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ОРХОН АЙМГИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА 

          Орхон аймаг, Эрдэнэт хот нь нийслэл Улаанбаатараас баруун хойд зүгт 340 км, 

Дархан-Уул аймгаас 180 км, Булган аймгаас 65 км-ын зайтай байрлаж  Булган, Сэлэнгэ 

аймагтай хиллэдэг. Өдгөө 29.0 мянган өрх, 103.2 мянган хүн амтай. Нийт 114.4 мянган толгой 

малтай.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харилцаа холбооны хувьд автомат станц, шилэн кабель, Мобиком, Скайтел, Юнител, 

G мобайлын үүрэн телефон холбоотой, насанд хүрсэн хүн бүр үүрэн телефон хэрэглэгч 

байна.  

Эрчим хүчний өндөр хүчдэлийн цахилгаанаар хангагдсан ба Эрдэнэт Булганы 

цахилгаан түгээх сүлжээ нь Булган аймагт цахилгаан түгээн борлуулдаг.  

Мөн 6000 хүний суудалтай “ЦЭНГЭЛДЭХ ХҮРЭЭЛЭН”, “БУРХАН БАГШИЙН СЭРЭГ 

ДҮР”, Монгол Улсын 21 аймгийн түүхэн дурсгалт газрыг илтгэсэн “ХӨХ МОНГОЛ” цогцолбор, 

1000 гаруй нэрийн 1600 орчим үзмэртэй аймгийн “Музей”, 1100 хүний суудалтай спортын 

“ХАНГАРЬД” цогцолбор  зэрэг нийгэм, соѐлын үйлчилгээний  20 гаруй байгууллага иргэдэд 

үйлчилж байна.   

Тэргүүлэгч өрсөлдөх 

чадвар бүхий, нэг 

нөөцөөс хамаартай 

моно хот мөн. 

Баян-Өндөр, 

Жаргалант гэсэн 2 сум, 

25 багтай. 

84400 га газар нутагтай. 

Үүнээс: 

 46281.2 га хөдөө аж 

ахуйн эдэлбэр газар 

 20616.3 га хот, 

тосгоны суурин 

газар 

 1256.8 га зам шугам 

сүлжээний газар 

 15884.4 га ойн сан 

бүхий газар 

 361.3 га нь бусад 
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НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ: ХҮН АМЫН АМЬДАРЧ БУЙ ОРЧИН 

СУУЦНЫ ТӨРӨЛ 

Хүний амьдралын анхдагч хэрэгцээ, эрүүл энх, тав тухтай, аюулгүй амьдрах 

үндсэн орчин бол орон сууц юм. Төр, засгийн бодлогын нэг хэсэг нь хүн амаа орон сууцаар 

хангаж, тав тухтай амьдрах орчинг бүрдүүлэхэд чиглэдэг.  

Сүүлийн жилүүдэд орон сууцны барилгууд нэмэгдэж 2015 оноос орон сууцанд 

амьдардаг өрхийн тоо 813-аар нэмэгдсэн хэдий ч нийт айл өрхийн дийлэнх буюу 60.5 хувь нь 

гэр хороололд оршин сууж байна.  

Энэ тоо 2000 онд 45.6 хувь, 2010 онд 58.0 хувь, 2018 онд 60.5 байгаа нь хөдөө орон 

нутгаас шилжин ирэгсэд орлогын төвшнөөсөө шалтгаалан орон сууц худалдан авах 

боломжгүйгээс гэр хороолол жилээс жилд тэлж буйг харуулж байна.  

