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2017 оны байдлаар нийт х!н амын 53701 (49.4%)-г эмэгтэйч!!д, 55067 (50.6%)-г эрэгтэйч!!д
эзэлж байна. Х!н амын насны б!тцээр авч !звэл нийт х!н амд 0-14 насны х!!хэд 29.1, 15-59
насны х!н 63.9, 60-аас дээш насны х!м!!с 7.0 хувийг эзэлж байна.

Аймгийн хэмжээнд 2017 оны байдлаар 4112 5рх толгойлсон х!н байгаагаас 3 х!ртлэх х!!хэдтэй
2786, ихэр х!!хэдтэй 253 5рх, 2 ихэр х!!хэд 502 байна.

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН
эр!!л мэндийн салбарын Статистик !з!!лэлт
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ЭР��Л МЭНД: Х!н 5вчин, эмгэгг!й, бие бялдар, оюун санаа, нийгмийн амьдралын хувьд сайн сайхан байхыг хэлнэ.

ЭР��Л МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГА : Х!н амд эр!!л мэндийн тусламж, !йлчилгээ !з!!лэх зорилого, !ндсэн чиг !!рэг б!хий 
хуулийн этгээдийг хэлнэ.

ЭР��Л МЭНДИЙН АЖИЛТАН : Эмнэлгийн мэргэжилтэн болон эр!!л мэндийн байгууллагад ажилж байгаа бусад ажилтныг 
нийтэд нь ойлгоно.

ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН : Х!ний их эмч, бага эмч, н!!р амны их эмч, сувилагч, эм з!йч, эх баригч, эм найруулагч,  
нийгмийн эр!!л мэндийн анагаах ухааны боловсрол олгох их, дээд сургууль коллеж т5гсс5н эмнэлгийн бусад ажилтныг хэлнэ. 

ЭМЧ : Анагаах ухааны чиглэлээр эх орондоо болон гадаадад дээд боловсрол эзэмшсэн, х!н эмчлэх эрхтэй х!нийг болон тухайн 
мэргэжлийг хэлнэ.

СУВИЛАГЧ : =вчт5нийг асарч сувилах, эм, тариаг эмчийн заасан цагт хийх !!рэг х!лээсэн эмнэлгийн дунд мэргэжилтэн юм.

АМЬД Т�Р�ЛТ : Жирэмслэлтийн хугацаанаас хамаарахг!йгээр ердийн т5р5лт55р эсвэл мэс ажилбараар ургийг умайнаас

гарган авсны дараа нярай амьсгалж байсан эсвэл амьдын бусад ямар нэгэн шинж тэмдэг, 55р55р хэлбэл з!рхний цохилт, х!йний

судасны лугшилт, булчингийн тодорхой х5д5лг55н илэрч байвал х!й эсвэл эхэсийг нь салгасан эсэхийг нь харгалзахг!йгээр амьд

т5р5лт5д тооцно.
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2017 оны байдлаар нийт х!н амын 53701 (49.4%)-г эмэгтэйч!!д, 55067 (50.6%)-г эрэгтэйч!!д
эзэлж байна. Х!н амын насны б!тцээр авч !звэл нийт х!н амд 0-14 насны х!!хэд 29.1, 15-59
насны х!н 63.9, 60-аас дээш насны х!м!!с 7.0 хувийг эзэлж байна.

2017 оны жилийн эцэст суурин х!н амын тоо 108768 -д х!рсэн нь 5мн5х оноос 2091 (1.9%)-
аар, 2015 оноос 4043 (3.7%)-аар 5сс5н !з!!лэлттэй байна.

2017 оны байдлаар 5рхийн тоо 29912 болж 5мн5х оны м5н !еэс 391 (1.3%)-аар, 2015 оноос 596
(2.0%)-аар 5сс5н !з!!лэлттэй байна. Нийт 5рхийн 10251 (34.3%) нь аймгийн т5в, хот тосгонд,
19661 (65.7%) нь сумын т5в, х5д55д амьдарч байна.

