
Говьсүмбэр аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал 

(2016 оны эхний 11 сарын байдлаар) 

  

I.Нийгмийн байдал 

Хөдөлмөр, халамж, үйлчилгээний газарт бүртгүүлсэн ажил хайгч ажилгүй 

иргэдийн тоо 2016 оны 11 сард 219 байгаагийн 124 нь эмэгтэйчүүд байна. Ажил хайгч 

ажилгүй иргэдийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 136 буюу 61.7 хувиар, өмнөх 

сарынхаас 94 буюу 70 орчим хувиар тус тус буурсан үзүүлэлттэй байна.  

II. Нийгмийн даатгал, халамж 

Нийгмийн даатгалын сангийн орлого 2016 оны эхний 11 сард 6957.3 сая төгрөг, 

зарлага 8467.0 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс орлого 508.6 сая төгрөг буюу 

7.9  хувиар, зарлага 613.5 сая төгрөг буюу 7.8 хувиар тус тус өслөө. 

 II.2 Нийгмийн халамж 

 Нийгмийн халамжийн сангаас 2016 оны эхний 11 сард 4640 хүнд 1166.6 сая 

төгрөгийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээ үзүүлсэн бөгөөд өмнөх оны мөн үеийнхээс 

нийгмийн халамж авагчдын тоо 710 хүн буюу 18.1 хувиар, олгосон нийгмийн халамжийн 

сан 63.8 сая төгрөг буюу 5.8 хувиар тус тус өссөн үзүүлэлттэй байна.  

II.3 Дундаж цалин 

Аймгийн Эрүүл мэнд, Нийгмийн даатгалын хэлтсийн эхний 11 сарын мэдээгээр 193 

байгууллагын 5811 даатгуулагч иргэн, үүнээс 1013 нь сайн дурын даатгуулагч байна. Нийт 

даатгуулагчдын цалин өссөн дүнгээр 35179,5 сая төгрөг байгаа бол сарын дундаж цалин 

сайн  дурын даатгуулагч ороогүй дүнгээр 645.0 мянган төгрөг  байна. 

III.Эрүүл мэнд  

Эрүүл мэндийн газраас эрхлэн гаргадаг мэдээгээр 2016 оны эхний 11 сарын 

байдлаар 419  эх амаржиж 2015 оны мөн үетэй харьцуулахад 18 буюу 4.5 хувиар 

төрөлт нэмэгдсэн байна. Амьд төрсөн хүүхэд 422 үүнээс 210 нь хүү, 212 нь охин байна.  

IV. Гэмт хэрэг 

Аймгийн Цагдаагийн хэлтсийн мэдээгээр 2016 оны эхний 11 сард 189 гэмт хэрэг 

бүртгэгдсэн нь өмнөх оны мөн үеийнхээс 11 буюу 5.5 хувиар өссөн үзүүлэлттэй байна. 

Зураг IV.1 

V. Хэрэглээний үнийн индекс 

Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ аймгийн хэмжээнд 2016 оны 11 дугаар сард 

өмнөх сарынхаас 0.4 пунктээр, өмнөх оны мөн үеийнхээс 1.1 пунктээр, жилийн эцсийнхээс  

 
VII. Орон нутгийн төсөв 

2016 оны эхний 11 сарын байдлаар орон нутгийн төсвийн нийт орлогын 

төлөвлөгөө 13462.5 сая төгрөг, гүйцэтгэлээр 14099.7 сая төгрөг болж орлогын төлөвлөгөө 

104.7 хувийн биелэлттэй байна.  
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VIII. Мал аж ахуй 

Аймгийн хэмжээнд 2015 оны эцэст тоологдсон төллөх насны нийт 171188                              

хээлтэгч малын 151514 буюу 88.5 хувь нь төллөсөн  байна.  

 Газар тариалан 

 Тариалалт 

 2016 оны тариалалтын эцсийн мэдээгээр 51.2 га талбайд тариалалт хийснээс төмс 

22.9 га-д, хүнсний ногоо 18.2 га-д, тэжээлийн ургамал 10.6 га-д тариалсан байна. Ургац  

Хураалт 

 Ургац хураалтын эцсийн мэдээгээр аймгийн хэмжээнд 97.7 тн төмс, 117.4 тн 

хүнсний ногоо хурааж, 1434.5 тн өвс бэлтгэсэн байна 

 

VIIII. Аж үйлдвэр 

Аж үйлдвэрийн салбарын нийт гаргалт 2016 оны эхний 11 сард 40993.1 сая төгрөг 

болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 3433.6 сая төгрөг буюу 9.1 хувиар өссөн ба үүнд уул 

уурхайн салбарын гаргалт нь 3614.9 сая төг буюу 10.1 хувиар өссөн нь голлон нөлөөлсөн 

байна.  

IX.ТЭЭВЭР 

Авто тээврийн үндэсний төвийн 2016 оны эхний 11 сарын мэдээгээр 22.4 мянган 

зорчигч тээвэрлэж, зорчигч эргэлт 5042.3 мян.хүн км болж, 12 ажилтантай 13.0 

сая  төгрөгийн орлоготой ажилласан байна.  

X. ХОЛБОО 

 Аймгийн холбооны газрын мэдээгээр 2016 оны эхний 11 сарын байдлаар нийт 

орлого 185.0 сая төгрөг болж өмнөх оны мөн үеийнхээс 14.0 сая төг буюу 7.2 хувиар 

буурчээ.  

                                                                                                                                                                                                     

XI. Цаг агаарын мэдээ 

Хур тунадас: Энэ сард нийт 2.6 мм хур тунадас орсон. 

Салхи: Ихэнх хугацаанд секундэд 5-12 метр байсан. 

Агаарын температур: 11-р  сарын 1-р  арав хоногийн дунд үер  шөнөдөө 0-5 градус  

хүйтэн, өдөртөө 6-11 градус дулаан, 2-р арав хоногийн сүүлээр болон 3-р арав хоногийн 

эхэн болон дунд үер  шөнөдөө 22-27 градус хүйтэн,  өдөртөө 10-15 градус хүйтэн, бусад 

хугацаанд шөнөдөө 10-15 градус хүйтэн, өдөртөө 4 градус хүйтнээс 1 градус дулаан 

байлаа. 

 

СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТЭС 


