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  ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА 

Улсын төсөвт 871.1 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээс 753.6 сая 
төгрөгийн орлого төвлөрүүлж 86,5 хувь, орон нутгийн төсөвт 5776.4 сая төгрөгийн 
орлого төвлөрүүлэхээс 6594.2 сая төгрөг орлого төвлөрүүлж 114.0 хувиар 
биелүүлсэн байна 

Тусгай зориулалтын шилжүүлгээр 27510,4 сая төгрөгийн санхүүжилт 
авахаас 27510,4  сая төгрөг авч 100.0 хувь, орон нутгийн санхүүгийн дэмжлэг 
8378.3 сая төгрөгөөс 8378.3 сая төгрөг санхүүжиж 100.0 хувь, орон нутгийн 
хөгжлийн сангийн шилжүүлэг 1692,6 сая төгрөгөөс 1692,6 сая төгрөг санхүүжилт 
авч 100,0 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. 

 
                                              

МӨНГӨ ЗЭЭЛ, ХАДГАЛАМЖ 
Монгол банкны аймаг дахь салбараас ирүүлсэн мэдээгээр 2017 оны 09 дүгээр 

сарын 30-ны байдлаар арилжааны банкуудаар 2143.5 сая төгрөг эргэлдэж байна. 
Оны эхний 09 сарын байдлаар нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 138802.9 сая төгрөг 

байгаагийн 135315.3 сая.төгрөг нь хэвийн зээл, 2273.1 сая.төгрөг нь анхаарал хандуулах 
зээл /хугацаа хэтэрсэн/, 3145.3 сая төгрөгийн чанаргүй зээл байна.  

Эхний 09 сарын байдлаар иргэдийн хадгаламж 75622.7 сая.төгрөг болжээ. Үүний 
19059.5 сая.төгрөг нь хугацаагүй хадгаламж, 56339.7 сая төгрөг нь хугацаатай хадгаламж 

байна. Аймгийн банкны салбарын нийт ашиг өссөн дүнгээр 9018.4 сая.төгрөг болжээ. 

 
 

  ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНЭ 
             2017 оны  09 дүгээр сард бараа үйлчилгээний үнэ тариф  2016 оны 12 сарынхаас 
7.3 хувиар, өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 8.3 хувиар өсч, өмнөх сарынхаас 0.7 хувиар 
буурсан байна. Õ¿íñíèé  áàðàà  óíäàà усíû  á¿ëãèéí ä¿í 2017 îíû 09 дүгээр ñàðä ºìíºõ 
ñàðûíõòàé  õàðüöóóëàõàä 3.1 õóâèàð буурсан нь åðºíõèé èíäåêñ 0.7 õóâèàð буурахад 
голлон íºëººëñºí áàéíà. Харин  бусад бүлгийн үнийн индекс тогтмол түвшин байжээ. 
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АЖ ҮЙЛДВЭР 
2017 оны эхний 09 сарын байдлаар аж үйлдвэрийн борлуулсан бүтээгдэхүүн 

5128.1 сая төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс  3850,2 сая төгрөгөөр өссөн байна. 
 Нийт борлуулалтыг салбараар нь үзвэл Уул уурхай, олборлох аж үйлдвэр 50.5 

хувь, Боловсруулах аж үйлдвэр 13.1 хувь, Цахилгаан, дулаан, уур үйлдвэрлэл 36.4 хувийг 
тус тус эзлэж байна.  

 
 

 
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ 
Ургац хураалтын явцын мэдээллээр аймгийн хэмжээнд 2017 оны 10 дугаар сарын 1-

ний байдлаар 1223 тонн төмс, 636.9 тонн хүнсний ногоо хураасан нь өмнөх оны мөн үеэс 
төмс 1600.3 тонн (56.5%)-оор, хураасан хүнсний ногоо 1456 тонн (30.4%)-оор тус тус 
буурсан байна. Тэжээлийн ургамал 411.3 тонн, малчид өөрсдийн хүчээр бэлтгэсэн өвс 
2107.3 тонн байгаа нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад тэжээлийн ургамал 975,1 
тонн, өвс хадлан 3452.8 тонноор буурсан нь энэ жил нийт нутгаар гандуу байсантай 
холбоотой юм. 

 
НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ 
Аймгийн Нийгмийн даатгалын сангаас оны эхний 08 сарын байдлаар Өндөр настны 

тэтгэвэрт 18902.7  сая төгрөг, Хөгжлийн бэрхшээлтэй игэдийн тэтгэвэрт 3981.6 сая төгрөг, 
Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэрт 1381,8 сая төгрөг тус тус олгожээ. 

