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ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСИЙН 

2019 ОНЫ  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ТАЙЛАН 

 

 

2019.12.15 

 

Дундговь аймгийн Статистикийн хэлтсийн 2019 оны   үйл ажиллагааны тайланг 

ҮСХ-ны даргын 2018 оны А-148 дугаар тушаалаар баталсан “Нийслэл, аймгийн 

статистикийн газар, хэлтсийн ажлын үр дүнг үнэлэх, дүгнэх журам”-ын дагуу бэлтгэн 

танилцуулж байна.  

Хүснэгт 1. Дундговь аймгийн статистикийн хэлтсийн 2019 оны өөрийн үнэлгээ 

Шалгуур үзүүлэлт 
Авбал 

зохих оноо 

Өөрийн 

үнэлгээ 

Бүлэг 1. Албан ёсны статистикийн мэдээлэл 300.00 300.00 

Ш1 Мэдээний хамралт 100.00 100.00 

Ш2 Мэдээний ирц 70.00 70.00 

Ш3 Мэдээний бодит байдал, чанар 70.00 70.00 

Ш4 Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан 30.00 30.00 

Ш5 Бизнес регистрийн мэдээллийн сан 30.00 30.00 

Бүлэг 2. Тооллого, судалгаа 300.00 300.00 

Ш6 Мал, тэжээвэр амьтдын тооллого 75.00 75.00 

Ш7 Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа 75.00 75.00 

Ш8 Ажиллах хүчний судалгаа 75.00 75.00 

Ш9 Эдийн засгийн түүвэр судалгаа 75.00 75.00 

Бүлэг 3. Статистикийн мэдээлэл тархаалт, сурталчилгаа 100.00 100.00 

Ш10 Мэдээлэл тархаалт, вэб баяжилт, сурталчилгаа 100.00 100.00 

Бүлэг 4. Төрийн захиргаа, сургалтын үйл ажиллагаа 150.00 150.00 

Ш11 Дотоод үйл ажиллагаа 80.00 80.00 

Ш12 Статистикийн сургалтын үйл ажиллагаа 30.00 30.00 

Ш13 Албан хэрэг хөтлөлт, архивын үйл ажиллагаа 40.00 40.00 

Бүлэг 5. Санхүүгийн үйл ажиллагаа 150.00 150.00 

Ш14 Шилэн данс 25.00 25.00 

Ш15 Санхүүгийн үйл ажиллагаа 125.00 125.00 

Бүлгүүдийн нэгдсэн дүн буюу цуглуулсан оноо 1000.00 1000.00 

Нийт оноо 100.00 100.00 
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2019 онд тус хэлтэс нь дарга, үндсэн мэргэжилтэн 4, зохион байгуулагч 1, судлаач 3, нийт 

9 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж, төрийн албаны хуулийн шинэчилсэн заавар, 

журмуудыг хэрэгжүүлэн ажлын байрны тодорхойлолт, ажил үүргийн хуваарийн дагуу, 

гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулан мөрдөж ажиллалаа. 

МУ-ын Статистикийн тухай хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Төрийн албаны тухай 

хуулийн шинэчилсэн заавар, журмууд болон бусад холбогдох хууль тогтоомжуудыг 

удирдлага болгон, ҮСХ-ны дарга, аймгийн Засаг дарга, Статистикийн хэлтсийн дарга 

нарын хооронд байгуулсан үр дүнгийн гэрээ, 2019 оны жилийн ажлын төлөвлөгөө, 

удирдлагуудаас өгсөн үүрэг чиглэл, тогтоол шийдвэрүүдийг үндэслэн албан ёсны 

статистикийн мэдээллийн хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх, үнэн зөв, шуурхай бодит байдлыг 

хангах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглалтыг сайжруулах, судалгааны чанарыг 

сайжруулах, мэргэжилтнүүдийн ажлын хариуцлагыг дээшлүүлэн идэвхи санаачилга, 

бүтээлч ажиллагааг эрчимжүүлэх, аймгийн хөдөө аж ахуйн байдал, хүн ам, нийгэм, эдийн 

засгийн чиглэлээр танилцуулга бэлтгэх, хүн ам, өрхийн бүртгэлийн мэдээллийн сан, 

бизнес регистрийн сангийн хөтлөлтийг сайжруулах, мэдээллийн дэвшилтэт технологийг 

нэвтрүүлэх, вэб сайтын баяжилтыг хангах, Статистик мэдээллийн сан www.1212.mn 

сайтыг баг сумын мэдээллээр баяжуулж мэдээллийн тархаалтыг сайжруулан 

хэрэглэгчдэд үйлчлэх зорилтуудыг өмнөө тавьж амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллалаа. 
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I БҮЛЭГ: АЛБАН ЁСНЫ СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 

1.МЭДЭЭНИЙ ХАМРАЛТ (Ш1) 

 

           Хүснэгт 1. ҮСХ-ны жагсаалтад хийсэн тодруулга 

ҮСХ-ноос 2019 оны мэдээ, 

тайланд хамруулахаар Дундговь 

аймгийн Статистикийн хэлтэст жилийн 

эцсийн мэдээ болон улирлын мэдээнд 

давхардсан тоогоор 670  аж ахуйн 

нэгж, байгууллагын жагсаалтыг 

ирүүлсэн.  

Жагсаалтад буй ААНБ-ыг 

хамрагдах мэдээний маягт бүрээр 

ангилж, лавлагаа тодруулгыг хийхэд 

албан ёсны статистикийн өөр төрлийн 

мэдээнд хамрагдах, салбар солиулах 

2 ААНБ-н тайлбарыг, шинээр 

хамрагдах шаардлагатай 4 ААНБ-г 

хүрээнд нэмүүлэн нийт 672 ААНБ-ыг 

мэдээнд хамруулахаар ҮСХ-д 

хүргүүлсэн. 

