


ЭРҮҮЛ МЭНД

Он гарсаар эхийн эндэгдэл гараагүй

Он гарсаар нялхсын эндэгдэл 11 байна.

Дорноговь аймгийн хэмжээнд 2020 оны эхний 9 сард 1060 эх амаржиж, 1068 хүүхэд

шинээр мэндэлж, 256 хүн нас барсан байна. Амаржсан эхийн тоо өмнөх оны мөн үеэс

90(9.3%)-ээр, төрсөн хүүхдийн тоо өмнөх оны мөн үес 93(9.5%)-аар тус тус өсч, нас

барсан хүний тоо өмнөх оны мөн үеэс 34(11.7%)-өөр буурсан байна.

Халдварт өвчний 558 тохиолдол бүртгэгдсэн нь өмнөх

оны мөн үеэс 214-өөр буюу 27.7 хувиар буурчээ.

Халдварт өвчний тохиолдол буурахад заг хүйтэн 25.8

хувиар, трихоминиаз 41.1 хувиар, тэмбүү 35.0 хувиар

буурсан тус тус голлон нөлөөлжээ.



Нас баралт, өвчний шалтгаанаар, хувь. 2020 оны 09 сард

ЭРҮҮЛ МЭНД
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БҮРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙ ИРГЭД

320

Хөдөлмөрийн хэлтэст ажил хайж

бүртгүүлсэн иргэд 2020 оны 09

сарын эцэст 320 болсны 272(85%) нь

бүртгэлтэй ажилгүй иргэд, 48(15%)

нь ажилтай боловч өөр ажил хайж

байгаа иргэд байна.

31.9%

Өмнөх оны 

мөн үе

Өмнөх

сараас

6.7%

Нийт бүртгэлтэй ажилгүй иргэд

171

Нийт бүртгэлтэй ажилгүй иргэд нь

өмнөх оны мөн үеийнхээс

150(31.9%) хүнээр, өмнөх сараас

43(6.7%) хүнээр тус тус буурчээ.

Хөдөлмөрийн хэлтэст 2020 оны

эхний 9 сарын байдлаар 419 иргэн

шинэ ажлын байранд орж,

бүртгэлтэй байсан 988 иргэн ажилд

зуучлагдан орж, өмнөх сарын

бүртгэлээс 116 иргэн ажил идэвхтэй

хайхгүй байгаа шалтгаанаар

хасагдсан байна.



Бүртгэлтэй ажил хайгч иргэд, боловсролын түвшнээр, 

2020 оны 09 сард

БҮРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙ ИРГЭД
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НИЙГМИЙН ДААТГАЛ, ХАЛАМЖ

Нийгмийн даатгалын сан

2020 оны эхний 9 сард даатгалын

сангийн

 орлого 29971.4 сая төгрөг /өмнөх мөн

үеэс 2.0 % /

 зарлага 44327.5 сая төгрөг /өмнөх

оны мөн үеэс 17.2 % / болжээ.

Зарлагыг бүтцээр нь авч үзвэл

тэтгэврийн даатгалын сангаас

32994.6(74.4%) сая.төг, эрүүл мэндийн

даатгалын сангаас 5423.0(12.2%)

сая.төг, тэтгэмжийн даатгалын сангаас

2625.3(5.9%) сая.төг, ҮОМШӨ-ний

даатгалын сангаас 2090.7(4.7%) сая

төгрөг, ажилгүйдлийн даатгалын сангаас

1193.9(2.7%) сая төгрөгийг зарцуулжээ.

Нийгмийн халамжийн сан

Нийгмийн халамжийн сангаас 2020 оны

эхний 9 сард

 23257 мянган хүнд /өмнөх мөн үеэс

4.0% /

 6679.8 сая төгрөгийн тэтгэвэр,

тэтгэмж /өмнөх оны мөн үеэс 5.6% /

олгожээ.

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж

авсан хүний тоо өсөхөд ахмад настанд

үзүүлсэн тусламж, хөнгөлөлт авсан хүн

880(22.8%)-аар буурсан нь голлон

нөлөөлөв.



Аймгийн Цагдаагийн газраас ирүүлсэн мэдээгээр 2020 оны эхний 9 сарын байдлаар 321

хэрэг бүртгэгдэж, гэмт хэргийн улмаас 92 хүн гэмтэж, 19 хүн нас барсан байна.

Бүртгэгдсэн гэмт хэргийн тоо өмнөх оны мөн үеэс 118(26.9%)-аар, гэмтсэн хүний тоо

72(43.9%) -оор, нас барсан хүний тоо 8(29.6%)-аар тус тус буурсан байна.

ГЭМТ ХЭРЭГ

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

мэндэд хохирол учруулсан гэмт хэрэг 65(48.1%)-аар, улсын хилээр хууль бусаар эд

зүйлс нэвтрүүлсэн гэмт хэрэг 16(57.1 %)-аар, хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй

байдлын эсрэг гэмт хэрэг 15(62.5%)-аар, хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн

хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 11(32.4%)-ээр, хүн амьд явах эрхийн

эсрэг гэмт хэрэг 10(47.6%)-аар, авилгын гэмт хэрэг 2(50.0%)-оор тус тус буурчээ.

