ДОРНОД АЙМГИЙН НИЙГЭМ ЭДИЙН
ЗАСГИЙН БАЙДАЛ
(2014 оны 4 дүгээр сарын байдлаар)
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Агуулга
1. Дорнод аймгийн нийгэм, эдийн засгийн байдал
2. Хүн амын мэдээллийн сан

ХҮН АМ, НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Эрүүл мэнд
Аймгийн хэмжээнд нийт 661 эх амаржиж, амьд төрсөн хүүхдийн тоо 660
болж өнгөрсөн оны мөн үеийнхээс амаржсан эхийн тоо 15 буюу 2.2%-иар,
хүүхдийн тоо 22 буюу 3.2%-иар тус тус буурчээ.

Хүн амын нас баралт 166 тохиолдол
бүртгэгдсэн нь 1000 хүн ам тутамд 2.22
ноогдож, өнгөрсөн оны мөн үетэй
харьцуулахад 24 буюу 14.4%-иар өссөн
байна.
Бүртгэгдсэн
өвчлөл
14461
тохиолдол байгаа ба үүнээс халдварт
өвчин 788 тохиолдол бүртгэгдсэн байна.
Нийт халдварт өвчний 67.4 хувийг БЗХӨ
эзэлж байна.
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ХҮН АМ, НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Гэмт хэрэг
2014 îíû 4 дүгээр сарын байдлаар 198 ãýìò õýðýã ãàðч ¿¿íèé óëìààñ 12
õ¿í íàñ áàðæ, 364.4 ñàÿ òºãðºãèéí õîõèðîë óчèðчýý. Нийт гарсан ãýìò
õýðãèéí 51 хэргийг 46 õ¿í ñîãòóóãààð ¿éëäñýí áàéíà. Учирсан хохирлын
хэмжээг 2013 оны мөн үетэй харьцуулахад 51.1 сая төгрөгөөр өссөн
байна.

Дорнод аймгийн хэмжээнд гарсан
нийт гэмт хэргийн тоо өмнөх оны
мөн үеэс 97 хэргээр буюу 32.9
хувиар буурсан үзүүлэлтэй байна.
Гарсан гэмт хэрэг нь зүүн бүсийн
39.2 хувийг эзэлж байна.

ХҮН АМ, НИЙГМИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ - Хөдөлмөр
2014 оны эхний 4 сарын байдлаар
277 иргэн ажлын шинэ байранд
ажилд
орсон
байна.
Эдгээр
хүмүүсийг мэргэжлээр нь авч үзвэл
худалдаа үйлчилгээний мэргэжлийн
ажилд 51, хөдөө аж ахуй, ой, загас
агнуурын мэргэжлийн ажилд 90,
үйлдвэрлэл, уул уурхайн салбарт
25, боловсруулах салбарт 70, бусад
салбарт 41 хүн шинээр ажилд орсон
байна.
Бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн тоо,
2014 оны 4 дүгээр сарын байдлаар

Шинээр ажлын байранд орсон иргэд
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МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Хэрэглээний үнийн индекс
Үндэсний
статистикийн
хорооноос
батлагдсан
маягтын дагуу 12 бүлгийн
214 нэр төрлийн бараа,
үйлчилгээний үнийн мэдээг
сар
бүр
цуглуулан
ажилладаг.
Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ улсын хэмжээнд 2014 оны 4
дүгээр сард өмнөх сарынхаас 1.0 хувь, оны эхнээс 4.6 хувь, өмнөх оны
мөн үеийнхээс 12.3 хувиар өслөө.
Хэрэглээний
бараа,
үйлчилгээний үнийн өсөлтөнд
4 дүгээр сарын 1.0 хувийн
өсөлтийн 0.7 нэгж (64.1 хувь)
нь хүнсний бараа, ундаа,
усны бүлгийн үнийн өсөлтөөс;
0.1 нэгж (11.6 хувь) нь хувцас,
бөс бараа, гутлын бүлгийн
үнийн өсөлтөөс шалтгаалсан
байна.
Аймгуудад
0.2-2.3
хувиар өссөн байна.

МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Төсөв, тээвэр, холбоо
Төсөв, санхүү: Аймгийн төсвийн орлого 17940.9 сая төгрөг
төлөвлөгдсөнөөс гүйцэтгэлээр 18046.9 сая төгрөг болж үүнээс
урсгал орлого 2216.1 сая төгрөг төлөвлөгдсөнөөс гүйцэтгэлээр
3263.1 сая төгрөгт хүрч 1047.1 сая.төгрөгөөр буюу 47.2 хувиар
давж биелэлээ.