ҮСХ-ны даргын 2018 оны А/159 

тоот “ҮСХ-нд нийслэл, аймгийн 

статистикийн газар хэлтсээс 2019 онд цахим шуудангаар ирүүлэх мэдээ, тайлангийн 

график” тушаалын дагуу  Дундговь аймгийн статистикийн хэлтсээс  2019 онд  албан ёсны 

статистикийн 42 төрлийн 4925 мэдээллийг ҮСХ-ноос баталсан, зөвшөөрсөн маягт, 

аргачлалын дагуу нийт 15 сум, 68 баг, давхардсан тоогоор 672 ААНБ-ыг хамруулан 

графикт хугацаанд нь бүрэн дамжуулсан. Тасалсан мэдээ байхгүй. ( Хүснэгт 2) 

   Хүснэгт-2. Албан ёсны статистикийн мэдээний дамжуулалт, бодит байдал 

  
ҮСХ-ны даргын тушаалаар баталсан мэдээний 

нэр,  

ҮСХ-нд 

дамжуулах 

мэдээний 

тоо 

Хугацаанд 

нь 

дамжуулсан 

мэдээний 

тоо 

Алдаатай 

дамжуул- 

сан 

мэдээний 

тоо 

Мэдээ 

дамжуу-

лалт, 

хувь 

1 
АҮ-н салбарын үйлдвэрлэлтийн 

сарын мэдээ 
АҮ-1 96 96   100 

2 Дулааны эрчим хүчний баланс АҮ-3 5 5   100 

3 Олборлосон нүүрсний баланс AY-4 3 3   100 

4 
Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ 

үзүүлдэг ААНБ-ын улирлын мэдээ 
БЗҮ-1 48 48   100 

5 Аж ахуй нэгжийн бүртгэлийн мэдээ БР-1 93 93   100 

6 

Нийгэм бие хүнд үзүүлэх 

үйлчилгээ  эрхэлдэг ААН-ийн 

улирлын мэдээ 

НБХҮ-1 8 8   100 

7 
Хот нийтийн аж ахуй жилийн 

мэдээ 
НҮ-1 15 15   100 

д/д ААНБ 
2019 

он 

1 
ҮСХ-ны жагсаалтын ААНБ-ын 

тоо 
670 

2 
Жагсаалтаас хасагдах ААНБ-ын 

тоо, бүгд 
 

2.1 Татан буугдсан 0 

2.2 
Жилийн өөр мэдээнд 

хамрагдах 
2 

2.3 
РД буруу, татвар, төрийн 

санд бүртгэлгүй 
0 

2.4 
Хүрээгээр ирсэн хаяг, 

байршилд байхгүй 
0 

3 
Жагсаалтад шинээр нэмэгдэх 

ААНБ-ын тоо 
5 

4 
Мэдээнд хамруулах ААНБ-ын 

тоо 
672 
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8 Мэргэжлийн түр сургалт  МТС-1 12 12   100 

9 

Эрдэм шинжилгээ судалгааны 

ажил эрхэлдэг ААН-н улирлын 

мэдээ 

ЭШС-1 4 4   100 

10 

Чөлөөт цаг, соел, биеийн тамирын 

үйл ажиллагааны эрхэлдэг худийн 

хэвшлийн ААН-н улирлын мэдээ  

СБТ-1 0 0   - 

11 Сонин сэтгүүлийн жилийн мэдээ  СС-1 0 0   - 

12 
Орон сууц нийтийн аж ахуйн 

улирлын мэдээ  

ОСНАА-

1 
0 0   - 

13 
Мал эмнэлэг үйлчилгээ эрхэлдэг 

ААН-н улирлын мэдээ 
МЭ-1 152 152   100 

14 Төрийн бус байгууллага ТББ-1 80 80   100 

15 
Зоогийн газрын үйлчилгээ 

эрхэлдэг ААН-н улирлын мэдээ 
ЗГ-1а 68 68   100 

16 
Зочид буудлын үйлчилгээ 

эрхэлдэг ААН-н улирлын мэдээ 
ЗБ-1а 32 32   100 

17 
Сүм хийдийн үйлчилгээ эрхэлдэг 

ААН мэдээ 
СХ-1 32 32   100 

18 
Шуудан холбооны үйлчилгээ 

эрхэлдэг ААН-ын улирлын мэдээ 
ШХИҮ-1 16 16   100 

19 

Тээврийн чиглэлээр үйл 

ажилллагаа явуулдаг ААН-ын 

улирлын мэдээ 

Т-1 8 8   100 

20 ЗГ ЗБ үйлдэрлэгчийн үнийн мэдээ ҮСҮ-1 20 20   100 

21 
Барилга байгууламж, обектын 

улирлын мэдээ  
ББО-1 112 112   100 

22 
Барилга байгууламж, өртгийн 

улирлын мэдээ  
ББӨ-1 4 4   100 

23 
Аялал жуулчлалын үйл ажилгаа 

эрхэлдэг ААНБ-ын улирлын мэдээ  
АЖ-1 32 32   100 

24 
Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний 

сарын мэдээ  
ҮНЭ-2 180 180   100 

25 
Аж ахуй хөрөнгө оруулалтын 

улирлын мэдээ  
ХО-1 15 15   100 

26 
Хүнсний гол нэрийн барааны 

үнийн судалгаа  
ҮНЭ-7 52 52   100 

27 
Ашиглалтад оруулсан орон 

сууцны хагас, бүтэн жилийн мэдээ  
ОС-1 33 33   100 

28 
Худалдаа эрхэлдэг ААН-ийн үйл 

ажиллагааны улирлын мэдээ 
Ху-1 168 168   100 

29 
Худалдаа эрхэлдэг ААН-ийн  

бараа татан авалтын мэдээ 
Ху-1б 32 32   100 

30 
Худалдааны салбарын үнийн 

мэдээ 
ХСҮ-1 60 60   100 
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31 2018 оны жилийн эцсийн мэдээ ААНБ-1 182 182   100 

32 2018 оны жилийн эцсийн мэдээ ААНБ-2 205 205   100 

33 
Орон нутгийн Төсвийн хөрөнгө 

оруулалтын мэдээ  
ХО-3б 1 1   100 

34 
Нийгмийн зарим үзүүлэлтийн 

жилийн мэдээ 
НЗҮ-1 67 67   100 

35 
Мал төллөлт, төл бойжилтын....... 

мэдээ 
ХАА-1 404 404   100 

36 Том малын зүй бус хорогдол ХАА-2 540 540   100 

37 
ХАА-н бүтээгдэхүүний үнийн 

мэдээ 
ХАА-3 180 180   100 

38 Тариалсан талбайн мэдээ ХАА-6 45 45   100 

39 
Жимс жимсгэний талбай хураасан 

ургацын мэдээ 
ХАА-5 15 15   100 

40 
Иргэд ААН-нТариалсан талбайн 

мэдээ 
ХАА-7 111 111   100 

41 
Ургац хураалт, хадлан тэжээлийн 

мэдээ 
ХАА-8 45 45   100 

42 
Өрх ААНБ-ын ургац хураалтын 

мэдээ 
ХАА-9 1750 1750   100 

  Дүн   4925 4925     

 

2. МЭДЭЭНИЙ ДАМЖУУЛАЛТ (Ш2) 

Дундговь аймгийн Статистикийн хэлтэс 2019 онд  15 сумын статистик хариуцсан 

ажилтнууд, 68 багийн Засаг дарга болон ААНБ-аас албан ёсны статистикийн нийт 4925 

мэдээллийг бүрэн цуглуулан авч, графикт хугацаанд нь 100 хувь ҮСХ-нд дамжууллаа. 

