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Хөвсгөл аймгийн 2019 оны 3 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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Аймгийн хэмжээнд 2019 оны 03 сарын байдлаар 722 эх амаржиж, 722 хүүхэд амьд төрсөн нь 

өнгөрсөн оны мөн үеэс төрөлт 2 тохиолдол буюу 0.26  хувь, төрсөн хүүхэд 2 тохиолдол буюу 0.26 

хувиар тус тус буурсан байна. 

Төрөлт, Галт, Жаргалант,Рэнчинлхүмбэ, Тариалан, Цагаан-Үүр, Ханх, Цагааннуур  сумдад өсч 

бусад  ñóìäàä ºìíºõ îíû  мөн үеэс  áóóðñàí үзүүлэлттэй áàéíà. Íèéò  òºðñºí ýõч¿¿äýýñ 6 ба 

түүнээс дээш удаа хяналтад хамрагдсан хамрагдалтын хувь  71,8%  áàéíà. 
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  НАС БАРАЛТ 

2019 îíû ýõíèé 3 ñàðûí áàéäëààð 201 òîõèîëäîë  á¿ðòãýãäñýí íü ºíãºðñºí îíû ìºí ¿åтэй 15 

òîõèîëäолоор өссөн үзүүлэлттэй áàéíà.  Íèéò íàñ áàðàëòûí 21.4 õóâü íü ýìíýëýãò íàñ áàðñàí áà ¿¿íýýñ 

3.9 õóâü íü õîíîã áîëîîã¿é íàñ áàðàëò áàéíà  ᠬᠥ
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Íèéò íàñ áàðàëòûí òýðã¿¿ëýõ øàëòãààí: /10000 õ¿í àìä/ 

1.Öó ñíû ýðãýëòèéí òîãòîëöîîíû ºâчèí- 6,03 

2.Õàâäàð-4,02 

3.Ãàäíû øàëòãààíò ºâчëºë- 2,08 

4. Амьсгалын эрхтэн тогтолцооны эмгэг-0,82 

5.Õîîë áîëîâñðóóëàõ ýðõòýí òîãòîëöîîíû ºâчèí-0,52 
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                                             НАС БАРАЛТЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ 

Îñîë ãýìòëèéí íàñ áàðàëò 28 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өнгөрсөн оны мөн үеэс 4 тохиолдолоор өссөн байгаа бөгөөд 

íèéò íàñ áàðàëòûí 13.9 õóâèéã ýçýëæ, 10000 õ¿í àìä 1.4% ногдож áàéíà. Õîðò õàâäðûí íàñ áàðàëò  54 òîõèîëäîë 

á¿ðòãýãäñýí áà ºíãºðñºí îíû ìºí ¿еэс 19 òîõèîëäëоор нэмэгдэж 10000 õ¿í àìä  2.7% íîãäîæ áàéна. 
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                                              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.          

ЦОЧМОГ ХАЛДВАРТ ӨВЧИН 

 

Íèéò öîчìîã õàëäâàðò ºâчíèé 55 òîõèîëäëîîñ: 

 

 Цусан суулга 18 òîõèîëäîë áóþó ºìíºõ îíû ìºí ¿åýñ 4 òîõèîëäëîîð, 

 Ёлом 2 òîõèîëäîë áóþó ºìíºõ îíû ìºí ¿åýñ 1 òîõèîëäëîîð, 

 Гар хөл амны өвчин 0 òîõèîëäîë áóþó ºìíºõ îíû ìºí ¿åýñ 7 òîõèîëäëîîð  

 Сүрьеэ 22 тохиолдол áóþó ºìíºõ îíû ìºí ¿åýñ 2 òîõèîëäëîîð буурч 

 Хепатит В 5 òîõèîëäîë áóþó ºìíºõ îíû ìºí ¿åýñ 3 òîõèîëäëîîð  

 Салхинцэцэг 150 тохиолдол буюу өмнөх оны мөн үеэс 43 тохиолдлоор, 

 Сальмонеллёз 2 òîõèîëäîë áóþó ºìíºõ îíû ìºí ¿åýñ 1 òîõèîëäëîîð   

 Халдварын гаралтай суулгалт 7 òîõèîëäîë áóþó ºìíºõ îíû ìºí ¿åýñ 7 òîõèîëäëîîð өссөн. 

 Бруцеллёз 1 òîõèîëäîë áóþó ºìíºõ îíû ìºí ¿åýñ 1 òîõèîëäëîîð, ижил 

 ªðãºí äàðõëààæóóëàëò á¿õèé õàëäâàðò ºâчíººñ õàëäâàðò ñàà, ñàõóó, õºõ¿¿ë õàíèàä, татран, 

ìåíèíãîêîêêт халдварын  ºâчëºë á¿ðòãýãäýýã¿é áàéíà. 
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Аймгийн хэмжээнд 2019 оны эхний 03  сарын байдлаар 239 гэмт хэрэг, 

78 хүн гэмт хэрэгт холбогдсон тохиолдол бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн 

үетэй харьцуулахад гэмт хэрэг 6 буюу 2,4 хувиар буурсан, хэрэгт холбогдогч 

15 хүн буюу 19,2 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна 
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Нийт бүртгэгдсэн гэмт хэргийн хувьд согтуугаар үйлдсэн 20, бүлэглэн үйлдсэн 31, эмэгтэй 

хүн оролцсон 10 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Гэмт хэргийн улмаас хохирсон 238 иргэн 

байгаа нь 2018 оны мөн үеэс 46 хүн буюу 19,3 хувиар өссөн  байна. Гэмт хэргийн 

хохирогчдын 19 хүн нь нас барж, 48 хүн нь гэмтсэн байна. 
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2019 оны 03  сарын байдлаар 62 хүн баривчлагдаж, 370 хүн эрүүлжүүлэгдэн, 4068 хүнд 

137845,0 төгрөгний торгууль ноогдуулсан байна. 

