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АРГАЧЛАЛЫН ТАЙЛБАР 

• Хөдөлмөр: Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдэд Монгол Улсын хуулиар зөвшөөрөгдсөн 

хөдөлмөрлөх насны, хөдөлмөр эрхлэх чадвартай, цалин хөлстэй ажил болон хувиараа 

хөдөлмөр эрхэлдэггүй, тухайн үед ажиллахад бэлэн, цалин хөлстэй ажил идэвхтэй 

хайж байгаа Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт  бүртгүүлсэн хүмүүс орсон болно.  

• Эрүүл мэнд, Гэмт хэрэг: Уг салбарын мэдээнүүдийг холбогдох газар, хэлтсүүд нь 

нэгтгэн гаргаж ирүүлдэг. 

• 1 хүртэлх насны 1000 хүүхдэд ногдох нялхсын эндэгдлийг 1 хүртэлх 

насандаа эндсэн хүүхдийн тоог дээрх хугацаанд амьд төрсөн хүүхдийн тоонд 

харьцуулж тодорхойлдог. 

• 1-5 хүртэлх насны 1000 хүүхдэд ногдох нялхсын эндэгдлийг 1-5 хүртэлх 

насандаа эндсэн хүүхдийн тоог дээрх хугацаанд амьд төрсөн хүүхдийн тоонд 

харьцуулж тодорхойлдог. 

• Гэмт хэрэг: Аймгийн цагдаагийн газраас захиргааны статистик мэдээгээр нэгтгэн 

гаргадаг. 

• Эрүүгийн хуульд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээр заасан, нийгэмд аюултай гэм 

буруутай үйлдэл, эс үйлдэхүйг гэмт хэрэг гэнэ. Гэмт хэргийн нийгмийн аюулын шинж 

чанар, хэр хэмжээ, оногдуулж болох ялын хүнд, хөнгөнийг харгалзан гэмт хэргийг 

хөнгөн, хүндэвтэр, хүнд, онц хүнд гэж ангилна. 

Эрүүгийн хууль шинэчлэгдсэнтэй холбогдон гэмт хэргийн нэр төрөл урьдынхаас 

нилээд өөрчлөгдсөн. 

• Хүний амь бие, эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэгт бусдыг амиа хорлоход хүргэх, 

иргэдийн эрх чөлөө, эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг болон хүнийг санаатай алах, 

болгоомжгүйгээс алах хэргийг нэгтгэн оруулсан. 

• Хүүхэд гэр бүл, нийгмийн ёс суртахууны эсрэг гэмт хэрэгт хүчингийн хэргийг 

оруулсан. 

• Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэгт бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах, бусдын эд 

хөрөнгийг булаах, бусдын эд хөрөнгийг дээрэмдэх, бусдыг эд хөрөнгийг залилан 

мэхэлж авах, бусдын эд хөрөнгийг завших, үрэгдүүлэх гэмт хэргийг хамруулсан. 

• Байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэгт гал түймрийн хэргийг хамруулсан. 

• Нийгмийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэгт танхайн гэмт хэргийг оруулсан. 

• 18 ба түүнээс дээш насны 10000 хүнд ногдох бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоог 

гаргахдаа нийт бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоог оны эхний 18 ба түүнээс дээш насны 

хүн амд харьцуулан тооцно. 

• Хэрэглээний үнийн индекс / ХҮИ / гэдэг нь хэрэглэгчдийн худалдаж авсан бараа 

үйлчилгээний нэр төрөл, чанар өөрчлөлтгүй тогтвортой байхад үнэ дунджаар хэрхэн 

өөрчлөгдөж буйг хэмжих үзүүлэлт бөгөөд нийт өрхөөр тооцсон үнийн өөрчлөлтийг 

харуулна.  
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• Үндэсний статистикийн хороо нь хэрэглээний үнийн улсын индексийг Улаанбаатар 

хотын ХҮИ-ээр тооцож байсан аргачлалаа шинэчилж, 2008 оны 1 дүгээр сараас 

олон улсын нийтлэг арга зүйн дагуу хэрэглээний үнийн улсын индексийг аймаг, 

нийслэлийн өрхийн 2010 оны хэрэглээний зардлаар жигнэсэн дундаж үзүүлэлтээр 

тооцох аргачлалд шилжсэн.  

