


ХҮН АМ

2019 оны урьдчилсан дүнгээр 70.1 мянган хүн

амтай болж 2018 оны жилийн эцсийн суурин хүн

амын мэдээнээс 2.0 хувиар буюу 1415 хүнээр

өссөн байна.

Эрүүл мэндийн газрын мэдээгээр 2019 оны 12 сард

1358 хүүхэд шинээр мэндэлж, 399 хүн нас барсан

бөгөөд хүн амын цэвэр өсөлт 852 байна.

Төрсөн хүүхэд өмнөх оноос 13(0.9%)-аар, хүн амын

цэвэр өсөлт 10(0.9%)-аар, нас барсан хүн 3(0.7%)-

оор тус тус буурчээ.

1000 хүнд ногдох төрөлт 19.3, нас баралт 5.7 байгаа нь өмнөх оны мөн 

үетэй харьцуулахад төрөлт 1.0 пунктээр, нас баралт 0.1 пунктээр тус 

тус буурсан байна.



ЭРҮҮЛ МЭНД

Он гарсаар эхийн эндэгдэл гараагүй

Дорноговь аймгийн хэмжээнд 2019 оны 12 сард 1351 эх амаржиж, 1358 

хүүхэд шинээр мэндэлжээ. Амаржсан эхийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 

14(1.0%)-өөр, төрсөн хүүхдийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 238(14.8%)-аар 

тус тус буурч, 399 хүн нас барсан нь 8(2.0%)-аар тус тус буурсан байна. 

Халдварт өвчний 1119 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өмнөх

оны мөн үеэс 382(51.8%)-аар өсчээ.

Халдварт өвчний тохиолдол өсөхөд заг хүйтэн 62.0 хувиар, 

трихоминиаз 70.2 хувиар өссөн нь нөлөөлжээ.

Нялхсын эндэгдэл 10 байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс

6-аар буурчээ.



Урьдчилан сэргийлэх тарилга Эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлсэн

хүний тоо

Нялхсын эндэгдэл, 1000 амьд 

төрөлтөд ногдох

Урьдчилан сэргийлэх тарилга  -1.5%

Нялхсын  эндэгдэл -37.5 %

Эмчлүүлсэн хүн +2.6%

Амбулторын үзлэг +16.2

ЭРҮҮЛ МЭНД
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Нас баралт өвчний шалтгаанаар 2019 оны 12-р сард 

Хавдар
22.6%

Цусны эргэлтийн 
тоголцооны 

өвчин
22.6%

Амьсгалын 
тогтолцооны 

өвчин
7.8%

Хоол шингээх 
эрхтний өвчин

7.0%

Осол гэмтэл 
хордлого, гадны 
шалтгаант үхэл 

24.3%

Бусад төрлийн 
өвчин
15.8%

ЭРҮҮЛ МЭНД



Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тоо бүгд, үүнээс 0-14 насны хүүхэд

Өрхийн зарим үзүүлэлт

1053

2001

367
232

1017

1741

309 230

Ганц биеэрээ амьдарч 
байгаа өндөр настан 

өрхийн тоо

Эмэгтэй тэргүүлэгчтэй 
өрх

Гэр бүлгүй өрх 
толгойлсон эрэгтэй

2 ихэр хүүхэдтэй өрх

2018 2019

2470 2552 2559 2642

214 197 206 209

2016 2017 2018 2019

Бүгд Үүнээс: хүүхэд



БҮРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙ ИРГЭД

300

Хөдөлмөрийн хэлтэст ажил хайж

бүртгүүлсэн иргэд 2019 оны 12

сарын эцэст 300 болсны 249(83.0%)

нь бүртгэлтэй ажилгүй иргэд,

51(17.0%) нь одоо хөдөлмөр эрхэлж

байгаа боловч өөр ажил хайж байгаа

иргэд байна.

