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Нэр томьёоны тайлбар, тодорхойлолт 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоо гэж тайлант хугацаанд статистикийн бизнес 
регистрийн санд бүртгэлтэй тухайн салбарын аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоог 
ойлгоно. 

 Статистикийн бизнес регистр гэдэг нь аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр, хаяг, 
регистрийн дугаар, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэмжээ, борлуулалтын орлого, 
үндсэн хөрөнгийн хэмжээ, ажиллагчдын тоо зэрэг үндсэн үзүүлэлтийг агуулсан 
мэдээллийн сан юм. 

Нийт борлуулалт гэж тайлант хугацаанд худалдсан буюу гадагш гүйцэтгэсэн 
ажил, үйлчилгээний борлуулалтын дүн бөгөөд тайлант хугацаанд худалдааны 
салбарын аж ахуйн нэгжийн “цэвэр борлуулалт”-ын нийлбэрээр тооцно. 

Зочид буудал гэж хот, суурин газарт байрласан, зочид үйлчлүүлэгчдийг хүлээн 
авч байр, хоолны болон бусад үйлчилгээ үзүүлдэг цогцолборыг хамруулна. 

Объект гэж бие даасан барилга (орон сууц, үйлдвэрийн гол корпус, сургууль, 
цех, агуулах), байгууламж (зам, гүүр, далан, суваг, нүхэн гарц) түүнтэй 
холбогдож хийгдэх үндсэн ба туслах чанарын бусад байгууламж, гадна 
инженерийн бүх төрлийн шугам сүлжээ, хийц тоноглол, барилгын талбайд 
хийгдэх өндөржилт, тохижилт болон засварын бүх ажил. 

Барилга, байгууламж гэж орон сууц, иргэн, үйлдвэр, эрчим хүч, харилцаа 
холбоо, ус, нефтийн барилга, ус суваг, далан хаалт зэрэг байгууламж, түүний 
инженерийн шугам сүлжээ. 

Барилга угсралт, их засварын ажил гэж барилга, байшин барих болон 
инженерийн зориулалтаар зам, гүүр, далан зэрэг инженерийн бусад 
байгууламжийг барих хэлбэрээр үндсэн хөрөнгийг бий болгох, шинэчлэх, 
засварлах, өргөтгөхөд чиглэсэн үйл ажиллагаа. 

Орон сууцны барилга гэж хүн суурьшин амьдрах зориулалттай, хамгийн 
багадаа түүний тал хэсгийг нь орон сууцны зориулалтаар ашигладаг барилга, 
байгууламж. 

Орон сууцны бус барилга  гэж хүн суурьшин амьдрахаас бусад олон төрлийн 
зориулалтаар баригдах үйлдвэр, худалдаа, үйлчилгээ, эмнэлэг, сургууль, 
соёлын болон бусад бүх төрлийн барилга, байгууламж. 

Инженерийн барилга, байгууламж гэж газар доор ба дээр техникийн 
зориулалттай барьсан зам гүүр, телевизийн цамхаг, өндөр хүчдэлийн, дулааны 
болон ус дамжуулах шугам, сүлжээ, барилга угсралтад ангилагддаггүй барилга, 
байгууламжийн бүх төрлийн ажил. 
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I.1 Салбарын онцлог 
Худалдаа  эрхэлдэг  аж  ахуйн  нэгж  нь  өөрөө  үйлдвэрлэл  явуулахгүй  

боловч үйлдвэрлэгчээс  бараа,  материал  худалдан  авч,  ямар  нэг  нэмэлт 
боловсруулалт хийлгүйгээр дахин худалддаг онцлогтой салбар бол худалдааны 
салбар юм. Худалдааны байгууллагууд ихэнхдээ бөөний болон жижиглэн 
худалдаа дагнах эсвэл холимог хэлбэрээр үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж байна. 