• Мөнгө, банк: Монгол банк арилжааны банкуудаас мэдээг авч нэгтгэн, банкуудын 

үндсэн материалын хамт ирүүлдэг. 

• Төрийн санхүү: Төсвийн орлого, зарлагын мэдээг Олон Улсын Валютын Сангийн 

стандарт ангиллаар 1995 оны 10-р сараас эхлэн жил бүр гаргаж байна. Аймгийн 

төсвийн орлого нь аймаг, сумын төсвийн орлогоос бүрдэнэ. Аймгийн төсвийн мэдээг 

Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс үндсэн нэгжүүдээс авч нэгтгэн ирүүлдэг. 

• Хөдөө аж ахуй:   Мал төллөлт, төл бойжилт, мал хорогдлын  мэдээг багийн Засаг 

дарга нар өрхөөс цуглуулж, сумын тамгын газарт нэгтгэн ирүүлдэг. 

• Аж үйлдвэр: Аж ахуйн нэгжүүдийг эдийн засгийн үйл ажиллагаагаар ангилахдаа НYБ-

ын эдийн засгийн үйл ажиллагааны Олон улсын стандарт ангиллыг мөрдөж байна. 

Үндсэн нэгжүүд мэдээг ирүүлдэг.  

Нийт бүтээгдэхүүний өсөлтийг тооцохдоо: гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг 2010 

оны зэрэгцүүлэх үнээр үнэлж тодорхойлсон болно. 

Борлуулсан бүтээгдэхүүн нь аж ахуйн нэгж, байгууллагын тайлангийн хугацаанд 

оны үнээр үнэлж, худалдсан буюу гадагш гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний хэмжээ 

юм. 

Гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл нь тухайн бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэлийн биет хэмжээг харуулна. 
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  ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, ЗАРЛАГА 
 Орон нутгийн төсвийн орлогын төлөвлөөний гүйцэтгэл 27452.0 сая төгрөг болж 
100.7 хувиар биеэлсэн байна. Орон нутгийн төсвийн орлогыг төрлөөр нь авч үзвэл 
татварын орлого 114.2 хувь, урсгал орлого 114.2 хувиар тус тус биеэлсэн голлож 
нөлөөлсөн байна. Нийт орлогыг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулвал 105.7 хувиар даваж 
биеэлсэн байна.  

Орон нутгийн нийт зарлага 25709.0 сая төгрөг болж үүний 76.1 хувийг урсгал 
зардал, 18.2 хувийг урсгал шилжүүлэг, 0.3 хувийг татаас, 4.1 хувийг хөрөнгийн зардал, 1.2 
хувийг эргэн төлөгдөх төлбөрийг хассан зээл тус тус эзлэж байна.  

Аймгийн төсвийн орлогын мэдээгээр эхний 5 сарын байдлаар орлогын 
төлөвлөгөөний гүйцэтгэл 2349.8 сая.төг болж 119.0 хувиар биеэлсэн байна. Харин 
аймгийн төсвийн зарлага 25709.0 сая.төг болсон байна.  

Аймгийн төсвийн гүйцэтгэл Ерөнхий боловсролын байгууллага 94.0 хувь, 
Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага 88.0 хувь, Соёлын байгууллага 90.0 хувь, 
Эрүүл мэндийн байгууллага 90.0 хувьтай байна. 

