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1. Аж ахуйн нэгж, байгууллахын тоо /эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар/ 

2. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн салбарын ангилалаар /тэрбум.төг/ 

2.1.Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд /салбаруудыг эзлэх хувь/ 

3. Аж үйлдвэрийн борлуулсан бүтээгдэхүүн /оны үнээр/ 

3.1. Гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт 

4. Барилга угсралт, их засварын ажил /сая.төг/ 

      4.1. Шинээр ашиглалтанд оруулсан барилга байгууламжууд /сумдаар/ 

5. Худалдааны салбарын гүйцэтгэл сонгогдсон аж ахуйн нэгж байгууллагаар 

6. Холбооны салбарын үзүүлэлт 

7. Тээвэр салбарын үзүүлэлт 

7.2. Авто машины улсын үзлэг /тоо/ 

 

 

 

 

1. Аж ахуйн нэгж байгууллагын тоо, оноор 

1.1 Аж ахуйн нэгж байгууллагыгсалбарын ангилалаар, хувиар 

2. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 2008-2013 оноор  / тэрбум төг / 

2.1 Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд салбарын эзлэх хувь 

2.1.1 Нэг хүнд ногдох ДНБ /сая.төг/ 
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7. Тээвэр бүхий байгууллагын тээсэн ачаа /мян.төг/ 

7.1 Зорчигч тээвэрлэлт /мян.хүн/ 

7.1.1. Авто машины улсын үзлэгийн тоо  

7.2. авто машины улсын үзлэгийн дүн /бүтцээр/ 

 

 

 

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ 

 

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ 



“Àéìãèéí àæ ¿éëäâýð, áàðèëãà, ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàð”-ûí òàíèëöóóëãà 

  
  5 

 

ÀЙМГИЙН АЖ ҮЙЛДВЭР, БАРИЛГА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САЛБАРЫН ҮҮСЭЛ 

ХӨГЖИЛ, ТАНИЛЦУУЛГА 

Ìàíàé àéìàã àíõ 1942 îíä áàéãóóëàãäàæ æèëäýý 562.6 ìÿíãàí òºãðºãèéí 

á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýäýã áàðèëãà, î¸äëûí 2 àðòåëü á¿õèé ¿éëäâýð õîðøîîëëûí 

àðòåëü, öºöãèéí òîñ áîëîâñðóóëàõ çàâîä 4, òàëõíû öåõ çýðýã ¿éëäâýð ¿éë÷èëãýýíèé 

ñàëáàð á¿õèé æèëäýý 700 îð÷èì ìÿíãàí òºãðºãèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýäýã 

õ¿íñíèé ¿éëäâýð àæèëëóóëæ áàéæýý. 

 Авто тээврийн баазын харъяанд ЖЭС-60 маркийн 48 квт-ыг хүчин чадал 

бүхий дизель станц суурилуулан ашиглалтанд оруулснаар  эрчим хүчний үйлдвэрийн 

анхны суурь тавигдсан бөгөөд өнөөдөр төв хөдөөгийн бүх сум төвлөрсөн эрчим 

хүчний хоёр талын эх үүсвэрт холбогдсон 24 цагийн найдвартай ажиллагаатай 

болж,хөдөөгийн малчин өрхийн 92.8хувь нь сэргээгдэх эрчим хүчээр хангагдаад 

байна. 

 Анх 30 номерын гар телефон станцтай байжээ. аймаг сүүлийн жилүүдэд 

холбоо харилцааны систем эрчимтэй хөгжиж бүх сум шилэн кабелийн сүлжээ, үүрэн 

холбооны 1-5 операторт холбогдсноор хүссэн цагтаа хэрэгцээт мэдээллээ олж авах, 

дэлхий аль ч өнцөгт холбоо тогтоох боломж бүрдээд байна. 

 2004-2007 îíä ìàíàé àéìãèéí õóâüä Öàéðò ìèíåðèàë, Áàÿíöîãò ìºíõèéí ãàë 

2009 îíä Áàÿí-Ýð÷, Ýðâýí õ¿äýð ãýõ çýðýã òîîìîîõîí óóë óóðõàéí êîìïàíèóä 

áàéãóóëàãäàí ¿éë àæèëëàãààãàà ÿâóóëæ ýõëýýä áàéíà.  

 Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí ýäèéí çàñãèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äýä àæ àõóéí íýãæ 

áàéãóóëëàãóóäàä àæèëëàã÷èä, çàðäàë, á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýëò, áèåò õýìæýý, ¿íèéí 

ä¿íãýýð, á¿òýýãäýõ¿¿íèé áîðëóóëàëò, ¿íäñýí õºðºíãº áîëîí ñàíõ¿¿ãèéí áàéäëûã 

õàðóóëñàí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã îðóóëäàã. 

 Òýäãýýð ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã ãàðãàõ ìýäýýëëèéí ýõ ñóðâàëæ íü ¿éëäâýðèéí 

ãàçðóóäûí ñàð, óëèðàë, æèëèéí òàéëàí, òîîëëîãî, ñóäàëãààíû ìàòåðèàë íü áîëäîã. 

 2008 îíîîñ ýõëýí àæ ¿éëäâýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèéã 2005 îíû çýðýãö¿¿ëýõ 

¿íýýð òîîöîæ áàéíà. 

Аж үйлдвэрийн салбарын ангилал. 

 Àæ àõóéí íýãæ¿¿äèéã ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààãààð àíãèëàõäàà Í¯Á-èéí 

ýäèéí çàñãèéí ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàðûí ñòàíäàðò àíãèëàë (IV õóâèëáàð)-ûã 2009 

îíîîñ ýõëýí ìºðäºæ áàéíà. 

 Õýä õýäýí òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýæ, àæèë ¿éë÷èëãýý ýðõëýäýã 

íýãæèéã òýäãýýðèéí äîòîð ìýäýãäýõ¿éö ºíäºð õóâèéí æèíòýé á¿òýýãäýõ¿¿í, àæèë 

¿éë÷èëãýýãýýð íü ¿íäñýí ñàëáàðò îðóóëäàã. 
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1. ÀЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН ТАЛААР 

2013 îíдáèçíåñ ðåãèñòðèéí ñàíä á¿ðòãýëòýé 667аж ахуйн нэгж,  áàéãóóëëàãààñ 

¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà нь 559 байна. \Зураг1\ Үйл ажиллагаа явуулахгүй 

байгаа 108 Àж ахуйн нэгж байгууллагын øàëòãààíûã àâ÷ ¿çâýë: Үйл ажиллагаа 

ýõëýýã¿é 52, á¿ðýí çîãññîí 18, ò¿ð çîãñîîñîí 37, бусад 1 áàéíà.¯éë àæèëëàãàà 

ÿâóóëæ áàéãàà Àж ахуйн нэгж байгууллагын52,1 õóâèéã ÕÕÊ, 21.6 õóâèéã Òөсөвт 

байгууллага, 6.1 õóâèéã ÇÁÍ, 5.2 õóâèéã ÁÁÍ, 5.5 õóâèéã õîðøîî, 7.7 õóâèéã Òөрийн 

бус байгууллага, 1.3 õóâèéã Îрон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар, 0.4 õóâèéã Òөрийн 

өмчит үйлдвэрийн газар, 0.2 õóâèéã Õувьцаат компани òóñ òóñ ýçýлæ áàéíà. /Зураг 

1.1/ªì÷èéí õýëáýðýýð àâ÷ ¿çâýë: 75,5 õóâü áóþó 422 íü õóâèéí, 17,2 õóâü áóþó 96 íü 

òºðèéí ºì÷тэй áàéíà. Ìºí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà аж ахуйн нэгж 

байгууллагын òîîã ýäèéí çàñãèéí ñàëáàðûí àíãèëàëààð./зураг 1.1/-т õàðóóëàв. 

