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     Хүн ам, улсын бүртгэл, соёл  
 

Хүн ам   
 

       Улсын бүртгэлийн хэлтсийн мэдээгээр 2020 оны эхний 9 сард төрсөн хүүхэд 1 426; 
нас барсан хүн 429; бусад аймаг хотоос шилжин ирсэн 1 273 хүн бүртгэгдлээ.  

 

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэл. 
 

Аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн мэдээгээр 2020 оны эхний 9 сард нийт 7826 
иргэд, аж ахуйн нэгжийн үл хөдлөх хөрөнгөд баталгаажуулалтыг хийж 154.0 сая ₮-ийн 
орлого орууллаа.      
         Нийт орлогын 12.2 хувийг газар өмчлөлийн үйлчилгээнээс, 74.3 хувийг зээлийн 
барьцаанаас, 0.3 хувийг хувийн орон сууц, хашаа, байшингаас, 0.6 хувийг худалдааны  
үйлчилгээнээс, 1.4 хувийг бэлэглэлээс тус бүр оруулжээ. 
 

        Улсын бүртгэлийн хэлтсийн мэдээгээр 2020 оны эхний 9 сард нийт 7214 иргэд,  аж 
ахуйн нэгжийн үл хөдлөх хөрөнгөд бүртгэл хийснээс үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх 
эрхийн анхны бүртгэл 485; төрөөс үнэгүй хувьчилсан орон сууцны баталгаажуулалт 70; 
төрөөс худалдаж авсан газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 8; төрөөс үнэгүй өмчлүүлсэн 
газрын өмчлөх эрхийн анхны бүртгэл 3551; бэлэглэлийн гэрээ 148; худалдах, худалдан 
авах гэрээ 561; өв залгамжлал 91; барьцааны гэрээ 1068; бусад бүртгэл 1232-г тус бүр 
бүртгүүллээ.    

Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн мэдээгээр 2020 оны 
эхний 9 сард нийт 131 аж ахуйн нэгж шинээр бүртгүүлснээс хязгаарлагдмал 
хариуцлагатай компани /ХХК/ 85; нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллага /НҮТББ/ 8; 
гишүүддээ үйлчилдэг төрийн бус байгууллага /ГҮТББ/ 2; нөхөрлөл /ЗБН/ 9, /ББН/ 8; 
хоршоо 4; төсөвт 11; төрийн өмчит үйлдвэрийн улсын газар /ТӨҮУГ/ 1; үйлдвэрчний 
эвлэлийн байгууллага /ҮЭБ/ 1 тус бүр бүртгүүллээ. 

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн 2020 оны эхний 9 сард 129 аж ахуй нэгж байгууллага 
нэмэлт өөрчлөлт хийлгэснээс үүсгэн байгуулагч өөрчлөгдсөн 33; гишүүн нэмэгдсэн, 
хасагдсан 25; дүрэм шинэчилсэн 11; дахин гэрчилгээ 8; удирдлага өөрчлөгдсөн 21; үйл 
ажилгааны чиглэл өөрчлөгдсөн 13; дүрмийн сан нэмэгдсэн хасагдсан 9; хаяг өөрчлөгдсөн 
3; нэр хэлбэр өөрчлөгдсөн 1; татан буугдсан 4; салбар бүртгүүлсэн 1 тус бүр бүртгүүллээ. 
Газар өмчлөх тухай хүсэлт гаргасан иргэдийн  99.5 хувь 68178 иргэнд 12108.5 га газрыг  
Засаг даргын захирамжаар газар өмчлүүлэхээр шийдвэрлэсэн нь 2019 оны мөн үеэс 4059 
хүнээр, газрын хэмжээ 397.7 га-гаар тус бүр өслөө.  
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  Соёл 

 
Урлаг, соёлын (Монгол туургатан театр, Музей , Солонго цогцолбор) байгууллагууд 6447 
хүнд үйлчилсэн нь өмнөх оны мөн үеэс 623253 мянган хүнээр буурчээ. 11.4 сая ₮-ийн 
орлого орууллаа.  

 Нийгмийн даатгал, нийгмийн халамж 
    

Нийгмийн даатгал  
 

    Нийгмийн даатгалын байгууллагын мэдээгээр 2020 оны эхний 9 сард НДШ-ийн орлого 
19.8 тэрбум.₮ болж төлөвлөгөө 143.0 хувь биелэлээ. Төлөвлөгөөг бүх сум 2.2-74.5 хувиар 
давуулан биелүүллээ. Сайн дурын НДШ-ийн орлого 2.5 тэрбум.₮ болж төлөвлөгөө 144.6 
хувиар биелэв. Төлөвлөгөөг Баянхангай сум 80.6 хувиар тасалж, бусад 26 сум 2.3 хувиас 
1.1 дахин давуулан биелүүлэв. 
Тэтгэвэр, тэтгэмжид 50.6 тэрбум.₮ зарцуулж, олголт 100.0 хувь боллоо. Олгосон тэтгэвэр, 
тэтгэмжийн 82.1 хувийг өндөр настны, 9.9 хувийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн, 3.2 
хувийг тэжээгчээ алдсаны, 4.8 хувийг цэргийн тэтгэвэрт тус бүр зарцуулжээ.  
Нийгмийн даатгалын сангаас олгосон дундаж тэтгэвэр 375 263.3 ₮ боллоо. 
    Нийгмийн даатгалын нийт зарлагын 33.9 хувийг орлогоороо бүрдүүлснээс тэтгэврийн 
даатгалын сангийн 27.3%; тэтгэмжийн даатгалын сангийн 71.8%; эрүүл мэндийн даатгалын 
сангийн 87.9%; үйлдвэрлэлийн осол мэргэжлээс шалтгаалах өвчний даатгалын сангийн 
84.8%; ажилгүйдлийн даатгалын сангийн 31.9%-ийг тус тус бүрдүүлжээ. 

 

 
 

2020 оны 9-р сарын эцэст нийгмийн даатгалын сангийн авлага 1.4 тэрбум.₮, өглөг 143.0 
сая.₮ боллоо. 

 

Нийгмийн халамж 
 

Нийгмийн халамж, үйлчилгээний хэлтсийн мэдээгээр 2020 оны эхний 9 сарын 
нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж, тусламжийг 68 543 хүнд олгож, 31.3 тэрбум ₮-ийг 
зарцуулж 2019 оны мөн үеэс хүний тоо 9.1 хувь 8 720 хүнээр, зарцуулсан мөнгөний хэмжээ 
1.2 дахин 17.1 тэрбум ₮-өөр тус бүр өслөө.  
       Нийгмийн халамжийн дундаж тэтгэвэр 224 600₮ болжээ. Олгосон тэтгэвэр, тэтгэмж, 
тусламжийн 69.6 хувийг хүүхдийн хөгжил сангийн мөнгө; 12.3 хувийг халамжийн тэтгэвэр; 4.6 
хувийг төрөл бүрийн нөхцөлт мөнгөн тусламж; 2.8 хувийг насны хишгийн зардал; 1.5 хувийг 
ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд нийгмийн хамгааллын хуулийн дагуу олгогдож 
байгаа хөнгөлөлт, тусламж; 0.7 хувийг цалинтай ээж хөтөлбөрийн зардал; 0.3 хувийг алдар 
цолтой ахмадуудад үзүүлсэн хөнгөлөлт, тусламж; 0.2 хувийг нийгмийн халамжийн дэмжлэг 
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ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛ 
 
 

туслалцаа шаардлагатай иргэнд үзүүлэх хөнгөлөлт, нөхцөлт мөнгөн тусламжид; 0.1 хувийг 
жирэмсэн болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эхчүүдийн мөнгөн тэтгэмжид тус бүр зарцуулжээ. 
  

 

 

 

Аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Эрүүл мэндийн даатгалын тасгийн мэдээгээр эрүүл 

мэндийн даатгалын сангийн орлого 2020 оны эхний 9 сард 7.7 тэрбум.₮ болж, эрүүл 

мэндийн даатгалын сангийн тусламж, үйлчилгээний зардалд 4.9 тэрбум.₮ зарцуулав. 

Аймгийн хэмжээнд 2020 оны эхний 9 сард эрүүл мэндийн даатгалд давхардсан тоогоор 

80.0 мянган даатгуулагч хамрагдсаны 17.0 хувь нь шимтгэлийг ажил олгогч, даатгуулагч 

хариуцан төлсөн иргэд, 9.5 хувь нь шимтгэлийг өөрөө хариуцан төлсөн иргэд, 73.5 хувь нь 

шимтгэлийг улсын төсвөөс хариуцсан иргэд байна. Аймгийн хэмжээнд эрүүл мэндийн 

даатгалын сангаас үнийн хөнгөлөлт үзүүлдэг зайлшгүй шаардлагатай эмийн борлуулт 

2020 оны эхний 9 сард 597.5 сая.₮ болов. 

