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     Хүн ам, улсын бүртгэл, соёл  
 

       Хүн ам   
 

          Улсын бүртгэлийн хэлтсийн мэдээгээр 2018 оны эхний 3 сард төрсөн хүүхэд 504; нас 
барсан хүн 152; бусад аймаг, хот руу шилжин явсан 312; бусад аймаг хотоос шилжин 
ирсэн 516 хүн бүртгэгдлээ. Төрсөн хүүхдийн 77.0 хувийг хүн ам, өрхийн мэдээллийн 
сан(ХАӨМС)-д оруулжээ.  

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэл. 
 

Аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн мэдээгээр 2018 оны эхний 3 сард нийт 2372 
иргэд,  аж ахуйн нэгжийн үл хөдлөх хөрөнгөд баталгаажуулалтыг хийж 21.3 сая ₮-ийн 
орлого орууллаа.      
         Нийт орлогын 46.1 хувийг зээлийн барьцаанаас, 36.6 хувийг газар өмчлөлийн 
үйлчилгээнээс, 4.4 хувийг хувийн орон сууц, хашаа, байшингаас, 3.1 хувийг худалдаанаас, 
2.6 хувийг бэлэглэлээс тус бүр оруулжээ. 
 

        Улсын бүртгэлийн хэлтсийн мэдээгээр 2018 оны эхний 3 сард нийт 2372 иргэд,  аж ахуйн 
нэгжийн үл хөдлөх хөрөнгөд бүртгэл хийснээс үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн анхны 
бүртгэл 153; төрөөс үнэгүй хувьчилсан орон сууцны баталгаажуулалт 1; төрөөс худалдаж авсан 
газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 1; төрөөс үнэгүй өмчлүүлсэн газрын өмчлөх эрхийн анхны 
бүртгэл 866; газар эзэмших, ашиглах эрхийн анхны бүртгэл 11; бэлэглэлийн гэрээ 87; худалдах, 
худалдан авах гэрээ 168; өв залгамжлал 26; барьцааны гэрээ 448; бусад бүртгэл 611-ийг тус бүр 
бүртгүүллээ.     
       Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн мэдээгээр 2018 оны эхний 3 сард 
нийт 36 аж ахуйн нэгж шинээр бүртгүүлснээс хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани /ХХК/ 22; 
нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага /НҮТББ/ 8; нөхөрлөл /ЗБН/ 1, /ББН/ 1; Хоршоо 1; сан 2  
тус бүр бүртгүүллээ. 
     Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн 2018 оны эхний 3 сард 53 аж ахуй нэгж байгууллага нэмэлт 
өөрчлөлт хийлгэснээс удирдлага өөрчлөгдсөн 17; үүсгэн байгуулагч өөрчлөгдсөн 14; дүрмийн сан 
нэмэгдсэн хасагдсан 7; дахин гэрчилгээ 6;  үйл ажилгааны чиглэл өөрчлөгдсөн 4; татан буугдсан 2; 
дүрэм шинэчилсэн 2; салбар бүртгүүлсэн 1 тус бүр бүртгүүллээ. 
 

Газар өмчлөх тухай хүсэлт гаргасан иргэдийн 97.2 хувь 48672 иргэнд 8961.7 га газрыг  
Засаг даргын захирамжаар газар өмчлүүлэхээр шийдвэрлэсэн нь 2017 оны мөн үеэс 6329 
хүнээр нэмэгдлээ.  

  Соёл 
  

Урлаг, соёлын (Монгол , туургатан театр, Музей, Солонго цогцолбор) байгууллагууд 6.7 
хүнд үйлчилсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 10.6 мянган хүнээр буурчээ. 14.0 сая ₮-ийн орлого 
орууллаа.  
 

 Нийгмийн даатгал, нийгмийн халамж 
    

Нийгмийн даатгал 
 

Нийгмийн даатгалын байгууллагын мэдээгээр 2018 оны эхний 3 сард НДШ-ийн орлого 3.9 

тэрбум ₮ болж төлөвлөгөө 99.3 хувь болж, төлөвлөгөөг Баянжаргалан сум 1.0 дахин, Зуунмод 
63.1%-иар тус тус давуулан биелүүлж, бусад сумд 51,0-3.2 хувиар тасалдууллаа. Сайн дурын 

НДШ-ийн орлого 437.4 сая ₮ болж төлөвлөгөөг 100 хувь биелүүллээ. 

Тэтгэвэр, тэтгэмжинд 12.2 тэрбум ₮ зарцуулж, олголт 100.0 хувь боллоо. Олгосон тэтгэвэр, 
тэтгэмжийн 79.8 хувийг өндөр настны, 10.1 хувийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн, 4.7 хувийг 
тэжээгчээ алдсаны, 5.4 хувийг цэргийн тэтгэвэрт тус бүр зарцуулжээ.  

Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон дундаж тэтгэвэр 311169 ₮ боллоо. 
    Нийгмийн даатгалын нийт зарлагын 30.7 хувийг орлогоороо бүрдүүлснээс тэтгэврийн 
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даатгалын сангийн 25.6%; тэтгэмжийн даатгалын сангийн 61.5%; эрүүл мэндийн даатгалын 
сангийн 96.9%; үйлдвэрлэлийн осол мэргэжилээс шалтгаалах өвчний даатгалын сангийн 330.4%; 
ажилгүйдлийн даатгалын сангийн 46.8%-ийг тус тус бүрдүүлжээ. 
  2018 оны эхний 3 сард нийгмийн даатгалын сангийн авлагын дүн 540.3 сая ₮, өглөгийн дүн 
141.6 сая ₮ боллоо. 

 

Нийгмийн халамж 
 
Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтсийн мэдээгээр 2018 оны эхний 3 сард 

нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, тусламжийг  44445 хүнд олгож, 3.3 тэрбум ₮-ийг 
зарцуулж 2017 оны мөн үеэс хүний тоо 9.1 хувь 3699 хүнээр, зарцуулсан мөнгөний хэмжээ 
40.9 хувь 1.4 тэрбум ₮-өөр  тус бүр өслөө.  
       Нийгмийн халамжийн дундаж тэтгэвэр 139500 ₮ болжээ. Олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, 
тусламжийн 27.2 хувийг хүүхдийн хөгжил сангийн мөнгө; 15.8 хувийг халамжийн тэтгэвэр; 
8.1 хувийг насны хишгийн зардал; 6.9 хувийг төрөл бүрийн нөхцөлт мөнгөн тусламж; 2.0 
хувийг жирэмсэн болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эхчүүдийн мөнгөн тэтгэмж; 1.3 хувийг 
ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд нийгмийн хамгааллын хуулийн дагуу 
олгогдож байгаа хөнгөлөлт, тусламж; тусламж: 0.6 хувийг нийгмийн халамжийн дэмжлэг 
туслалцаа шаардлагатай иргэнд үзүүлэх хөнгөлөлт, нөхцөлт мөнгөн тусламж, 0.5 хувийг 
алдар цолтой ахмадуудад үзүүлсэн хөнгөлөлт тус бүр зарцуулжээ.  
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         2018 оны эхний 3 сард 3880 өвчтөн эмнэлэгт хэвтэн эмчлэгдэн гарсан нь нэг өвчтөнд 
дунджаар     7.5 ор хоног ногдлоо. 
      Эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээгээр 2018 оны эхний 3 сард 299 хүүхэд мэндэлсэн 
нь 2017 оны мөн үеэс 14 хүүхдээр өслөө. 
     Он гарсаар 1 хүртэлх насандаа нас барсан хүүхдийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 1 
хүүхдээр өслөө. 
    Эмнэлгийн мэдээгээр 2018 оны эхний 3 сард 123 хүн нас барсан нь 2017 оны мөн үеэс 
20.3 хувиар өслөө. Нас барсан хүний 19.5 хувь буюу 24 нь эмнэлэгт нас баржээ. 
Нас баралтыг шалтгаанаар аваад үзвэл хорт хавдарын нас баралт хамгийн өндөр 23.6 
хувь, гадны шалтгаан 6.5 хувийг эзлэв. 
 2018 оны эхний 3 сард халдварт өвчнөөр 145 хүн өвчилсөн нь өмнөх оноос 40.8 хувь буюу 
100 хүнээр буурлаа. Халдварт өвчлөлийг өмнөх онтой харьцуулбал цусан суулга 1.5 
дахин, заг хүйтэн 11.4 хувь, тэмбүү 3.3 хувь тус бүр өсчээ. 10000 хүнд ногдох халдварт 
өвчлөл аймгийн дундаж 16 байгаа бол: Зуунмод 54, Борнуур 38, Баянхангай 20, Баян 19 
Заамар14  ногдлоо.  
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          2018 оны 3 дугаар сард ХХҮГ-ын хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй  ажилгүйчүүдийн 
тоо 663 болж, 2017 оны мөн үеэс 8 хүнээр, өмнөх сарынхаас 128 хүнээр тус тус өсчээ. 
    Ажилгүйчүүдийн 53,2 хувь буюу 353 нь эмэгтэйчүүд юм. 2018 оны эхнээс 354  ажлын 
байр захиалгад бүртгэгдсэн бол зуучлалаар 164 ажлын байранд иргэд ажилд оров. Ажилд 
зуучлагдсан иргэдийн 64,0 хувь буюу 105 нь эмэгтэйчүүд байв. Ажилгүйчүүдийн бүртгэлээс 
оны эхнээс 391 иргэн хасагдлаа. 
   Аймгийн бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 30,8 хувь нь Зуунмод суманд; 22,0 хувь нь Борнуур 
суманд; 9,0 хувь нь Сүмбэр суманд; 9,0 хувь нь Угтаал суманд; 5,6 хувь нь Эрдэнэ суманд 
бүртгэгджээ. 
   Тайлант сард бүртгүүлсэн 358 ажилгүй иргэний 45,5 хувь нь сургуулиа төгссөн, чөлөө 
авсан; 17,0 хувь нь шилжин суурьшсан; 6,1 хувь нь цэргээс халагдсан; 5,0 хувь нь орон 
тооны цомхтголд орсон; 2,2 хувь нь байгууллага татан буугдсан; 2,0 хувь нь гүйцэтгэж буй 
ажил, албан тушаалдаа тэнцэхгүй болсон; 0,8 хувь нь хорих газраас суллагдсан; 0,8 хувь 
нь тэтгэвэрт гарсан; 0,6 хувь нь гадаадаас эргэж ирсэн; 0,3 хувь нь хөдөлмөрийн сахилгын 
зөрчил гаргасан; 19,6 хувь нь бусад  шалтгаанаар тус тус  бүртгүүлжээ.  
    Ажилгүйчүүдийг боловсролын түвшингөөр хуваавал 17,8% нь дээд; 4,8% нь тусгай дунд; 
5,7% нь мэргэжлийн анхан шатны; 59,9% нь бүрэн дунд; 9,1% нь бүрэн бус дунд; 2,1% нь 
бага боловсролтой; 0,6% нь боловсролгүй  иргэд юм.     
     
    Аймгийн хэмжээнд хөдөлмөрийн насны 10000 хүнд дунджаар 115 ажилгүйчүүд ногдож 
байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 1 хүнээр их байна. Аймгийн дундажтай сумдын дунджийг 
харьцуулбал Сүмбэр, Борнуур, Угтаал, Зуунмод, Эрдэнэ сумдад аймгийн дунджаас олон 
ажилгүйчүүд (529-154 хүн) ногдов.  
     
    Тайлант сард ажилд зуучлуулсан 75 иргэний 45,3 хувь нь дээд;  4,0 хувь нь тусгай дунд; 
2,7 хувь нь мэргэжлийн анхан шатны; 44,0 хувь нь бүрэн дунд; 1,3 хувь нь суурь; 2,7 хувь 
нь бага боловсролтой иргэд юм. 
      
    2018 оны эхнээс ажлын шинэ байранд 89 иргэн ажилд оржээ. Эдийн засгийн салбарын 
ангилалаар ангилбал  22,5 хувь нь Бөөний болон жижиглэн худалдаа, машин, 
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мотоциклийн засвар үйлчилгээний; 22,5 хувь нь Боловсруулах үйлдвэрлэлийн; 19,1 хувь 
нь ХАА, ойн аж ахуй, загас барилт, ан агнуурын; 9,0 хувь нь Боловсролын; 6,7 хувь нь 
Төрийн удирдлага ба батлан хамгаалах үйл ажиллагаа, албан журмын нийгмийн 
хамгаалал; 4,5 хувь нь Усны хангамж, бохир ус зайлуулах систем, хог хаягдлын 
менежмент болон цэвэрлэх үйл ажиллагааны, 3,4 хувь нь барилгын; 3,4 хувь нь Зочид 
буудар, байр, сууц болон нийтийн хоолны үйлчилгээний; 2,2 хувь нь Цахилгаан, хий, уур, 
агааржуулалтын; 1,1 хувь нь Санхүүгийн болон даатгалын үйл ажиллагааны; 2,2 хувь нь 
Үйлчилгээний бусад үйл ажиллагааны салбаруудад тус тус ажилд орлоо. 
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10000  ХҮН АМД НОГДОХ АЖИЛГҮЙЧҮҮДИЙГ СУМДААР ҮЗҮҮЛБЭЛ:

Сумын 

тоо

7

7

7

6

Интервал-

хүнээр

0-22

23-57

58-97

98-529

 

 Байгаль орчин        
 

2018 ОНЫ ДӨРӨВДҮГЭЭР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ 
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 Төв аймгийн нутгаар. Энэ сарын агаарын дундаж температур нь зүүн хэсгээр 3 градус 
хүйтнээс 2 градус дулаан, бусад нутгаар 2-7 градус дулаан байх буюу хойд хэсгээр уур 
амьсгалын дунджийн орчим, бусад нутгаар уг дунджаас 1.0-1.5 градусаар дулаан байх 
төлөвтэй.  