 

 
 

   АЖИЛГҮЙДЭЛ, АЖЛЫН БАЙР, АЖИЛЛАГСАД 
 2016 оны байдлаар Баянхонгор аймаг 40.0 ажиллагсадтай болжжээ. Нийт 
хөдөлмөрийн насны хүн амын 75 хувь ажиллагчид, 15 хувь эдийн засгийн идэвхгүй хүн ам, 
10 хувь ажилгүй иргэд эзлэж байна. Нийт ажиллагчдын 52 хувь буюу 20.8 мянган  эрэгтэй, 
48 хувь буюу 19.2 мянган эмэгтэйчүүд эзлэж байна.  

Ажиллагчдын насны бүлгээр харвал 15-39 насны 23233, 40-59 насны 15214, 60 
дээш насны 1561 ажиллагчид байна.  
 Ажиллагчдын боловсролын түвшинээр авч үзвэл: Боловсролгүй 390, Бага 4276, 
Суурь 11202, Бүрэн дунд 10398, Техникийн болон мэргэжлийн 5393, Тусгай мэргэжлийн 
дунд 1795, Дипломын дээд болон бакалавр 5823, Магистр 732 байна. 
 Нийт ажиллагчдын 10326 цалин хөлстэй ажиллагч, 4270 Хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэгч, 24823 мал аж ахуй, газар тариалан эрхлэгч, 590 өрхийн үйлвэрлэл, үйлчилгээнд 
цалин хөлсгүй оролцогч байна.  
 Нийт ажиллагчдын 62.2 хувь Хөдөө аж ахуйн салбарт, 2.6 хувь Уул уурхайн 
салбарт, 2_8 хувь Боловсруулах салбарт, 0.8 хувь Цахилгаан, дулааны салбарт, 0.3 хувь 
Усан хангамж, бохир ус зайлуулах салбарт, 1.3 хувь Барилгын салбарт, 7.7 хувь 
Худалдааны салбарт, 1.6 хувь Тээвэр, агуулахын салбарт, 1.5 хувь Зочид буудал зоогийн 

2016 I-V 2017 I-V төлөв 2017 I-V гүйцэт

25981.8

27250.3
27451.5

орон нутгийн төсвийн нийт орлого
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газрын салбарт, 0.5 хувь Холбооны салбарт, 0.5 хувь Санхүү, даатгалын салбарт, 0.3 хувь 
Мэргэжилийн шинэжлэх ухааны салбарт, 0.2 удирдлагад дэмжлэг үзүүлэх салбарт, 5.5  
 
хувь Төрийн удирдалга батлан хамгаалах албан журмын даатгалын салбарт, 7.1 хувь 
Боловсролын салбарт, 2.9 хувь Эрүүл мэндийн салбарт, 0.9 хувь Урлаг үзвэрийн салбарт, 
1.2 хувь Үйлчилгээний бусад салбарт, 0.1 хувь Олон улсын байгуулагын салбарт ажиллаж 
байна.  
 2017 оны эхний 5 сарын байдлаар аймгийн бүртгэлтэй ажилгүй иргэд 1545 болж 
өмнөх оны мөн үеэс 2.7 хувиар буурчээ. Нийт ажилгүй иргэдийн 55.3 хувь эмэгтэйчүүд 
байна. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийг насны бүлгээр авч үзвэл 15-44 насныхан 78.1 хувь, 45 
дээш насныхан 21.9 хувийг эзлэж байна. Харин боловсролын түвшинээр харвал бүрэн 
дунд хүртэл боловсролтой 63.3 хувь, тусгай мэргэжлийн болон техникийн боловсролтой 
12.7 хувь дээд, магистар, доктор боловсролтой 24 хувийг тус тус эзлэж байна. 
 Эхний 5 сарын байдлаар бүртгэлтэй ажилгүйчүүдээс 190 хүн ажилд зуучлагдан 
орсон өмнөх оны мөн үеэс 9.1 хувиар буурчээ. Ажил орсон иргэдийн85.2 хувь нь 15-44 
насныхан байжээ.  
 Шинэ ажлын байранд нийт 88 иргэн ажиллаж байгаа бөгөөд үүний 38.6 хувь буюу 
34 эмэгтэйчүүд байна. Шинэ ажлын байранд ажиллаж байгаа иргэдийг эдийн засгийн 
салбараар харвал Хөдөө аж ахуйн салбарт 45, Боловсруулах үйлдвэрийн салбарт 17, 
Худалдааны салбарт 12, бусад салбаруудад 14 хүнд шинэ ажлын байр гаргаж ажиллаж 
байна.  
 Эхний 5 сарын байдлаар нийт 255 ажлын байрны захиалга ирсэн байна. Энэ нь 
өмнөх оны мөн үеэс 14.7 хувиар буурсан байна. Ажлын байрны захиалгыг эдийн засгийн 
салбараар үзвэл Төрийн удирдлага, батлан хамгаалах, албан журмын даатгалд 109, 
Удирдлагын дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагаанд 44, Хөдөө аж ахуйн салбарт 33, бусад 
салбаруудад 5-16 ажлын байрны захиалга иржээ.  
 
