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Аргачлалын тайлбар : 

ОРОН НУТГИЙН ТЄСЄВ 

Тєсвийн орлого, зарлагын тооцоог 
Олон Улсын Валютын Сангийн 
стандарт ангиллаар 1995 оны 10-р 
сараас эхлэн гаргаж байна. Тєсвийн 
орлогын мэдээг аймгийн Татварын 
хэлтэс, тєсвийн зарлага, 
санхїїжилтийн мэдээг СЭЗТС-ийн 
хэлтсээс гаргадаг. 

Тєсвийн орлогын мэдээг 
хэрэглэгчдэд илїї тодорхой болгох 
зорилгоор аймгийн нийт тєсвийн 
орлого, їїнээс улсын тєвлєрсєн тєсєвт 
тєвлєрїїлэх орлогын тєлєвлєгєєний 
биелэлт, орон нутгийн тєсєвт( аймгийн ) 
тєвлєрїїлэх орлогын тєлєвлєгєєний 
биелэлт гэж салгаж харууллаа. 

Тєсвийн зарлагыг эдийн засгийн 
салбарын ангиллаар гаргаж, улсын 
тєсвийн байгууллагууд, орон нутгийн 
тєсвийн байгууллагууд гэж тус тусдаа 
гарсныг нэгтгэж орууллаа. 

ЇНЭ 
Аймгийн тєвийн хїнсний зах дээр 
борлогдож байгаа хєдєє аж ахуйн 
гаралтай хїнсний бїтээгдхїїн, ноос, 
ноолуур, арьс шир зэрэг зарим 
бїтээгдхїїний зах зээлийн дундаж 
їнийг харуулав. 

Хэрэглээний їнийн индекс гэдэг нь єрх 
орлогоороо єєрсдийн хэрэгцээнд 
худалдан авсан, їйлчлїїлсэн хамгийн 
чухал, эн тэргїїний нийтлэг хэрэгцээтэй 
бараа, їйлчилгээний їнийн 
єєрчлєлтийг тэдгээрийн хэрэглээний 
зардалд эзлэх хувиар жигнэсэн дундаж 
юм. 

2006 оноос эхлэн хэрэглээний 
сагсны нэр тєрлийг шинэчилж 194 нэр 
тєрєл болгож 2005 оны 12-р сарын 
їнээр суурилан ХЇИ-ийг тооцож байна. 

АЖ ЇЙЛДВЭР 

Аж ахуйн нэгжїїдийг эдийн засгийн 
їйл ажиллагаар нь ангилахдаа НЇБ-ийн 
эдийн засгийн їйл ажиллагааны Олон 
улсын стандарт ангиллыг мєрдєж 
байна.

Аж їйлдвэрийн борлуулсан 
бїтээгдхїїн нь аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын тайлангийн хугацаанд 
худалдсан буюу гадагш гїйцэтгэсэн 
ажил, їйлчилгээний хэмжээ юм. 

Аж їйлдвэрийн нийт 
бїтээгдхїїний єсєлтийг гол нэр 
тєрлийн бїтээгдхїїнийг 2000 оны 
зэрэгцїїлэх їнээр їнэлж тодорхойлсон 
болно. 

Гол нэр тєрлийн бїтээгдхїїний 
їйлдвэрлэл нь тухайн бїтээгдхїїний 
їйлдвэрлэлийн биет хэмжээг харуулна. 

ХЄДЄЛМЄР 

Ажилгїйчїїдийн тоонд олон улсын 
стандарт ангиллын дагуу Монгол улсын 
хуулиар зєвшєєрєгдсєн хєдєлмєрлєх 
насны, хєдєлмєр эрхлэх чадвартай, 
цалин хєлстэй ажил болон хувиараа 
хєдєлмєр эрхэлдэггїй, тухайн їед 
ажиллахад бэлэн, цалин хєлстэй ажил 
идэвхитэй эрж, хайж байгаа хєдєлмєр 
эрхлэлтийн албанд бїртгїїлсэн хїмїїс 
орно. 

ЭРЇЇЛ МЭНД 

Нялхсын нас баралт ( 1 хїртэл насны 
1000 хїїхдэд ногдох)- ыг тухайн їед 1 
хїртэлх насны нас барсан хїїхдийн 
тоог тухайн їед амьд тєрсєн хїїхдийн 
тоонд харьцуулж тодорхойлдог. 

ГЭМТ ХЭРЭГ 

18 ба тїїнээс дээш насны 10000 хїнд 
ногдох бїртгэгдсэн гэмт хэргийн тоог 
гаргахдаа нийт бїртгэгдсэн гэмт 
хэргийн тоог жилийн дундаж 18 ба 

тїїнээс дээш насны хїн амд 
харьцуулан тооцно. 

ХАА-Н САЛБАР 

Аймгийн ИТХ-ын 2002 оны ээлжит 8-р 
хуралдаанаар баталсан бїсїїд: 

Баруун бїс : Завхан, Наранбулаг, 
Єлгий, Ємнєговь, Тариалан, Ховд 

Хойт бїс : Бєхмєрєн, Давст, Сагил, 
Тїргэн 

Зїїн бїс : Зїїнговь, Малчин, Тэс, 
Хяргас 

Ємнєт бїс : Баруунтуруун, Зїїнхангай, 
Єндєрхангай, Цагаанхайрхан 

Тєвийн бїс: Улаангом хот 

ТЭМДЭГЛЭГЭЭНИЙ ТАЙЛБАР : 

1. Саруудыг ром тоогоор 
тэмдэглэв.( I, II, III , IV, V..... г.м ) 

I-XII жилийн эхний тухайн 
сарыг оруулсан єсєн нэмэгдэх дїнг 

харуулав. 

2. Дараахь тэмдэглэлїїдийг 
ашиглав : 

... мэдээлэл байхгїй 
0.0 маш бага тоо 
- гїйцэтгэл байхгїй 
Д - дахин 

3. Орон дэвшїїлэлтээс 
хамаарч зарим їзїїлэлтийн нийлбэр нь 

дїнтэйгээ, бїтцийг 
хувиар илэрхийлэхэд 100 хувиас бага 
зэрэг зєрєх тохиолдол байж болно. 

Увс аймгийн эдийн засаг, нийгмийн 
хєгжил 2009 онд 

Аймгийн суурин хїн ам оны эцэст 
77.4 мянга болж єнгєрсєн оноосоо 
0.2 хувиар буюу 0.2 мянган хїнээр 
єслєє. 

Иргэний бїртгэлийн мэдээгээр 
2477 хїїхэд тєрж, 531 хїн нас барж 
2008 оноос тєрєлт 153 –аар, , нас 
баралт 49 єєр нэмэгдлээ. 

1000 хїнд 32 тєрєлт, 7 нас 
баралт ноогдож цэвэр єсєлт 25 д 
хїрсэн нь сїїлийн 4 жилээс єндєр, 
єнгєрсєн 2008 оноос тєрєлт 2.3 аар, 
цэвэр єсєлт 1.6 промилээр нэмэгдсэн 
байна. 

1000 амьд тєрсєн хїїхдийн 31 
нь 0-1 хїртэл насандаа эндэж єнгєрсєн 
оноос 8.5 промилээр нэмэгдсэн, 
халдварт євчний гаралт 5 хїнээр буюу 
2.7 промилээр буурч, эхийн эндэгдэл 
гараагїй байна. 

Аймгийн хэмжээнд 118 бїтэн 
єнчин хїїхэд, 1962 хагас єнчин хїїхэд, 
3583 єрх толгойлон гэр бїлгїй амьдарч 
байгаа хїн, 2744 хєгжлийн бэрхшээлтэй 
хїн байгаа бєгєєд 8 ба тїїнээс дээш ам 
бїлтэй 524 єрх байна. 

Аймгийн Дотоодын нийт 
бїтээгдхїїний 60-70 гаруй хувийг 
їйлдвэрлэдэг ХАА-н салбар, їїний 
дотроос МАА-н салбарт багагїй 
хїндрэл, бэрхшээл гарч, хаварт нь цас 
их орж, хїчтэй цасан болон шороон 
шуурга болж, євєл нь цас ихтэй, хэт 
хїйтэн удаан їргэлжилж, малын идэш 
тэжээл хомсдож, эрсдэл ихтэй байсны 
улмаас ХАА-н салбарын тооллогын 
дїнгээр оны эцэст 2319.1 мянган толгой 
мал, їїний дотор  15.9 мянган  тэмээ, 
74.8 мянган адуу, 104.0 мянган їхэр, 
1145.1 мянган хонь, 979.3 мянган 
ямаатай болж ємнєх оноосоо 180.2 
мянган   толгойгоор, таван тєрєлдєє 
буурсан байна. 

Том мал, тєлийн хорогдол 
єнгєрсєн оноос нэмэгдсэнээс 
шалтгаалж бойжсон тєлийн тоо 16.4 
мянгаар буурч, 279.4 мянган тєл, 286.6 
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мянган том мал зїй бусаар хорогдсон 
нь 2008 оныхоос 28.1 – 32.5 хувиар 
нэмэгдсэн байна. 

Аймгийн нийт єрхийн 66.0 
хувийг эзэлдэг амины малтай 
єрхїїдийн гол амьжиргааны эх їїсвэр 
болох малын тоо сїїлийн 2 жил тутам 
буурснаас шалтгаалж 2008 онтой 
харьцуулахад 100 хїртэл малтай 
єрхийн эзлэх хувийн жин 0.4 пунктээр, 
101-200 хїртэл малтай єрхийн эзлэх 
хувийн жин 1.4 пунктээр нэмэгдэж 
малтай нийт єрхийн 69.6 хувийг 200 
хїртэл малтай єрхїїд эзлэх боллоо. 

Аймгийн хэмжээгээр     2009 
онд 2.9 мянган га д їр тариа, 239.5 га- 
д тємс, 162.6 га-д хїнсний ногоо 
тариалж, 4.0 мянган тн їр тариа, 2.2 
мянган тн тємс, 1.8 мянган тн хїнсний 
ногоо хураан авсан нь 2008 оноос 
тариалсан їр тариа 722.7, тємс 14.3 га- 
аар єсч, хїнсний ногоо 5.1 га-аар 
буурсан, харин хураан авсан їр тариа 
861.7 тн-оор нэмэгдэж, тємс 89.9, 
хїнсний ногоо 3.9 тн-оор тус тус 
буурсан байна. 

Аж їйлдвэрийн салбарын 
бїтээгдэхїїний їйлдвэрлэл  2005 
оны зэрэгцїїлэх їнээр 5.1 тэрбум 
тєгрєг болж єнгєрсєн оны мєн 
їеийнхээс 17.1 хувиар буюу 739.7 
сая тєгрєгєєр єссєн байна. 

Боловсруулах салбарын 
їйлдвэрлэл 22.8 хувиар єсч, салбарын 
нийт єсєлтийг хангаж, аж їйлдвэрийн 
салбарт эзлэх байр суурь нь нэмэгдэн 
тус салбартаа 66.7 хувийг эзлэх болж 
2008 оноосоо 3.1 пунктээр єссєн байна. 

Хэрэглээний бараа, 
їйлчилгээний їнэ тариф 2009 оны 12-р 
сард оны эхнээс 3.5 хувь, суурь он буюу 
2005 оноос 69.1 хувиар єсч, ємнєх 
сараасаа 1.0 хувиар буурлаа. 

Оны эхнээс хїнсний бараа, 
согтууруулах бус ундааны бїлэг болон 
тээврийн бїлгийн їнээс бусад бїх 
барааны бїлгийн їнэ, тариф 3.1 – 20.7 
єссєн бєгєєд  хїнсний барааны бїлгийн 
їнэ 3.6 хувь, їїний дотор мах, махан 
бїтээгдхїїний їнэ тариф 8.8, талх, 

гурил, будааны бїлгийн їнэ 12, хїнсний 
ногооны бїлгийн їнэ 25.8 хувиар 
буурсан байна.  Согтууруулах ундаа, 
тамхины бїлгийн їнэ 15.6 хувиар, 
хувцас, бєс бараа, гутлын бїлгийн їнэ 
18.6 хувиар, гэр ахуйн тавилга, гэр 
ахуйн барааны бїлгийн їнэ тариф 7.8, 
орон сууц, цахилгаан, тїлшний бїлгийн 
їнэ тариф 5.3 хувь, эм тарианы бїлгийн 
їнэ 3.1, боловсролын бараа, 
їйлчилгээний їнэ 20.7, амралт, чєлєєт 
цагт зориулсан барааны бїлгийн їнэ 
4.6, бусад бараа їйлчилгээний їнэ 
тариф 5.5, зочид буудал, нийтийн 
хоолны бїлгийн їнэ тариф 4.4 хувиар 
тус тус єслєє. 

Жилийн 12 сарын   5 сард нь 
хэрэглээний бараа їйлчилгээний їнэ 
тариф буурч, 7 сард нь єссєн байна. 
Єнгєрсєн онд хамгийн єндєр єсєлттэй 
сардаа 10.2 хувь хїрч байсан бол энэ 
онд 7.0 хувьд хїрсэн байна. 

Тєсвийн нийт зарлагын 19.5 
хувийг аймаг єєрийн орлогоороо 
бїрдїїлж аймгийн тєсвийн орлогын 
тєлєвлєгєєг 30.2 хувиар буюу 1.1 
тэрбум  тєгрєгєєр давуулан 
биелїїллээ. 

.Аймгийн тєсвийн зарлагад эзлэх 
орлогын хэмжээ 2004 оноос 1.6 
пунктээр буурч, сїїлийн 4  жилийн 
дунджаас 3.3 пунктээр єслєє. 

Сїїлийн 3 жил єргїй 
гарсан аймгийн тєсєв 2009 оны 
эцэст 14.1 сая тєгрєгийн єртэй, 70.5 
сая тєгрєгийн авлагатай, єнгєрсєн 
оны эцсээс єглєг 14.1 сая 
тєгрєгєєр, авлага 28.2 дахин єссєн 
байна. 

Банкны системийн хэмжээгээр 
25.8 тэрбум тєгрєгийн зээлийн єрийн 
їлдэгдэлтэй байж 2008 оноос 8.8 
хувиар буюу 2.5 тэрбум тєгрєгєєр 
буурсан байна. Иргэдийн хадгаламж 
2008 оноос 39.7 хувиар буюу 4.4 тэрбум 
тєгрєгєєр єслєє. 

