
АЙМГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДЛЫН 

2014 ОНЫ ЭХНИЙ 7 САРЫН МЭДЭЭЛЭЛ 

 

Мал онд оролт:  Аймгийн мал сүрэг 98.8 õóâèàð îíä îðæ, á¿ãä 26.5 ìÿíãàí òîì ìàë ç¿é 

áóñààð õîðîãäñîí íü ºìíºõ ìºí ¿åýñ 15.1 õóâèàð бага áàéíà. Áигэр, Òайшир, Õàëèóí, Цээл, 

Эрдэнэ ñóìä 1.5-4.5 õóâèàð ìàëàà õîðîãäóóëñàí íü íèéò õîðîãäëûí 74.7 õóâèéã ýçýëæ áàéãàà áà 

áóñàä ñóìóóä ìàëàà 99.4-99.8 õóâèàð îíä îðóóëæýý. 

Мал төллөлт: Àéìãèéí õýìæýýíä  831,7  мянган эх мал төллөж, 808,6 мянган төл 

97,2 хувиар бойжиж байна. Õºõìîðüò ñóì ãàðñàí òºëºº 100 õóâèàð áîéæóóëñàí áàéíà. 

 Үнэ:  Хөдөө аж ахуйн гол нэрийн  бүтээгдэхүүн, малын үнэ сүүлийн сард 

харьцангуй тогтвортой байсан ба ìалчдын орлогын зонхилох хувийг бүрдүүлдэг ямааны 

ноолуурын үнэ түүвэр судалгаанд сонгогдсон Алтай хотод сарын эцэст доорхи ханштай 

байлаа. 

               Сар I II III VI V VI VII 

1 кг ноолуурын үнэ 

\мянган төгрөг\ 

60.0 63.0 50.0 70.0 68.0 66.0 68.0 

Гол нэрийн барааны үнэ сумдад зах зээлийн зайнаас хамаарч харилцан адилгүй 

байгаагийн дээр аймгийн төвд гурил 1кг нь 860-1000, сайн чанарын шар, цагаан будаа 

1800-2000,  элсэн чихэр 1800-2000, ногоон цай 5000-5500 төгрөгийн дундаж ханштай 

байна. 

Òºñâèéí îðëîãî: Îðîí íóòãèéí òºñºâò 7 òýðáóì 598.1 ñàÿ òºãðºã îðóóëæ, òºëºâëºãººã 162.3 

õóâèàð, ү¿íýýñ òàòâàðûí îðëîãî 125.1 õóâèàð биелсэн áàéíà.    Тусгай зориулалтын 

шилжүүлгээс 18 тэрбум 75.8 сая, орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогоос 4 òýðáóì 397.5 

ñàÿ, улсын төсвөөс 5 òýðáóì 397.7 ñàÿ òºãðºãийн санхүүгийн дэмжлэг авсан áàéíà.  

Òºñâèéí çàðëàãà: Оðîí íóòãèéí òºñâèéí çàðëàãà ñàíõ¿¿æèëòûí 82.2 õóâийг 

ñàíõ¿¿æ¿¿ëýâ. ¯¿íä öàëèí õºëñ íýìýãäýë óðàìøуулëûí òºëºâëºãººíèé 95.4, ажил олгогчоос 

нийгмийн äààòãàëûí øèìòãýëèéí 93.2, áàðàà ¿éë÷èëãýý áóñàä çàðäëûí 85.6 õóâèйг тус тус 

ñàíõ¿¿æ¿¿ëñýí áàéíà. Орон нутгийн төсвийн байгууллагууд 124,1 сая төгрөгийн 

авлагатай, 72,7  сая төгрөгийн өглөгтэй байна. 

Аж үйлдвэр:  Аж үйлдвэрийн салбарт 6 тэрбум 16,3 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс 20,8 хувиар буурсан байна. Нийт 

үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийхээ 82,8 хувь буюу  4 тэрбум 985,7 сая төгрөгийн борлуулалт 

хийгдæээ. 

Áàíêíû ìºíãºí îðëîãî, çàðëàãà: Á¿ãä 17 òýðáóì 51.5 ñàÿ òºãðºãèéí çóçààòãàë õèéæ êàññûí 

ã¿éëãýýíýýñ 208 òýðáóì 95.1 ñàÿ òºãðºã òàòàæ, ìîíãîë áàíêèíä 15 òýðáóì 595.4 ñàÿ òºãðºã 

øèëæ¿¿ëæ, ã¿éëãýýíä 222 òýðáóì 338.2 ñàÿ òºãðºã ãàðãàëàà. Çýýëèéí ºðèéí á¿õ ¿ëäýãäýë 76 

òýðáóì 980.4 ñàÿ òºãðºã áàéгаагаас õóãàöàà õýòýðñýí çýýëèéí ºðèéí ¿ëäýãäýë 0.2 õóâèéã 

ýçýëæ áàéíà. Èðãýäèéí õàäãàëàìæ ºíãºðñºí îíû ìºí ¿åýñ 4.2 õóâèàð íýìýãäæýý. 

Хүн ам: Аймгийн хэмжээнд 766 эх амаржиж 770 хүүхэд мэнд төрлөө. 1 хүртэлх 

насны хүүхдийн эндэгдлийн 24 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Цочмог халдварт өвчний 

гаралт өмнөх оны мөн үеэс 2,2 дахин нэмэгдсэн байна. 

Ажилгүйдэл 7 сарын эцсийн байдлаар хөдөлмөр эрхлэхийг хүсч бүртгүүлсэн 

ажилгүйчүүд 1361 болсны дотор 58.4 хувь буюу 796 нь эмэгтэйчүүд байна. Эдгээр 

бүртгүүлсэн ажилгүйчүүдийн 347  нь дээд, 160 нь тусгай дунд,  575 нь бүрэн дунд, 136 нь 

суурь, 56  нь мэргэжлийн анхан шатны, 61 нь бага, 26 нь ямар ч боловсролгүй хүн  байна.  

 

¹ Áàðààíû íýð, òºðºë VIII/06 



1  Ãóðèë, I  çýðýã, êã 1000 
2 Õîíèíû ìàõ, êã 7500 
3 ¯õðèéí ìàõ, êã 8500 
4 ßìààíû ÿñòàé ìàõ 6500 
5 Ýëñýí ÷èõýð, êã 1800 
6 Öàãààí áóäàà, êã 2000 
7 Øèíãýí ñ¿¿, ë 1000 
8 Íîîëóóð    1êã:- Öàãààí 68000 

         - Áîð 68000 
                  - Õîëèìîã 68000 

9 Áåíçèí, À-80 1690 
10 Áåíçèí, À-92 2040 
11 Äèçåëèéí ò¿ëø 2040 

 

 

 

 

 

 