  

2019 оны эхний 3 сарын байдлаар нийт гэмт хэргийн улмаас хохирсон иргэдийн насны 

ангилалаар нь авч үзвэл: 
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БҮРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙ ИРГЭД 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

байгууллагад ажил хайж 

бүртгүүлсэн иргэд 2019 оны 

3 дугаар сарын эцэст 1044 

байна. 

Өмнөх оны 

мөн үеэс 3.6 

дахин 

511 (48.9%) нь 

эмэгтэй  
13 (1.2%) нь 

хөгжлийн 

бэрхшээлтэй  

551 (52.8%) нь 

15-34 насны 

залуучууд  

Нийт бүртгэлтэй ажилгүй иргэд 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад бүртгэлтэй 50 

иргэн ажилд зуучлагдан орсон байна. 

 33 (66 %) нь 

эмэгтэй  

 17 (34 %) нь 

эрэгтэй  

Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад 2019 оны 3 

дугаар сард 217 хүн шинээр бүртгүүлсэн байна. 
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• Нийгмийн даатгалын сан 

2019 оны эхний 3 сард нийгмийн 

даатгалын сангийн  

•орлого 6.5 тэрбум төгрөг [өмнөх оны 

мөн үеэс 26.2%],  
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Зээлийн өрийн үлдэгдэл 161.3  187.6 232.3 

Хугацаа хэтэрсэн зээл   3.9   3.4   2.7 

Чанаргүй зээл   4.5   4.1  3.4 

2018 III 

2017  I 

2019 III 2017 III 

ЗЭЭЛИЙН ӨРИЙН ҮЛДЭГДЭЛ, сарын эцэст, тэрбум төгрөг 

.  

    2019 оны 3 сарын байдлаар төгрөгийн хадгаламжийн үлдэгдэл 122620.2 сая төгрөг болж өмнөх оны мөн 

үеэс 28.4 хувь буюу 27125.2 сая төгрөгөөр нэмэгдсэн байна.  

    Нийт зээлийн өрийн үлдэгдэлд чанаргүй зээлийн эзлэх хувь 2019 оны 3 сарын байдлаар 1.5 хувь болж 

мөн үеэс 0.7 пунктаар буурсан байна. 
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Аж үйлдвэрийн салбарын 

нийт үйлдвэрлэл 2019 оны 3 

дугаар сард 5.9 тэрбум 

төгрөгт хүрч, өмнөх оны мөн 

үеэс 1.4 (31.1%) тэрбум 

төгрөгөөр өслөө.  

Аж үйлдвэрийн салбарын 

борлуулсан бүтээгдэхүүн 

2019 оны эхний 3 сарын 

байдлаар 5.8 тэрбум төгрөгт 

хүрч, өмнөх оны мөн үеэс 

2.0 (26.3%) тэрбум 

төгрөгөөр өссөн байна. 

АЖ ҮЙЛДВЭР 

4.5 

5.9 

2018 /lll/ 2019 /lll/

Аж үйлдвэрийн салбарын нийт 
үйлдвэрлэлт /тэрбум.төг/ 

3.8 

5.8 

2018 /lll/ 2019 /lll/

Аж үйлдвэрийн салбарын нийт 
борлуулалт /тэрбум.төг/ 
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АЙМГИЙН НЭГДСЭН ТӨСӨВ 

2019 оны эхний 3 сарын 

байдлаар аймгийн төсвийн 

орлого 27.0 тэрбум төгрөг болж 

өмнөх оны мөн үеэс орлого 3.0 

(12.5%) тэрбум төгрөгөөр өссөн 

байна.  

Аймгийн 

татварын орлого 

3.9 тэрбумд хүрч, 

өмнөх оны мөн 

үеэс 0.7 (21.9%) 

тэрбум төгрөгөөр 

өссөн байна. 

 

2019 оны эхний 3 сарын 

байдлаар зарлага 26.7 

тэрбум төгрөг болж өмнөх 

оны мөн үеэс 3.0 (23.3%) 

тэрбум төгрөгөөр өссөн 

байна.  

3.2 
3.9 

2018 /lll/ 2019 /lll/

Татварын орлого /тэрбум. төг/ 

24.0 

19.5 

4.5 

27.0 26.7 

0.3 

Төсвийн орлого Төсвийн зарлага Төсвийн тэнцэл 

Аймгийн нэгдсэн төсвийн орлого, зарлага, 
тэнцэл /тэрбум.төг/ 

2018 /lll/ 2019 /lll/
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Адуу: 

330 толгой, өмнөх оны мөн 

 үеэс 110 толгой буюу 25%-аар 

 буурсан. 

Үхэр: 

929 толгой, өмнөх оны мөн 

 үеэс 210 толгой буюу 18,4%-аар  

буурсан. 

Хонь: 

3552 толгой, өмнөх оны мөн 

 үеэс 1325 толгой буюу 27.2%-аар 

буурсан. 

Ямаа: 

4551 толгой, өмнөх оны мөн үеэс 

669 толгой буюу 12.8%-аар 

 буурсан. 

Аймгийн хэмжээнд 2019 оны эхний 3 сард 17552 толгой мал зүй бусаар хорогдсон нь оны 

эхний малын 0.3 хувийг эзэлж байна. 