Бага зэрэг хүйтрэх үе:  Нэгдүгээр арав хоногийн эхний хагас болон хоёрдугаар арав  
хоногийн дунд үеэр томоохон голын хөндийгөөр шөнөдөө 14-19 градус, өдөртөө 1-6 градус 
хүйтэн, бусад нутгаар шөнөдөө 9-14 градус хүйтэн, өдөртөө 4-9 градус дулаан.  

   Дулаарах үе:  Нэг ба хоёрдугаар арав хоногийн сүүлч, гуравдугаар арав хоногийн эхэн 
ба сүүлчээр харьцангуй дулаарч уулархаг нутгаар шөнөдөө 4-9 градус хүйтэн, өдөртөө 10-
15 градус дулаан, бусад нутгаар шөнөдөө 0-5 градус хүйтэн, өдөртөө 14-19 градус дулаан.  

  Бусад хугацаанд:  Уулархаг нутгаар шөнөдөө 9-14 градус хүйтэн, өдөртөө 4-9 градус 
дулаан, бусад нутгаар шөнөдөө 4-9 градус хүйтэн, өдөртөө 9-14 градус дулаан.  
Хур тунадас: Уур амьсгалын дунджаар  нутгийн зүүн өмнөд хэсгээр 1.4-5.5 мм, бусад 
нутгаар 5.5-10.0 мм орчим тунадас ордог.  

Нэгдүгээр арав хоногийн эхэн болон эцсээр нутгийн хойд хэсгээр, нэг ба хоёрдугаар арав 
хоногийн дунд үе, гуравдугаар арав хоногийн дунд үе болон сүүлчээр зарим газраар хур 
тунадас, уулархаг нутгаар нойтон цас орох төлөвтэй. 

Салхи нэгдүгээр арав хоногийн дунд үе, хоёрдугаар арав хоногийн эхэн ба дунд үе, 
гуравдугаар арав хоногийн дунд үе болон сүүлчээр зарим газраар 14-16 м/с, нутгийн 
өмнөд хэсгээр зарим үед 20-24 м/с хүрч цасан болон шороон шуурга шуурах төлөвтэй. 

 

Аюулт үзэгдэл 

 
Аюулт үзэгдэл, осол 2018 оны эхний 3 сард 32 удаа гарсны улмаас 1 хүн амь насаа алдаж, 
124 толгой мал хорогдлоо. Энэ онд объектын түймэр 12 удаа, шатсан гэр, орон сууц 12 
удаа бүртгэгдлээ. Аюулт үзэгдэл, ослын улмаас 2018 оны эхний 3 сард 185.0 сая ₮-ийн 
хохирол учирлаа.  

Төрийн хяналт  

    
Стандартчилал хэмжилзүйн хэлтсийн 2018 оны эхний 3 сарын мэдээгээр нийт 80 аж 

ахуй нэгж иргэнд  стандартын салбар сангийн үйлчилгээ үзүүлснээс тохирлын 
баталгаажуулалт 85; үүнээс тохирлын гэрчилгээ 65, хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт 
7312; цулын хэмжүүр 88, үүнээс жин 66, туухай 22; эзэлхүүн зарцуулалтын хэмжүүр 39, 
үүнээс түгээгүүрийн хошуу 31, мерник 1, сүмбэн метр 5, шингэн бүтээгдэхүүнийг хэмжих 
хэрэгсэл 1, усны тоолуур 1, нэг фазын тоолуур 7174, гурван фазын тоолуур 11 тус бүр 
баталгаажуулсан байна. 

Санхүүгийн хяналт, шалгалт 

 
       Санхүүгийн хяналт, аудитын алба 2018 оны эхний 3 сард 28 нэгж байгууллагад хяналт,  
шалгалт хийж 182.2 сая ₮-ийн зөрчил, төлбөр илрүүлэн биелэлтийн хувь 12,7 боллоо. 
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Аудит 

 
    Аймгийн аудитын газрын 2018 оны эхний улирлын мэдээгээр 221 байгууллагын 
санхүүгийн тайланд аудит хийснээс 206 нь зөрчилгүй, 14 нь хязгаарлалттай, 1 нь санал 

дүгнэлт өгөхөөс татгалзсан дүгнэлтүүдтэй гарлаа. Аудитын үйлчилгээний төлбөр 2,5 сая ₮-

ийг хараат бус аудитын компанид орууллаа. 

Тайлангийн хугацаанд 17920,6 сая.₮-ийн 202 төлбөрийн акт, албан шаардлагыг тавьж 0,2 

сая.₮-ийг барагдуулсан нь үнийн дүнгээр биелэлт 0,01 хувьтай гарлаа. 
       Тайлант хугацаанд нийт 416 зөвлөмж хүргүүлсэн ба 44,5 хувь нь бүртгэл тайлагналын; 
28,1 хувь нь хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн; 13,5 хувь нь арвилан хэмнэх, үр ашиг, үр 
нөлөөг сайжруулах; 13,5 хувь нь дотоод хяналтыг сайжруулах зөвлөмжүүд байв.  

 

Мэргэжлийн хяналт 

 
Аймгийн МХГ-ын 2018 оны эхний улирлын мэдээгээр 89 шалгалт, 50 хяналтыг хуулийн 
этгээд, иргэнд хийж,  347 зөрчил илрүүлж 38,9 хувийн арилгуулж, 5,6 сая ₮-ийн торгууль, 
шийтгэвэр оногдуулан 6,3 хувийн барагдууллаа. 

 

          

 

  Цагдаагийн байгууллагын мэдээгээр 2018 оны эхний 3 сард аймгийн хэмжээнд 158 гэмт 

хэрэг бүртгэгдэж 68 хүн холбогдож төр, иргэдийн өмчид 371.9 сая ₮-ийн хохирол учирлаа. 
     Гарсан гэмт хэргийн 31.0 хувь нь иргэний эрүүл мэнд эрх чөлөөний хэрэг, 27.7 хувь нь 
хулгай, 8.4 хувь нь замын осол, 8.4 хувь нь хүн амины хэрэг, 24.5 хувь нь бусад хэрэг тус 
бүр эзлэв. Аргалант, Баян, Баянхангай, Заамар, Мөнгөнморьт,  Лүн, Сэргэлэн, Эрдэнэ 
сумдад 10000 хүнд 69-27 гэмт хэрэг ногдсон нь аймгийн дунджаас (24)-аас харьцангуй их 
байна.     
Гэмт хэргийн тоо 2017 оны мөн үеэс 28 хэргээр буурлаа.   
Зуунмод суманд 4 эмэгтэй, 119 эрэгтэй нийт 123 хүн эрүүлжүүлэгдлээ.  
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     Гарсан гэмт хэргийн 10.3 хувь нь бүлгээр 16.2 хувь нь согтуугаар үйлдэгджээ. 
     Гэмт хэргийн улмаас 44 хүн гэмтэж, 16 хүн нас барлаа. 
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Шүүхийн шинжилгээ 

 
Шүүхийн шинжилгээний алба 2018 оны эхний улирлын байдлаар 109 гэмт хэргийн үзлэгт 
оролцож криминалистикийн шинжилгээ 51, шинжилгээ магадлагаа 88, задлан шинжилгээ 
43, хэргийн газрын үзлэгээр илрүүлсэн ул мөр 130, гарын мөрийн санг баяжуулсан 265, 
гэмтлийн зэрэг тогтоох үзлэг 161-г хийж гүйцэтгэжээ. 
  Шүүх эмнэлэгийн шинжилгээ нийт 254 удаа хийснээс 161 нь хүний биед гэмтэлийн зэрэг 
тогтоох, 42 нь цогцосийн, 42 нь эд эсийн, 4 нь хүний биед хийсэн бусад шинжилгээнүүд 
эзэлжээ. 

