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Îðøèë õýñýã 

Судалгаа шинжилгээний ажлын тухай ойлголт 

Судалгаа шинжилгээний ажил гэдэг нь янз бүрийн хүчин зүйл /фактор/-ээс 

хамааран судалж буй зүйл /обьект/-ийн өөрчлөгдөх шинэ үзэгдэл зүй тогтлыг  

илрүүлж тэрхүү зүй тогтлыг  цаашид амьдрал практикт  ашиглаж болох  зорилго 

бүхий үйл ажиллагаа юм. 

Судалгаа шинжилгээний ажил нь тавьсан зорилт түүнийг шйидвэрлэх арга 

үр дүнг хэрэглэх салбараас хамаарч онолын, онол туршилтын, туршилтын , суурь, 

хавсралт, тухайн, иж бүрэн гэж ангилагдана. 

Судалгаа шинжилгээний ажилд тавигдах шаардлага, гүйцэтгэх дэс дараалал 

Аливаа судалгаа шинжилгээний ажил нь тодорхой зорилго, төлөвлөгөө, иүе 

шаттай  явагдана. Судалгаа шинжилгээний ажлыг  гүйцэтгэхдээ дараах дэс 

дарааллыг  баримтлана. Үүнд: 

 Судалгаа шинжилгээний ажлын сэдвийг сонгож зорилгоо тогтоох 

 Судлах гэж байгаа зүйлийнхээ одоогийн байдлыг   судалж зохих  дүгнэлт 

өгсөн байх 

 Энэ дүгнэлт дээрээ үндэслээд уг обьектын хувьд чухам юуг ялган авч 

судлах гэж байгаа зорилтоо тодорхойлох 

 Судалгааны аргачлал боловсруулах 

 Судалгаа явуулах 

 Судалгааны үр дүнг боловсруулж дүн шинжилгээ хийх 

 Судалгааны үр дүнгээр  дүгнэлт, зөвлөмж гаргах 

 Судалгааны үр дүнг бичлэгийн /курс, дипломын төсөл, тайлан, 

диссертаци гм* хэлбэрт    юмуу зураг төсөл, бусад хэлбэрт оруулах 

 Ñóäàëãààíû çîðèëãî 

 Àæ ¿éëäâýðèéí  ñàëáàðûã ýð÷èìòýé õºãæ¿¿ëýõýä íººö áîëîìæèéã 

õýðõýí  àøèãëàõ, óëñ,  á¿ñ íóòãèéí ò¿âøèíä ýçýëæ  áóé  áàéð ñóóðü , 

öààøäûí  ÷èã  õàíäëàãûã   òîäîðõîéëîõîä  ãîë  çîðèëãî  îðøèíî. 

 Аж үйлдвэр, барилга, үйлчилгээний салбар нь Баянхонгор аймгийн 

голлох салбар мұн юм. 

          Îíîë  àðãà  ç¿é 

 Аж үйлдвэрийн салбарын үйл ажиллагааг аж ахуйн нэгж, байгууллагын 

ажиллагчид, зардал, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн хэмжээ, борлуулалт, үндсэн 

хөрөнгө болон санхүүгийн үндсэн үзүүлэлтүүдээр илэрхийлж,  аж ахуйн нэгжийн 



 

 

сар, жилийн тайлан, тооллого судалгааны үр дүнгийн тоон мэдээллийг ашиглан 

тэдгээрийг нэгтгэн гаргадаг. 

 Үйлдвэрлэл нь  тухайн аж ахуйн  нэгжийн зах зээлд болон өөрийн эцсийн 

хэрэглээнд зориулж үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнээс бүрдэнэ. 

 Борлуулалт нь Тайлангийн хугацаанд худалдсан  буюу гадагш гүйцэтгэсэн 

ажил үйлчилгээг бүтээгдэхүүний борлуулалтыг хэлнэ. 

 Цахилгаан станц, нүүрсний уурхайн мэдээг үндэслэн цахилгаан, дулаан 

эрчим хүч, нүүрсний тэнцлийг жилд нэг удаа  нэгтгэн гаргадаг. 