Гэр

Сууцны 

тусдаа 

байшин

Бусад 

сууц

28089 5986 10807 55

28898 6078 10762 63

102.9 101.5 99.6 114.52018/2015=% 107.7 64.1 110.6

2015 10589 276 376

Бүгд

2018 11402 177 416

Байршил

Үүнээс

Орон сууцны 

байшин

Бие даасан 

тохилог сууц

ХҮСНЭГТ 1: ӨРХИЙН ТОО, СУУЦНЫ ТӨРЛӨӨР

Нийтийн байр

ХҮСНЭГТ 2: СУУЦНЫ ТӨРӨЛ, эзлэх хувиар

Өрхийн 

тоо

Дүнд 

эзлэх хувь

Өрхийн 

тоо

Дүнд 

эзлэх хувь

БҮГД 28089 100.0 28898 100.0

Гэр 5986 21.3 6078 21.0

Бусад 55 0.2 63 0.2

Байшин 22048 78.5 22757 78.7

       Орон сууцны байшин 10589 37.7 11402 39.5

       Бие даасан тохилог орон сууц 276 1.0 177 0.6

       Сууцны тусдаа байшин 10807 38.5 10762 37.2

       Нийтийн бусад зориулалттай байр* 376 1.3 416 1.4

* Оюутан, сурагчдын нийтийн байр, ажиллагчдын нийтийн байр, нийтийн зориулалтын бусад байрыг хамт авч үзэв.

Сууцны төрөл

2015 2018
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2018 оны байдлаар нийт өрхийн 37.2 хувь нь сууцны тусдаа байшинд, 39.5 хувь нь 

орон сууцанд, 21.0 хувь нь гэрт, 1.4 хувь нь нийтийн бусад зориулалттай байранд, 0.6 хувь нь 

бие даасан тохилог орон сууцанд, 0.2 хувь нь бусад сууцанд амьдарч байна.  

2015 онтой харьцуулахад монгол гэрт амьдардаг өрхийн тоо 1.5 хувиар, орон сууцанд 

амьдардаг өрхийн тоо 7.7 хувиар, нийтийн зориулалттай бусад байранд амьдардаг өрхийн 

тоо 10.6 хувиар, бусад төрлийн сууцанд амьдардаг өрхийн тоо 14.5 хувиар өсч, сууцны 

тусдаа байшинд амьдардаг өрхийн тоо 0.4 хувиар буурсан байна. 

2010 оноос монгол гэрт амьдрах өрхий тоо тогтворжин, сууцны тусдаа байшинд 

амьдрах өрхийн тоо 5 жилийн хугацаанд 33.2 хувиар, орон сууцанд амьдардаг өрхийн тоо 

12.5 хувиар  өссөн байна. 2000-2010 оны хооронд орон сууц нэмж баригдаагүй шилжин ирсэн 

өрх гэр хороололд шилжин суурьшсанаар 10 жилийн хугацаанд сууцны тусдаа байшинд 

амьдардаг өрхийн тоо 94.4 хувиар, гэрт амьдардаг өрхийн тоо 79.8 хувиар хурдацтайгаар 

өссөн байна. 

 

 

 

 

 

 

СУУЦ ЭЗЭМШЛИЙН ХЭЛБЭР 

Өрх, хүн амын хэдэн хувь нь өөрийн гэсэн орон сууцтай вэ?, цаашид орон сууцны 

эрэлт, хэрэгцээ ямар байх вэ? зэрэг асуултад тодорхой хэмжээгээр хариулт өгөх үзүүлэлт 

бол өрхийн сууцны эзэмшил юм. Манай аймгийн хэмжээнд нийт өрхийн 7.6 хувь буюу 2.2 

мянган өрх өөрийн гэсэн сууцгүй байна. Эдгээрийн 2.1 мянга нь Баян-Өндөр сумын өрхүүд 

байна.  
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ЦАХИЛГААН ЭХ ҮҮСВЭР 

Орхон аймгийн дэд бүтцийн хөгжил бусад аймагтай харьцуулбал харьцангуй сайн 

ба технологийн дэвшлийн дагуу цахилгаан халаагуур, сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийг 

айл өрхүүд өргөн хэрэглэх болсон.  

Нийт өрхийн 97.8 хувь нь төвлөрсөн цахилгаан эх үүсвэрт, 1.6 хувь нь сэргээгдэх 

эрчим хүчинд холбогдож, цахилгаан эх үүсвэргүй айл өрх 124 буюу 0.4 хувь байна.  

