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ХҮН АМ НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Хүн ам

2015 онд аймгийн хэмжээнд 2835 хүүхэд шинээр төрж, 706 хүн

нас барж, 2014 онтой харьцуулахад төрөлт 1.1 хувиар буюу 32

хүүхдээр буюу буурч, нас баралт 1.4 хувиар буюу 10 хүнээр

нэмэгдсэн байна.
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ХҮН АМ НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Хүн ам

Өвөрхангай аймагт 2015 онд 849 хүн нь УБ хот болон бусад

аймаг хотоос шилжин ирж, 2639 хүн УБ хот болон бусад аймгууд

руу шилжин явсан байна. Өмнөх онтой харьцуулахад шилжин

ирэгсэдийн тоо 89 хүнээр буюу 11.7 хувиар нэмэгдэж, УБ хотруу

шилжин явсан хүн ам өмнөх оныхоос 423 хүнээр буюу 16.3 хувиар,

бусад аймагруу явсан хүн ам 46 хүнээр буюу 8.9 хувиар тус тус

буурсан байна.



2015 оны жилийн эцсийн байдлаар аймгийн хүн амын тоо

112764 болж өмнөх оныхоос 173 хүнээр буюу 0.1 хувиар өсчээ.

Нийт хүн амын 50.2 хувь буюу 56567 нь эмэгтэй, 49.8 хувь буюу

56197 нь эрэгтэйчүүд байна. 145. Нийт хүн амын 64.8 хувь буюу

73126 хүн нь хөдөлмөрийн насны хүн ам байна.

ХҮН АМ НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Хүн ам
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ХҮН АМ НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Хүн ам

Нийт хүн амын 29.5 хувийг 15

хүртэлх насны хүүхэд, 66.1 хувийг 15-64

насны хүн ам, 4.4 хувийг 65-с дээш насны

хүн ам тус тус эзэлж байна. 2014 оныхтой

харьцуулахад хүн амд эзлэх хувь 15

хүртэлх насны хүүхэд 0.4 пунктээр өсч, 15-

64 насны хүн амын эзлэх хувь 0.5 пунктээр

буурсан байна.

Өрхийн тоо 33275 болж өмнөх оныхоос

0.8 хувь буюу 260 өрхөөр нэмэгдсэн байна.

Нийт өрхийн 24.6 хувь нь аймгийн төвд, 31.0

хувь нь сумын төвд, 44.4 хувь нь хөдөөд

байршилтай байна. Нийт өрхийн 7.6 хувь нь 4

ба түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх, 248 буюу 0.8

хувь нь ихэр хүүхэдтэй өрх байна.
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ХҮН АМ НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Хүн ам

Аймгийн хэмжээнд өнчин хүүхдийн тоо 1822 байгаа нь нийт

хүүхдийн 4.6 хувийг эзэлж байна. Нийт өнчин хүүхдийн 7.1 хувь

буюу 129 хүүхэд нь бүтэн өнчин, 92.9 хувь буюу 1693 хүүхэд нь

хагас өнчин байна.Өрх толгойлсон эмэгтэй 3397 болж өмнөх

оныхоос 470 хүнээр буюу 12.2 хувиар буурсан байна. Нийт өрх

толгойлсон эмэгтэйчүүдийн 23.9 хувь нь аймгийн төвд, 76.1 хувь

нь хөдөөд амьдарч байна.
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ХҮН АМ НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Хүн ам

2015 оны жилийн эцсийн байдлаар аймгийн хэмжээнд 3879

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн байгаа нь өмнөх оныхоос 136 хүнээр

буюу 3.6 хувиар нэмэгдсэн байна.

535 гэр бүл гэрлэлтээ бүртгүүлж,73 гэр бүл гэрлэлтээ

цуцалж,63 хүүхэд үрчлэгдсэн байна.2014 онтой харьцуулахад

гэрлэлт 33.1 хувь, цуцлалт 10.6 хувиар тус тус өсч, үрчлэгдсэн

хүүхэд 24 хүүхдээр буюу 27.6 хувиар буурсан байна.
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ХҮН АМ, НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Гэмт хэрэг
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Аймгийн хэмжээнд 2015 онд нийт 542 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн 

үеийнхээс 50 гэмт хэргээр буюу 10.2 хувиар өссөн байна.Гэмт хэрэгт холбогдсон 

560 сэжигтэн яллагдагчийн 56 хүн буюу 10.0 хувь нь 17 хүртэлх насныхан, 344 

хүн буюу 61.4 хувь нь 18-35 хүртэлх насныхан,160 хүн буюу 28.6 хувь нь 35-аас 

дээш насныхан байна.



