


ЭРҮҮЛ МЭНД

Он гарсаар эхийн эндэгдэл гараагүй

Он гарсаар нялхсын эндэгдэл 2 гарсан байна.

Дорноговь аймгийн хэмжээнд 2019 оны 02 сард 213 эх амаржиж, 217 хүүхэд шинээр 

мэндэлжээ. Амаржсан эхийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 15(6.6)-аар, төрсөн хүүхдийн тоо 

өмнөх оны мөн үес 11(4.8)-аар тус тус буурсан байна.  2019 оны 02 сарын байдлаар 

57 хүн нас барсан нь өмнөх оны мөн үеэс 13(22.8)-оор өсчээ. 

Халдварт өвчний 131 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өмнөх 

оны мөн үеэс 32-оор буюу 32.3 хувиар өсчээ. . 

Халдварт өвчний тохиолдол өсөхөд тэмбүү 2.1 дахин, 

трихоминиаз 3.1 дахин, цусан суулга 1.5 дахин, бусад төрлийн 

өвчин 2.0 дахин өссөн нь голлон нөлөөлжээ.



Нас баралт, өвчний шалтгаанаар, хувь. 2019 оны 02 сард

ЭРҮҮЛ МЭНД
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БҮРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙ ИРГЭД

504

Хөдөлмөрийн хэлтэст ажил хайж

бүртгүүлсэн иргэд 2019 оны 02 сарын

эцэст 504 болсны 477 (94.6%) нь

бүртгэлтэй ажилгүй иргэд, 27 (5.4%) нь

ажилтай боловч өөр ажил хайж байгаа

иргэд байна.

Нийт ажилгүй иргэдийн 255 (50.5 %) нь

эмэгтэйчүүд байна.

51.5%
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мөн үе

Өмнөх
Сараас

464

Нийт бүртгэлтэй ажилгүй иргэд

47 иргэн ажилд 
зуучлагдан оржээ

255

Нийт бүртгэлтэй ажилгүй иргэд нь өмнөх

оны мөн үеийнхээс 536(51.5 %) хүнээр,

өмнөх сараас 375(42.7%) хүнээр буурсан

байна.

Хөдөлмөрийн хэлтэст 2019 оны 02-р сард

1 иргэн шинээр бүртгүүлж, бүртгэлтэй

байсан 47 иргэн ажилд зуучлагдан орж,

541 иргэн ажил идэвхтэй хайхгүй байгаа

шалтгаанаар бүртгэлээс хасагдсан байна.



Бүртгэлтэй ажил хайгч иргэд, боловсролын түвшнээр, 

2019 оны 02 сард

БҮРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙ ИРГЭД



НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ

Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газрын мэдээллээр нийгмийн халамжийн

сангаас 2019 оны 02 сарын эцэст нийгмийн халамжийн сангаас 18154 иргэнд

1805.5 сая төгрөгийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгожээ.

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн мэдээллээр нийгмийн даатгалын сангийн

орлого 2019 оны 02 сарын байдлаар 6827.2 сая төгрөг болж, өмнөх оны

мөн үеэс 1995.1(41.3%) сая төгрөгөөр өссөн байна.

Нийгмийн даатгалын сангийн орлого 2019 оны 2 сард өмнөх оны мөн үеэс 1995.1

сая төгрөгөөр нэмэгдэхэд тэтгэврийн даатгал 1259.7(41.5%) сая төгрөг,

тэтгэмжийн даатгал 143.9 (41.9%) сая төгрөг, эрүүл мэндийн даатгал 321.4

(39.6%) ҮОМШӨ-ний даатгал 211.2 (42.2%) сая төгрөг, ажилгүйдлийн даатгал 58.9

(42.7%) сая төгрөгөөр өссөн нь нөлөөлсөн байна.

Нийгмийн даатгалын сангийн зарлага 8480.2 сая.төг болж өмнөх оны мөн

үеэс 1457.0(20.7%) сая.төгрөгөөр өссөн байна.

Зарлагыг бүтцээр нь авч үзвэл тэтгэврийн даатгалын сангаас 7956.6 (70.2%)

сая.төг, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 1416.5 (16.7%) сая.төг, тэтгэмжийн

даатгалын сангаас 473.4 (5.6%) сая.төг, ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас 458.3

(5.4%) сая.төг, ажилгүйдлийн даатгалын сангаас 175.4 (2.1%) сая төгрөгийг

зарцуулжээ.



Аймгийн Цагдаагийн газраас ирүүлсэн мэдээгээр 2019 оны 02 сарын байдлаар

108 хэрэг бүртгэгдэж, гэмт хэргийн улмаас 30 хүн гэмтэж, 8 хүн нас барсан

байна. Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 8 (8.0%)-аар, гэмтсэн

хүний тоо 10(50.0%) -аар, нас барсан хүний тоо 2 (33.3%)-оор нэмэгдсэн байна.