ХҮСНЭГТ 5: Цахилгаан эх үүсвэр

2015 2018 2018/2015=%

Цахилгаан эх үүсвэр

Төвлөрсөн систем 27478 28252 102.8

Дизель станц 13 13 100.0

Сэргээгдэх эрчим хүч 523 460 88.0

Бага оврын цахилгаан үүсгүүр 45 49 108.9

Цахилгааны эх үүсвэргүй 30 124 4.1 ²

Өөрийн

Бусдын 

сууцанд 

түрээсгүй

27754 25625 1220

1144 1069 51

28898 26694 1271

Баян-Өндөр сум 909

Жаргалант сум 24

Нийт 933

ХҮСНЭГТ 3: ӨРХИЙН ТОО, СУУЦ ЭЗЭМШЛИЙН ХЭЛБЭРЭЭР8 2018 он

Байршил Бүгд

Үүнээс

Бусдын сууцанд 

түрээстэй

Дизель 

станц

Цахилгааны 

эх үүсвэргүй

27754 12 116

1144 1 8

28898 13 124

Бага оврын 

цахилгаан 

үүсгүүр

Баян-Өндөр сум 27504 99 23

ХҮСНЭГТ 4: ӨРХИЙН ТОО, ЦАХИЛГААНЫ ЭХ ҮҮСВЭР, сумдаар, 2018 он

Байршил

Нийт 28252 460 49

Бүгд

Үүнээс

Төвлөрсөн 

систем

Сэргээгдэх 

эрчим 

хүчний 

төхөөрөмж

Жаргалант сум 748 361 26
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Улсын дунджаас тус аймагт төвлөрсөн системийн хамгамжтай өрхийн эзлэх хувь 18.9 

пунктээр их, цахилгааны эх үүсвэргүй айл өрхийнх 0.7 пунктээр бага байна. Сэргээгдэх эрчим 

хүч ашигладаг айл өрх нь сумдын малчид, тариаланчид бөгөөд ихэнх нь Жаргалант сумын 

хөдөөгийн айл өрхүүд байна. 

 

 

 

 

 

 

 

УНДНЫ УСНЫ ХАНГАМЖ 

Орхон аймгийн онцлог бол цэвэр усаа 65 км хол зайд орших Сэлэнгэ голоос татаж 

авч айл өрхөд төвлөрсөн систем болон 8 усан сангаар түгээдэг учир баталгаат эх үүсвэртэй 

усны хувь өндөр байдаг. Нийт өрхийн 41.1 хувь нь төвлөрсөн усан хамгамжаар ундны усаа 

уудаг ба энэ нь улсын дунджаас 17.7 пунктээр их байна. Харин зөөврийн ус хэрэглэдэг өрх  

нийт өрхийн 58.7 хувийг бүрдүүлж байгаа нь улсын дунджаас 15.3 пунктээр бага байна. 

ХҮСНЭГТ 6: Ундны усны эх үүсвэр

2015 2018 2018/2015=%

Ундны усны хангамж

Төвлөрсөн систем 10982 11881 108.2

Бие даасан систем 160 41 25.6

Зөөврийн  16947 16976 100.2



Хүн амын амьдарч буй орчин, нийгмийн үзүүлэлт  2018

 

10 
 

 2015 онтой харьцуулахад төвлөрсөн системд холбогдсон усан хангамжтай өрхийн тоо 

8.2 хувиар, зөөврийн усан хамгамжтай өрхийн тоо 0.2 хувиар өсч, бие даасан усан 

хангамжтай өрхийн тоо 74.4 хувиар буурчээ. 

 

ЗУРАГ 3: Аймгийн усан хангамжийн бүтэц, 2018 он, хувиар 

 

 

 

 

 

ХАЛААЛТЫН ЭХ ҮҮСВЭР 

2015 онтой харьцуулахад төвлөрсөн системд холбогдсон өрхийн тоо 9.9 хувиар, ердийн 

галлагаатай өрхийн тоо 0.1 хувиар өсч, цахилгаан халаагуураар халаадаг өрхийн тоо 12.0 

хувиар, нам даралтын зуухаар халаадаг өрхийн тоо 39.2 хувиар тус тус буурсан байна.  