Òýýâýð, õîëáîî, íèéòèéí àæ àõóé: Àéìãèéí Õîëáîîíû
ãàçðûí íèéò îðëîãî 141.4 ñàÿ òºãðºãò õ¿ðñíèé 44.7 õóâèéã õ¿í
àìààñ îðñîí îðëîãî ýçýëæ áàéíà. Øóóäàí үйлчилгээний ãàçàð
2.0 ìÿíãàí çîð÷èã÷ òýýâýðëýæ, 64.0 ìÿíãàí õ¿í êì-èéí çîð÷èã÷
ýðãýëòèéí àæèë ã¿éöýòãýí, 8.7 сая.òºãðºãèéí îðëîãî, Авто
тээврийн газар 8.1 ìÿíãàí çîð÷èã÷ òýýâýðëýæ, 5346.4 ìÿíãàí
õ¿í êì-èéí çîð÷èã÷ ýðãýëòèéí àæèë ã¿éöýòãýí 20,3 сая
òºãðºãèéí îðëîãîòîé àæèëëàæýý.
Íèéòèéí àæ àõóé ÕХÊ 690.3 ñàÿ òºãðºãèéí îðëîãîòîé
àæèëëàñíû 37.7 õóâü íü õ¿í àìûí õýðýãöýýíä íèéë¿¿ëñýí óñ
áîðëóóëòûí îðëîãî ýçýëæ áàéíà.

МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Хөдөө аж ахуй
Төллөлтийн хувь
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4 сарын áàéäëààð ìàë òºëëºëò 415604
төл авснаас 99.8 хувь нь бойжиж áàéíà.
Тîì ìàëûí ç¿é áóñûí õîðîãäîë 6151
òîëãîéä õ¿ðñíýýñ òýìýý 51, àäóó 382, ¿õýð
519, õîíü 2958, ÿìàà 2241 òîëãîéä
õ¿ðëýý.
ªíãºðñºí îíû ìºí ¿åòýé
õàðüöóóëàõàä 32174 òîëãîéãîîð буурчээ.
Нийт хорогдлын 26.6 хувийг Баяндун
сумын хорогдол эзэлж байна.
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Эхний 4 сарын байдлаар төллөлтийн хувь улсын хэмжээнд 69.2 хувьтай байгаа хамгийн өндөр
хувьтай аймаг нь Орхон аймаг 82.2 хувьтай байна. Харин хамгийн бага хувьтай аймаг нь Өмнөговь
аймаг 45.9 хувьтай байна. Манай аймгийн хувьд мал төллөлт 75.1 хувьтай байна.

МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ – Аж үйлдвэр
Аж үйлдвэрийн газрууд 15691.6 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэж, 15880.0 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүн борлууллаа. Энэ нь
өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад үйлдвэрлэлт 69.0% буюу 6411.0
сая.төг-өөр өсч, борлуулалт 80.8% буюу 7099.7 сая.төг-өөр өссөн
байна.
Адуунчулуун ХК 185.7 ìÿíãàí òîíí í¿¿ðñ îëáîðëîñîí áîë
ÄÁÝÕÑ ÕÊ 48821.8 ìÿí.êâò öàõèëãààí ýðчèì õ¿ч ¿éëäâýðëýæ, 102386.0
ìÿí.г.êàëîðè äóëààí õýðýãëýãчäýä ò¿ãýýæýý. Äîðíîä Ãóðèë ÕХÊ 2236.4
тн гурил, 893.5 тн хивэг, 265.4 òîíí òàëõ ¿éëäâýðëýëýý.
Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн,
борлуулалт. Сая төгрөгөөр
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ХҮН АМЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН ТАЛААР
Дорнод аймгийн Засаг даргын 2014 оны А/153 тоот “Хүн амын
мэдээллийн санг сайжруулах тухай” захирамжийн дагуу Засаг
захиргааны анхан шатны нэгжид хөтлөгдөж буй хүн ам, өрхийн
бүртгэлийн дэвтрийг онлайн горимд оруулах ажилд хийгдэж
байна.
Засаг
захиргааны
анхан
шатны
нэгжээсээ эхлэн бүх шатанд хүн ам, өрхийн
холбогдолтой тоо мэдээг үнэн зөв тодорхойлох,
тооллого хоорондын хүн амын тоог хянах,
тэдний нийгмийн үзүүлэлтээр мэдээллийн сан
бүрдүүлэх эх үүсвэр бол хүн ам, өрхийн
бүртгэлийн дэвтэр юм.
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