Аймгийн хэмжээнд 2017 оны байдлаар 4112 5рх толгойлсон х!н байгаагаас 3 х!ртлэх х!!хэдтэй
2786, ихэр х!!хэдтэй 253 5рх, 2 ихэр х!!хэд 502 байна.

Аймгийн хэмжээнд 2017 оны байдлаар 4758 х5гжлийн бэрхшээлтэй иргэн байгаагийн
2171 (45.6%)-г эмэгтэйч!!д, 1737 (36.5%)-г эрэгтэйч!!д эзэлж байна.

2016
2017

84

235

259

95

246

277
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2017 оны байдлаар нийт х!н амын 53701 (49.4%)-г эмэгтэйч!!д, 55067 (50.6%)-г эрэгтэйч!!д
эзэлж байна. Х!н амын насны б!тцээр авч !звэл нийт х!н амд 0-14 насны х!!хэд 29.1, 15-59
насны х!н 63.9, 60-аас дээш насны х!м!!с 7.0 хувийг эзэлж байна.

2017 оны жилийн эцэст суурин х!н амын тоо 108768 -д х!рсэн нь 5мн5х оноос 2091 (1.9%)-
аар, 2015 оноос 4043 (3.7%)-аар 5сс5н !з!!лэлттэй байна.

2017 оны байдлаар 5рхийн тоо 29912 болж 5мн5х оны м5н !еэс 391 (1.3%)-аар, 2015 оноос 596
(2.0%)-аар 5сс5н !з!!лэлттэй байна. Нийт 5рхийн 10251 (34.3%) нь аймгийн т5в, хот тосгонд,
19661 (65.7%) нь сумын т5в, х5д55д амьдарч байна.

Аймгийн хэмжээнд 2017 оны байдлаар 4112 5рх толгойлсон х!н байгаагаас 3 х!ртлэх х!!хэдтэй
2786, ихэр х!!хэдтэй 253 5рх, 2 ихэр х!!хэд 502 байна.

Аймгийн хэмжээнд 2017 оны байдлаар 4758 х5гжлийн бэрхшээлтэй иргэн байгаагийн
2171 (45.6%)-г эмэгтэйч!!д, 1737 (36.5%)-г эрэгтэйч!!д эзэлж байна.
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2017 оны байдлаар нийт х!н амын 53701 (49.4%)-г эмэгтэйч!!д, 55067 (50.6%)-г эрэгтэйч!!д
эзэлж байна. Х!н амын насны б!тцээр авч !звэл нийт х!н амд 0-14 насны х!!хэд 29.1, 15-59
насны х!н 63.9, 60-аас дээш насны х!м!!с 7.0 хувийг эзэлж байна.

2017 оны жилийн эцэст суурин х!н амын тоо 108768 -д х!рсэн нь 5мн5х оноос 2091 (1.9%)-
аар, 2015 оноос 4043 (3.7%)-аар 5сс5н !з!!лэлттэй байна.

2017 оны байдлаар 5рхийн тоо 29912 болж 5мн5х оны м5н !еэс 391 (1.3%)-аар, 2015 оноос 596
(2.0%)-аар 5сс5н !з!!лэлттэй байна. Нийт 5рхийн 10251 (34.3%) нь аймгийн т5в, хот тосгонд,
19661 (65.7%) нь сумын т5в, х5д55д амьдарч байна.

Аймгийн хэмжээнд 2017 оны байдлаар 4112 5рх толгойлсон х!н байгаагаас 3 х!ртлэх х!!хэдтэй
2786, ихэр х!!хэдтэй 253 5рх, 2 ихэр х!!хэд 502 байна.

Аймгийн хэмжээнд 2017 оны байдлаар 4758 х5гжлийн бэрхшээлтэй иргэн байгаагийн
2171 (45.6%)-г эмэгтэйч!!д, 1737 (36.5%)-г эрэгтэйч!!д эзэлж байна.