Зүрх судасны эмийн борлуулалт 334.6 сая.₮ болж нийт борлуулалтын 56.0 хувийг, 

халдварын эсрэг эм бэлдмэл 100.7 сая.₮ болж нийт борлуулалтын 16.9 хувийг, ходоод, 

гэдэсний замын өвчнийг эмчлэх эмийн борлуулалт 53.5 сая.₮ болж нийт борлуулалтын 

9.0 хувийг, сэтгэцийн болон зан үйлийн эмгэгийг эмчлэх эм 40.0 сая.₮ болж 6.7 хувийг, 

даавар, дааврын үйлдэлт бусад бэлдмэл ба жирэмслэлтээс сэргийлэх бэлдмэл 26.8 

сая.₮ болж 4.5 хувийг, өвдөлт намдаах, халуун бууруулах, үрэвслийн эсрэг эм 14.1 сая.₮ 

болж 2.4 хувийг тус тус эзэлжээ.                                         
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      2020 оны эхний 9 сард 10 395 өвчтөн эмнэлэгт хэвтэн эмчлэгдэн гарсан нь нэг 
өвчтөнд дунджаар 7.4 ор хоног ногдлоо. 
      Эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээгээр 2020 оны эхний 9 сард 830 хүүхэд мэндэлсэн 
нь 2019 оны мөн үеэс 9 хүүхдээр өслөө. 
       Он гарсаар 1 хүртэлх насандаа нас барсан хүүхдийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 4 
хүүхдээр буурлаа. 
 

 

       Эмнэлгийн мэдээгээр 2020 оны эхний 9 сард 301 хүн нас барсан нь 2019 оны мөн 
үеэс 21.3 хувиар буурлаа. Нас барсан хүний 17.9 хувь буюу 54 нь эмнэлэгт нас баржээ. 
       Нас баралтыг шалтгаанаар аваад үзвэл хорт хавдарын нас баралт хамгийн өндөр 
26.6 хувь, гадны шалтгаан 17.3 хувийг эзлэв. 
       2020 оны эхний 9 сард халдварт өвчнөөр 401 хүн өвчилсөн нь өмнөх оны мөн үеэс 
28.0 хувь буюу 156 хүнээр буурлаа. Халдварт өвчлөлийг өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулбал цусан суулга 80 хувь, тэмбүү 24.1 хувь, заг хүйтэн 25.5 хувь, трихомениаз 
25.0 хувь тус тус өсчээ. 10000 хүнд ногдох халдварт өвчлөл аймгийн дундаж 43 байгаа 
бол: Зуунмод 125, Баян 60, Сэргэлэн 56, Сүмбэр 49,  Дэлгэрхаан 47 ногдлоо.  
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     2020 оны 9 дүгээр сард ХХҮГ-ын хөдөлмөрийн хэлтэст бүртгэлтэй  ажилгүйчүүдийн тоо 
177 болж, 2019 оны  мөн үеэс 70 хүнээр, өмнөх сараас 96 хүнээр тус тус буурав. 
    Ажилгүйчүүдийн 52.0 хувь буюу 92 нь эмэгтэйчүүд юм. 2020 оны эхнээс 462 ажлын 
байр захиалгад бүртгэгдсэн бол зуучлалаар 260 ажлын байранд иргэд ажилд оров. Ажилд 
зуучлагдсан иргэдийн 63.5 хувь буюу 165 нь эмэгтэйчүүд байв. Ажилгүйчүүдийн 
бүртгэлээс оны эхнээс 1120 иргэн хасагдлаа. 
   Аймгийн бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн 38.3 хувь нь Зуунмод суманд;  19.1 хувь нь 
Баянжаргалан суманд; 11.3 хувь нь Баянхангай суманд; 6.2 хувь нь Эрдэнэсант; 5.6 хувь 
нь Борнуур суманд бүртгэгджээ. 
   Тайлант сард бүртгүүлсэн 120 ажилгүй иргэний 38.3 хувь нь сургуулиа төгссөн, чөлөө 
авсан; 30.0 хувь нь шилжин суурьшсан; 4.2 хувь нь орон тооны цомхтголоор; 2.5 хувь нь 
байгууллага татан буугдсан; 1.7 хувь нь цэргээс халагдсан; 1.7 хувь нь гадаадаас эргэж 
ирсэн; 1.7 хувь нь гүйцэтгэж буй ажилдаа тэнцэхгүй болсон; 19.2 хувь нь бусад  
шалтгаанаар тус тус  бүртгүүлжээ.  
    Ажилгүйчүүдийг боловсролын түвшингөөр хуваавал 20.9% нь дээд; 3.4% нь тусгай 
дунд; 5.6% нь мэргэжлийн анхан шатны; 58.2% нь бүрэн дунд; 7.9% нь бүрэн бус дунд; 
2.3% нь бага; 1.7% нь боловсролгүй  иргэд юм.      
    Аймгийн хэмжээнд хөдөлмөрийн насны 10000 хүнд дунджаар 30 ажилгүйчүүд ногдож 
байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 10 хүнээр бага ногдов. Аймгийн дундажтай сумдын 
дунджийг харьцуулбал Борнуур, Эрдэнэсант, Бүрэн, Баян, Зуунмод, Баянхангай, 
Баянжаргалан сумдад аймгийн дунджаас олон ажилгүйчүүд (31-327 хүн) ногдов.  
    Тайлант сард бүртгэлтэй ажилгүйчүүдээс ажилд зуучлуулсан 60 иргэний 48.3 хувь нь 
дээд; 43.3 хувь нь бүрэн дунд; 5.0 хувь нь тусгай дунд; 1.7 хувь нь мэргэжлийн анхан 
шатны; 1.7 хувь нь бүрэн бус дунд; боловсролтой иргэд байв. 
    2020 оны эхнээс байнгын ажлын шинэ байранд 373 иргэн ажилд оржээ. Эдийн засгийн 
салбарын ангиллаар ангилбал 27.6 хувь нь Боловсруулах үйлдвэрлэлийн; 23.3 хувь нь 
ХАА, ойн аж ахуй, загас барилт, ан агнуурын; 13.4 хувь нь Бөөний болон жижиглэн 
худалдаа, машин, мотоциклын засвар үйлчилгээний; 9.1 хувь нь Зочид буудал, байр, сууц 
болон нийтийн хоолны үйлчилгээний; 7.8 хувь нь Боловсролын;  7.0 хувь нь Төрийн 
удирдлага ба батлан хамгаалах үйл ажиллагаа, албан журмын нийгмийн хамгаалал; 2.7 
хувь нь барилгын; 1.9 хувь нь урлаг, үзвэр, тоглоом, наадмын үйл ажиллагааны; 1.9 хувь 
нь үйлчилгээний бусад үйл ажиллагааны; 1.3 хувь нь Санхүүгийн болон даатгалын үйл 
ажиллагааны; 1.3 хувь нь Удирдлагын болон дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааны; 0.8 хувь 
нь Тээвэр ба агуулахын  үйл ажиллагааны; 0.3 хувь нь Мэргэжлийн шинжлэх ухаан болон 
техникийн үйл ажиллагааны салбаруудад тус тус ажилд орлоо. Нийт байнгын ажлын 
шинэ байрыг бий болгосон хөрөнгийн эх үүсвэрээр ангилбал 44.2 хувийг улсын төсвийн 
хөрөнгөөр, 34.9 хувийг хувийн хөрөнгөөр, 18.5 хувийг орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр, 0.3 
хувийг гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр, 2.1 хувийг бусад хөрөнгөөр бий болгов. 
Улирлын шинэ ажлын байранд 45, түр ажлын шинэ байранд 514 хүн /дийлэнх нь оготно 
устгалын ажил/ тус тус ажилд оров.  
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10000  ХҮН АМД НОГДОХ АЖИЛГҮЙЧҮҮДИЙГ СУМДААР ҮЗҮҮЛБЭЛ:

Интервал-

хүнээр

Сумын 

тоо

0-2 7

3-10 7

11-31 7

32-327 6

 
 

 Байгаль орчин        
 

2020 ОНЫ АРАВДУГААР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ 
 

Төв аймгийн нутгаар :Энэ сард агаарын дундаж температур болон хур тунадас 
нийт нутгаар ОЖД – ийн орчим байх төлөвтэй. Аравдугаар сард. 2020 оны 10 дугаар 
сард агаарын дундаж температур Сэлэнгэ, Төв, Хэнтийн нутаг, Булганы зүүн, 
Дорнодын хойд хэсгээр ОЖД – аас 1–2°C –аар хүйтэн, бусад нутгаар дунджийн 
орчим байх төлөвтэй. 