Бөөний худалдаанд үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд эсвэл дараагийн 
шатны худалдаанд зориулан бөөнөөр борлуулах үйл ажиллагааг хамруулдаг 
бол харин жижиглэн худалдаанд хүн амын хэрэгцээнд зориулсан өргөн 
хэрэглээний бараа, бүтээгдэхүүнд дахин боловсруулалт хийлгүй эцсийн 
хэрэглэгчид хүргэх үйл ажиллагаа багтдаг. 

I.2 Хамрах хүрээ 
Дотоод худалдааны салбар нь “Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны 

салбарын ангилал” 4.0-ын дагуу дараах 3 дэд салбараас бүрддэг. Үүнд: 

- Машин, мотоцикл, түлш, шатахууны худалдаа, засвар үйлчилгээ дэд 
салбарт шинэ болон хуучин автомашин мотоциклийн бөөний болон 
жижиглэнгийн худалдаа, техникийн засвар үйлчилгээ, сэлбэг шатахууны 
жижиглэн худалдаа (код 45), 

- Машин, мотоциклоос бусад барааны бөөний болон комиссын худалдаа 
дэд салбарт жижиглэн худалдаа, үйлдвэр, байгууллагын хэрэгцээнд 
барааг бөөнөөр нийлүүлдэг байгууллага, экспорт, импорт эрхэлдэг аж 
ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа (код 46), 

- Машин, мотоциклоос бусад барааны жижиглэн худалдаа, гэр ахуйн 
барааны засвар үйлчилгээ дэд салбарт хүн ам, гэр ахуйн хэрэгцээнд 
зориулан дэлгүүр, лангуу, үүргийн болон захиалга, дуудлагаар бараа 
худалдах үйл ажиллагаа (код 47) зэрэг багтана. 

Дотоод худалдааны салбарын хамрах хүрээг албан болон албан бус гэж 2 
хуваан авч үзэж ДНБ-ий тооцоонд тусгаж байна. 

Албан секторын хамрах хүрээ нь бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй 
бөөний болон жижиглэн худалдааны үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа аж ахуйн 
нэгж байгууллагын жагсаалт болно. Албан бус секторын үйл ажиллагаанд 
албан ёсоор аж ахуйн нэгж, байгууллага гэж бүртгэгдээгүй, патентын 
зөвшөөрөлтэй хувиараа худалдаа эрхлэгчдийг оруулж байна. Эдгээрт лангуу, 
чингэлгийн худалдаа, түргэн үйлчилгээний цэгүүд, гутал засвар, авто засварын 
үйл ажиллагаанууд орно. 
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I.3 ААНБ-ын тоо 
Бизнес регистрийн санд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар бүртгэлтэй 

1228 аж ахуйн нэгж, байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас 367 аж 
ахуйн нэгж буюу 29.9 хувь нь худалдааны салбарын аж ахуйн нэгж, байгууллага 
байна. 

ХҮСНЭГТ 1. ХУДАЛДААНЫ САЛБАРТ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙГАА АЖ 
АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 

Үзүүлэлт 2015 2016 2017 2018 2019 
Бүгд 901 1017 1087 1103 1228 
Худалдааны салбарын ААНБ-ын тоо 284 324 344 339 367 
Худалдааны салбарын ААНБ-ын эзлэх хувь 31.5 31.9 31.6 30.7 29.9 

Аймгийн хэмжээнд худалдааны салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
аж ахуйн нэгж, байгууллага 2019 онд 367 болж, өмнөх оноос 28 буюу 8.3 хувиар 
өслөө. Худалдааны салбарын аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоо сүүлийн 
жилүүдэд ихэвчлэн өсөн байна. 

I.4 Нийт борлуулалт 

Худалдааны салбарын нийт борлуулалт нь тухайн хугацааны турш гадагш 
худалдсан бараа буюу үзүүлсэн ажил, үйлчилгээний хэмжээ байдаг. 

Бөөний болон жижиглэн худалдааны салбарын нийт борлуулалт 2019 онд 
119427.1 сая төгрөгт хүрч, өмнөх оноос 19873.8 сая төгрөг буюу 20.0 хувиар 
өслөө.  

