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                            Àæèëëàõ õ¿÷íèé ñóäàëãààíû 2013 îíû 3 äугаар óëèðëûí ä¿íãýýð Увс àéìãèéí õýìæýýíä àæèëëàõ õ¿÷ 

áóþó 15 áà ò¿¿íýýñ äýýø íàñíû ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé õ¿í 37.4 ìÿíãà áàéãààãààñ 34.7 ìÿíãàí õ¿í àæèë 

ýðõýëæ, 2.7 ìÿíãàí õ¿í  àæèë ýðõëýýã¿é áàéíà. Àæèëã¿éäëèéí ò¿âøèí 2013 îíû 3 äугаар óëèðàëä 7.3 õóâü áîëæ 

ºíãºðñºí îíû ìºí ¿åýñ 2 ïóíêòýýð нэмэгдэж, энэ оны 2 дугаар улирлынхаас 2 пунктээр буурсан байна. / 2013 

оны 2 дүгээр улиралд Увс аймаг дахь ажилгүйдлийн түвшин 9.3 хувь, улсын дундаж ажилгүйдлийн түвшин 7.3 

хувь / 

              
 

                 2013 îíû 3-ð óëèðëûí áàéäëààð ÓÂÑ àéìàãò 37,4 ìÿíãàí ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé õ¿í àì áàéãàà áºãººä  

ýíý íü ºìíºõ улирлаас 6,9 õóâèàð өссөн áàéíà.  Ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé õ¿í àìûí òîî 2012 îíû ìºí ¿åýñ 0,3 

õóâèàð буурсан áàéíà.  

                Ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé õ¿í àì ãýäýãò  2013 îíû 3-ð óëèðëûí áàéäëààð á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿éë÷èëãýýã 

¿éëäâýðëýõýä àæèëëàõ õ¿÷ýý íèéë¿¿ëæ áàéãàà àæèëëàãñàä, íèéë¿¿ëýõýä áýëýí áàéãàà àæèëã¿é÷¿¿äèéã 

õàìààðóóëàõ áºãººä ÝÇÈÕÀ-ûí бууралтын äèéëýíõ íü  àæèëлагсадын тоо буурсанаас øàëòãààëñàí áàéíà. 

 

 

 
 

Ажиллах хүчний түүвэр судалгааны 2013 оны 3 дугаар улирлын үр дүн
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              2013 îíû 3 -ð óëèðëûí áàéäëààð ÓÂÑ àéìàãò 34.7 мÿíãàí àæèëëàãñàä áàéãàà áºãººä  2013 îíû 2 – р 

улирлаас 9.5 õóâèàð буюу 3,0 мянган хүнээр өссөнáàéíà. Өнгөрсөн оны мөн үеэс 2.3 хувиар буюу 0.8  мянган 

хүнээр буурсан байна. Мөн  

                   Ýäèéí çàñãèéí ñàëáàðóóäàä àæèëëàæ áóé àæèëëàãчäûí òîîãîîð áàðóóí àéìãóóäààñ Áàÿí 

- ºëãèé, Завхан, Ховд, Говь – Алтай àéìãуудын  өмнө буюу баруун бүсээс эхний байранд орж байна.  

 

 

 
 

                     2013 îíû 3 -ð óëèðëûí áàéäëààð ÓÂÑ àéìàãò 15- ààñ äýýø íàñíû, àæèë õºäºëìºð ýðõëýýã¿é, àæèë õºäºëìºð 

ýðõëýõýä áýëýí áàéñàí, ÕÕ¯Õ-ò á¿ðòã¿¿ëæ áîëîí á¿ðòãýëã¿éãýýð àæèë õàéñàí, àæèë ýðõëýõ áîëîìæòîé 2.7 ìÿíãàí 

àæèëã¿é÷¿¿ä áàéãàà áºãººä ýíý íü ºíгºрсөн оны мөн үеэс 35.0 хувиар буюу 0.7 мянган хүнээр нэмэгдсэн áàéíà.         

                     Ажилгүйчүүдийн тоо энэ оны 2 дугаар улирлынхаас 0,6 мянган хүнээр буюу 18,2 хувиар буурсан байна.       

 

 



 
 

 

           Àæèëëàõ õ¿÷íèé îðîëöîîíû ò¿âøèí  / õºäºëìºðèéí íàñíû íèéò õ¿í àìä ýäèéí çàñãèéí èäýâõèòýé õ¿í àìûí 

ýçëýõ õóâü / 74.9 õóâüä õ¿ð÷, ºìíºõ оны мөн үеэс 1.0 пунктээр өсч, энэ оны 2 дугаар улирлынхаас 0,7 пунктээр 

бага байна.  

           ÀÕÎÒ íü óëñûí äóíäæààр 62.1 хувь байгаа бөгөөд Увс аймгийн хувьд улсын дунджаас12.8 пунктээр, 

á¿ñèéí äóíäæààñ 3.0 ïóíêòýýð тус тус дээгүүр áàéíà. 

 

 
 

 
 



            Óâñ àéìàãò àæèëã¿éäëèéí ò¿âøèí 2013 îíû 3-ð óëèðàëä 7.3 õóâüä õ¿ð÷ ºìíºõ оны мөн үеэс 2.0 пунктээр 

нэмэгдэж, энэ оны 2 дугаар улирлынхаас 2,0 пунктээр буурсан байна.  

           Ажилгүйдлийн түвшингээр тус аймаг óëñûí äóíäæààñ 0.3 ïóíêòýýð бага, áàðóóí á¿ñèéí äóíäæààñ 4.0 

ïóíêòýýð  бага áàéíà.        

           2013 оны 3 дугаар óëèðëûí àæèëã¿éäëèéí ò¿âøèíãýýð áàðóóí á¿ñäýý Баян-Өлгий, Завхан аймгуудын 

дараа 3-д тооцогдож байна.   

 

 

 