Хэлтсийн хэмжээнд мэдээний хоцролт гаргахгүй ажиллах, дотоод хяналтыг сайжруулах 

зорилгоор мэдээг дамжуулсан, шивсэн хугацаагаар нь бүртгэлжүүлж, хяналт тавьж 

ажилласан. 

     
 

Цаг үеийн шаардлагаар ҮСХ-ноос гаргуулсан нэмэлт мэдээ тайлан, судалгаа 
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Цаг үеийн шаардлагаар ҮСХ-нд албан ёсны статистикийн мэдээллийн графикт 

тусгагдаагүй 9 төрлийн 4503 нэмэлт мэдээллийг цуглуулж, боловсруулан тогтоосон 

хугацаанд нь ҮСХ-д илгээсэн.  
Хүснэгт.3. ҮСХ-ноос шаардсан нэмэлт мэдээ тайлан, мэдээлэл 

№ 

Мэдээллийн нэр (мэдээ тайлан, судалгаа, 

биелүүлсэн үүрэг)  

 

Мэдээлэл шаардсан ҮСХ-ны нэгж, 

хугацаа, давтамж, мэдээллийн тоо 

нэгж 
Хуга-

цаа 

Дав-

тамж 
тоо 

1 
ХАӨМСанг ЭМЯ-ны мэдээллийн сантай 

тулгасан тулгалт 
ХАОСТТ 2 сард 1 1276 

2 
ХАӨМСанг АТҮТ-ын  мэдээллийн сантай 

тулгасан тулгалт 
ХАОСТТ 3 сард 1 2374 

3 
ХАӨМСанг ХХҮЕГ-ын мэдээллийн сантай 

тулгасан тулгалт 
ХАОСТТ 4 сард 1 395 

4 

Хаягийн мэдээллийн санг бүрдүүлэх зорилгоор 

бүх сум багийн албан ёсны хаягийн нэршил, 

түүнд харъяалагдах гудамж, хашаа байрны 

дугаар 

ХАОСТТ 4 сард 1 68 

5 

Дундговь аймгийн нутаг дэвсгэр дээр үйл 

ажиллагаа явуулж байгаа Худалдаа, 

үйлчилгээний цэгийн тоо мэдээлэл 

МЭЗСГ 4 сард 1 15 

6 ААН-ийн телефон цэгийн тоо, ярианы хугацаа ШСА 3 сард 1 5 

7 Хадгаламж, харилцахын үлдэгдэл ШСА 3 сард 1 15 

8 Төсвийн орлого, зарлага  ШСА 3 сард 1 15 

9 
УБЕГ-ын мэдээллийн сангийн ургийн овгийн 

тулгалт 
ХАОСТТ 12 сард 1 340 

                  Нийт       4503 

 

3. МЭДЭЭНИЙ БОДИТ БАЙДАЛ, ЧАНАР (Ш3) 

Тус хэлтэс 2019 онд  албан ёсны статистикийн  42 төрлийн 4925 мэдээллийг ҮСХ-

ноос баталсан, зөвшөөрсөн маягт, аргачлалын дагуу цуглуулж, тогтоосон хугацаанд нь 

бүрэн дамжуулсан. (Хавсралт хүснэгт 2)  

Бие даасан хяналт шалгалт: Дундговь аймгийн статистикийн хэлтсээс  2019 онд  Монгол 

Улсын “Статистикийн тухай хууль“,  “Зөрчлийн тухай” болон “Хүн ам орон сууцны 

тооллогын тухай” хуулиудын хэрэгжилтийг хангах, анхан шатнаас цуглуулж байгаа 

тооллого, судалгаа анхдагч мэдээллийн чанарт хяналт тавих, мэдээллийн үнэн бодит 

байдал, хамралтыг дээшлүүлэх энэ ажилд сум орон нутгийн ажилтнуудад биечлэн 

туслах, ажлын заавар сургалт мэдээлэл өгч, холбогдох арга хэмжээ авах, жилийн эцсийн 

мэдээ тооллого, судалгаа, ХАӨМС-ийн баяжилтийг сайжруулах зорилготой хяналт 

шалгалт,зөвлөн туслах ажлыг аймгийн 15 суманд биечлэн 2 удаа ажилласан байна. Энэ 

ажлын үеэр Сумдын Статистик хариуцсан ажилтнууд, бүх Багийн Засаг дарга нарт  

Статистик мэдээллийн нэгдсэн сан, хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан, мал тооллогын 

программын сургалтыг зохион байгууллаа. Тус хяналт, шалгалт, сургалтын үеэр мал 

тооллогын МТ-1 маягтыг дутуу бөглөсөн, ХАӨМС-ийн баяжилтыг хангалтгүй хийсэн 2 

багийн  Засаг даргад Статистикийн улсын байцаагчийн Албан шаардлагыг хүргүүлж, нэг 

сумын Статистик хариуцсан ажилтанд сануулга өгч, хэрэгжилтийг ханган ажиллалаа.    
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Сумдад ажиллах үеэр Сумын статистик хариуцсан мэргэжилтэн, багийн Засаг 

дарга нар хариуцсан мэдээ болох ХАА-1, ХАА-2, НЗҮ-1 мэдээний анхан шатны баримт 

хөтөлгөө бүртгэлүүд хангалтгүй, харин ХАӨМС-ийн баяжилт, алдаа засварлалт 

боломжийн байлаа. Мал тооллогын сангийн цахим шивэлт болон МТ-1 маягтын 

мэдээллийн зарим үзүүлэлт зөрсөн, харандаагаар бөглөсөн тохиолдол гарсан бөгөөд 

тухай бүр засаж баримт хэрхэн бүрдүүлэх талаар зөвлөн, мэдээг цаг хугацаанд өгч 

байхыг зөвлөж ажилласан.  

 

Хамтарсан хяналт шалгалт: 

Статистикийн хэлтсийн салбар хариуцсан мэргэжилтнүүдтэй хамтран мэдээ өгөхөөс 

байнга татгалздаг ААНБ-ын удирдлага, мэдээ тайлан гаргадаг ажилтан, ерөнхий нягтлан 

бодогч нартай утсаар ярих, албан бичиг хүргүүлэх, биечлэн очиж уулзах зэргээр мэдээ 

тайланг цаг хугацаанд нь тогтмол гаргаж ажилтанд мэдээлж байх талаар тайлбарлан 

таниулж, өмнөх зөрчил дутагдлыг арилгаж, жил, улирлын мэдээг хугацаанд нь гаргуулж 

авах арга хэмжээг тогтмолжуулав. Тухайлбал:  

 Эрүүл мэндийн Статистикийн улсын байцаагч О.Энхцэцэгтэй хамтарч Аймгийн 

нэгдсэн эмнэлэгт хяналт шалгалт хийхэд Статистикийн мэдээ, мэдээллийн баримт 

бүрдүүлэлт эмх замбараагүй, зөрүүтэй зэрэг алдаа дутагдал илэрсэн. 