байна.

Гэмт хэргийн улмаас иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжид 258.2 сая төгрөгийн

хохирол учирсан нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 195.1 (4.1 дахин) сая

төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Учирсан хохирлын 173.2 (67.1%) сая төгрөг эргэн

төлөгдсөн байна.

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо, үйлдэгдсэн цагаар 
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МӨНГӨ, ЗЭЭЛ

81819.4 102796.7
.3

2018.II 2019.II

2018.II 2019.II

212381.4 290354.2

-Иргэдийн мөнгөн хадгаламж

20.9 тэрбум төгрөгөөр

нэмэгдсэн

- Нэг хадгаламж эзэмшигчдэд

1431.7 мянган төгрөг ногдож

байна

- Нэг хүнд дундажаар 1477.0

мянган төгрөг ногдож байна.

-Хадгаламж эзэмшигчийн тоо

1.7 % нэмэгдсэн

-Хадгаламжийн үлдэгдэл

25.6% өссөн

- Зээлдэгчийн тоо 19.0 хувиар

нэмэгдсэн

- Зээлийн өрийн үлдэгдэл 36.7

хувиар өссөн



ЗЭЭЛ, төрлөөр,  дүнд эзлэх хувиар               

2019 оны 2 сард 

Зээлдэгчийн тоо, зээлийн 

төрлөөр, 2019 оны 2 сард 

МӨНГӨ, ЗЭЭЛ
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3526.4 3497.6 7258.2 8466.5

2019 II 2019 II2018 II 2018 II

ТӨСӨВ, САНХҮҮ

2019 оны 02 дүгээр сарын байдлаар орон нутгийн төсөвт 3497.6 сая

төгрөгийн орлого төвлөрүүлж, 8466.5 сая төгрөг зарцуулжээ.



ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН ИНДЕКС 

Ерөнхий индекс өмнөх сартай харьцуулахад 0.3

хувиар өсөхөд: хүнсний бараа, согтууруулах

бус ундааны бүлэг 1.2 хувь, хувцас бөс бараа,

гутал 0.4, орон сууц, ус, цахилгаан, түлшний

бүлэг 0.2 хувь, амралт чөлөөт цаг соёлын

барааны бүлэг 1.7 хувиар тус тус өссөн нь

голлон нөлөөлсөн байна.

Ерөнхий индекс өмнөх оны мөн үетэй

харьцуулахад 5.3 хувиар өсөхөд: хүнсний

бараа, согтууруулах бус ундааны бүлэг 1.2

хувь, хувцас бөс бараа, гутал 0.4, орон сууц,

ус, цахилгаан, түлшний бүлэг 0.2 хувь, амралт

чөлөөт цаг соёлын барааны бүлэг 1.7 хувиар

тус тус өссөн нь голлон нөлөөлсөн байна.



Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ тарифын индекс, 

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



Бойжиж буй төлийн тоо, 2016-2019 оны 2-р сарын байдлаар, толгой

2016.I-II 2017.I-II 2018.I-II 2019.I-II

Бүгд 2366 1760 11255 5939

Ботго 2 11 8 84

Унага 152 36 130 163

Тугал 3 8 24 31

Хурга 1247 1445 6985 4754

Ишиг 962 160 4198 907

Том малын зүй бус хорогдол, 2016-2019 оны 2-р сарын байдлаар, толгой

21496

587 576 158

2016 I-II 2017 I-II2 2018 I-II 2019 I-II

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ



2019 оны 02-р сард аж үйлдвэрийн салбарт оны

үнээр 32.3 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн

үйлдвэрлэсэн нь өмнөх оноос 22.0 (3.1 дахин)
тэрбум төгрөгөөр өслөө.

Үүнд уул уурхай, олборлолтын салбар өмнөх

оноос 7.0 тэрбум төгрөгөөр, мөн боловсруулах

салбарын үйлдвэрлэлт өмнөх оноос 14.8 тэрбум

төгрөгөөр тус тус өсчээ.

Аж үйлдвэрийн салбарын борлуулсан

бүтээгдэхүүн 2019 оны 02-р сард 37.9 тэрбум

төгрөгт хүрч, өмнөх оноос 18.6(96.8%) тэрбум
төгрөгөөр өслөө.

АЖ ҮЙЛДВЭР



Аж үйлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлт салбарт эзлэх хувиар 

2019 оны 02 сар2018 он 02 сар

2019 оны 02 сард өмнөх оны мөн үеэс \пунктээр\

УҮГ      9.3                        Компани         9.9 Өрхийн аж ахуй   0.6
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