Төвлөрсөн 

усан 

хангамж - 

халуун, 

хүйтэн устай

Төвлөрсөн 

усан 

хангамж - 

хүйтэн устай

11361 347

7 166

11368 513

ХҮСНЭГТ 6: ӨРХИЙН ТОО, УСАН ХАНГАМЖААР, сумдаар

Байршил Бүгд

Үүнээс

Бие даасан 

систем - 

халуун, 

хүйтэн 

устай

Зөөврийн

Бие даасан 

систем - 

хүйтэн 

устай

Баян-Өндөр сум 27754 31 16007 8

Жаргалант сум 1144 1 969 1

Нийт 28898 32 16976 9
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2018 онд аймгийн өрхийн дийлэнх хувь буюу 56.3 хувь нь ердийн галлагаатай байгаа 

нь улсын дундажаас 8.3 пунктээр их,  аймгуудын дундажаас 8.2 пунктээр бага байна. 41.8 

хувь нь төвлөрсөн халаалтын системд холбогдсон байгаа нь улсын дундажаас 5.7 пунктээр 

бага, харин аймгуудын дундажаас  10.6 пунктээр их байна. Дээрх үзүүлэлтээс харахад бусад 

аймгуудыг бодоход хотожсон аймаг болох нь харагдаж байна. 2015 онтой харьцуулахад 

төвлөрсөн халаалтын системд холбогдсон өрхийн нийт өрхөд эзлэх хувь 2.7 пунктээр, ердийн 

галлагаатай өрхийн эзлэх хувь 1.6 пунктээр өссөн байна. Энэ нь гэр хорооллын айл өрх 

өргөжин тэлж байгаагийн бас нэгэн жишээ болж байна. 

ЗУРАГ 4: Аймгийн халаалтын эх үүсвэр, бүтэц, 2018 он, хувиар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХҮСНЭГТ 7: Халаалтын эх үүсвэр

2015 2018 2018/2015=%

Халаалтын эх үүсвэр

Төвлөрсөн систем 10994 12078 109.9

Нам даралтын зуух 714 434 60.8

Цахилгаан халаагуур 117 103 88.0

Ердийн галлагаа 16264 16283 100.1
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БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАЛТ 

Баян-Өндөр сумын нийт өрхийн 4.4 хувь, Жаргалант сумын нийт өрхийн 39.2 хувь 

нь бохир усаа задгай асгаж байгаа нь орчны эрүүл ахуйн нөхцөлд сөргөөр нөлөөлж байгааг 

анхаарч, цаашид гүнзийрүүлэн судалж, холбогдох арга хэмжээг төлөвлөж хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай. Хатуу хог хаягдал болон бохир ус зайлуулах тогтсон газар байхгүй байх нь 

хөрсний бохирдол, хүн амд халдварт өвчин тархах магадлалыг нэмэгдүүлж байна. 

  

ХАТУУ ХОГ ХАЯГДАЛ ЗАЙЛУУЛАЛТ 

Өрхийн хатуу хог хаягдлыг нэгдсэн бодлогоор ангилан ялгаж, тогтсон газар 

зайлуулах, бохир усыг нэгдсэн шугам сүлжээгээр зайлуулж, цэвэрлэх байгууламжид 

цэвэршүүлэх нь хүн амын эрүүл мэнд, байгаль орчин, хөрсний бохирдолд ихээхэн нөлөөтэй. 

Ялангуяа, хүн ам ихээр төвлөрсөн томоохон хот суурин газруудад хатуу хог хаягдлыг дахин 

боловсруулах, иргэдэд хогоо ялгаж зайлуулах ухамсрыг төлөвшүүлэх зэрэг олон асуудалд 

энэхүү үзүүлэлтүүд тодорхой хариулт өгнө.  

  

 

 

 

Цооног

27754 14827

1144 522

28898 15349

Үүнээс

Төвлөрсөн 

систем

Бие даасан 

систем

174 448

ХҮСНЭГТ 8: ӨРХИЙН ТОО, БОХИР УС ЗАЙЛУУЛАЛТ

Байршил Бүгд

Нийт 11853 26 1670

Задгай

Баян-Өндөр сум 11679 26 1222

Жаргалант сум

Тогтсон цэг 

байхгүй

27754 186

1144 383

28898 569Нийт 27701 628

Баян-Өндөр сум 27301 267

Жаргалант сум 400 361

Байршил Бүгд

Үүнээс

Үйлчилгээний 

байгууллагаар

Зөвшөөрөгдсөн 

цэгт

ХҮСНЭГТ 9: ӨРХИЙН ТОО, ХАТУУ ХОГ ХАЯГДАЛ ЗАЙЛУУЛАЛТ, 2018 он
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Байшинд амьдардаг өрхийн 95.9 хувь үйлчилгээний байгууллагаар хог хаягдлаа 

зайлуулж байгаа нь ихээхэн дэвшил гарсан байна.  

