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ХЭВЛЭЛИЙН БАГА ХУРАЛ

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН НИЙГЭМ, 

ЭДИЙН ЗАСГИЙН БАЙДАЛ

/ 2019 ОНЫ 5-Р САРЫН БАЙДЛААР/

2019 оны  6 сарын 13

СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

С.ЦЭВЭЛМАА



ХҮН АМ, НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Аймгийн хэмжээний төрөлт, нас баралтын 
үзүүлэлтүүд, оноор

2019 оны эхний 5 сарын байдлаар аймгийн хэмжээгээр 641 эх

амаржиж, 137 хүн нас барсан нь урьд оны мөн үеэс төрөлт 4.2 хувиар

өсч, нас баралт 4.2 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.



ХҮН АМ, НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

2019 оны 05 дугаар сарын байдлаар аймгийн хөдөлмөрийн захад бүртгэлтэй 
ажил идэвхтэй  эрж байгаа 384 иргэн байгаа бөгөөд өмнөх оны мөн үетэй 
харьцуулахад 180 хүнээр буюу 31.9 хувиар буурсан үзүүлэлттэй байна.

Тайлант сард 184 хүн шинээр бүртгэгдэж, бүртгэлээс 127 хүн хасагдаж, 53 
иргэн ажилд орсон байна.
.

Ажил хайгч иргэд, боловсролын  
түвшингээр, 2019 оны 5 сар, 

хувиар

Ажил хайгч иргэд, жил бүрийн 5 сарын эцсийн 
байдлаар



2019 оны эхний 5 сарын байдлаар аймгийн хэмжээнд 384 ажил хайгч 

иргэдийн 45.3 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байна. 

Ажил хайгч  иргэд, насны ангиллаар, 2019 оны 5 сар

Ажил хайгч иргэдийг насны байдлаар авч үзэхэд 15-24 насны иргэд 21.9  хувь, 25-
34 насны иргэд 44.8 хувь, 35-44 насны иргэд 21.1 хувь, 45-54 насны иргэд 9.9 хувь, 55-
59 насны иргэд 2.3 хувийг тус тус эзэлжээ.



Нийгмийн даатгалын сангийн орлого 2019 оны эхний 5 сард 16574.9 сая төгрөг 
төвлөрч, төлөвлөгөөний биелэлт 119.1 хувьтай байна. Харин нийгмийн сайн дурын 
даатгуулагчийн тоо 4509 байгаа нь өмнөх оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад 970 
хүнээр буюу 21.5 хувиар өссөн  байна.

Нийгмийн даатгалын орлого, сая төгрөгөөр,                                    Сайн дурын даатгуулагчийн тоо, оноор

оноор

Нийгмийн даатгалын орлогын 67.8 хувийг тэтгэврийн даатгалын сан, 7.0 хувийг 
тэтгэмжийн даатгалын сан, 6.7 хувийг ҮОМШӨ-ний даатгалын сан, 2.2 хувийг 
ажилгүйдлийн даатгалын сан, 16.3  хувийг эрүүл мэндийн даатгалын санг тус тус 
бүрдүүлсэн байна.



Хэрэглээний үнийн индекст нөлөөлсөн бараа, 
үйлчилгээний үнийн өөрчлөлт

Хэрэглээний үнийн индекс гэдэг нь хэрэглэгчдийн худалдаж авсан бараа,
үйлчилгээний нэр төрөл өөрчлөлтгүй тогтвортой байхад үнэ дунджаар
хэрхэн өөрчлөгдөж буйг хэмждэг үзүүлэлт юм.

Хэрэглээний үнийн индекст нөлөөлсөн бараа, үйлчилгээний 

үнийн өөрчлөлт



Нэг кг хүнсний ногооны дундаж үнэ, 2015-2019 оны 5-р 

сарын байдлаар



Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн

2019 оны эхний 5 сарын гүйцэтгэл

Аж үйлдвэрийн салбарт 2019 оны эхний 5 сарын байдлаар 1548.5

тэрбум төгрөгийн нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн байна.

