
Сэлэнгэ аймгийн нийгэм, эдийн засгийн
байдал 2017 оны эхний 8 сард
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Б�РТГЭЛТЭЙ АЖИЛГ�Й ИРГЭД

997 иргэн
сарын эхэнд

910 иргэн
сарын с##лд

Энэ сард б#ртгэлтэй ажилг#йч##дээс идэвхг#йн улмаас
164 х#н хасагдаж, 33 х#н ажилд зуучлагдан орж, 110
х#н шинээр б#ртгэгдсэн байна. Шинээр 380 ажлын
байр бий болж боловсруулах #йлдвэр, худалдаа гэр
ахуйн засвар #йлчилгээ, ХАА ан агнуур ой аж ахуй
загас агнуур, уул уурхай олборлох #йлдвэрийн салбар
тус тус 71.3 хувийг эзлэж байна.

1мн2х оны  

м2н #е

10.4%

1мн2х  

сараас

8.7%

Нийт б#ртгэлтэй ажилг#й иргэд
Нийт б#ртгэлтэй ажилг#й иргэд 2мн2х оны
м2н #еэс 95 (10.4%) х#нээр 2сч, харин 2мн2х
сараас 87 (8.7%) х#нээр буурчээ, 910 болсны 480
(52.7%) нь эмэгтэйч##д байна.

52.7%

Б;РТГЭЛТЭЙ АЖИЛГ;ЙЧ;;Д БОЛОВСРОЛЫН Т;ВШИНГЭЭР
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Б�РТГЭЛТЭЙ АЖИЛГ�Й ИРГЭД

Аймгийн хэмжээнд б#ртгэлтэй ажилг#й иргэдийн 56.7 хувийг 25-34 насны залуучууд
эзэлж, Бэлчирийн б#сэд 299, Ер22гийн б#сэд 53, Хараагийн б#сэд 385, Орхоны б#сэд
105, Сэлэнгийн б#сэд 68 б#ртгэлтэй ажилг#й иргэд байна.

Бэлчирийн б#с
32.8%

Ер22гийн б#с
5.8%

Хараагийн б#с
32.8%

Орхоны б#с
11.5%

Сэлэнгийн б#с
7.4%
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НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ
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Эр##л мэнд, нийгмийн даатгалын газрын мэдээллээр нийгмийн даатгалын
сангийн орлого 2017 оны эхний 8 сард 18731.4 сая т2гр2г болж, 2мн2х
оны м2н #еэс 1207.2 (6.4%) сая т2гр2г22р 2сс2н байна.

Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн авлага 8276.8 сая т2гр2г болж,
2мн2х оны м2н #еэс 1190.4 (14.3%) сая т2гр2г22р 2сс2н байна.

2017 оны 8 дугаар сарын байдлаар тэтгэврийн даатгалын сангаас
15750 тэтгэвэр авагчдад 36335.7 сая т2гр2гийг тэтгэвэрт,
Тэтгэмжийн даатгалын сангаас 4445 х#нд 1477.1 сая т2гр2гийг
ХЧТА, ЖА, оршуулга, 2вчт2н сахисны тэтгэмжид, ;ОМШ1-ний
даатгалын сангаас ;О-ийн тэтгэвэр, ХЧТА-ны тэтгэмж, н2х2н
т2лб2р, сувиллын зардалд 293 х#нд 728.3 сая т2гр2г,
Ажилг#йдлийн даатгалын сангаас 391 х#нд 527.7 сая т2гр2гийг
ажилг#йдлийн тэтгэмжид, ЭМД-ын сангаас эмнэлэг, эмийн
сангуудад 3008.3 сая т2гр2гийн зардлыг тус тус олгожээ.

www.selenge.nso.mn



Аймгийн хэмжээнд 2017 оны эхний 8 сард 1128 эх амаржиж,
амьд т2рс2н х##хэд 1133 болж, 2мн2х оны м2н #еэс амаржсан
эх 118 (10.4 %)-иар, амьд т2рс2н х##хэд 122 (10.7%)-иар
буурсан байна.