Нийт өрхийн 2.2 хувь нь зөвшөөрөгсөн цэгт, 2.0 хувь нь тогтсон цэг байхгүй газарт 

хатуу хог хаягдлыг ил зайдгайгаар хаяж байна. 

СУРАЛЦАХ НӨХЦӨЛ 

2018-2019 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын 24 сургуулийн 669 бүлэгт  

19.8 мянган хүүхэд суралцаж, сургуулийн өмнөх боловсролын 37 байгууллагын 281 бүлэгт 9.0 

мянган хүүхэд хамрагдаж, эдгээрт 1358 багш сурган хүмүүжүүлэгч ажиллаж байна.  

Өмнөх хичээлийн жилээс багш сурган хүмүүжүүлэгч 1.9 хувиар буурч, суралцагсад 4.0 

хувиар, СӨБ-д хамрагдаж байгаа хүүхэд 2.5 хувиар өсч, хамралтын хувь 1.5 пунктээр 

нэмэгджээ.  

Нийт багш нарын 76.5 хувь нь ерөнхий боловсролын дунд сургуульд, 23.5 хувь нь 

сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад ажиллаж байна.  

 Өмнөх оноос ерөнхий боловсролын сургуулийн нэг сургуульд ногдох суралцагч 4.0 

хувиар, багшийн тоо 2.1 хувиар, нэг багшид ногдох суралцагчид 1.9 хувиар, анги дүүргэлт 

өмнөх оноос 1.7 хувиар нэмэгдсэн байна. 

 Цэцэрлэгийн нэг бүлэгт ногдох хүүхэд 0.8 хувиар буурч, нэг цэцэрлэгт ногдох 

хүүхдийн тоо 2.5 хувиар өсчээ.  

2017-2018 оны хичээлийн жилд 2.8 мянган хүүхэд 9 болон 12-р ангийг төгссөнөөс 53.9 

хувь нь суурь боловсролыг, 46.1 хувь нь бүрэн дунд боловсролыг эзэмшжээ.  

Өмнөх оноос I-р ангид элсэгч 1.5 хувиар, X-р ангид элсэн суралцагч 29.2 хувиар их 

байна. 

3 их, дээд сургуульд 1.1 мянган оюутан суралцаж байгаагийн 76.1 хувь нь их сургуульд 

сурч байна. Эдгээр их дээд сургуульд 110 үндсэн багш сургалт явуулж байна. 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын стандарт хангалт 99.3, чанар 78.1 хувь 

байна. Өмнөх хичээлийн жилээс стандарт хангалт 0.3 пунктээр, чанар 1.8 пунктээр буурчээ. 
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ЭРҮҮЛ АМЬДРАХ НӨХЦӨЛ 

Аймгийн хэмжээнд эрүүл мэндийн 79 байгууллага үйл ажиллагаа явуулж 

байгаагаас 8 нь өрхийн эрүүл мэндийн төв, 66 нь хувийн эмнэлэг байна. Эдгээрт 344 их эмч, 

714 дунд мэргэжилтэн ажиллаж байна. Хувийн хэвшлийн 12 эмнэлэг 275 ортойгоор ажиллаж 

байгаа нь нийт орны 37.4 хувийг эзэлж байна. 

Аймгийн дунджаар 10000 хүнд 34 их эмч, 70 дунд мэргэжилтэн, 72 ор,  нэг их эмчид 

298 хүн ногдож байна.  

Эрүүл мэндийн байгууллагууд 596.6 мянган хүнд үзлэг хийснээс 38.6 хувийг нь 

урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулсан байна.  Өмнөх оноос нийт үзлэг 0.6 хувиар, 

урьдчилан сэргийлэх үзлэг 4.9 хувиар нэмэгджээ.  

Жилийн дүнгээр 1 хүн дунджаар 6 удаа эмнэлэгт үзүүлсэн ба дунджаар 7 хоног 

эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн байна. 