 

 
 

Сэрүүсэх үе: Салхи ихэнх хугацаанд 5 – 10 м/с, нэг, хоёр, гуравдугаар арав 
хоногийн эхээр  зарим үед 14 – 16 м/с хүртэл ширүүснэ. 
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Хур тунадас: ОЖД–аар Төв аймгийн хойд хэсгээр 30 – 35 мм, бусад нутгаар 11 – 29 
мм ордог. 

 
Цочир хүйтрэл: Цочир хүйтрэлтийг агаарын  хамгийн бага температурын утгаас 

температур тогтвортой дулаарсан үед 00С – аас доош орсон тохиолдлыг түүвэрлэн 
гаргана. Анхны ба сүүлчийн цочир хүйтрэлтийн дундаж, цочир хүйтрэлт хамгийн эрт, 
хамгийн хожуу тохиолдсон хугацааг боловсруулан гаргаж авна. 1981 – 2019 оны 
наймдугаар сард хамгийн эрт тохиолдсон цочир хүйтрэлтийн хугацаа болон цочир 
хүйтрэлт ажиглагдах дундаж хугацааг (Зураг 5а, 5б)-д тус тус харуулав. Зургаас харахад 
хамгийн эрт тохиолдсон цочир хүйтрэлт 9 дүгээр сарын 1 – нд Хөвсгөл, Дархан, 
Баянхонгор аймгуудад ажиглагдсан байна. Харин олон жилийн дунджаар Алтай, Хангайн 
уулархаг нутагт 9 – р сарын 17 – наас эхэлдэг.  

 

Аюулт үзэгдэл 
 

Аюулт үзэгдэл, осол 2020 оны эхний 9 сард 49 удаа гарсны улмаас 12 хүн амь насаа 
алдлаа. Энэ онд объектын түймэр 34 удаа, шатсан гэр, орон сууцны тоо 58 удаа 
бүртгэгдлээ. Аюулт үзэгдэл, ослын улмаас 2020 оны эхний 9 сард 7.9 тэрбум ₮-ийн 
хохирол учирлаа.  

2019 2020 2020-IX

IX IX 2019-IX

Аюулт үзэгдэл, ослын

тохиолдлын тоо 

Аюулт үзэгдэл, ослын 

улмаас амь насаа алдсан 

хүний тоо 

Шатсан гэр, орон сууцны 

тоо 

Аюулт үзэгдлийн улмаас 

хорогдсон, устгасан мал, 

тэжээвэр амьтаны тоо

Объектын түймрийн тоо 42 34 81.0%

Учирсан хохирлын хэмжээ, 

сая ₮

Тайлбар: *- Онцгой байдлын газрын мэдээ

1252 3400 271.6%

1272.9 7920.8 622.3%

5 12 240.0%

43 58 134.9%

Аюулт үзэгдэл, осол, 2020 оны эхний 9 сарын байдлаар  *

Үзүүлэлт
%

39 49 125.6%

 
 

Төрийн хяналт  
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Стандартчилал хэмжилзүй 

 
Стандартчилал хэмжилзүйн хэлтсийн 2020 оны эхний 9 сарын мэдээгээр нийт 320 

аж ахуй нэгж иргэнд  стандартын салбар сангийн үйлчилгээ үзүүлэв. Тохирлын 
баталгаажуулалт нийт 252 хийснээс тохирлын гэрчилгээ 237, дотоодын бүтээгдэхүүний 
баталгаажуулалт 15; хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалт нийт 2266 хийснээс массын 
хэмжүүр 448, үүнээс жин 392, туухай 53, автомашины жин 3; эзлэхүүн зарцуулалтын 
хэмжүүр 349, үүнээс түгээгүүрийн хошуу 306; мерник 17; сүмбэн метр 24; усны тоолуур 2; 
нэг фазын тоолуур 1299; гурван фазын тоолуур 170-ыг тус бүр баталгаажуулсан байна. 

 

Санхүүгийн хяналт, шалгалт 
 
     Санхүүгийн хяналт, аудитын алба 2020 оны эхний 9 сард 177 аж ахуй нэгж 
байгууллагад хяналт,  шалгалт хийж 889.9 сая ₮-ийн зөрчил, төлбөр илрүүлж төлүүлбэл 
зохих 317.4 сая.₮-ийн акт тавив. Төлбөрийн барагдуулалт 84.4 сая ₮ болж 27.3 хувийн 
биелэлтэй гарлаа. Шалгасан нийт байгууллагын 13.2 хувь буюу 23 нь төлбөр, зөрчилгүй 
шалгагдав. 

 
 

Мэргэжлийн хяналт 

 
       Аймгийн МХГ-ын 2020 оны эхний 9 сарын мэдээгээр шалгалтыг 278 хуулийн этгээд, 
88 иргэн, хяналтыг 109 хуулийн этгээд, 108 иргэнд хийж; 793 зөрчил илрүүлж, 76.5 хувийг 
арилгуулж, 48.6 сая ₮-ийн нөхөн төлбөр тогтоож, 35.9 хувийг барагдуулан, 96.3 сая 
төгрөгийн торгууль, шийтгэвэр оногдуулан 62.3 хувийг  барагдууллаа. 
 

Аудит 
 

      Аймгийн Төрийн аудитын газар 2020 оны 3-р улирлын мэдээгээр 370 байгууллагын 
санхүүгийн тайланд аудит хийснээс 10 байгууллагад итгэл үзүүлж, 168 байгууллагыг 
түүвэрт хамруулан 2 байгууллагад аудит хийгээгүй ба 190 байгууллагад бие дааж дүгнэлт 
гаргалаа. Дүгнэлтийг төрлөөр үзвэл 170 нь зөрчилгүй, 18 нь хязгаарлалттай, 1 нь сөрөг 
дүгнэлт авч, 1 байгууллагын санхүүгийн тайланд санал дүгнэлт гаргахаас татгалзжээ. 
Аудитын үйлчилгээний төлбөр нийт 56.9 сая ₮-ийг хараат бус аудитын компанид 
орууллаа. 

    Тайлангийн хугацаанд 29.4 тэрбум ₮-ийн 314 төлбөрийн акт, албан шаардлагыг тавив. 
Үүнийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал акт, албан шаардлагын тоо 26.1 хувиар, үнийн 

дүн 17.8 хувиар тус тус өсөв. Мөн 7.3 тэрбум ₮-ийн 180 акт, албан шаардлагыг 
барагдуулсан нь үнийн дүнгээр биелэлт 24.7 хувь; акт, албан шаардлагын тоогоор 57.3 
хувьтай гарлаа. 
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Тайлангийн хугацаанд нийт 76.3 тэрбум ₮-ийн 1194 алдаа, зөрчил илрүүлсэн. Үүнээс 
19.8 тэрбум ₮-ийн 271 алдаа, зөрчлийг залруулсан. Алдаа зөрчлийг өмнөх оны мөн 
үетэй харьцуулахад хууль тогтоомжийн хэрэгжилттэй холбоотой зөрчил 7.0 пунктээр; 
худалдан авалттай холбоотой алдаа 3.4 пунктээр; зориулалт бус зарцуулалттай 
холбоотой зөрчил 1.7 пунктээр; арвилан хэмнэлт, үр ашиг, үр нөлөөтэй холбоотой 
зөрчил 0.9 пунктээр; улсын төсвийн орлого бүрдүүлэлттэй холбоотой зөрчил 0.1 
пунктээр тус тус өсч, НББ, тайлагналтай холбоотой зөрчил 5.8 пунктээр; дотоод хяналт, 
хариуцлагатай холбоотой зөрчил 2.2 пунктээр; орон нутгийн төсвийн орлого 
бүрдүүлэлттэй холбоотой зөрчил 1.2 пунктээр; төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлтэй 
холбоотой зөрчил 0.6 пунктээр; бусад зөрчил 3.1 пунктээр тус тус буурав. 

 

Тайлант хугацаанд нийт 581 зөвлөмж хүргүүлсэн ба 38.6 хувь нь бүртгэл тайлагналын; 
33.0 хувь нь хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн; 5.9 хувь нь дотоод хяналтыг сайжруулах, 
11.0 хувь нь худалдан авалттай холбоотой; 3.5 хувь нь орлого бүрдүүлэлттэй холбоотой; 
3.4 хувь нь арвилан хэмнэх, үр ашиг, үр нөлөөг сайжруулах; 0.9 хувь нь төсвийн 
төлөвлөлт, гүйцэтгэлтэй холбоотой; 0.5 хувь нь зориулалт бус зарцуулалттай холбоотой; 
3.3 хувь нь бусад  зөвлөмжүүд байв. 
 