 Үйлдвэрлэсэн, импортлосон  цахилгаан эрчим хүч, нүүрсний хэмжээ, 

цахилгаан станцын дотоод хэрэглээ, түгээлтийн болон шугамын алдагдал, 

хувиарлалтыг эдийн засгийн үйл ажиллагааны голлох салбараар ангилж, зөвхөн 

биет хэмжээгээр тэнцэлд тусгаж байна. 

Аж үйлдвэрийн индекс тооцох аргачлал 

 Нийтлэг үндэслэл 

 Аж үйлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлтийн хэмжээнд бүтээгдэхүүний биет 

хэмжээ, үнэ гэсэн 2 хүчин зүйл нөлөөлдөг бөгөөд бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн 

нөлөөллийг арилгаж, зөвхөн үйлдвэрлэлийн өсөлтийг тодорхойлох зорилгоор 

статистикийн практикт  үйлдэрлэлийн индексийн ашигладаг. 

  Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн индекс нь эдийн засгийн үйл ажиллагаан 

дахь богино хугацааны өөрчлөлт, эдийн засгийн  хөгжлийг харуулах нэг шалгуур 

үзүүлэлт болдог. Сонгогдсон бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ, бүлэг,  дэд салбарын 

нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэмжээнд эзлэх хувийн жин болон тодорхой 

салбаруудын үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийг үндэслэн аж үйлдвэрийн 

үйлдвэрлэлийн индексийг тооцдог. 

 Энэхүү аргачлалыг аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс тооцоход 

мөрдлөг болгодог,  Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн  индексийг “ Үйлдвэрлэгчийн 

үнийн индекс тооцох аргачлал”-ын дагуу тооцдог. 

Ойлголт, тодорхойлолт 

Энэхүү аргачлалд орсон нэр томъѐог дараах  байдлаар ойлгож хэрэглэнэ. 

 Бүтээгдэхүүн  гэж бусад бүтээгдэхүүн,  үйлчилгээний үйлдвэрлэлтэд 

завсрын хэрэлээний орц хэлбэрээр, эсвэл хүн амын  жцсийн хэрэглээ болж 

ашиглагдах зорилгоор үйлдвэрлэлийн үр дүнд бий болсон биет зүйлийг 

 Нийт үйлдвэрлэлт гэж  ААНБ, иргэдийн өөр нэж байгууллагын хэрэглээнд 

болон эцсийн хэрэглээнд зориулж үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний нийт хэмжээг 



 

 

 Индекс гэж тухайн үзэгдлийн тодорхой хугацааны өөрчлөлтийг харуулсан 

харьцангуй хэмжигдэхүүнийг 

 Үйлдвэрлэлийн индекс гэж бүтээгдэхүүн үйлчилгээний үнийн өөрчлөлтийн 

нөлөөллийг арилгасан, зөвхөн биет хэмжээний өөрчлөлтийг илэрхийлэх 

үзүүлэлтийг 

 Үйлдэрлэлийн  үнийн индекс гэж ААНБ-ын үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээний үнийн /үйлдвэрлэгчийн үнээрх/  өөрчлөлтийг илэрхийлэх 

үзүүлэлтийг 

 Үйлдвэрлэгчийн үнэ гэж  аливаа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, үйлчилгээ 

явуулахад гарсан зардал, ашигийг  батаасан үйлдвэрийн газрын үнийг 

 Жин гэж  Индексийг тооцоход тухайн цаг хугацаанд өөрчлөлтгүй хэвээрээ 

байх хэмжигдэхүүнийг, тухайлбал тодорхой төрлийн бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэлтийн нийт үйлдвэрлэлтэд эсвэл түүний орлогын нийт орлогод эзлэх 

хувь хэмжээг 

 Дефляторын арга гэж  үнэ болон биет хэмжээний элементээс бүрдэх 

хувьсагчаас биет хэмжээний  / тоо хэмжээ болон чанар / элементийг ялгаж 

тодорхойлох аргыг  

 Суурь үе гэж үзэгдлийн өөрчлөлтийг судлах зорилгоор сонгож авсан 

тулгуур үеийг 

 Тайлант үе гэж  өнөөгийн үйл ажиллаааны үр дүнг харуулсан тодорхой 

хугацааг хлнэ . Тайлант үе нь сар, улирал, жил байна. 