Барилгын салбарт 9.3 
тэрбум тєгрєгийн БУИЗ-ын ажил 
гїйцэтгэсэн нь єнгєрсєн оны мєн 

їеэс оны їнээр 24.0 пунктээр, 
инфляциар засварласанаар 25.4 
хувиар буурсан байна. 

2009 онд 7.1 тэрбум 
тєгрєгийн ЇФ бїхий 17 объектыг 
ашиглалтанд оруулсан нь єнгєрсєн 
оноосоо їндсэн фондын хэмжээ 2.1 
дахин єсч, объектын тоо 26.1 
хувиар буурсан байна. 

ЕБС-ийн єдрийн ангид 19.7 
мянган охид, хєвгїїд суралцаж 
суралцагчдын тоо 2008 оноос 3.4 
мянган хїїхдээр буурсан байна. 

ХХЇ ний хэлтэст бїртгэлтэй 
ажилгїйчїїдийн тоо урьдчилсан 
гїйцэтгэлээр 2252 болж єнгєрсєн 
оноосоо 60.4 хувиар єслєє. 2451 иргэн 
ажилгїйчїїдэд шинээр бїртгїїлж, 1319 
бїртгэлтэй ажилгїйчїїд ажилд 
зуучлагдан оржээ. 

2009 онд 405 гэмт хэрэг гарч 
2008 оноос 12.5 хувиар буюу 58 
тохиолдлоор буурсан байна. 2008 онтой 
харьцуулахад хїний амь бие, эрїїл мэндийн 
эсрэг гэмт хэрэг 3.6 хувиар, ємчлєх  эрхийн 
эсрэг гэмт хэрэг 9.0 хувиар, гэр бїл, 
нийгмийн ёс суртахууны эсрэг гэмт хэрэг 
33.3 хувиар, аж ахуйн нэгжийн эсрэг гэмт 
хэрэг 88.9 хувиар, нийгмийн аюулгїй 
байдлын эсрэг гэмт хэрэг 8.3 хувиар, хїн 
амын эрїїл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг 60.0 
хувиар, захиргааны журмын эсрэг гэмт хэрэг 
88.9 хувиар, албан тушаалын эсрэг хэрэг 
50.0 хувиар, бусад гэмт хэрэг 60 хувиар тус 
тус буурч, байгаль хамгаалах журмын эсрэг 
гэмт хэрэг 42.9 хувиар, тээврийн хэрэгслийн 
ХАБ, ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 
4.8 хувиар, цэргийн албаны эсрэг гэмт хэрэг 
50.0 хувиар тус тус єссєн байна. 

ОРОН НУТГИЙН ТЄСВИЙН ОРЛОГО 

Улсын тєвлєрсєн тєсвийн 
шилжїїлэг, дэмжлэгийг оруулан 
тооцсоноор 2009 онд   аймгийн тєсєвт 
4.9 тэрбум тєгрєгийн орлого орохоос 
6.0 тэрбум тєгрєгийн орлого орж 
тєлєвлєгєєг 123.2 хувиар биелїїлж, 1.1 
тэрбум тєгрєгєєр давуулсан байна. 

Улсын тєсвийн шилжїїлэг, 
дэмжлэгийг оруулалгїйгээр аймаг 

єєрєє 3.8 тэрбум  тєгрєгийн орлого 
бїрдїїлэхээс 4.9 тэрбум тєгрєгийн 
орлогыг бїрдїїлж тєлєвлєгєєг 130.2 
хувиар биелїїлж, 1.1 тэрбум тєгрєгєєр 
давуулсан байна. 

Їїнээс улсын тєвлєрсєн 
тєсєвт 2.3 тэрбум тєгрєгийг татвар, 
орлогын хэлбэрээр тєвлєрїїлэхээс 2.6 
тэрбум  тєгрєгийг тєвлєрїїлж 
тєлєвлєгєєг 113.0 хувиар биелїїлж 
297.4 сая  тєгрєгєєр давууллаа. 
Аймгийн тєсєвт 1.5 тэрбум тєгрєгийн 
татварын орлого  тєвлєрїїлэхээс 2.4 
тэрбум тєгрєг тєвлєрїїлж  тєлєвлєгєєг 
155.9 хувиар биелїїлж, 851.6 сая 
тєгрєгєєр давуулж биелїїлсэн байна. 

Єнгєрєгч 2008 онтой 
харьцуулахад аймгийн нийт тєсвийн 
орлого 26.1 хувиар буюу 1.0 тэрбум 
тєгрєгєєр илїї, їїнээс аймагт 
төвлөрүүлэх орлого 2.2 дахин их  буюу 
1.3 тэрбум тєгрєгєєр илїї, харин улсын 
тєвлєрсєн тєсєвт тєвлєрїїлэх орлого 
9.5 хувиар буюу 270.4 сая тєгрєгєєр 
бага байна. Энэ нь цалингийн ашгаар 
тєвлєрїїлсэн орлого  аймгийн тєсєвт 
орох болсонтой холбоотойгоор аймгийн 
тєсвийн орлогыг нэмэгдїїлж улсын 
тєвлєрсєн тєсвийг бууруулж 
харагдуулж байна. 

2009 онд улсын тєвлєрсєн 
тєсєвт тєвлєрїїлэх орлогуудаас ашигт 
малтмалын нєєцийн тєлбєрєєс бусад 
орлогууд нэр тєрєл бїрдээ 100.7 – 
150.6 хувиар биелэгдсэн  бєгєєд 
нєєцийн тєлбєрийн тєлєвлєгєє 18.8 
хувиар тасарсан байна. Мєн єнгєрсєн 
оны мєн їеэс бїх нэр тєрєлдєєє 116.0- 
2 дахин илїї байна. 

2009 оны аймагт тєвлєрїїлэх 
орлогын тєлєвлєгєє бїх нэр тєрєлдєє 
100.0-173.0 хувиар биелсэн бєгєєд 
єнгєрсєн оноосоо мал бїхий иргэний 
орлогын татвар 58.3 сая тєгрєгєєр, 
газрын тєлбєр 5.3 сая тєгрєгєєр, 
хайгуулын болон ашиглалтын 
лицензийн тєлбєр 107.2 сая тєгрєгєєр, 
рашаан ус ашигласны тєлбєр 2.0 сая 
тєгрєгєєр тус тус бага байна. 
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Тєсвийн орлогын єсєлт, бууралт, онуудаар 
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аймгийн тєсвийн орлого ОНТ-ийн орлого ба тусламж 

Аймгийн тєсвийн орлогын 
60.7 хувийг тусламжийн орлогоор, 25.9 
хувийг орлогын албан татвараар, 1.6 
хувийг  тусгай зориулалтын орлогын 
албан татвараар, 1.0 хувийг ємчийн 
албан татвараар, 8.4 хувийг бусад 
албан татвараар, 2.5 хувийг татварын 
бус орлогоор  тус тус бїрдїїлсэн 
байна. 

Тєсвийн орлогын бїтэц, хувиар, 2009 I- XII 

тусламжийн 
орлого, 60.7 

орлогын 
албан татвар, 

25.9 

бусад татвар 
, 8.4 

ємчийн 
татвар, 1.0 

тусгай 
зориулалтын 

орлого, 1.6 

татварын бус 
орлого, 2.5 

Тєсвийн орлогын бїтэц, 2008 I- XII, хувиар 
ємчийн 

татвар, 1.0 

бусад татвар 

, 11.8 

татварын бус 
орлого, 1.9 

, 

тусгай 
зориулалтын 

орлого, 1.9 

орлогын 

албан 
татвар, 5.4 

тусламжийн 
орлого, 78.0 

Ноднингийн мєн їетэй 
харьцуулахад тусламжийн орлогын 
эзлэх хувь 17.3 пунктээо буурч, 
орлогын албан татварын эзлэх хувь 
20.5 пунктээр  єссєн байна. 

Аймгийн тєсвийн зарлагад 
орлогын эзлэх хувь 19.5  хувь 
болсон нь сїїлийн 4  жилийн 
дунджаас 3.3 пунктээр єсч, 2004 
онтой харьцуулахад 1.6 пунктээр 
буурсан байна. 

Тєсвийн зарлагад орлогын эзлэх хувь, хувиар 
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2004 оныг суурь болгон авч жил 
бїрийн эцэстэй харьцуулахад аймаг 
єєрєє бїрдїїлсэн тєсвийн орлого 
сїїлийн 2 жилд 2004 оны мєн їеэс 2.5 – 
3.1 дахин єссєн байгаа бєгєєд энэ 
хугацаанд тєсвийн зарлага мєн 3.2 – 
3.3  дахин єссєн байна. 
Тєсвийн орлого, зарлагын єсєлт, 2004 I- XII = 100 % 

2004 I XII 2005 I XII2006 I XII  2007 I XII 2008 I XII  2009 I XII 
Орлого  100.0  89.3  105.5  157.3  247.8  312.5 

Зарлага  100.0  110.2  136.6  219.4  322.2  339.1 

2009 оны татварын орлогын 
тєлєвлєгєєг бїх сумдууд  13.0 - 68.2 
хувиар давуулан биелїїлсэн байна. 

ОРОН НУТГИЙН ТЄСВИЙН 
ЗАРЛАГА 

Орон нутгийн тєсвийн болон 
улсын тєсвийн байгууллагуудын 
дїнгээр 25.5 тэрбум  тєгрєгийг урсгал 
зардалд зарцуулсан нь  єнгєрсєн оны 
мєн їеэс 5.2 хувиар  буюу 1.3 тэрбум 
тєгрєгєєр илїї байна. Нийт зарлагын 
57.3 хувийг цалин хєлсєнд, 6.0 хувийг 
эрїїл мэнд, нийгмийн даатгалын 
шимтгэлд, 27.2 хувийг бусад зардалд, 
6.8 хувийг урсгал  шилжүүлэгт,    2.7 

хувийг хєрєнгє оруулалтанд зориулан 
зарцууллаа. Єнгєрсєн оны мєн їеэс 
цалингийн зардлын эзлэх хувь 0.1 
пунктээр, бусад зардлын эзлэх хувь 4.7 
пунктээр буурч, НДШ-ийн зардлын 
эзлэх хувь 0.5, урсгал шилжїїлэгийн 
эзлэх хувь 4.9 пунктээр тус тус єссєн 
байна. 

Тєсвийн зардлын 21.4 хувийг 
тєрийн їйлчилгээ, нийгмийн хэв журам, 
аюулгїй байдлын їйл ажиллагаанд, 
51.7  хувийг боловсрол, 21.4 хувийг 
эрїїл мэндийн салбарт, 0.9 хувийг 
нийгмийн даатгал, халамжийн їйл 
ажиллагаанд, 0.8 хувийг  ХАА-н 
салбарт, 1.8 хувийг ус цаг уур, байгаль 
орчны їйл ажиллагаанд  зориулан 
зарцууллаа. 

2008 онтой харьцуулахад 
тєрийн їйлчилгээний салбарт 
зориулсан зардын эзлэх хувь 3.7 
пунктээр, эрїїл мэндийн салбарынх 1.7 
пунктээр тус тус буурч,  боловсролын 
салбарынх 3.7 пунктээр єссєн байна. 

Төсөвт  178  байгууллагуудад 
4.4 мянган  хїн ажиллаж, ажиллагсдын 
тоо єнгєрсєн оны мєн їеийнхээс 9.3 
хувиар єссєн байна. 

2009 I - XII, хувиар 
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2008 I - XII, хувиар 
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31.9 
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ТЄСЄВТ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ЄГЛЄГ, 
АВЛАГА 

Сїїлийн 3 жил єргїй гарсан 
аймгийн тєсєв 2009 оны эцэст 14.1 сая 
тєгрєгийн єртэй, 70.5 сая тєгрєгийн 
авлагатай, єнгєрсєн оны эцсээс єглєг 
14.1 сая тєгрєгєєр, авлага 28.2 дахин 
єссєн байна. 

12 дугаар сард 155.8 сая 
тєгрєгийн єрийг барагдуулж шинээр 
15.6 сая тєгрєгийн єглєг їїссэн бєгєєд 
сарын эцэст 139.4 мянган тєгрєгийн 
НДШ –ийн, 2.8 сая тєгрєгийн тээвэр 
шатахууны, 748.1 сая тєгрєгийн шуудан 
холбооны, 390.7 мянган тєгрєгийн 
эмийн, 10.0 сая тєгрєгийн бусад 
зардлын єртэй гарсан байна. 

Тєсєвт байгууллагын єглєг, авлага, сарын эцэст 
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Тєсєвт байгууллагын єглєг, 2009 оны сар 
бїрийн эцэст, сая тєгрєг 
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2009 оны эцэст байгаа єглєг, 
авлагын хэмжээг сїїлийн 3 жилийн 
дундажтай харьцуулахад  єглєг 14.1 
сая тєгрєгєєр, авлага 59.1 сая 
тєгрєгєєр буюу 6.0 дахин єссєн байна 

Хүн ам 
2009  оны  эцэст  38812  эрэгтэй, 

38596  эмэгтэй нийт  77408 хүн  ам  байнгын 
буюу  6  сараас  дээш  хугацаагаар  суурин 
амьдарч  байна.  2008  оноос  хүн  амын  тоо 
0.3 хувиар буюу 224 хүнээр өссөн байна. 

Хүн амын жилийн дундаж өсөлт, онуудаар 
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Хүн ам  Өсөлтийн хувь 

Баруунтуруун,  Бөхмөрөн, 
Зүүнговь,  Малчин,  Түргэн,  Хяргас, 
Улаангом  сумдын  суурин хүн ам өнгөрсөн 
оноос  0.4  –  7.3  хувиар  өсч,  бусад  сумдын 
хүн ам 0.1 – 8.0 хувиар буурсан байна. 

Хүйсийн  харьцаа  100.6  хувь,  100 
эмэгтэйд 101 эрэгтэй ногдож байна. 

Хүн  амын жилийн дундаж  өсөлтийн 
хувь , сумдаар 

Єлгий , -8.0 
Ховд, -7.7 

Тї ргэн, 7.3 

Єндєрх ангай, 
-6.6 

Давст , -6.3 
Улаангом , 5.1 

Цагаанхайрх 
ан, -3.0 

Тэс, -2.8 

Баруунтуруу 
н, 2.7 

Ємнєговь , - 
2.6 

Малчин, 2.4 

Зїїнхангай, - 
1.7 

Тариалан, - 
1.6 

Бєх мєрєн, 0 
Зїїнговь, 0.7 

Хяргас , 0.4 

Аймгийн дїн, 
0.3 

Сагил, -0.2 

Наранбулаг, - 
2.7 

Завхан, -0.1 

Хүн амын 29.9 хувь нь  буюу 23.1 
мянган нь аймгийн төв, суурин газарт, 20.4 
хувь  буюу  15.8  мянга  нь  сумын  төвд,  49.7 
хувь  буюу  38.5  мянга  нь  хөдөөд  амьдарч 
байна. 

