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ХҮН АМЫН СТАТИСТИК

Дорнод аймгийнхүн ам 2019 оны эцэст 82.1 мянга болж, өмнөх оноос 0.1

мянган (0.1%) хүнээр өслөө.

Аймгийн хэмжээнд 2019 оны байдлаар 1927 хүүхэд төрсөн байна.

Төрсөн хүүхэд өмнөх оноос 30 (1.5%)-аар, нас барсан хүн 1 (0.2%)-аар тус

тус өсжээ. 1000 хүнд ногдох төрөлт 23.85, нас баралт 5.38, ердийн цэвэр

өсөлт 18.5 байна.

1000 хүнд ногдох төрөлт өмнөх оноос 1.04 пункт, нас баралт 0.16 пункт, хүн

амын ердийн цэвэр өсөлт 0.8 пунктээр тус тус буурлаа.



БҮРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙ ИРГЭД

Бүртгэлтэй ажилгүй иргэд 1203 127 нь ажилтай боловч өөр ажил хайж

байгаа иргэд

89.4% 10.6% Хөдөлмөр эрхлэлтийн байгууллагад ажил хайж бүртгүүлсэн иргэд 2019

оны эцэст 1203, үүнээс 1076 (89.4%) нь бүртгэлтэй ажилгүй иргэд, 127

(10.6%) нь ажилтай боловч өөр ажил хайж байгаа иргэд байна.
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Нийт бүртгэлтэй ажилгүй иргэд Нийт бүртгэлтэй ажилгүй иргэд өмнөх оноос 12 (1.0%) хүнээр буурч,

өмнөх сараас 127 (11.8%) хүнээр өсөж, 1203 болсны 525 (43.6%) нь

эмэгтэйчүүд байна.



БОЛОВСРОЛ

✓ Бүх шатны сургуульд суралцагчид 2019/2020 оны хичээлийн жилийн эхэнд 16175 хүрч, өмнөх оноос 801 (5.2%) –ээр

өсжээ.

✓ Аймгийн хэмжээнд 2019/2020 оны хичээлийн жилд 37 цэцэрлэгт 7111 хүүхэд хүмүүжиж байгаа нь өмнөх оноос

цэцэрлэгийн тоо ижил хэмжээнд, хүүхдийн тоо 82 (1.2%) -оор нэмэгдсэн байна.

✓ Ерөнхий боловсролын 26 сургуульд 2019/2020 оны хичээлийн жилд 16175 сурагч өдрөөр суралцаж байгаа нь өмнөх

оноос сургуулийн тоо нэмэгдээгүй, суралцагчид 801 (5.2%)-ээр нэмэгджээ.

✓ Их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд 1790 оюутан суралцаж байгаа нь өмнөх оноос

34 (1.9%) -өөр буурсан байна.
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Дорнод аймагт 2019 онд 1919 эх амаржиж, 1927 мянган хүүхэд төрүүлсэн нь өмнөх оноос

амаржсан эх 9 (0.5%)-өөр, амьд төрсөн хүүхэд 8 (0.4%)-гаар нэмэгдсэн байна.

1000 амьд төрөлтөд ногдох нялхсын эндэгдэл 2019 онд 14 болж, өмнөх оноос 6 хүүхдээр, тав

хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 6 болж, өмнөх оноос 1-ээр тус тус өссөн байна.

Цусан суулгаар өвчлөгчид 2 (3.4%)-оор, салхин цэцгээр өвчлөгчид 89 (22.5%)-өөр, энтервирус

өвчнөөр өвчлөгчид 93 (5.3%)-гаар, гахай хавдар өвчнөөр өвчлөгчид 11 (27.5%) –ээр тус тус

буурсан байна.

Халдварт өвчнөөр өвчлөгчид 2019 онд 2204 болж, өмнөх оноос 612 (21.7 %)-оор буурсан байна.

ЭРҮҮЛ МЭНД



ГЭМТ ХЭРЭГ

Улсын хэмжээнд 2018 онд 36.2 мянган гэмт хэрэг бүртгэгдсэн нь өмнөх оноос 4.0

мянга (12.3%)-аар өсжээ.

Өмнөх оноос нийт гэмт хэрэг өсөхөд залилах гэмт хэрэг 2376 (79.3%), хулгайн гэмт

хэрэг 1202 (9.8%), хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг 322

(3.7%), дээрмийн гэмт хэрэг 264 (21.4%), хөрөнгө завших гэмт хэрэг 193 (52.3%),

хүчингийн гэмт хэрэг 143 (38.0%)-аар өссөн нь голлон нөлөөлөв.

Гэмт хэргийн улмаас учирсан хохирол 2018 онд 193.3 тэрбум төгрөг, нөхөн

төлүүлсэн хохирлын хэмжээ 32.4 тэрбум төгрөг болж, өмнөх оноос учирсан хохирол

4.7 (2.4%) тэрбум төгрөг, нөхөн төлүүлсэн хохирол 42.1 (56.5%) тэрбум төгрөгөөр

тус тус буурсан байна.

Гэмт хэргийн улмаас хохирсон иргэд 2018 онд 33.6 мянга болж, 1.7 мянга (5.0%) нь

18 хүртэлх насны хүүхэд, 14.7 мянга (43.7%) нь эмэгтэйчүүд байна.



ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН ИНДЕКС

Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ 2019 оны 12 дугаар сард аймгийн хэмжээнд

өмнөх сараас 1.3 хувиар, өмнөх оны мөн үеэс 8.4 хувиар тус тус өссөн байна.

Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ 2019 оны 12 дугаар сард өмнөх оны мөн үеэс 8.4

хувиар өсөхөд хүнсний бараа, ундаа, усны бүлгийн үнэ дүнгээрээ 8.5 хувь, согтууруулах

ундаа, тамхины бүлгийн үнэ дүнгээрээ 1.9 хувь, хувцас бөс бараа, гуталны бүлгийн үнэ

дүнгээрээ 14.1 хувь, орон сууц, ус цахилгааны бүлгийн үнэ дүнгээрээ 6.6 хувь, гэр ахуйн

тавилга, гэр ахуйн барааны бүлгийн үнэ дүнгээрээ 10.6 хувь, зочид буудал, нийтийн хоолны

бүлгийн үнэ дүнгээрээ 6.9 хувь, эм тариа, эмнэлгийн үйлчилгээний бүлгийн үнэ дүнгээрээ

11.8 хувиар өссөн нь голлон нөлөөлсөн байна.

Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ 2019 оны 12 дугаар сард өмнөх сараас 1.3

хувиар өсөхөд хүнсний бараа, ундаа, усны бүлгийн үнэ дүнгээрээ 0.2 хувь, хувцас, бөс

бараа, гутал болон эм тариа, эмнэлгийн үйлчилгээний бүлгийн үнэ тус бүр 2.9 хувь, гэр

ахуйн тавилга, гэр ахуйн барааны бүлгийн үнэ дүнгээрээ 2.7 хувиар өссөн нь голлон

нөлөөлсөн байна.




