
Сэлэнгэ аймгийн нийгэм, эдийн засгийн
байдал  2017 оны эхний 5 сард
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Б�РТГЭЛТЭЙ АЖИЛГ�Й ИРГЭД

1134 иргэн
сарын эхэнд

1266 иргэн
сарын с��лд

Х�д�лм�р эрхлэлтийн байгууллагад ажил хайж
б�ртг��лсэн иргэд 2017 оны 5 дугаар сарын эхэнд
1134 байсан б�г��д ажилд зуучлагдаг орсон 79,
идвэхиг�йн улмаас хасагдсан 123, шинээр нэмэгдсэн
334, сарын с��лд б�ртгэлтэй ажилг�й 1266 иргэд
байна.
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Нийт б�ртгэлтэй ажилг�й иргэд
Нийт б�ртгэлтэй ажилг�й иргэд �мн�х оны
м�н �еэс 293 (23.2%) х�нээр, харин �мн�х
сараас 418 (33.0%) х�нээр �сч, 1266 болсны 582
(46.0%) нь эмэгтэйч��д байна.

46.0%
Б7РТГЭЛТЭЙ АЖИЛГ7ЙЧ77Д БОЛОВСРОЛЫН Т7ВШИНГЭЭР
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Б�РТГЭЛТЭЙ АЖИЛГ�Й ИРГЭД

Аймгийн хэмжээнд б�ртгэлтэй ажилг�й иргэдийн 58.9 хувийг 15-34 насны залуучууд
эзэлж, Бэлчирийн б�сэд 487, Ер��гийн б�сэд 92, Хараагийн б�сэд 463, Орхоны б�сэд
162, Сэлэнгийн б�сэд 62 б�ртгэлтэй ажилг�й иргэд байна.

Бэлчирийн б�с
38.5%

Ер��гийн б�с
7.2%

Хараагийн б�с
36.6%

Орхоны б�с
12.8%

Сэлэнгийн б�с
4.9%
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НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ
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Эр��л мэнд, нийгмийн даатгалын ер�нхий газрын мэдээллээр нийгмийн
даатгалын сангийн орлого 2017 оны эхний 5 сард 11247.4 сая т�гр�г болж,
�мн�х оны м�н �еэс 180.7(1.6%) сая т�гр�г��р буурсан байна.

Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн авлага 7665.7 сая т�гр�г болж,
�мн�х оны м�н �еэс 462.2(6.4%) сая т�гр�г��р �сс�н байна.

Нийгмийн халажмийн мэдээгээр харамжийн тэтгэврийг 2504 иргэнд
1580.7 сая т�гр�г, н�хц�лт м�нг�н тэтгэмжийг 1323 иргэнд 380.7 сая
т�гр�г, жирэмсэн болон нярай х��хэдтэй 2821 эхч��дэд 402.2 сая т�гр�г,
алдарт эхийн одонтой 8024 эхч��дэд 1075.7 сая т�гр�г, х�гжлийн
бэрхшээлтэй иргэний НХТХ дагуу олгож буй х�нг�л�лт, тусламжийг 238
иргэнд 47.3 сая т�гр�гийг тус тус олгосон байна

www.selenge.nso.mn
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Аймгийн хэмжээнд 2017 оны эхний 5 сард 669 эх амаржиж, амьд т�рс�н
х��хэд 673 болж, �мн�х оны м�н �еэс амаржсан эх 100 (13.0%)-аар, амьд
т�рс�н х��хэд 99 (12.8%)-аар буурсан байна.

Аймгийн хэмжээгээр 0-1 х�ртлэх насны х��хдийн эндэгдэл 2017 оны эхний
5 сард 8 болж, �мн�х оны м�н �еэс 11 (57.9%)-аар буурч, �мн�х оны м�н
�ед 1-5 х�ртэлх насны х��хдийн эндсэн тохиолдол гарааг�й ба энэ онд 3
тохиолдол гарсан байна.

Сэлэнгэ аймагт 2017 оны 5 дугаар сард ХДХВ/ДОХ-ын тохиолдол
илэрээг�й, улсын хэмжээнд б�ртгэгдсэн ХДХВ/ДОХ-ын нийт тохиолдол
237 болсон байна.

ЭР��Л МЭНД

Энэ оны 5 сарын байдлаар 1007 жирэмсэн шинэр хяналтанд орсны 82.3%
жирэмсний эхний 3 сарын дотор хяналтанд авсан байна. Шинээр
хяналтанд авсан жирэмсний 93.3%-г цусны шинжилгээнд хамруулснаас
2.7%-д цус багадалт илэрсэн байна.

Халдварт �вчн��р �вчл�гчид 2017 оны эхний 5 сард 292 болж, �мн�х оны
м�н �еэс 1132 (79.5%)-аар буурахад хачигт халдвараар �вчл�гчид 2
(66.7%)-аар, с�рьеэгээр �вчл�гчид 15 (13.9%)-аар буурсан нь голлон
н�л��лс�н байна.

www.selenge.nso.mn
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ГЭМТ ХЭРЭГ

2016 I-V

2015 I-V

2017 I-V

315

321

289

Аймгийн хэмжээгээр 2017 оны эхний 5
сард 1221 х�н эр��лж��лэгдэж, 308 х�н
баривчлагдсан нь �мн�х оноос
эр��лж��лэгдсэн х�н 109 (9.8%)-аар,
баривчлагдсан х�н 202 (2.9 дахин)-аар
нэмэгдсэн байна.
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Б7РТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, т�рл��р
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Б7РТГЭГДСЭН ГЭМТ ХЭРЭГ, жил 
б�рийн 5 сар
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Банкны системийн хэмжээгээр чанарг!й зээл 2017 оны 5 дугаар сарын  
эцэст 6780.9 сая т(гр(г болж, (мн(х сараас 561.5 (9.0 %) сая т(гр(г,  
(мн(х оны м(н !еэс 1011.1 (17.5 %) сая т(гр(г((р (сс(н байна.

www.selenge.nso.mn

М�НГ�, ЗЭЭЛ, �НЭТ ЦААС

Монгол банкны мэдээгээр иргэдийн м(нг(н хадгаламж 2017 оны 5 дугаар

сарын эцэст 66336.0 сая т(гр(г болж, (мн(х оны м(н !еэс 13872.8 (26.4%)

сая т(гр(г((р (сс(н байна.

