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 I.Аймгийн төсвийн орлого 
 

Аймгийн төсвийн орлого 
 
2013 оны  01 сарын байдлаар улсын 

төсвийн нийт орлого ба тусламжийн дүн 
1973.6 сая төгрөг болж, өнгөрсөн оны мөн 
үеэс 29.6 хувиар хасагдсан  байна.  

Орон нутгийн төсвийн нийт орлого ба 
тусламжийн дүн 514.4 сая төгрөг болж, 
өнгөрсөн оны мөн үеэс 20.3  хувиар 
хасагдсан байна. 

Нийт төсвийн орлого ба тусламжийн 
дүн 2488.1 сая төгрөг болж, өнгөрсөн оны 
мөн үеэс 27.9 хувиар хасагдсан байна. 
           Нийт орлогын 20.7 хувийг урсгал 
орлого, эзэлж байгаа ба үүнээс татварын 
орлого 15.6 хувь, татварын бус орлого 5.6 
хувийг эзэлж байгаа бөгөөд 79.2 хувийг 
тусламжийн орлог  эзэлж байна. 
 
Аймгийн төсвийн зарлага 

 
2013 оны  01 сарын байдлаар улсын 

төсвийн байгууллагын зарлага ба цэвэр 
зээлийн дүн 1498.9 сая төгрөг болж 
өнгөрсөн оны мөн үеэс 21.8 хувиар 
хасагдсан бөгөөд үүний 95.8 хувийг бараа 
үйлчилгээний зардал, 4.2 хувийг татаас ба 
урсгал шилжүүлэг  эзэлж байна. 

 Орон нутгийн төсвийн зарлага ба 
цэвэр зээлийн дүн 784.3 сая төгрөг болж 
өнгөрсөн оны мөн үеэс 116.9 хувиар өссөн 
бөгөөд үүний 2.7 хувийг хөрөнгө 
оруулалтын зардал, 97.3 хувийг урсгал 
зардал эзэлж байна түүний 69.2 хувийг 
бараа үйлчилгээний зардал, 30.8 хувийг 
татаас ба урсгал шилжүүлэг эзэлж байна. 

 Нийт төсвийн зарлага ба цэвэр 
зээлийн дүн 2283.3 сая төгрөг болж 
өнгөрсөн оны мөн үеэс 0.1 хувиар өссөн 
бөгөөд үүний 86.1 хувийг бараа 
үйлчилгээний зардал, 13.0 хувийг татаас ба 
урсгал шилжүүлэг, 0.9 хувийг хөрөнгийн 
зардал  эзэлж байна. 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Шуудан холбоо 
 
Шуудан холбооны үйлчилгээний 

орлого  2013 оны 1-р сарын байдлаар 22,1 
сая төгрөг, үүнээс хүн амаас орсон орлого 
6,6 сая төгрөгт хүрсэн нь өнгөрсөн оны мөн 
үеийнхээс шуудан холбооны үйлчилгээний 
орлого 36,5 хувиар буурсан байна. 

Суурин телефон цэгийн тоо 2013 
оны 01-р сарын байдлаар 1094 болж 2012 
оны мөн үеийнхээс 18,5 хувиар буурсан 
байна. 

Утасгүй телефоны тоо тайлант үеийн 
áàéäëààð 1185, ¿¿ðýí òåëåôîí 
õýðýãëýã÷äèéí òîî 34.8 ìÿíãà,  êàáåëèéí 
òåëåâèçèéí õýðýãëýã÷äèéí òîî 0.95 ìÿíãà 
áîëæ ºíãºðñºí îíû ìºí ¿åòýé õàðüöóóëáàë 
13.6  õóâèàð буурсан  áàéíà.  

Мөн 2013 оны 01-р сарын байдлаар 
интернетийн үйлчилгээний цэг 15 байгаа 
бөгөөд үйлчлүүлэгчдийн тоо 635 байгаа, 
үүнээс байнгын хэрэглэгчдын тоо 20 байна. 
 