 
ХҮСНЭГТ 1. ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙГАА АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО /салбарын 
ангилалаар/ 
 

Салбарын ангилалаар 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Á¿ãä 385 424 421 521 522 559

Хөдөө аж ахуйн, ан агнуур, ойн аж ахуй 12 15 12 16 24 27

Óóë óóðõàé îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð 4 4 3 4 5 6

Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð 8 8 7 19 18 20

Öàõèëãààí, äóëààíû ¿éëäâýðëýë, óñàí 

õàíãàìæ 5 5 3 5 5 5

Áàðèëãà 8 11 12 14 11 13

Áººíèé áà æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð 

àõóéí áàðààíû çàñвàðëàõ ¿éë÷èëãýý 110 135 154 167 174 201

Çî÷èä áóóäàë çîîãèéí ãàçàð 20 24 24 29 31 32

Òýýâýð, àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîî 9 10 8 9 9 11

Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë 

àæèëëàãàà 11 11 11 12 10 10

¿ë õºäëºõ õºðºíãº ò¿ðýýñ, áèçíåñèéí 

¿éë àæèëëàãàà 8 8 10 26 24 21

Òºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí 

õàìãààëàõ,àëáàí æóðìûí íèéãìèéí 

äààòãàëûí 47 50 50 48 49 50

Áîëîâñðîëûí ¿éë àæèëëàãàà 35 35 37 40 38 40

Ýð¿¿ë ìýíä, íèéãìèéí õàëàìæèéí ¿éë 

àæèëëàãàà 58 58 54 59 61 65

Íèéãýì, áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ áóñàä ¿éë 

àæèëëàãàà 50 50 36 73 63 58  
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ЗУРАГ 1.АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫН  ТОО, оноор 

 

 
 

ЗУРАГ 1.1. АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГЫГ САЛБАРЫН АНГИЛАЛААР,/хувиар / 

      

 

Хөдөө аж ахуй, ан агнуур,ойн аж ахуйд 4.8 хувь,Уул óóðõàé, îëáîðëîõ аж 

үйлдвэрт 1,1 хувь, Öàõèëãààí, õèé ¿éëäâýðëýë, óñàí õàíãàìæèä 0.9 õóâü, 

Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýðò 3.6 õóâü, Áººíèé áîëîí æèæèãëýí õóäàëäàà, ãýð àõóéí 

áàðààíû çàñâàðëàõ ¿éлчилгээний ñàëáàðò 36.0 õóâü, Çî÷èä áóóäàë çîîãèéí ãàçàðò 

5.7 õóâü, Òýýâýð àãóóëàõûí àæ àõóé, õîëáîîíä 2.0 õóâü, Ñàíõ¿¿ãèéí ã¿éëãýý õèéõ ¿éë 

àæèëëàãààíä 1.8 õóâü, ¿ë õºäëºõ õºðºíãº ò¿ðýýñ áèçíåñèéí ¿éë àæèëëàãààíä  3.8 

õóâü, Òºðèéí óäèðäëàãà, áàòëàí õàìãààëàõ, àëáàí æóðìûí íèéãìèéí äààòãàëä 8.9 

õóâü, áîëîâñðîëûí ñàëáàðò 7.2, Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðò 11.6 õóâü, Íèéãýì áèå õ¿íä 

¿ç¿¿ëýõ ¿éë÷èëãýýíä 10.4 õóâü íü  òóñ òóñ  ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéíà.  

2. ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН 

Óðüä÷èëñàí ã¿éöýòãýëýýð 2013 îíä Ñ¿õáààòàð àéìàã Ìîíãîë óëñûí äîòîîäûí íèéò 

á¿òýýãäýõ¿¿íèé 1.5 õóâь болох 258.3 тэр бум төгрөгийн бүтээгдэхүүн ¿éëäâýðëýæ 

áàéãààãèéí äýýð íýã õ¿íä íîãäîõ äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í 4.6 ñàÿ òºãðºã áîëæ 

óëñûí õýìæýýíä Îðõîí, Óëààíáààòàð хот,ªìíºãîâü àéìàã, Говь сүмбэр,  
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Булганаймгийн äàðàà 6-ò, àæ ¿éëäâýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëт ä¿íãýýð 91,1 

òýðáóìä õ¿ð÷ Óëààíáààòàð, Îðõîí, ªìíºãîâü, Äàðõàí-Óóë àéìãèéí äàðàà 5-ò òóñ òóñ 

îðæ байна.Х¿íèé õºãæëèéí èíäåêñýýð á¿ñäýý 1-ä, óëñûí õýìæýýíä 9-ä ýðýìáýëýãäýæ 

0.769 êîôôèöåíò áóþó 76.9 õóâüòàé áàéíà.  

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг салбараар нь авч үзвэл: Хөдөө аж ахуй, ан агнуур, 

ойн аж ахуйн салбар нь өнгөрсөн оноос 16.3 хувиар 2008 оноос 3.0 дахин өсч 114.1 

турбум төгрөг, Аж үйлдвэр, барилгын салбар нь өнгөрсөн оноос 11.3 хувиар 2008 

оноос 1.6 дахин өсч 91,1 тэрбум, Үйлчилгээний салбар ньөнгөрсөн оноос 16,1 

хувиар, 2008 оноос 2.3 дахинөсч 52.9 тэрбум төг болж тус тус өссөн байна. /Хүснэгт 

2/ Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 44.2 хувь нь ХАА, ан агнуур, ойн аж ахуй, 35.3 хувь 

нь аж үйлдвэр барилгын салбар, 20.5 хувь нь үйлчилгээний салбарт бүтээгдэж 

байна. /Зураг 2./ 

ХҮСНЭГТ 2. ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН / салбарын ангилалаар / тэрбум.төг / 

Ñàëáàð 2008 2009 2010 2011 2012 2013
%

Õºäºº àæ àõóé, àí àãíóóð, 

îéí àæ àõóé  37.1  34.7  48.0  62.1  98.1  114.1 116.3

Àæ ¿éëäâýð, áàðèëãà  56.8  63.3  66.7  61.8  81.9  91.1 111.3

¯éë÷èëãýý  22.7  16.1  18.4  34.4  45.6  52.9 116.1

Ä¿í  116.6  114.0  133.1  158.3  225.6  258.2 114.5
 

ЗУРАГ 2. ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН 2008-2013ОНООР /тэрбум төг/ 
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ХҮСНЭГТ 2.1. ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНД / салбаруудын эзлэх хувь/ 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Õºäºº àæ àõóé, àí 

àãíóóð, îéí àæ àõóé  76.4  30.4  36.1  39.2  43.5  44.2

Àæ ¿éëäâýð, 

áàðèëãà  4.6  55.5  50.1  39.1  36.3  35.3

¯éë÷èëãýý  19.0  14.1  13.8  21.7  20.2  20.5  
 

ЗУРАГ 2.1  ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНД /салбаруудын эзлэх хувь/ 

 

         Íýã õ¿íä íîãäîõ Äотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь 2007 îíä 2.7 ñàÿ, 2008 îíä 2.1 

ñàÿ, 2009 îíä 2.0 ñàÿ, 2010 îíä 2.4 ñàÿ, 2011 îíä 2.9 ñàÿ, 2012 онд 3.6 сая, 2013 онд 

4.6 сая òºãðºãт хүрсэн áàéíà. Нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн нь 2008 

оноос 2 дахин, өнгөрсөн оноос 27.7 хувиар тус тус өссөн байна. 