Хүн  амын  насыг  2009  оны  12р 
сарын  31тэй  харьцуулж  бүтэн  насаар 
бодсоноор  34.2  хувийг  /  26.5  мянга/    014 
насны  хүүхэд,  60.7  хувийг  /  46.9  мянга/ 
хөдөлмөрийн насны хүн ам, 5.1 хувийг / 3.9 
мянга/  хөдөлмөрийн  нас  хэтэрсэн  хүмүүс 
эзэлж  2008  онтой  харьцуулахад  хүүхдийн 
эзлэх  хувь  1.0  пунктээр,  хөдөлмөрийн  нас 
хэтэрсэн хүний эзлэх хувь 0.3 лунктээр тус 
тус  буурч,  хөдөлмөрийн  насны  хүн  амын 
эзлэх  хувь  1.3  пунктээр  өссөн  байна. 

Иргэний  бүртгэлийн 
байгууллагын  мэдээгээр  2009  онд  2477 
хүүхэд  төрж,    531        хүн  нас  барж  цэвэр 
өсөлт  сүүлийн  жилүүдэд  хүрээгүй  өндөр 
түвшин 25.0  д хүрсэн байна. 

20.0  мянган  өрх  байгаа  нь 
өнгөрсөн оноос 0.5 хувиар буюу 98 өрхөөр 
өслөө. Нэг  өрхөд  дунджаар 4  хүн  амьдарч 
байна. 

2009  онд  686  гэр  бүл  гэрлэлтээ 
бүртгүүлсэн нь өнгөрсөн оноос 14.5 хувиар 
буурсан  байна.  18аас  дээш  насны  1000 
хүнд 15.4 гэрлэлт ноогдож өнгөрсөн оноос 
1.8 пунктээр буурсан байна. 

21  гэр  бүл  гэрлэлтээ  цуцлуулсан 
нь өнгөрсөн оноос 40.0 хувиар өссөн байна. 
18аас  дээш  насны  1000  хүнд  0.5  цуцлалт 
ноогдож  өнгөрсөн  оноос  0.2  пунктээр 
нэмэгдсэн байна. 

56 хүүхэд үрчлэгдсэн нь өнгөрсөн 
оноос 3.7 хувиар нэмэгдсэн байна. 

Гэрлэлт, цуцлалт 
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Гэрлэлт  Цуцлалт 

Өрх , өрхийн зарим үзүүлэлт 

Бүтэн  өнчин  хүүхэд  118,  хагас 
өнчин  хүүхэд  1952,  өрх  толгойлсон  хүн 
3583  байна. Өнгөрсөн онтой харьцуулахад 
бүтэн  өнчин  хүүхдийн  тоо  9.2  хувиар, 
хагас  өнчин  хүүхдийн  тоо  9.1  хувиар  тус 
тус  буурч,  өрх  толгойлсон  хүний  тоо  0.2 
хувиар нэмэгдсэн байна. 

Бүтэн болон хагас өнчин хүүхдийн тоо, 
жил бүрийн эцсээр 
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Бүтэн өнчин хүүхэд  Хагас өнчин хүүхэд 

8-аас дээш ам бүлтэй 524 өрх, 16 
хүртэл насны 4  ба түүнээс дээш хүүхэдтэй 
1797  өрх байгаа бөгөөд өнгөрсөн оноос 8- 
аас  дээш  ам  бүлтэй  өрхийн  тоо  15.5 
хувиар  буурч, 16  хүртэл  насны  4  ба 
түүнээс  дээш  хүүхэдтэй    өрхийн  тоо  0.9 
хувиар өссөн байна. 

Өрх толгойлсон хүний тоо, оноор 
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Өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд, хүүхдийн тоогоор, 
2009 оны эцэст 
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Олон ам бүлтэй өрхийн тоо, жил 
бүрийн эцсээр 
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8 ба т үүнээс дээш ам  бүлтэй өрхийн т оо 

16 хүрт элх насны 4 ба т үүнээс дээш ам  бүлт эй өрхийн т оо 

Тахир дутуу 2744 хүн бүртгэгдсэн 
нь өнгөрсөн оноос 5.2 хувиар өсчээ. 
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Тахир дутуу хүний тоо, жил 
бүрийн эцсээр 
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Төрөлт, нас баралт, цэвэр өсөлт 

Иргэний  бүртгэлийн  мэдээгээр 
2009  онд  2466  эхээс  2477  хүүхэд  төрсөн 
байна.  Өмнөх  оноос  төрсөн  эхчүүд  6.8 
хувиар,  амьд  төрсөн  хүүхдийн  тоо  6.6 
хувиар тус тус өссөн байна. 

Тєрєлт, 2009 оны эцсээр
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эмэгтэйчүүдийн хувиар  Төрүүлсэн хүүхэд 

531  хүн  нас  барсан  нь  өнгөрсөн 
оноос  49  хүнээр  буюу  10.2  хувиар 
нэмэгдсэн  бөгөөд  харин  цэвэр  өсөлт  1946 
болж  өнгөрсөн  оноос  5.6  хувиар  өссөн 
байна. 

Төрөлт,  нас  баралт,  цэвэр 
өсөлтийг  иргэний  бүртгэлийн  эх 
сурвалжийг үндэслэн тооцвол мянган хүнд 
32  төрөлт,  7  нас  баралт  ноогдож  цэвэр 
өсөлт 25 байна. 

1000 хүнд ногдох төрөлт, нас баралт, жил 
бүрийн эцсээр 
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1000 хүн амд ногдох цэвэр өсөлт, жил бүрийн 
эцсээр 

Төрөх үеийн хүйсийн харьцаа 99.8, хүүхэд 
төрүүлсэн  эхчүүдийн  94.3  хувь  нь  гэр 
бүлийн баталгаатай байна. 

Нийгмийн даатгал, халамж, 
нєхєн олговор 

НДС- д шимтгэлээр 4647.2 сая 
тєгрєг оруулахаас 4538.3 сая тєгрєг 
оруулж  тєлєвлєгєєг 2.3 хувиар буюу 
108.9 сая тєгрєгєєр тасалсан байна. 
Тэтгэвэр, тэтгэмж, ЇОМШЄ -ий болон 
ажилгїйдлийн даатгалын сангийн 
орлогын тєлєвлєгєє 1.8- 7.6 хувиар 
давж биелэн, эрїїл мэндийн даатгалын 
сангийн орлогын тєлєвлєгєє 18.3 
хувиар тасарлаа. НДС-аас 9199.2 сая 
тєгрєгийг тэтгэвэр тэтгэмжинд зориулан 
зарцуулсан нь єнгєрсєн оноос 2.4 
хувиар єссєн байна. 
Сангуудаар  авч  үзвэл  2008  оноос 
тэтгэвэрийн  даатгалын  сангийн  орлого 
14.5  хувиар,  тэтгэмжийн  даатгалын 
сангийн  орлого  30.4  хувиар, 
ажилгүйдлийн  даатгалын  сангийн  орлого 

16.1  хувиар,  ҮОМШӨ-н  сангийн  орлого 
11.1  хувиар  тус  тус  өсч,  харин  ЭМД-н 
сангийн орлого 29.3 хувиар буурчээ. 

НДСийн  шимтгэлийн  төлөвлөгөөг 
Баруунтуруун,  Бөхмөрөн,  Давст,  Завхан, 
Зүүнхангай,  Малчин,  Тариалан,  Түргэн, 
Ховд, Хяргас сумдууд 100.6 – 109.1 хувиар 
биелүүлж, бусад 9 сумдууд 0.5 – 3.7 хувиар 
тасалсан байна. 

8.7  тэрбум  төгрөг  тэтгэвэрт,  1.1  тэрбум 
төгрөг  ЭМДын  санхүүжилтэнд  зориулан 
зарцуулж тэтгэвэр, тэтгэмж, эрүүл мэндийн 
санхүүжилтийг  бүрэн  олголоо.  НДС  160.9 
сая төгрөгийн авлагатай байгаа нь өнгөрсөн 
оны  мөн  үеэс  9.0  хувиар  буурсан  байна. 
Нийт  авлагийн  5.5  хувийг  төсөвт  газар, 
үлдсэн 94.5 хувийг иргэд, аж   ахуй нэгжид 
ноогдож    байгаа  бөгөөд  төсөвт  газруудаас 
авах  авлага  өнгөрсөн  оноос  8.8  сая 
төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. 

Нийгмийн даатгалын сангийн 
зарцуулалт сая төгрөгөөр 

10174.8  10519.4 

4655.4 

7219.3 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

2006  2007  2008  2009 

Нийгмийн даатгалд 2009 онд 57331 хїн 
хамрагдсан нь  2008 оныхоос 35.0 
мянган хїнээр буюу 2.6 дахин єссєн 
байна. 

8.5 мянган хїн тэтгэвэрт, 2.3 
мянган хїн тэтгэмжинд хамрагдаж 1 
хїнд дунджаар сард 85.3 мянган 
тєгрєгийн тэтгэвэр, 19.1 мянган 
тєгрєгийн тэтгэмж ноогдож єнгєрсєн 
оноос тэтгэвэр 24.4 мянган тєгрєгєєр 
буурч, тэтгэмж 9.3 мянган тєгрєгєєр 
єссєн байна. 

2009 оны нийгмийн даатгалын 
сангуудын зарцуулалт, бүтцээр 
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Нийгмийн халамжийн сангаас 
давхардсан тоогоор 93.0 мянган хїнд 7 
тэрбум 560.8 сая тєгрєгийн халамжийн 
тэтгэвэр, тэтгэмж, хєнгєлтїїд олгогдсон 
нь єнгєрсєн оноос хїний тоо 5.7 хувиар 
буюу 5.6 мянган хїнээр буурч, 
зарцуулсан хєрєнгийн хэмжээ 2.9 
хувиар буюу 212.6 сая тєгрєгєєр єсчээ. 

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, 
тэтгэмжийн бїтцийг авч їзвэл 11.2 хувь 
нь халамжийн тэтгэвэрт, 3.9 хувь нь 
нєхцєлт мєнгєн тэтгэмжид, 36.4 хувь нь 
улсын тєсвєєс олгосон тэтгэмжид, 41.5 
хувь нь хїїхдийн тэтгэмжид (улиралд 
олгодог 25.0 мян.тєг), 5.2 хувь нь ахмад 
настан, ХБИ-дэд олгосон хєнгєлєлт, 1.9 
хувь нь нийгмийн халамжийн дэмжлэг 
туслалцаа шаардлагатай иргэнд 
їзїїлэх хєнгєлєлт, тусламжид  тус тус 
зарцуулагдсан байна. 

2 хїнд 1.7 сая тєгрєгийн нєхєн 
олговор олгосон нь єнгєрсєн оныхоос 
87.4  хувиар  буюу  11.8 сая тєгрєгєєр 
буурсан байна. 

Халамжийн сангийн зардал 
сїїлийн 3 жилийн дунджаас 1.7 тэрбум 
тєгрєгєєр дээгїїр байна. 

Халамжийн сангийн зарцуулалт, 
хамрагдсан хүн 
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1 хїнд дунджаар сард 6.7 
мянган тєгрєгийн зарцуулалт ноогдож 
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байгаа нь єнгєрсєн оноос 0.4 мянган 
тєгрєгєєр илїї байна. 

Нийгмийн халамж ийн тэтгэвэр, 
тэтгэмж ийн зарцуулалт, 2009 
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Хэрэглээний їнийн    индекс 

Сар  бүрийн  1521  ний 
байдлаар  хүн  амын  өргөн  хэрэглээний 
12  бүлэг,  сагсны  194  нэрийн  барааны 
үнийн  өөрчлөлтийг  судалж  сарын 
инфляци  тооцож байдаг. Энэ  оны  12р 
сарын  1521  нд  судлагдаж  буй  өргөн 
хэрэглээний  бараа,  үйлчилгээний  үнэ 
тариф  2008  оны  12  сараас  3.5, 2005 
оны 12 сараас 69.1 хувиар єсч, 2009 
оны 11 сараас буюу ємнєх сараасаа 1.0 
хувиар буурсан байна. 

Өмнөх  11р  сараас 
согтууруулах  ундаа, тамхины бїлгийн 
їнэ 0.6, хувцас, бєс бараа, гутлын 
бїлгийн їнэ 0.2, гэр ахуйн тавилга, гэр 
ахуйн барааны бїлгийн їнэ 0.5 хувиар 
єсч, хїнсний бараа согтууруулах бус 
ундааны бїлгийн їнэ 1.9, эм тарианы 
бїлгийн їнэ 2.6, тээврийн бїлгийн їнэ 
1.9 хувиар буурч бусад бїлгийн їнэ 
тогтвортой байлаа. 

2009 оны 11 дїгээр  сартай 
харьцуулахад хїнсний барааны бїлгийн 
їнэ 2.0 хувиар буурсан бєгєєд їїний 
дотроос талх гурил будааны дэд 
бїлгийн їнэ 7.4, мах махан 
бїтээгдэхїїний дэд бїлгийн їнэ 8.4, 
тєрєл бїрийн єєх тосны дэд бїлгийн 
їнэ 9.7 хувиар буурсан нь їнийн 
ерєнхий индекс буурахад нєлєєллєє. 
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Єнгєрсєн оны мєн їетэй харьцуулснаар 
барааны бїлгїїдээр їнийн єєрчлєлтийг 
тооцож їзвэл : 

Хїнсний бараа, ундаа усны бїлгийн 

їнэ 3.1 хувь буурсан нь талх гурил будааны 
Хїнсний бараа, дэд бїлгийн їнэ 12.0 %, мах махан бїтээгдэ 

ундаа ус  -3.1 % хїїний дэд бїлгийн їнэ 8.8 ,тєрєл бїрийн 

єєх тосны дэд бїлгийн їнэ 25.8 хувь, 
хүнсний ногооны дэд бүлгийн үнэ 11.0 хувь 

буурсантай холбоотой байна. 