  Хувийн индекс гэж нийлмэл юмс үзэгдлийн  зөвхөн нэ бүрэлдэхүүн хэсийн 

өөрчлөлтийг харуулсан индексийг хэлнэ.  Аж үйлдвэрийн дэд салбарын хувьд  

хувийн индекс нь, тухайлбал уул уурхай олборлох салбарын нүүрс олборлолтын 

дэд салбарын индекс,  бусад ашигт малтмал олборлолтын дэд салбар зэрэг 

салбарын индекс байна. 

  Ерөнхий индекс гэж  бүх бүрэлдэхүүн хэсээс тогтох нийлмэл үзэгдлийн 

бүх элементийн  дундаж ббрчлблтийг харуулсан индексийг хэлнэ.  Аж үйлдвэрийн 

үйлдвэрлэлийн ерөнхий  индекс нь салбаруудын индексийн тэдгээрийн суурь 

үеийн  нийт үйлдвэрлэлийн дүнд эзлэх  хувийн жингээр жигнэж тооцсон индекс 

байна.  

 Мэдээллийн эх үүсвэр 

 Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн индекс тооцоход  аж  үйлдвэрийн 

бүтээгдэхүүүний биет хэмжээ,  үйлдвэрлэчийн үнээс гадна индексийн  тооцоонд 



 

 

ашиглах жинг тодорхойлох зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд  үүнтэй уялдаж  

мэдээллийн эх үүсвэрий дараах байдлаар  бүрдүүлнэ. Үүнд: 

  Аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүний биет хэмжээг нэгтгэн гаргах 

мэдээллийн эх үүсвэр нь “ Аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүн  

үйлдвэрлэлтийн сарын мэдээ “ / АҮ-1 / байна. 

  Үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс тооцох мэдээллийн эх үүсвэр нь 

“Үйлдвэрлэгчийн үнийн улирлын мэдээ” / ҮҮМ-1 / байна. 

  Индексийн тооцоонд ашиглах жнг тооцох мэдээллийн эх үүсвэр нь  

- Аж ахуйн нэгж, байгууллагын тооллогын дүн 

- Бизнес регистрийн сангийн холбогдох үзүүлэлт, аж 

үйлдвэрийн салбарын жилийн эцсийн мэдээ / АҮ-7 / байна. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí ºíººãèéí áàéäàë 

 

Íèéò ¿éëäâýðëýëò: 

2014 онд аæ ¿éëäâýðèéí салбарын нийт үйлдвэрлэл 4991584.0 

мянган тұгрұг болж ºмнұх îíûхоос 12.8 хувиар áóþó 565700.0 ìÿíãàí 

òºãðºãººð ºññºí áàéíà.  

Á¿òýýãäýõ¿¿í áîðëóóëàëò ìÿí.òºã 

 

Íèéò ¿éëäâýðëýëòèéí ºñºëò áóóðàëòûã ñàëáàðààð íü àâ÷ ¿çâýë 

îëáîðëîõ ñàëáàð,  õóâöàñ ¿éëäâýðëýë,  äóëààí ¿éëäâýðëýëèéí ñàëáàð, сүү 

цагаан идээ үйлдвэрлэлт ºñ÷, õàðèí õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýëèéí 

ñàëáàð, íèéòëýõ, õýâëýõ ¿éë àæèëëàãààíû ñàëáàð, модон эдлэл 

¿éëäâýðëýëèéí ñàëáàðûí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýëò áóóðñàí ñóäàëãàà ãàðëàà. 

Àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí íèéò áîðëóóëàëò ºññºí øàëòãààí íü øèíýэр 

аж ахуй нэгжүүд байгуулагдан тодорхой хэмжээний á¿òýýãäýõ¿¿í 

¿éëäâýðëýн үйл ажиллàãàà ÿâóóëæ áàéãàà ÿâäàë þì.  

   2014 îíä бетон зуурмаг, хүрмэн блок çýðýã á¿òýýãäýõ¿¿í ºìíºõ 

îíûõîîñ èë¿¿ ¿éëäâýðëýñýí íü áîðëóóëàëò ºñºõºä èõýýõýí íºëººëñºí áàéíà. 

Цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэлт: 

2011 он 2012 он 2013 он 2014 он

3008666.6

3577268

4425884

4991584

2014 îíä Баянцагаан, Баян-Ұндұр, Шинэжинст сумууд 252.9 ìÿí.êВт.öаг 

ýð÷èì õ¿÷ ¿éëäâýðëýñýí.  

             2014 оны 10 сард дээрхи 3 ñóì нь òºâëºðñºí эð÷èì õ¿÷инд 

холбогдож цахилгаан үйлдвэрлэлт зогссон.  Цàõèëãààí ýð÷èì õ¿÷ ¿éëäâýðëýë   

2011 îíä 343.6 ìÿí.êВт.öаг 2012 îíä 313 ìÿí.êВт.öаг 2013 онд 326.3 



 

 

мян.кВт.цаг, 2014 онд 252.9 мян.кВт.цаг áîëæ ºíãºðñºí îíооñ 22.8%-иар 

áóóðñàí áàéíà. 

 

             2011 îíä 1 êВò öàõèëãààíû ¿íý 163 òºãðºã áàéñàí áîë 2012 îíä 172 

òºãðºã, 2013, 2014 онуудад 150 тұгрұг болсон áàéíà. 

 

Талх, нарийн боов үйлдвэрлэлт: 

             Àéìãèéí  õ¿í àìûí õ¿íñíèé õýðýãëýýíèé ãîë á¿òýýãäýõ¿¿í нь òàëõ 

нарийн боов юм. Аймагт талх нарийн боовны үйдвэрлэл нилээдгүй их бий.  

             Талх нарийн боов үйлдвэрлэдэг томоохон аж ахуй нэгжүүд гэвэл 

аймгийн тұвд  Их тэнгэрийн хүч ХХК, Сүлдэн тэнгэр хоршоо, сумдад Их 

халбагант ХХК, Номин хұх хоршоо, Дулаан цэнхэр ХХК-иуд зэрэг юм.  

             2011 онд 83.3 тн, 2012 îíä 63.4 òí, 2013 онд 69.0 тн талх 

үйлдвэрлэсэн бол 2014 онд 82.5 тн талх үйлдвэрлэж  2013 оноос 13.5 

òîííîîð áóþó 19.6 õóâèàð ұссұн ¿ç¿¿ëýëò ãàðëàà. 2012 оноос хойшхи 

үйлдвэрлэлтийг харахад жил бүр талх  үйлдвэрлэлт ұссұн үзүүлэлттэй байгаа 

2011 он 2012 он 2013 он 2014 он

343.6
313 326.3

252.9

Цахилгаан үйлдвэрлэлт мян.кВт.цаг

2011 он 2012 он 2013 он 2014  он

163 172 150
150

1 квт цахилгааны үнэ/төгрөгөөр/



 

 

бұгұұд цаашид ч мұн ұсұх магадлалтай харагдаж байна. 

 

Íàðèéí áîîâ ¿éëäâýðëýëò 2011 онд 85.6 тн 2012 îíд 62.6 òí, 2013 онд 74.4 

тн нарийн боов үйлдвэрлэж байсан бол 2014 онд 60.5 тн íàðèéí áîîâ 

¿éëäâýðëýñýí íü ºìíºõ îíû ìºí ¿åèéíõýýñ 18.7 õóâèàð áóþó 13.9 òîííîîð 

áóóðñàí áàéíà. Нарийн боов ¿éëäâýðëýëòèéí äèéëýíõ õóâèéã Их тэнгэрийн 

хүч ХХК, Ñ¿ëäýí òýíãýð хоршоо ¿éëäâýðëýсэн байна.  

2014 îíû ¿éëäâýðëýëò 2013 îíû ¿éëäâýðëýëòýýñ áóóñàí øàëòãààíûã îëîí 

ÿíçààð òàéëáàðëàæ áîëîõ þì. Жишээ нь 

1. Ò¿¿õèé ýä ìàòåðèàëûí ¿íý íýìýãäñýíýýñ íàðèéí áîîâíû ¿íý ºññºí 

ó÷èð õýðýãëýã÷äèéí õóäàëäàí àâàëò áóóðñàí. 