Зураг2.1.1 НЭГ ХҮНД НОГДОХ ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮН / сая.төг/ 
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3. АЖ ҮЙЛДВЭР 

 Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн, 2005 оны зэрэгцүүлэх үнээр 28713.1 сая 

төгрөг болж өнгөрсөн оны мөн үеэс 13.9 хувиар буюу 4.6 сая төгрөгөөр өссөн байна. 

Аж үйлдвэрийн борлуулсан бүтээгдэхүүн, оны үнээр 109821,3 сая.төгрөг болж 

өнгөрсөн оны мөн үеэс 23.6 хувь буюу 34002.0  сая төгрөгөөр буурсан байна. 2008 

оноос аж үйлдвэрийн борлуулалт 45,3 хувь буюу 34262,1 саяар өссөн байна. 

/Хүснэгт-3/ Аж үйлдвэрийн борлуулалтад бүтээгдэхүүний эзлэх хувиар нь авч үзвэл: 

уул, уурхай, олборлох аж үйлдвэрийн борлуулалт 93,9 хувь буюу 103092.2 сая, 

Боловсруулах аж үйлдвэр 1.9 хувь болох 2073.8 сая, Цахилгаан дулаан, эрчим 

хүчний үйлдвэрлэлт, усан хангамжийн борлуулалт, 4.2 хувь болох 4655.4 сая 

төгрөгийн борлуулалт эзэлж байна.Аймгийн нийт ажиллагсдын 3.6 хувь болох 964 

хүн аж үйлдвэрийн салбарт ажиллаж байна. Үүнээс: Уул уурхайн олборлолт 27.5 

хувь болох 265, боловсруулах үйлдвэрлэлд 35.9 хувь буюу 346, усан хангамж, бохир 

ус зайлуулах систэм, хог хаягдлын менежмент, цахилгаан, хий, уур, агааржуулалтын 

салбарт 36.6 болох 353 хүн тус тус ажиллаж байна. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 814 

хүнээр буюу 54.2 хувиар буурсан байна.2013 онд жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих 

төслийн зээлд 15  Аж ахуй  нэгж, иргэд шалгарч хамрагдаж  433.0 сая төгрөгийн 

зээлийг авч үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээр төслийн зээлийг бүтцээр нь авч 

үзвэл: Хүнсний үйлдвэрлэлийн чиглэлээр 0.1 хувь болох 58.0 сая, Хөдөө аж ахуйн 

чиглэлээр 0.2 хувь болох 100.0 сая, хөнгөн үйлдвэрийн чиглэлээр 0.3 болох 97.0 сая, 

барилгын материалын чиглэлээр 0.2 хувь болох 130.0 сая, бусад чиглэлээр 0.2 хувь 

болох 48.0 сая төгрөгийн зээлийг тус тус олгосон нь үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх аж 

ахуйн нэгж, иргэд нэмэгдэж  үйлдвэрийн мэдээний хүрээ тэлж байна. 

ХҮСНЭГТ 3. АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН БОРЛУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН, оны үнээр, сая.төг 

Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàð 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ 72,690.8 98,775.1 101,081.6 94,520.5 138,136.5 103,092.2

Áîëîâñðóóëàõ àæ ¿éëäâýð 198.4 329.5 649.8 1,047.9 1,660.9 2,073.8
Öàõèëãààí, äóëààíû 

ýð÷èì õ¿÷ ¿éëäâýðëýõ, 

äàìæóóëàõ 2,670.1 2,837.5 2,916.8 3,783.0 4,025.8 4,655.4

¯¿íýýñ: óñ õóðèìòëóóëàí 

ò¿ãýýõ ¿éë àæèëëàãàà 217.8 222.1 230.1 243.0 304.1 470.6

Ä¯Í 75,559.3 101,942.1 104,648.1 99,594.4 143,823.2 109,821.4
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ЗУРАГ 3.  АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН БОРЛУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН, 2008-2013 оноор, оны үнээр, сая.төг                         
 

 

 
 
3УРАГ 3.1. АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН БОРЛУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН, эзлэх хувь 
 

 

 

ЗУРАГ3.1.1 ЖИЖИГ,ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИХ ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ / сая.төг/ 

 
 

 

 

75,559.3

101,942.1 104,648.1
99,594.4

143,823.2

109,821.4

0.0

20,000.0

40,000.0

60,000.0

80,000.0

100,000.0

120,000.0

140,000.0

160,000.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

 0.0

 20.0

 40.0

 60.0

 80.0

 100.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

76.4

30.4 36.1 39.2 43.5 44.2

4.6

55.5 50.1 39.1 36.3 35.3

19.0 14.1 13.8
21.7 20.2 20.5

¯éë÷èëãýý Àæ ¿éëäâýð, áàðèëãà Õºäºº àæ àõóé, àí àãíóóð, îéí àæ àõóé

161.0

281.0

165.0

210.0

143.0
Хүнсний үйлдвэрлэлийн 

ХАА-н чиглэлээр

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн 

Барилгын материалын

Бусад чиглэлээр



“Àéìãèéí àæ ¿éëäâýð, áàðèëãà, ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàð”-ûí òàíèëöóóëãà 

  
  12 

Ãîë íýð òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿í үйлдвэрлэлтийн тоо хэмжээ жил ирэх тусам нэмэгдэж  

2008 îíòîé õàðüöóóëàõàä àðõèíààñ áóñàä á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ¿éëäâýðëýæ áàéíà. Õàðèí 

ºíãºðñºí îíòîé çýðýãö¿¿ëáýë: Н¿¿ðñ, цайрын баяжмал, хайрга, блок, өнгөт òîîñãî, 

бордур, эсгий, гэр ахуйн жижиг хэрэгсэл, модон эдлэл, дээл хувцас, гутлын 

үйлдвэрлэлò ºñ÷, хиам, талх, нарийн боов, замын хавтан,дулааны ¿éëäâýðëýëò 

áóóð÷, òºìðèéí õ¿äýð, ìîëèáäåíèé áàÿæìàë, àðõè, öàõèëãààíû ¿éëäâýðëýëò 

õèéãäýõýý áîëüñîí áàéíà. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төсөл хөтөлбөрт 

хамрагдснаар манай Аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийн гол нэр төрлийн 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт 2012 оноос бялуу 10.0 хувь, замын хавтан үйлдвэрэлэл 

2.2 дахин, боридур 2.9 хувь, хайрга 44.4 хувь, блок үйлдвэрлэл 2.3 дахин, эсгий 

үйлдвэрлэл 16.8 хувиар, пийшин 95.1 хувиар,угаалтуур 25.0 хувь,  түмпэн 50.0 хувь, 

тогооны таг 8.8 дахин, хогийн сав 15 дахин, галын хайч 65.0 хувиар, сандал94.9 

хувиар, ширээ 30.4хувиар  тус тус өссөн байна. 

ХҮСНЭГТ 3.1. ГОЛНЭРТӨРЛИЙНБҮТЭЭГДЭХҮҮНҮЙЛДВЭРЛЭЛ. 
 

