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ОРХОН АЙМАГ 

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. Далайн түвшнээс дээш 1200 метрт өргөгдсөн, 84.4 мянган га газар нутагтай 

бөгөөд  газар нутгийн 50.2 мянган га нь хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газар, 25.1 мянган га нь хот 

тосгон, суурин газар, 24.7 мянган га нь ойн сан юм. Хотын нутаг дэвсгэрт 568 мян.м.кв ногоон 

байгууламж бүхий талбай, 1203.4 мян.м.кв цардмал зам талбай, 1887.5 мян.м.кв 

гэрэлтүүлэгтэй гудамж талбай байна. Нийт 122.3 мянган толгой малтай. Өвөл, зуны дундаж 

темпратур -20 хэмээс +30 хэм хүртэл халдаг. Орхон аймаг нь БАЯН-ӨНДӨР, ЖАРГАЛАНТ 

гэсэн хоёр сумтай. Өдгөө 24 баг, 28.1 мянган өрх, 101.6 мянган хүн амтай.  

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, соёлын үйлчилгээний  20 гаруй байгууллага иргэдэд 

үйлчилж байна.   

 

 

 

 

 

 



 

ОРОН СУУЦНЫ НӨХЦӨЛ 

Сүүлийн жилүүдэд орон сууцны барилгууд нэмэгдэж 2010 оноос орон сууцанд 

амьдардаг өрхийн тоо 1203- аар нэмэгдсэн хэдий ч нийт айл өрхийн дийлэнх буюу 61.3 хувь 

нь гэр хороололд оршин сууж байна. Энэ тоо 2000 онд 45.6 хувь, 2010 онд 58.0 хувь байсан нь 

хөдөө орон нутгаас шилжин ирэгсэд орлогын төвшнөөсөө шалтгаалан орон сууц худалдан авах 

боломжгүйгээс гэр хороолол жилээс жилд тэлж буйг харуулж байна.  

Нийт өрхийн 38.4 хувь нь сууцны тусдаа байшинд, 37.7 хувь нь орон сууцанд, 21.3 хувь 

нь гэрт, 1.3 хувь нь нийтийн бусад зориулалттай байранд, 1.0 хувь нь бие даасан тохилог орон 

сууцанд, 0.2 хувь нь бусад сууцанд амьдарч байна.  

2000 онтой харьцуулахад орон сууцанд амьдардаг өрхийн тоо 12.5 хувиар, нийтийн 

зориулалттай бусад байранд амьдардаг өрхийн тоо 38.2 хувиар, монгол гэрт амьдардаг өрхийн 

тоо 81.7 хувиар, сууцны тусдаа байшинд амьдардаг өрхийн тоо 2.6 дахин өсч,  бусад төрлийн 

сууцанд амьдардаг өрхийн тоо 69.1 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. 

Өрхийн тоо
Дүнд эзлэх 

хувь
Өрхийн тоо

Дүнд эзлэх 

хувь
Өрхийн тоо

Дүнд эзлэх 

хувь

БҮГД 17332 100.0 24273 100.0 28089 100.0

Гэр 3295 19.0 5924 24.4 5986 21.3

Бусад 178 0.4 241 0.1 55 0.2

Байшин 13859 80.0 18108 74.6 22048 74.5

       Орон сууцны байшин 9415 54.3 9411 38.8 10589 37.7

       Бие даасан тохилог орон сууц* - - 251 1.0 276 1.0

       Сууцны тусдаа байшин 4172 24.1 8111 33.4 10807 38.4

       Нийтийн бусад зориулалттай байр** 272 1.6 335 1.4 376 1.3

* 2000 онд бие даасан тохилог сууцыг тусад нь тодорхойлоогүй

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

Сууцны төрөл

2000 2010 2015



 

 

 

 

 

 

 

 

 

АХУЙН НӨХЦӨЛ 

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, 1.9 хувь нь сэргээгдэх эрчим 

хүчинд холбогдож, цахилгаан эх үүсвэргүй айл өрх 30 буюу 0.1 хувь байна. 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. 