2. Õýðýãëýã÷èä íóòãèéí ¿éëäâýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿í àâàõààñ èë¿¿ 

Óëààíáààòàð õîòûí òîìîîõîí àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãûí 

¿éëäâýðëýäýã ãóðèëàí á¿òýýãäýõ¿¿íèéã èõýýõýí õóäàëäàí àâäàã áîëñîí. 

3. Гэртээ гурилан бүтээгдэхүүнийг хийдэг болсон. 

 

Ä/ä 

 

Îí 

¯éëäâýðëýñýí 

íàðèéí áîîâ /òí/ 

Íèéò ¿íèéí   ä¿í 

/ìÿí.òºã/ 

Íýãæèéí ¿íý 

/мян.òºã/ 

1 2013 74.4 105080.8 1.4 

2 2014 60.5 106177.5 1.7 
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        Í¿¿ðñ олборлолт:                                                      

 

Í¿¿ðñ îëáîðëîëò 2012 îíä 27.2 ìÿíãàí òîíí, 2013 онд 31.1 мянган тонн 

байсан бол 2014 онд 40.8 мянган тонн болж ұмнұх оноос 31.2 хувиар 

ұссұн байна. Í¿¿ðñ îëáîðëîëòûн үйл ажиллагааг Áàÿëàã Оðä ÕÕÊ Галуут 

сумын нутаг дэвсгэрт ÿâóóëæ áàéíà. Áàÿëàã Оðä ÕÕÊ-ийí îëáîðëîж буй 

нүүрс илч сайтай, хямд үнэтэй тул олборлолт óðьä îíóóäààñаа ýðñ íýìýãäýí 

àéìãèéí í¿¿ðñíèé õýðýãëýýã á¿õýëä íü õàíãàí àæèëëàæ áàéíà. Áàÿëàã Оðä 

ÕÕÊ íü жил бүр ìàøèí òåõíèê òåõíîëîãийг á¿ðýí øèíý÷ëýí àæèëëàæ 

áàéãàà íü îëáîðëîëò íýìýãäýõ áàñ íýã øàëòãààí áîëñîí áàéíà.  

             Ìºí Áàÿëàã Оðä ÕÕÊ íü ÷àíàðòàé, èë÷ ñàéòàé í¿¿ðñ îëáîðëîäîã 

áîëîõîîð èðãýäèéí ñýòãýëä íèéöýæ ººð àéìãèéí í¿¿ðñèéã õýðýãëýõ íü ýðñ 

áàãàññàí.  

             Ìàíàé àéìàãò ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä áàðèëãûí ñàëáàð õóðäàöòàé 

õºãæèæ áàéãàà áºãººä òýäãýýðèéí õàëààòàä èõýýõýí õýìæýýíèé í¿¿ðñ 

õýðýãëýæ áàéãàà íü Áàÿëàã Îðä ÕÕÊ-íèé í¿¿ðñ îëáîðëîëò ºñºõºä íºëººëæ 

áàéõ òàëòàé.  

 

 

Äóëààí ¿éëäâýðëýëò: 

             Äóëààí ¿éëäâýðëýë íü ýäèéí çàñàã, íèéãìèéí ñàëáàðóóäûí ¿éë 

àæèëëàãààã õàíãàã÷ ñóóðü ñàëáàð áºãººä áóñàä áàðàà, á¿òýýãäýõ¿¿íèé íýã 

àäèë íººöºëæ õàäãàëäàãã¿éãýýðýý îíöëîã þì. 

             2011онд 143.7 мян.Гкал, 2012 îíä 179.2 ìÿí.Гêàë, 2013 онд 

193.6 мян.Гкал äóëààí ¿éëäâýðëýñýí бол 2014 онд 207.7 мян.Гкал дулаан 

үйлдвэрлэж ºìíºõ îíûõîîñ 7.3 õóâèàð ºññºí áàéíà. 