 Өрхөд суурилсан судалгааны судлаач нарт судалгааны ахлагч сургалт зохион 

байгуулж, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд нь мэргэжил, арга зүйн тусламж үзүүлэн 

сумдын Статистик хариуцсан ажилтнууд болон Багийн Засаг дарга нарт судалгааны 

ажилд тусалж дэмжин хамтран ажиллах талаар мэдээлэл өгч байна. Мөн өрхийн 

судалгаанд хамрагдахаас татгалзсан, дэвтэр бөглөж, асуулганд хариулахаас 

төвөгшөөж судлаач нарын ажилд хүндрэл учруулсан  3 иргэнтэй утсаар ярих болон 

биечлэн уулзаж судалгааны зорилго, ач холбогдлыг танилцуулж, ойлгуулж байна. 

Түүнээс гадна судалгаанд хамрагдахаас татгалзсан 2 багш, 1 ЭМ-ийн байгууллагын 

ажилтныг тус салбаруудын улсын байцаагч нарт хандан судалгаанд хамрагдах ёстойг 

ойлгуулан судалгаанд хамруулж байна.   

 2018 оны жилийн эцсийн мэдээнд худалдааны салбараар сонгогдон ирсэн Жи Ай 

Транс ХХК, Ихэр гэр чулуут ХХК, Царс орд,Төгс ланд сервис, Их говь түлш зэрэг 26 

ААН-тэй биечлэн уулзаж мэдээний маягт хэрхэн зөв бөглөх, цаг хугацаанд нь 

мэдээлж байхыг зөвлөн, мэдээг гаргуулж ажилласан. 

 2019 онд бие даасан хяналтыг Аялал жуулчлал, Худалдаа, Барилгын салбар дээр 

хийж,  салбар хариуцсан мэргэжилтнүүд болон ААН-үүдтэй хамтран ажиллаж 
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барилгын мэдээний гүйцэтгэгч захиалагчийг тухайн обьектын хувьд анхнаас нь үнэн 

зөв оруулахыг зөвлөж ажилласан. 

 Эрүүл мэнд хариуцсан улсын байцаагчтай хамтран аймгийн тѳвийн хувийн хэвшлийн 

5 эмнэлэгт хяналт хийж, анхан шатны бүртгэлийг хэрхэн хѳтлѳх, Статистик мэдээний 

ач холбогдлыг таниулан бодит байдлыг сайжруулах заавар зѳвлѳмж ѳгч ажиллалаа. 

 

 

ҮСХ, ЭМЯ, БСШУСЯ-ны хамтарсан хяналт. 

ҮСХ, БСШУСЯ, ЭМЯ-ны хамтарсан хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний ҮСХ-ны ДАМХ-ийн 

дарга Б.Саранчимэгээр ахлуулсан баг  Дундговь аймгийн төв, Сайнцагаан, Дэлгэрцогт, 

Дэрэн, Цагаандэлгэр сумдад 11 дүгээр сарын 25-30-ний өдрүүдэд ажиллалаа. Хамтарсан 

багт ҮСХ-ны ДАМХ-ийн референт Д.Нямсүрэн, ЭМХТ-ийн статистикийн улсын байцаагч  

Х.Нарантуяа, Дундговь аймгийн статистикийн хэлтсийн дарга Б.Энхтуяа, ахлах 

мэргэжилтэн Т.Бямбасүрэн, ЭМГ-ын Статистик мэдээ, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн 

О.Энхцэцэг, БСУГ-ын улсын байцаагч М.Энхтуяа нар багтсан бөгөөд тус аймгийн 

боловсрол, эрүүл мэнд, төрийн захиргааны салбарын нэгж байгууллагуудын төлөөлөл 

болох 30 байгууллагад батлагдсан удирдамж, шалгуур үзүүлэлтийн дагуу статистик 

мэдээ, тайлангийн анхан шатны бүртгэл, хөтлөлт үнэн зөв, алдаагүй эсэх, цаг 

хугацаандаа бүрэн гүйцэд баталгаажсан байдал, байгууллагын албан хаагчдын хувийн 

хэрэг, албан хэрэг хөтлөлт зэргийг шалгаж, үнэлэн заавар зөвлөмжөөр хангаж 

ажиллалаа. 
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Илэрсэн зөрчлийг арилгах арга хэмжээ 

 Дэлгэрцогт сумын Засаг даргад 2018 оны жилийн эцсийн мал тооллогын ажлыг 

хангалтгүй зохион байгуулсан талаар болон хэрхэн сайжруулах, Статистикийн тухай 

хуульд Сумын Засаг даргын үүргийг хэрхэн тусгасан талаар дахин сануулан ойлгуулж 

зөвлөмж хүргүүллээ.  

 Эрүүл мэндийн Статистикийн улсын байцаагч О.Энхцэцэгтэй хамтарч Аймгийн 

нэгдсэн эмнэлгийн даргад улсын байцаагчийн албан шаардлагыг хүргүүлээд байна. 

 Өрхйин судалгаанд хамрагдсан бөгөөд мэдээлэл өгөхөөс татгалзсан иргэдийг ямар 

байгууллагад ажиллаж байгааг судалж БСУГ-ын 2, ЭМГ-ын 1 албан хаагчийг тухайн 

салбарын улсын байцаагчдад хандан судалгааны зорилго, ач холбогдлыг ойлгуулан 

судалгаанд хамруулсан.   

 Статистикийн хэлтэст 2019 онд хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй шинэ 

ажилтнуудад сургалт, мэдээлэл, зөвөлгөөг өдөр тутамд өгч, тухай бүрд нь зааварлан 

ажилласнаар анхан шатны мэдээлэл цуглуулах үе шатанд ямар нэг ноцтой зөрчил 

гарсангүй. 

4. ХҮН АМ, ӨРХИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САН (Ш4) 

ХАӨМСанг сайжруулах төлөвлөгөөг 2019 оны 2 сард батлан бүх сумдад  хүргүүлэн 

ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний дагуу сумдын статистик хариуцсан ажилтан болон 

багийн Засаг дарга нарын холбоо барих утсыг шинэчлэж, сум бүрт ХАӨМСан сайжруулах 

төлөвлөгөө гаргуулан төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг хянаж, тогтмол чиглэл өгч 

ажилласан. 

