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Хөвсгөл аймгийн 2019 оны 11 сарын 

нийгэм, эдийн засгийн танилцуулга  



                                              ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС 

2016  I 

2015  I 

2017  I 

2017 оны 1 дугаар сард 169 хүн 

эрүүлжүүлэгдсэн нь өмнөх оноос 34 

(25.1 %) өссөн байна.          

ХҮН АМ, НИЙГМИЙН СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ- Эрүүл мэнд 
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БҮРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙ ИРГЭД 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

байгууллагад ажил хайж 

бүртгүүлсэн иргэд 2019 оны 

11 дүгээр сарын эцэст 1479 

байна. 

Өмнөх оны мөн 

үеэс 7.7 хувиар 

буурсан  

765 (51.7%) нь 

эмэгтэй  
26 (1.7%) нь 

хөгжлийн 

бэрхшээлтэй  

855 (57.8%) нь 

15-34 насны 

залуучууд  

Нийт бүртгэлтэй ажилгүй иргэд 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад бүртгэлтэй 748 

иргэн ажилд зуучлагдан орсон байна. 

 347 (46.4 %) 

нь эмэгтэй  

 401 (53.6 %) 

нь эрэгтэй  

Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад 2019 оны 11 

дүгээр сард 386 хүн шинээр бүртгүүлсэн байна. 

ХҮН АМ, НИЙГМИЙН СТАТИСТИК ҮЗҮҮЛЭЛТ – Хөдөлмөр эрхлэлт  
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• Нийгмийн даатгалын сан 

2019 оны эхний 11 сард нийгмийн 

даатгалын сангийн  

•орлого 19.6 тэрбум төгрөг [өмнөх 

сараас 9.4%],  
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АЙМГИЙН НЭГДСЭН ТӨСӨВ 

2019 оны эхний 11 сарын 

байдлаар аймгийн 

төсвийн орлого 98.3 

тэрбум төгрөг болж өмнөх 

оны мөн үеэс орлого 2.7 

(2.8%) тэрбум төгрөгөөр 

өссөн байна.  

2019 оны эхний 11 

сарын байдлаар 

зарлага 82.2 тэрбум 

төгрөг болж өмнөх оны 

мөн үеэс 7.3 (8.2%) 

тэрбум төгрөгөөр 

буурсан байна.  

2019 оны эхний 11 сарын байдлаар 

аймгийн татварын орлого 16.5 тэрбум 

төгрөгт хүрч өмнөх оны мөн үеэс 2 тэрбум 

буюу 13.8 хувиар өссөн байна. 
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                                              ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС 

Зээлийн өрийн үлдэгдэл 179.1  215.4 235.4 

Хугацаа хэтэрсэн зээл   3.6   2.6   3.1 

Чанаргүй зээл   4.2   3.7  3.4 

2018 XI 

2017  I 

2019 XI 2017 XI 

ЗЭЭЛИЙН ӨРИЙН ҮЛДЭГДЭЛ, сарын эцэст, тэрбум төгрөг 

.  

    2019 оны 11 сарын байдлаар төгрөгийн хадгаламжийн үлдэгдэл 134913.7 сая төгрөг болж өмнөх оны мөн 

үеэс 15.9 хувь буюу 18537.8 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. 

    Нийт зээлийн өрийн үлдэгдэлд чанаргүй зээлийн эзлэх хувь 2019 оны 11 сарын байдлаар 1.4 хувь болж 

мөн үеэс 0.3 пунктаар буурсан байна. 
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Аж үйлдвэрийн газрууд 2019 

оны эхний 11 сарын 

байдлаар 18.9 тэрбум 

төгрөгний бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэж, өмнөх оны мөн 

үеэс 5.6 (22.9%) тэрбум 

төгрөгөөр буурсан байна. 

Аж үйлдвэрийн салбарын 

борлуулсан бүтээгдэхүүн 

2019 оны эхний 11 сарын 

байдлаар 26.2 тэрбум 

төгрөгт хүрч, өмнөх оны мөн 

үеэс 5.5 (26.6%) тэрбум 

төгрөгөөр өссөн байна. 
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МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Газар тариалан  

ТАРИАЛСАН ТАЛБАЙ, ургамлын төрлөөр, га-аар 

        

Төрөл 2019 онд 

  2017 2018 2019 

Үр тариа 15892.0 16060.0 16872.0 

Төмс 336.0 291.6 237.0 

Хүнсний ногоо 212.5 202.7 187.4 

Бусад 11.4 15.7 14.3 

Тэжээлийн ургамал 536.4 546.5 861.8 

Техникийн ургамал 1737.0 1750.0 3453.0 
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ГАЗАР ТАРИАЛАН 

Аймгийн хэмжээнд 2019 онд үр тариа 16872.0 га-д тариалалт хийснээс улаан буудай 16672.5 га-д, төмс 

237.0 га- д, хүнсний ногоо 187.4 га-д тариалалт хийсэн байна. 

Өмнөх оны мөн үеэс нийт тариалсан талбай 472.1 (0.9%) га, үүнээс үр тариа 812 (1.0%) га-аар өсч, төмс 

54.6 (1.2%) га, хүнсний ногоо 15.4 (0.9%) га-аар тус тус буурсан байна.  

Ургац хураалт 2019 онд  Аймгийн хэмжээнд төмс 2209.4 тн, хүнсний ногоо 1704.5 тн-ыг тус тус хураан авсан 

нь өнгөрсөн оны мөн үеэс төмс 130.8 тн-оор бага, хүнсний ногоо 233.5 тн-оор их хураалт хийгдсэн байна.  

Аймгийн хэмжээнд 2019 онд өвс бэлтгэх албан даалгаврыг 102.7 хувь буюу 235390.4 тн өвс, 73.3 хувь буюу 

268.2 тн гар тэжээл бэлтгэсэн нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 20528.4 тн-оор их өвс бэлтгэсэн 

байна 