Ãîë íýð òºðëèéí 

á¿òýýãäýõ¿¿í
Õýìæèõ íýãæ 2008 2009 2010 2011 2012 2013

  2013/           

2012 %

Í¿¿ðñ ìÿí.òí 113.1 60.9 119.6 191.9 402.5 205.2 51.0
Öàéðûí áàÿæìàë ìÿí.òí 143.6 141.3 112.5 104.7 118.0 103.5 87.7

Òàëõ òí 79.2 109 329.2 425.5 580.5 517.2 89.1
Íàðèéí áîîâ òí 40.4 68.4 82.4 58.9 59.1 27.5 46.5
Õèàì òí - 4.2 2.8 4.2 3.2 3.0 93.8

Áëîê ìÿí.ø 63.9 19.2 32.0 219.5 185.1 425.5 229.9
Óëààí òîîñãî ìÿí.ø - 75.9 - - 609.0 0.0
ªíãºò òîîñãî ìÿí.ø - 15.8 11.3 13.6 10.0 61.9 619.0
Çàìûí õàâòàí ì2 2000.1 1908.3 2843 3996.6 3629.3 8051.1 221.8
Áîðæóóð ì3 … 46.8 39.9 200.2 166.9 171.7 102.9
Ýñãèé ìÿí.ì 0.8 6.8 2.8 4 2.8 3.27 116.8

Ахуйн хэрэглээний төмөр эдлэл үйлдвэрлэл
Яндан ш - - - 605 1,000 1,200 120.0
Шургуулга ш - - - 140 280 270 96.4
Түлээний авдар ш - - - 149 210 240 114.3
Угаалтуур ш - - - 48 116 145 125.0
Жигнүүр ш - - - 26 150 225 150.0
Галын хайч ш - - - 80 100 165 165.0
Хогийн сав ш - - - 15 15 225 1500.0
Дээл хувцас, гутал, оёмол эдлэл үйлдвэрлэл -
Том дээл ш - - - 473 1,737 2,140 123.2
Савхин гутал ш - - - - 15 189 1260.0
Хүүхдийн савхин гутал ш - - - - 24 195 812.5
Монгол цамц ш - - - 95 30 61 203.3

 Модон эдлэл үйлдвэрлэл
Сандал ш - - - 182 235 458 194.9
Хаалга ш - - - 210 111 379 341.4
Ширээ ш - - - 13 23 30 130.4

Äóëààí ìÿí. ãêàë 67.1 77.5 83.3 96.8 84.5 77.3 91.5

Óóë óóðõàé, îëáîðëîõ àæ ¿éëäâýð

Áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýðëýë

Барилгын материал, үйлдвэрлэл

Öàõèëãààí, äóëààí, óñàí õàíãàìæ ¿éëäâýðëýë
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4. БАРИЛГА: 

Áèçíåñ ðåãèñòðèéí ñàíä á¿ðòãýëòýé  áàðèëãûí ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéãàà 13 Àж 

ахуйн нэгж  áàéãóóëëàãà áàéíà. Барилгын салбарт нийт ажиллагсдын 2.2 хувь болох 

548 хүн ажиллаж байгаагийн 21.3 хувь болох 117 нь эмэгтэй ажиллагсад байна. 

Өнгөрсөн оноос 45,7 хувь буюу 172 ажиллагсдаар өссөн байна. Àéìãèéí õýìæýýíä 

19,8 òýðáóì òºãрөгийн áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæèë õèéñýí íü ºíãºðñºí 

îíîîñ5.5 òýðáóì òºãрөгөөð áóþó38.8õóâü, 2008 îíûõîîñ 5.7 дахинòóñ òóñ ºññºí 

áàéíà.Нийт барилга угсралт, их засварын ажлын 19.2 хувь болох 3.8 тэрбумыг 

аймгийн барилгын байгууллага, 80.7 хувь болох 16.0 тэрбум төгрөгийн барилга 

угсралт их засварын ажлыг гадны барилгын байгууллагууд тус тус гүйцэтгэсэн 

байна.Өнгөрсөн оноос  аймгийн барилгын ажил 2.7 хувиар, гадны гүйцэтгэгч 

байгууллагын ажил 51,7 хувиар тус тус өсчээ. 2011 онд манай аймаг ХӨРӨНГӨ 

ОРУУЛАГЧ ХАНДИВЛАГЧ нарын уулзалтыг улсдаа анх удаа зохион байгуулсны үр 

дүнд  гадны барилгын гүйцэтгэгч байгууллагууд тендэр болон харилцан гэрээ 

түншлэлээр манай аймаг уруу хандарч ажиллаж  байгааг харуулж байна.Манай 

аймаг сүүлийн жилүүдэд их бүтээн байгуулалт хийж “ЖИШИГ АЙМАГ”болох зорилт 

тавьж ажиллаж байгаатай шууд холбоотой юм. 2013 îíä 22 áàðèëãà, áàéãóóëàìæ 

àøèãëàëòàíä îðñîí бөгөөд өнгөрсөн оноос 15.8 хувиар, 2008 оноос 69.2 хувиар 

өссөн гүйцэтгэлтэй байна.Íèéò барилга угсралт, их засварын ажлын гүйцэтгэлийг  

òºðëººð íü àâ÷ ¿çâýë: Îðîí ñóóöíû áàðèëãà 51282.1сая òºãрөг, орон сууцны бус 

барилга 16430.0сая төгрөг, инженерийн барилга байгууламж 153189.0 сая төгрөгийн 

ажил тус тус хийгджээ. 

ХҮСНЭГТ 4. ÁÀÐÈËÃÀ ÓÃÑÐÀËÒ, ÈÕ ÇÀÑÂÀÐÛÍ ÀÆÈË /сая.төг/ 

үзүүлэлт 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2013/ 

2012
Áàðèëãà óãñðàëò èõ, 

çàñâàðûí àæèë 3449.6 1750.2 5656.3 7624.4 14268 19827 139.0

Àøèãëàëòàíä îðóóëñàí 

áàðèëãà, áàéãóóëàìæ 13 17 14 14 19 22 115.8
 

ЗУРАГ 4. ÁÀÐÈËÃÀ ÓÃÑÐÀËÒ, ÈÕ ÇÀÑÂÀÐÛÍ ÀÆÈË  /сая.төг/ 
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ЗУРАГ 4.1. АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛСАН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ  /тоо/ 

 

 

 2013 онд ашиглалтанд орсон барилга байгууламжийн 72.7 хувь нь баруун-

Урт хотдоо байгаа бөгөөд25 хувь нь орон сууц, 25 нь конторын барилга, 50 хувь нь 

авто зам болон, явган зам, шугам сүлжээний их бүтээн байгуулалтын ажлууд 

хийгдсэн байна.Хөдөөгийн сумдад 27,3 хувь болох 6 барилга байгууламжийн ажлыг  

хийж гүйцэтгэжээ. Үүнд: Баяндэлгэр, Эрдэнэцагаан сумдад орон сууцны барилгын 

ажил 33.3 хувь,  Дарьганга суманд конторын барилгын ажил  16.7 хувь, Онгон, 

Сүхбаатар, Уулбаян сумдад эрчим хүч, услалтын систем зэрэг барилга 

байгууламжийн ажил 50.0 хувийг нь тус тус  эзэлж байна. Орон сууцны 160 айлын 

барилга баригдсаны 128 нь Баруун-Урт хотдоо баригджээ. Эрдэнэцагаан сумын 

бичигт боомтод 8 айлын, Баяндэлгэр суманд 24 айлын орон сууц барилга баригдаж 

ашмглалтанд орсон байна. Мөн Баруун-Урт, Мөнхаан, Өндөрхаан чиглэлийн 132 км-

ийн засмал зам,  Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн газрын контор, 12 ортой эмнэлэг, 