ЗУРАГ 1. ХУДАЛДААНЫ САЛБАРЫН НИЙТ БОРЛУУЛАЛТ, 2019 ОН /сая.төг/ 
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ХҮСНЭГТ 2. ХУДАЛДААНЫ САЛБАРЫН НИЙТ БОРЛУУЛАЛТ,  
ЗҮҮН БҮСЭЭР, ДҮНД ЭЗЛЭХ ХУВИАР 2019 ОН /сая.төг/ 

Он  Зүүн бүс Дорнод Сүхбаатар Хэнтий 

2015 Нийт борлуулалт 97938.7 68099.7 13675.0 16164.0 
Дүнд эзлэх хувь 100.0 69.5 14.0 16.5 

2016 Нийт борлуулалт 101056.4 38473.3 32936.6 29646.5 
Дүнд эзлэх хувь 100.0 38.1 32.6 29.3 

2017 Нийт борлуулалт 276256.5 136566.8 72572.7 67117.0 
Дүнд эзлэх хувь 100.0 49.4 26.3 24.3 

2018 Нийт борлуулалт 387900.5 180418.7 107928.5 99553.3 
Дүнд эзлэх хувь 100.0 46.5 27.8 25.7 

2019 Нийт борлуулалт 480153.7 237575.3 123151.2 119427.1 
Дүнд эзлэх хувь 100.0 49.5 25.6 24.9 

Зүүн бүсийн худалдааны салбарын борлуулалтанд  Хэнтий аймгийн 
худалдааны салбарын борлуулалтын орлогын 2019 онд 24.9 хувийг, эзэлж 
байгаа нь өмнөх онтой харцуулахад 0.8 пунктээр буурсан үзүүлэлт юм. 
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II.1. Салбарын онцлог 

 Зочид буудлын үйлдвэрлэлт нь аялал жуулчлал, нийтийн хоолны 
үйлчилгээ гэх мэт бусад үйлчилгээний салбаруудтай уялдаатай, тэр дундаа хоол 
хүнсээр үйлчлэх үйл ажиллагаатай салшгүй холбоотой онцлог салбар юм. Зочид 
буудлын салбар нь хүний сайн сайхан байдал, сэтгэл ханамжид суурилсан, олон 
ажлын байрыг бий болгодог, удирдлагын ур чадвар, байршил хүчин зүйлээс 
хамаардаг онцлог салбар юм. 

 Олон улсын статистик судалгааны компани “Statista”-аас мэдээлснээр 
дэлхийн зочид буудлын үйлдвэрлэлт нь жилд дунджаар 500-570 тэрбум америк 
долларт хүрчээ. Өндөр зэрэглэлийн дэлхийн сүлжээ зочид буудлууд энэ 
салбарын стандартыг дэлхийд тодорхойлж байдаг. 

 Зочид буудлууд үндсэн үйл ажиллагаанаас гадна ресторан, бар, лоунж 
(lounge) зэргийг ажиллуулдаг. Том зочид буудлууд байгуулагдсанаар дээд 
зэрэглэлийн ресторанууд олноор нээгдсэн ба олон тооны оффис, үйлчилгээний 
зориулалттай барилга, байгууламжууд баригдаж, нийтийн хоолны үйлчилгээний 
нийлүүлэлтийн өсөлтөд ихээхэн түлхэц үзүүлсэн. Дэлхий нийтийн хөгжлийн чиг 
хандлагатай хөл нийлүүлэн технологийн дэвшлийг ашигласан үйлчилгээнүүд нь 
тэдний өрсөлдөөний хэрэгсэл болсоор байна. 

II.2. Хамрах хүрээ 

Салбарын нэр: ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦААР ҮЙЛЧЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Энэ салбарт зочид, аялагчдыг богино хугацаанд байраар хангах үйл 
ажиллагааг хамруулна. Мөн оюутан, ажиллагч болон бусад хүмүүсийг урт 
хугацаагаар байр сууцаар хангах үйл ажиллагааг оруулна. Зөвхөн байр, 
сууцаар хангах төдийгүй хоол болон чөлөөт цагт зориулсан үйлчилгээг хамтад 
нь үзүүлж болно. 

“Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал”-ын I 
дүгээр салбарын 55 дахь дэд салбар болох үйлчилгээнд хамаарах аж ахуйн 
нэгжийн үйл ажиллагааг бүгдийг оруулна. Үүнд: 

 5510 - Богино хугацаагаар байр, сууцаар хангах үйл ажиллагаа; 
 5520 - Автомашины зогсоол бүхий зуслан, чөлөөт цагаа өнгөрөөх 

хоноглох байраар хангах үйл ажиллагаа; 
 5590 - Бусад төрлийн байраар хангах үйл ажиллагаа.  

Салбарын нэр: НИЙТИЙН ХООЛНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

Энэ салбарт нийтийн хоолны газраар хийгдэх шууд хэрэглэх 
зориулалттай хоол хүнс, ундаагаар үйлчилдэг, байнгын эсвэл түр 
ажиллагаатай уламжлалт ресторан, зоогийн газар, цайны газар, өөртөө 
үйлчлэх эсвэл хоолоо авч явах зориулалттай хоолны газрын үйл ажиллагааг 
хамруулна. 

“Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал”-ын I 
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дүгээр салбарын 56 дугаар дэд салбарын дараах үйл ажиллагааг оруулна. 
Үүнд: 

 5610 - Ресторан, хүнсний явуулын үйлчилгээ; 
 5621 - Тусгай захиалгат хоолоор үйлчлэх үйлчилгээ; 
 5629 - Хоол хүнсээр үйлчлэх бусад үйл ажиллагаа; 
 5630 - Ундаагаар үйлчлэх үйл ажиллагаа. 

II.3. ААНБ-ын тоо 

 Статистикийн бизнес регистрийн санд 2019 оны байдлаар аймгийн 
хэмжээнд нийт 1228 ААНБ үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас 68 буюу 5.5 хувь 
нь зочид буудал, байр, сууц болон нийтийн хоолны үйлчилгээний чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулсан байна. 

ХҮСНЭГТ 3. ЗОЧИД БУУДАЛ, БАЙР, СУУЦ БОЛОН НИЙТИЙН ХООЛНЫ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САЛБАРЫН ААНБ-ЫН ТОО, 2019 ОН 

Үзүүлэлт 2015 2016 2017 2018 2019 
Бүгд 901 1017 1087 1103 1228 
Зочид буудал, байр, сууц болон нийтийн хоолны 
салбарын ААНБ-ын тоо 63 72 77 68 68 

Зочид буудал, байр, сууц болон нийтийн хоолны 
салбарын ААНБ-ын эзлэх хувь 7.0 7.1 7.1 6.2 5.5 

II.4. Зочид буудлын салбарын орлого 

Зочид буудлын салбарын нийт орлого 2019 онд 1969.4 сая төгрөгт хүрч, 
өмнөх оноос 1055.4 сая төгрөг буюу 34.9 хувиар буурлаа.  

ЗУРАГ 2. ЗОЧИД БУУДЛЫН САЛБАРЫН ОРЛОГО, 2019 ОН /сая.төг/ 
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ХҮСНЭГТ 4. ЗОЧИД БУУДЛЫН САЛБАРЫН ОРЛОГО, 
ЗҮҮН БҮСЭЭР, ДҮНД ЭЗЛЭХ ХУВИАР, 2019 ОН /сая.төг/ 

Он       Зүүн бүс      Дорнод Сүхбаатар  Хэнтий 

2015 Нийт орлого  1727.1 986.0 92.3 648.8 
Дүнд эзлэх хувь 100.0 57.1 5.3 37.6 

2016 Нийт орлого  1537.5 1121.6 82.3 333.6 
Дүнд эзлэх хувь 100.0 72.9 5.4 21.7 

2017 Нийт орлого  2349.0 1071.2 75.0 1202.8 
Дүнд эзлэх хувь 100.0 45.6 3.2 51.2 

2018 Нийт орлого  3553.8 448.4 80.6 3024.8 
Дүнд эзлэх хувь 100.0 12.6 2.3 85.1 

2019 Нийт орлого  3373.3 1193.5 210.4 1969.4 
Дүнд эзлэх хувь 100.0 35.4 6.2 58.4 