Прокурор 

 
Төв аймгийн прокурорын газрын 2018 оны эхний улирлын мэдээгээр цагдаагийн 
байгууллагаас ирсэн 610, авлигатай тэмцэх газраас 8 гэмт хэргийн шинжтэй гомдол 
мэдээлэл ирсэнээс үүнээс 296 –ийг хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж, прокуророос гаргасан 
шийдвэрээр хэрэг бүртгэлийн хэрэг нээсэн тогтоолтой танилцаж, эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн  
14, хэрэг бүртгэлийн хэрэг нээхээс татгалзсан 99 шийдвэрлэж, 26 гомдол мэдээлэл 
үлдлээ. 
Прокурорын газрын 2018 оны 1-р улирлын мөрдөн шалгах ажиллагаанд цагдаагийн 
байгууллагаас 67 ирсэнээс хийсэн шалгалт 7, илрүүлсэн зөрчил 58, бичсэн шаардлага 9, 
хяналт шалгалтын явцад арга хэмжээ авахуулсан хүн 8, нийт учруулсан хохирол 687.0 сая 
төгрөгөөс нөхөн төлөгдсөн нь 113.1 сая төгрөг байна.  
Хэрэг бүртгэлтийн ажиллагаанд тавьсан хяналтын мэдээгээр цагдаагийн байгууллагаас 
ирсэн 577, авилгатай тэмцэх газраас 12, нийт 589 хэрэг бүртгэлд хяналт хийсэнээс  хөнгөн 
хэрэг 368, хүнд хэрэг 221 байна.  
Мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд тавьсан хяналтын мэдээгээр цагаадгийн байгууллагаас 
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ирсэн 151, авлигатай тэмцэх газраас 5, нийт 156 хэрэг бүртгэлд хяналт хийсэнээс хөнгөн 
130, хүнд 26 хэрэг бүртгэгдлээ. Шүүхэд шилжүүлсэн 79, түдгэлзүүлсэн 3, хэрэгсэхгүй 
болгосон үндэслэл 1 байна. 

    
       

     Шүүх байгууллагын мэдээгээр 2018 оны эхний 3 сард 89 эрүүгийн гэмт хэргээр 79 хүн 
ял шийтгүүлсний 19.1 хувь нь хулгайн, 15.8 хувь нь замын осол, 1.1 хувь нь танхай дээрэм, 
1.1 хувь нь хүнд гэмтээх, 60.7 хувь нь бусад хэрэг эзлэв. Эдгээр таслан шийдвэрлүүлсэн 
бүх хүний 29.1 хувь нь хорих, 6.3 хувь нь хорихоос бусад ялаар шийтгүүлжээ. Гэмт хэргийн 
улмаас 2 хүн нас барж, 2.6 тэрбум ₮-ийн хохирол учирсан нь тогтоогдлоо.  
Иргэний 319 хэрэг шийдвэрлэв. 
Давж заалдах шатны шүүхээр эрүүгийн 33, иргэний 2, хяналтын шатны шүүхээр эрүүгийн 
3, иргэний 2 хэргийг тус бүр хянан шийдвэрлэжээ. 
2017 оны мөн үеэс шүүхээр таслан шийдвэрлүүлсэн эрүүгийн гэмт хэрэг 7-оор буурч, 
иргэний хэрэг 41-ээр өслөө. 
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                                                                 Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл 

 
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн албаны 2018 оны эхний 3 сарын мэдээгээр  ажиллагаа хийгдэж 
байгаа 598 гүйцэтгэх хуудсанд нийт 5.0 тэрбум ₮-ийн төлбөр тэтгэлэг ногдов. Үүнээс биелүүлбэл 
зохих 584 гүйцэтгэх хуудасны 4.9 тэрбум ₮-өөс 76 хуудасны 466.8 сая ₮-ийг биелүүлж, бодит 
биелэлтийн хувь гүйцэтгэх хуудасны тоогоор 13.0 үнийн дүнгээр 9.3 хувь болж 2017 оны мөн үеэс 
гүйцэтгэх хуудасны биелэлт 13.3 нэгжээр, үнийн дүнгийн биелэлт 2.6 нэгжээр тус тус буурлаа. 

    

     

 
Төсвийн орлого 2018 оын эхний 3 сард орон нутаг ба аймагт төвлөрүүлснээр орлого 

3.3 тэрбум ₮, зарлага 16.3 тэрбум ₮ болж, аймаг, орон нутгийн төсвийн орлогоор тооцоход 
орлогын төлөвлөгөө 140.5 хувь биелэгдэж, үндсэн нэрийн татварын орлогуудаас; хүн амын 
орлогын албан татвар; галт зэвсгийн албан татвар; байгалийн ургамал; түрээсийн орлого; 
төрийн өмч худалдсаны орлого; бусад төлбөр, хураамжийн төлөвлөгөө биелэгдсэнгүй. 

Аймгийн төсвийн орлого 2017 оны мөн үеэс 10.7 хувь буюу 323.8 сая ₮-өөр өслөө. 
Аймгийн төсвийн орлогын 87.2 хувийг татварын, 12.4 хувийг татварын бус орлого, 0.4 
хувийг хөрөнгө борлуулсны орлогууд бүрдүүлж байгаа нь 2017 оны мөн үеэс татварын бус 
орлого 4.7 нэгжээр өсч, татварын орлого 4.3 нэгжээр, хөрөнгө борлуулсны орлого 0.4 
нэгжээр тус бүр буурлаа. 
         Аймгийн нийт 3 шатны орлого 4.5 тэрбум ₮ болж аймгийнх 2.2 тэрбум ₮ буюу 50.3 
хувь,  сумынх 1.1 тэрбум ₮ буюу 50.3 хувь, улсынх 1.1 тэрбум ₮ буюу 25.2 хувийг тус бүр 
бүрдүүлжээ. 



