явуулж байна. Нийтийн хоолны 

салбарын цэгийн тоо Баян-Өндөр суманд өмнөх оноос 7.8 хувиар өссөн байна. 

Бараа гүйлгээний хэмжээ өссөнд нэг талаас бараа үйлчилгээний нэгжийн үнийн 

өсөлт, нөгөө талаас цэгийн тоо өссөн нь нөлөөлж байна. 

Өмнөх онтой харьцуулахад 1000 хүн тутамд ногдох бараа гүйлгээ 283.9 

сая.төгрөгөөр өссөн нь худалдааны салбарын өсөлтийг харуулж байна.  

Бараа гүйлгээний хэмжээ өсч, ажиллагсдын тоо буурсан нь хөдөлмөрийн 

бүтээмжийн өсөлтөд шууд нөлөөлж байна.  

Худалдааны нэг цэгт ногдох хүний тоо 2019 оны жилийн эцэст 132 болж, 

өмнөх оноос 6.5 хувиар буурчээ. 
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Ахуйн 
үйлчилгээ 

 

 

1.АХУЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САЛБАРЫН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ 

Монгол Улсын үйлдвэрлэлийн хоршоолол, ахуйн үйлчилгээний салбар нь 

хөнгөн аж үйлдвэрийн тулгын чулууг тавилцаж, хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт, өрхийн 

орлогыг нэмэгдүүлэх, ядуурлыг бууруулах, ахуйн соёлыг хөгжүүлэх зэрэг нийгэм, 

эдийн засгийн хөгжилд үнэтэй хувь нэмрээ оруулсан манай улсын ууган салбарын 

нэг юм. 

 

2.АХУЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ 

Хүснэгт 11. Ахуйн үйлчилгээний орлого, сая төгрөг 

 

Тайлант онд нийт орлогын 51.5 хувийг барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ, 33.3 

хувийг үсчин, 5.2 хувийг прокат ба тоглоомын цэг, 4.8 хувийг хими цэвэрлэгээ, 2.8 

2018 2019

БҮГД 2 038.8 1 967.9

Үсчин 420.7  654.8

Зурагчин 33.9 54.9

Цаг засвар 1.5 0.6

Хими цэвэрлэгээ 21.7 94.3

Гутал засвар 49.5 29.3

Телевизор засвар 7.2 17.1

Барьцаалан зээлдүүлэх 1 342.7 1 014.3

Прокат ба тоглоомын цэг 161.6 102.6
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хувийг гэрэл зураг, 1.5 хувийг гутал засвар, 0.9 хувийг телевизор засвар, 0.03 хувийг 

цаг засварын орлого эзэлж байна. 

Ахуйн үйлчилгээний орлогын 99.7 хувийг Баян-Өндөр сум бүрдүүлсэн ба 

Жаргалант суманд зөвхөн нэг үсчин үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Зураг 11. Ахуйн үйлчилгээний салбарын цэгийн тоо 
 
 

Цэгийн тоо жил бүр буурч 

байгаа нь барьцаалан 

зээлдүүлэх үйлчилгээ 

эрхэлдэг аж ахуй нэгжүүд 

багассантай холбоотой. 

 

 
 
 
Хүснэгт 12. Нийтийн аж ахуй үйлчилгээний цэгийн тоо, улсын дүнд эзлэх хувь 
 

 

Орхон аймаг нь 2019 онд Хангайн бүсийн аймгуудаас ус түгээх цэг, ус 

тээврийн машин, зөөврийн ус хэрэглэдэг өрхийн тоогоороо нэгдүгээрт байна.  

 

1. ДҮГНЭЛТ 

 

Сүүлийн жилүүдэд барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ, прокат, тоглоомын 

газрын орлого  багасч байгаа нь ахуйн үйлчилгээний салбарын орлогын бууралтад 

голлон нөлөөлж байна.  

Хот маань өргөжин тэлэхийн хэрээр айл өрх нэмэгдэж, түүнийг дагаад ус 

түгээх цэгийн тоо, зөөврийн ус хэрэглэдэг өрхийн тоо нэмэгдсээр байна.  

 

Цэгийн тоо
Улсын дүнд 

эзлэх хувь
Цэгийн тоо

Улсын дүнд 

эзлэх хувь

Ус түгээх цэг 83 4.3 88 4.5

Ус тээврийн машин 4 1.9 4 1.8

Зөөврийн ус хэрэглэдэг өрх 16729 3.3 17170 3.5

2018 2019