 

2010 2015 2015/2010=%

Цахилгаан эх үүсвэр

Төвлөрсөн систем 23118 27478 118.9

Дизель станц - 13 -

Сэргээгдэх эрчим хүч 630 523 83.0

Бага оврын цахилгаан үүсгүүр 94 45 47.9

Цахилгааны эх үүсвэргүй 190 30 15.8



 

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 39.1 хувь нь төвлөрсөн усан хамгамжаар ундны усаа 

уудаг ба энэ нь улсын дунджаас 15.7 пунктээр их байна. Харин зөөврийн ус хэрэглэдэг өрх  

нийт өрхийн 60.3 хувийг бүрдүүлж байгаа нь улсын дунджаас 13.7 пунктээр бага байна. 

 2010 онтой харьцуулахад төвлөрсөн системд холбогдсон усан хангамжтай өрхийн тоо 

9.9 хувиар, зөөврийн усан хамгамжтай өрхийн тоо 19.2 хувиар, бие даасан усан хангамжтай 

өрхийн тоо 2.4 дахин өсчээ. 

 

 

Аймгийн усан хангамжийн бүтэц, 2015 он, хувиар 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 2015 2015/2010=%

Ундны усны хангамж

Төвлөрсөн систем 9989 10982 109.9

Бие даасан систем 66 160 2.4 ²

Зөөврийн  14218 16947 119.2



 

Халаалтын эх үүсвэр 

2010 онтой харьцуулахад төвлөрсөн системд холбогдсон өрхийн тоо 8.9 хувиар, 

цахилгаан халаагуураар халаадаг өрхийн тоо 18.2 хувиар, ердийн галлагаатай өрхийн тоо 19.7 

хувиар, нам даралтын зуухаар халаадаг өрхийн тоо 2.8 дахин тус тус өссөн байна.  

 

2015 онд аймгийн өрхийн дийлэнх хувь буюу 57.9 хувь нь ердийн галлагаатай байгаа нь 

улсын дундажаас 9.9 пунктээр их,  аймгуудын дундажаас 6.6 пунктээр бага байна. 39.1 хувь нь 

төвлөрсөн халаалтын системд холбогдсон байгаа нь улсын дундажаас 8.4 пунктээр бага, харин 

аймгуудын дундажаас  7.9 пунктээр их байна. Дээрх үзүүлэлтээс харахад бусад аймгуудыг 

бодоход хотожсон аймаг болох нь харагдаж байна. 2010 онтой харьцуулахад төвлөрсөн 

халаалтын системд холбогдсон өрхийн нийт өрхөд эзлэх хувь 2.5 пунктээр буурч, ердийн 

галлагаатай өрхийн эзлэх хувь 1.7 пунктээр өссөн байна. Энэ нь гэр хорооллын айл өрх 

өргөжин тэлж байгаагийн бас нэгэн жишээ болж байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 2015 2015/2010=%

Халаалтын эх үүсвэр

Төвлөрсөн систем 10093 10994 108.9

Нам даралтын зуух 256 714 2.8 ²

Цахилгаан халаагуур 99 117 118.2

Ердийн галлагаа 13584 16264 119.7



 

СУРАЛЦАХ НӨХЦӨЛ 

2017-2018 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын 24 сургуулийн 654 бүлэгт  19.1 

мянган хүүхэд суралцаж анги дүүргэлт дундажаар 29 байна.  

Сургуулийн өмнөх боловсролын 37 байгууллагын 272 бүлэгт 8.7 мянган хүүхэд 

хамрагдаж, эдгээрт 1385 багш сурган хүмүүжүүлэгч ажиллаж 1 анги дундажаар 32 хүүхэдтэй 

байна. Өмнөх хичээлийн жилээс багш сурган хүмүүжүүлэгч 3.6 хувиар, суралцагсад 2.7 хувиар,  

СӨБ-д хамрагдаж байгаа хүүхэд 6.9 хувиар, хамралтын хувь 5.7 пунктээр нэмэгджээ.  

 Ерөнхий боловсролын сургуулийн нэг сургуульд 795 суралцагч,  42 багш, нэг багшид 

дунджаар 19 сурагч ногдож байна. Цэцэрлэгийн нэг бүлэгт ногдох хүүхэд, нэг цэцэрлэгт ногдох 

хүүхдийн тоо 1.4-4.0 хувиар нэмэгджээ.  