2016
2017

708

253.1

708

247.3
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2017 оны байдлаар нийт х!н амын 53701 (49.4%)-г эмэгтэйч!!д, 55067 (50.6%)-г эрэгтэйч!!д
эзэлж байна. Х!н амын насны б!тцээр авч !звэл нийт х!н амд 0-14 насны х!!хэд 29.1, 15-59
насны х!н 63.9, 60-аас дээш насны х!м!!с 7.0 хувийг эзэлж байна.

2017 оны жилийн эцэст суурин х!н амын тоо 108768 -д х!рсэн нь 5мн5х оноос 2091 (1.9%)-
аар, 2015 оноос 4043 (3.7%)-аар 5сс5н !з!!лэлттэй байна.

2017 оны байдлаар 5рхийн тоо 29912 болж 5мн5х оны м5н !еэс 391 (1.3%)-аар, 2015 оноос 596
(2.0%)-аар 5сс5н !з!!лэлттэй байна. Нийт 5рхийн 10251 (34.3%) нь аймгийн т5в, хот тосгонд,
19661 (65.7%) нь сумын т5в, х5д55д амьдарч байна.

Аймгийн хэмжээнд 2017 оны байдлаар 4112 5рх толгойлсон х!н байгаагаас 3 х!ртлэх х!!хэдтэй
2786, ихэр х!!хэдтэй 253 5рх, 2 ихэр х!!хэд 502 байна.

Аймгийн хэмжээнд 2017 оны байдлаар 4758 х5гжлийн бэрхшээлтэй иргэн байгаагийн
2171 (45.6%)-г эмэгтэйч!!д, 1737 (36.5%)-г эрэгтэйч!!д эзэлж байна.
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Аймгийн хэмжээнд 2017 оны байдлаар 1712 эх амаржиж, амьд т5рс5н х!!хэд 1720 болж,
5мн5х оны м5н !еэс амаржсан эх 114 (6.2%)-оор, амьд т5рс5н х!!хэд 116 (6.3%)-аар буурч,
амьд т5рс5н х!!хдийн 849 (49.3%)-г эмэгтэй х!!хэд эзэлж байна.

Аймгийн хэмжээнд 2017 оны байдлаар 2367 жирэмсэн эх шинээр хяналтанд орсны 1942
(82.0%) нь жирэмсний эхний 3 сарын дотор хяналтад орсон байна.

Нас барсан х!ний тоо 494 байгаа нь 5нг5рс5н оны м5н !еэс 76 (13.3%)-оор буурч 192 (38.9%)-г
эмэгтэйч!!д эзэлж байна. 0-1 х!ртлэх х!!хдийн эндэгдэл 19, 1-5 х!ртлэх насны х!!хдийн эндэгдэл 7
тохиолдол тус тус б!ртгэгдэж, нас барсан х!ний 138 (27.9%) нь хорт хавдрын 5вчний шалтгаантай байна.

Халдварт 5вчн55р 794 х!н 5вчилж б!ртгэгдсэн нь урьд оны м5н !еэс 84 (11.8%)-аар 5сс5н байна.
Нийт халдварт 5вчний 458 (58.8%)-г бэлгийн замын халдварт 5вчин, 197 (25.3%)-г с!рьеэ эзэлж
байна

Аймгийн хэмжээнд 95 эр!!л мэндийн 95 байгууллагад их эмч 235, эм з!йч 27, тусгай
мэргэжлийн 607, бусад ажилтан 371 ажиллаж байна.

2016
2017

1849

191

428

779

197

458
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СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЛИЙГ ХЭРХЭН 
АВАХ ВЭ?

Статистик 
мэдээллийн лавлах 

утас 1900-1212

Статистик мэдээллийн 
нэгдсэн сан 

WWW.1212.mn

Статистик мэдээллийн аппликейшн

Selenge.nso.mnSelenge.nso.mn

Олон улсын худалдааны т5в, 
т5рийн !йлчилгээний 

танхим

www.nso.mn сайтын 
Хэрэглэгчийн б!ртгэл 

мэдээлэл авах

Сэлэнгэ Статистик

Утас: 70362449
70362047