ХҮСНЭГТ 10: БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ЗАРИМ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД, аймгаар

2016 2017 2018

Ерөнхий боловсролын сургуулийн тоо 22 24 24

Бүлгийн тоо 648 654 669

Суралцагчид 18572 19078 19841

Сургуулийн өмнөх байгууллагын тоо 36 37 37

Бүлгийн тоо 258 272 281

СӨБ-д хамрагдаж байгаа хүүхдийн тоо 8194 8756 8974

Их дээд сургуулийн тоо 3 3 3

Суралцагчид 1738 1395 1470

МСҮТ-ийн тоо 2 2 2

Суралцагчид 998 1090 927
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АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ 

2018 онд 794 хэрэгт 540 хүн холбогдон шалгагдаж, хэргийн илрүүлэлт 57.9 хувьтай 

байна. Өмнөх оноос бүртгэгдсэн хэрэг 9.9 хувиар, холбогдогч 20.1 хувиар, 18–аас дээш 

насны 10000 хүнд ногдох гэмт хэрэг 11.3 продицимилээр буурч, хэргийн илрүүлэлт 14.0 

пунктээр нэмэгджээ.  

Нийт бүртгэгдсэн хэргийн 86.8 хувь нь хэрэг бүртгэлтийн хэрэг, 28.5 хувь нь согтуугаар 

үйлдэгдсэн хэрэг, 36.0 хувь нь хүнд хэрэг байгаа ба  өмнөх оноос согтуугаар үйлдэгдсэн гэмт 

хэргийн тоо 6.6 хувиар буурч, хэрэг бүртгэлтийн хэрэг 31.5 хувиар, хүнд гэмт хэрэг 55.4 

хувиар нэмэгдсэн байна. 

Бүртгэгдсэн хэргүүдийг өнгөөр нь авч үзвэл нийт хэргийн 37.4 хувийг хулгайн хэрэг, 

27.8 хувийг хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг хэрэг, 12.0 хувийг залилах,  

хөрөнгө завших хэрэг, 3.5 хувийг хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн 

ашиглалтын журмын эсрэг хэрэг, 3.4 хувийг дээрэмдэх хэрэг, 2.8 хувийг хүчингийн хэрэг, 2.5 

хувийг авлигын хэрэг эзэлж байна. 

Гэмт хэргийн улмаас иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжид 1.6 тэрбум төгрөгийн 

хохирол учирч, 22 хүн нас барж, 269 хүн хүнд ба хөнгөнөөр гэмтжээ. Нийт хохирлын 56.9 

хувийг нь нөхөн төлүүлсэн байна.  

Гэмт хэрэгт холбогдсон 540 хүний 64.8 хувь нь эрхэлсэн ажил хөдөлмөргүй, 47.0 хувь 

нь согтуугаар, 19.4 хувь нь  бүлэглэн гэмт хэрэг үйлдсэн ба 5.6 хувь нь 18 хүртэл насны 

хүүхэд байна. 

30 холбогдогчтой, 23.9 сая төгрөгийн хохирлын хэмжээтэй хүүхдийн 22 гэмт хэрэг 

гарсан ба гэмт хэргийн тоо өмнөх оноос 63.3 хувиар, холбогдогч 55.9 хувиар, учруулсан 

хохирлын хэмжээ 15.5 хувиар буурчээ. 

Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодон замын хөдөлгөөнд оролцож байсан 1957 

жолоочийг илрүүлэн, зөрчил гаргасан 1505 жолоочийн эрхийг тодорхой хугацаагаар хасч 

шийтгэжээ. Өмнөх оноос согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодон замын хөдөлгөөнд 

оролцсон жолоочийн тоо 19.8 хувиар, эрх хасалт 14.1 хувиар нэмэгдсэн байна. 

Шүүхээр 1847 хэрэг шийдвэрлэсний  2.4 хувийг захиргааны, 22.0 хувийг эрүүгийн, 75.6 хувийг 

иргэний хэрэг эзэлж байгаа ба нийт шийдвэрлэсэн хэрэгт эзлэх эрүүгийн хэргийн хувийн жин 

өмнөх оноос 0.3, захиргааны хэрэг 0.2 пунктээр нэмэгдэж, иргэний хэрэг 0.5 пунктээр буурчээ.  
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ХҮСНЭГТ 12: Бүртгэгдсэн гэмт хэрэг, хэргийн өнгөөр 
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ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ: НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ 

ӨРХ, ХҮН АМ 

Орхон аймагт 29.0 мянган өрхөд 105.8 мянган хүн бүртгэлтэй байгаагаас 3.1 хувь 

нь гадаадад зургаа ба түүнээс дээш сарын хугацаагаар оршин суугч байна.  