IV. Эрүүл мэнд 
 

Амьд төрсөн хүүхдийн тоо 2013 оны  
01 сарын байдлаар 78, өнгөрсөн оны мөн 
үетэй харьцуулахад 15 хүүхдээр, амаржсан 
эх 79 болж өнгөрсөн оны мөн үетэй 
харьцуулахад 16 эхээр тус тус өссөн байна. 

 
Çóðàã 1-1 

 

 
 
          
 

Оны эхний байдлаар нийт 20 хүн нас 
барсаны 4 хүн эмнэлэгт нас барсан байна. 

Мөн 0-5 настай хүүхдийн нас баралт 
урьд оныхоос 1 хүүхдээр буюу 50.0 хувиар 
буурсан байна.         

 
Çóðàã 1-2 
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Нийт халдварт өвчнөөр өвчлөгчдийн 
тоо 115 болсон нь өмнөх оноос 14 болсон 
нь өмнөх оноос 2.5 хувиар буурсан байна. 
Халдварт өвчнөөр өвчлөгдийн 10.0 хувийг 
гэдэсний халдварт өвчин, 59.0 хувийг 
амьсгалын замын халдварт өвчин,  28.0 
хувийг бэлэгсийн замаар дамжих халдвар, 
3.0 хувийг арьсны халдварт өвчин тус тус 
эзэлж байна.    

çóðàã 1-3 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

V. Íèéãìèéí õàëàìæ 
 

Нийгмийн халамжийн нийт тэтгэвэр, 

тэтгэмж, тусламжийí çàðäàëä 320.5 ñàÿ 

òºãðºã çàðöóóëæ   2113 хүнä äýýðõ òýòãýìæ, 
òóñëàìæ îëãîãäñîí áàéíà. 

Нийгмийн халамжèéí ñàíãààñ íü 

òàéëàíò õóãàöààíä 2113 хүнä 320.5 ñàÿ 
òºãðºãèéí òýòãýâýð, òýòãýìæ, òóñëàìæ 
îëãîñîí áàéíà. 
          “ Эхийн алдарт “ I зэргийн одонтой  

1741 эх,  II зэргийн одонтой 2780 эх æèëä íýã 
óäàà òýòãýìæèä õàìðàãäàæ íèéòäýý ýíý 
àðãà õýìæýýíä 627.4 ñàÿ òºãðºã 
çàðöóóëàãäñàí áàéíà.   
            ªндөр настанд үзүүлдэг мөнгөн 

тэтгэмжийг  òàéëàíò õóãàöààíä 353 хүнд  

32,0 сая òºãðºã,  хөгжлийн бэрхшээлтэй  249 

иргэíä  22,2 сая òºãðºãèéí íºõöºëò ìºíãºí 

òýòãýìæ, хөгжлийн бэрхшээлтэй 150 хүүхäýä  

13,1 сая төгðºã, бүтэн өнчин хүүхэд үрчлэн авч 

өсгөсөн  22 иргэнä 1,9 сая төгðºã тус тус 
зарцуулсан байна.   

2013 îíû 02-ð ñàðûí áàéäëààð 
æирэмсэн, хөхүүл 1662 ýõýä 104.5 ñàÿ 
òºãðºãèéí òýòãýìæ îëãîñîí áàéíà.  

 
VI.1 Нийгмийн даатгал 
 
Нийгмийн даатгал 
   

  Нийгмийн даатгалын сан нь 2013 
оны 01 сарын байдлаар нийт 1503,3 
сая.төгрөгийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгосон 
байна. Нийт 6978 иргэнд тэтгэвэр 
олгосноос тэтгэвэрийн даатгалын сангаас 
1378,5 сая.төгрөг, тэтгэмжийн даатгалын 
сангаас 12,2 сая.төг, үйлдвэрчний осол 
мэргэжлээс шалтгаалах өвчинд 16,8 
сая.төг, ажилгүйдлийн тэтгэмжинд 6,7 

сая.төг, эрүүл мэндийн даатгалд 88,9 

сая.төг тус тус зарцуулсан байна. 
 
