


ЭРҮҮЛ МЭНД

Он гарсаар эхийн эндэгдэл гараагүй

Он гарсаар нялхсын эндэгдэл 2 байна.

Дорноговь аймгийн хэмжээнд 20120 оны 01 сард 148 эх амаржиж, 149 хүүхэд шинээр

мэндэлж, 41 хүн нас барсан байна. Амаржсан эхийн тоо өмнөх оны мөн үеэс

40(37.0%)-өөр, төрсөн хүүхдийн тоо өмнөх оны мөн үес 39(35.5%)-өөр тус тус өсч, нас

барсан хүний тоо өмнөх оны мөн үеэс 6(14.6%)-аар буурсан байна.

Халдварт өвчний 121 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өмнөх

оны мөн үеэс 36-аар буюу 42.4 хувиар өсчээ.

Халдварт өвчний тохиолдол өсөхөд заг хүйтэн 92.3 хувь,

бусад төрлийн өвчин 3 дахин өссөн нь тус тус голлон

нөлөөлжээ.



Нас баралт, өвчний шалтгаанаар, хувь. 2020 оны 01 сард

ЭРҮҮЛ МЭНД
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БҮРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙ ИРГЭД

243

Хөдөлмөрийн хэлтэст ажил хайж

бүртгүүлсэн иргэд 2020 оны 01

сарын эцэст 243 болсны 241(99.2%)

нь бүртгэлтэй ажилгүй иргэд, 2

(0.8%) нь ажилтай боловч өөр ажил

хайж байгаа иргэд байна.

85.5%

Өмнөх оны 

мөн үе
Өмнөх

сараас

72.4%

Нийт бүртгэлтэй ажилгүй иргэд

114

Нийт бүртгэлтэй ажилгүй иргэд нь

өмнөх оны мөн үеийнхээс

1434(85.5%) хүнээр, өмнөх сараас

636(72.4%) хүнээр тус тус буурчээ.

Хөдөлмөрийн хэлтэст 2020 оны 01

сарын байдлаар шинэ ажлын байр,

ажилд зуучлагдан орсон иргэн

бүртгэгдээгүй байна.



Бүртгэлтэй ажил хайгч иргэд, боловсролын түвшнээр, 

2020 оны 01 сард

БҮРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙ ИРГЭД



НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ

Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газрын мэдээллээр нийгмийн халамжийн

сангаас 2020 оны 01 сард нийгмийн халамжийн сангаас 7470 иргэнд 523.1

сая төгрөгийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж олгожээ.

Нийгмийн даатгалын хэлтсийн мэдээллээр нийгмийн даатгалын сангийн

орлого 2020 оны 01 сарын байдлаар 2814.0 сая төгрөг болж, өмнөх оны мөн

үеэс 294.2 (11.7%) сая төгрөгөөр өссөн байна.

Нийгмийн даатгалын сангийн орлого 2020 оны 01 сард өмнөх оны мөн үеэс

294.2 сая төгрөгөөр нэмэгдэхэд тэтгэврийн даатгал 188.5 (11.8%) сая төгрөг,

эрүүл мэндийн даатгал 469.1 (11.8%), ҮОМШӨ-ний даатгал 28.6 (11.1%) сая

төгрөг, тэтгэмжийн даатгал 20.3 (11.3%) сая төгрөг, ажилгүйдлийн даатгал

7.4 (10.7%) сая төгрөгөөр өссөн байна.

Нийгмийн даатгалын сангийн зарлага 4327.8 сая төгрөг болж өмнөх оны

мөн үеэс 368.3(9.3%) сая төгрөгөөр өссөн байна.

Зарлагыг бүтцээр нь авч үзвэл тэтгэврийн даатгалын сангаас 3307.6 (76.4%)

сая.төг, эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 389.2 (9.0%) сая.төг, тэтгэмжийн

даатгалын сангаас 364.3 (8.4%) сая.төг, ҮОМШӨ-ний даатгалын сангаас

99.7 (2.3%) сая.төг, ажилгүйдлийн даатгалын сангаас 167.0 (3.9%) сая

төгрөгийг зарцуулжээ.



Аймгийн Цагдаагийн газраас ирүүлсэн мэдээгээр 2020 оны 1 дүгээр сарын байдлаар 55

хэрэг бүртгэгдэж, гэмт хэргийн улмаас 12 хүн гэмтэж, 3 хүн нас барсан байна. Бүртгэгдсэн

гэмт хэргийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 10(15.4%)-аар, гэмтсэн хүний тоо 5(29.4%) -аар, нас

барсан хүний тоо 8(72.7%)-аар тус тус буурсан байна.

ГЭМТ ХЭРЭГ

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийг төрлөөр нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулбал өмчлөх

эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 1(5.3%)-ээр, улсын хилээр хууль бусаар эд зүйлс

нэвтрүүлсэн гэмт хэрэг 9(4 дахин)-өөр, хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг

2(40.0%)-оор өсч, хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын

журмын эсрэг гэмт хэрэг 3(75.0%)-аар, хүний эрүүл мэндэд хохирол учруулсан гэмт

хэрэг 10(50.0%)-аар, хүний амьд явах эрхийн эсрэг гэмт хэрэг 8(72.7%)-аар тус тус

буурчээ.