Согтууруулах ундаа, тамхины 
Согтууруулах ундаа, бїлгийн їнэ дїнгээрээ 15.6 % єссєн нь 

тамхи  15.6 %  согтууруулах ундааны дэд бүлгийн үнэ 11.4, 
тамхины бїлгийн їнэ 27.0 % єссєнтэй 

холбоотой байна 

Хувцас, гутал, бєс барааны бїлгийн 
Хувцас гутал бєс їнэ дїнгээрээ 18.6 хувь єссєн нь 

хєвєн бєс барааны бїлгийн їнэ 18.9, 
бараа, гутал 18.6 % бїх тєрлийн хувцасны дэд бїлгийн 

їнэ 18.3 % їїнээс эрэгтэй бэлэн хувцасны 
дэд бїлгийн їнэ 20.3 %,эмэгтэй бэлэн хувцасны 
дэд бүлгийн үнэ 9.2  %, жижиг эдлэл 

хэрэгслийн бїлгийн їнэ 30.2, гутлын бїлгийн 
їнэ 17.4 хувь  єссєнтэй холбоотой байна 

Орон сууц, тїлш цахилгааны бїлгийн 

їнэ дїнгээрээ 5.3 хувь єссєн нь 
Орон сууц, ус орон сууцны засвар їйлчилгээний дэд 
цахилгаан тїлш 5.3 % бїлгийн їнэ 6.2, усан хангамжийн дэд бїл- 

гийн їнэ 5.7, цахилгаан болон хийн тїлшний 
дэд бүлгийн үнэ 4.6 хувь өссөнтэй холбоотой 
байна 

Гэр ахуйн бараа, тавилганы бїлгийн 
їнэ дїнгээрээ 7.8 хувь єссєн нь 
гэрийн тавилганы бїлгийн їнэ 11.7 %, 

Гэр ахуйн бараа, цахилгаан  барааны бїлгийн їнэ 8.9 %, 
тавилга 7.8 % гэр ахуйн шилэн эдлэл, сав суулганы 

барааны бїлгийн їнэ 28.0 %, оёмол,нэхмэл 
эдлэлийн їнэ 3.0 %, цэвэрлэгээний болон 
бусад жижиг барааны бїлгийн їнэ 1.1 % 

єссєнтэй холбоотой байна 

Эм тариа Эм тариа, эмнэлгийн їйлчилгээ- 
эмнэлгийн ний бїлгийн їнэ дїнгээрээ 3.1 % 
їйлчилгээ 3.1 % єссєн нь эм тарианы дэд бїлгийн їнэ 

1.4 %, амбулаторийн їйлчилгээний 

їнэ 75.0 хувь єссєнтэй холбоотой 
байна. 

Тээврийн бїлгийн їнэ дїнгээрээ 
5.3 % буурсан нь хувийн тээврийн 

Тээвэр -5.3  % хэрэгслийн засвар, їйлчилгээний 

дэд бїлгийн їнэ 8.6 %, тээврийн їйлчил- 

гээний дэд бїлгийн їнэ 4.2 хувь буурсантай 
холбоотой байна. 

Амралт чєлєєт цаг соёлын їйлчилгээний 
Амралт чєлєєт цаг бїлгийн їнэ 4.6 % єссєн  нь дуу дїрс гэрэл 
соёлын їйлчилгээ 4.6 %зургийн мэдээллийн хэрэгслийн дэд бїлгийн 

їнэ 11.5 %, чєлєєт цаг соёлын їйлчилгээний . 
дэд бїлгийн їнэ 1.5 % єссєнтэй холбоотой 
байна. 

Боловсролын Боловсролын їйлчилгээний бїлгийн 
їйлчилгээ 20.7 % їнэ дїнгээрээ 20.7 % єссєн нь 

их дээд сургуулийн тєлбєр 20.7 
хувиар єссєнтэй холбоотой байна. 

ЗБ нийтийн хоол, Зочид буудал,нийтийн хоол, дотуур 
дотуур байрны байрны їйлчилгээний бїлгийн їнэ 4.4 % 
їйлчилгээ 4.4 % єссєн нь нийтийн хоолны їйлчилгээний 

дэд бїлгийн їнэ 5.5 хувь єссєнтэй 

холбоотой байна. 

Бусад бараа Бусад бараа їйлчилгээний бїлгийн 
їйлчилгээ 5.5 % їнэ дїнгээрээ 5.5 % єссєн нь хувь 

хїнд хандсан їйлчилгээ 7.1 % 

єссєнтэй холбоотой байна. 

Мєнгє, зээл 
Монгол  банкны  эх  үүсвэрээр 

15.4 тэрбум төгрөг зузаатгалаар  авч, 106.6 
тэрбум  төгрөг  гүйлгээнд  гаргаснаас  109.5 
тэрбум  төгрөгийг буюу гаргасан мөнгөний 
102.7 хувийг эргүүлэн татсан байна. 

2008  онтой  харьцуулахад 
зузаатгалаар авсан мөнгө 2.7 тэрбум төгрөг 
буюу  15.1  хувиар,    гүйлгээнд  гаргасан 
мөнгө 29.9 тэрбум төгрөг буюу 21.9 хувиар, 
гүйлгээнээс  татсан  мөнгө  17.3  тэрбум 
төгрөг  буюу  13.6  хувиар  тус  тус  буурсан 
байна. 

Банкны  системийн  хэмжээгээр 
банкны  зээлийн  өрийн  үлдэгдэл  25.8 
тэрбум  төгрөг  болж  өмнөх  оноос    2.5 
тэрбум төгрөгөөр багаслаа. 

Нийт зээлийн 5.2 хувь нь буюу 1.3 
тэрбум  төгрөгийн  зээл  хугацаа  хэтэрсэн, 
94.8 хувь нь хэвийн зээл байна. 

2008  оноос    нийт  зээлийн  өрийн 
үлдэгдэл  8.8  хувиар  буурч,  хугацаа 
хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэл 4.2 дахин өсчээ. 

245.5  сая  төгрөгийн  найдваргүй 
зээл байгаа нь өнгөрсөн  оноос 58.1 хувиар 
өссөн  бөгөөд  нийт  зээлийн  өрийн 
үлдэгдлийн  0.9  хувь,  хугацаа  хэтэрсэн 
зээлийн 18.3 хувийг эзэлж байна. 

Зээлийн  үлдэгдлийн  хэмжээгээр 
ХААН,  Хас  банк  тэргүүлж  байгаа  бөгөөд 
тэдгээрийн  зээлийн үлдэгдэл нийт  зээлийн 
өрийн  үлдэгдлийн  92.7  хувьтай  тэнцэж 
байна. 

Хугацаа  хэтэрсэн  зээлийн  эзлэх 
хувь  аймгийн  дунджаар  5.2  хувь  байгаа 
бөгөөд    Хадгаламж  банкны  нийт  зээлийн 
27.9  хувь,  ХААН  банк  5.4  хувь,  Шуудан 
банкны    6.5  хувь,  Хас  банкны  2.1  хувь, 
Төрийн  банкны  0.2  хувийг  хугацаа 
хэтэрсэн зээл  тус тус эзэлж  байна. 

Иргэдийн хадгаламжийн үлдэгдэл 
15.4  тэрбум  төгрөг  болж    байгаа  нь 
өнгөрсөн  оноос  39.7  хувиар  буюу  4.4 
тэрбум төгрөгөөр өсчээ. 

Аймгийн  1  хүнд  дунджаар  199.1 
мянган  төгрөгийн  хадгаламж  ноогдож 
байгаа  нь  улсын  дунджаас  2.6  дахин  бага 
байна. 
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Арилжааны банкуудын нийт 
зээлийн їлдэгдэлд эзлэх хувь 
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Ажилгїйдэл 
Аймгийн хєдєлмєр эрхлэлтийн 

албанд бїртгїїлсэн ажил идэвхитэй 
хайж байгаа   ажилгїй хїний тоо 
урьдчилсан гїйцэтгэлээр 2252 болж, 
єнгєрсєн оны мєн їеийнхээс 60.4 
хувиар буюу 848 хїнээр єссєн байна. 
2009 онд          бїртгэлтэй 
ажилгїйчїїдийн тоо сїїлийн 4 жилийн 
дунджаас 728 хїнээр єссєн байна. 
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Ажилгүйчүүдийн тоо сүүлийн 
5 жилээр 

Аймгийн хэмжээнд 1116 
эмэгтэй ажилгїй гэж бїртгїїлсэн нь 
нийт бїртгэлтэй ажилгїйчїїдийн 49.6 
хувийг эзэлж байна. 

Нийт бїртгэлтэй 
ажилгїйчїїдийн 99.5  хувь  буюу 2240 
хїн урьд ємнє тодорхой ажил хєдєлмєр 
эрхэлж байсан бол 0.5 хувь буюу 12 хїн 
нь ямар нэгэн хєдєлмєр эрхэлж 
байгаагїй, анх удаа ажил хайж 
бїртгїїлсэн иргэд байна. 

Бїртгэлтэй ажилгїйчїїдийн 
хєдєлгєєнийг 2009 оны байдлаар авч 
їзвэл 2451 иргэн шинээр бїртгїїлж, 
1319  бїртгэлтэй ажилгїйчїїд ажилд 
зуучлагдан оржээ. 

12-р сард ажилгїйчїїдэд 
бїртгїїлэгчдийн 50.0 хувь нь орон 
тооны цомхтголоос, 10.0 хувь нь 
сургууль тєгссєн, 40.0 хувь нь бусад 
шалтгаанаар бїртгїїлсэн, ажилд 
орогчдын 0.6 хувь нь  тєрийн тєсєвт 
байгууллагад, 5.2 хувь нь нєхєрлєл, 
кампанид, 94.2 хувь нь бусад газарт 
ажилд орсон байна. 

Ажилгїйчїїдийн 55.5 хувь нь 
16-34 насны залуучууд, 17.3 хувь нь 
дээд, 9.0 хувь нь тусгай дунд болон 
мэргэжлийн анхан шатны, 70.7 хувь нь 
бїрэн ба бїрэн бус дунд боловсролтой, 
3.0 хувь нь бага болон боловсролгїй 
хїмїїс эзэлж байна. 

16 дээш насны арван мянган хїнд 
465 ажилгїйчїїд ноогдож байгаа нь 
2008 оноос 3.6 хувиар буурсан байна. 

Ажилгїйдлийн тївшин 
урьдчилсан гїйцэтгэлээр 6.7 байгаа нь 
сїїлийн 4 жилийн дунджаас 2.2 
пунктээр дээгїїр байна. Малчин, 
Тїргэн, Хяргас, Улаангом сумдууд 
аймгийн дунджаас 0.6-3.4 пунктээр 

дээгїїр бєгєєд бусад сумдууд  1.1 - 5.0 
пунктээр доогуур байна. 

Ажилгүйдлийн түвшин 

5.6  5.5 

2.6 

4.2 

6.7 

0 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

2005  2006  2007  2008  2009 

Улаангом, Тїргэн, Малчин, 
Хяргас сумуудад арван мянган хїнд 574 
- 810  ажилгїйчїїд ноогдож байгаа нь 
аймгийн дунджаас 109 - 345 хїнээр 
дээгїїр байгаа бєгєєд бусад суманд 60 
- 334 хїнээр бага байна. 
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ХХҮХээс ажилд зуучлагдан орсон хүний тоо 

Эрїїл мэнд 

Энэ онд 2379 эхээс 2386 хїїхэд 
амьд тєрсєн нь єнгєрсєн оны мєн 
їеийнхээс тєрсєн хїїхдийн тоо 124 єєр 
буюу 5.5 хувиар илїї  байна. 

Гэрийн тєрєлт 25 гарсан нь 
єнгєрсєн оны мєн їеийнхээс 10 
тєрєлтєєр нэмэгдсэн  байна. 
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төрөлт  нас баралт 

Хїн амын нас баралт 542 гарч 
1000 хїнд 6.8 ноогдох болсон нь 
єнгєрсєн оны мєн їеэс 26.9 хувиар, 
1000 хїнд ноогдох нь  1.5 пунктээр 
нэмэгдсэн байна. 

Тав хїртэлх насны хїїхдийн 
эндэгдэл 87 гарч 1000 амьд тєрєлтєнд 
36.5 ноогдож єнгєрсєн оны мєн їеэс 
гаралт 27-оор буюу 45.0 хувиар, 1000 
амьд тєрєлтєнд ноогдох нь 10.0 
промилиэр нэмэгдсэн  байна. 
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5 хїртэл насны хїїхдийн эндэгдлийн 
тївшин 2009 I-XII 

5 хїртэлх насны хїїхдийн 
эндэгдэл Улаангом, Зїїнхангай сумдад 
аймгийн дунджаас 4.2-10.2 промилиэр 
бага, Зїїнговь, Давст, Сагил, 
Баруунтуруун сумдад гараагїй, бусад 
сумдад аймгийн дунджаас 5.1 – 96.8 
промилиэр их байна. 
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0-1 насны хїїхдийн эндэгдэл 73 
гарч нялхсын эндэгдлийн тївшин 30.6 
байгаа нь єнгєрсєн оны мєн їеэс 
гаралт 23-иар,  1000 амьд тєрєлтєнд 
ноогдох эндэгдэл 8.5 промилээр 
нэмэгджээ. 
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Нялхсын эндэгдлийн 
тївшин 2009 I-XII 

Нялхсын эндэгдлийн тївшин Ховд, 
Улаангом, Наранбулаг сумдад аймгийн 
дунджаас бага Єндєрхангай, Завхан, 
Тїргэн, Ємнєговь, Цагаанхайрхан, Тэс, 
Єлгий, Хяргас, Малчин, Тариалан 
сумдад аймгийн дунджаас 7.9 - 61.5 
промилээр дээгїїр байна. 

Нийт нас баралтын 21.9 хувийг 
эмнэлгийн нас баралт, їїний 18.5 
хувийг хоног болоогїй нас баралт эзэлж 
байна. 

2009 онд эхийн эндэгдэл 
гараагїй, осол гэмтлийн улмаас 57, 
хорт хавдрын улмаас 154 хїн нас 

баржээ. 
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хорт хавдрын нас баралт осол гэмтлийн нас баралт 

Хорт хавдрын нас баралт сїїлийн 
3 жилийн мєн їеийн дунджаас 28.3 
хувиар илїї, осол гэмтлийн нас баралт 
3.4 хувиар бага байна. 