 

 

 
Тус төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу ургийн овог буруу буюу 1 үсгээр тэмдэглэгдэн 

орсон 285 иргэний мэдээллийг, яс үндэс буруу орсон 9 иргэний мэдээллийг цуглуулан 

мэдээллийн санд засварлуулахаар ХАОСТТ-ны холбогдох мэргэжилтэнд 2019 оны 4 

сарын 2-ны өдөр хүргүүлэн засварлуулсан бөгөөд 9 сарын 10 өдөр дахин 96 иргэний 

ургийн овгийг хүргүүлэн засварлуулж энэ онд нийт 381 хүүхдийн  овог засуулсан байна.  
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2019 онд/12.15-ны байдлаар/ шинээр төрсөн 1005 хүүхдийг мэдээллийн санд 

бүртгэсэн бөгөөд шинэ төрөлтийг мэдэгдэл ирсэн тухай бүрт бүртгэж хэвшсэн. Мөн нас 

баралтын 301 тохиолдлыг бүртгэж, өрх хувь хүний үзүүлэлтийг тогтмол шинэчлэн 

ажиллалаа.  

Хүн ам орон сууцны 2020 оны тооллогын бэлтгэл ажлын хүрээнд хүн ам өрхийн 

мэдээллийн санг, Эрүүл мэндийн яам, Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний ерөнхий газар, 

Авто тээврийн үндэсний төвийн мэдээллийн сан, УБЕ 

Г-ын сангийн ургийн овгийн сантай  тулгах ажлууд хийгдлээ. Үүнд: Эрүүл мэндийн Яамны 

хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн мэдээллийн сантай тулгахад нийт хөгжлийн 

бэрхшээлтэй 1276 иргэний мэдээлэл ирсэн бөгөөд  

- ХАӨМС зөв 822 иргэн 64% 

- ЭМЯ мэдээлэл зөв 314 иргэн 25% ( ХАӨМСанд засах шаардлагатай) 

- Хаягандаа байхгүй болон бусад шалтгаантай-140 иргэн байлаа. 

 

 
1. Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний ерөнхий газрын мэдээллийн сантай тулгахад  

нийт хөгжлийн бэрхшээлтэй 395 иргэний мэдээлэл ирсэн бөгөөд 

- ХАӨМС зөв 320 иргэн 81% 

- ХХҮЕГазрын мэдээлэл зөв 57 иргэн 14% ( ХАӨМСанд засах шаардлагатай) 

- Хаягандаа байхгүй болон бусад шалтгаантай-18 иргэн, 

 

 

ХАӨМС зөв
64%

ЭМЯ зөв
25%

Бусад
11%

ХАӨМСАНГ ЭМЯ-НЫ МЭДЭЭЛЛИЙН САНТАЙ ТУЛГАСАН 
ТУЛГАЛТ
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2. Авто тээврийн үндэсний төвийн мэдээллийн сантай тулгахад нийт 2 сангийн мэдээлэл 

зөрүүтэй 2374 тодруулга ирснээс: 

- ХАӨМС зөв 1368 иргэн 57% 

- АТҮТөвийн мэдээлэл зөв 633 иргэн 27% ( ХАӨМСанд засах шаардлагатай) 

- Хаягандаа байхгүй болон 2 сангийн мэдээлэл 2-лаа буруу, 2-лаа зөв гэсэн  

шалтгаан 373 буюу 16% байлаа.  

 
3. УБЕГ-ын мэдээллийн сангийн ургийн овгийн мэдээлэлтэй ХАӨМСангийн ургийн 

овгийг тулгахад 2 сангийн мэдээлэл зөрүүтэй 340 тодруулга ирснээс 

- ХАӨМС зөв 86 иргэн   

-УБЕГ сангийн мэдээлэл зөв 254 иргэн  ( ХАӨМСанд засах шаардлагатай) 

Эдгээр тодруулгуудыг хийж зөрүүтэй мэдээллийг засварлуулан ажиллалаа.                                                                                                                      

ХАОСТТ-с ХАӨМСангийн баяжилтыг сайжруулан, 20 хувийг шинэчлэн сайжруулах 

чиглэлийн дагуу 3 сарын 21-ны өдөр хэлтсийн даргын 20 тоот албан бичгийг сумдад 

хүргүүлж, 3 сарын 25-наас 4 сарын 4-ний өдрийн хооронд хийгдсэн ажлын тайланг гаргаж 

ирүүлэхийг үүрэг болгож ажилласан.  

 

ХАӨМС зөв
81%

ХХҮЕГ зөв
14%

Бусад
5%

ХАӨМСанг ХХҮЕГ-н мэдээллийн сантай тулгахад

ХАӨМС зөв ХХҮЕГ зөв Бусад

ХАӨМС зөв
57%

Автотээвэр зөв
27%

Бусад
16%

ХАӨМСанг болон Автотээврийн үндэсний төвийн мэдээллийн 
сантай тулгасан үр дүн  2019 оны 2 сар

ХАӨМС зөв Автотээвэр зөв Бусад
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 Мөн багийн Засаг дарга нарын ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор алдааны жагсаалт, 

мэдээллийн санд бүртгэгдээгүй төрөлт, нас баралтыг  7 хоног бүр гаргаж сумдад 

хүргүүлэн ажиллаж байна. Тус хугацаанд аймгийн төвийн Сайнцагаан суманд хүн ам 

хариуцсан мэргэжилтэн очиж ажиллан багийн Засаг дарга нийгмийн ажилтнуудад заавар 

зөвлөгөө өгч, ХАӨМСангийн программыг компьютерт суулгах ажлыг тогтмол хийж байна.  

Мөн 2019 онд бүх сумдад очиж ажиллан ХАӨМСангийн логик алдааг баг  сум 

бүрээр гаргаж шалгахад дараах алдаанууд нийтлэг гарч байна. Үүнд:  

-18 дээш насны боловч хүүхдийн мөнгө авдаг хүн,  

-төрийн албанд ажиллдаг хэдийч түр ажиллагч,  

-хүүхдийн мөнгө авдаггүй, хөгжлийн бэрхшээлгүй боловч асаргааны тэтгэмж авдаг 

хүүхдүүд  

-ажил эрхлэлтийн байдал нь малчин гэсэн байхад өрхийн үзүүлэлт хэсэгт малгүй 

гэж бөглөсөн гэх мэт санамсар болгоомжгүйгээс алдаатай нөхөгдсөн мэдээллийг 

засварлууллаа. 

Багийн Засаг дарга нар өрхийн үзүүлэлтийг шинэчлэхээс гадна  тухайн өрхийн 

хаяг, холбоо барих утас зэргийг нягтлан шалгаж, төрөлт нас баралт, шилжилт 

хөдөлгөөнийг бүртгэж нэр хүйс зөрүүтэй орсон иргэдийн мэдээллийг нягтлан ажилласан. 

Үүнд 

-ХАӨМСанд нэр солигдох иргэн 1, 

-Хоёр  өөр регистрийн дугаараар бүртгэгдсэн иргэн-2,  

-Хүйс буруу орсон иргэн-1, 

-Нас баралт андуурч дарсан иргэн-1 байсныг ХАОСТТ-д хүргүүлэн программд 

засвар хийлгэлээ. 