          

 

Цагдаагийн байгууллагын мэдээгээр 2020 оны эхний 9 сард аймгийн хэмжээнд 619 гэмт 

хэрэг бүртгэгдэж 482 хүн холбогдож , иргэдийн өмчид 2.9 тэрбум ₮-ийн хохирол учирлаа. 
     Гарсан гэмт хэргийн 37.2 хувь нь хулгай, 31.9 хувь нь иргэний эрүүл мэнд эрх чөлөөний 
эсрэг, 9.8 хувь нь замын осол, 1.3 хувь нь хүний амь, 19.8 хувь нь бусад хэрэг тус бүр 
эзлэв. Баянцогт, Сэргэлэн, Аргалант, Баянхангай, Өндөрширээт, Эрдэнэ, Лүн, Баян-
Өнжүүл сумдад 10000 хүнд 391-126 гэмт хэрэг ногдсон нь аймгийн дунджаас (100)-аас 
харьцангуй их байна.     
Гэмт хэргийн тоо 2019 оны мөн үеэс 52 хэргээр буурлаа.   
Зуунмод суманд 13 эмэгтэй, 231 эрэгтэй нийт 244 хүн эрүүлжүүлэгдсэн байна.  
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      Гарсан гэмт хэргийн 24.1 хувь нь бүлгээр 34.4 хувь нь согтуугаар үйлдэгджээ. 
     Гэмт хэргийн улмаас 248 хүн гэмтэж, 33 хүн нас барлаа. 
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Шүүхийн шинжилгээ 

 
Шүүхийн шинжилгээний алба 2020 оны 3-р улирлын байдлаар 366 гэмт хэргийн үзлэгт 
оролцож криминалистикийн шинжилгээ 131, шинжилгээ магадлагаа 383, задлан 
шинжилгээ 136, хэргийн газрын үзлэгээр илрүүлсэн ул мөр 378, гарын мөрийн санг 
баяжуулсан 288, гэмтлийн зэрэг тогтоох үзлэг 617-г хийж гүйцэтгэжээ. 
   Шүүх эмнэлэгийн шинжилгээ нийт 915 удаа хийснээс 617 нь хүний биед гэмтэлийн 
зэрэг тогтоох, 143 нь цогцосийн, 143 нь эд эсийн, 12 нь хүний биед хийсэн бусад 
шинжилгээнүүд эзэлжээ. 

Прокурор 
 

Төв аймгийн прокурорын газрын 2020 оны 3-р улирлын мэдээгээр цагдаагийн байгууллагаас 
ирсэн 1329, авлигатай тэмцэх газраас 17 гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэл ирсэнээс 
462–г хуулийн хугацаанд шийдвэрлэж, прокуророос гаргасан шийдвэрээр хэрэг бүртгэлийн 
хэрэг нээсэн 556 тогтоолтой танилцаж, эрүүгийн хэрэг үүсгэсэн 140, хэрэг бүртгэлийн хэрэг 
нээхээс татгалзсан 557-г  шийдвэрлэж, 94 гомдол мэдээлэл үлдлээ. 
Прокурорын газрын 2020 оны 3-р улирлын мөрдөн шалгах ажиллагаанд цагдаагийн 
байгууллагаас 48, авилгатай тэмцэх газраас 1, ирсэнээс хийсэн шалгалт 26, илрүүлсэн 
зөрчил 21, бичсэн шаардлага 3 хяналт шалгалтын явцад арга хэмжээ авахуулсан хүн 3, 
нийт учруулсан хохирол 3.3 тэрбум төгрөгөөс нөхөн төлөгдсөн нь 720.0 сая төгрөг байна.  
Хэрэг бүртгэлийн ажиллагаанд тавьсан хяналтын мэдээгээр цагдаагийн байгууллагаас 
ирсэн 1461, авилгатай тэмцэх газраас 24, нийт 1485 хэрэг бүртгэлд хяналт хийсэнээс  
хөнгөн хэрэг 1047, хүнд хэрэг 405 хэрэг бүртгэгдлээ. 
Мөрдөн байцаалтын ажиллагаанд тавьсан хяналтын мэдээгээр цагдаагийн байгууллагаас 
ирсэн 677, авлигатай тэмцэх газраас 12, нийт 689 хэрэг бүртгэлд хяналт хийсэнээс хөнгөн 
530, хүнд 197 хэрэг бүртгэгдлээ. Шүүхэд шилжүүлсэн 475, түдгэлзүүлсэн 3, хэрэгсэхгүй 
болгосон үндэслэл 10 байна. 

                          Ш ү ү х 
       

Шүүх байгууллагын мэдээгээр 2020 оны эхний 9 сард 186 эрүүгийн гэмт хэргээр 100 хүн ял 
шийтгүүлсний 37.6 хувь нь замын осол, 18.3 хувь нь хулгай, 10.2 хувь нь хүнд гэмтээх, 3.8 
хувь нь хүн амины, 2.7 хувь нь хүчин, 2.2 хувь нь танхай дээрэм 27.3 хувь нь бусад хэрэг 
эзлэв. Эдгээр таслан шийдвэрлүүлсэн бүх хүний 28.0 хувь нь хорих, 14.0 хувь нь хорихоос 
бусад, 58.0 хувь нь торгох ялаар шийтгүүлжээ. Гэмт хэргийн улмаас 33 хүн нас барж, 1.3 
тэрбум ₮-ийн хохирол учирсан нь тогтоогдлоо. Иргэний 1383 хэрэг шийдвэрлэв.  
Давж заалдах шатны шүүхээр эрүүгийн 56, иргэний 18, хяналтын шатны шүүхээр эрүүгийн 8 
хэргийг тус бүр хянан шийдвэрлэжээ. 2019 оны мөн үеэс шүүхээр таслан шийдвэрлүүлсэн 
эрүүгийн гэмт хэрэг 35-аар, иргэний хэрэг 336 хэргээр тус бүр өслөө. 
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Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэл 

 
      Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн албаны 2020 оны эхний 9 сарын мэдээгээр  
ажиллагаа хийгдэж байгаа 622 гүйцэтгэх хуудсанд нийт 7.0 тэрбум ₮-ийн төлбөр тэтгэлэг 
ногдов. Үүнээс биелүүлбэл зохих 583 гүйцэтгэх хуудасны 5.7 тэрбум ₮-өөс 285 хуудасны 
1.6 тэрбум ₮-ийг биелүүлж, бодит биелэлтийн хувь гүйцэтгэх хуудасны тоогоор 48.9 
үнийн дүнгээр 28.5 хувь болж 2019 оны мөн үеэс гүйцэтгэх хуудасны биелэлт 1.2 
нэгжээр, үнийн дүнгийн биелэлт 0.4 нэгжээр тус бүр өслөө. 
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Төсвийн орлого 2020 оны эхний 9 сард орон нутаг ба аймагт төвлөрүүлснээр 
орлого 19.2 тэрбум ₮, зарлага 62.6 тэрбум ₮ болж, аймаг, орон нутгийн төсвийн орлогоор 
тооцоход орлогын төлөвлөгөө 121.1 хувь биелэгдэж, үндсэн нэрийн татварын 
орлогуудаас; Галт зэвсгийн албан татвар; Агнуурын нөөц ашигласны төлбөр, агнах барих 
зөвшөөрлийн хураамж; Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашигласны төлбөр; Ус, 
рашаан ашигласны төлбөр; Орон нутгийн газрын төлбөр; Бусад орлого;  Хөрөнгө 
борлуулсны орлогын төлөвлөгөө биелэгдсэнгүй. 

Аймгийн төсвийн орлого 2019 оны мөн үеэс 5.4 хувь буюу 980.1 сая ₮-өөр өслөө. 
Аймгийн төсвийн орлогын 88.1 хувийг татварын, 11.6 хувийг татварын бус орлого, 0.3 
хувийг хөрөнгө борлуулсны орлогууд бүрдүүлж байгаа нь 2019 оны мөн үеэс татварын 
орлого 1.1 нэгжээр өсч; татварын бус орлого 0.9 нэгжээр; хөрөнгө борлуулсны орлого 0.2 
нэгжээр тус бүр буурлаа. 
         Аймгийн нийт 3 шатны орлого 19.6 тэрбум ₮ болж аймгийнх 13.9 тэрбум ₮ буюу 61.6 
хувь;  сумынх 5.3 тэрбум ₮ буюу 23.5 хувь; улсынх 3.3 тэрбум ₮ буюу 14.8 хувийг тус бүр 
бүрдүүлжээ. 
 