Халдварт євчнєєр євчлєгчдийн 
тоо 902  болж єнгєрсєн оны мєн їеэс 
0.6 хувь буюу 5 гаралтаар буурсан 
байна. 
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10000 хїн тутмаас 116 нь халдварт 
євчнєєр євчилж байгаа бєгєєд энэ 
їзїїлэлт Улаангом / 238.5 /, Сагил / 
274/ сумдад аймгийн дунджаас дээгїїр 
бусад   сумдад аймгийн дунджаас 
доогуур байна. 
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Нийт халдварт євчин, 
10000 хїн амд, сумдаар 

Халдварт євчнєєр євчлєгсдийн   23.6 
хувь нь гепатит, 25.7 хувь нь БЗХЄ, 6.0 
хувь нь сїрьеэгээр, 5.1 хувь нь 
мєєгєнцрєєр, 38.0 хувь нь бусад 
халдварт євчнєєр євчилжээ. 
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Хүн амд зонхилон  тохиолдох  халдварт 
өвчнүүд  2008   112  сар 

Єнгєрсєн оны мєн їеэс хамуу 35, 
салхинцэцэг 127, сїрьеэ 9, хїйтэн 23, 
цусан суулга 2, гахай хавдар 12 
гаралтаар нэмэгдэж, гепатит 66, 
бруцеллёз 5, мєєгєнцєр 14, тэмбїї 16, 
трихоманиаз 71 гаралтаар буурч, гар 
хєл амны євчин, суулгалт халдвар, 
улаанууд євчин  гараагїй байна. 
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5жилийн 12сард

БЗХЄ Гепатит 

Амбулаториор 351.3 мянган хїнд 
їзлэг хийгдэж, стационариар 18.9 
мянган хїн эмчлэгдсэн  байна. 

Хувийн хэвшлийн 10 эмнэлгээр 
13.2 мянган хїн їзлэг, эмчилгээ, 
оношлогоо хийлгэжээ. 
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Соёл 
Аймгийн хєгжимт драмын театр 

нийт 67.0 мянган хїнд 239 тоглолтоор 
їйлчилж 18.2 сая тєгрєгийн орлоготой 
ажилласан нь єнгєрсєн оноос 
тоглолтын тоо 1.7, їзэгчдийн тоо 3.2 
дахин  єсч,  орлого нь єнгєрсєн оны 
тївшинд  байна. 
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Т ог лолт   /тоо/  Үзэг чид /мян.хү н/ 

Орон нутгийг судлах музей 3.1 мянган 
хїнд їйлчилж 1.0 сая  тєгрєгийн 
орлоготой ажилласан нь єнгєрсєн оны 
мєн їеэс їзэгчид 20.5 хувиар буурч, 
орлого 4.5 хувиар нэмэгдсэн  байна. 
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Музейн үзэгчид мян.хү н  Орлог о  мян.төг 

Тєв номын сан 3.2 мянган байнгын 
уншигч, 29.1 мянган ирэгсдэд 34.6 
мянган номоор їйлчилж 300.0 мянган 
тєгрєгийн орлоготой ажилласан ба 
єнгєрсєн оны мєн їеэс уншуулсан ном 
1.2 хувиар нэмэгдэж,  орлого нь 2 дахин 
багассан байна. 
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Боловсрол 

2009-2010 оны хичээлийн жилд ерєнхий 
боловсролын 27 сургуулийн 679  бїлэгт 
19.7 мянган хїїхэд суралцаж,  єнгєрсєн 
оны мєн їеэс суралцагчдын тоо 0.7 
мянгаар бага   байна. Нийт 
суралцагчдын 51.3 хувь нь эмэгтэй 
сурагчид байна. 

19633 

20236 

21225 

20838 

20547 
20429 

19749 

18500 

19000 

19500 

20000 

20500 

21000 

21500 

2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009 

ЕБСд суралцагчид 

Бага, суурь, бїрэн дунд боловсрол 
эзэмшигчдийг сїїлийн 5 хичээлийн 
жилээр харуулбал: 
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Энэ хичээлийн жилд ерєнхий 
боловсролын сургуулийн 1-р ангид 
1962 хїїхэд, 11-р ангид 1053 хїїхэд 
шинээр элсэн орсон байна. Аймгийн 
ерєнхий боловсролын сургуулиудад 

975 багш ажиллаж нэг багшид 20 сурагч 
ноогдож байна. 
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нэг багшид  ноогдох хүүхдийн тоо 

Дээд сургууль, коллежид   1997  оюутан 
суралцаж байгаа нь ємнєх  хичээлийн 
жилийнхээс 107 хїнээр нэмэгджээ. 

Суралцагчдын тоо, хичээлийн жилїїдээр 

2004-2005 
2005- 
2006 

2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

Улаангом 
коллеж 968 961 1002 1131 1700 1841 

ХДС салбар 176 175 167 175 190 156 

Энэ хичээлийн жилд сургуулийн 
ємнєх боловсролын 25 байгууллагад 
4.9 мянган хїїхэд хамрагдсан  байна. 
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СӨБд хамрагдах хүүхдийн тоо 

Гїнзгийрїїлсэн сургалтын 51 бїлэгт 
1774 хїїхэд хамрагдаж байгаагийн 54.1 
хувь нь эмэгтэй сурагчид байна. 
2380 орны хїчин чадалтай стандартын 
30, стандартын бус 5 дотуур байранд 
3393 хїїхэд амьдарч байна. 

2008-2009 оны хичээлийн жилд 
ЕБС-ийн бага боловсролыг 1136, суурь 
боловсролыг 1933, бїрэн дунд 

боловсролыг 1424 хїїхэд єдєр болон 
эчнээгээр эзэмшжээ. 

ХДС-ийг хєдєлмєрийн эдийн засагч 
мэргэжлээр 74 оюутан тєгсч, Улаангом 
коллежийн дээд боловсролыг 33 
хїїхэд, анхан шатны боловсролыг 402 
хїїхэд тус тус эзэмшжээ. 

Суурь болон бїрэн дунд, 
мэргэжлийн анхан шатны, дээд 
боловсролыг 3833 хїїхэд эзэмшиж 
тєгссєн нь єнгєрсєн оны мєн їеэс 1.4 
хувиар илїї байна. 

ЕБС-ийн гадна 6-14 насны 482 
хїїхэд байна. 
Суурь боловсролын хамран сургалтын 
хувь 97.1, СЄБ-н хамран сургалтын 
хувь 78.4 хувьтай байна. 

Хєдєє аж ахуй 

Мал  аж  ахуйн салбар 

Малын тоо 

Аймгийн хэмжээнд мал 
тооллогын дїнгээр 9.4 мянган малчин 
єрхийн 19.6 мянган малчид мал аж 
ахуйн їйлдвэрлэл эрхэлж байна. 
Малчин єрхийн тоо єнгєрсєн оноос 509 
-єєр, малчид 1.0 мянган хїнээр буурсан 
байна. 1 малчинд дунджаар 118 толгой 
мал ногдож байна. 

2009 оны эцэст 2319.1 мянган 
толгой мал їїний дотор 15.9 мянган 
тэмээ, 74.8 мянган адуу, 104.0 мянган 
їхэр, 1145.1 мянган хонь, 979.3 мянган 
ямаатай болж тэмээ 0.1 мянга, адуу 4.4 
мянга, їхэр 14.1 мянга, хонь 69.8 мянга, 
ямаа 91.6 мянган толгойгоор тус тус 
буурч, єнгєрсєн оноос нийт малын тоо 
7.2 хувиар буюу 180.2 мянган 
толгойгоор буурсан байна. 

Энэ жил том мал, / 286.6 мянга /, 
тєлийн / 279.4 мянга / хорогдол сїїлийн 
4 жилийн дунджаас єндєр гарсан, 
байгаль цаг уур, бэлчээрийн 
хомсдолоос шалтгаалж  єєр аймаг 
хотод шилжих,  зах зээлд ойртох, мєн 
малчдын гол орлого болох малын 
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тїїхий эдийн їнэ ханш буурч мал нь 
єрхийн хэрэглээний зарлагыг нєхєх, 
банкны єр зээл тєлєх тєлбєрийн 
хэрэгслэлийн їїрэг гїйцэтгэх болсон 
зэргээс шалтгаалж малын тоо толгой 
буурлаа. Єєр аймаг, хотод 551 малтай 
єрхийн 111.1 мянган толгой мал 
шилжиж суурьшсан. 

Малын тоо єнгєрсєн оноос Давст, 
Баруунтуруун, Малчин сумд 5.0 – 10.8 
хувь буюу 3.4 – 11.8 мянган толгойгоор 
єсч, бусад сумдад 1.8 – 17.1 хувь буюу 
2.1 – 28.1 мянган толгойгоор буурсан 
байна. 

Баруунтуруун сум малаа таван 
тєрєлдєє єсгєжээ. 

Нийт сїрэгт хонь 49.4, ямаа 42.2, 
їхэр 4.5, адуу 3.2, тэмээ 0.7 хувийг тус 
тус эзэлж, нийт сїрэгт їхрийн эзлэх 
хувь 0.2, ямааны эзлэх хувь 0.6 
пунктээр тус тус буурч, хонины эзлэх 
хувь  0.8, тэмээний эзлэх хувь 0.1 
пунктээр єсчээ. 
Сумдыг малын тоогоор нь бїлэглэвэл: 

1. 200.0 мянгаас дээш толгой 
малтай сум -1 сум 
Тэс / 233.0  мянган толгой / 

2. 150.0 – 200.0 мянган толгой 
малтай сумдын тоо – 4 сум 

Хяргас / 150.1 /, Наранбулаг / 158.5 
/, Єндєрхангай / 152.1 /,  Улаангом / 
172.2 / 
3. 100.0 -150.0 мянган толгой 

малтай сумдын тоо- 8 сум 
Ховд  /104.2/,  Тарилан  / 104.2 /, 
Цагаанхайрхан /115.6/, Зїїнговь 
/117.7/ ,   Малчин /121.9/, 
Зїїнхангай /129.2/, Ємнєговь 
/136.4 /,  Сагил /147.3/ 

4. 50.0- 100.0 хїртэл малтай 
сумдын тоо – 6 сум 

Баруунтуруун / 60.9 /, Давст / 
70.5/,  Завхан / 78.3/, Єлгий / 80.5 /, 
Бєхмєрєн / 93.1/, Тїргэн /93.3/ 

Нийт малын 10.0 хувийг эзэлж буй Тэс 
сум 233.0 мянган толгой малтайгаар 
хамгийн олон малтай, 2.6 хувийг эзэлж 
буй Баруунтуруун сум 60.9 мянган 

толгой малтай болж хамгийн цєєн 
малтайд орж байна. 

мян.тол 

Тэс -233.0 Завхан- 5.1 Єндєрхангай -8.0 
Улаангом-172.2 Наранбулаг - 1.9 Тэс - 7.8 
Наранбулаг-158.5 Тэс - 1.9 Зїїнхангай - 6.6 
Єндєрхангай-152.1 Єлгий - 1.0 Улаангом - 5.7 
Хяргас -150.1 Ємнєговь - 0.9 Зїїнговь - 4.9 
Дїнд эзлэх хувь- 37.3 Дїнд эзлэх хувь- 68.8 Дїнд эзлэх хувь- 44.1 
Єсгєсєн сум- 3 Єсгєсєн сум- 12 Єсгєсєн сум- 4 
Єсєлт, бууралт, хувь-92.8 Єсєлт, бууралт, хувь-99.2 Єсєлт, бууралт, хувь-94.4 

Їїнээс 

тэмээгээр 

Їїнээс Нийт малын тоогоор 
эхний 5 д орох сумууд : адуугаар 

Тэс - 19.9 Тэс  - 142.8 Наранбулаг - 71.5 
Улаангом - 15.7 Хяргас - 85.1 Улаангом - 70.0 
Єндєрхангай - 6.9 Улаангом - 83.3 Єндєрхангай - 66.1 
Зїїнговь - 6.9 Наранбулаг - 77.8 Сагил - 65.7 
Сагил - 6.1 Сагил - 72.5 Ховд - 64.9 
Дїнд эзлэх хувь- 53.6 Дїнд эзлэх хувь- 40.3 Дїнд эзлэх хувь- 34.2 
Єсгєсєн сум- 1 Єсгєсєн сум- 5 Єсгєсєн сум- 3 
Єсєлт, бууралт, хувь-88.0 Єсєлт, бууралт, хувь-94.2 Єсєлт, бууралт, хувь-91.4 

їхрээр хониор ямаагаар 

Аймгийн 1 хїнд дунджаар 30 толгой 
мал ноогдож сумдаар авч їзвэл Сагил 
суманд 63, Хяргас суманд 60, 
Ємнєговь, Наранбулаг, Бєхмєрєн, 
Єлгий, Завхан, Ховд, Тэс, Давст, 
Малчин, Єндєрхангай, Цагаанхайрхан, 
Зїїнговь, Тїргэн, Зїїнхангай  сумуудад 
32 - 51 ноогдож байгаа нь аймгийн 
дунджаас 2 - 21 толгой малаар илїї, 
Улаангом сумын нэг хїнд дунджаар 7, 
Баруунтуруун суманд 21   Тариалан 
суманд 26 толгой мал ноогдож байгаа 
нь  аймгийн дунджаас  9 - 23 толгой 
малаар доогуур байна. 
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тэмээ, 0.6 

адуу, 3.2 

їхэр, 4.7 

хонь, 48.6 

ямаа, 42.8 

2008 оны малын бїтэц, хувиар 

тэмээ, 0.7 
адуу, 3.2 

үхэр, 4.5 

хонь, 49.4 

ямаа, 42.2 

2009 оны малын бүтэц, хувиар 

Сумдыг бїсчлэн тооцож  їзвэл 
баруун бїсэд нийт малын 28.6 хувь 
буюу 662.1 мянган мал, зїїн бїсэд 26.8 
хувь буюу 622.7 мянган мал, ємнєд 
бїсэд 19.7 хувь буюу 457.9 мянган мал, 
хойт бїсэд 17.4 хувь буюу 404.2 мянган 
мал, тєвийн бїсэд 7.4 хувь буюу 172.2 
мянган мал тус тус ноогдож байна. 
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Нийт мал сїргийн 99.3  / 2302.7 
мянга / хувь нь амины аж  ахуйд, 0.7 
хувь нь / 16.4 мянган /  албан газарт 
ноогдож, амины малын тоо єнгєрсєн 
оноос 179.9 мянгаар буурсан  байна. 