  

 
 

  МӨНГӨ ЗЭЭЛ, ХАДГАЛАМЖ 
Монгол банкны аймаг дахь салбараас ирүүлсэн мэдээгээр 2017 оны 05 дугаар 

сарын 30-ны байдлаар арилжааны банкуудаар 2845.2 сая төгрөг эргэлдэж байна. 
Оны эхний 5 сарын байдлаар нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 123727.9 сая төгрөг 

байгаагийн 118501.9 сая.төг нь хэвийн зээл, 2314.5 сая.төг нь анхаарал хандуулах зээл 
/хугацаа хэтэрсэн/, 2911.5 чанаргүй зээл байна.  

Эхний 5 сарын байдлаар иргэдийн хадгаламж 73994.1 сая.төг болжээ. Үүний 
20502.3 сая.төг нь хугацаагүй хадгаламж, 53123.3 хугацаатай хадгаламж байна. 

Аймгийн банкны салбарын нийт ашиг өссөн дүнгээр 4766.4 сая.төг болжээ. 

2016 I-V 2016 I-XII 2017 I-V

1671
1515 1626

1005
859 886

бүртгэлтэй ажилгүй иргэд

Бүгд Эмэгтэй
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   ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНЭ 
Аймгийн өргөн хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнийн индекс 5 дугаар сарын 

байдлаар өмнөх сартай харьцуулсанаар 0.6 хувиар өсчээ ийнхүү өсөхөд голлож мах, 
махан бүтээгдэхүүн, төрөл бүрийн хувцас, бөс бараа, гэр ахуйн цахилгаан барааны 
бүлгийн үнэ өссөн нөлөөлжээ.  

Харин өмнөх оны жилийн эцэстэй харьцуулахад 6.6 хувиар өссөн байна. Ингэж 
өсөхөд голлож мах, махан бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, төрөл бүрийн тос, 
согтууруулах бус ундаа,  тээврийн хэрэгслийн худалдан авалт зэрэг нөлөөлсөн байна.  

Тайлант сарын өмнөх оны мөн  үетэй харьцуулахад ерөнхий индекс 5.1 хувиар 
өссөн байна. Ерөнхий индекс өсөхөд голлож төрөл бүрийн тос, хүнсний бусад 
бүтээгдэхүүн, согтууруулах бус ундаа, хувцас, бөс бараа, гэр ахуйн очмол, нэхмэл эдлэл, 
амбулторын үйлчилгээ, эмнэлэгт хэвтэж үзүүлсэн үйлчилгээ, тээврийн хэрэгслийн 
худалдан авалт, чөлөөт цаг, соёлын үйлчилгээний үнийн өсөлт нөлөөлсөн байна.  
 