Зүүн бүсийн зочид буудлын салбарын орлогонд  Хэнтий аймгийн зочид 
буудлын салбарын орлого 2019 онд 58.4 хувийг, эзэлж байгаа нь өмнөх онтой 
харцуулахад 26.7 пунктээр буурсан үзүүлэлт юм. 

II.5. Нийтийн хоолны салбарын орлого 

Нийтийн хоолны салбарын нийт орлого 2019 онд 3237.6 сая төгрөгт хүрч, 
өмнөх оноос 1642.0 сая төгрөг буюу 2.0 дахин өслөө.  

ЗУРАГ 3. НИЙТИЙН ХООЛНЫ САЛБАРЫН ОРЛОГО, 2019 ОН /сая.төг/ 
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ХҮСНЭГТ 5. НИЙТИЙН ХООЛНЫ САЛБАРЫН ОРЛОГО, 
ЗҮҮН БҮСЭЭР, ДҮНД ЭЗЛЭХ ХУВИАР, 2019 ОН /сая.төг/ 

Он       Зүүн бүс   Дорнод   Сүхбаатар      Хэнтий 

2015 Нийт орлого  2125.9 639.4 932.4 554.1 
Дүнд эзлэх хувь 100.0 30.1 43.9 26.1 

2016 Нийт орлого  2492.0 1179.7 690.2 622.1 
Дүнд эзлэх хувь 100.0 47.3 27.7 25.0 

2017 Нийт орлого  2399.3 834.3 608.0 957.0 
Дүнд эзлэх хувь 100.0 34.8 25.3 39.9 

2018 Нийт орлого  4563.7 2275.3 692.8 1595.6 
Дүнд эзлэх хувь 100.0 49.9 15.2 35.0 

2019 Нийт орлого  9559.0 4267.8 2053.6 3237.6 
Дүнд эзлэх хувь 100.0 44.6 21.5 33.9 

Зүүн бүсийн нийтийн хоолны салбарын орлогонд  Хэнтий аймгийн 
нийтийн хоолны салбарын орлого 2019 онд 33.9 хувийг, эзэлж байгаа нь өмнөх 
онтой харцуулахад 1.1 пунктээр буурсан үзүүлэлт юм. 
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III.1 Барилгын салбар 

2019 онд Хэнтий аймгийн барилгын салбарын статистикийн мэдээнд 

хамрагдсан барилгын үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 

63318.2 сая төгрөгийн өртөг бүхий 61 барилга байгууламжийг барьж гүйцэтгэсэн 

байна. 2019 оны барилга угсралт, их засварын ажлын гүйцэтгэлийг өнгөрсөн 

онтой харьцуулахад 4 дахин буюу 49232.1 сая төгрөгөөр өссөн байна.    

ЗУРАГ 3. ГҮЙЦЭТГЭСЭН БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ, 

2019 ОН /сая.төг/ 

 Хэнтий аймгийн хэмжээнд  2019 онд  нийт 63318.2 сая төгрөгийн барилга 

угсралт, их засварын ажлын гүйцэтгэсэн нь 2015 оныхоос 25595.4 сая төгрөг 

буюу 67.8 хувиар, буурсан, 2016 оныхоос 42331.1 сая төгрөг буюу 3 дахин, 2017 

оныхоос 44385.9 сая төгрөг буюу 3.3 дахин, 2018 оныхоос 49232.1 сая төгрөг 

буюу 4.5 дахин  тус тус нэмэгдсэн.байна. 
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ХҮСНЭГТ 6. БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ, БАРИЛГЫН 
ТӨРЛӨӨР /сая.төг/ 