Аймгийн суурин хүн амын тоо 103217-д хүрч, хүйсийн харьцаа 96.5 байна.  

ЗУРАГ 5: Хүн ам, хүйсээр 

 

 

 

 

 

Суурин хүн амын 62.0 хувь нь 16-59 насныхан, 31.2 хувь нь  0-15 насныхан, 6.8 хувь нь 

60 ба түүнээс дээш насныхан байна. 90-ээс дээш насны 76 өндөр настан байгаагаас 95 

настай 6, 96 настай 4, 97 настай 3, 98 настай 3, 103 настай 1 хүн байгаа нь Баян-Өндөр 

сумын иргэд байна.  

Аймгийн нийт өрхийн 96.1 хувь, суурин хүн амын 96.4 хувь нь Баян-Өндөр суманд 

оршин сууж байна. Багуудаас хамгийн их хүн амтай нь Цагаанчулуут, Согоот, Баянцагаан, 

Оюут, Хүрэнбулаг, Уурхайчин, Дэнж, Яргуйт, Эрдэнэ баг бөгөөд эдгээрт 5.1-7.4 мянган хүн 

оршин сууж байгаа нь Баян-Өндөр сумын нийт хүн амын 50.7 хувийг эзэлж байна. 

ЭМЗЭГ БҮЛГИЙН ХҮҮХЭД 

Аймгийн хэмжээнд 97 бүтэн өнчин, 989 хагас өнчин хүүхэд, 18 хүртэлх насны 

хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх 1565, өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд 2998 байна. Өмнөх 

оноос хагас өнчин хүүхдийн тоо 2.0 хувиар, бүтэн өнчин хүүхэд 22.4 хувиар буурчээ.  

 

ХҮСНЭГТ 13: ÝМЗЭГ БҮЛГИЙН ХҮҮХЭД

2017 2018 2018/2017=%

Á¿òýí ºí÷èí õ¿¿õäèéí òîî 125 97 77.6

Õàãàñ ºí÷èí õ¿¿õäèéí òîî 1009 989 98.0

50.9 % 49.1 % 
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ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ЭМЭГТЭЙЧҮҮД 

Өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд 2998 байна. Улсын нийт өрх толгойлсон 

эмэгтэйчүүдийн 3.9 хувь нь Орхон аймагт байна. Өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдийн тоогоороо 

улсад 10-т орж байна. Нийт өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдийн 63.0 хувь нь 3 хүртэлх насны 

хүүхэдтэй, 31.6 хувь нь 3-5 насны хүүхэдтэй, 5.4 хувь нь 6-аас дээш насны хүүхэдтэй байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЭР БҮЛ 

 Гэрлэсэн эрэгтэйчүүдийн 36.2 хувь нь 25-29 насныхан, 18.8 хувь нь 30-34 

насныхан, эмэгтэйчүүдийн 36.0 хувь нь 25-29 насныхан, 27.3 хувь нь 20-24 насныхан байна.  

Нийт гэр бүл цуцлалтын 38.5 хувь 10-14 жил гэр бүл байсан, үрчлэгдсэн хүүхдүүдийн 

41.1 хувь нь 3 хүртэл насныхан байна.  

2018 онд нийт гэр бүл болж байгаа өрхийн тоогоороо Баян-Өлгий, Хөвсгөл, Дархан-Уул  

аймгийн дараа орж байгаа хэдий ч гэр бүл цуцлалтаараа аймгуудаас 1-т орж байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХҮСНЭГТ 14: ªРХ ТОЛГОЙЛСОН ЭМЭГТЭЙЧҮҮД

2017 2018 2018/2017=%

ªðõ òîëãîéëñîí ýìýãòýé÷¿¿ä 3021 2998 99.2

 3 хүртэлх 1677 1889 112.6

 3-5 1067 946 88.7

 6, түүнээс дээш 277 163 58.8

¯¿íýýñ: 

гишүүдийн 

тоогоор 

ХҮСНЭГТ 15: ГЭР БҮЛ 

2017 2018 2018/2017=%

Гэрлэлт 652 616 94.5

Цуцлалт 161 195 121.1

Үрчлэлт 66 56 84.8
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ХҮСНЭГТ 16: Гэр бүл цуцлалт,  гэр бүл байсан хугацаагаар 

 

1000 өрхөд ногдох гэрлэлт 2017 оноос 1.4 промилээр буурч, цуцлалт 0.4. промилээр 

нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. 
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САНАЛ, ДҮГНЭЛТ 

Орхон аймгийн нийт өрхийг сууцны төрлөөр ангилахад 21.0 хувь нь гэрт, 39.5 хувь нь 

байшинд, 39.5 хувь нь бусад төрлийн сууцанд амьдарч байна.  