2012 он

2013 он

2014 он

27.2

31.1

40.8

Нүүрс олборлолт/тн/



 

 

             С¿¿ëèéí æèë¿¿äýä áàðèëãûí ñàëáàð õóðäàöòàé õºãæèæ áàéãàà 

болохоор дулаан үйлдвэрлэл ºñºõºä íºëººëæ áàéна.  

 

 

АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН АЖИЛЛАГСДЫН ТОО*, сарын эцэст 

 

АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАР 

2013 2014 2014 

    2013 

Чулуун нүүрс олборлолт 333 0 0 

Ұнгұт тұмұрлұгийн хүдэр олборлох үйл ажиллагаа 12 61 5.1 

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 21 12 0.6 

Талх, талхан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 320 450 1.4 

Спирт, архи зэрэг согтууруулах ундаа  үйлдвэрлэл 38 0 0 

Утас ээрэх, ноос, ноолуур угаах, даавуу нэхэх, будах үйл 

ажиллагаа 
40 16 0.4 

Үслэг арьсан хувцаснаас бусад хувцас үйлдвэрлэл 85 95 1.1 

Гутал үйлдвэрлэл 30 24 0.8 

Бусад модон болон модоор сүлжиж хийсэн бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэл 
27 0 0 

Ном, товхимол, газрын зураг, хұгжмийн эх бэлтгэх ажиллагаа 

. Үүнд интернетээр хэвлэл нийтлэн тархаах үйл ажиллагаа 

7240-д хамаарна 

50 55 1.1 

Ном, сонин, сэтгүүл, зураг, марк, мұнгұн тэмдэгт, үзүүлэн 

хэвлэх, мұн хувилан олшруулах  
24 0 0 

Бетонон эд анги үйлдвэрлэл 178 126 0.7 

Мебель тавилга үйлдвэрлэл 4 0 0 

Цахилгаан үйлдвэрлэх, дамжуулах, хуваарилах үйл ажиллагаа 120 100 0.8 

Уур үйлдвэрлэл, халуун ус хангамж 644 850 1.3 

Ус хуримтлуулан ариутгаж түгээх үйл ажиллагаа 516 473 0.9 

НИЙТ ДҮН 2442 2262 1 

143.7
179.2 193.6 207.7
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                              Нийт бүтээгдэхүүн, товчоо, салбараар 

 

Байгууллагын нэр 

Аж үйлдвэрийн борлуулалт (мян.тұг) 

2013 2014 
2014 2013 

ЖЭ ЖЭ 

A 1 3 4 

Нүүрс олборлолт 1098527.5 0 0 

Тұмрийн хүдэр олборлолт  

358628.10

43 208652.3 58.2 

Салбарын дүн 

1457155.6

04 208652.3 14.3 

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 26107 8600 32.9 

Ундаа үйлдвэрлэл 126478.7 0 0 

Хүнсний бусад бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 216045.2 286765.4 132.7 

Дэд салбарын дүн 368630.9 295365.4 80.1 

Нэхмэлийн үйлдвэрлэл 65000 9220 14.2 

Хувцас үйлдвэрлэл, үслэг арьс 

боловсруулалт 70258.5 345750 492.1 

Арьс шир боловсруулах, ширэн эдлэл, 

гутал үйлдвэрлэл 25470 5045 19.8 

Мод, модон эдлэл 10305 0 0 

Нийтлэх, хэвлэх, дуу бичлэг хийх 

ажиллагаа 30290 27838 91.9 

Тұмұрлұг бус эрдэс бодисоор хийсэн 

эдлэл 143000 194800 136.2 

Мебель тавилга үйлдвэрлэл, 

боловсруулах үйлдвэрийн бусад 420 0 0 

Дэд салбарын дүн 344743.5 582653 169 

Салбарын дүн 713374.4 878018.4 123.1 

Цахилгаан, хий, дулаан үйлдвэрлэл 1582435.3 3080608 194.7 

Ус ариутгал, усан хангамж 672918.2 824304.5 122.5 

Салбарын дүн 2255353.5 3904913 173.1 

Улсын дүн 

4425883.5

04 4991584 112.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

БАЯНХОНГОР  АЙМГИЙН БАРИЛГА, ИХ ЗАСВАРЫН 

АЖЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

 

Баянхонгор аймгийн хэмжээнд улсын болон орон нутгийн хұрұнгұ 

оруулалт, тұсұл хұтұлбұрийн хэмжээнд 2014 онд нийт 30 гаруй аж ахуй 

нэгж байгууллага 38.8 орчим тэрбум тұгрұгийн барилга угсралт, их 

засварын ажил хийж гүйцэтгэсэн байна.  