Үзүүлэлт 2017  2018  2019  

Барилга угсралт, их засврын ажил-бүгд 18932.3 14086.1 63318.2 

Орон сууцны барилга 1300.0 608.0 - 
Орон сууцны барилга, гарааш, 
үйлчилгээтэй 1345.0 - - 

Үйлдвэрийн - - 850.0 

Худалдаа, үйлчилгээний - 30.0 4880.9 

Зочид буудал   1123.0 

Эмнэлэг 41.0 - 384.7 

Цэцэрлэг - 890.0 6293.1 

Сургууль - 798.0 - 

Спорт, биеийн тамир 784.0 - 1082.2 

Соёлын 1600.0 1905.0 3290.7 

Конторын 305.5 3525.3 6089.1 

Орон сууцны бус бусад барилга 1454.3 2773.0 2356.0 

Эрчим хүчний 3200.0 62.0 5560.0 

Хатуу хучилттай авто зам 57.8 - 24765.1 

Далан, суваг, шугам 154.0 34.0 122.9 

Бусад (бусад зам, талбайн ажил) 28.4 86.9 50.0 

Төмөр бетон гүүр,гүүрэн гарц - 442.9 3147.4 

Орон сууцны бус барилгын их засвар 585.8 2189.8 733.8 
Инженерийн барилга байгууламжийн их 
засвар 8076.5 741.2 2589.3 

Гүйцэтгэсэн ажлын 5.2 хувь буюу 3.3 тэрбум төгрөг нь их засварын ажил 

бөгөөд өмнөх оноос 13.4 хувиар нэмэгдсэн байна. 
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ЗУРАГ 4. БАРИЛГЫН  ГҮЙЦЭТГЭЛ, САЛБАРААР, 2019 ОН /сая.төг/ 

 

Боловсрол, соёл, биеийн тамирын  салбарт 2019 онд нийт 10.7 тэрбум 

төгрөгийн барилга угсралт, их засварын ажил хийгдсэн нь өмнөх оноос 7.1 

тэрбум буюу 3 дахин нэмэгдсэн байна. Инженерийн барилга байгууламжийн 

ажил нийт барилга угсралт, их засварын ажлын 53.1 хувийг эзэлж байна. 

ХҮСНЭГТ 7. БАРИЛГЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭСЭН БАРИЛГА 
УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ, СУМЫН ДҮНГЭЭР 

 
2015 2016 2017 2018 2019 

сая.төг сая.төг сая.төг сая.төг сая.төг 
Нийт  37 722.80  20 987.07  18 932.30  13 987.42  63 318.16 
Хэрлэн  30 960.00  17 977.90  5 358.43  9 616.34  31 879.02 
Батноров  1 290.00 -  1 420.75   167.91  6 293.68 
Батширээт   921.63  1 538.00 -   11.18   540.92 
Баянадрага   500.00 -   130.00 -  4 614.25 
Баянмөнх  1 661.78  1 275.00 - -   100.00 
Баян-Овоо   56.00 -   135.17  1 493.00   407.91 
Баянхутаг   92.00 -   72.40   61.00   750.00 
Биндэр   200.00   180.00   784.00   616.00  1 975.50 
Галшир - - - -   447.67 
Дадал - -   30.00 -  2 920.43 
Дархан   158.00 - -   74.91   979.00 
Дэлгэрхаан   80.00 - -   54.79  1 425.00 
Жаргалтхаан   234.00 -  7 560.51   179.60  3 480.00 
Мөрөн   324.00 - - -   38.50 
Норовлин - - -   112.28   755.00 
Өмнөдэлгэр  1 000.00 -   78.54   230.20  4 089.51 
Цэнхэрмандал   245.40 -  3 362.50   442.75  2 573.17 
Бор-Өндөр -   16.17 -   927.46   48.60 
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Дүгнэлт 

Бизнес регистрийн санд 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар бүртгэлтэй 
1228 аж ахуйн нэгж, байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас 367 аж 
ахуйн нэгж буюу 29.9 хувь нь худалдааны салбарын аж ахуйн нэгж, байгууллага 
байна. Аймгийн хэмжээнд худалдааны салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
аж ахуйн нэгж, байгууллага 2019 онд 367 болж, өмнөх оноос 28 буюу 8.3 хувиар 
өслөө. Худалдааны салбарын аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоо сүүлийн 
жилүүдэд ихэвчлэн өсөн байна. 