 
 
 

   АЖ ҮЙЛДВЭР 
2017 оны эхний 5 сарын байдлаар аж үйлдвэрийн борлуулсан бүтээгдэхүүн 2773.4 

сая төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс 15.5 хувиар буюу 508.5 сая төгрөгөөр буурсан байна. 
 Нийт борлуулалтыг салбараас үзвэл Уул уурхай, олборлох аж үйлдвэр 18.1, 

Боловсруулах аж үйлдвэр 11.7, Цахилгаан, дулаан, уур үйлдвэрлэл 70.2 хувийг тус тус 
эзлэж байна.  
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   ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ 
Баянхонгор аймаг эхний 5 сарын байдлаар оны эхний хээлтэгч малын 80.1 хувь 

буюу 1393.5 мянган толгой эх мал төлөлсөн байна. Төлөлсөн хээлтэгчийн төрлөөр нь оны 
эхний хээлтэгчтэй харьцуулвал ингэ 43.9 хувь буюу 7.4 мянган, гүү 47.4 хувь буюу 22.9 
мянган, үнээ 60.5 хувь буюу 47.9 мянган, эм хонь 84.9 хувь буюу 449.9 мянган, эм ямаа 
81.2 хувь буюу 865.4 мянган толгой тус тус төлөлсөн байна.    

Нийт 1393.5 мянган хээлтэгч төллөж 1379.4 мянган төл бойжуулсан байна. 
Бойжуулсан төлийг төрлөөр харвал Ботго 7.4 мян, Унага 22.6 мян, Тугал 47.4 мян, Хурга 
446.5 мян, Ишиг 855.5 мянган толгой байна.  

Төл бойжилтийг төрлөөр үзвэл Ботго 99.6, Унага 98.7, Тугал 98.9, Хурга 99.3, Ишиг 
98.9 хувь нь бойжсон байна. 

Сумдаас Баянхонгор, Баянбулаг, Галуут, Жаргалант, Өлзийт, Эрдэнэцогт 
сумуудаас бусад сумууд 99.0-100.0 хувиар бойжуулсан байна. 

 

 
 
Мөн 5 дугаар сарын 31-ны байдлаар 14.6 мянган тал мал зүй бусаар хорогдсон нь 

оны эхний нийт малын 0.3 хувийг эзлэж байна. Хорогдолыг төрлөөр нь авч үзвэл адуу 703, 
үхэр 1261, тэмээ 14, хонь 3823, ямаа 8800 тус  тус хорогджээ. Хорогдолын 0.4 хувь буюу 
54 толгой том мал өвчнөөр хорогдсон байна. 

Мөн нийт хорогдсон малын 19.6 хувь буюу 2857 толгой хээлтэгч мал хорогджээ. 
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Эхний 5 сарын байдлаар 255.4 га талбайд тариалалт хийсэн байна. Тариалсан 

талбайг задлаж харвал.  
Төмс 152.5 га, Тэжээлийн ургамал 33 га, Хүнсний ногоо 69.9 га-д тус тус тариалжээ. 

 
 

   НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, НИЙГМИЙН ХАЛАМЖ 
Аймгийн Нийгмийн даатгалын сангаас оны эхний 5 сарын байдлаар Өндөр настны 

тэтгэвэрт 7587 хүнд 10084.4 сая төг, Хөгжлийн бэрхшээлтэй игэдийн тэтгэвэрт 2148 хүнд 
2260.4 сая төг, Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэрт 682 хүнд 933.1 сая төг тус тус олгожээ. 

Эдгээр тэтгэвэрүүдийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад өндөр настны тэтгэвэр 
314 хүн 1032.9 сая төг,  Хөгжлийн бэрхшээлтэй игэдийн тэтгэвэр 307 хүн 249.1 сая төг, 
Тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр 195.4 сая төгрөгөөр тус тус өсчээ. 