 2014 оны жилийн эцсийн байдлаар аймгийн хэмжээнд нийт 

баригдсан орон сууцны барилгыг тұрлұұр нь авч үзвэл  угсармал, тоосгон, 

блокон хийцтэйгээр баригдсан байна. Нийт баригдсан орон сууц болон 

эрчим хүч, зам, шугам шүлжээ, сургууль соѐл, үйлчилгээний барилга 

байгууламж болон их засварын ажлуудыг Баянхонгор аймгийн барилгын 

аж ахуйн нэгжүүд хийж гүйцэтгэсэн. 

Барилгын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ААН-үүдийг 

гүйцэтгэлээр нь авч үзвэл Чандмань-Баянхонгор ХК, РМБ- ХХК, Хаш гоѐо 

ХХК,  Эх бүрдэн ХХК,  Гал хонгор ХХК-ууд хамгийн ұндұр гүйцэтгэлтэй 

байгаа бол Их Богд зам ХК  нь автозамын засварын ажлуудыг хийж 

гүйцэтгэж байна. 

            2009 оноос жил бүр барилгын салбарын бүтээн байгуулалт нэмэгдэж  

байна. 

 

Манай аймгийн хувьд дэд бүтэц сайн хұгжсұн аймгуудын нэг бұгұұд 

орон сууцны барилгын тоо сүүлийн жилүүдэд хурдастай хұгжиж байна. 

Боловсролын салбарт түүн дотроо цэцэрлэг сургуулиудын их засварын 

ажлуудад тұр засгаас анхаарч байгаа нь ихээхэн түлхэц нұлұұ үзүүлж 

байна. 

 Зах зээлийн хұгжлийн эхэн үед барилгын салбарын үйл ажиллагаа 

зогсонги 

байдалд орсон байсан. Барилгын томоохон үйлдвэр, аж ахуйн газрууд 

хувьд шилжсэн. Материаллаг бааз нь хувьчлагдан задарсан ұұрұұр хэлбэл 

эмх замбараагүй байдалд орсны улмаас барилгын салбар уналтад орсон. 

Улс, орон нутгийн тұсвұұр барилга барих үйл ажиллагаа багассан. Тендер 

шалгаруулалтаар гүйцэтгэгчийг сонгох болсонтой холбоотойгоор орон 

нутагт барилгын үйл ажиллагаа явуулахаар бүртгүүлсэн аж ахуйн нэгжүүд 

тендерийн шаардлага хангахгүй оролцож чадахгүйд хүрч байсан. 

Харин 2009 оноос барилгын үйл ажиллагаа нэмэгдэж орон нутгийн 

барилгын чиглэлийн аж ахуйн нэгжүүдийг дэмжсэн бодлого 

баримталснаар зарим барилга угсралт, их засварын ажлыг аймгийн аж 



 

 

ахуйн нэгжүүд хийснээр аймгийн барилгын салбарын үйл ажиллагаа 

сэргэж эхэлсэн. 

 

         Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэл барилгын төрлөөр 

 

МД Барилгын төрөл 

2014 Улирал-4 

Тайлант оны 

гүйцэтгэл (өссөн 

дүнгээр) 

1 Орон сууцны барилга            6,275,000 

2 Орон сууцны барилга, үйлчилгээтэй 5,270,000 

3 Орон сууцны барилга, гарааштай 7,685,000 

12 Худалдаа, үйлчилгээний 1,455,000 

15 Сүм хийд 250,000 

16 Цэцэрлэг 3,091,050 

17 Сургууль 1,753,400 

18 Соѐлын 60,000.40 

19 Спорт, биеийн тамир 898,000 

20 Конторын 2,626,000 

21 Орон сууцны бус бусад барилга 126,000 

34 Хатуу хучилттай авто зам 3,168,000 

38 Тұмұр бетон гүүр, гүүрэн гарц 200,000 

40 Далан, суваг, шугам 1,718,000 

41 Бусад (бусад зам, талбайн ажил) 2,468,000 

51 Орон сууцны бус барилгын их засвар 1,534,110.40 

52 Инжежерийн барилга байгууламжийн их засвар 195,399.10 

  Дүн 38,772,960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ä¿ãíýëò 

             Àéìãèéí õýìæýýãýýð àæ ¿éëäâýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýëò, 