 13 

 
 

2017 оны мөн үеэс төсөвт байгууллагуудын өглөг 93.7 хувь буюу 216.4 сая ₮-өөр өсч 447.3 
сая ₮ болж,  авлага 1.9 дахин буюу 165.7 сая ₮-өөр өсч 252.9 сая ₮ боллоо. 

 

 
 
Орон нутгийн төсвийн орлого 3.2 тэрбум ₮ болж, төлөвлөгөө 135.9 хувиар биелэгдэж. 
Суманд төвлөрүүлэх төсвийн орлого 1.1 тэрбум ₮ болж, төлөвлөгөө 235.1 хувь биелж 
Архуст, Баяндэлгэр, Аргалант, Баян-Өнжүүл, Баян, Угтаал сумд 39.9-1.2 хувиар 
тасалдууллаа.   
Аймагт төвлөрүүлэх төсвийн орлогын төлөвлөгөө 2.2 тэрбум ₮ болж 117.4 хувь биелж 
Баянцагаан, Угтаал, Баян, Архуст, Баян-Өнжүүл, Жаргалант, Баянчандмань, Зуунмод, 
Эрдэнэсант, Баянжаргалан, Алтанбулаг, Бүрэн сумд төлөвлөгөө 44.5-3.1 хувиар 
тасалдууллаа. 
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төлөвлөгөө гүйцэтгэл хувь төлөвлөгөө гүйцэтгэл хувь

Эрдэнэ 13  370.0 153  906.8 1151.1% ↑ Төвлөрсөн 18  175.7 132  043.1 726.5% ↑
Сэргэлэн 4  423.4 40  687.0 919.8% ↑ Эрдэнэ 45  500.0 105  480.9 231.8% ↑
Мөнгөнморьт 21  851.5 136  379.3 624.1% ↑ Заамар 136  037.5 313  680.5 230.6% ↑
Алтанбулаг 5  849.7 29  781.0 509.1% ↑ Сүмбэр 9  960.0 20  741.5 208.2% ↑
Жаргалант 68  644.8 287  779.8 419.2% ↑ Сэргэлэн 67  000.0 131  183.1 195.8% ↑
Заамар 14  801.5 36  138.4 244.2% ↑ Аргалант 24  145.4 36  960.5 153.1% ↑
Батсүмбэр 32  399.8 64  289.5 198.4% ↑ Мөнгөнморьт 34  322.4 52  462.3 152.9% ↑
Дэлгэрхаан 2  599.9 4  997.2 192.2% ↑ Борнуур 43  306.8 60  513.1 139.7% ↑
Баянцогт 3  403.0 6  327.0 185.9% ↑ Баянцогт 29  779.4 39  676.4 133.2% ↑
Баянцагаан 2  210.0 4  027.6 182.2% ↑ Лүн 35  671.4 39  279.6 110.1% ↑
Бүрэн 8  518.0 14  934.2 175.3% ↑ Баянхангай 14  680.0 15  852.7 108.0% ↑
Цээл 5  700.0 9  527.1 167.1% ↑ Дэлгэрхаан 13  845.0 14  871.2 107.4% ↑
Лүн 19  084.9 30  928.2 162.1% ↑ Батсүмбэр 68  527.6 73  103.3 106.7% ↑
Эрдэнэсант 8  440.0 11  855.6 140.5% ↑ Баяндэлгэр 19  004.8 19  775.5 104.1% ↑
Баянчандмань 34  360.0 43  964.7 128.0% ↑ Цээл 21  070.0 21  371.5 101.4% ↑
Өндөрширээт 3  950.2 4  860.5 123.0% ↑ Өндөрширээт 15  750.0 15  810.9 100.4% ↑
Борнуур 16  779.7 20  550.6 122.5% ↑ Бүрэн 22  200.0 21  522.1 96.9% ↓
Баянхангай 6  420.0 7  322.4 114.1% ↑ Алтанбулаг 56  111.9 53  992.5 96.2% ↓
Баянжаргалан 5  470.5 5  905.2 107.9% ↑ Баянжаргалан 19  600.0 18  313.7 93.4% ↓
Сүмбэр 6  158.0 6  519.7 105.9% ↑ Эрдэнэсант 38  940.0 36  359.9 93.4% ↓
Зуунмод 126  743.7 127  974.5 101.0% ↑ Зуунмод 762  101.7 684  507.4 89.8% ↓
Угтаал 7  170.0 7  087.5 98.8% ↓ Баянчандмань 111  100.0 98  660.5 88.8% ↓
Баян 18  321.3 17  840.0 97.4% ↓ Жаргалант 93  751.9 82  510.0 88.0% ↓
Баян-Өнжүүл 10  273.8 8  619.9 83.9% ↓ Баян-Өнжүүл 20  502.3 17  685.6 86.3% ↓
Аргалант 6  880.0 5  512.7 80.1% ↓ Архуст 36  993.3 31  813.7 86.0% ↓
Баяндэлгэр 7  675.0 6  075.2 79.2% ↓ Баян 83  449.8 60  095.1 72.0% ↓
Архуст 5  100.3 3  065.6 60.1% ↓ Угтаал 41  420.6 28  527.6 68.9% ↓
Төвлөрсөн Баянцагаан 27  703.7 15  365.7 55.5% ↓
Дүн 466  599.0 1096  857.3 235.1% 1910  651.2 2242  160.0 117.4%