ХҮН АМ, НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ- Нийгмийн даатгал
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Аймгийн хэмжээнд 2015 онд нийгмийн даатгалын сангаас нийт 40893.3 сая төгрөг 

олгосон бөгөөд өмнөх оны мөн үеийнхээс нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр 

авагч хүний тоо 838 хүн буюу 6.3 хувиар,олгосон тэтгэврийн хэмжээ 6032.7 

сая.төг  буюу 17.3 хувиар нэмэгджээ.



Арилжааны банкуудын

мэдээгээр аж ахуй нэгж байгууллага,

иргэдэд олгосон нийт зээлийн өрийн

үлдэгдэл 12 сарын байдлаар 141.3

тэрбум төгрөгт хүрч нийт зээлийн 0.2

хувь нь хугацаа хэтэрсэн зээл байна.

Байгууллага иргэдийн хугацаатай ба

хугацаагүй хадгаламж 62.9 тэрбум

төгрөг болж өмнөх оны мөн үеэс 3.2

тэрбум төгрөг буюу 5.4 хувиар өссөн

байна.

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Банкны үзүүлэлт



ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Хөрөнгө оруулалт

2015 онд аймгийн хэмжээнд 36.9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт

хийгдсэн байна.2014 онтой харьцуулахад 40.0 тэрбум төгрөгөөр буюу 2.1

дахин буурсан байна. Нийт хөрөнгө оруулалтын 56.6 хувь нь улсын төсвийн

хөрөнгөөр, 13.0 хувь нь орон нутгийн төсөв болон орон нутгийн хөгжлийн

сангаар, 1.1 хувь нь гадаадын төсөл хөтөлбөрөөр, 29.3 хувь нь иргэний

хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн байна.

2014 онтой харьцуулахад улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт 11.8 хувиар

өсч, гадаадын хөрөнгө оруулалт 14.2 дахин, орон нутгийн төсөв болон орон

нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт 2.6 дахин, иргэний өөрийн

хөрөнгө оруулалт 3.0 дахин буурсан байна.
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ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Хэрэглээний үнийн индекс

2015 оны 12-р сарын өргөн хэрэглээний бараа үйлчилгээний үнийг өмнөх оны мөн

үеийнхтэй харьцуулахад үнийн индекс 7.0 хувиар өссөн байна. Энэ өсөлтөд согтууруулах

ундаа, тамхины бүлгийн үнэ 1.1 хувиар, хувцас бөс бараа, гутлын бүлгийн үнэ 13.1

хувиар, орон сууц, ус цахилгааны бүлгийн үнэ 3.0 хувиар, гэр ахуйн тавилга, гэр ахуйн

барааны бүлгийн үнэ 8.5 хувиар, эм тариа, эмнэлэгийн үйлчилгээний бүлгийн үнэ 1.8

хувиар, тээврийн үйлчилгээний бүлгийн үнэ 7.7 хувиар, амралт чөлөөт цаг, соёлын бараа

үйлчилгээний бүлгийн үнэ 8.3 хувиар, боловсролын үйлчилгээний бүлгийн үнэ 32.5

хувиар, бусад бараа үйлчилгээний бүлгийн үнэ 5.8 хувиар өссөн нь нөлөөлсөн байна.

Хүнсний барааны бүлгийн үнэ өмнөх оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад 3.7 хувиар

буурчээ.
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ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Аж үйлдвэр

Аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэлт, 

салбарын бүтцээр, оны үнээр,сая төгрөгөөр

Аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт 2015 онд урьдчилсан

гүйцэтгэлээр 32.4 тэрбум төгрөгт хүрч 2014 оныхоос 1.8 тэрбум төгрөг буюу 6.0

хувиар өсчээ. Эдийн засгийн салбарын ангилалаар авч үзвэл нийт

үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний 32.0 хувь нь уул уурхайн салбарт, 50.1 хувь нь

боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарт, 17.9 хувь нь дулааны эрчим хүч

үйлдвэрлэлт усан хангамжийн салбарт үйлдвэрлэгдсэн байна.
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ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Аж үйлдвэр