áîðëóóëàëòûã  2014 îíû áàéäëààð àâ÷ ¿çâýë íèéò ¿éëäâýðëýëò, 

áîðëóóëàëòûí 88.7 õóâèéã õóâèéí 38 àæ àõóéí íýãæ, 7.0 õóâèéã óëñûí 

¿éëäâýðèéí ãàçðóóä, 4.3 хувийг хувийн ахуйн үйлчилгээ ýçýëæ áàéíà. Àæ 

¿éëäâýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿í áîðëóóëàëòûí õýìæýý 2011-2014 îíä àéìãèéí 

õýìæýýíä æèë á¿ð 565700.0-848616.0 ìÿíãàí òºãðºãººð ºñсұн áàéíà. 

            Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýëò áîðëóóëàëò õýâèéí õýìæýýíä 

ÿâàãäàæ àéìãèéí õýðýãöýýã õàíãàí àæèëëàæ áàéíà ãýæ ä¿ãíýæ áîëîõîîð 

õàðàãäàæ áàéíà. 

             Сүү цагаан идээ үйлдвэрлэлтийн хувьд Баянлиг сумын Их халбагант 

ХХК үйл ажиллагаа явуулдаг бұгұұд сумын иргэдийг тогтмол шинэ талх, 

нарийн боов, савалгаатай цагаан идээгээр ханган ажиллаж байна. 

             Í¿¿ðñ îëáîðëîëòûã àéìãèéí õýìæýýнд Áàÿëàã îðä ÕÕÊ äàíãààðàà 

ã¿éöýòãýæ áàéíà. Òóñ êîìïàíè ñ¿¿ëèéí хэдэн æèëä òåõíèê òåõíîëîãèéí 

øèíý÷ëýëò áайнга õèéæ àæèëëàñíààð í¿¿ðñ îëáîðëîëòûã íýìýãä¿¿ëæ 

÷àäñàí áàéíà. Олборлож буй нүүрс нь илчлэг сайтай, хямд үнэтэй тул 

иргэдийн сэтгэлд нийцэн бусад газраас нүүрс худалдан авдаг байсныг 

бууруулж нутгийн олборлолтыг дэмжин ажиллаж байна. 

             2011-2014 îíóóäàä çàðèì íýð òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëäâýðëýë 

áóóð÷ áàéãàà ÷ шинээр аж ахуй нэгж байгуулагдан øèíý íýð òºðëèéí 

á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éëäâýðëýãäýæ áàéãàà íü àæ ¿éëäâýðèéí á¿òýýãäýõ¿¿í 

¿éëäâýðëýë, áîðëóóëàëò ºñºõºä íºëººëñºí áàéíà. 

Манай аймгийн хувьд дэд бүтэц сайн хұгжсұн аймгуудын нэг бұгұұд 

орон сууцны барилгын тоо сүүлийн жилүүдэд хурдастай хұгжиж байна. 

Боловсролын салбарт түүн дотроо цэцэрлэг сургуулиудын их засварын 

ажлуудад тұр засгаас анхаарч байгаа нь ихээхэн түлхэц нұлұұ үзүүлж 

байна. 

 

 

 

 

 

 

 

ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ХАМРАХ ХУГАЦАА  



 

 

 

     2011-2014 îíû ¿åийн õóãàöààí äàõü ñ¿¿ëèéí 4 æèëèéã õàìðóóëàâ. 

 

Õàâñðàëò 

 

1. Àæ ¿éëäâýðèéí  ¿éëäâýðëýëò, áîðëóóëàëò  2011 -2014 îíîîð 

2. Ãîë íýð òºðëèéí á¿òýýãäýõ¿¿í  2011-2014 îíîîð 
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