төлөвлөгөө гүйцэтгэл хувь төлөвлөгөө гүйцэтгэл хувь
Баянчандмань 15  668.2 233  215.7 1488.5% ↑ Төвлөрсөн 18  175.7 132  043.1 726.5% ↑
Эрдэнэ 4  280.0 35  322.5 825.3% ↑ Эрдэнэ 63  150.0 294  710.2 466.7% ↑
Угтаал 2  408.0 16  533.5 686.6% ↑ Мөнгөнморьт 56  722.1 189  286.6 333.7% ↑
Эрдэнэсант 3  609.8 21  464.6 594.6% ↑ Баянчандмань 161  128.2 375  840.9 233.3% ↑
Баян   970.3 4  548.2 468.7% ↑ Сэргэлэн 83  801.6 177  629.8 212.0% ↑
Аргалант   231.8 1  038.1 447.9% ↑ Жаргалант 237  081.9 449  633.9 189.7% ↑
Дэлгэрхаан   478.9 1  982.1 413.9% ↑ Сүмбэр 16  672.7 28  074.7 168.4% ↑
Баянжаргалан   198.1   483.2 243.9% ↑ Заамар 564  605.6 824  519.0 146.0% ↑
Лүн 1  545.3 3  754.6 243.0% ↑ Баян-Өнжүүл 31  160.3 26  428.1 145.1% ↑
Архуст   546.7 1  307.9 239.2% ↑ Аргалант 31  257.2 43  511.4 139.2% ↑
Зуунмод 101  698.4 206  758.6 203.3% ↑ Батсүмбэр 105  526.1 146  267.7 138.6% ↑
Батсүмбэр 4  598.7 8  874.9 193.0% ↑ Баянцогт 34  043.8 46  616.2 136.9% ↑
Баяндэлгэр 1  684.0 3  016.9 179.2% ↑ Эрдэнэсант 50  989.8 69  680.0 136.7% ↑
Баянхангай   108.8   174.7 160.5% ↑ Алтанбулаг 62  809.0 84  674.2 134.8% ↑
Сүмбэр   554.7   813.5 146.6% ↑ Лүн 56  301.6 73  962.4 131.4% ↑
Өндөрширээт   253.6   325.3 128.3% ↑ Дэлгэрхаан 16  923.8 21  850.6 129.1% ↑
Заамар 413  766.6 474  700.0 114.7% ↑ Борнуур 73  125.7 88  205.6 120.6% ↑
Алтанбулаг   847.4   900.7 106.3% ↑ Бүрэн 30  965.5 36  684.8 118.5% ↑
Жаргалант 74  685.2 79  344.1 106.2% ↑ Цээл 28  044.0 31  611.7 112.7% ↑
Бүрэн   247.5   228.6 92.4% ↓ Баянхангай 21  208.8 23  349.8 110.1% ↑
Мөнгөнморьт   548.2   445.0 81.2% ↓ Өндөрширээт 19  953.8 20  996.7 105.2% ↑
Баянцогт   861.4   612.7 71.1% ↓ Зуунмод 990  543.8 1019  240.5 102.9% ↑
Цээл 1  274.0   713.1 56.0% ↓ Угтаал 50  998.6 52  148.5 102.3% ↑
Борнуур 13  039.2 7  141.8 54.8% ↓ Баяндэлгэр 28  363.8 28  867.6 101.8% ↑
Сэргэлэн 12  378.2 5  759.7 46.5% ↓ Баянжаргалан 25  268.6 24  702.0 97.8% ↓
Баянцагаан 30  347.8 13  214.5 43.5% ↓ Архуст 42  640.3 36  187.3 84.9% ↓
Баян-Өнжүүл   384.2   122.7 31.9% ↓ Баян 102  741.4 82  483.3 80.3% ↓
Төвлөрсөн Баянцагаан 60  261.5 32  607.7 54.1% ↓

687  215.0 1122  797.1 163.4% 3064  465.2 4461  814.4 145.6%

Сумд
Сумын орлогын төлөвлөгөөний биелэлт

Сумд

Орон нутгийн орлогоос Аймагт 

төвлөрүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт

Сумд

Орон нутгийн орлогоос Улсад 

төвлөрүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт Сумд

Гурван шатны татварын орлогын дүнгийн 

төлөвлөгөөний биелэлт

 

Худалдан авах ажиллагаа  
 

     2018 онд Худалдан авах ажиллагааны албанаас захиалагч байгууллагуудтай хамтран 
16.9 тэрбум ₮-ийн төсөвт өртөг бүхий 95 төсөл арга хэмжээг худалдан авахаар төлөвлөсөн 
ба 16,2 тэрбум ₮-ийн төсөвт өртөг бүхий 65 төсөл арга хэмжээг худалдан авах ажиллагаа 
зохион байгуулж, 741,2 сая ₮-ийн төсөвт өртөг бүхий 30 төсөл арга хэмжээг Аймгийн 
төсвийн хөрөнгөөр ГШБ/ШХА, 2017 онд зарласан ажлуудын үлдэгдэл санхүүжилт 
хэлбэрээр олгоно.  
     1-р улирлын явцын мэдээгээр 6,9 тэрбум ₮-ийн 17 төсөл арга хэмжээ зарлагдсан, 0,7 
тэрбум ₮-ийн 8 төсөл арга хэмжээний үнэлгээ хийгдэж байгаа, 1,9 тэрбум ₮-ийн 9 төсөл 
арга хэмжээний гэрээг  байгуулан 8,9 сая ₮ хэмнэлээ. 
Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулаагүй 31 төсөл арга хэмжээг шалтгаанаар нь 
үзвэл тендерийн баримт бичиг боловсруулж буй төсөл арга хэмжээ 12,9 хувийг, 
захиалагчаас зураг төсөв, ажлын даалгавар, ТЭЗҮ ирүүлээгүй төсөл арга хэмжээ 87,1 
хувийг эзлэв. 
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Мөнгө, зээл, хадгаламж 
    

  ХААН, Хас, Төрийн, Капитал банкны салбаруудын дүнгээр 2018 оны эхний 3 сард кассын 
орлого 67.2 тэрбум ₮, кассын зарлага 65.6 тэрбум ₮ болж, гүйлгээнд 72.3 
 тэрбум ₮  байна. 

      ХААН, Хас, Төрийн, Капитал банкны салбарын нийт зээлийн багц зээлдэгчийн тоо 
34470, зээлийн багцын дүн 158.1 тэрбум ₮, зээл авсан зээлдэгчийн тоо 9444 олгосон 
зээлийн дүн 19.3 тэрбум ₮ боллоо. 

 
   Иргэдийн хувийн хадгаламжинд 3 сарын 31-ний байдлаар хугацаатай хадгаламж 51.0 
тэрбум ₮, хугацаагүй хадгаламж 10.0 тэрбум ₮ байна. 

Иргэдийн харилцах дансны үлдэгдэл 3 сарын 31-ний байдлаар 197938 иргэний 11.7 
тэрбум ₮ боллоо. 

ХААН, Төрийн, Хас, Капитал банкны салбарууд иргэдийн хадгаламжинд төлж байгаа 
хугацаатай дээд  хүү 1.3-1.5 хувь, хугацаатай доод хүү 0.1-0.7 хувь, хугацаагүй дээд хүү 
0.5-0.6 хувь,  хугацаагүй доод хүү 0.1-0.6 хувьтай байна.  
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Банк бус санхүүгийн байгууллага 

      
      Төв хөгжил , Түмэн мод, Сонин шийдэл кредит, Зуун дэлгэрэх, Фишин файнд банк бус 
санхүүгийн байгууллагууд  2018 оны эхний 3 сард 1088 зээлдэгч нарт 3.5 тэрбум ₮-ийн 
зээл олгож, 1930.4 сая ₮-ийн зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй гарлаа. 
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Арилжааны даатгал.  

 
Арилжааны даатгал эрхлэн явуулдаг байгууллагууд 2018 оны эхний 3 сард 2497 даатгуулагчийг 
хамруулан 114.1 сая ₮-ийн даатгалын хураамж хуримтлуулж, 41.4 сая ₮-ийн нөхөн төлбөр 
олгожээ. 