Мєн бодод шилжїїлснээр 516.0 
мянган малтай болж єнгєрсєн оноос 
41.8 мянган толгойгоор буурсан байна. 
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Бодод шилжїїлсэн малын 
тоо, мянган толгой 

2009 онд 111.1 мянган мал бїхий 551 
єрх гадагш шилжиж їїнд Тэс сумаас 64 
єрхийн 14.8 мянган мал, Єлгий сумаас 
49 єрхийн 10.9 мянган мал, Ємнєговь 
сумаас 48 єрхийн 8.7 мянган мал, 
Єндєрхангай сумаас 10.9 мянган мал, 
Цагаанхайрхан сумаас 43 єрхийн 9.2 
мянган мал гадагш шилжсэн байна. 

Мал, єрх олноор шилжиж буй 
їндсэн шалтгаан нь бэлчээрийн 
хїрэлцээгїй байдал, байгаль  цаг уурын 
єєрчлєлтєєс шалтгаалж євс ургамал 
ургахгїй цєлжиж байгаа байдал 
хамгийн голлох нєлєєтэй гэсэн 
судалгааны дїгнэлт гарсан байна. 

ХЭЭЛТЭГЧ МАЛ 

1077.7 мянган хээлтэгч мал 
тоологдож  хээлтэгчийн тоо єнгєрсєн 
оноос 58.4 мянгаар буурсан байна. 

Нийт сїргийн 46.5 хувь нь хээлтэгч 
мал байгаа бєгєєд їїнээс тэмээний 
31.8, адууны 29.6, їхрийн 45.5, хонины 
47.9, ямааны 46.4 хувь нь хээлтэгч мал 
эзэлж  байна. 

АМИНЫ МАЛЫН  БЇЛЭГЛЭЛТ 

100 хїртэлх малтай єрх хувийн 
малтай єрхийн 41.6 хувийг эзэлж 
байгаа нь єнгєрсєн оноос 0.4 пунктээр, 
101-200 толгой малтай єрх 28.0 хувийг 
эзэлж єнгєрсєн оноос 1.4 пунктээр єсч, 
201-500 толгой малтай єрх 1.0 пункт, 
501-999 малтай єрх 0.4 пунктээр тус тус 
буурчээ. 1000 – аас дээш малтай 151 
єрх байгаа нь 2008 оныхоос 49 єрхєєр 
буурсан байна. 
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Малтай єрхийн бїтэц 

500+ 201-500 101-200 100 хїртэл 

Наранбулаг, Завхан, Єлгий, Ховд, 
Ємнєговь, Тариалан, Улаангом, 
Баруунтуруун сумдын   200 хїртэл 
малтай єрхийн эзлэх хувийн жин 
аймгийн дунджаас 1.4 - 22.3 пунктээр 
илїї байна.

Тєллєлт, тєл бойжилт 
Оны эхний эхийн 88.2 хувь буюу 

941.2 мянган эх мал тєллєж, гарсан 
тєлийн 70.5 хувь буюу 663.6 мянган тєл 
бойжиж байна. Єнгєрсєн онтой 
харьцуулахад тєллєлт 4.6 пунктээр 
илїї, бойжилт 6.0 пунктээр доогуур, 
харин тєлийн хорогдол 1.3 дахин буюу 
68.5 мянгаар єссєн байна. Тэс, 
Зїїнговь, Наранбулаг, Завхан, Хяргас, 
Давст, Баруунтуруун, Малчин, 
Цагаанхайрхан сумдын тєл бойжилт 
73.1 – 92.0 хувь байгаа нь аймгийн 
дунджаас 2.6 - 21.5 пунктээр илїї, 
бусад сумдын тєл бойжилт 47.0 – 69.7 
хувь байгаа нь аймгийн дунджаас 0.8 – 
23.5 пунктээр бага байна. 
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Бойжуулсан ботго, унага, тугал, 3 жилээр 
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Бойжуулсан хурга, ишиг, 3 жилээр 

2007 2008 2009 

100 эх малаас 58 тєл їїний дотор 41 
ботго, 50 унага, 55 тугал , 64 хурга,  53 
ишиг бойжуулсан нь єнгєрсєн оноос 
ботго 4, унага 7,  ишиг 1 тєлєєр илїї, 
хурга 3 тєлєєр бага бойжуулсан байна. 
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100 эхээс бойжуулсан төл 

2007  2008  2009 

Том малын зїй бусын хорогдол 

Оны эхний малын 11.5 хувь буюу 
286.6 мянган толгой мал хорогдсон нь 
єнгєрсєн оноос 1.3 дахин буюу 62.9 
мянган толгойгоор илїї байна. 
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Сүүлийн 5 жилийн том малын 
хорогдол, мян. толгой 

Нийт хорогдлын 9.3 хувийг євчний 
хорогдол эзэлж  байна. 

Нийт хорогдлын 47.7 хувийг хонь, 43.6 
хувийг ямаа, 6.2 хувийг їхэр, 2.2 хувийг 
адуу, 0.2 хувийг тэмээний хорогдол 
эзэлж байна. 

Ховд, Ємнєговь, Бєхмєрєн, 
Зїїнхангай, Єндєрхангай, Тїргэн, 
Тариалан сумдын оны эхний малын 

13.9 – 21.2 хувь нь хорогдож  аймгийн 
дунджаас 2.4 – 9.7 пунктээр илїї, бусад 
сумдын оны эхний малын 2.9 – 10.9 
хувь нь хорогдсон нь аймгийн дунджаас 
0.6 -8.6 пунктээр бага байна. 
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Оны эхний малд эзлэх хорогдлын 
хувь, сумдаар 

Тэжээвэр амьтад 
2009 онд 47 гахай,  128 шувуу, 84 

бїл зєгий, 2 туулай тоологдсон ба 2008 
оныхоос бїл зєгий 13-аар єсч, гахай 63, 
шувуу 19-ээр  буурч, харин туулай 2- 
оор нэмэгдсэн байна. 

Цэвэр эрлийз 
2009 онд цэвэр їїлдрийн хонь 390.6 

мянга, сайжруулсан їїлдрийн хонь 
106.1 мянга, нутгийн шилдэг омгийн 
ямаа 123.5 мянга, сайжруулсан нутгийн 
їїлдрийн ямаа 80.5 мянга, нутгийн 
шилдэг омгийн адуу  12.1 мянга, цэвэр 
їїлдрийн їхэр 66 тоологдсон нь 
єнгєрсєн оныхоос цэвэр їїлдрийн хонь 
64.1 мянга,  сайжруулсан нутгийн 
їїлдрийн хонь 24.7 мянга, нутгийн 
шилдэг омгийн ямаа 26.7 мянга, шилдэг 
омгийн адуу 2.6 мянгаар тус тус буурч, 
харин сайжруулсан нутгийн їїлдрийн 
ямаа 3.7 мянгаар єсчээ. 

Малчдын нийгэм ахуйн зарим 
їзїїлэлт 

Нийт 9.4 мянган малчин єрхийн 7.5 
мянга нь буюу 76.9 хувь цахилгааны эх 
їїсвэртэй їїний 93.4 хувь нь нарны 
зайн эх їїсвэрээр хангагдсан байгаа нь 
єнгєрсєн оноос 1.3 хувиар буурсан 
байна. 7.0 мянган єрх телевизортой, 6.4 
мянган єрх малын хашаатай, 0.7 мянган 
єрх худагтай, 1.8 мянган єрх авто 
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машинтай 3.6 мянган єрх мотоциклтой, 
0.1 мянган єрх трактортой байна. 

Єнгєрсєн оноос худагтай єрхийн 
тоо 229-єєр буурч, авто машинтай 
єрхийн тоо 44,   хашаатай єрхийн тоо 
22,   телевизортэй єрхийн тоо  686, 
мотоциклтой єрхийн тоо 956-аар тус тус 
єсчээ. 
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Малчин єрхєд цахилгаантай, телевизортой, худаг, хашаатай 
єрхийн эзлэх хувь 

цахилгаантай телевизортой худагтай хашаатай 

2009 онд шинээр гаргасан ба 
засварласан худаг, малжуулалт 

Энэ онд шинээр 40 худаг гаргаж, 
16 худаг засварласан ба тїїнд нийт 
366.9 сая тєгрєг зарцуулсан байна. 

2009 онд аймгийн хэмжээнд 62 
єрх малжуулах арга хэмжээнд 
хамрагдаж  тэдэнд 1.3 мянган толгой 
мал олгож , 32.7 сая тєгрєг зарцуулжээ. 
Нийт олгосон малын 96.8 хувь нь бог 
мал, 3.2 хувь нь  бод мал байна. 

Тариалалт 

2.9 мянган га-д їр тариа, 
їїнээс 2.7 мянган га-д улаан буудай, 
239.5 га-д тємс, 162.6 га-д хїнсний 
ногоо, 221.5 га-д тэжээлийн ургамал 
нийт 3.6 мянган га-д тариалалт хийлээ. 

Єнгєрсєн оны мєн їетэй 
харьцуулахад їр тариа 722.7 га, 
тэжээлийн ургамал 61.5 га, тємс 14.3 га 
-аар тус тус єсч, хїнсний ногоо 5.1 га- 
аар буурчээ. 

Баруунтуруун сум 1900 га, 
Тариалан 610 га, Сагил сум 236 га, 
Улаангом 60 га-д їр тариа тариалсан нь 
аймгийн нийт тариалсан їр тарианы 
95.4 хувийг эзэлж байгаа бєгєєд 

єнгєрсєн оны  мєн їеэс  795.5 га-аар 
єссєн байна. 

Улаангом, Баруунтуруун, 
Тариалан  сумдууд 314.1 га д тємс, 
хїнсний ногоо тариалсан нь нийт 
тариалалтын   78.1   хувь болж 
єнгєрсєн оноос 3.6 га-аар єссєн  байна. 

Сїїлийн 3 жилийн дунджаас 
тариалсан їр тариа 1202.9 га , тємс 
44.2 га-аар єсч,  хїнсний ногоо 13.5 га- 
гаар буурчээ.

Ургац хураалт 
2009 онд 4011.4 тн їр тариа, 

2231.1 тн тємс, 1822.2 тн хїнсний ногоо 
хураан авсныг 2008 онтой харьцуулбал 
хураан авсан їр тариа 861.7 тн-оор 
илїї, тємс 89.9 тн, хїнсний ногоо 3.9 
тн-оор тус тус бага байна. 

Хураан авсан їр тарианы 25.9, 
тємсний 90.4, хїнсний ногооны 92.2 
хувийг иргэдийн хураан авсан ургац 
эзэлж байна. 

Їр тарианы 96.2 хувь нь 
Баруунтуруун, Тариалан, Сагил, 
Улаангом сумдад, хураан авсан 
тємсний 78.9 хувь нь Улаангом, 
Баруунтуруун, Тариалан сумдад, 
хїнсний ногооны 86.8 хувь нь 
Улаангом, Баруунтуруун сумдад 
ноогдож байна. 

Сїїлийн 3 жилийн дунджаас 
хураан авсан  їр тариа 1624.1 тн , тємс 
40.9тн,  хїнсний ногоо 245.8 тн - оор 
тус тус єсчээ. 

1га-аас 13.6 цн їр тариа, 93.2 цн 
тємс, 112.1 цн хїнсний ногоо хураан 
авлаа. Єнгєрсєн 2008 онтой 
харьцуулахад їр тарианы га-ийн ургац 
0.6 цн, тємсний га-ийн ургац 9.9 цн-ээр 
буурч, хїнсний ногооных 3.2 цн-ээр 
нэмэгдсэн байна. 
41.4 мянган тн байгалийн хадлан ,  гар 
тэжээл 1.8 мянган тн-ыг бэлтгэсэн нь 
єнгєрсєн  оныхоос  хадлан 6936 тн, гар 
тэжээл 1114.3 тн-оор тус тус буурсан 
байна. 
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Сїїлийн 4 жилийн га-ийн ургац, цн 

їр тариа тємс хїнсний ногоо 

Хєдєє аж ахуйн бїтээгдэхїїний 
дундаж їнэ 

2009 оны  9 дїгээр сараас 
эхлэн хєдєє аж ахуйн гол нэрийн 
бїтээгдхїїн болох 119 нэрийн 
бїтээгдхїїний їнийг бїх сумдаас 
цуглуулан авч аймгийн дундаж їнэ 
тооцож  байна.  Бїтээгдхїїний нэр 
тєрлийг нилээд задалж ангилсан учир 
єнгєрсєн жилїїдтэй харьцуулах 
боломжгїй тул ємнєх сартай харьцуулж 
танилцууллаа. 

Малын їнэ 2009 оны 12-р 
сарын 31-ий байдлаар аймагт єсвєр 
насны болон атан тэмээ, буур 234.2 – 
421.7 мянга, єсвєр болон нас гїйцсэн 
адуу, азарга 179.4 – 331.4 мянга, єсвєр 
насны болон нас гїйцсэн їхэр, бух 
192.8 – 320.8 мянга, єсвєр насны тєлєг, 
нас гїйцсэн эр ба эм хонь, хуц 21.5 - 
58.2 мянга, єсвєр насны борлон, нас 
гїйцсэн эр ба эм ямаа, ухна 14.3 – 35.0 
мянган тєгрєгний дундаж їнэтэй байна. 

Аймгийн дунджаас Улаангом, 
Тэс, Баруунтуруун, Тариалан суманд 
єсвєр болон нас гїйцсэн тэмээ, їхэр, 
адууны   їнэ 10.6 – 121.8 мянган 
тєгрєгєєр, харин Зїїнхангай суманд 
хуц, ухны  їнэ 11.8 – 25.0 мянган 
тєгрєгєєр тус тус илїї  байна. 

12 дїгээр сарын 31 - ний 
байдлаар бїх насны тэмээ,  єсвєр 
насны їхэр, хуц, эр ба эм ямаа, хурга, 
ишигний їнэ ємнєх сартай 
харьцуулахад 0.1 – 16.1 мянган 
тєгрєгєєр єсч, бусад малын їнэ  0.2 – 
32.4 мянган тєгрєгєєр буурчээ. 
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Мал, амьтны гаралтай 
бїтээгдэхїїн, тїїхий эд : 

Мал, амьтны   гаралтай зарим 
тїїхий эдийн їнийг ємнєх сартай 
харьцуулахад чацаргана, хонины арьс, 
ямааны арьс, адууны ширний їнэ 700 – 
7000 тєгрєгєєр єсч, їхрийн шир, зєгийн 
балны їнэ  500 - 1000 тєгрєгєєр 
буурчээ. Харин їхрийн сїїний їнэ 100 
тєгрєгєєр єсч, хонь ба ямааны махны 
їнэ 200 тєгрєгєєр буурчээ. 