Салбар Нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт (мянган.төгрөг)
2018 2019 2019

Сар ЖЭ Сар ЖЭ 2018
Нийт дүн 226858750.4 1072462637 295564388.7 1614960073 150.6

Уул уурхай, олборлох аж 
үйлдвэр

226737740.9 1070374071 294104902.7 1605778038 150.0

Нүүрс олборлолт 226737740.9 1070374071 294104902.7 1605778038 150.0

Төмрийн хүдэр олборлолт 34766.3 178902.1 272258.9 1252330.7 700.0

Боловсруулах аж үйлдвэр 34766.3 178902.1 272258.9 1252330.7 700.0

Хүнсний бүтээгдэхүүн, ундаа 
үйлдвэрлэл

8000 43838 0 0 0.0

Мах, загас, жимс, ногоо, өөх, 
тос боловсруулалт

1000 5292.3 0 0 0.0

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэл

25766.3 129771.8 272258.9 1252330.7 965.0

Хүнсний бусад бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэл

86243.2 1909664.1 1187227.1 7929704.8 415.2

Ундаа үйлдвэрлэл 0 1522875.9 1092397.3 7471793 490.6
Цахилгаан, дулааны эрчим 
хүч үйлдвэрлэл, усан хангамж 86243.2 386788.2 94829.8 457911.8 118.4



Аймаг дахь банкны салбарын нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 2019 оны 05
дугаар сарын эцэст 274.6 тэрбум төгрөгт хүрч өмнөх сараас 3.2 тэрбум
төгрөгөөр буюу 1.2 хувиар буурч, өнгөрсөн оны мөн үеэс 78.5 тэрбум
төгрөгөөр буюу 40.1 хувиар өссөн байна. Чанаргүйд ангилагдсан зээлийн
өрийн үлдэгдэл 4.7 тэрбум төгрөгт хүрч, өмнөх сараас 0.2 тэрбум төгрөг буюу
4.8 хувиар өсч, өнгөрсөн оны мөн үеэс 0.5 тэрбум төгрөгөөр буюу 10.5 хувиар

буурчээ.

Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа банкуудын нийт 

зээлийн үлдэгдэл, тэрбум төгрөгөөр (оноор)
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Үүнээс чанаргүй зээл Нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл



Төл бойжилт  төлийн төрлөөр

Хөдөө аж ахуй-Agriculture

Аймгийн хэмжээнд оны эхний төллөвөл зохих 1174.4
мянган хээлтэгчийн 58.2 хувь нь буюу 683.7 мянган
хээлтэгч төллөж, гарсан төл 99.8 хувь бойжиж байна.
Урьд оны энэ үеийн мал төллөлтөөс 339.9 мянган толгой
мал буюу 98.9 хувиар өссөн байна.

Мал төллөлт

Малын төрлөөр Хувь

Урьд оны

энэ үеийн

төллөлт

2019 он

төллө-

сөн

Төллөл-

тийн

хувь

2019

2018

Ингэ 19266 20044 38.6 104.0

Гүү 4754 6110 18.9 128.5

Үнээ 3027 2893 26.7 95.6

Эм хонь 126899 201870 70.6 159.1

Эм ямаа 189870 452813 57.1 238.5

Бүгд 343816 683730 58.2 198.9
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2019 оны 05 сарын байдлаар
том малын зүй бус хорогдол
4960 гарсан байна. Өнгөрсөн
оноос хорогдсон мал 25022
толгойгоор буурсан үзүүлэлттэй
байна.

ТОМ МАЛЫН ЗҮЙ БУС ХОРОГДОЛ 



Статистикийн мэдээллийг 
хаанаас авч болох вэ?

http://umnugovi.nso.mn/ http://1212.mn/ http://www.nso.mn/

http://umnugovi.nso.mn/
http://1212.mn/
http://www.nso.mn/


www.1212.mn вэб сайт

Статистик 
мэдээллийн 
нэгдсэн сан  

www.1212.mn

o 1900-2018 он
o Жил, 

улирал, сар
o Улс, бүс, 

аймаг, сум
o 34 салбарын 

600 гаруй 
үзүүлэлт
o Хүснэгт, 

графикаар

СТАТИСТИКИЙН  МЭДЭЭЛЛИЙГ ХААНААС АВАХ ВЭ?



1212.mn: Apple-ын iPhone, iPad болон Android

үйлдлийн системтэй төхөөрөмжүүдэд зориулсан

статистикийн мэдээллийн нэгдсэн санг унших

боломжтой аппликейшн.

СТАТИСТИКИЙН  МЭДЭЭЛЛИЙГ ХААНААС АВАХ ВЭ?



Харилцах утас: 7053-3061,  

7053-3439

E-mail хаяг :   umnugobi_stat@yahoo.com

umnugovi@.nso.mn

http://www.umnugovi.nso.mn/

mailto:umnugobi_stat@yahoo.com