Нийгмийн халамжийн сангаас Жирэмсэн болон нярай, хөхүүл хүүхэдтэй эхчүүдийн 
тэтгэмжид 2668 эхэд 389.1 сая төг, Ахмад настныг асарч буй 873 иргэнд 246.1 сая төг, 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй игэнийг асарч буй 394 иргэнд 106.2 сая төг, Бүтэн өнчин хүүхэд 
үрчлэн өсгөсний тэтгэмжид 67 хүнд 20.6 сая төг, Ахмад настнуудад үзүүлсэн хөнгөлөлт, 
тусламжид 494 ахмадад 107.4 сая төг, Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үзүүлсэн 
хөнгөлөлт, тусламжид 267 иргэнд 43.3 сая төг, Нийгмийн халамжийн хөнгөлөлт, нөхцөлт 
мөнгөн тусламж 1488 хүнд 315.9 сая төг, Алдар цолтой ахмадуудад үзүүлсэн хөнгөлөлт, 
тусламжид 15 ахмадад 11.7 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 
тэтгэмж, Ахмад настнуудад үзүүлсэн хөнгөлөлт, тусламжууд өсч бусад тэтгэмж 
хөнгөлөлтүүд өмнөх оны мөн үеэс буурчээ. 
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   ЭРҮҮЛ МЭНД 
 
Аймгийн эрүүл мэндийн газрын мэдээгээр оны эхний 5 сарын байдлаар 781 эх 

амаржиж 782 хүүхэд төрсөн байна. Үүнийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулвал амаржсан 
эх, төрсөн хүүхэд тус бүр  3.2 хувиар буурчээ.  

Аймгийн эрүүл мэндийн салбарт нийт 116407 үзлэг хийгдэж 9011 хүн эмчлүүлсэн 
байна. Мөн салбарын хэмжээнд 6791 түргэн тусламжийн дуудлага ирсний 23.5 хувь буюу 
1593 нь алсын дуудлага байжээ. 

Эхний 5 сарын байдлаар нийт189 хүний нас баралт бүртгэгдсэн байна. Үүнээс 1 
хүртлэх насны эндэгдэл 15, 1-5 насны эндэгдэл 4 бүртгэгджээ. Эдгээрийг өмнөх оны мөн 
үетэй харьцуулвал 53.5-18.5 хцвиар буурсан байна.  

Мөн тайлант сарын байдлаар халдварт өвчний гаралтаар Вируст хепатит, 
Суулгалт халдвар, Бруцеллёз, Сүрьеэ өвчнүүд өмнөх оны мөн үеээс өсч бусад халдварт 
өвчин буурсан байна. 
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   ГЭМТ ХЭРЭГ 
2017 оны эхний 5 сарын байдлаар 180 гэмт хэрэг бүртгэгдсэний 84 нь хөнгөн, 80 

хүндэвтэр, 14 хүнд, 2 онц хүнд гэмт хэрэг байжээ. Нийт гэмт хэргийг өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулж үзвэл 11.1 хувиар өсчээ. Ингэж өсхөд голлож хөнгөн, хүндэвтэр, хүнд хэргүүд 
өссөн нь голлон нөлөөлсөн байна.  

Нийт гэмт хэргээс өмчийн хулгайн хэрэг 61 гарсанг задлаж харвал:  
- Иргэдийн өмчийн хулгай 18  
- Малын хулгай 34 
- Тээврийн хэрэгёлийн хулгай 9 гарсан бөгөөд эдгээр нь өмнөх оноос бүгд буурсан 

байна.  
Гэмт хэргийн уламас нийт 93 хүн бэртэж гэмтсэн бол 8 хүн нас барсан байна. 
Нийт гэмт хэргийн уламаас 328.3 сая.төгрөгийн хохирол учирсанаас 224.8 сая 

төгрөгийн хохиролыг нөхөн төлүүлсэн байна. Нийт хохирол өмнөх рны мөн үеэс 11.0 
хувиар, нөхөн төлүүлсэн хохирол 6.0 хувиар төс төс өсчээ. 