Газар тариалан болон бусад 
бїтээгдэхїїн : 

Ємнєх сартай харьцуулахад 
сонгино, тїлээний мод, задгай євс, 
улаан буудайны їнэ 0.5 – 105.0 мянган 
тєгрєгєєр тус тус буурч, чацарганы їнэ 
700 тєгрєгєєр єсчээ . 

Жимс, жимсгэнэ тариалалт, хураалт 

275.1 га-д жимс, жимсгэнэ тариалж 
тїїнд  328.8 мянган бут мод суулгажээ. 
Энэ жил 90.8 мянган ширхэг їр жимсээ 
єгєх бут, модноос 131.9 тн чацаргана, 
їхрийн нїд  хураан авчээ. 65.3 тн-ыг зах 
зээлд борлуулж тїїнээсээ 178.6 сая 
тєгрєгийн борлуулалтын орлого олсон 
байна. Нэг бутнаас дундажаар 1.5 кг 
жимс хураан авчээ. Нийт тариалсан 
талбайн 71.1 хувь, хураан авсан 
жимсний 51.0 хувийг аж ахуйн нэгж, 
байгууллагад ногдож байна. 

Єнгєрсєн оноос жимс жимсгэний 
тариалсан талбай 142.9 га-аар , нийт 
бутны тоо 149.0 мянган ширхэгээр єсч, 
харин їр жимсээ єгєх бут, модны тоо 
35.3 мянган ширхэг, хураан авсан ургац 
84.2 тн-оор буурчээ. 

АЖ ЇЙЛДВЭР 

Аж їйлдвэрийн нийт 
бїтээгдэхїїний їйлдвэрлэл  2005 оны 
зэрэгцїїлэх їнээр 5.1 тэрбум  тєгрєг 
болж єнгєрсєн оны мєн їеийнхээс 17.1 
хувиар буюу 739.6 сая тєгрєгєєр єссєн 
байна. 

Аж їйлдвэрийн бїтээгдэхїїн їйлдвэрлэлэийн 
єсєлт бууралт /сая тєг/, 2005 оны зэрэгцїїлэх 

їнээр 
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Аж їйлдвэрийн салбарын 
бїтээгдхїїний їйлдвэрлэл 2005 он 
зэрэгцїїлэх їнээр тооцсоноор 2009 онд 
ємнєх 3 жилийн дунджаас 27.5 хувиар, 
ажиллагсадын тоо 8.3 хувиар єссєн 
байна. 

Нийт їйлдвэрлэлтийн 64.3 хувийг 
хїнс ундааны їйлдвэрлэл,12.7 хувийг 
алт олборлолт, 10.5 хувийг дулаан 
тїгээлт, 5.6 хувийг нїїрс олборлолт, 
5.2 хувийг бусад боловсруулах 
їйлдвэрлэл,  0.8 хувийг усан хангамж, 
0.6 хувийг мод модон бїтээгдэхїїний 
їйлдвэрлэл, 0.4 хувийг хувцас 
їйлдвэрлэл эзэлж байна. 

Аж їйлдвэрийн салбарын бїтэц 
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Єнгєрсєн оны мєн їеэс /зэрэгцїїлэх 
їнээр тооцсоноор/ хїнс ундааны 
їйлдвэрлэл 33.7, цахилгаан, дулааны 
салбар 7.1 усан хангамж 4.2, нїїрс 
олборлолт 5.3  хувиар єсч, хувцас 
їйлдвэрлэл 0.9 бусад боловсруулах 
їйлдвэрлэл /єлєн,шевро,булигар,хєх 
шир,эсгий, барилгын материалын 
їйлдвэрлэл/ 25.7, хувиар тус тус 
буурсан байна. 

Оны їнээр 8.6 тэрбум тєгрєгийн 
бїтээгдэхїїн їйлдвэрлэж 9.1 тэрбум 
тєгрєгийн борлуулалтын орлоготой 

ажиллаж, єнгєрсєн оны мєн їеэс 
борлуулалтын орлого 24.5 єссєн байна. 

Нийт борлуулалтын 12.7 хувь буюу 
1.1 тэрбум тєгрєгийн  борлуулалтыг 
Голланд, ОХУ-д  гаргасан 
боловсруулсан єлєн гэдэс болон 
бэлтгэсэн мах зэрэг нэрийн 
бїтээгдэхїїний экспорт эзэлж  байна. 
Мєн Хотгор шанага ХХК 400 тн 
нїїрсийг туршилтын журмаар ОХУ-д 
гаргасан байна. Єнгєрсєн оноос 
экспортолсон аж їйлдвэрийн 
бїтээгдэхїїн 10.2 пунктаар єслєє. 

Єнгєрсєн оны мєн їетэй 
харьцуулахад аж їйлдвэрийн салбарт 
эзлэх хїнс ундааны їйлдвэрлэлт 6.6, 
алт олборлолт 1.9, хувцас їйлдвэрлэл 
0.1 пунктээр єсч, эрчим хїч тїгээлт 4.4, 
нїїрс олборлолт 1.1, бусад аж 
їйлдвэрийн їйлдвэрлэл 2.4, усан 
хангамж 0.3 пунктээр буурсан байна. 

2007 2008 2009 

Цахилгаан дулаан тїгээлт 18.8 14.9 10.5 
Нїїрс олборлолт 5.4 6.7 5.6 
Бусад ашигт малтмал 17.9 10.8 12.7 
олборлолт 
Хїнс ундаа 50.7 57.7 64.3 
їйлдвэрлэлт 
Хувцас їйлдвэрлэлт 0.3 0.3 0.4 
Мод модон бїт 
їйлдвэрлэлт 0.6 0.9 0.6 
бусад боловсруулах 
аж їйлдвэр 5.2 7.6 5.2 
Усан хангамж 1.1 1.1 0.8 
Дїн 100.0 100.0 100.0 

Салбарын бїтэц 

Зэрэгцїїлэх їнээр тооцсоноор 2005 
оноос боловсруулах їйлдвэрлэл 3.6 
дахин, эрчим хїч, усан хангамжийн 
їйлдвэрлэл 20.5 хувиар єсч, уул уурхай 
олборлолтын салбар 17.9 хувиар 
буурсан байна. 

аж їйлдвэрийн бїтээгдэхїїний єсєлт бууралт/2005 I- 
V =100%/ 
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Эрчим хїч усан хангамж уул уурхай олборлолт 

боловсруулах їйлдвэр 

Аж їйлдвэрийн салбарын зарим 
нэрийн бїтээгдэхїїний їйлдвэрлэлтийг 
2005 оны мєн їетэй харьцуулбал талх 
7.7д, архи 2.8 дахин, гурил 41.3 дахин, 
нарийн боов 45.1, , чацарганы тос 51.1 
хувиар, ундаа 46.6, дулаан 30.9, 
тїгээсэн цэвэр ус 13.7, нїїрс олборлолт 
34.0, єлєн боловсруулалт 26.8 хувиар 
єссєн  байна. 

гол нэрийн бїтээгдэхїїний єсєлт бууралт /2005=100%/ 
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гол нэрийн бїтээгдхїїний єсєлт бууралт хувиар 2005=100% 
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архи єлєн 

Гол нэрийн бїтээгдэхїїний єсєлт бууралт  хувиар 2005=100%/ 

0.0 

37.5 

92.6 

116.0 

96.8 
109.1 113.7 

92.7 

130.9 
119.6 

121.9 

106.0 99.8 

134.0 
127.3 

101.5 100.0 

0.0 

20.0 

40.0 

60.0 

80.0 

100.0 

120.0 

140.0 

160.0 

2005 2006 2007 2008 2009 

Цахилгаан тїгээсэн цэвэр ус Дулаан нїїрс 
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Тєвийн нэгдсэн сїлжээнд 
холбогдсонтой холбоотойгоор сумдын 
дизель станцууд ажиллахаа больсон нь 
цахилгаан їйлдвэрлэлтийн хэмжээг 
бууруулж байгаа боловч импортын 
цахилгаан 51.8, цахилгааны хэрэглээ 
49.7 хувиар єссєн байна. 

Цахилгааны хэрэглээ 
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импортын цахилгаан їйлдвэрлэсэн цахилгаан хэрэглээ 

Аж їйлдвэрийн чиглэлийн аж 
ахуйн нэгжїїд 45 нэрийн бїтээгдэхїїн 
їйлдвэрлэсэн байна. 

Аж їйлдвэрийн бїтээгдэхїїний гол 
нэр тєрлийг єнгєрсєн оны мєн їетэй 
харьцуулахад 23 нэрийн 
бїтээгдэхїїний їйлдвэрлэлтэнд єсєлт 
гарч 19 нэрийн бїтээгдэхїїний 
їйлдвэрлэл буурч, єнгєрсєн оны мєн 
їед їйлдвэрлэгдээгїй 3 нэрийн 
бїтээгдхїїн їйлдвэрлэгдсэн байна. 

Гол нэрийн бїтээгдэхїїнээс модон 
тавилга 8.8, хивэг 4.8,  гурил 3.4, мах 
бэлтгэл 2.7, пальто 2.2 гутал 2.1 дахин, 
хєвєнтэй хєнжил 94.0, эм хослол 57.1, 
ундаа 57.0, шевро 55.6, хїнсний давс 
53.0,   булигар 50.0, талх 41.3, дээл 
33.3, архи 29.4, эсгий 10.7, дээврийн 
бетон хавтан 10.5, алт олборлолт 10.0, 
дулаан 9.5,єлєн 9.2,  нїїрс 5.3, цэвэр ус 
тїгээлт 4.2, хувиар єсч, , тоосго  84.0, 
вакум цонх 77.3, зайрмаг 75.8, зїсмэл 
74.9, сироп 73.8 хиам їйлдвэрлэл 62.6, 
ингэний хоормог 56.5, хэрчсэн гурил 
44.7, тараг 38.7  єнгєт хавтан 35.1, 
варень 29.1,нарийн боов 25.4, 
чацарганы тос 25.1, гэрийн хєшиг 23.1, 
гэрийн цагаан бїрээс 13.2, жїїс 10.3 
хєх шир 9.1 хувиар тус тус буурсан 
байна. 

єссєн нэр 
тєрєл 

буурсан нэр 
тєрєл 
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Барилга 

Барилгын гїйцэтгэгч 27 аж ахуйн 
нэгжїїд  9.3 тэрбум тєгрєгийн БУИЗ-ын 
ажил гїйцэтгэсэн нь єнгєрсєн оны мєн 
їеэс / инфляциар засварласанаар / 
25.4 хувиар буурсан  байна. Нийт 
гїйцэтгэсэн ажлын 83.2 хувийг шинэ 
барилга, 16.8 хувийг их засварын ажил 
эзэлж байна. 

16.8% 

83.2% 

БУ,ИЗын ажлын  хувийн жин 
их засвар  барилга обьект 

Нийт барилга угсралт их засварын 
ажлын 70.9 хувь нь буюу 6.6  тэрбум 
тєгрєгийн ажлыг барилга объектод, 
29.1 хувь нь буюу 2.7 тэрбум тєгрєгийн 
ажлыг инженерийн барилга /зам, гїїр, 
худаг/ байгууламжинд хийгдсэн байна. 
Єнгєрсєн оны мєн їеэс барилга 
обьектын ажил / инфляциар 
засварласанаар / 32.5 хувиар буурч, 
инженерийн барилга байгууламжийн 
ажил 0.5 хувиар єссєн байна. 

БУГЗА/тэрбум төг,инфляци 3.4/ 
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2008 
2009 

Ундрах бїтээмж ХХК 408.0 сая тєг-ийн 
ЇФ бїхий НДХ-ийн конторын барилга, 
Аривжих Увс ХХК 366.0 сая тєг-ийн ЇФ 
бїхий Тїргэн сумын цэцэрлэгийн 
барилга, 582.0 сая тєгрєгийн ЇФ бїхий 
баруунтуруун сумын соёлын тєв, 
Ундрага констракшин ХХК 339.2 сая 
тєгийн ЇФ бїхий Наранбулаг сумын 
сургуулийн барилга, 516.2 сая 
тєгрєгийн ЇФ бїхий Зїїнговь сумын 
дотуур байр, 601.2 сая тєгрєгийн ЇФ 
бїхий 24 айлын орон сууцны барилга, 
Сан Тех Увс ХХК 414.0 сая тєг-ийн ЇФ 
бїхий Давст сумын хїн эмнэлэгийн 
барилга, Цагаан хєшєє ХХК 498.5 сая 
тєг-ийн ЇФ бїхий МХА-ны конторын 
барига,Увс барилга ХХК 440.0 сая 
тєгийн ЇФ бїхий Завхан сумын хїн 
эмнэлэгийн барилга,Їїрэг трейд ХХК 
2046.0 сая тєгрєгийн ЇФ бїхий спорт 
цогцолбор, Амарсанаа ХХК 563.2 сая 
тєгрєгийн ЇФ бїхий 20 айлын орон 
сууц, Дэглий цагаан ХХК 43.8 сая 
тєгрєгийн ЇФ бїхий Зїїнхангай, 
Єндєрхангай сумдын халуун усны 
барилга, Єрнєл Увс ХХК 136.0 сая 
тєгрєгийн ЇФ бїхий УНАСТХГ-ын 
контор, Увс АЗЗА ХХК 79.0 сая 
тєгрєгийн ЇФ бїхий зїїн тойргийн явган 
зам, 39.9 сая тєгрєгийн ЇФ бїхий 
постын барилга, ББЭХС 177.0 сая 
тєгрєгийн ЇФ бїхий тєв замын 
гэрэлтїїлэг нийт 7.6 тэрбум тєгрєгийн 
18 объект ашиглалтанд хїлээлгэж 
єгєєд байгаа нь єнгєрсєн оны мєн їеэс 
21.7 хувиар бага байна. 
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Зїїнхангай халуун ус 
УНАСТХГ-ын контор 
Зїїн тойргийн явган зам 
Постын барилга 

МХА-ны контор 
Спорт цогцолбор 
20 айлын орон сууц 
Єндєрхангай халуун ус 

Наранбулаг соёлын тєв 
Зїїнговь дотуур байр 
Давст хїн эмнэлэг 
Завхан хїн эмнэлэг 

Нийгмийн даатгалын контор 
Баруунтуруун соёлын тєв 
Тїргэн сум Цэцэрлэг 
Єлгий соёлын тєв 

объект нэрээ 

2009 онд ашиглалтанд орсон 
объект 

ЇФ сая 
тєг/ 

Тээвэр холбоо 

Авто тээврийн салбарын аж ахуйн 
нэгжїїдээс Шуудангийн їйлчилгээний 
газар 0.4 мянган зорчигч тээвэрлэж 
4675.0 мян.хїн км-ийн зорчигч эргэлт 
хийснийг єнгєрсєн оны мєн їетэй 
харьцуулахад зорчигчдын тоо 66.7, 
зорчигч эргэлт нь 14.0 хувиар 
нэмэгдсэн байна. 