 
 

2019 оны мөн үеэс төсөвт байгууллагуудын өглөг 1.1 дахин буюу 267.3 сая ₮-өөр буурч 
235.3 сая ₮ болж,  авлага 6.0 хувь буюу 18.8 сая ₮-өөр өсч 330.7 сая ₮ боллоо. 
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төлөвлөгөө гүйцэтгэл хувь төлөвлөгөө гүйцэтгэл хувь

Эрдэнэ 221  047.3 797  242.9 360.7% ↑ Аргалант 101  948.7 192  099.0 188.4% ↑

Аргалант 43  990.7 101  684.2 231.1% ↑ Баяндэлгэр 62  898.7 103  453.4 164.5% ↑

Мөнгөнморьт 141  395.5 254  870.4 180.3% ↑ Дэлгэрхаан 45  820.3 68  465.5 149.4% ↑

Цээл 39  206.0 64  229.3 163.8% ↑ Баянцагаан 78  074.0 111  405.1 142.7% ↑

Батсүмбэр 228  334.7 363  578.7 159.2% ↑ Бүрэн 76  687.5 107  156.3 139.7% ↑

Эрдэнэсант 85  578.7 134  536.4 157.2% ↑ Лүн 83  940.3 117  016.5 139.4% ↑

Баянхангай 40  535.1 61  398.8 151.5% ↑ Сэргэлэн 3 106  655.7 4 313  983.0 138.9% ↑

Баянцогт 43  890.9 65  056.7 148.2% ↑ Өндөрширээт 56  304.3 75  193.8 133.5% ↑

Лүн 219  821.2 308  019.9 140.1% ↑ Баян-Өнжүүл 56  348.0 73  607.9 130.6% ↑

Заамар 406  652.9 543  001.5 133.5% ↑ Эрдэнэсант 141  948.4 182  924.7 128.9% ↑

Баянчандмань 226  482.3 300  123.4 132.5% ↑ Батсүмбэр 234  813.6 300  700.6 128.1% ↑

Борнуур 119  803.9 153  599.8 128.2% ↑ Алтанбулаг 188  488.2 237  996.0 126.3% ↑

Бүрэн 55  732.4 66  586.5 119.5% ↑ Баянхангай 59  405.3 74  611.6 125.6% ↑

Сэргэлэн 336  643.4 386  300.1 114.8% ↑ Цээл 111  645.1 130  790.3 117.1% ↑

Зуунмод 727  096.2 810  457.1 111.5% ↑ Мөнгөнморьт 99  831.8 116  446.1 116.6% ↑

Баянжаргалан 38  445.8 42  196.9 109.8% ↑ Сүмбэр 109  143.4 125  302.8 114.8% ↑

Угтаал 43  851.5 47  877.7 109.2% ↑ Баянцогт 122  614.5 137  148.1 111.9% ↑

Архуст 32  644.0 34  892.4 106.9% ↑ Зуунмод 2 703  315.7 2 925  483.4 108.2% ↑

Баяндэлгэр 47  524.5 48  248.1 101.5% ↑ Эрдэнэ 356  346.0 355  689.7 99.8% ↓

Баянцагаан 45  161.7 44  414.2 98.3% ↓ Угтаал 122  785.2 121  697.9 99.1% ↓

Сүмбэр 31  418.0 30  619.9 97.5% ↓ Борнуур 183  633.9 181  737.1 99.0% ↓

Баян-Өнжүүл 66  271.8 62  667.7 94.6% ↓ Баянжаргалан 63  342.3 61  420.1 97.0% ↓

Алтанбулаг 213  133.9 145  200.7 68.1% ↓ Архуст 105  959.2 101  059.8 95.4% ↓

Жаргалант 440  663.5 243  031.3 55.2% ↓ Жаргалант 312  320.8 294  895.3 94.4% ↓

Баян 192  118.3 95  162.2 49.5% ↓ Заамар 1 950  767.0 1 825  075.3 93.6% ↓

Өндөрширээт 106  754.4 49  531.8 46.4% ↓ Баян 669  440.4 486  103.4 72.6% ↓

Дэлгэрхаан 99  618.5 38  762.3 38.9% ↓ Баянчандмань 473  362.2 343  437.8 72.6% ↓

Төвлөрсөн Төвлөрсөн -152  600.0 704  247.5 -461.5% ↓

Дүн 4 293  817.1 5 293  290.9 123.3% Дүн 11 525  240.5 13 869  148.1 120.3%

төлөвлөгөө гүйцэтгэл хувь төлөвлөгөө гүйцэтгэл хувь

Баянцагаан 11  069.0 77  020.3 695.8% ↑ Эрдэнэ 616  975.3 1217  767.2 197.4% ↑

Эрдэнэсант 39  361.2 85  629.2 217.5% ↑ Аргалант 168  835.3 317  618.0 188.1% ↑

Баян 29  231.5 56  534.8 193.4% ↑ Баянцагаан 134  304.7 232  839.6 173.4% ↑

Баянчандмань 153  338.6 282  936.3 184.5% ↑ Мөнгөнморьт 245  951.2 378  196.9 153.8% ↑

Лүн 3  204.9 5  626.5 175.6% ↑ Эрдэнэсант 266  888.3 403  090.3 151.0% ↑

Бүрэн 1  713.6 3  003.9 175.3% ↑ Батсүмбэр 495  538.7 704  904.5 142.3% ↑

Баян-Өнжүүл 1  302.0 2  169.5 166.6% ↑ Лүн 306  966.4 430  662.9 140.3% ↑

Эрдэнэ 39  582.0 64  834.7 163.8% ↑ Баяндэлгэр 115  706.8 159  848.3 138.1% ↑

Баяндэлгэр 5  283.6 8  146.8 154.2% ↑ Баянхангай 101  369.0 137  808.4 135.9% ↑

Мөнгөнморьт 4  723.9 6  880.3 145.6% ↑ Бүрэн 134  133.5 176  746.7 131.8% ↑

Угтаал 28  073.5 38  545.6 137.3% ↑ Цээл 160  989.0 206  645.9 128.4% ↑

Борнуур 13  147.5 17  560.8 133.6% ↑ Сэргэлэн 4 585  246.8 5 652  645.9 123.3% ↑

Дэлгэрхаан 1  766.4 2  336.1 132.3% ↑ Баянцогт 194  266.7 231  014.8 118.9% ↑

Баянжаргалан 1  777.7 2  244.1 126.2% ↑ Баян-Өнжүүл 123  921.8 138  445.1 111.7% ↑

Баянхангай 1  428.6 1  798.1 125.9% ↑ Борнуур 316  585.3 352  897.6 111.5% ↑

Батсүмбэр 32  390.4 40  625.2 125.4% ↑ Сүмбэр 148  461.8 164  191.9 110.6% ↑

Өндөрширээт 2  437.6 3  055.4 125.3% ↑ Баянчандмань 853  183.1 926  497.5 108.6% ↑

Жаргалант 19  651.7 24  388.6 124.1% ↑ Угтаал 194  710.2 208  121.2 106.9% ↑

Архуст 8  714.5 10  087.5 115.8% ↑ Зуунмод 4 714  524.0 5 020  072.1 106.5% ↑

Цээл 10  137.9 11  626.3 114.7% ↑ Баянжаргалан 103  565.8 105  861.1 102.2% ↑

Алтанбулаг 69  640.3 73  556.0 105.6% ↑ Заамар 2 576  926.2 2 591  239.0 100.6% ↑

Сүмбэр 7  900.4 8  269.2 104.7% ↑ Архуст 147  317.7 146  039.7 99.1% ↓

Аргалант 22  895.9 23  834.7 104.1% ↑ Алтанбулаг 471  262.4 456  752.7 96.9% ↓

Баянцогт 27  761.3 28  810.0 103.8% ↑ Өндөрширээт 165  496.3 127  781.0 77.2% ↓

Заамар 219  506.3 223  162.3 101.7% ↑ Дэлгэрхаан 147  205.2 109  564.0 74.4% ↓

Зуунмод 1 284  112.1 1 284  131.6 100.0% ↑ Жаргалант 772  636.0 562  315.2 72.8% ↓

Сэргэлэн 1 141  947.7  952  362.8 83.4% ↓ Баян 890  790.2 637  800.4 71.6% ↓

Төвлөрсөн Төвлөрсөн -152  600.0 704  247.5 -461.5% ↓

Дүн 3 182  100.0 3 339  176.3 104.9% Дүн 19 001  157.6 22 501  615.3 118.4%

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

 