Халуун усны барилга,  Зүүн бүсийн худалдааны төв, 640 хүүхдийн сургуулийн иж 

бүрэн засвар, Баруун-Урт сумын мал бүхий өрхийг дэмжсэн шинэ фермерийн 

хорооллын шугам сүлжээ, Баруун-Урт сумын 3-р сургуулийн зам, зогсоол, олимп 

цогцолборын зам, хаус бичил хороолын зам, соёл амралтын цогцолборын явган зам 

талбай зэрэг томоохон бүтээн байгуулалтын ажлыгхийж гүйцэтгэлээ.            Èéíõ¿¿ 

àéìàã îðîí íóòãèéí õýìæýýíä çîõèîí áàéãóóëàãäñàí àæèë, àðãà õýìæýý á¿ð íü 

Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí ãàçðûí áîëîîä àéìãèéí Çàñàã äàðãûí á¿ðýí ýðõèéí 

õóãàöààíû ìºðèéí õºòºëáºðèéí çîðèëò, çààëò á¿ðèéã õýðýãæ¿¿ëýõýä ÷èãëýãäñýí 

òºäèéã¿é äýýð òàíèëöóóëàãäñàí á¿õèé ë àæèë àñóóäëûã øèéäâýðëýõýä òºðèéí 

áîëîîä òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãà, èðãýäèéíõýý õ¿÷ àíõààðëûã ÷èãë¿¿ëæ, îðîí 

íóòãèéíõàà íººö, áîëîìæèéã á¿ðýí äàé÷èëàí, òºñâèéí õºðºíãèéí ¿ð àøãèéã 

äýýøë¿¿ëæ, òºðèéí çàëãàìæ ÷àíàðûã õàäãàëæ àæèëëàñíààð àéìãèéíõàà õ¿í àìûí àÿ 

òóõòàé àæèëëàæ ñàéí ñàéõàí àìüäðàõ íºõöºëèéã á¿ðä¿¿ëæ áàéíà.  

 

 

 

 

13

17

14 14

19
22

2008 2009 2010 2011 2012 2013



“Àéìãèéí àæ ¿éëäâýð, áàðèëãà, ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàð”-ûí òàíèëöóóëãà 

  
  15 

 

ХҮСНЭГТ 4.1. ШИНЭЭР АШИГЛАЛТАНД ОРУУЛСАН БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖУУД / сумдаар/ 

Байгууламжийн нэр
Хүчин 

чадал

Төсөвт 

өртөг 

/мян.төг/

Б
ү
гд

Б
а
р
у
у
н
-У

р
т

Б
а
я
н
д

э
л

гэ
р

Д
а
р
ь
га

н
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О
н
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н

С
ү
х
б
а
а
та

р

У
у
л

б
а
я
н

Э
р
д

э
н
э
ц
а
га

а
н

36-н айлын орон сууц 36 айл 16681.1 1 1

Баруун-Урт сум 12 ортой эмнэлэг 12 ор 1792.0 1 1

Баруун-Урт сум 30 айл орон сууц 30 айл 2631.0 1 1

Баруун-Урт сум иргэн Р.Ганхуяг 30 айлын орон 

сууц 30 айл 8640.0 1 1

Баруун-Урт сум худалдааны төв 2818 м2 8454.0 1 1

Баруун-Урт сумын 3-р 10 жилийн зам, зогсоол 0,3 км 1725.0 1 1

Баруун-Урт сумын 5-р багт халуун усны барилга 48 т2 144.0 1 1

Баруун-Урт сумын мал бүхий өрхийн фермерийн 

хөгжлийг дэмжсэн шинэ хороололын шугам 

сүлжээ 75000 м 3500.0 1 1

Баруун-Урт сумын олимп цогцолборын зам 0,3 км 1475.0 1 1

Баруун-Урт сумын хаус бичил шугам сүлжээ 340 м 341.0 1 1

Баруун-Урт сумын хотхоны шинэ зам 0,43 км 4515.0 1 1

Баруун-Урт-Мөнххаан-Өндөрхаан чиглэлийн 132 

км зам 5 км 10000.0 1 1

Баяндэлгэр сумын 6-р баг 24 айлын орон сууц 24 айл 11520.0 1 1

Бу сум 640 хүүхдийн сургууль суудал 10.0 1 1

БУ сум GREEN TOWN хотхон А, В блок 64 айл 8700.0 1 1

БУ сум Дөрвөлж соёл амралтын цогцолборын 

явган зам талбай 1630 м2 1630.0 1 1

БУ сум ХААЖДҮГ-ын оффисс 576 м2 3456.0 1 1

Дарьганга сумын ЗДТГ-ын байр 709 м2 2574.0 1 1

Онгон сум эрчим хүчний шугам шинэчлэл 250 квт 2.0 1 1

Сүхбаатар сум ЗДТГ-ын өмчлөлийн найрын дэнж 

услалтын систем 13 га 130000.0 1 1

Уулбаян сумын жишиг хороололын эрчим хүч 250 квт 1.0 1 1

Эрдэнэцагаан сум бичигт боомт 8 айлын орон 

сууц 8 айл 3110.0 1 1

Бүгд 220901.1 22 16 1 1 1 1 1 1  

     5. Òóõàéí àéìãèéí íóòàã äýâñãýð äýýð  õóäàëäààíû ¿éë àæèëëàãàà 

ÿâóóëàõ, îð÷èí íºõöºë áîëîëöîî. 

Ñ¿õáààòàð àéìàã íü Ìîíãîë îðíû ç¿¿í ºìíºä õýñýãò 82.3 õàâòãàé äºðâºëæèí êì íóòàã 

äýâñãýðèéã ýçëýí, óðä òàëààðàà ÁÍÕÀÓ, áàðóóí òàëààðàà Äîðíîãîâü , áàðóóí õîéò 

òàëààðàà Õýíòèé, ç¿¿í òàëààðàà Äîðíîä àéìàãòàé  òóñ òóñ õèëëýäýã. 

 Àéìàã  2013 îíä 16.4 ìÿíãàí ºðõ, 56.4 ìÿíãàí ñóóðèí õ¿í àìòàé áîëñîí áºãººä 

íèéò ºðõèéí  54.1 õóâü áóþó  8.9 ìÿíãàí  ºðõ àéìàã, ñóìûí òºâä àìüäàð÷ áàéíà.   

 Íèéò õ¿í àìûí 47.4  õóâü íü õºäºº, 51.4 õóâü íü  àéìàã ñóìûí òºâä  àìüäàð÷ 

áàéãàà áà  66.1 õóâü íü 15-59 íàñíû õºäºëìºðèéí íàñíû õ¿í   áàéíà.    