Нїїрс болон шатахуун тээврийн 
аж ахуйн нэгжїїд 16.3 мян.тн ачаа 
тээвэрлэж 4239.5 мян.тн.км-ийн ачаа 
эргэлт хийснийг єнгєрсєн оны мєн 
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їетэй харьцуулахад тээсэн ачаа нь 89.5 
ачаа эргэлт нь 17.6  хувиар єсчээ. 
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Т ээсэн ачаа мян.тн  З орчиг чид  мян.хү н 

Аймгийн Тээвэр зохицуулалтын 
албанаас авч буй мэдээллээр тээврийн 
постуудаар дамжин 37.6 мянган   хїн, 
43.3 мян.тн ачаа   орон нутаг болон улс 
хооронд тээвэрлэгджээ. 

Холбооны газар системээрээ 
340.9 сая тєгрєгийн орлоготой 
ажилласны 70.1 хувь нь хїн амаас 
орсон ба єнгєрсєн оны мєн їеэс  нийт 
орлого нь 34.3  хувиар буурчээ. 

Аймгийн бїх сумдад їїрэн 
телефоны операторууд їйл ажиллагаа 
явуулж байгаа ба тэдний 
хэрэглэгчдийн тоо єнгєрсєн оны мєн 
їеэс 10.5 хувиас 2.7 дахин  єссєн 
байна. 

Їїрэн телефон хэрэглэгчдийн 
тоог харуулбал       / тоо/: 
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Гадаад худалдаа 

Нийт экспорт 2192.1 мянган 
ам. доллар болж  єнгєрсєн оноос 2.2 
хувиар буюу 47.0 мянган ам. 
доллараар єссєн байна.  Гол нэр 
тєрлєєс 556.6 тн їхрийн мах, 744.4 тн 

адууны мах, 18 ширхэг монгол гэр 
гаргаж  єнгєрсєн оноос гаргасан 
їхрийн мах 61.3 хувиар буурч, адууны 
мах 2.6 дахин, монгол гэр 50 хувиар 
тус тус єссєн байна. 

Нийт импорт 20.5 сая ам. 
доллар болж  єнгєрсєн оноос 53.4 
хувиар буюу 17.9 сая ам. доллараар 
буурсан байна. 6306.9 тн гурил, 21.3 
мянган тн нефть бїтээгдэхїїн, 15 ш 
авто машин, 2 ш автобус, 66,2 сая 
квт.цаг цахилгаан, 452.0 тн хивэг 
импортоор оруулсан бєгєєд єнгєрсєн 
оноос гурилын импорт 395.1 тн-оор 
буюу 6.7 хувиар, цахилгаан эрчим 
хїчний импорт 5.5 мянган квт.цагаар 
буюу 9.1 хувиар тус тус єссєн байна. 
Харин нефть бїтээгдэхїїний импорт 
8.3 мянган тн- оор буюу 28.0 хувиар, 
хивгийн импорт 449.1 тн- оор буюу 50.2 
хувиар, авто машины импорт 37.0 
хувиар тус тус  буурсан байна. 

Сүүлийн  3  жилийн  дунджаас  нийт 
экспорт  614.1  мянган  ам  доллороор 
нэмэгдэж,  харин  нийт  импорт  72.2  мянган 
ам доллараар буурсан  байна. 

Нийт импорт, экспорт, онуудаар 
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Дотоод худалдаа 
Тїївэрт хамрагдсан худалдааны 
салбарын 47 аж ахуйн нэгж 
байгууллага, иргэд нийт 14.6 тэрбум 
тєгрєгийн борлуулалт хийж, нэг сард 
нэг нэгж дунджаар 25.9 сая тєгрєгийн 
борлуулалтын орлоготой ажилласан нь 
єнгєрсєн оноос 32.8 хувиар єссєн 
байна. 

Дотоод худалдааны салбарын їндсэн їзїїлэлт 

бїгд 
їїнээс 
эмэгтэй 

47 14623.1 11993.3 222 92 25.9 

Нэг нэгжийн сарын 
дундаж борлуулалтын 

орлого /сая.тєг/ 

Мэдээлэлд 
хамрагдсан 

ААН, 
иргэдийн 

тоо 

борлуулалты 
н орлого 
/сая.тєг/ 

нийт 
бїтээгдэхїї 

ний єртєг 
сая.тєг 

ажиллагсдын тоо 
хїн 

Гэмт хэрэг 
Цагдаагийн газрын мэдээгээр 

аймгийн хэмжээнд 2009 онд 405 гэмт 
хэрэг бїртгэгдсэн нь 2008 оныхоос 58 
хэргээр буюу 12.5 хувиар буурсан 
байна. 

Гэмт хэргийн тоо сїїлийн 3 
жилийн дунджаас 13 гэмт хэргээр 
буурсан байна. 

Нийт гэмт хэргийн 44.9 хувийг 
ємчлєх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг эзэлж 
байгаа бєгєєд 44.2 хувь нь Улаангом 
суманд їйлдэгдсэний дийлэнх хувийг / 
34.0 / нь эрх чєлєє, эрїїл мэндийн 
эсрэг гэмт хэрэг эзэлж байна. 

Гэмт хэргийн гаралт 2008 
онтой харьцуулахад Давст, Завхан, 
Зїїнговь, Зїїнхангай, Малчин, 
Наранбулаг, Єлгий, Ємнєговь, Сагил, 
Ховд, Улаангом суманд 10 – 33.3 
хувиар тус тус буурч Баруунтуруун 
сумаас бусад  7 сумдад 14.3 хувиас 4.6 
/ Хяргас 4.6 дахин, Тариалан 2.5 дахин, 
Єндєрхангай, Тїргэн сумдад 60.0 хувь 
/ дахин  нэмэгдсэн байна. 

2008 онтой харьцуулахад 
хїний амь бие, эрїїл мэндийн эсрэг 
гэмт хэрэг 3.6 хувиар буурсны дотор 
хїнийг санаатай алах гэмт хэрэг 25.0 
хувиар, бусдыг амиа хорлоход хїргэх 
гэмт хэрэг 22.6 хувиар буурч, иргэдийн 
эрх чєлєє, эрїїл мэндийн эсрэг хэрэг 
2.9 хувиар єсчєє. 

Ємчлєх  эрхийн эсрэг гэмт 
хэрэг 9.0 хувиар, їїний дотроос нийт 
хулгайн гэмт хэрэг 18.5 хувиар буурсны 
дотор иргэдийн ємчийн хулгай 10.9 
хувиар, бусад хулгайн хэрэг 87.5 хувиар 
тус тус буурч, харин малын хулгай гэмт 
хэрэг 9.6 хувиар єсчээ. Булаалтын гэмт 
хэрэг 50.0 хувиар, дээрэм 42.9 хувиар, 
залилан 60 хувиар тус тус буурч, харин 
завших, їрэгдїїлэх гэмт хэрэг 3.0 дахин 
єссєн байна. 

2008 онтой харьцуулахад 
хїїхэд гэр бїл, нийгмийн ёс суртахууны 

эсрэг гэмт хэрэг 33.3 хувиар, аж ахуйн 
нэгжийн эсрэг гэмт хэрэг 88.9 хувиар, 
нийгмийн аюулгїй байдлын эсрэг гэмт 
хэрэг 8.3 хувиар, хїн амын эрїїл 
мэндийн эсрэг гэмт хэрэг 60.0 хувиар, 
захиргааны журмын эсрэг гэмт хэрэг 
88.9 хувиар, албан тушаалын эсрэг 
хэрэг 50.0 хувиар, бусад гэмт хэрэг 60 
хувиар тус тус буурч байна. Байгаль 
хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг 42.9 
хувиар, тээврийн хэрэгслийн ХАБ, 
ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 
4.8 хувиар, цэргийн албаны эсрэг гэмт 
хэрэг 50.0 хувиар тус тус єссєн байна. 

Буурсан гэмт хэрэг  2008  2009  хувь 

Хїний амь бие, эрїїл 
мэндийн эсрэг гэмт хэрэг 137 132 96.4 

Хїнийг санаатай алах 4 3 75.0 

Бусдыг амиа хорлоход хїргэх  31  24 77.4 

Хїїхэд гэр бїл, нийгмийн ёс 
суртахууны эсрэг гэмт хэрэг  9  6 66.7 

Ємчлєх эрхийн эсрэг гэмт 
хэрэг 200 182 91.0 

Нийт хулгайн гэмт хэрэг 95 54 56.8 

Иргэдийн ємчийн хулгай  55  49 89.1 

Бусад хулгай  40  5 12.5 

Булаалт  4  2 50.0 

Дээрэм  7  4 57.1 

Залилан  5  2 40.0 
Аж ахуйн нэгжийн эсрэг гэмт 
хэрэг  9  1 11.1 

Нийгмийн аюулгїй байдлын 
эсрэг гэмт хэрэг  36  33 91.7 

Хїн амын эрїїл мэндийн 
эсрэг гэмт хэрэг  5  2 40.0 

Захиргааны журмын эсрэг 
гэмт хэрэг  9  1 11.1 

Албан тушаалын  гэмт хэрэг  2  1 50.0 

Бусад  25  10 40.0 

Өссөн гэмт хэрэг  2008  2009  Хувь 

Иргэдийн эрх чєлєє, 
эрїїл мэндийн эсрэг  102  105 102.9 

Малын хулгай  83  91 109.6 

Завших, їрэгдїїлэх  6  18 300.0 

Байгаль хамгаалах 
журмын эсрэг гэмт 
хэрэг  7  10 142.9 

Тээврийн хэрэгслийн 
ХАБ, ашиглалтын 
журмын эсрэг  21  22 104.8 
Цэргийн албаны эсрэг 
гэмт хэрэг  2  3 150.0 

Энэ онд 394 хїн гэмт хэрэгт 
холбогдон шалгагдсаны 6.1 хувь буюу 
24 нь эмэгтэйчїїд, 3.0 хувь нь буюу 12 
нь 18 хїртлэх насны хїїхэд байна. 
Єнгєрсєн оноос гэмт хэрэгт холбогдсон 
эмэгтэйчїїдийн тоо 50 хувиар єсч, 18 
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хїртэл насны хїїхдийн тоо 29.4 хувиар 
буурсан  байна. 

Гэмт хэргийн улмаас иргэд 
байгууллагад 580.9 сая тєгрєгийн 
хохирол учраад байгаа нь  2008 оноос 
23.8 хувиар буюу 111.8 сая тєгрєгєєр 
єссєн байна. 

Гэмт хэргийн 16.8 хувь нь 
согтуугаар, 23.4 хувь нь бїлэглэж 
їйлдэгдсэн бєгєєд 2008 онтой 
харьцуулахад согтуугаар їйлдэгдсэн 
гэмт хэрэг 26.9 хувиар буурч, бїлэглэж 
їйлдсэн гэмт хэрэг 37.7 хувиар єссєн 
байна. 

18-аас дээш насны арван 
мянган хїнд 91 гэмт хэрэг ноогдож 
єнгєрсєн оноос 8.1 хувиар буурсан 
бєгєєд Давст /100/, Сагил /167/, 
Тариалан /127/, Тїргэн /133/, Хяргас 
/102/, Улаангом /119/ сумдад аймгийн 
дунджаас 9-76 пунктээр илїї, бусад 
сумдад аймгийн дунджаас 5 - 55 
пунктээр бага байна. 

Эрїїлжигдсэн хїн 1400 хїн 
байгаа нь 2008 оноос 74 хїнээр буюу 
5.6 хувиар єссєн байна. 

Шүүхээр 166 гэмт хэрэгт 246 хүн 
ял шийтгүүлсэн нь шүүхээр таслуулсан 
гэмт хэрэг өнгөрсөн оны түвшинд байсан 
бөгөөд  шийтгүүлсэн хүний тоо өнгөрсөн 
оноос 7.9 хувиар буурсан байна. 

443 
351  363 

463 
405 

0 

200 

400 

600 

2005 I 
XII 

2006 I 
XII 

2007 I 
XII 

2008 I 
XII 

2009 I 
XII 

Бїртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо, жил бїрийн 
эхний 12 сараар 

166 

267 

166 

246 

0 

100 

200 

300 

2008 IXII  2009 IXII 

Шүүхээр таслуулсан гэмт хэрэг, ял 
шийтгүүлсэн хүний тоо ж илийн эцсээр 

Шүүхээр т аслуулсан гэмт  хэрэг 
ял шийт гүүлсэн хүний тоо 

ЦАГ УУРЫН БАЙДАЛ 
2009  оны  12-р  сард  агаарын 

дундаж  температур  Баруунтуруун,  Тэс, 
Зүүнговь,  Улаангомд  28.2-30.6  хэм 
хүйтэн,  хөрсний  дундаж  температур  Тэс, 
Малчин,  Сагил,  Улаангом  сумдад  –28.0  – 
ээс -30.0 хэм хүйтэн байлаа. 

10  м/сек  –ээс  их  салхитай  өдөр 
Наранбулагт  5,  Зүүнхангайд  18,  Зүүнговь 
4,  Өмнөговьд 5  хоног  байв.  Улаангомд 7, 
Сагилд  12,  Давст  9,  Тэсд  8  хоног 
тундастай  байж  нийлбэрээрээ 
Баруунтуруунд 7.7 мм, Улаангомд 8.4 мм, 
Сагилд  15.4  мм,  Түргэнд  10.9  мм  цас 
орсон  нь  аймгийн  хэмжээнд  хамгийн  их 
тундастай сумдууд болж байна. 

Цасны дундаж өндөр Малчинд 19 
см, Улаангомд 20 см, Баруунтуруун 18 см, 
Хяргаст  17  см,  Түргэнд 37  см,  Сагилд 25 
см,  Зүүнговьд  18  см  байгаа  нь  бусад 
сумдаас харьцангуй илүү байна. 

АЙМГИЙН 
СТАТИСТИКИЙН  ХЭЛТСИЙН ДАРГА 
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