 

Орон нутгийн төсвийн орлого 18.5 тэрбум ₮ болж, төлөвлөгөө 115.6 хувь биелэв. Суманд 
төвлөрүүлэх төсвийн орлого 5.3 тэрбум ₮ болж, төлөвлөгөө 123.3 хувь биелэв. 
Дэлгэрхаан, Өндөрширээт, Баян, Жаргалант, Алтанбулаг, Баян-Өнжүүл, Сүмбэр, 
Баянцагаан сумд 61.1-1.7 хувиар тасалдууллаа.   
Аймагт төвлөрүүлэх төсвийн орлого 13.9 тэрбум ₮ болж төлөвлөгөө 120.3 хувь биелж 
Баянчандмань, Баян, Заамар, Жаргалант, Архуст, Баянжаргалан, Борнуур, Угтаал, 
Эрдэнэ сумд 27.4 -0.2 хувиар тасалдууллаа. 
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Мөнгө, зээл, хадгаламж 

                 
ХААН, Хас, Төрийн банкны салбаруудын дүнгээр 2020 оны эхний 9 сард кассын орлого 
249.5 тэрбум ₮, кассын зарлага 248.7 тэрбум ₮ болж, гүйлгээнд 227.5 тэрбум ₮  байна. 
      ХААН, Хас, Төрийн банкны салбарын нийт зээлийн багц зээлдэгчийн тоо 36627, 
зээлийн багцын дүн 191.7 тэрбум ₮; 2020 онд зээл авсан зээлдэгчийн тоо 42066, олгосон 
зээлийн дүн 123.1 тэрбум ₮ боллоо. 

 

 
Иргэдийн хувийн хадгаламжинд 9 сарын 30-ний байдлаар хугацаатай хадгаламж 84.6 
тэрбум ₮, хугацаагүй хадгаламж 28.6 тэрбум ₮ байна. 

 
9 сарын 30-ны байдлаар иргэдийн харилцах дансны үлдэгдэл 135932 иргэний 22.0 тэрбум 
₮, 1072 байгууллагын 7.3 тэрбум ₮ боллоо. 
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ХААН, Төрийн, Хас банкны салбарууд иргэдийн хадгаламжинд төлж байгаа хугацаатай 
дээд  хүү 1.3-0.6 хувь, хугацаатай доод хүү 0.1-0.7 хувь, хугацаагүй дээд хүү 0.6 хувь,  
хугацаагүй доод хүү 0.1-0.5 хувьтай байна.  
 

 
 

Банк бус санхүүгийн байгууллага 
 

Банк бус санхүүгийн байгууллагууд 2020 оны эхний 9 сард 1951 зээлдэгч гарт  4.1 
тэрбум ₮-ийн зээл олгож, 6.2 тэрбум ₮-ийн зээлийн өрийн үлдэгдэл байгаагийн 373.9 сая 
₮-ийн хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэлтэй  гарлаа. 

  
Арилжааны даатгал.  

 
     Арилжааны даатгал эрхлэн явуулдаг байгууллагууд 2020 оны эхний 9 сард 14074 

даатгуулагчийг хамруулан 711.4 сая ₮-ийн даатгалын хураамж хуримтлуулж, 214.5 сая ₮-
ийн нөхөн төлбөр олгожээ. 
 

Худалдан авах ажиллагаа  
 

               2020 онд Орон нутгийн өмчийн газраас захиалагч байгууллагуудтай хамтран 39.7 
тэрбум.₮-ийн төсөвт өртөг бүхий 103 төсөл арга хэмжээг худалдан авахаар төлөвлөсөн. 
Үүнээс 21 нь буюу 20.4 хувь нь худалдан авах ажиллагаа зохион байгуулахгүй өмнөх онд 
тендер зарласан ажил, ШГБ/ШХА/ШС төсөл, арга хэмжээ юм. Үлдсэн 36.8 тэрбум.₮-ийн 
батлагдсан төсөв бүхий 82 төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг энэ онд 
зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. Зохион байгуулах нийт төсөл, арга хэмжээг өмнөх 
онтой харьцуулбал 27.2 хувиар нэмэгдсэн ч батлагдсан төсөв 7.9 хувиар буурсан.   
3-р улирлын явцын мэдээгээр төлөвлөсөн 82 төсөл арга хэмжээний үнэлгээний хороо 
бүгд байгуулагдсан.  
Зохион байгуулагдаж буй төсөл арга хэмжээний явцыг задалбал 1.8 тэрбум.₮-ийн 4 төсөл 
арга хэмжээний тендерийн баримт бичиг боловсруулж буй, 4.3 тэрбум.₮-ийн 6 төсөл арга 
хэмжээ зарлагдсан. Мөн 910.0 сая.₮-ийн 3 төсөл арга хэмжээний тендерийн нээлтийг 
хийн үнэлгээ хийгдэж байна. Гэрээг  байгуулахаар захиалагчид хүргүүлсэн 29.3 тэрбум.₮-
ийн 62 төсөл арга хэмжээ, захиалагчид гэрээ байгуулах эрх олгосон ч гэрээ байгуулаагүй 
хүлээгдэж буй 276.9 сая.₮-ийн 5 төсөл арга хэмжээ, захиалагч шалгарсан аж ахуй нэгжтэй 
гэрээ байгуулсан 28.1 тэрбум.₮-ийн 57 төсөл арга хэмжээ байна. Оны эхнээс гэрээ 
байгуулагдсан 53 төсөл арга хэмжээнээс 871.1 сая.₮ хэмнэлээ. 
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Захиалагчаас зураг төсөв, ажлын даалгавар, ТЭЗҮ ирүүлээгүй шалтгаанаар хойшлогдсон 
төсөл арга хэмжээ үлдээгүй. Бусад шалтгаанаар зохион байгуулагдаагүй 403.4 сая.₮-ийн 
6 төсөл, арга хэмжээ зохион байгуулагдаагүй хүлээгдэж байна. Нийт худалдан авах 
ажиллагааны хэрэгжилт 92.7 хувь биелэв.  

 

                             
 
а. Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ аймгийн хэмжээнд 2020 оны 9 дүгээр сард суурь он 
буюу 2015 оны 12 дугаар сараас 22.9 хувь, өмнөх оны мөн үеэс 1.7 хувь, оны эхнээс 1.2 
хувиар тус тус өсч, өмнөх сараас 0.1 хувиар буурав.  
   Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ 2020 оны 9 дүгээр сард өмнөх оны мөн үеэс 1.7 
хувиар өсөхөд хувцас, бөс бараа, гутлын бүлгийн үнэ дүнгээрээ 6.3 хувь; хүнсний бараа, 

согтууруулах бус ундааны бүлгийн үнэ дүнгээрээ 5.0 хувь; бусад бараа, үйлчилгээний бүлгийн үнэ 
дүнгээрээ 3.2 хувь; эм, тариа, эмнэлгийн үйлчилгээний бүлгийн үнэ дүнгээрээ 2.7 хувь; 

согтууруулах ундаа, тамхи, мансууруулах бодисын бүлгийн үнэ дүнгээрээ 2.4 хувь; гэр ахуйн 

тавилга, барааны бүлгийн үнэ дүнгээрээ 2.2 хувь; амралт, чөлөөт цаг, соёлын бараа, үйлчилгээний бүлгийн үнэ 

дүнгээрээ 2.1 хувиар өссөн нь голлон нөлөөлжээ. Мөн зочид буудал, нийтийн хоол, дотуур 
байрны үйлчилгээний үнэ дүнгээрээ 0.1 хувиар тус тус өсч, орон сууц, ус, цахилгаан, хийн 
болон бусад түлш бүлгийн үнэ дүнгээрээ 2.0 хувь; тээврийн бүлгийн үнэ дүнгээрээ 6.8 хувиар 

тус тус бууран боловсролын үйлчилгээний бүлгийн үнэ; холбооны хэрэгсэл, шуудангийн 
үйлчилгээний бүлгийн үнэ хэвээр хадгалагдав.  
   Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ 2020 оны 9 дүгээр сард өмнөх сараас 0.1 хувиар 
буурахад хүнсний бараа, согтууруулах бус ундааны бүлгийн үнэ дүнгээрээ 1.4 хувь; тээврийн 

бүлгийн үнэ дүнгээрээ 0.8 хувиар буурсан нь нөлөөлөв. Гэр ахуйн тавилга, барааны бүлгийн үнэ 
дүнгээрээ 1.1 хувь; хувцас, бөс бараа, гутлын бүлгийн үнэ дүнгээрээ 1.0 хувь; эм, тариа, 
эмнэлгийн үйлчилгээний бүлгийн үнэ дүнгээрээ 0.6 хувь; орон сууц, ус, цахилгаан, хийн болон 

бусад түлш бүлгийн үнэ дүнгээрээ 2.0 хувиар тус тус өсөв. Бусад 6 бүлгийн бараа 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнэ тогтвортой байв.  
        2020 оны 9 дүгээр сард өмнөх сараас хэрэглээний сагсны 238 нэрийн бараа, 
үйлчилгээний 21.4 хувийнх нь үнэ өсөж, 7.1 хувийнх нь үнэ буурч, 66.0 хувийнх нь үнэ 
тогтвортой байв. 
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б. Хөдөөд  2020 оны 9 дүгээр сард  бараа үйлчилгээний үнэ тариф суурь он буюу 2015 
оны 12 сартай харьцуулахад 22.5%, өмнөх үеийн мөн үетэй харьцуулахад 4.0%, өмнөх 
сартай харьцуулахад 1.6%-аар тус тус өсөв. 