Õóäàëäààíû ñàëáàðûí ¿¿ñýë õºãæèë áà ºíººãèéí áàéäàë 

Бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй Õóäàëäààíû чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж 

байгаа 201 аж ахуйн нэгж байгууллагабайгаа нь  нийт аж ахуй нэгж байгууллагын  36  
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хувийг эзэлж байна. Худалдааны салбарт аймгийн нийт ажиллагсдын 5.5 хувь болох 

1354 ажиллагсад ажиллаж  байгаагийн 62.9 хувь болох 852 нь эмэгтэйчүүд 

байна.2013 онд худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж 

байгууллагаас 20 нь түүврээр сонгогдон статистик мэдээнд улирал тутам хамрагдаж 

байна. Эдгээр байгууллагын нèéò áîðëóóëàëòûí îðëîãî 9342.5 ñàÿ òºãðºã áàéãàà íü 

ºíãºðñºí îíû ìºí ¿åýñ 43.8 õóâèàð áóþó 2846.1 ñàÿ òºãðºãººð ºññºí  ã¿éöýòãýëòýé 

áàéíà. Нийт 132 хүн ажиллаж байгаагийн 68.2 болох 90 эмэгтэйчүүд байна. 

 

ХҮСНЭГТ 5.ХУДАЛДААНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛ СОНГОГДСОН АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГААР 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Ýì, ãîî ñàéõíû áàðààíû 

æèæèãëýí õóäàëäàà  79.4 146.9 63.6 256.0 339.8 17 8 6 28 15

Áóñàä òºðºëæñºí 

äýëã¿¿ðèéí æèæèãëýí 

õóäàëäàà 1 812.7 2830.9 5648.6 6240.4 9002.7 29 72 77 93 117

Á¿ãä 1 892.1 2 977.8 5 712.2 6 496.4 9 342.5 46 80 83 121 132

Нийт орлого /сая.төг/ Àæèëëàãñäûí òîî
Үзүүлэлт

 
 
ЗУРАГ 5. СОНГОГДСОН АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГААР НИЙТ ОРЛОГО /сая.төг/ 

 

 
6. ÕОЛБООНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ОРЛОГО, РАДИО ЦЭГИЙН ТОО 

Õîëáîîíû íèéò îðëîãî,¿¿íýýñ õ¿í àìààñ îðñîí îðëîãî òåëåôîí áîëîí ðàäèî 

öýãèéí òîî çýðýã ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëòèéã õàðóóëàâ.  

Íèéò îðëîãî Õîëáîîíû ¿éë àæèëëàãààíû íèéò îðëîãî ãýäýãò öàõèëãààí 

õîëáîî,õºäºëãººíò õîëáîî,ìýäýýëëèéí òåõíîëîãè,øóóäàíãèéí ¿éë àæèëëàãàà 

ýðõýëäýã àæ àõóéí íýãæ,áàéãóóëëàãóóäûí òàéëàíò õóãàöààíû íèéò îðëîãûã îðóóëíà.  

¯¿ðýí òåëåôîí õýðýãëýã÷ Òóõàéí áàéãóóëñàí ñ¿ëæýýíèé õ¿ðýýíä õºäºëãººíòýé 

/íýãýýñ íºãºº ¿¿ðò øèëæèõ/àøèãëàõ áîëîìæòîé óòàñã¿é õîëáîîíû õýðýãëýã÷ þì. 

Óòàñã¿é õîëáîîíû õýðýãëýã÷ Òóõàéí áàéãóóëñàí ñ¿ëæýýíèé õ¿ðýýíä àæèëëàõ ðàäèî 

äîëãèîíû õîëáîîíû õýðýãëýã÷ . 

Èíòåðíåò êàôå Îëîí íèéòýä íýã öýãò èíòåðíåò ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëýã÷ áàéãóóëàãàà àæ 

àõóéí íýãæ  

 

79.4 146.9 63.6 256.0 339.8

1 812.7
2830.9

5648.6
6240.4

9002.7

2009 2010 2011 2012 2013

Áóñàä òºðºëæñºí äýëã¿¿ðèéí æèæèãëýí õóäàëäàà

Ýì, ãîî ñàéõíû áàðààíû æèæèãëýí õóäàëäàà
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Холбооны салбарт нийт ажиллагсдын 0.5 хувь болох 119 хүн ажиллаж байна. 

Нийт ажиллагдсдын  31,9 хувь болох 38 нь эмэгтэй байна.   2013 îíä  484.0  ñàÿ.òºã  

áîëñîí íü ºíãºðñºí îíû ìºí ¿åýñ 0.9функтээр áóþó 4.2 ñàÿ òºãðºãººð буурсан 

áàéíà.Õ¿í àìààñ îðîõ îðëîãî íü 188,0сая.төг болж өнгөрсөн оноос 15.7 хувиар буурч 

35.0 сая.төг болжээ. Нèéò îðëîãûí  38.8 хувийг хүн амаас орох орлого эзэлж 

байна./хүснэгт 1/ 

Ñóóðèí òåëåôîí öýãèéí òîî 800 болж ºíãºðñºí îíû ìºí ¿åýñ 5,6 õóâü áóþó  

43-ааðөссөн áàéíà./ зураг 1 / 

ХҮСНЭГТ 6. ХОЛБООНЫ САЛБАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ 

õýìæèõ 

íýãæ
2009 2010 2011 2012 2013 %

Íèéò îðëîãî ñàÿ.òºã 333.1 324.1 339.9 488.2 484.0 99.1

Õ¿í àìààñ îðîõ îðëîãî ñàÿ.òºã 145.3 156.7 166.7 223.0 188.0 84.3

Òåëåôîí öýã ø 1090 935 819 757 800 105.7  

ЗУРАГ 6. ХОЛБООНЫ САЛБАРЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ 
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7.ТЭЭВЭР ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

Òýýâðèéí ñàëáàðûí ñòàòèñòèê ¿íäñýí ¿ç¿¿ëýëò¿¿äэд à÷àà ýðãýëò,òýýñýí 

à÷àà,çîð÷èã÷ ýðãýëò,àâòî ìàøèíû òîî,øèëæ¿¿ëñýí òîíí.êì, àæèëëàãñäûí òîî îðëîãî 

çýðýã îðíî  

Àâòî òýýâðèéí ñòàòèñòèê ìýäýý òàéëàíã àæ àõóéí íýãæ¿¿äýýñ àéìãèéí ñòàòèñòèêèéí 

õýëòýñ öóãëóóëàí àâ÷ íýãòãýí ¯íäýñíèé ñòàòèñòèêèéí õîðîîíä äàìæóóëäàã,  

Тээсэн ачааÍèéò òýýâýðëýñýí à÷ààíû õýìæýýã çººâºðëºñºí çàéãààð ¿ðæ¿¿ëñýí 

¿ç¿¿ëýëò  

Зорчигч тээвэрÍèéò çîð÷èã÷äûí òîîã òýýâýðëýñýí çàéãààð ¿ðæ¿¿ëñýí õýìæýý  

Шилжүүлсэн тн.кмÒýýâðýýð ã¿éöýòãýñýí îëîí òºðºë õýëáýðèéí àæèë ¿éë÷èëãýýã 

òóñãàé êîýôèöåíòûã àøèãëàí íýã íýãæèä øèëæ¿¿ëæ òîîöíî. 
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Òýýâýð á¿õèé áàéãóóëëàãóóäад 547 ажиллагсад ажиллаж байгаа нь аймгийн 

нийт ажиллагсдын 2.2 хувийг эзэлж байна. Нийт ажиллагсдын 7.1 хувь болох 39 нь 

эмэгтэй байна.  2013 îíä 221.8 ìÿí.òí à÷àà òýýâýðëýæ,82.8сая.тн.км-ийн ачаа эргэлт 

хийсэн нь өнгөрсөн оноос тээсэн ачаа 0.3 хувиар буюу 0,7 мян.тн-оор, ачаа эргэлт 

49.7 хувиар буюу 27.5 сая.тн.км-ээр тус тус өссөн гүйцэтгэлтэй байна. Тээвэр бүхий 

байгууллагууд 52.6 мян.хүн тээвэрлэж, 37.4 сая.хүн.км-ийн зорчигч эргэлт хийсэн нь 

өнгөрсөн оноос Зорчигч тээвэрлэлт 11,1 хувиар буюу 6.6мян.хүнээр буурч харин 

зорчигч эргэлт 11,8 хувиар  буюу 4.0сая.хүн.км-ээр өссөн гүйцэтгэлтэй 

байна.Тээврийн орлого өнгөрсөн оноос 20.2  хувь буюу 1.6 тэрбумаар буурсан 

байна.  