Гэмт хэргийн улмаас иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжид 1962.0 сая төгрөгийн хохирол

учирсан нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 933.2(32.2%) сая төгрөгөөр буурсан

байна. Учирсан хохирлын 560.5(60.1%) сая төгрөг эргэн төлөгдсөн байна.
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ГЭМТ ХЭРЭГ
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МӨНГӨ, ЗЭЭЛ

113950.3 146846.2

2019.IX 2020.IX

2019.IX 2020.IX
286459.8 266163.3

- Нийт хадгаламж 146.8 тэрбум

төгрөгөөр нэмэгдсэн

- Нэг хадгаламж эзэмшигчдэд

1924.6 мянган төгрөг ногдож байна

- Нэг хүнд дундажаар 2109.9

мянган төгрөг ногдож байна.

-Хадгаламж эзэмшигчийн тоо 6.0

% өссөн байна.

- Иргэдийн хугацаатай

хадгаламжийн үлдэгдэл 28.9

хувиар өссөн

-Зээлдэгчийн тоо 11.9 хувиар

өссөн

-Нийт зээлийн үлдэгдэл 7.0 хувиар

буурсан



ЗЭЭЛ, төрлөөр,  дүнд эзлэх хувиар               

2020 оны 09 сард 

Зээлдэгчийн тоо, зээлийн төрлөөр, 

2020 оны 09 сард 

МӨНГӨ, ЗЭЭЛ
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55116.8 25761.1 46586.0 53960.3

2020 I-IX 2020 I-IX2019 I-IX 2019 I-IX

ТӨСӨВ, САНХҮҮ

2020 оны эхний 09 сарын байдлаар орон нутгийн төсөвт

25761.1 сая төгрөгийн орлого төвлөрүүлж, 53960.3 сая төгрөг

зарцуулжээ.
/2019 оны орон нутгийн төсвийн орлогод улсын төсөв, орон

нутгийн төсөв хоорондын шилжүүсэн орлогын дүнг оруулж

тооцсон/



ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН ИНДЕКС 

Ерөнхий индекс өмнөх сартай харьцуулахад 0.9

хувиар буурахад: хүнсний бараа, согтууруулах бус

ундааны бүлэг 2.8 хувь, тээврийн бүлэг 0.9 хувь, бусад

бараа үйлчилгээний үнэ 0.5 хувиар буурсан нь

нөлөөлсөн байна.

Ерөнхий индекс өмнөх оны мөн үетэй

харьцуулахад 2.4 хувиар өсөхөд: хүнсний бараа,

согтууруулах бус ундааны бүлэг 6.1 хувь, согтууруулах

ундаа, тамхины бүлэг 1.6 хувь, хувцас бөс бараа,

гутлын бүлэг 5.8 хувь, орон сууц, ус, цахилгаан,

түлшний бүлэг 1.1 хувь, гэр ахуйн тавилгын бүлэг 5.7

хувь, эм тариа эмнэлэгийн үйлчилгээний бүлэг 2.2 хувь,

холбооны хэрэгсэл, шуудангийн үйлчилгээний бүлэг 0.1

хувь, амралт чөлөөт цаг соёлын барааны бүлэг 0.1

хувь, зочид буудал, зоогийн газар, дотуур байрны

үйлчилгээний бүлэг 3.4 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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Бойжиж буй төлийн тоо, 2017-2020 оны 9 сарын байдлаар, толгой

Том малын зүй бус хорогдол, 2017-2020 оны 9 сарын байдлаар, толгой

2224

10291

4540
4776

2017 I-IX 2018 I-IX 2019 I-IX 2020 I-IX

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ

2017.I-IX 2018.I-IX 2019.I-IX 2020.I-IX

Бүгд 586705 599281 701158 739928

Унага 21649 21919 24267 26557

Тугал 16615 18153 18366 22972

Ботго 6668 6835 7195 8418

Хурга 286903 294822 345708 364341

Ишиг 254870 257552 305622 317640



Аж үйлдвэрийн салбарийн бүтээгдэхүүн

үйлдвэрлэлт 2020 оны 09 сард 133.7 тэрбум

төгрөгт хүрч, өмнөх оноос 15.8 хувиар буурсан

байна. Нийт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт буурахад

уул, уурхай олборлох салбарын үйлдвэрлэлт

өмнөх оноос 30.1 тэрбум төгрөгөөр буурсан нь

нөлөөлсөн байна

Аж үйлдвэрийн салбарын борлуулсан

бүтээгдэхүүн 2020 оны 09 сард 205.1 тэрбум

төгрөгт хүрч, өмнөх оноос 35.7(14.8%) тэрбум

төгрөгөөр буурчээ.

АЖ ҮЙЛДВЭР



Аж үйлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлт, салбарт эзлэх хувиар 

АЖ ҮЙЛДВЭР

2020 оны 09 сард

Оны эхний 09 сарын байдлаар өмнөх оноос уул, уурхай олборлох салбарын

үйлдвэрлэлт 13.1 пунктээр буурч, болосвруулах салбарын үйлдвэрлэлт 10.1 пунктээр,

Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалтын салбар 0.7 пунктээр, Усан хангамж, сувагжилтын

систем, хог хаягдал зайлуулах болон хүрээлэн буй орчныг дахин сэргээх үйл

ажиллагааны салбар 2.2 пунктээр тус тус өссөн байна.
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ЦАГ УУР 

2020 оны 9 дүгээр сард 

Агаарын дундаж температур ( ºС)

Хамгийн бага температур

Дэлгэрэх сум 

Хамгийн их температур

Хатанбулаг  сум 

13.5 ºС

16.8 ºС