Худалдааны салбарын нийт борлуулалт нь тухайн хугацааны турш гадагш 
худалдсан бараа буюу үзүүлсэн ажил, үйлчилгээний хэмжээ байдаг. Бөөний 
болон жижиглэн худалдааны салбарын нийт борлуулалт 2019 онд 119427.1 сая 
төгрөгт хүрч, өмнөх оноос 19873.8 сая төгрөг буюу 20.0 хувиар өслөө. Зүүн 
бүсийн худалдааны салбарын борлуулалтанд  Хэнтий аймгийн худалдааны 
салбарын борлуулалтын орлогын 2019 онд 24.9 хувийг, эзэлж байгаа нь өмнөх 
онтой харцуулахад 0.8 пунктээр буурсан үзүүлэлт юм. 
Статистикийн бизнес регистрийн санд 2019 оны байдлаар аймгийн хэмжээнд 
нийт 1228 ААНБ үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас 68 буюу 5.5 хувь нь зочид 
буудал, байр, сууц болон нийтийн хоолны үйлчилгээний чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулсан байна. 

Статистикийн бизнес регистрийн санд 2019 оны байдлаар аймгийн 
хэмжээнд нийт 1228 ААНБ үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас 68 буюу 5.5 хувь 
нь зочид буудал, байр, сууц болон нийтийн хоолны үйлчилгээний чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулсан байна. 

Зочид буудлын салбарын нийт орлого 2019 онд 1969.4 сая төгрөгт хүрч, 
өмнөх оноос 1055.4 сая төгрөг буюу 34.9 хувиар буурлаа. Зүүн бүсийн зочид 
буудлын салбарын орлогонд  Хэнтий аймгийн зочид буудлын салбарын орлого 
2019 онд 58.4 хувийг, эзэлж байгаа нь өмнөх онтой харцуулахад 26.7 пунктээр 
буурсан үзүүлэлт юм. 

Нийтийн хоолны салбарын нийт орлого 2019 онд 3237.6 сая төгрөгт хүрч, 
өмнөх оноос 1642.0 сая төгрөг буюу 2.0 дахин өслөө. Зүүн бүсийн нийтийн 
хоолны салбарын орлогонд  Хэнтий аймгийн нийтийн хоолны салбарын орлого 
2019 онд 33.9 хувийг, эзэлж байгаа нь өмнөх онтой харцуулахад 1.1 пунктээр 
буурсан үзүүлэлт юм. 

2019 онд Хэнтий аймгийн барилгын салбарын статистикийн мэдээнд 

хамрагдсан барилгын үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 

63318.2 сая төгрөгийн өртөг бүхий 61 барилга байгууламжийг барьж гүйцэтгэсэн 

байна. 2019 оны барилга угсралт, их засварын ажлын гүйцэтгэлийг өнгөрсөн 

онтой харьцуулахад 4 дахин буюу 49232.1 сая төгрөгөөр өссөн байна.    
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Хэнтий аймгийн хэмжээнд  2019 онд  нийт 63318.2 сая төгрөгийн барилга 

угсралт, их засварын ажлын гүйцэтгэсэн нь 2015 оныхоос 25595.4 сая төгрөг 

буюу 67.8 хувиар, буурсан, 2016 оныхоос 42331.1 сая төгрөг буюу 3 дахин, 2017 

оныхоос 44385.9 сая төгрөг буюу 3.3 дахин, 2018 оныхоос 49232.1 сая төгрөг 

буюу 4.5 дахин  тус тус нэмэгдсэн.байна. 
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