69.8%

Өмнөх оны 

мөн үе
Өмнөх

сараас

42.0%

Нийт бүртгэлтэй ажилгүй иргэд

1088 иргэн ажилд 
зуучлагдан оржээ

144

Нийт бүртгэлтэй ажилгүй иргэд нь

өмнөх оны мөн үеийнхээс 693(69.8%)

хүнээр буурч, өмнөх сараас

126(42.0%) хүнээр өссөн байна.

Хөдөлмөрийн хэлтэст 2019 оны

эцэст 1103 иргэн шинэ ажлын

байранд орж, бүртгэлтэй байсан

1088 иргэн ажилд зуучлагдан орж,

2219 иргэн ажил идэвхтэй хайхгүй

байгаа шалтгаанаар бүртгэлээс

хасагдсан байна.



Шинээр бий болгосон ажлын 

байр, э.з-ийн салбарын 

ангилалаар  

Байнгын 

ажлын байр 

536 (48.6 %)

Ажилгүй иргэдийн тоо, сумаар 

1103



НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ

Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газрын мэдээллээр нийгмийн халамжийн

сангаас 2019 онд нийгмийн халамжийн сангаас 32195 иргэнд 8779.6 сая

төгрөгийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгожээ. Өмнөх онтой харьцуулахад

халамж авсан иргэд 1525 (5.0%)-аар өсч, олгосон тэтгэвэр тэтгэмж 715.5

(8.9%) сая төгрөгөөр нэмэгдсэн байна.

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн мэдээллээр нийгмийн даатгалын сангийн

орлого 2019 оны байдлаар 42158.7 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс

8443.9 (25.0%) сая төгрөгөөр өссөн байна.

Нийгмийн даатгалын сангийн орлого 2019 онд өмнөх оны мөн үеэс 8443.9

сая төгрөгөөр нэмэгдэхэд тэтгэврийн даатгал 5404.0 (25.5%) сая төгрөг,

эрүүл мэндийн даатгал 1287.8 (23.1%), ҮОМШӨ-ний даатгал 893.2 (25.3%)

сая төгрөг, тэтгэмжийн даатгал 612.4 (25.4%) сая төгрөг, ажилгүйдлийн

даатгал 246.5 (25.1%) сая төгрөгөөр өссөн байна.

Нийгмийн даатгалын сангийн зарлага 51537.1 сая.төг болж өмнөх оны

мөн үеэс 6089.6(13.4%) сая.төгрөгөөр өссөн байна

Зарлагыг бүтцээр нь авч үзвэл тэтгэврийн даатгалын сангаас 38297.2

(74.3%) сая.төг, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 6122.6 (11.9%) сая.төг,

ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас 3151.5 (6.1%) сая.төг, тэтгэмжийн

даатгалын сангаас 2880.39 (5.6%) сая.төг, ажилгүйдлийн даатгалын сангаас

1084.9 (2.1%) сая төгрөгийг зарцуулжээ.



БОЛОВСРОЛ

2019/2020 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын 22 сургуульд 13971 сурагч

суралцаж байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 962(7.4%)-оор өссөн байна.

Ерөнхий боловсролын сургуульд

Мэргэжил сургалт, үйлдвэрлэлийн төвд
Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, Төмөр замын мэргэжлийн сургалт

үйлдвэрлэлийн төвд 755 оюутан суралцаж байгаа өмнөх оны мөн үеэс 178(30.8)-

аар өсчээ.

Их, дээд сургууль, коллежид

АШУҮИС-д 475 оюутан суралцаж байгаа өмнөх оноос 91(16.1)-ээр буурчээ.

Бүх шатны сургуульд суралцагчид

13395
13586

13983 14152

15201

2015 2016 2017 2018 2019



Аймгийн Цагдаагийн газраас ирүүлсэн мэдээгээр 2019 онд 550 хэрэг бүртгэгдэж, гэмт

хэргийн улмаас 222 хүн гэмтэж, 24 хүн нас барсан байна. Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо

өмнөх оны мөн үеэс 33 (6.4%)-аар , гэмтсэн хүний тоо 72 (48.0%) -оор нэмэгдэж, нас

барсан хүний тоо 3 (11.1%)-аар буурсан байна.