Аймгийн хэмжээгээр 0-1 х#ртэлх х##хдийн эндэгдэл 12, 1-5
х#ртэлх насны х##хдийн эндэгдэл 3 тохиолдол тус тус
б#ртгэгдсэн байна.

ЭР��Л МЭНД

Халдварт 2вчн22р 2вчл2гс2д 2017 оны 8 сард 468 болж,
2мн2х оны м2н #еэс 1108 (70.3%)-иар буурсан шалтгаан нь
Улаан бурхан 2вчл2л их гарсантай холбоотой байлаа.

www.selenge.nso.mn
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ГЭМТ ХЭРЭГ

2016 I-VIII

2015 I-VIII

2017 I-VIII

534

482

493

2017 оны 8 сарын байдлаар
б#ртгэгдсэн захиргааны з2рчил 14941
б#ртгэгдсэний 14912 иргэн, 29 ААН,
байгууллагад торгуулийн арга хэмжээ
авч, 587 х#н тээврийн хэрэгсэл
жолоодох эрхээ хасуулжээ.

Б;РТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, т2рл22р

Б;РТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, жил 
б#рийн 8 сар

www.selenge.nso.mn
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Банкны системийн хэмжээгээр чанарг-й зээл 2017 оны 8 дугаар сарын  
эцэст 5873.2 сая т7гр7г болж, 7мн7х сараас 269.4 (4.5 %) сая т7гр7г
7сс7н бол 7мн7х оны м7н -еэс 904.7 ( 15.4%) сая т7гр7г77р буурсан
байна.

www.selenge.nso.mn

М=НГ=, ЗЭЭЛ, �НЭТ ЦААС

Монгол банкны мэдээгээр энэ сард кассын цэвэр орлого 61919.4 сая т7гр7г, цэвэр зарлага

59838.7 сая т7гр7гт х-рчээ. Зээлийн 7рийн -лдэгдэл 225835.7 сая т7гр7г байгаа ба --ний 2.6

хувийг чанарг-й зээл эзэлж байна. Иргэдийн м7нг7н хадгаламж 70667.0 сая т7гр7г байна.

Арилжааны банкны харилцахын -лдэгдэл 2017 оны 8 дугаар сарын
эцэст 25241.7 сая т7гр7г болж, 7мн7х сараас 6589.6 (20.7%) сая т7гр7г,
7мн7х оны м7н -еэс 30436 (54.6%) сая т7гр7г77р тус тус буурчээ.

Арилжааны банкны зээлийн 7рийн -лдэгдэл 2017 оны 8 дугаар
сарын эцэст 225835.7 сая т7гр7г болж, 7мн7х сараас 5768.4 (2.5%)
сая 7сч, 7мн7х оны м7н -еэс 26319.6 (11.6%) сая т7гр7г77р 7счээ.



9

Арилжааны банкны ханшийн мэдээ,ХААН БАНК 2017.09.11

2456 т2гр2г  
2мн2х оны  
м2н #еэс

228 т2гр2г
буюу

9.2% 2сс2н байна.

378.4 т2гр2г
2мн2х оны  
м2н #еэс

45.1 т2гр2г  
буюу

11.9% 2сс2н байна.

43.7 т2гр2г  
2мн2х оны  
м2н #еэс

8 т2гр2г буюу

18.3% 2сс2н
байна.
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ОРОН НУТГИЙН НЭГДСЭН Т�С�В

www.selenge.nso.mn

2017 оны т2свийн г#йцэтгэлийн 8 дугаар сарын мэдээгээр орон нутгийн

т2свийн орлого 98,4 хувь, улсаас авах санх##гийн дэмжлэг 100.0 хувь, орон нутгийн

х2гжлийн сангийн орлогын шилж##лэг 100.0 хувь, салбарын байгууллагуудын тусгай

зориулалтын шилж##лэг 100.0 хувь биелэгдсэн байна. Т2свийн зарлагын г#йцэтгэл

87.0 хувийн г#йцэтгэлтэй байна. Аймгаас олгох сумдын санх##гийн дэмжлэг 100.0 хувь,

аймгийн Засаг даргаас олгох н22ц х2р2нгийн г#йцэтгэл 100.0 хувийн г#йцэтгэлтэй

гарсан байна.