 

    
     
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын регистрийн санд 2020 оны эхний 9 сард 2 472 аж ахуйн нэгж, 
байгууллага бүртгэлтэй байгаагийн 1 419 буюу 57.4 хувь нь үйл ажиллагаа явуулж байна. 
Регистрийн санд бүртгэлтэй, үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
361 буюу 25.4 хувь нь Зуунмод суманд байна. 
Регистрийн санд 2020 оны эхний 9 сард бүртгэлтэй, үйл ажиллагаа явуулаагүй  1 053  аж 
ахуйн нэгж, байгууллага байгаагийн 581 буюу 55.2 хувь нь үйл ажиллагаагаа эхлээгүй,  
399  буюу 37.9 хувь нь түр зогссон, 50 буюу 4.7 хувь нь бүрэн зогссон, 23 буюу 2.2 хувь нь 
хаяг тодорхойгүй буюу олдохгүй байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагууд байна. 
Үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын 81.0 хувь нь 1-9 
ажиллагчидтай, 7.1 хувь нь 10-19 ажиллагчидтай, 9.7 хувь нь 20-49 ажиллагчидтай,  2.1 
хувь нь 50-иас дээш  ажиллагчидтай байна. 

 

  
 

Ургац хураалт 
 

10 сарын 01-ний байдлаар үр тариа 12 947.8, төмс 139 607.5 тонн, хүнсний ногоо 9 
807.9 тонн   хурааж авлаа. Урьд оны мөн үеэс үр тариа 28 48.7 тонноор, төмс 58 423.6 
тонноор, хүнсний ногоо 5 057.7 тонноор тус бүр өслөө.   
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10 сарын 01-ний байдлаар 24 676 тонн өвс, 1 912 тонн гар тэжээл бэлтгэв.  
 

 
 

Төл бойжилт 

 
     2020 оны 10 сарын 1-ний байдлаар оны эхний төллөх насны хээлтэгчийн 82.0 хувь 1 
897.9 мянган хээлтэгч мал төллөж, 1 906.4 мянган төл гарсны 96.8 хувь 1 845.7 мянган 
төл бойжиж байгаа нь урьд оны мөн үеэс төллөсөн хээлтэгч 2.5 хувь буюу 45.9 мянгаар; 
бойжиж буй төл 1.9 хувь буюу 34.5 мянган төлөөр; 2011-2019 оны мөн үеүдийн дунджаас 
төллөсөн хээлтэгч 28.7 хувь 423.7 мянгаар,  бойжиж  буй төл  27.9 хувь 403.0 мянгаар тус 
бүр өслөө. 
    Оны эхний төллөх насны ингэний 39.6; гүүний 64.5; үнээний 71.6; эм хонины 85.6; эм 
ямааны 82.3 хувь нь тус бүр төллөв. 
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Гарсан төлийн 3.2 хувь 60 724 болох толгой төл хорогдсон нь урьд оны мөн үеэс 14.3 хувь 
буюу 7 611 төлөөр; 2011-2019 оны мөн үеүдийн дунджаас 49.3 хувь буюу 20 061 төлөөр 
тус бүр өслөө. Гарсан ботгоны 1.2, унаганы 2.7, тугалын 1.8, хурганы 2.8, ишигний 4.1 
хувь нь тус бүр хорогдов. Хамгийн их хорогдолтой 5 сум Эрдэнэсант, Баянжаргалан, 
Архуст, Бүрэн, Өндөрширээт сумд гарсан төлийнхөө 20.0-5.1 хувь буюу 13223-5414 төл 
хорогдуулсан нь аймгийн бүх төлийн хорогдлын 68.4 хувийг (бүгд 41 539 төл) эзлэв. 

 

 
 

Том малын зүй бус хорогдол 
 

2020 оны 10 сарын 1-ний байдлаар оны эхний малын 1.6 хувь буюу 78 621 том мал 
зүй бусаар хорогдсон нь 2019 оны мөн үеэс 1.3 дахин буюу 44 624 толгойгоор;  2011-2019 
оны мөн үеүдийн дунджаас 30.9 хувь буюу 22 030 толгойгоор тус бүр өслөө. Хамгийн их 
хорогдолтой 5 сум Баянжаргалан, Бүрэн, Эрдэнэсант, Эрдэнэ, Алтанбулаг сумд оны 
эхний малынхаа 6.5-1.3 хувь буюу 13908-6282 том мал зүй бусаар хорогдуулсан нь 
аймгийн бүх хорогдлын 65.0 хувь (бүгд 51076) эзлэв.    

Оны эхний тэмээний 1.1; адууны 1.4; үхрийн 1.5; хонины 1.4; ямааны 1.9 хувь нь тус 
бүр хорогдов. Бүх зүй бусаар хорогдсон малын 14.0 хувь нь өвчнөөр, 52.6 хувь нь 
хээлтэгч мал эзлэв. 
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Мал эмнэлэг 

 
     Мал эмнэлгийн бүх төрлийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд 2020 оны эхний 9 
сард 1.7 сая толгой мал хамрагдсан нь 2019 оны мөн үеэс 87.3 хувь буюу 735.2 мянган 
толгойгоор өслөө. Ариутгал халдваргүйтэл 1889.3 мян.м2 талбайд хийснээр төлөвлөгөө 
149.4 хувийн гүйцэтгэлтэй биелэгдэж халдварт өвчнөөр 3, паразит өвчнөөр 117 мал тус 
бүр  хорогдлоо. 
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        Өмчийн бүх төрлийн аж үйлдвэрийн газрууд 2020 оны эхний 9 сард (2010 оны 
зэрэгцүүлсэн үнэнд шилжүүлснээр) 34.8 тэрбум ₮-ийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн нь 2019 
оны мөн үеэс 44.0 хувь буюу 27.4 тэрбум ₮-өөр буурлаа.     
Аймгийн нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл буурсан нь ашигт малтмал олборлолт, өмнөх 
оноос 50.2 хувь буюу 26.8 тэрбум ₮-өөр буурсан нь нөлөөлөв.  
        Оны үнээр нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлтэнд эзлэх сумдын үйлдвэрлэсэн 
бүтээгдэхүүний хувийн жингээс үзэхэд Баянчандмань, Жаргалант, Зуунмод, Баянцагаан 
сумд 37.1-14.9 (эдгээр сумдын үйлдвэрлэлт 87.9) хувийг эзлэв. 
         2020 онд нийт үйлдвэрлэлтэнд дулааны эрчим хүч 11.5, боловсруулах үйлдвэрлэл 
12.0, ашигт малтмал олборлолт 76.5 хувийг тус тус эзлэв.  
 