Боловсруулах салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт, хувиар

2015 онд урьдчилсан гүйцэтгэлээр боловсруулах салбарын бүтээгдэхүүн 16.3 тэрбум

төгрөгт хүрч, аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэлтийн 50.1 хувийг эзэлж байгаа ба

өмнөх оноос 1.1 тэрбум буюу 7.5 хувиар өссөн байна. Бүтцээр нь авч үзвэл 49.6 хувийг

хүнсний бүтээгдэхүүн ,14.8 хувийг барилгын материал үйлдвэрлэл, 12.4 хувийг гэрийн мод,

модон эдлэл, 11.3 хувийг хувцас, гутал үйлдвэрлэлт, 10.1 хувийг угаасан ноос, 0.2 хувийг

хэвлэмэл бүтээгдэхүүн, 1.6 хувийг нүдний шил, шахмал түлш, төмөр хийц, малын тэжээл

үйлдвэрлэлт тус тус эзэлж байна.
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ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Аж үйлдвэр

Гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт, биет хэмжээгээр

Аж үйлдвэрийн салбарт 2015 онд 41 төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэснээс í¿¿ðñ

îëáîðëîëò, архи, бууз банш, õýðчñýí ãóðèë, гэрийн мод, î¸мол бүтээгдэхүүн, гутал,

дулаан ¿éëäâýðëýë зэрэг 20 нэр төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 2.0-38.3 хувиар

íýìýãäэж, талх, нарийн боов, цэвэр ус, хиам, барилгын материал зэрэг 21 нэр төрлийн

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт 6.2-36.4 хувиар буурсан байна.
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Малын тоо 5 төрөл дээр өсөв.
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130.0 мян.тол буюу 7.1 хувиар

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Мал тооллогын дүн
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1945 оноос хойших тооллогын дүнгүүдээс харахад энэ жил буюу 

2015 онд хамгийн дээд хэмжээндээ хүрлээ.

Улсын хэмжээний мал тооллогын 1970-2015 онуудын дүнгээс харахад Өвөрхангай

аймаг малын тоо, толгойгоор улсдаа 1974-1982 оны хооронд 9 жил тасралтгүй,

1993-2001 он хүртэл мөн 9 жил тасралтгүй тэргүүлж байсан байна.

1580.7

1432.7

1820.1 2010.0 2595.0

2956.6

1665.4

3620.2

2010.6

4511.0

1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1999 2005 2009 2015

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Мал тооллогын дүн
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2015 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦЭС ДЭХ АЙМГУУДЫН МАЛЫН ТОО
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2015 оны жилийн эцсийн мал тооллогын дүнгээр малын тоо 4511.0 мянган

толгойд хүрч, өмнөх оныхоос 400.0 мянган толгой буюу 9.7 хувиар өсч улсын

хэмжээнд малын тоогоороо тэргүүлсэн дүн гарлаа. Улсын хэмжээний нийт малын

10.0 хувь нь манай аймагт байна.

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Мал тооллогын дүн
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МАЛЫН ТООГООР ТЭРГҮҮЛСЭН СУМ, 5 ТӨРӨЛ ДЭЭР ТЭРГҮҮЛСЭН СУМ, БАГ
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Арвайхээр
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Богд сум /8113/,

Богд сумын 

Далан баг /3138/

Бүрд сум /25402/,

Өлзийт сумын 

Борхошуу баг /7908/

Уянга сум /46260/,

Бат-Өлзий сумын 

Улаан-Ам баг /15601/

Баян-Өндөр сум /188000/,

Баян-Өгдөр сумын 

Батхаан баг /57598/

Богд сум /241874/,

Богд сумын 

Далан баг /53029/

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Мал тооллогын дүн
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Мал сүргийн  бүтэц, 2015 оныг 2014 онтой харьцуулснаар

Мал тооллогын 2015 оны дүнгээр нийт сүрэгт тэмээн сүргийн эзлэх

хувь урд оны түвшинд, адуун сүргийн эзлэх хувь 0.2 пунктээр, үхэр

сүргийн эзлэх хувь 0.3 пунктээр, хонин сүргийн эзлэх хувь 0.5 пунктээр

өсч, ямаан сүргийн эзлэх хувь 1.1 пунктээр буурсан байна.