 
Нийгмийн халамжийн сангаас Жирэмсэн болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эхчүүдийн 

тэтгэмжид 3159 эхэд 730.5 сая төгрөг, Ахмад настныг асарч буй 943 иргэнд 441.9 сая 
төгрөг, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг асарч буй 424 иргэнд 176.8 сая төгрөг, Бүтэн 
өнчин хүүхэд үрчлэн өсгөсний тэтгэмжид 70 хүнд 36.8 сая төгрөг, Ахмад настнуудад 
үзүүлсэн хөнгөлөлт, тусламжид 1210 ахмадад 211.9 сая төгрөг, Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдэд үзүүлсэн хөнгөлөлт, тусламжид 487 иргэнд 96.3 сая төгрөг, Нийгмийн халамжийн 
хөнгөлөлт, нөхцөлт мөнгөн тусламж 1681 хүнд 611.9 сая төгрөг, Алдар цолтой ахмадуудад 
үзүүлсэн хөнгөлөлт, тусламжид 16 ахмадад 22.0 сая төгрөг тус тус зарцуулсан байна.  

Нийгмийн халамжийн сангаас олгосон тэтгэмж өмнөх оны мөн үеэс Жирэмсэн 
болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эхчүүдийн тэтгэмж, Ахмад настныг асарч буй иргэнд олгох 
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тэтгэмж, Ахмад настнуудад үзүүлсэн хөнгөлөлт, тусламжууд бусад тэтгэмж хөнгөлөлтүүд 
бүгд өсчээ. 

 

 
 
ЭРҮҮЛ МЭНД 
Аймгийн эрүүл мэндийн газрын мэдээгээр оны эхний 09 сарын байдлаар 1433 эх 

амаржиж 1433 хүүхэд төрсөн байна. Үүнийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулвал амаржсан 
эх, төрсөн хүүхэд тус бүр  4.7 хувиар буурчээ.  

Аймгийн эрүүл мэндийн салбарт нийт 189371 үзлэг хийгдэж 14640 хүн эмчлүүлсэн 
байна. 

Эхний 09 сарын байдлаар нийт 338 хүний нас баралт бүртгэгдсэн байна. Үүнээс 1 
хүртлэх насны эндэгдэл 2,  1-5 насны эндэгдэлгүй  бүртгэгджээ. Эдгээрийг өмнөх оны мөн 
үетэй харьцуулвал 50.0-100.0 хувиар буурсан байна.  

Мөн тайлант сарын байдлаар халдварт өвчний гаралтаар арьсны мөөгөнцөр, ёлом, 
суулгалт халдвар, халдварт гепатит өвчнүүд өмнөх оны мөн үеээс өсч бусад халдварт 
өвчин буурсан байна. 

                           Эрүүл мэндийн зарим үзүүлэлт 

 
   ГЭМТ ХЭРЭГ 
2017 оны эхний 09 сарын байдлаар 366 гэмт хэрэг бүртгэгдсэний 225 нь хөнгөн, 96 

нь хүндэвтэр, 42 нь хүнд, 3 нь онц хүнд гэмт хэрэг байжээ. Нийт гэмт хэргийг өмнөх оны 
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мөн үетэй харьцуулж үзвэл 32.1 хувиар өсчээ. Ингэж өсөхөд голлож хөнгөн,  хүнд хэргүүд 
өссөн нь голлон нөлөөлсөн байна.  

Нийт гэмт хэргээс өмчийн хулгайн хэрэг 118 гарсаныг задлаж харвал:  
- Иргэдийн өмчийн хулгай  72  
- Малын хулгай  34 
- Тээврийн хэрэгслийн хулгай  12 гарсан бөгөөд эдгээрээс иргэдийн өмч, малын 

хулгай нь өмнөх оноос өссөн байна.  
Гэмт хэргийн улмаас нийт 178 хүн бэртэж гэмтсэн бол 19 хүн нас барсан байна. 
Нийт гэмт хэргийн улмаас 751.8 сая.төгрөгийн хохирол учирсанаас 361.6 сая 

төгрөгийн хохиролыг нөхөн төлүүлсэн байна. Нийт хохирол өмнөх оны мөн үеэс 30.1 
хувиар өссөн бол  нөхөн төлүүлсэн хохирол 17.5 хувиар буурчээ. 

Нийт гэмт хэрэгт 323 хүн холбогдогчоор татагдсан байна. Гэмт хэрэг үйлдэхдээ 32 
холбогдогч бүлэглэж, 91 холбогдогч согтуу байсан байна.  

Аймгийн цагдаагийн газрын мэдээгээр 7535 зөрчил гарсан бөгөөд 1672 зөрчлийг 
шийтгэвэрээр, 5863 зөрчлийг  торгуулийн хуудсаар торгосон байна. 

Эхний 09 сарын байдлаар 1162 хүн эрүүлжигдсэн бол 233 хүн баривчлагдсан 
байна.   
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