Сүүлийн жилүүдэд орон сууцны барилгууд нэмэгдэж 2015 оноос орон сууцанд 

амьдардаг өрхийн тоо 813-аар нэмэгдсэн хэдий ч нийт айл өрхийн дийлэнх буюу 60.5 хувь нь 

гэр хороололд оршин сууж байна.  

Энэ тоо 2000 онд 45.6 хувь, 2010 онд 58.0 хувь, 2018 онд 60.5 байгаа нь хөдөө орон 

нутгаас шилжин ирэгсэд орлогын түвшнээсээ шалтгаалан орон сууц худалдан авах 

боломжгүйгээс гэр хороололд суурьшиж энэ тоо жилээс жилд тэлж буйг харуулж байна. 

Үүнтэй уялдан агаарын бохирдол хэмээх хар сөрөг зүйлийг үүсгэгч нэг үзүүлэлт нь гэр 

хорооллын айл өрхийн хэрэглээнэс гарч буй утаа юм. Үүнийг багасгах дараах саналыг 

дэвшүүлэн тавьж байна.Үүнд: 

1. Томоохон шинэ орон сууцны хотхоныг барьж, ашиглалтанд оруулах. 

2. Барилынн материалын үйлдвэрлэл, ажиллах хүчний чадавхийг дээшлүүлэх. 

Ингэсгээр орон сууцны өртөг буурч, дундаас доош орлоготой өрхийн орон сууц 

худалдан авах боломж нэмэгдэнэ. 

3. Банк, санхүүгийн байгууллагын хувьд дундаж орлогтой өрхийн орон сууц 

худалдан авах боломжийг нэмэгдүүлэх, өөрөөр хэлбэл барьцааны хэмжээг 

багасгах. 

4. Бага орлоготой өрхүүдийг хямд үнэтэй нийтийн байраар хангах боломжийг 

бүрдүүлэх. 

Орхон аймгийн нийт өрхийн 7.6 хувь буюу 2.2 мянган өрх өөрийн эзэмшлийн сууцгүй 

байна. 2018 онд 124 өрх цахилгаангүй байгаа нь таагүй үзүүлэлт юм.  

2018 онд аймгийн өрхийн дийлэнх хувь буюу 56.3 хувь нь ердийн галлагаатай байгаа 

нь улсын дундажаас 8.3 пунктээр их,  аймгуудын дундажаас 8.2 пунктээр бага байна. 41.8 

хувь нь төвлөрсөн халаалтын системд холбогдсон байгаа нь улсын дундажаас 5.7 пунктээр 

бага, харин аймгуудын дундажаас  10.6 пунктээр их байна. Дээрх үзүүлэлтээс харахад бусад 

аймгуудыг бодоход хотожсон аймаг болох нь харагдаж байна.  

Байшинд амьдардаг өрхийн 95.9 хувь үйлчилгээний байгууллагаар хог хаягдлаа 

зайлуулж байгаа нь ихээхэн дэвшилттэй гарсан байна.   

Ерөнхийд нь дүгнэж үзвэл хүн амыг цахилгаанаар хангаж, төвлөрсөн болон төвлөрсөн 

бус байдлаар эрчим хүчний эх үүсвэрийг шийдэх, хүн амыг орон сууцжуулах бодлого, 

хөтөлбөр, хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ бодитой үр дүнд хүрсэн нь орон сууцны нөхцөлийн 

үзүүлэлтүүдийн өөрчлөлтөөс харагдаж байна.  

Түүнчлэн сууцны халаалт, дулаан, ахуйн нөхцөлийн үзүүлэлтүүдийн хувьд улам бүр 

сайжруулах үүднээс арга хэмжээ авах хэрэгтэй байна.  

 

ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ  

СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС 