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийг төрлөөр нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал хүний өмчлөх

эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 4 (1.8%)-өөр, олон нийтийн аюулгүй байдал, ашиг сонирхлын

эсрэг гэмт хэрэг 4 (40.0%)-өөр, хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны эсрэг гэмт хэрэг 3

(75.0%)-аар, нийтийн албаны ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэг 9 (64.3%)-өөр, үндэсний

аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 21 (95.5%)-ээр буурч бусад төрлийн гэмт хэрэг

нэмэгджээ.

Гэмт хэргийн улмаас иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжид 3558.9 сая төгрөгийн хохирол

учирсан нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 1257.9 (54.7 %) сая төгрөгөөр өссөн

байна. Учирсан хохирлын 1972.2 (55.4%) сая төгрөг эргэн төлөгдсөн байна.

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо, үйлдэгдсэн цагаар 

ГЭМТ ХЭРЭГ

06.00 -14.00
27.6%

14.00-19.00
23.8%

19.00 - 22.00
16.4%

22.00 - 06.00
32.2%

665 654

517
550

2016 2017 2018 2019



Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо, сумаар

Гэмт хэргийн тоо өмнөх оны мөн үеэс

Айраг, Мандах, Сайхандулаан, Хатанбулаг,

Улаанбадрах, Хөвсгөл, Замын-үүд сумдад

буурч, бусад сумдад гэмт хэргийн тоо

нэмэгдсэн байна.
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БАНК, ЗЭЭЛ

108231.8 118984.1

2018 2019

2018 2019

286031.9 289574.6

- Иргэдийн мөнгөн хадгаламж

5.7 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн

- Нэг хадгаламж эзэмшигчдэд

1638.9 мянган төгрөг ногдож

байна

- Нэг хүнд дундажаар 1709.5

мянган төгрөг ногдож байна.

-Хадгаламж эзэмшигчийн тоо

0.8 % нэмэгдсэн

-Хадгаламжийн үлдэгдэл 9.9%

өссөн

- Зээлдэгчийн тоо 14.7 хувиар

нэмэгдсэн

- Нийт зээлийн үлдэгдэл 1.2

хувиар өссөн



МӨНГӨ,ЗЭЭЛ

Бизнеси
йн зээл

16%

Хэрэглээни
й зээл

63%

Орон 
сууцны 

зээл
12%

ХАА-н 
зээл
7%

Төслийн 
зээл
2%

ЗЭЭЛ,төрлөөр, дүнд эзлэх 

хувиар 2019 оны 12 сард 

Зээлдэгчийн тоо, зээлийн төрлөөр 

2019 моны 12 сард 



ТӨСӨВ, САНХҮҮ

28466.1 79334.0 61587.2 69022.3

2019 20192018 2018

2019 онд орон нутгийн төсөвт 79334.0 сая төгрөгийн орлого

төвлөрүүлж, 69022.3 сая төгрөг зарцуулжээ.



ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН ИНДЕКС 

Ерөнхий индекс өмнөх сартай харьцуулахад 1.4 хувиар

өсөхөд: хүнсний бараа, согтууруулах бус ундааны бүлэг 2.8

хувь, согтууруулах ундаа, тамхины бүлэг 0.9 хувь, хувцас бөс

бараа, гутал 2.1 хувь, гэр ахуйн тавилгын бүлэг 1.7 хувь, эм

тариа эмнэлэгийн үйлчилгээний бүлэг 0.7 хувь, тээвэрийн бүлэг

0.6 хувь, амралт чөлөөт цаг соёлын барааны бүлэг 0.1 хувь,

зочид буудал, зоогийн газар, дотуур байрны үйлчилгээний бүлэг

3.4 хувь, бусад бараа үйлчилгээний үнэ 0.1 хувиар тус тус өссөн

нь голлон нөлөөлсөн байна.