Гэмт хэргийн улмаас иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжид 125.0 сая төгрөгийн

хохирол учирсан нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 49.2 (28.2%) сая төгрөгөөр

буурсан байна. Учирсан хохирлын 34.5 (27.6%) сая төгрөг эргэн төлөгдсөн байна.
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МӨНГӨ, ЗЭЭЛ

104248.3 118800.4

2019.I 2020.I

2019.I 2020.I
291957.0 288942.4

-Иргэдийн мөнгөн хадгаламж

14.5 тэрбум төгрөгөөр

нэмэгдсэн

- Нэг хадгаламж эзэмшигчдэд

1631.9 мянган төгрөг ногдож

байна

- Нэг хүнд дундажаар 1706.9

мянган төгрөг ногдож байна.

-Хадгаламжийн үлдэгдэл 0.7

% өссөн

- Зээлдэгчийн тоо 4.6 хувиар

өссөн

- Зээлийн өрийн үлдэгдэл 1.0

хувиар буурсан



ЗЭЭЛ, төрлөөр,  дүнд эзлэх хувиар               

2020 оны 01 сард 

Зээлдэгчийн тоо, зээлийн төрлөөр, 

2020 оны 01 сард 

МӨНГӨ, ЗЭЭЛ

Бизнес
ийн 
зээл
16%

Хэрэглээн
ий зээл

62%

Орон 
сууцны 

зээл
12%

ХАА-н 
зээл
8%

Төслий
н зээл

2%



1557.1 2753.7 4503.0 5917.6

2020 I 2020 I2019 I 2019 I

ТӨСӨВ, САНХҮҮ

2020 оны эхний 01 сарын байдлаар орон нутгийн төсөвт 2753.7

сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлж, 5917.6 сая төгрөг зарцуулжээ.



ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН ИНДЕКС 

Ерөнхий индекс өмнөх сартай харьцуулахад 0.1 хувиар

өсөхөд: хүнсний бараа, согтууруулах бус ундааны

бүлэг 0.7 хувиар, согтууруулах ундаа, тамхины бүлэг

0.3 хувиар, эм тариа, эмнэлгийн үйлчилгээний бүлэг

0.1 хувиар, тээврийн бүлэг 0.1 хувиар, бусад бараа,

үйлчилгээний бүлэг 0.1 хувиар өссөн, бусад бараа

үйчилгээний бүлэг тогтвортой байна.

Ерөнхий индекс өмнөх оны мөн үетэй

харьцуулахад 4.7 хувиар өсөхөд: хүнсний бараа,

согтууруулах бус ундааны бүлэг 3.1 хувь,

согтууруулах ундаа, тамхины бүлэг 4.1 хувь, хувцас

бөс бараа, гуталын бүлэг 4.2 хувь, орон сууц, ус,

цахилгаан, түлшний бүлэг 6.7 хувь, гэр ахуйн

тавилгын бүлэг 2.8 хувь, эм, тариа, эмнэлгийн

үйлчилгээний бүлэг 2.9 хувь, боловсролын

үйлчилгээнйи бүлэг 18.6 хувь, зочид буудал, зоогийн

газар, дотуур байрны үйлчилгээний бүлэг 26.8 хувь,

бусад бараа үйлчилгээний үнэ 2.2 хувиар тус тус

өссөн нь голлон нөлөөлсөн байна.



Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ тарифын индекс, 

2019-2020 оны сар бүрээр ( өмнөх сар= 100)

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН ИНДЕКС 
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2020 оны 01-р сард аж үйлдвэрийн салбарт оны

үнээр 4.5 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн

үйлдвэрлэсэн нь өмнөх оноос 8.9(66.5%) тэрбум

төгрөгөөр буурлаа.

Аж үйлдвэрийн салбарын борлуулсан

бүтээгдэхүүн 2020 оны 01-р сард 18.6 тэрбум

төгрөгт хүрч, өмнөх оноос 5.9(24.2%) тэрбум

төгрөгөөр буурчээ.

АЖ ҮЙЛДВЭР



Аж үйлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлт салбарт эзлэх хувиар 

2020 оны 01 сар2019 он 01 сар

2019 оны 08 сард өмнөх оны мөн үеэс \пунктээр\

УҮГ  21.2                     ӨАА  1.3 Компани   22.5

АЖ ҮЙЛДВЭР

УҮГ
6.2%

Компани
93.2%

ӨАА
0.6%

УҮГ
27.4%
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70.7%

ӨАА
1.9%



2019 онд нийт 170117.4 сая төгрөгийн шинэ

барилга, өргөтгөл, шинэчлэлт, их засварын ажил

хийсэн нь өмнөх онтой харьцуулахад 59.8 хувиар

буурсан байна.

БАРИЛГА
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