                             
 
    а. Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ аймгийн хэмжээнд 2018 оны 3 дугаар сард 2015 
оны эцсээс 12,1 хувь; өмнөх оны мөн үеэс 6,2 хувь; оны эхнээс 2,3 хувь; өмнөх сараас 0,7 
хувиар тус тус өслөө. 
     Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ 2018 оны 3 дугаар сард өмнөх оны мөн үеэс 6,2 
хувиар өсөхөд хувцас, бөс бараа, гутлын бүлгийн үнэ дүнгээрээ 13,3 хувь; зочид буудал, 
нийтийн хоол, дотуур байрны үйлчилгээний бүлгийн үнэ дүнгээрээ 9,5 хувь; тээврийн 
бүлгийн үнэ дүнгээрээ 7,9 хувь; согтууруулах ундаа, тамхи, мансууруулах бодисын бүлгийн 
үнэ дүнгээрээ 6,5 хувь; хүнсний бараа, ундаа, усны бүлгийн үнэ дүнгээрээ 4,9 хувь; бусад 
бараа, үйлчилгээний бүлгийн үнэ дүнгээрээ 4,9 хувь; эм, тариа, эмнэлгийн үйлчилгээний 
бүлгийн үнэ дүнгээрээ 4,4 хувь; орон сууц, ус, цахилгаан, хийн болон бусад түлшний 
бүлгийн үнэ дүнгээрээ 3,8 хувь; гэр ахуйн тавилга, барааны бүлгийн үнэ дүнгээрээ 3,5 
хувь; амралт, чөлөөт цаг, соёлын бараа, үйлчилгээний бүлгийн үнэ дүнгээрээ 2,9 хувиар 
өссөн нь голлон нөлөөлж холбооны хэрэгсэл, шуудангийн үйлчилгээний бүлгийн үнэ 1,1 
хувиар буурчээ. 
     Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ 2018 оны 3 дугаар сард өмнөх сараас 0,7 хувиар 
өсөхөд хүнсний бараа, согтууруулах бус ундааны бүлгийн үнэ дүнгээрээ 1,4 хувь; амралт 
чөлөөт цаг, соёлын бараа, үйлчилгээний бүлгийн үнэ дүнгээрээ 1,1 хувь; хувцас, бөс бараа, 
гутлын бүлгийн үнэ дүнгээрээ 1,0 хувь, гэр ахуйн тавилга, гэр ахуйн барааны бүлгийн үнэ 
дүнгээрээ 0,9 хувь, эм тариа, эмнэлэгийн үйлчилгээний бүлгийн үнэ дүнгээрээ 0,7 хувь; орон 

сууц, ус, цахилгаан, хийн болон бусад түлшний бүлгийн үнэ дүнгээрээ 0,6 хувь өссөн нь 
нөлөөлжээ.     
        2018 оны 3 дугаар сард өмнөх сараас хэрэглээний сагсны 238 нэрийн бараа, 
үйлчилгээний 14,3 хувийнх нь үнэ өсөж, 5,9 хувийнх нь үнэ буурч, 76,9 хувийнх нь үнэ 
тогтвортой байв.  
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б. Хөдөөд  2018 оны 3-р сард  бараа үйлчилгээний үнэ тариф суурь он буюу 2015 оны 12 
сартай харьцуулахад 9,9%, 2017 оны 3-р сартай харьцуулахад 8,5%-аар, өмнөх сартай 
харьцуулахад 1,2%-аар тус тус өсөв. 
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     Аж ахуйн нэгж, байгууллагын регистрийн санд 2018 оны эхний 3 сард 2065 аж ахуйн 
нэгж, байгууллага бүртгэлтэй байгаагийн 1287 буюу 62.3 хувь нь үйл ажиллагаа явуулжээ. 
Регистрийн санд бүртгэлтэй, үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
359 буюу 27.9 хувь нь Зуунмод суманд байна.  

Регистрийн санд 2018 оны эхний 3 сард бүртгэлтэй, үйл ажиллагаа явуулаагүй  780  
аж ахуйн нэгж, байгууллага байгаагийн 366 буюу 46.9 хувь нь үйл ажиллагаагаа эхлээгүй,  
341  буюу 43.7 хувь нь түр зогссон, 45 буюу 5.8 хувь нь бүрэн зогссон, 28 буюу 3.6 хувь нь 
хаяг тодорхойгүй буюу олдохгүй байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагууд юм.  

Үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын 79.6 хувь нь 1-9 
ажиллагчидтай, 7.8 хувь нь 10-19 ажиллагчидтай, 10.4 хувь нь 20-49 ажиллагчидтай,  2.2 
хувь нь 50-иас дээш  ажиллагчидтай байна.  

                     

         
 

Төл бойжилт 
 

     4 сарын 1-ний байдлаар оны эхний төллөх насны хээлтэгчийн 8.9 хувь 188.5 мянган 
хээлтэгч мал төллөж, 189.6 мянган төл гарсны 97.6 хувь 185.0 мянган төл бойжиж байгаа 
нь урьд оны мөн үеэс төллөсөн хээлтэгч 69.7 хувь буюу 131.4 мянгаар; бойжиж буй төл 
72.7  хувь 134.5 мянгаар буурч; 2009-2017 оны мөн үеүдийн дунджаас төллөсөн хээлтэгч 
88.7 хувь 167.1 мянгаар,  бойжиж  буй төл  87.7 хувь 162.3 мянгаар тус бүр буурлаа. 
    Оны эхний төллөх насны ингэний 2.3; гүүний 0.7; үнээний 3.2; эм хонины 9.6; эм ямааны 
10.2 хувь нь тус бүр төллөв. 
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 Гарсан төлийн 2.4 хувь болох 4606 толгой төл хорогдсон нь урьд оны мөн үеэс 86.5 хувь 
буюу 2136 төлөөр өсч; 2009-2017 оны мөн үеүдийн дунджаас 1.6 дахин буюу 7246 төлөөр  
буурлаа. Гарсан унаганы 6.2, тугалын 4.6, хурганы 3.1, ишигний 2.4 хувь нь тус бүр 
хорогдов. Хамгийн их хорогдолтой 5 сум Эрдэнэсант, Бүрэн, Сэргэлэн, Баяндэлгэр, 
Баянчандмань  сумд гарсан төлийнхөө 24.7-2.5 хувь буюу 1837-231 төл хорогдуулсан нь 
аймгийн бүх төлийн хорогдлын 77.9 хувийг (бүгд 3589 төл) эзлэв. 

 

 
 

Том малын зүй бус хорогдол 
 

4 сарын 1-ний байдлаар оны эхний малын 2.4 хувь буюу 80128 том мал зүй бусаар 
хорогдсон нь 2016 оны мөн үеэс 2.4 дахин буюу 56269 толгойгоор өсч;  2009-2017 оны мөн 
үеүдийн дунджаас 55.0 хувь буюу 28443 толгойгоор буурлаа. Хамгийн их хорогдолтой 5 
сум Баян-Өнжүүл, Бүрэн, Алтанбулаг, Баянжаргалан, Эрдэнэсант сумд оны эхний 
малынхаа 3.9-1.1 хувь буюу 14499-4253 том мал зүй бусаар хорогдуулсан нь аймгийн бүх 
хорогдлын 63.9 хувь (бүгд 51205) эзлэв.    