Нийт гэмт хэрэгт 201 хүн холбогдогчоор татагдсан байна. Гэмт хэрэг үйлдэхдээ 21 
холбогдогч бүлэглэж, 45 холбогдогч согтуу байсан байна.  

Аймгийн цагдаагийн газрын мэдээгээр 4218 зөрчил гарсан бөгөөд 1154 
шийтгэвэрээр, 2907 торгуулийн хуудасаар торгосон байна. 

Эхний 5 сарын байдлаар 157 хүн эрүүлжигдсэн бол 716 хүн баривчлагдсан байна.   
Нийт гэмт хэргийн 60 хувь буюу 108 гэмт хэрэг нь аймгийн төв буюу Баянхонгор 

суманд гарсан байна. 
 

 
 
 

   ЦАГ УУР 

2017 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ЦАГ АГААРЫН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭ 

Агаарын дундаж температур нь Баян-Өндөр, Шинэжинстийн өмнөд хэсгээр 20-25 
градус, Баянлиг, Богд, Өлзийтийн нутгаар, Баян-Өндөр, Жинст, Шинэжинстийн ихэнх, 
Эрдэнэцогт, Баянхонгор, Баян-Овоо, Баацагаан, Баянговийн зүүн хэсгээр 15-19 градус, 
бусад нутгаар 10-14 градус дулаан байдаг буюу хангайн сумдын нутгаар уур амьсгалын 
дунджаас 0.5-1.0 градусаар дулаан, бусад нутгаар дунджийн орчим байна. 
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Нэг ба гуравдугаар арав хоногийн дунд үе, хоёрдугаар арав хоногийн эхний хагаст, 
Хангайн уулархаг нутгаар шөнөдөө 5-10 градус, өдөртөө 19-24 градус, говиор шөнөдөө 14-
19 градус, өдөртөө 30-35 градус, бусад нутгаар шөнөдөө 10-15 градус, өдөртөө 24-29 
градус дулаан байна. Нэгдүгээр арав хоногийн дунд үе болон сүүлч, хоёрдугаар арав 
хоногийн сүүлийн хагаст сэрүүсч, Хангайн уулархаг нутгаар шөнөдөө 2 градус дулаанаас 
3 градус хүйтэн, өдөртөө 10-15 градус,  говиор шөнөдөө 7-12 градус, өдөртөө 22-27 
градус, бусад нутгаар шөнөдөө 4-9 градус, өдөртөө 16-21 градус дулаан байна. Бусад 
хугацаанд, Хангайн уулархаг нутгаар шөнөдөө 2-7 градус, өдөртөө 15-20 градус, говиор 
шөнөдөө 11-16 градус, өдөртөө 26-31 градус, бусад нутгаар шөнөдөө 6-11 градус, өдөртөө 
20-25 градус дулаан байна. 

            Энэ сард хангайн бүх сумд, Баянхонгор, Өлзийт нутгаар, Хүрээмарал ,Бөмбөгөр, 
Бууцагааны зүүн хойд хэсгээр дунджийн орчим, бусад нутгаар дунджаас ахиу бороо орох 
төлөвтэй. 

Сарын эхээр нутгийн хойд хэсгээр, нэг ба хоёрдугаар арав хоногийн сүүлийн хагаст 
ихэнх нутгаар бороо, уулархаг нутгаар хур тунадас орно. Хоёр ба гуравдугаар арав 
хоногийн эхээр зарим газраар, гуравдугаар арав хоногийн сүүлчээр ихэнх нутгаар бороо, 
түр зуурын бороо орно. Дуу цахилгаантай. Дээрх бороо орох үеүдэд салхи зарим газраар 
12-14 м/с, зарим үед дуу цахилгааны өмнө 18-20 м/с хүрч ширүүсч болзошгүй. 

 
 
 
 

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН  
ДЭРГЭДЭХ СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС 