Орон нутгийн т2свийн орлого, зарлага

9216,3

8668,5

9248,8

45233,8

18276,8

13829,9

14467,2

14444,9

2014-VIII

2015-VIII

2016-VIII

2017-VIII

Төсвийн зарлагын гүйцэтгэл Төсвийн орлогын гүйцэтгэл
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2015 2016 2017
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79798.0

2369.8

82167.8

89103.0

388.9

89491.9

152816.5

1150.2

153966.8

мянган ам доллар

-77428.2 -88714.1 -151666.5
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Х�Д�� АЖ АХУЙ

2016 оны м2н #еэс малын #нэ 10.000-240.000
т2гр2г22р буурсан байна. Т##хий эдийн #нийн хувьд
адууны шир 5.000, #хрийн шир 6.000 - 13.000 т2гр2г22р
тус б#р 2сс2н байна.

2017 оны 8 сарын мэдээгээр аймгийн хэмжээнд
157.7 мян.га-д #р тариа, 2.57 мян.га-д т2мс, 2.5 мян.га-д
х#нсний ногоо тус тус тариалжээ. ;#нийг 2016 оны м2н
#етэй харьцуулахад #р тариа 10.4 мян.га буюу 7.1
хувиар их, т2мс 0.69 мян.га буюу 22.3 хувиар, х#нсний
ногоо 0.02 мян.га буюу 2.1 хувиар тус б#р бага
тариалсан байна.
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Х�Д�� АЖ АХУЙ

2017 оны 8 дугаар сарын ургац хураалтын явцын

мэдээгээр #р тариа 1.95 мян.тн, т2мс 1.7 мян.тн, х#нсний

ногоо 5.7 мян.тн хураан авчээ. ;#нийг 2016 оны м2н

#етэй харьцуулахад #р тариа 0.41 мян.тн буюу 26.6

хувиар, х#нсний ногоо 1.8 мян.тн буюу 44.1 хувиар тус

б#р их, харин т2мс 1.8 мян.тн буюу 2 дахин бага ургац

хураан авсан байна.
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66,6 92,4

136,8

129,4

151,8
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142,3

153,5

147,3

157,7
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�р тариа тариалалт /мян.га/



АЖ �ЙЛДВЭР

www.selenge.nso.mn

2017 оны эхний 8-р сарын байдлаар аж #йлдвэрийн салбарт 204.5
тэр.бум т2гр2гийн б#тээгдэх##н #йлдвэрлэж, 254.3 тэр.бум т2гр2гийн
борлуулалт хийгсэн нь урьд оны м2н #еийнхээс #йлдвэрлэлт 16.1
хувиар буюу 39402.3 сая.т2гр2г22р буурсан бол борлуулалт 1.7 хувиар
буюу 4323.6 сая.т2гр2г22р 2сс2н байна. Аж #йлдвэрийн нийт
б#тээгдэх##ний 24.3 хувь нь х#нсий салбарт 56.4 хувь нь уул уурхайн
салбарт, 16.7 хувь нь барилгын материалын салбарт, 2.6 хувийг бусад
салбарт б#тээгджээ. Сумдын жижиг дунд #йлдвэр##д аймгийн аж
#йлдвэрийн нийт б#тээгдэх##ний 0.3 хувьтай тэнцэх 656.9 сая т2гр2гийн
б#тээгдэх##н #йлдвэрлэж, 765.5 сая.т2гр2гийн борлуулалт хийжээ.

262,5

343,4
334,0

358,4

271,7 250,0 254,3

296,2

353,6 358,3

446,7

249,2 243,9
204,5
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Аж -йлдвэрийн б-тээгдэх--н -йлдвэрлэлт, борлуулалт (тэр.бум т7г)

Борлуулалт ;йлдвэрлэлт



ХИЛИЙН БООМТООР НЭВТЭРСЭН ЗОРЧИГЧ, 
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ /2017.06.30/
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Монгол

Гадаад

387686

79107
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www.facebook.com/selenge.statistic

Утас: 7036-2449
7036-2047


