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Орон сууцны үнэ өмнөх улирлаас 1.4 хувиар өссөн байна
Улаанбаатар хотын төвийн 6 дүүрэгт орон сууцны үнэ 2021 оны 3 дугаар
улиралд 2010 оны эцсээс 81.7 хувиар, өмнөх оны мөн үеэс 1.3 хувиар, өмнөх
улирлаас 1.4 хувиар тус тус өссөн байна.
Орон сууцны үнэ 2021 оны 3 дугаар улиралд өмнөх оны мөн үеэс Баянгол дүүрэгт 2.5 хувь, ХанУул дүүрэгт 2.2 хувь, Чингэлтэй болон Сүхбаатар дүүрэгт 1.8 хувь, Баянзүрх дүүрэгт 0.7 хувиар
тус тус өссөн байна. Харин Сонгинохайрхан дүүрэгт 1.1 хувиар буурсан байна. Орон сууцны
үнийн индекс өмнөх оны мөн үеэс 1.3 хувиар өсөхөд 2001 оноос хойш ашиглалтад орсон шинэ
орон сууцны үнэ Баянгол дүүрэгт 6.1 хувь, Хан-Уул дүүрэгт 5.3 хувь, Чингэлтэй дүүрэгт 4.7
хувиар өссөн нь голлон нөлөөлсөн байна.
ЗУРАГ 1: ОРОН СУУЦНЫ ҮНИЙН ИНДЕКС, хувиар, Улаанбаатар хотын төвийн 6 дүүргээр,
өмнөх оны мөн үетэй харьцуулснаар
Орон сууцны үнэ 2021 оны 3 дугаар
улиралд өмнөх улирлаас
Баянгол
дүүрэгт 1.9 хувь, Хан-Уул дүүрэгт 1.6
хувь, Сонгинохайрхан дүүрэгт 1.4 хувь,
Баянзүрх дүүрэгт 1.3 хувь, Чингэлтэй
дүүрэгт 1.2 хувь, Сүхбаатар дүүрэгт 0.9
хувиар тус тус өссөн байна. Орон
сууцны үнийн индекс өмнөх улирлаас
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1.4 хувиар өсөхөд 2001 оноос хойш
ашиглалтанд орсон шинэ орон сууцны үнэ Хан-Уул дүүрэгт 3.8 хувь, Баянгол дүүрэгт 2.9 хувиар
өссөн нь голлон нөлөөлсөн байна.
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ЗУРАГ 2. ОРОН СУУЦНЫ ҮНИЙН ИНДЕКС, хувиар,
Улаанбаатар хотын төвийн 6 дүүргээр,
өмнөх улиралтай харьцуулснаар
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Ойлголт, тодорхойлолт
Нийтийн орон сууц
Зориулалтын зураг, төслөөр баригдсан, бүтэц хийцийн хувьд бүхэлдээ буюу ихэнх хэсэг нь
дөрөв, түүнээс дээш сууцны зориулалттайгаар төхөөрөмжлөгдсөн (байшингийн хэмжээ,
давхар, хэдэн айл суух зориулалттайгаас үл хамааран), дэд бүтцийн хангамжтай байшинг
ойлгоно.
Жин
Нийт сууцны талбайн өртөгт тухайн бүлгийн орон сууцны талбайн өртгийн эзлэх хувь хэмжээ
юм.
Тооцох аргачлал
Орон сууцны үнийн индексийг тооцоход Ласпейрсийн хувиргасан индексийн томьёогоор
тооцно. Үүнд:
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энд,
ILc t – t үеийн c-бүлгийн (агрегат) Ласпейрсийн индекс
Pi t - i орон сууцны t тайлант үеийн үнэ
Pi o - i орон сууцны 0 суурь үеийн үнэ
Qi 0 – 0 суурь үеийн i төрлийн сууцны өртгийн нийт орон сууцны өртөгт эзлэх
хувь
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