Арилжааны банкны харилцахын !лдэгдэл 2017 оны 5 дугаар сарын
эцэст 25187.3 сая т(гр(г болж, (мн(х сараас 2127.0 (9.2%) сая т(гр(г,
(мн(х оны м(н !еэс 6701.2 (36.2%) сая т(гр(г((р (счээ.

Арилжааны банкны зээлийн (рийн !лдэгдэл 2017 оны 5 дугаар
сарын эцэст 212503.4 сая т(гр(г болж, (мн(х сараас 3501.6 (1.7 %)
сая (сч, (мн(х оны м(н !еэс 21506.8 (11.3 %) сая т(гр(г((р (счээ.
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Арилжааны банкны ханшийн мэдээ,ХААН БАНК 2017.06.07

2390.0 т�гр�г  

�мн�х оны  
м�н �еэс

397.0 т�гр�г

буюу

19.9% суларчээ

352.5 т�гр�г  

�мн�х оны  
м�н �еэс

48.2 т�гр�г  

буюу

15.8% суларчээ

42.6 т�гр�г  

�мн�х оны  
м�н �еэс

10.4 т�гр�г
буюу

32.3% суларчээ
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ОРОН НУТГИЙН НЭГДСЭН Т�С�В
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31256,8

6641,4

12085,9

29149,2

10589,5

9724,2

5751,2

15877,1

2014 - V 2015 - V 2016 - V 2017 - V

Төсвийн зарлагын гүйцэтгэл Төсвийн орлогын гүйцэтгэл

2017 оны т�свийн г�йцэтгэлийн 5 дугаар сарын мэдээгээр орон нутгийн

т�свийн орлого 150.1 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 81.6 хувийн г�йцэтгэлтэй байна. Аймгаас олгох

сумдын санх��гийн дэмжлэг 100.0 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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39648.6

1258.9

40907.5

47153.8
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47368.7

71815.1

781.8

72596.9

мянган ам доллар
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Х�Д�� АЖ АХУЙ

2017 оны эхний 5 сарын байдлаар аймгийн хэмжээнд 508.0
мянган эх мал т�лл�с�н ба т�рл��р нь авч �звэл ингэ 63, г��
12457, �нээ 52699, эм хонь 267231, эм ямаа 175561 толгой
т�лл��д байна. Т�лл�с�н эх мал урьд оны м�н �еэс 54.2 мянган
толгойгоор бага байгаа ба Сант, Баянгол, Сайхан,
Шаамар,С�хбаатар сумдад т�лл�лтийн хувь �нд�р буюу 81.4 –
89.4 хувьтай байна.

Т�л бойжилтын хувьд аймгийн хэмжээнд ботго 60, унага
12209, тугал 51680, хурга 256158, ишиг 169181 нийт 489.3
мянган толгой т�л бойжиж байгаа нь урьд оны м�н �етэй
харьцуулахад 72.6 мянган толгойгоор бага байна.

2017 оны 5 сарын тариалалтын явцын мэдээгээр Сэлэнгэ
аймаг 148.9 мян.га-д �р тариа, 2.2 мян.га-д т�мс, 1.8 мян.га-д
х�нсний ногоо, 30.7 мян.га-д техникийн ургамал тариалсан
байна. 7�нийг 2016 оны м�н �етэй харьцуулахад �р тариа 5.6
мян.га, техникийн ургамал 20.0 мян.га, х�нсний ногоо 0.3 мян.га
тус б�р их, харин т�мс 0.3 мян.га-р бага талбайд тариалсан
байна.



АЖ �ЙЛДВЭР
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2017 оны эхний 5-н сарын байдлаар аж �йлдвэрийн салбарт
53443.5 сая т�гр�гийн б�тээгдэх��н �йлдвэрлэж, 119586.5
сая.т�гр�гийн борлуулалт хийгдсэн нь урьд оны м�н
�еийнхээс нийт �йлдвэрлэлт 40.0 хувиар буурсан бол
борлуулалт 8.9 хувиар буюу 9839.4 сая.т�гр�г��р �сс�н байна.
Аж �йлдвэрийн нийт б�тээгдэх��ний 62.6 хувь нь х�нс
ундааны салбарт, 0.7 хувь нь уул уурхайн салбарт, 27.9 хувь
нь барилгын материалын салбарт 8.8 хувь нь бусад салбарт
б�тээгджээ.

151542,9

145374,1
117875,9

89133,2 53443,5

172773,3

116230,2 110908,8

109747,1

119586,5

2013 - V 2014 - V 2015 - V 2016 - V 2017 - V

7йлдвэрлэлт Борлуулалт



ХИЛИЙН БООМТООР НЭВТЭРСЭН ЗОРЧИГЧ, 
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЭЛ /2017.05.31/
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www.facebook.com/selenge.statistic

Утас: 7036-2449
7036-2047