Ерөнхий индекс өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 5.9

хувиар өсөхөд: хүнсний бараа, согтууруулах бус ундааны бүлэг

11.2 хувь, согтууруулах ундаа, тамхины бүлэг 4.3 хувь, хувцас бөс

бараа, гуталын бүлэг 6.6 хувь, орон сууц, ус, цахилгаан, түлшний

бүлэг 6.9 хувь, гэр ахуйн тавилгын бүлэг 4.8 хувь, эм тариа

эмнэлэгийн үйлчилгээний бүлэг 0.6 хувь, амралт чөлөөт цаг

соёлын барааны бүлэг 2.9 хувь, боловсролын үйлчилгээнйи бүлэг

9.9 хувь, зочид буудал, зоогийн газар, дотуур байрны

үйлчилгээний бүлэг 12.3 хувь, бусад бараа үйлчилгээний үнэ 3.8

хувиар тус тус өссөн нь голлон нөлөөлсөн байна.



Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ тарифын индекс, 

2015 - 2019 оны сар бүрээр (өмнөх оны 12-р сар=100)



Инфляци нь үнийн ерөнхий түвшний өөрчлөлтийг харуулах бөгөөд

хэрэглээний, бараа үйлчилгээний индекс(ХҮИ)-ээр "хувь"-иар

илэрхийлэгдэнэ

Хамгийн бага

өсөлт 

Хамгийн их 

өсөлт 

2015 VIII

97.1

2014.XII

110.3

Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнийн сарын өөрчлөлт, 
сүүлийн 5 жилээр, хувиар (өмнөх оны 12-р сар=100)



Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ тарифын индекс, 

2018-2019 оны сар бүрээр ( өмнөх сар= 100)



ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

Аймгийн хэмжээнд 2019 оны эцэст 2404.2 мянган толгой мал тоологдсон.

Нийт мал сүрэг 2018 оноос 11.9 хувь буюу 256.1 мянган толгойгоор өсчээ.

АДУУ:

152.6 мянган 

толгой, өмнөх 

оноос 9.1 хувиар 

өслөө.

ТЭМЭЭ:

43.5 мянган 

толгой, өмнөх 

оноос 1.6 хувиар 

өслөө.

ҮХЭР:

91.9 мянган 

толгой, өмнөх 

оноос 14.0

хувиар өслөө.

ХОНЬ:

1021.6 мянган 

толгой, өмнөх 

оноос 10.3

хувиар өслөө.

ЯМАА:

1094.6 мянган 

толгой, өмнөх 

оноос 14.2

хувиар өслөө.

2019 онд оны эхний нийт хээлтэгч малын 759.6 (81.7%) мянган эх мал төллөж,

гарсан төлийн 760.3 (98.9%) мянган төл бойжуулжээ. Үүнийг өмнөх онтой

харьцуулахад бойжсон төл 15.2 хувиар өссөн байна.

2019 онд 8.6 мянган толгой мал зүй бусаар хорогдсон нь оны эхний малын 0.4

хувьтай тэнцэж байна.



925.8

Нэг саяас дээш толгой мал тоолуулсан он, малын тоо,

мянган.толгой

(1021.6) (1094.6)

2019 он 2019 он

2019 он

(152.6)
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ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ



2019 оны 12-р сард аж үйлдвэрийн

салбарт оны үнээр 195.7 тэрбум

төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн

нь өмнөх оноос 18.2 (8.5%) тэрбум
төгрөгөөр буурчээ.

Аж үйлдвэрийн салбарын борлуулсан

бүтээгдэхүүн 2019 оны 12-р сард 298.8

тэрбум төгрөгт хүрч, өмнөх оноос

22.1(6.9%) тэрбум төгрөгөөр буурсан
байна.

АЖ ҮЙЛДВЭР



Аж үйлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлт салбарт эзлэх хувиар 

2019 он2018 он

2019 онд өмнөх оноос \пунктээр\

УҮГ      0.9                        Компани         1.0 Өрхийн аж ахуй   0.1
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