ХҮСНЭГТ 7. ТЭЭВРИЙН САЛБАРЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ 

õýìæèõ íýãæ 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Òýýñýí à÷àà ìÿí.òí  149.6  188.2  175.3 187.6 221.1 221.8

À÷àà ýðãýëò ìÿí.òí.êì 5 566.2 54 874.6 48 248.2 45 925.8 55 291.7 82 779.4

Çîð÷èã÷ òýýâýðëýëò ìÿí.õ¿í  22.1  13.6  22.8 25.1  59.2  52.6

Çîð÷èã÷ ýðãýëò ìÿí.õ¿í.êì 8 853.8 7 210.0 9 099.2 12 051.0 33 482.5 37 449.4

Òýýâðèéí îðëîãî ñàÿ.òºã 5 922.0 6 603.8 5 108.0 5 323.0 8147.1 6497.8  
 

ЗУРАГ 7.  ТЭЭВЭР БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ТЭЭСЭН АЧАА /мян.тн/2009-2013 ОН 

 
 

 

ЗУРАГ7.1ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭРЛЭЛТ. 2009-2013 ОН, мян.хүн 
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7.2 АВТО ТЕХНИКИЙН УЛСЫН ҮЗЛЭГ 

 

Улсын хэмжээний нийт авто машины 1.1 хувийг манай аймаг эзэлж байна. Ìàíàé 

àéìãèéí õýìæýýíä 2013онд àâòî òåõíèêèéí óëñûí ¿çëýãýýð á¿õ òºðëèéí àâòî 

ìàøèí 4.2 ìÿíãà áîëж өнгөрсөн оноос 2.3 хувиар буюу 97 мянгаар буурсан байна. 

Авто машиныг төрлөөр нь авч үзвэл: 56.2 õóâü áóþó 2.4 ìÿíãà íü ñóóäëûí àâòî 

ìàøèí, 38.9  õóâü áóþó 1.6 ìÿíãà íü à÷ààíû, 3.8 õóâü áóþó 161 àâòîáóñ1.0 õóâü 

áóþó 44 нь òóñãàé çîðèóëàëòûí àâòî ìàøèí áàéíà. Авто машины тоо өнгөрсөн 

оноос 10.9 хувиар буюу 0,4 мянгаар, 2010 оноос 22.1 хувиар, 2009 оноос 25.7 

хувиар тус тус өссөн байна. 

 
ХҮСНЭГТ 7.2АВТО МАШИНЫ ТОО УЛСЫН ҮЗЛЭГЭЭР 
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ЗУРАГ 7.2.  АВТО МАШИНЫ УЛСЫН ҮЗЛЭГИЙН ТОО  
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Ä¿ãíýëò, ñàíàë 

 

Хүн амын ажиллах, амьдрах ая тухтай орчныг бүрдүүлэхэд онцгой анхаарч 

“ЖИШИГ АЙМАГ БОЛОХ” зорилгоор 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх  үйл ажиллагааны 

мөрийн хөтөлбөрөө дэвшүүлэн амжилттай ажиллаж байна. 2013 онд бүтээн 

байгуулалтын томоохон ажлууд хийгдсэн. Дулааны цахилгаан станцыг барьж 

дуусгасан. Баруун-Урт- Мөнххаан- Өндөрхаан чиглэлийн 132 км хатуу хучилттай зам, 

Баруун-Урт сумын бага дөрвөлжийн зам засвар, Нисэх буудлын хөөрч буух шороон 

зурвасын засварын ажил, Баруун-Урт сумын хаус бичил шугам сүлжээ, Дөрвөлж 

соёл амралтын цогцолборын явган зам талбай, Баруун-Урт 3-р 10 жилийн зам, 

зогсоол, Баруун-Урт шинэ хотхоны шинэ зам зэрэг бүтээн байгуулалтын ажлуудыг 

хийж дуусган ашиглалтанд оруулсан байна. Аймгийн төвд GREEN TOWN-ны A,B 

блок 64 айл,96 айлын орон сууц ашиглалтанд орсон байна.  12 ортой эмнэлэг, 

ХААҮГ-ын контор, 640 хүүхдийн сургууль  ашиглалтанд орж аймаг орны минь өнгө 

төрх жил ирэх тутам сайжирч, тэр хэмжээгээр ард түмний минь амьдрал ахуй 

дээшилж,  тавлаг тохитой амьдрах орчин бүрдэж байна. 

 Ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä óëñûí õýìæýýíä ÿâàãäàæ áóé õºäºëìºð ýðõëýëòèéã äýìæèõ 

зорилгоор, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээл îëãîãäîæ áàéãààньàæ ¿éëäâýðèéí ãîë 

íýð òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿í, íèéò ¿éëäâýðëýëò, áîðëóóëàëòûã íýìýãä¿¿ëæ áàéíà. 

 Äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íýýðóëñàä2013îíä 11-ð áàéð ýçэëæ áàéíà.2013 îíä 

íýã õ¿íä íîãäîõ äîòîîäûí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í 4.6 ñàÿ òºãðºã áîëñîí  áàéíà. 

Сүүлийн жилүүдэд аéìãèéí õóäàëäàà, ¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðò áèçíåñèéí òààòàé 

îð÷èí á¿ðäýæ, áèçíåñ ýðõëýæ  àìüäðàë àõóéãàà äýýøë¿¿ëæ áàéãàà èðãýäèéí òîî 

íýìýãäýæ, àðä èðãýäèéí  àìüäðàë äýýøèëæ áàéãàà áºãººä ìàíàé àéìãèéí захуудыг 

нэгтгэн эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, бизнесийн жишигт нийцсэн худалдааны 

төвтэй болсны дээр 2013 онд “ЗҮҮН БҮСИЙН ХУДАЛДАА”-ны төв, мөн “НОМИН” 

супер маркет зэрэг худалдаа үйлчилгээний төвүүд бий болсон нь аймгийн нийт ард 

иргэд болон хөдөө орон нутгийн бүх хүмүүс өргөн сонголт, соёлтой үйлчилгээ авах,   

бүрэн боломжийг бүрдүүллээ. Нөгөө нэг давуу тал нь ÁÍÕÀÓ-òàé õºðø çýðãýëäýý 

îðøèæ õóäàëäàà íàéìààãàà õºãæ¿¿ëæ áàéãàà ÿâäàë þì. Òóõàéí àéìãèéí õóäàëäààíû 

ñàëáàðûí íèéò îðëîãî  æèë èðýõ òóòàì  ºñ÷ áàéãàà íü ìàíàé õóâèéí õýâøèëä 

àæèëëàæ áàéãàà èðãýä, áèçíåñ ýðõëýã÷äèéí ìààíü  õ¿÷èí ç¿òãýë, ìºí áàíêíû 

áàéãóóëëàãóóäûí æèæèã áèçíåñ ýðõëýã÷äèéã äýìæèæ îëãîæ áàéãàà çýýë, áººíèé 

ñ¿ëæýýíèé òºâ áàéãóóëæ òºñºë õýðýãæ¿¿ëæ àæèëëàæ áàéãàà íü íºëººëæ áàéíà. 