44.3

44.7
44.8

43.6

хонь ямаа

0.5

6.0

4.5

0.5

6.2

4.8

тэмээ адуу үхэр

2014 2015

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Мал тооллогын дүн
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Малтай өрхийн малын бүлэглэлт

2015 оны жилийн эцэст 17959

өрх мал тоолуулсан ба үүний 81.6

хувь буюу 14658 нь малчин өрх

байна. Нийт малтай өрхийн 15.0

хувийг 51-100 толгой малтай өрх,

25.0 хувийг 101-200 толгой

малтай өрх, 30.0 хувийг 201-500

толгой малтай өрх тус тус эзэлж

байна. Аймгийн хэмжээнд 1000-

аас дээш мал тоолуулсан өрхийн

тоо 620 байгаа нь урд оноос 165

өрхөөр нэмэгдсэн байна.

10 хүртэлх
2%

11-30
8%

31-50
8%

51-100
15%

101-200
25%

201-500
30%

501-999
9%

1000-1499
3%

1500-2000
0.4%

2001-с дээш
0.2%

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Мал тооллогын дүн
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Малтай өрхийн малын бүлэглэлт

10 хүртэл, 11-30 хүртэл, 31-50 хүртэл, 51-100 хүртэл, 101-200

хүртэл толгой малтай өрх бүлэг тус бүрт буурч, 201-500 хүртэл,

501-999 хүртэл, 1000-1499 хүртэл, 1500-аас дээш малтай өрхийн

тоо бүлэг тус бүр дээр өссөн байна.

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Мал тооллогын дүн

464

1468 1481

2785

4676 5200

1396

381
54 20

397

1349 1349

2631

4536

5455

1622

520
68

32

10 хүртэл 11-30. 31-50 51-100 101-200 201-500 501-999 1000-1499 1500-2000 2001-с дээш

2014 2015
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Мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Мал тооллогын дүн

436.8

5214.0
4685.5

11241.4

9151.4

459.6

7105.2
6377.8

13780.3

10934.1

Тэмээний 
мах 

Адууны 
мах 

Үхрийн 
мах 

Хонины 
мах  

Ямааны 
мах 

2014 2015

408.3

6801.3

24751.5

6685.1
7042.0

392.1

7887.1

29860.6

7007.6
6434.7

Ингэний 
сүү

Гүүний сүү Үнээний 
сүү

Хонины сүүЯмааны сүү

Мал аж ахуйн салбарт 2015 онд нядалгааны жингээр 37.7 мянган тн

мах, 51582.1 мянган литр сүү үйлдвэрлэсэн ба өмнөх онтой

харьцуулахад махны үйлдвэрлэл нядалгааны жингээр 7.1 мянган тн,

сүүний үйлдвэрлэл 5893.9 мянган литрээр тус тус өссөн байна.
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Мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Мал тооллогын дүн

Мал аж ахуйн салбарт 2015 онд 2223.9 тн хонины ноос, 553.1 тн

ямааны ноолуур, 76.3 тн тэмээний ноос, 97.3 тн бод малын хөөвөр,

хялгас, 737.9 мянган ширхэг арьс, шир үйлдвэрлэсэн байна.

72.5

2003.2

516.6

28.5 55.676.3

2223.9

553.1

33.0 64.3

Тэмээний 
ноос

Хонины ноос Ямааны 
ноолуур

Бодын 
хөөвөр

Бодын 
хялгас

2014 2015

1.2
14.7 13.2

188.4 195.8

1.6
26.4

24.3

361.1
324.5

Тэмээний 
шир

Адууны шир Үхрийн шир Хонины 
нэхий

Ямааны арьс
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Мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний үнийн өөрчлөлт, мян.төгрөг

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Үнэ

2015 онд ямааны ноолуур урд оны дунджаас 24.6 хувиар, үхрийн

шир урд оны дунджаас 14.3 хувиар, хонины арьс 62.5 хувиар, ямааны

арьс 26.8 хувиар тус тус доогуур үнэтэй байсан байна. Адууны шир

харин урд оны дунджаас 30.0 хувиар өндөр үнэтэй байсан байна.

49.0

40.0

25.0

9.0

24.0

61.5

32.5
30.0

8.0

19.3

67.0

28.0

35.0

4.0

20.5

50.5

36.4

30.0

1.5

15.0

Ямааны ноолуур Адууны шир Үхрийн шир Хонины арьс Ямааны арьс

2012 2013 2014 2015
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