ХАӨМСанд дараах  чиглэлээр 7 хоног тутамд хяналт тавин ажиллаж байна.  

- Шинэ төрсөн болон нас барсан хүний мэдээллийг бүртгэсэн эсэх, 

- Мэдээллийн сангийн алдааг засварласан эсэх, 

- Шилжилт хөдөлгөөнийг тухай бүр бүртгэж буй эсэх, 

- Өрхийн үзүүлэлтийг оруулан газрын зурагт тэмдэглэсэн эсэх  

Мөн сумдад ажиллах хугацаандаа мэдээллийн санд голлон анхаарч багийн Засаг 

дарга нарт заавар зөвөлгөөг тогтмол өгч ажиллаж байна. Тухайн онд Говь-Угтаал суманд 

шинээр байгуулагдсан Өрнөлт багийн мэдээллийг ҮСХорооны ХАОСТТ-ын товчоонд 

хүргүүлэн мэдээллийн санд багийг нэмснээр Дундговь аймгийн хувьд 68 багтай боллоо.  
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Хэлтсийн жилийн ажлын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу ХАӨМСанд нэвтрэх эрх 

бүхий багийн Засаг дарга нар, статистик хариуцсан ажилтан, хэлтсийн ажиллагчдаас 

төрийн болон албаны нууцыг задруулахгүй байх баталгааг батлагдсан маягтаар 

гаргуулан авлаа.  

Хэлтсийн ажлын үр дүнг сайжруулах шинэлэг ажлын хүрээнд 2018 оны жилийн 

эцсээр Мал эмнэлэг, Худалдаа, зоогийн газар, Зочид буудал, тээвэр холбоо, Мэргэжлийн 

түр сургалт, барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа 

явуулан мэдээ ирүүлсэн ААН-ийн дарга, эзнийг  Бизнес регистрийн тодруулгын 

программаас овог нэрээр нэг бүрчлэн түүж ХАӨМСангаас хайж тухайн аймгийн аль нэг 

суманд бүртгэлтэй эсэхийг тодруулж регистрийн дугаарыг олон өрхийн үзүүлэлтийн 

хэсэгтэй тулган шалгалаа. 

 
ХАӨМСанд бүртгэлтэй 185 иргэнээс ХАӨМСд үйлчилгээ эрхэлдэг буюу зөв бүртгэгдсэн 

86, буруу бүртгэгдсэн 99 өрх байгааг сум бүрээр гаргаж  статистик хариуцсан 

ажилтнуудад хүргүүллээ.  

 

 

 

 

Энэхүү ажил хийгдсэнээр Хүн ам өрхийн мэдээллийн сангийн чанар сайжрах, ХАОСТ-

2020 бэлтгэл хангагдах, Багийн Засаг дарга нар Аж ахуй нэгж байгуулаагүй ч үйлдвэрлэл 

54%
46%

Бизнес регистр болон ХАӨМС тулгалт

ХАӨМС-д буруу бүртгэгдсэн ХАӨМС-д зөв бүртгэгдсэн
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үйлчилгээ эрхэлдэг өрхүүдийн мэдээллийг мэдээллийн санд оруулах ач холбогдолтой 

юм. 

ХАӨМСанд хаягийн шинэчлэл хийхтэй холбоотойгоор 2018 оны эцсийн байдлаар 

15 сум 68 багийн  хаягийн мэдээллийг агуулсан shape файлыг аймгийн ГХБХБГазраас 

гаргуулан ХАОСТТ-д хүргүүлэн ажиллалаа. 

Хүн ам өрхийн мэдээллийн сангийн программ 6 сарын 13-ны өдрөөс эхлэн 

шинэчлэгдсэн бөгөөд шинэлэгдсэн үзүүлэлтүүдийг нөхөх болон мэдээллийн сангийн 

баяжилтыг сайжруулах зориолгоор хэлтсийн мэргэжилтэн С.Доржханд персантаци 

бэлтгэн 6 сарын 20 өдөр аймгийн төвийн Сайнцагаан сумын 9 багийн Засаг дарга 

нийгмийн ажилтнуудад сургалт зохион байгууллаа.  

 
 

Програмын шинэчлэлээс хойш 7 хоног бүрийн баасан гаригт өрх хүн амын алдааны 

жагсаалтыг сум тус бүрээр гарган өмнөх 7 хоногтой нь харьцуулан сум хариуцсан 

ажилтнуудад хүргүүлж, сум хариуцсан ажилтнууд баг бүрээр алдааг гарган багууддаа 

хүргүүлэн ажиллаж 2019 оны 8 сарын 23 өдөр бүх багууд шинэчлэлээ хийж программаа 

алдаагүй болгосон.  

 
 

 

Өлзийт, Эрдэнэдалай, Говь-Угтаал, Сайхан-Овоо, Хулд, Цагаандэлгэр, Дэлгэрхангай  

сумд мэдээллээ идэвхтэй шинэчлэж 7 сардаа шинэчлэлээ бүрэн хийсэн байна. 

Мэдээллийн сангийн шинэчлэлийг хугацаанд нь чанартай хийх тухай аймгийн засаг дарга 

буюу ХАОСТооллогын комиссын 1/848 тоот албан бичгийг сумдад хүргүүлэн ажил 

эрчимжүүлэн ажилласан. 
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ХАӨМС-ын баяжилт, мэдээллийг сайжруулах зорилгоор дараах логик 

алдаануудыг илрүүлж сумын  багийн засаг дарга нараар засварлуулж ажилласан. Үүнд: 

Эрчим хүчний үзүүлэлтүүд байна. Өрх тус бүрийг засварлав.  

д/д Сумын нэр Багийн нэр Алдаатай өрхийн тоо  

1 Гурвансайхан Чулуут 3-р баг 1 өрх  

2 Говь-угтаал Хонгор 3-р баг 1 өрх 

3 Сайхан-Овоо Онги 1-р баг 1 өрх  

4 Сайхан-Овоо Найз 3-р баг 4 өрх 

5 Сайнцагаан Мандал 9-р баг 3 өрх 

 

Мөн багийн Засаг дарга нарын ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор алдааны жагсаалт, 

мэдээллийн санд бүртгэгдээгүй төрөлт, нас баралт, овог нэр сольсон хүний жагсаалт, 

регистрээ сольсон хүний жагсаалт, өрхийн сууцны нөхцөл, аж ахуй хэсгийн алдааны тоо 
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зэрэг алдаануудыг тухай бүр хянаж, 7 хоног тутам гаргаж сумдад хүргүүлэн ажиллаж 

байна.  

Хүн ам, орон сууцны тооллоготой холбоотойгоор ХАӨМС-ын шинэчилсэн бүртгэлд  

иргэн өөрийн болон өрхийн мэдээллийг шалгаж, засварлан гарсан алдааг сум бүрээр 

гарган  багийн засаг дарга нарт тухай бүр утсаар холбогдож, ХАӨМС-нд засварлах үүрэг 

өгч  ажиллаж байна. 

ӨРХИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ЗӨРҮҮТЭЙ МЭДЭЭЛЭЛ 

Д/Д Сумын нэр 
Алдаатай 

өрхийн тоо  

Өрхийн 
тэргүүлэгчийн 

овог  

Өрхийн 
тэргүүлэгчийн нэр  

Өрхиын 
дугаар  

Шалгасан 
он сар өдөр  

тайлбар  

1 Сайнцагаан     

2 Тэвш  2 
ЦЭРЭНДАГВА ИДЭРОРГИЛ 4.80153E+12 

2019.12.02 

зассан  

ДУГАРСҮРЭН  ГАНЗОРИГ  4.80153E+12 зассан  

3 Равжих  2 
СЭНГЭДОО  ХИШИГЖАРГАЛ  4.80159E+12 зассан  

АЛТАНЦЭЦЭГ  ГОМБОРАГЧАА  4.80159E+12 зассан  

4 Айраг  1 АЮУШ БЭХОЧИР 4.80159E+12 зассан  

5 Нарлаг  8 

ЮНДЭН  ӨЛЗИЙДЭЛГЭР  4.80159E+12 зассан  

СЭДЭД ПҮРЭВДОРЖ 4.80159E+12 зассан  

ДОРЖПАГАМ  ТЭРБИШ 4.80163E+12 зассан  

ОРГО  БАТСАЙХАН 4.80163E+12 зассан  

ЧИМЭДЦЭРЭН  ГАЛБАДРАХ 4.80163E+12 зассан  

БАТТӨМӨР  РЭНЦЭНДОРЖ  4.80163E+12 зассан  

ТӨМӨРОЧИР ДАШЦЭРЭН 4.80163E+12 зассан  

ЧУЛУУНБАТ ТҮВШИНТӨР 4.80159E+12 зассан  

ДАШДАВАА  НЭРГҮЙ 4.80159E+12 2019.12.03 зассан  

6 БОРЖИГОН  2 
ОТГОНБАЯР  ЭРХЭМБАЯР 4.80159E+12 2019.12.04 зассан  

ЧУНТ ОЮУНБААТАР 4.80159E+12 2019.12.05 зассан  

 

ӨРХИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ЗӨРҮҮТЭЙ МЭДЭЭЛЭЛ    

Д/Д Багийн нэр 
Алдаатай 
иргэний 

тоо  

Өрхийн 
тэргүүлэгчийн овог  

Өрхийн 
тэргүүлэгчийн нэр  

Өрхиын дугаар  
Шалгасан 

он сар 
өдөр  

тайлбар  

Адаацаг  

1 

Ар-урт 4 

БАТТУЛГА ОТГОНПҮРЭВ 4.80453E+12 

2019.12.02 

зассан 

2 ЭНХМАНДАХ  ЦЭВЭГСҮРЭН  4.80453E+12 зассан 

3 СҮХБАТ СУВДЭРДЭНЭ 4.80453E+12 зассан 

4 БЯМБА ОТГОНБАЯР  4.80453E+12 зассан 

5 

СҮМ 3 

ЦЭРЭНДЛГОР  МӨНХСАРНАЙ 4.80453E+12 зассан 

6 ЭНХБАЯР ГҮНЖЛХАМ 4.80453E+12 зассан 

7 ДОВЧИН  ЦЭРЭНСУГИР 4.80453E+12 зассан 

8 

ӨВӨР-УРТ 3 

ТҮВШИНТӨГС  ТӨГӨЛДӨР  4.80453E+12 зассан 

9 БАЯРБААТАР ДАВААДОРЖ 4.80453E+12 зассан 

10 БАЯРБААТАР БЯМБАДОРЖ 4.80453E+12 зассан 

11 

Тавин  19 

АМГАЛАНБОЛД  ЭМҮЖИН 4.80453E+12 зассан 

12 АМГАЛАНБОЛД  ЭШИГЛЭН 4.80453E+12 зассан 

13 ЭНХСАЙХАН  ЭНХСАРНАЙ 4.80453E+12 зассан 

14 БАТЭРДЭНЭ ПАГМАДУЛАМ 4.80453E+12 зассан 

15 БАЯРЦЭНГЭЛ  АРИУНТУНГАЛАГ 4.80453E+12 зассан 

16 БАЯРЦЭНГЭЛ  ХОНГОРЗУЛ 4.80453E+12 зассан 

17 ТӨМӨРТОГОО  АРИУНТУЯА 4.80453E+12 зассан 
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18 ЦЭРЭНДОРЖ  СЭНГҮН 4.80453E+12 зассан 

19 МӨНХБАЯР  ТЭРГЭЛ 4.80453E+12 зассан 

20 МӨНХБАЯР  ТОГТУУН 4.80453E+12 зассан 

21 ПАШКА  МӨНХБАТ  4.80453E+12 зассан 

22 БАТЗОРИГ ӨСӨХБАЯР 4.80453E+12 зассан 

23 БАТЗОРИГ ТҮВШИНБАЯР 4.80453E+12 зассан 

24 БАТСАЙХАН БАТМАГНАЙ 4.80453E+12 зассан 

25 БАТСАЙХАН БАЯРТОГТОХ 4.80453E+12 зассан 

26 БАТСАЙХАН БАЯРМАГНАЙ 4.80453E+12 зассан 

  АЛТАНХУЯАГ ДОРЖПАГАМ 4.80453E+12 
2019.12.03 

зассан 

  ГАНТУЛГА ГАНТИГМАА  4.80453E+12 зассан 

  БАЯНМӨНХ ЭНХЖАРГАЛ  4.80453E+12 2019.12.02 зассан 

27 
ХАШААТ 1 

БАТТӨР ЗАГДЗҮСЭМ 4.80453E+12 2019.12.02 зассан 

  АМГАЛАНБААТАР  ГЭНДЭНДАРЖАА  4.80453E+12 2019.12.03 зассан 

28 Тавин  1 НАМХАЙЖАНЦАН АМГАЛАНТӨР  4.80453E+12 2019.12.02 зассан 

Өлзийт 

29 
Рашаант  2 

БАДАРЧИН БОЛДБААТАР 4.82861E+12 
2019.12.03 

зассан 

30 ДОРЖ ЦЭРЭНХАНД  4.82861E+12 зассан 

 

5. БИЗНЕС РЕГИСТРИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САН (Ш5) 

 

Хэлтсийн даргын баталсан ажил үүргийн хуваарийн дагуу БР мэдээллийн сангийн 

нэгтгэлийг хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн хариуцаж, нийт ажилтнууд хариуцсан салбарын 

чиглэлээр тодруулгыг хийж байна. 