3 их, дээд сургуульд 1.4 мянган оюутан суралцаж байгаагийн 69.8 хувь нь их сургуульд 

сурч байна. Эдгээр их дээд сургуульд 123 үндсэн багш сургалт явуулж байна. 

Сургууль завсардсан 18 хүүхэд байгаагийн ихэнх нь Баянцагаан, Даваат, Наран, Говил, 

Оюут, Жаргалант багуудад байна.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017

Åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèéí òîî 22 24

Á¿ëãèéí òîî 648 654

Ñóðàëöàãñàä 18572 19078

Багш нарын тоо 1008 1018

Сургуулийн өмнөх байгууллагын тоо 36 37

Á¿ëãèéí òîî 258 272

СӨБ-д хамрагдаж байгаа хүүхдийн тоо 8194 8756

Сурган хүмүүжүүлэгчид 329 367

Èõ, äýýä ñóðãóóëèéí òîî 3 3

Ñóðàëöàãñàä 1738 1395

ÌÑ¯Ò-èéí òîî 2 2

Ñóðàëöàãñàä 998 1090



 

 ЭРҮҮЛ АМЬДРАХ НӨХЦӨЛ 

Аймгийн хэмжээнд эрүүл мэндийн 77 байгууллага үйл ажиллагаа явуулж 

байгаагаас 8 нь өрхийн эрүүл мэндийн төв, 64 нь хувийн эмнэлэг байна. Эдгээрт 

325 их эмч, 679 дунд мэргэжилтэн ажиллаж байна. Хувийн хэвшлийн 12 эмнэлэг 200 ортойгоор 

ажиллаж байгаа нь нийт орны 30.8 хувийг эзэлж байна. Мөн Монгол-Японы хамтарсан Олон 

улсын оношилгоо, эмчилгээний “МЕДИПАС” эмнэлэг, Төв, Хангайн бүсийн таван аймгийн 

иргэдэд үйлчилдэг БҮСИЙН ОНОШИЛГОО, ЭМЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ үйл ажиллагаа явуулж 

байна.  

Аймгийн 10000 хүнд 32 их эмч, 67 дунд мэргэжилтэн, 64 ор,  нэг их эмчид 314 хүн ногдож 

байна.  

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

хэвтэж эмчлүүлсэн байна. 

 

 

2016 2017 2017/2016=%

76 77 101.3

Ýð¿¿ë ìýíäèéí ãàçàð 1 1 100.0

Òºñºâò áàéãóóëëàãà (ýìíýëýã) 3 3 100.0

1 1 100.0

Ñóìûí эрүүл мэндийн төв 1 1 100.0

Öýðãèéí ýìíýëýã 1 1 100.0

1 1 100.0

ªðõèéí ýрүүл мэндийн төв 9 8 88.9

Õóâèéí ýìíýëýã 62 64 103.2

Ýð¿¿ë ìýíäèéí áàéãóóëëàãûí òîî

¿
¿
í
ý
ý
ñ
:

¿
¿
í
ý
ý
ñ
:

Эрдэнэт үйлдвэр ХХК-ийн ýìíýëýã, 

ñóâèëàë

Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв

10000 ХҮНД НОГДОХ

2016 2017

~èõ ýì÷ 32.9 31.9

~äóíä ìýðãýæèëòýí 68.8 66.6

~îð 65.8 63.8

ÍОГДОХ ХҮН

~1 èõ ýì÷èä 303.8 313.5

~1 äóíä ìýðãýæèëòýíä 145.4 150.1



 

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ 

881 хэрэгт 676 хүн холбогдон шалгагдаж, хэргийн илрүүлэлт 43.9 хувьтай байна. 