 
 
 

 
 
 
 

VIII. Õºäºº àæ àõóé  
 
Том малын зүй бус хорогдол  

 

2013 оны эхний 1 сарын байдлаар 
3984 том мал хорогдсоны адуу 156, үхэр 
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316, хонь 1550, 1962 ямаа зүй бусаар 
хорогдсон байгаа нь өнгөрсөн оны мөн 
үеийнхээс 3,7 мянган толгойгоор өссөн 
байна.  
  

Том малын зүй бус хорогдол  

  

  2012 2013 

Тэмээ 0 0

Адуу 32 156

Үхэр 16 316

Хонь 102 1550

Ямаа 91 1962

Бүгд 241 3984

 

 
                       

 
 
 
Ãýìò õýðýã  
 

Аймгийн Цагдаагийн хэлтсийн 
мэдээгээр 2013 оны 01-р  сарын байдлаар 
47 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны 
мөн үеийнхээс  24 хэргээр буюу 1 дахин 
өссөн үзүүлэлттэй байна. (Зураг-IV-1) 
БҮСТЗЭТХэрэг 23 бүртгэгдэн 8 хэргийг 
илрүүлж, гэмт хэргийн илрүүлэлт 35 байгаа 
нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 1 хувиар буурсан 
байна. Булган, Могод, Рашаант, 
Хишигөндөр, Бугат, Хутаг-өндөр, Хангал, 
Сэлэнгэ, Орхон,  зэрэг сумдад өнгөрсөн 
оны мөн үеийнхтэй харьцуулбал гэмт 
хэргийн гаралт  өссөн ба Гурванбулаг, 
Сайхан сумдад гэмт хэрэг урьд оны мөн 
үеэс буурсан байна. Хулгайн гэмт хэрэг 26 

бүртгэгдэж 12 хэргээр буюу (85,7 хувиар), 

Малын хулгай 10 бүртгэгдэж 4 хэргээр 
буюу (38,5 хувиар),  Иргэдийн хулгай 10 

бүртгэгдэж 6 хэргээр  буюу (100 хувиар), 
ХАБАЖЭГХэрэг 1 бүртгэгдэж урьд оны мөн 
үетэй адил түвшинд тус тус байна. Бусдыг 
санаатайгаар алах гэмт хэрэг, санамсаргүй 
алсан, ашиглалт, албан тушаал, булаах, 
хүчингийн гэмт хэрэг 0 бүртгэгдсэн байна.  

 
 
 

Нийт бүртгэгдсэн гэмт хэргийн 
танхайн хэрэг 1 бүртгэгдсэн буюу 100 
хувиар, ИЭЧЭМЭ 10 бүртгэгдсэн буюу 4 
хэргээр, дээрмийн хэрэг 1 бүртгэгдсэн буюу 
100хувиар, бусад 6 бүртгэгдсэн буюу 5 
хэргээр өссөн байна.  

Согтуугаар үйлдсэн гэмт хэрэг 8            
бүртгэгдэж   25,8 хувиар буурсан байна. 
  

 
 
 
                                                                                                  
 
           
         

 
 
 
 
 
 
Мөн гэмт хэрэгт холбогдсон сэжигтэн 

яллагдагчдын 3,2 нь албан хаагч, 3.2 нь 
ажилчин, 16,1 хувь нь малчин, 67,7 
ажилгүйчүүд байна 

2012 оны 01-р сарын байдлаар гэмт 
хэргийн улмаас иргэд, байгууллага, аж 
ахуйн нэгжид  50.6  сая төгрөгийн хохирол 
учирсан байна. Нийт хохирлын 8,6 сая 
төгрөг буюу 17 хувийн хохирлыг нөхөн 
төлүүлжээ.  
   
  


