
Сэлэнгэ аймгийн нийгэм, эдийн засгийн
байдал 2017 оны эхний 10 сард
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Б�РТГЭЛТЭЙ АЖИЛГ�Й ИРГЭД

864 иргэн
сарын эхэнд

895 иргэн
сарын с��лд

Х�д�лм�р эрхлэлтийн байгууллагад ажил хайж
б�ртг��лсэн иргэд 2017 оны 10 дугаар сарын
эхэнд 864 байсан б�г��д ажилд зуучлагдаг орсон
242, идэвхиг�йн улмаас хасагдсан 186, шинээр
нэмэгдсэн 459, сарын с��лд б�ртгэлтэй ажилг�й 895
иргэд байна.
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Нийт б�ртгэлтэй ажилг�й иргэд
Нийт б�ртгэлтэй ажилг�й иргэд �мн�х оны
м�н �еэс 131 (17.2%) х�нээр , харин �мн�х
сараас 31 (3.6%) х�нээр �сч 895 болсны 465
(53.1%) нь эмэгтэйч��д байна.

53.1%

Б7РТГЭЛТЭЙ АЖИЛГ7ЙЧ77Д БОЛОВСРОЛЫН Т7ВШИНГЭЭР
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Б�РТГЭЛТЭЙ АЖИЛГ�Й ИРГЭД

Аймгийн хэмжээнд б�ртгэлтэй ажилг�й иргэдийн 61.0 хувийг 15-34 насны залуучууд
эзэлж, Бэлчирийн б�сэд 434, Ер��гийн б�сэд 82, Хараагийн б�сэд 421, Орхоны б�сэд
146, Сэлэнгийн б�сэд 56 б�ртгэлтэй ажилг�й иргэд байна.

Бэлчирийн б�с
38.1%

Ер��гийн б�с
7.2%

Хараагийн б�с
37.0%

Орхоны б�с
12.8%

Сэлэнгийн б�с
4.9%
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НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ
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02
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Эр��л мэнд, нийгмийн даатгалын газрын мэдээллээр нийгмийн даатгалын
сангийн орлого 2017 оны эхний 10 сард 23165.8 сая т�гр�г болж, �мн�х
оны м�н �еэс 1266 (5.9%) сая т�гр�г��р �сс�н байна.

Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн авлага 8351.9 сая т�гр�г болж,
�мн�х оны м�н �еэс 676.6 (8.8%) сая т�гр�г��р �сс�н байна.

Нийгмийн халамжийн мэдээгээр халамжийн тэтгэврийг 2659 иргэнд
3172.8 сая т�гр�г, н�хц�лт м�нг�н тэтгэмжийг 1451 иргэнд 793.0 сая
т�гр�г, жирэмсэн болон нярай х��хэдтэй 3568 эхч��дэд 825.5 сая т�гр�г,
алдарт эхийн одонтой 8391 эхч��дэд 1121.9 сая т�гр�г, х�гжлийн
бэрхшээлтэй иргэний НХТХ дагуу олгож буй х�нг�л�лт, тусламжийг 729
иргэнд 149.8 сая т�гр�гийг тус тус олгосон байна

www.selenge.nso.mn
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Аймгийн хэмжээнд 2017 оны эхний 10 сард 1417 эх амаржиж, т�рс�н
х��хэд 1424 болж, �мн�х оны м�н �еэс амаржсан эх 140 (9.0%)-
аар, т�рс�н х��хэд 141 (9.0%)-аар буурсан байна.
.

Аймгийн хэмжээгээр 0-1 х�ртлэх насны х��хдийн эндэгдэл 2017 оны эхний
10 сард 12 , 1-5 х�ртэлх насны х��хдийн эндэгдэл 5 байна.

ЭР��Л МЭНД

Халдварт �вчн��р �вчл�гчид 2017 оны эхний 10 сард 530 болж, �мн�х оны
м�н �еэс 1124 (68.1%)-аар буурахад бэлгийн замын халдварт �вчн��р
�вчл�гчид 44 (13.8 %)-иар, с�рьеэгээр �вчл�гчид 7 (4.2%)-иар буурсан нь
голлон н�л��лс�н байна.

www.selenge.nso.mn

Аймгийн хэмжээнд 2017 оны 10-р сарын байдлаар 1812
жирэмсэн эх шинээр хяналтанд орсны 1484 (81.9%) нь
жирэмсний эхний 3 сарын дотор хяналтад орсон байна.

Аймгийн хэмжээнд 2017 оны эхний  10 сард амаржисан эхч��дийн 6.9 % 
- нь 20 х�рлэх насныхан, 56.1 % - нь 20 – 29 насныхан, 34.6 % - нь                 
30 - 39 наснхын байгаа бол �лдсэн 2.4 % нь  40-45 насныхан байна.
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ГЭМТ ХЭРЭГ

2016 I-X

2015 I-X

2017 I-X

662

583

645

2017 оны 10 сарын байдлаар
б�ртгэгдсэн захиргааны з�рчил 18936
б�ртгэгдсэний 18907 иргэн, 29 ААН,
байгууллагад торгуулийн арга хэмжээ
авч, 703 х�н тээврийн хэрэгсэл
жолоодох эрхээ хасуулжээ.

.