Өмнөх оноос бүртгэгдсэн хэрэг 66.9 хувиар, холбогдогч 25.4 хувиар, 18–аас дээш насны 10000 

хүнд ногдох гэмт хэрэг 48.5 продицимилээр нэмэгдэж, хэргийн илрүүлэлт 26.4 пунктээр 

буурчээ. Улсын хэмжээний нийт гэмт хэргийн 2.7 хувь нь манай аймагт гарсан байна. 21 

аймгийн дундажаас 390 хэргээр илүү байна. Улсын хэмжээнд бүртгэгдсэн гэмт хэргээр 

Улаанбаатар хотын дараа орж байна.  

Бүртгэгдсэн хэргүүдийг өнгөөр нь авч үзвэл нийт хэргийн 34.5 хувийг хулгайн хэрэг, 32.2 

хувийг бусдын бие махбодид гэмтэл учруулах хэрэг, 12.4 хувийг залилан мэхлэх, завшиж 

үрэгдүүлэх хэрэг, 4.4 хувийг хөдөлгөөний аюулгүй байдлын эсрэг хэрэг, 3.5 хувийг дээрмийн 

хэрэг, 2.5 хувийг хүчингийн хэрэг, 1.2 хувийг танхай, 0.8 хувийг орчиндоо аюул учруулах 

амьтныг хамгаалалтгүй байлгах хэрэг, 0.5 хувийг албан тушаалын хэрэг, 0.2 хувийг хүн амины 

хэрэг, 0.1 хувийг булаах хэрэг эзэлж байна. 

Өмнөх оноос танхайрах, бусдын эд хөрөнгө булаах, хүнийг санаатай алах хэргийн  

гаралт 8.3-71.4 хувиар багасч, орчиндоо аюул учруулах амьтныг хамгаалалтгүй байлгах хэрэг 

мөн үеийн түвшинд байж, бусад хэргийн гаралт 30.0%-4.5 дахин нэмэгдсэний дотор залилан 

мэхлэх, завшиж үрэгдүүлэх хэрэг 4.5 дахин буюу 85-аар нэмэгджээ. 

Гэмт хэрэгт холбогдсон 676 хүний 60.8 хувь нь эрхэлсэн ажил хөдөлмөргүй, 43.5 хувь 

нь согтуугаар, 21.7 хувь нь  бүлэглэн гэмт хэрэг үйлдсэн ба 10.1 хувь нь 18 хүртэл насны хүүхэд 

байна. 

68 холбогдогчтой, 28.3 сая төгрөгийн хохирлын хэмжээтэй хүүхдийн 60 гэмт хэрэг 

гарсан ба гэмт хэргийн тоо өмнөх оноос 2.2 дахин өсч,  холбогдогч 78.9 хувиар, учруулсан 

хохирлын хэмжээ 59.9 хувиар нэмэгджээ. 

           Хэв журмын нөхцөл байдлын хувьд  5.4 мянган хүн эрүүлжигдэн, 700 хүн захиргааны 

шийтгэлээр баривчлагдсан байна.  

Согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодон замын хөдөлгөөнд оролцож байсан 1634 

жолоочийг илрүүлэн, 1319 жолоочийн эрхийг тодорхой хугацаагаар хасч шийтгэжээ. Өмнөх 

оноос согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодон замын хөдөлгөөнд оролцсон жолоочийн тоо 7.7 

хувиар, эрх хасалт 8.4 хувиар нэмэгдсэн байна. 

  

 



 

ХҮҮХЭД БА ГЭР БҮЛ 

Аймгийн хэмжээнд 125 бүтэн өнчин хүүхэд байгаа нь улсын дундажаас 29-өөр бага ба улсын 

хэмжээнд 5-т орж байна. Харин 1009 хагас өнчин хүүхэд байгаа нь улсын дундажаас 505 

хүүхдээр бага ба улсын хэмжээнд 11-т орж байна.  35 хүүхэд тутмын 1 нь хагас болон бүтэн 

өнчин байна. 