 
 

       Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт 2020 оны эхний 9 сард 38.5 тэрбум. ₮ 
болж өмнөх оны мөн үеэс 58.1 хувь буюу 53.4 тэрбум. ₮-өөр буурлаа. Заамар сум 147.9 
дахин буюу 36.2 тэрбум. ₮-өөр буурсан нь аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний нийт 
үйлдвэрлэл буурахад нөлөөллөө. 
          Оны эхний 9 сард аж үйлдвэрийн гол нэр төрлийн 27 бүтээгдэхүүнээс 9 нэрийн 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл өнгөрсөн оноос нэмэгдлээ. Нэр төрлөөр нь үзвэл: цахилгаан 
дулаан, түгээсэн цэвэр ус, монгол гутал, хэрчсэн гурил, талх, бууз, зуух яндан пийшин, 
төмөр эдлэл, бланк, шингэн сүү зэрэг бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл өсч, сувагжуулалт, 
төмрийн хүдэр, савхин гутал, ундаа рашаан, куртка, өмд, цамц желет, пльто, зүсмэл 
материал, хөвөнтэй бээлий, бяслаг, эсгий гутал, арвайн гурил, ажлын хувцас, гэрийн 
модон эдлэл, алт, монгол дээл, хүснэгт маягт, шохойн чулуу, нарийн боов, спорт хослол, 
угаасан ноос, эмэгтэй хослол, жонш, ногооны консерв, сүүн бүтээгдэхүүн  үйлдвэрлэл 
буурав. 
     Аж үйлдвэрийн салбарын дүнгээр 2020 оны эхний 9 сарын  үнээр 38.5 тэрбум ₮-ийн 
бүтээгдэхүүн борлуулсан нь 2019 оны мөн үеэс 58.1 хувь буюу буюу  53.4 тэрбум ₮-аар 
буурлаа.  
     Оны үнээр нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлтэнд эзлэх сумдын үйлдвэрлэсэн 
бүтээгдэхүүний хувийн жингээс үзэхэд Баянчандмань, Жаргалант, Зуунмод, Баянцагаан 
сумд 37.1-14.9 (эдгээр сумдын үйлдвэрлэлт 87.9) хувийг эзлэв. 
     2020 онд нийт үйлдвэрлэлтэнд дулааны эрчим хүч 11.5, боловсруулах үйлдвэрлэл 
12.0, ашигт малтмал олборлолт 76.5 хувийг тус тус эзлэв.  
 

 
 



 28 

 
  

 
       Аж үйлдвэрийн салбарт 2020 оны эхний 9 сард нийт 1406 хүн ажиллаж бүтээмж 24.8 
сая ₮ байгаа нь 2019 оны мөн үеэс 35.5 хувиар, 2018 оны мөн үеэс 31.6 хувиар тус бүр 
буурлаа. 
 

 
 

 
        Ахуй үйлчилгээний байгууллагууд 2020 оны эхний 9 сард 753 цэгт 883 хүн ажиллаж 
2.9 тэрбум.₮-ийн орлого үйлчилгээний ажил хийж 1.0 тэрбум.₮-ийн зардал гаргаж 232547 
хүнд үйлчилжээ. Нийт орлогын 16.2 хувь нь оёдол, 12.7 хувь нь гутал, 3.3 хувь нь модон  
эдлэл, 16.0 хувь нь тээврийн хэрэгслийн болон ахуйн техникийн засвар, 9.3 хувь нь үсчин 
гоо засал, гэрэл зураг, 6.0 хувь нь халуун усны, 36.0 хувь нь бусад үйлчилгээний орлого 
эзлэв. 
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Аж үйлдвэр, ахуй үйлчилгээний салбарын мэдээний хамралт 
 

        Аж үйлдвэр, ахуй үйлчилгээний салбарын мэдээллийн хамралтыг сүүлийн 3 жилээр 
зэрэгцүүлэхэд 2020 онд 2019 оноос 5.9 хувь буюу 47 цэгээр буурч, 2018 оноос 15.7 хувь 
буюу 118 цэгээр буурав.  

 

 

хамрагдсан үүнээс хамрагдсан үүнээс хамрагдсан үүнээс 2020-III%

/сумдаар/ нэгж ХХЭ нэгж ХХЭ нэгж ХХЭ 2019-III%

бүгд бүгд бүгд

Алтанбулаг 51 49 42 41 42 41 100.0

Аргалант 23 11 14 11 18 16 128.6

Архуст 16 14 13 13 12 10 92.3

Батсүмбэр 48 25 38 23 31 30 81.6

Баян 13 10 13 10 12 11 92.3

Баяндэлгэр 10 10 9 9 8 8 88.9

Баянжаргалан 13 12 11 11 9 7 81.8

Баян-Өнжүүл 13 13 12 12 12 11 100.0

Баянхангай 10 10 10 10 10 9 100.0

Баянцагаан 24 24 21 21 20 18 95.2

Баянцогт 32 32 26 26 27 25 103.8

Баянчандмань 20 16 20 16 21 19 105.0

Борнуур 16 14 16 14 18 16 112.5

Бүрэн 31 31 29 29 26 26 89.7

Дэлгэрхаан 15 15 15 15 15 15 100.0

Жаргалант 27 27 26 25 22 21 84.6

Заамар 62 62 56 56 42 41 75.0

Лүн 20 20 19 19 19 18 100.0

Мөнгөнморьт 19 19 18 18 17 17 94.4

Өндөрширээт 25 25 26 25 22 22 84.6

Сүмбэр 7 7 7 7 6 5 85.7

Сэргэлэн 9 9 9 9 5 5 55.6

Угтаал 25 25 25 25 20 18 80.0

Цээл 22 19 22 19 23 21 104.5

Эрдэнэ 23 15 23 15 29 25 126.1

Эрдэнэсант 40 36 40 36 32 29 80.0

Зуунмод 255 210 238 213 233 216 97.9

Аймгийн дүн 869 760 798 728 751 700 94.1

Төвийн бүс 352 305 322 296 312 291 96.9

Зүүн бүс 94 80 87 76 87 78 100.0

Баруун бүс 250 243 242 234 209 199 86.4

Хойт бүс 173 132 147 122 143 132 97.3

2020-III

АЖ  ҮЙЛДВЭР, АХУЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САЛБАРЫН МЭДЭЭНИЙ ХАМРАЛТ /сумаар/

/Хамрагдсан цэг салбар тоогоор/

2019-III2018-III
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     Төв аймгийн барилгын гүйцэтгэгч аж ахуйн нэгж байгууллагууд 2020 оны эхний 9 сард 

13.3 тэрбум.₮-ийн барилга угсралт, их засварын ажил гүйцэтгэлээ. Гүйцэтгэлийг 2019 оны 

мөн үетэй харьцуулахад 27.5 хувиар буюу 2.9 тэрбум.₮-өөр өсөв. 
Нийт барилга угсралт, их засварын ажлын 28.3 хувь нь орон сууцны барилга 
байгууламжид, 38.0 хувь нь орон сууцны бус барилга байгууламжид, 33.7 хувь нь 
инженерийн барилга байгууламжид ногдов. Үүнийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал 
орон сууцны барилгын ажил 9.7 пунктээр өсч, инженерийн барилга байгууламжийн ажил 
3.3 пунктээр, орон сууцны бус барилгын ажил 6.4 пунктээр тус тус буурав.  

 
Дээрх ажлуудаас гадна орон нутгийн болон улсын төсвийн санхүүжилт, ТББ, иргэдийн 
санхүүжилтээр манай аймгийн нутаг дэвсгэрт бусад аймаг, хотын харьяат  гүйцэтгэгчид 
2020 оны эхний 9 сард 18.5 тэрбум.₮-ийн дараах ажлуудыг гүйцэтгэжээ. 

                                           

БАРИЛГА 
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2020 оны эхний 9 сард авто тээврээр үйлчилгээ хийдэг компани, хоршоо, хувиараа 
хөдөлмөр эрхлэгч иргэд 72.9  мянган-тонн ачаа, 5346.0 мян.тонн/км-ын ачаа эргэлт 173.1 
мян.хүнд үйлчлэн 18061.8 мян.хүн/км-ийн зорчигч эргэлт гүйцэтгэсэн нь 2019 оны мөн 
үеэс ачаа эргэлт 105.7 мян.тн/км-ээр, зорчигч эргэлт 6792.7 мян.хүн/км-ээр буурлаа. 
Үйлчлүүлсэн хүний тоо 94.9 мянган хүнээр, тээсэн ачаа 7.9 мянган тус бүр буурлаа.  

 

                                           
 

         Холбоо ашиглалтын орлого оны эхний 9 сард 105.8 сая ₮ болж, үүнээс хүн амаас 

орсон орлого 32.5 сая ₮ болж, нийт орлогыг өмнөх оны мөн үетэй                                                          

харьцуулахад 39.9 хувь буюу 70.1 сая ₮-өөр буурлаа. 
 

 
  
 

        Шуудан холбооны албаны үйлчилгээний орлого 86.9 сая ₮ болсон ба нийт орлогын 
77.0 хувь нь хүн амд үйлчилсний орлого байна. Нийт орлогын 22.8 хувийг албан бичгийн, 
77.2 хувийг бусад  орлого бүрдүүллээ. 

Кабелийн телевиз 82.5 сая ₮-ийн үйлчилгээ үзүүлж, цэгийн тоо 20965 боллоо.  
 

 

Статистикийн хэлтэс 