Оны эхний тэмээний 0.2, адууны 2.6; үхрийн 3.0; хонины 1.2; ямааны 2.1 хувь нь тус 
бүр хорогдов. Бүх зүй бусаар хорогдсон малын 2.4 хувь нь  өвчнөөр, 34.8 хувь нь хээлтэгч 
мал эзлэв. 
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Мал эмнэлэг 

 
     Мал эмнэлгийн бүх төрлийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 2018 оны эхний 3 сард 
871.2 мянган толгой мал хамруулсан нь 2017 оны мөн үеэс 12.9 хувь буюу 99.3 мянган 
толгойгоор өслөө. Ариутгал халдваргүйтэл 219.7 мян.м2 талбайд хийснээр төлөвлөгөө 23.1 
хувьтай биелэлээ.  Малын халдварт өвчнөөр 136 мал хорогдлоо. 
 

                                                . 

                  
                   Өмчийн бүх төрлийн аж үйлдвэрийн газрууд 2018 оны эхний  3 сард (2010 оны 
зэрэгцүүлсэн үнэнд шилжүүлснээр) 5.7 тэрбум ₮-ийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн нь 2017 
оны мөн үеэс 52.6 хувь  буюу 6.3 тэрбум ₮-өөр буурлаа.     
   Аймгийн нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл буурсан нь ашигт малтмал олборлолт өмнөх 
оноос 80.9 буюу 6.1 тэрбум ₮-өөр буурсан нь нөлөөлөв.  
         Оны үнээр нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлтэнд эзлэх сумдын үйлдвэрлэсэн 
бүтээгдэхүүний хувийн жингээс үзэхэд Жаргалант, Зуунмод, Баянцогт, Заамар, 
Баянчандмань сумд 47.7-2.1 (эдгээр сумдын үйлдвэрлэлт 93.9) хувийг эзлэв. 
   Оны эхний 3 сарын нийт үйлдвэрлэлтэнд дулааны эрчим хүч 52.0, боловсруулах 
үйлдвэрлэл 22.8, ашигт малтмал олборлолт 25.2  хувийг тус тус эзлэв.  
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     Аж үйлдвэрийн салбарын дүнгээр 2018 оны эхний 3 сард оны үнээр 11.0 тэрбум ₮-ийн 
бүтээгдэхүүн борлуулсан нь 2017 оны мөн үеийнхээс 42.7 хувь  буюу 8.0 тэрбум ₮-аар 
буурлаа.  
         Оны үнээр нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлтэнд эзлэх сумдын үйлдвэрлэсэн 
бүтээгдэхүүний хувийн жингээс үзэхэд Заамар, Жаргалант,  Зуунмод, Баянцогт сумд 51.6-
1.0 (эдгээр сумдын борлуулалт 97) хувийг эзлэв.  
Оны эхний 3 сарын  борлуулалтанд  дулааны эрчим хүч 19.5, боловсруулах үйлдвэрлэл 
6.4, ашигт малтмал олборлолт 74.1  хувийг тус тус эзлэв. 
 

 



 26 

    Аж үйлдвэрийн салбарт оны эхний 3 сард нийт 1102 хүн ажиллаж бүтээмж 5.2 сая ₮ 
байгаа нь 2017 оны мөн үеэс 41.8 хувиар буурч, 2016 оны мөн үеэс 4.9 дахин нэмэгдлээ. 

 
 

 

 
     Ахуй үйлчилгээний байгууллагууд оны эхний 3 сард 330 цэгт 496 хүн ажиллаж 559,2 сая 
₮-ийн орлого үйлчилгээний ажил хийж 210.2 сая ₮-ийн зардал гаргаж 36947 хүнд 
үйлчилжээ. Нийт орлогын 24.9 хувь нь оёдол, 13.5 хувь нь гутал, 4.0 хувь нь модон  эдлэл, 
18.9 хувь нь тээврийн хэрэгслийн болон ахуйн техникийн засвар, 23.3 хувь нь үсчин гоо 
засал, гэрэл зураг, 2.8 хувь нь халуун усны, 12.0 хувь нь бусад үйлчилгээний орлого эзлэв. 
 



 27 

 
 

                       

      
     Төв аймгийн барилгын гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж байгууллагууд 2018 оны эхний 3 сард 

274,1 сая ₮-ийн барилга угсралт, их засварын ажил гүйцэтгэлээ. Гүйцэтгэлийг 2016 оны 

мөн үетэй харьцуулахад 2,5 дахин буюу 195,1 сая ₮-өөр өсөв. 
Нийт барилга угсралт, их засварын ажил инженерийн барилга байгууламжид ногдож 
байна.  
Дээрхи ажлуудаас гадна орон нутгийн болон улсын төсвийн санхүүжилт, ТББ, иргэдийн 
санхүүжилтаар манай аймгийн нутаг дэвсгэрт бусад аймаг, хотын харьяат  гүйцэтгэгчид 
2018 оны эхний 3 сард 730,0 сая ₮-ийн дараах ажлуудыг гүйцэтгэжээ. 
 

                                           
 

2018 оны эхний 3 сард авто тээврээр үйлчилгээ хийдэг компани, хоршоо, хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэгч иргэд 33.5 мянган-тонн ачаа, 2625.7 мян.тонн/км-ын ачаа эргэлт 117.2 
мян.хүнд үйлчлэн 10027.7 мян.хүн/км-ийн зорчигч эргэлт гүйцэтгэсэн нь 2017 оноос ачаа 
эргэлт 1167.9 мян.тн/км-ээр буурч, зорчигч эргэлт 5516.1 мян.хүн/км-ээр өслөө.  
Үйлчлүүлсэн хүний тоо 44.8 мянган хүнээр өсч, тээсэн ачаа 2.3 мянган тонноор буурлаа.  
 

Холбоо 
 

       Холбоо ашиглалтын орлого оны эхний 3 сард 60.8 сая ₮ болж, үүнээс хүн амаас орсон 
орлого 20.4 сая ₮ болж, нийт орлогыг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 23.6 хувь буюу 
11.6 сая ₮-өөр өслөө. 
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  Шуудан холбооны албаны үйлчилгээний орлого 20.7 сая ₮ болсон ба нийт орлогын 70.6 
хувь нь хүн амд үйлчилсний орлого байна. Нийт орлогын 29.6 хувийг албан бичгийн 6.0 
хувийг зорчигчдын, 64.4 хувийг бусад  орлого бүрдүүллээ. 
                                                                                                                                                      
 Аймагт үйл ажиллагаа явуулдаг мэдээлэл өгсөн 2 үүрэн телефоны компаны салбар 
нэгжүүд 2018 оны эхний улиралд 509.5 сая ₮-ийн борлуулалт хийж, хэрэглэгчдын тоо 
30573-т хүрлээ.  
 Кабелийн телевизүүд 7.4 сая ₮-ийн үйлчилгээ үзүүлж, КаТВ-ийн цэгийн тоо 1700 байна.  

 

 

 

 
 

 

 

Статистикийн хэлтэс 