 

ÝМЗЭГ БҮЛГИЙН ХҮҮХЭД

2016 2017 2017/2016=%

Á¿òýí ºí÷èí õ¿¿õäèéí òîî 135 125 92.6

Õàãàñ ºí÷èí õ¿¿õäèéí òîî 1040 1009 97.0

2016 2017 2017/2016=%

Á¿ðòãýãäñýí ãýìò õýðýã - á¿ãä 528 881 166.9

~Õ¿íийг санаатай алах 7 2 28.6

~Õ¿÷èíдэх 14 22 157.1

~Òàíõàéрах 12 11 91.7

218 284 130.3

26 39 150.0

~Бусдын эд хөрөнгө хóëãàéлах 167 304 182.0

хувийн ºì÷èéí õóëãàé 152 290 190.8

ìàëûí õóëãàé 10 13 130.0

~ Бусдын эд хөрөнгө бóëààõ 2 1 50.0

~ Бусдын эд хөрөнгө дýýðэìдэх 12 31 2.6²

~Залилан мэхлэх, завшиж үрэгдүүлэх 24 109 4.5²

~Àëáàí òóøààëûí 2 4 2.0²

7 7 100.0

~Áóñàä 37 67 181.1

~íàñ áàðñàí õ¿í 14 19 135.7

~ãýìòñýí õ¿í 279 378 135.5

~ó÷èðñàí õîõèðîë /ñàÿ.òºã/ 1085.2 1542.3 142.1

Ãýìò õýðýã ¿éëäñýí á¿õ õ¿í (Ñýæèãòýí) 539 676 125.4

~18 õ¿ðòýë íàñíû õ¿ì¿¿ñ 38 68 178.9

~àæèëã¿é 337 411 122.0

~ñîãòóóãààð 224 294 131.3

~ãýìò õýðýã á¿ëýãëýí ¿éëäýã÷ 103 147 142.7

79.7 128.2 48.5

Ñîãòóóãààð òýýâðèéí õýðýãñýë æîëîîäñîí 1517 1634 107.7

Тайлбар: ²-Дахин их
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18-ààñ äýýø íàñíû 10000 õ¿íä íîãäîõ ãýìò õýðýã
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~Бусдын бие махбодид гэмтэл учруулах 

~Õөдөлгөөний аюулгүй áàéäëûí ýñðýã 

¿¿íýýñ:

~ Орчиндоо аюул учруулах амьтныг 

хамгаалалтгүй байлгах



 

Өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд 3021 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 55.5 хувь нь 3 хүртэлх насны хүүхэдтэй, 35.3 хувь 

нь 3-5 насны хүүхэдтэй, 9.2 хувь нь 6-аас дээш насны хүүхэдтэй байна. 

 

Бүртгүүлсэн гэр бүлийн 31.1 хувь тайлант онд гэр бүл болжээ. Гэрлэсэн эрэгтэйчүүдийн 

43.1 хувь нь 25-29 насныхан, 20.6 хувь нь 20-24 насныхан, эмэгтэйчүүдийн 40.8 хувь нь 25-29 

насныхан, 28.1 хувь нь 20-24 насныхан байна. 2017 онд нийт гэр бүл болж байгаа өрхийн 

тоогоороо Баян-Өлгий аймгийн дараа орж байгаа хэдий ч гэр бүл цуцлалтаараа аймгуудаас 

мөн адил 2-т Дархан-Уул аймгийн дараа орж байна. 

 

Нийт гэр бүл цуцлалтын 33.5 хувь 10-14 жил гэр бүл байсан, үрчлэгдсэн хүүхдүүдийн 

47.0 хувь нь 3 хүртэл насныхан байна.  

1000 өрхөд ногдох гэрлэлт 2016 оноос 2.7 промилээр нэмэгдэж, цуцлалт 0.7 промилээр 

буурсан үзүүлэлттэй байна. 

 

 

 

ГЭР БҮЛ 

2016 2017 2017/2016=%

Гэрлэлт 563 652 115.8

Цуцлалт 177 161 91.0

Үрчлэлт 49 66 134.7

ªРХ ТОЛГОЙЛСОН ЭМЭГТЭЙЧҮҮД

2016 2017 2017/2016=%

ªðõ òîëãîéëñîí ýìýãòýé÷¿¿ä 2997 3021 100.8

 3 хүртэлх 1645 1677 101.9

 3-5 1061 1067 100.6

 6, түүнээс дээш 291 277 95.2

¯¿íýýñ: 

гишүүдийн 

тоогоор 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРХОН АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ  

СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС 

 