Үйлдвэр хоршооллын харьяа барилгын артелиар сууриа тавьсан  аймгийн 

барилга угсралтын контор нь 1000 гаруй ажиллагсадтай барилгын материалын иж 

бүрэн үйлдвэр болон иж бүрэн өргөжсөн ч зах зээлийн давалгаанд барилгын улсын  
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үйлдвэр задарч олон жижиг компани болон үйлдвэрлэлийн хүчин чадал нь урьд 

хүрсэн түвшингээсээ ухарсан хэдий ч сүүлийн жилүүдэд үйлдвэрлэлтийн хэмжээ 

сэргэж байна. 

2009 îíîîñ ìàíàé àéìàãò òýýâýð àâòî çàìûí ãàçàð áàéãóóëàãäñàí íü òýýâðèéí 

ñàëáàðûí ¿éë àæèëëàãààã íýãäñýí óäèðäëàãààð õàíãàæ àæèëëàõ òààòàé îð÷èíã 

á¿ðä¿¿ëñýí.Òóñ àéìãèéí òýýâðèéí ñàëáàðûí äèéëýíõ õýñýã íü õóâü÷ëàãäàæ, õóâèéí 

òýýâðèéí ¿éë÷èëãýý çîíõèëæ áàéãàà ч шуудан тээврийн үйлчилгээ сэргэж, авто 

вокзалшинээр баригдаж шинээр нэгдсэн зохион байгуулалтад орж байна. Одоо 

Улаанбаатар Баруун-Урт хоёрын хооронд хоногт 2 удаа, аймгийн урд талын сумдад  

7 хоногт 1 удаа зорчигч тээврийн үйлчилгээг  нийслэлээс шууд үзүүлдэг, хөдөөгийн 

сумдад аймгийн  төвөөс 7 хоног бүрт шуудан хүрч үйлчилж байна.Иймд  òýýâðèéí 

салбарын үзүүлэлтүүд сүүлийн жилүүдэд жилээс жилд ºññºí ¿ç¿¿ëýëòýé áàéíà. 

Сүүлийн жилүүдэд холбоо харилцааны систем эрчимтэй хөгжиж бүх сум 

шилэн кабелийн сүлжээ, үүрэн холбооны 1-5 операторт холбогдсноор хүссэн цагтаа 

хэрэгцээт мэдээллээ олж авах, дэлхий аль ч өнцөгт холбоо тогтоох боломж бүрдээд 

байна.Үүнтэй зэрэгцээд холбîîíû ñàëáàðûí¿ç¿¿ëýëòийн нэг болох суурин утасны 

тоо  æèë èðýõ òóòàì óíàæ áàéíà.  

¯¿ðýí òåëåôîíû îïåðàòîðóóä  ìàíàé àéìàãò èðãýä õºäºëìºð÷äèéí õýðýãöýýã 

õàíãàæ àæèëëàæ áàéãàà íü íýã òàëààð ñàéí ¿ç¿¿ëýëò áîëîâ÷, çàõ çýýëèéí ºðñºëäººí 

èõòýé, òºâäºº òºâëºðñºí óäèðäëàãàòàé òàéëàí áàëàíñ ãàðäàãã¿é ãýäãýýð   ìàíàé 

ñòàòèñòèê ìýäýýëýëä õàìðàãäàõ áîëîìæã¿é áàéäàã íü áèäíèé õóâüä ÿìàð÷ ìýäýýëýë 

ä¿ãíýëò áàéäàãã¿é íü äóòàãäàëòàé.  

 

ÕÎÉØÈÄ ҮÉËÄÂÝÐËÝË, ҮÉËЧÈËÃÝÝÍÈÉ ЧÈÃËÝËÝÝÐÕ ÑÀÍÀË: 

 Øèíýýð байгуулагдаж áàéãàà Àж ахуйн нэгж байгуóëëàãóóä îíöãîé çºâøººðºë 

àâàõûí òóëä 1-2 õ¿íèé á¿ðýëäõ¿¿íòýé ÕÕÊ áîëæ ¿¿ñ÷ áàéãàà íü  ñàíõ¿¿ãèéí 

òàëààð ÿìàð ÷ ìýäýãäýõ¿¿íã¿é íýã ãýðèéí õî¸ð õ¿í äàðãà, íÿãòëàí ãýæ 

á¿ðòã¿¿ëñíýýñ ñòàòèñòèêèéí ìýäýý òàéëàí ãàðãàõ, ÀØÁ õºòëºõ òàëààð ÿìàð ÷ 

îéëãîöã¿é áàéíà. Èéìä ÀÀÍ Áàéãóóëëàãà øèíýýð áèé áîëîõîä òîäîðõîé áîñãî 

òàâüæ ºãºõ øààðäëàãà ãàð÷ áàéíà. 

 Ìàíàé ñòàòèñòèêèéí 21-íèé ìýäýý болон холбооны мэдээíèé õóãàöàà нь 

санхүүгийн болон яамны  мэдээний хугацаанаас зөрж байдаг учираж ахуйн 

нэгжүүдийн  ìýäýý тайлан зөрөх тохиолдол гардаг хугацааг адил болгох тал 

дээр анхаарах нь зүйтэй байна.  

 ¯¿ðýí òåëåôîíû îïåðàòîðóóä  ìàíàé àéìàãò èðãýä õºäºëìºð÷äèéí õýðýãöýýã 

õàíãàæ àæèëëàæ áàéãàà íü íýã òàëààð ñàéí ¿ç¿¿ëýëò áîëîâ÷, çàõ çýýëèéí  
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ºðñºëäººí èõòýé, òºâäºº òºâëºðñºí óäèðäëàãàòàé òàéëàí áàëàíñ ãàðäàãã¿é 

ãýäãýýð   ìàíàé ñòàòèñòèê ìýäýýëýëä õàìðàãäàõ áîëîìæã¿é áàéäàã Õîéøèä 

¿¿ðýí òåëåôîíóóä àéìàãòàà íýãäìýë óäèðäëàãàí äîð ìýäýýëýëä õàìðàãäàæ 

áàéõ íü õóóëèéí çààëòàä íèéöýõ þì. 

 Ìàíàé àéìàãò á¿ðòãýëòýé õîòîîñ ¿éë àæèëëàãààãàà óäèðäàæ ÿâóóëæ áàéäàã 

òýýâðèéí êîìïàíè áàéíà. Ýíý êîìïàíèéí ìýäýýëëèéã îðøèí áàéãàà ä¿¿ðãèéí 

ñòàòèñòèêèéí õýëòñýýð àâàõóóëæ  àâ÷ áîëîõ  ýñýõ.  

 

 

 

 

 

 

 

Ýíýõ¿¿ ñóäàëãààíû õàìðàõ õóãàöàà íü 2008 2009, 2010, 2011, 2013 îíû ã¿éöýòãýëýýð 

õàðóóëëàà. 
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