Б7РТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, т�рл��р

Б7РТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ
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Банкны системийн хэмжээгээр чанарг�й зээл 2017 оны 10 дугаар сарын  
эцэст 6647.5 сая т%гр%г болж, %мн%х сараас 708.9 (11.9) сая т%гр%г ,  
%мн%х оны м%н �еэс 80.0 (1.2 %) сая т%гр%г%%р буурсан байна.

www.selenge.nso.mn

М�НГ�, ЗЭЭЛ, �НЭТ ЦААС

Монгол банкны мэдээгээр иргэдийн м%нг%н хадгаламж 2017 оны 10 дугаар

сарын эцэст 70542.7 сая т%гр%г болж, %мн%х оны м%н �еэс 10994.7 (18.5%)

сая т%гр%г%%р %сс%н байна.

Арилжааны банкны харилцахын �лдэгдэл 2017 оны 10 дугаар сарын
эцэст 22424.6 сая т%гр%г болж, %мн%х сараас 2456.9 (9.9%) сая т%гр%г%%р
буурч, %мн%х оны м%н �еэс 2948.4 (14.9%) сая т%гр%г%%р %счээ.

Арилжааны банкны зээлийн %рийн �лдэгдэл 2017 оны 10 дугаар
сарын эцэст 232838.8 сая т%гр%г болж, %мн%х сараас 841.4 (0.4%)
сая %сч, %мн%х оны м%н �еэс 35172.4 (15.1 %) сая т%гр%г%%р %счээ.
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Арилжааны банкны ханшийн мэдээ,ХААН БАНК 2017.11.05

2457.5 т гр г  

 мн х оны  
м н �еэс

5.5 т гр г

буюу

0.2% суларчээ

370.6 т гр г  

 мн х оны  
м н �еэс

11.3 т гр г  

буюу

3.2% суларчээ

42.2 т гр г  

 мн х оны  
м н �еэс

4.5 т гр г буюу

11.9% суларчээ
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ОРОН НУТГИЙН НЭГДСЭН Т�С�В
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2017 оны т�свийн г�йцэтгэлийн 10 дугаар сарын мэдээгээр орон

нутгийн т�свийн орлого 107,4 хувь, улсаас авах санх��гийн дэмжлэг 100.0 хувь,

орон нутгийн х�гжлийн сангийн орлогын шилж��лэг 100,0 хувь, салбарын

байгууллагуудын тусгай зориулалтын шилж��лэг 100.0 хувь биелэгдсэн байна.

Т�свийн зарлагын г�йцэтгэл 90.9 хувийн г�йцэтгэлтэй байна. Аймгаас олгох

сумдын санх��гийн дэмжлэг 100.4 хувь, аймгийн Засаг даргаас олгох н��ц

х�р�нгийн г�йцэтгэл 100.0 хувийн г�йцэтгэлтэй гарсан байна.

Орон нутгийн т�свийн орлого, зарлага
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2015 2016 2017
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Х�Д�� АЖ АХУЙ

2017 оны 10 дугаар сарын ургац хураалтын
мэдээгээр �р тариа 146.1 мян.тн, т�мс 28.3
мян.тн, х�нсний ногоо 30.3 мян.тн хураан авчээ.
7�нийг 2016 оны м�н �етэй харьцуулахад �р
тариа 100.2 мян.тн буюу 40.7 хувиар, т�мс 13.6
мян.тн буюу 32.6 хувиар, х�нсний ногоо 1.8
мян.тн буюу 5.6 хувиар тус б�р бага ургац хураан
авсан байна.

2016 оны м�н �еэс малын �нэ 10000-180000

т�гр��р буурсан байна. Т��хий эдийн хувьд

2017 оны 10 сарын байдлаар хонины ноостой

арьс 4000 т�гр�г, ямааны арьс 10000 т�гр�г,

�хрийн шир 20000-30000 т�гр�г, адууны шир

15000 т�гр�гний �нэ ханштай худалдаалагдаж

байна.



АЖ �ЙЛДВЭР
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2017 оны эхний 10 сарын байдлаар аж �йлдвэрийн салбарт
267.7 тэр.бум т�гр�гийн б�тээгдэх��н �йлдвэрлэж, 325.2
тэр.бум т�гр�гийн борлуулалт хийгсэн нь урьд оны м�н
�еийнхээс �йлдвэрлэлт 2.8 хувиар буюу 7.7 тэрбум т�гр�г��р
буурсан бол борлуулалт 21.5 хувиар буюу 57.5 тэрбум
т�гр�г��р �сс�н байна. Аж �йлдвэрийн нийт б�тээгдэх��ний
23.5 хувь нь х�нсий салбарт 57.0 хувь нь уул уурхайн салбарт,
17.1 хувь нь бариилгын материалын салбарт, 2.4 хувийг бусад
салбарт б�тээгджээ. Сумдын жижиг дунд �йлдвэр��д аймгийн
аж �йлдвэрийн нийт б�тээгдэх��ний 0.4 хувьтай тэнцэх 875.3
сая т�гр�гийн б�тээгдэх��н �йлдвэрлэж, 1057.1 сая.т�гр�гийн
борлуулалт хийжээ.

Аж �йлдвэрийн �йлдвэрлэлт, борлуулалт, сая.т�г
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ХИЛИЙН БООМТООР НЭВТЭРСЭН ЗОРЧИГЧ, 
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ /2017.10.30/
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www.facebook.com/selenge.statistic

Утас: 7036-2449
7036-2047