Тайлант онд БР мэдээллийн санд 1033 ААНБ-ын талаар тодруулгыг хийсэн. 

Үүнээс 2018 оны албан ёсны мэдээнд хамрагдах 895 ААНБ-ын жагсаалтыг регистрийн 

дугаар, хаяг зэрэг баталсан загварын дагуу бүрдүүлэн YСХ-д хүргүүлэв. Регистрийн санд 

орох өөрчлөлтийг аймгийн Татварын хэлтэс, УБХ-ээр баталгаажуулан хийж байна. 

                            
ААНБ-ын мэдээллийн өөрчлөлтийг БР-1 маягтаас гадна Аймгийн татварын хэлтэс, 

ЗДТГ-ын Санхүү төрийн сангийн хэлтэстэй хамтран ажиллаж мэдээллийг тухай бүр 

шинэчилж байна. 2018 оны 4-р улирал болон 2019 онд татан буугдсан 4 ААН, нийт 93 

шинэ ААН-ийг бизнес регистрийн санд БР-1 маягтын дагуу бүртгэж баяжууллаа. Үүнээс 

40 ААН-ийн мэдээллийг УБХ зөрүүтэй бүртгэснийг ҮСХ-ны БР-ын албанд хандан засуулж  

баталгаажууллаа. 
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2019 онд нийт 93 шинэ ААН байгууллагыг БР-1 маягтын дагуу бүртгэсэн нь өмнөх 

онтой харьцуулбал 34 ААН-ээр буюу 57 хувиар өссөн байна. Шинээр бүртгэгдсэн ААНБ-

ийг хариуцлагын хэлбэрээр авч үзвэл 38 нь буюу 41 хувь нь ХХК, 36 нь буюу 39 хувь 

зарим гишүүд нь хариуцлагатай нөхөрлөл /ЗБН/, 17 нь буюу 18 хувь нь ТББ, 2 буюу 2 

хувь төсөвт байгууллага байна. Энэ онд тус аймагт 1 цэцэрлэг шинээр байгуулагдсан 

байна.  

  

Хүснэгт.5. БР мэдээллийн сангийн бүрдэлт, 2019 оны 3-р улирал 

 д/д Үзүүлэлт 
2019    он           

1-р улирал 

 1 Нийт бүртгэлтэй аж ахуй нэгж байгууллага 1098 

  Үүнээс:Төсөвт байгууллага 141 

    Үйл ажиллагаа эхлээгүй байгаа 217 

    Үйл ажиллагаа түр зогссон 160 

           Үйл ажиллагаа бүрэн зогсоосон 41 

    Бусад шалтгаан 3 

    Үйл ажиллагаа явуулж байгаа 677 

 2 
ААНБ-ын үйл ажиллагааны мэдээ өгсөн ААНБ-ын 

тоо/давхардсан/ 
672 

 

II БҮЛЭГ. ТООЛЛОГО, СУДАЛГААНЫ АЖИЛ 

6. ТООЛЛОГО /ШАЛГУУР/  

2020 ОНЫ ХҮН АМ ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГЫН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ 

ХАОСТ-2020 зохион байгуулах тухай Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 3 сарын 1-

ны өдрийн А/85 тоот захирамж гарч, тооллогын түр товчоо, тооллогын ажлын 

төлөвлөгөөг боловсруулан батлуулж сумдад хүргүүллээ. Тооллогын түр товчоог 

хэлтсийн ажилтнууд, болон статистикийн улсын байцаагчид холбогдох газруудын 

мэргэжилтнүүдээр бүрдүүлэн томилуулав. 

38

36
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Засаг даргын захирамжийн дагуу бүх сумдад тооллогын комисс, түр товчоод 

байгуулагдсан бөгөөд комисс байгуулсан захирамжуудыг ҮСХорооны ХАОСТТ-д 

хүргүүллээ. Тооллогын бэлтгэл ажлын хүрээнд 2020 оны ээлжит тооллогын аймгийн 

комиссын хурал  2019 оны 02 сарын 25-ны өдөр аймгийн ЗДТГазрын хурлын зааланд 

боллоо. Тус хурлыг Хүн ам, орон сууцны тооллогын улсын комиссын нарийн бичгийн 

дарга, Үндэсний статистикийн хорооны хүн ам, нийгмийн статистикийн газрын дарга 

А.Амарбал удирдан зохион байгуулж, тооллогыг зохион байгуулах үйл ажиллагаа, үзэл 

баримтлал, зорилго, зорилтоо тодотгон мэдээлэл хийлээ.  
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Тооллогын комиссын хуралд Аймгийн Засаг даргын 2018 оны А/162 захирамжаар 

байгуулагдсан тооллогын комиссын гишүүд, Статистикийн хэлтсийн дарга Б.Энхтуяа, 

мэргэжилтнүүд оролцлоо.  

Сумдын тооллогын комисст тухай бүр чиглэл хүргүүлэн хүн ам, өрхийн бүртгэл 

хөтлөх, өрхийн мэдээллийн санг сайжруулах талаар заавар зөвөлгөө өгч хамтран 

ажиллахаас гадна 14 хоног тутам хүн ам, өрхийн бүртгэлийн хөтлөлтийн явцын мэдээг 

авч ажиллалаа. 

 
 

ҮСХ-оос 6 сарын 17-18-ны өдрүүдэд зохион байгуулсан аймаг сумдын 

статистикийн албан хаагчдад зориулсан сургалтын төрийн албан хаагчдад зориулсан 

“Мэдээллийн сангийн уялдаа холбоог сайжруулах нь” сэдэвт сургалтанд аймгийн 

тооллогын комиссын гишүүд болон Сайнцагаан сумын тооллогын комиссын гишүүд, 

багийн түр товчооны гишүүд болох 8 багийн Засаг даргыг хамруулан ХАОСТ-2020, БОСТ-
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2019 тооллогын мэдээлэл үйл ажиллагааны зарчим явагдах хугацаа гэх мэт асуудлаар 

дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэлээ.  

         
   

Тооллогын чиглэлээр 5 сарын 24-ны өдөр БОСТ-2019, ХАОСТ-2020 тооллогын тухай,  6 

сарын 10 –ны өдөр БОСТ-2019 тооллогын урьдчилсан бүртгэл хийх тухай , 6 сарын 21 

өдөр ХАӨМСангийн шинэчлэлийн тухай онлайн хуралд хэлтсийн албан хаагчид 

хамрагдсан байна.  

ХАОСТ-2020 үзэл баримтлал, зохион байгуулалт бэлтгэл ажлыг хангах тухай 

сургалтыг хэлтсийн дарга, ахлах мэргэжилтэн, мэргэжилтнүүд нийт 15 суманд очиж 

зохион байгуулж, сумдын тооллогын комисс, түр товчооны гишүүд болон төр захиргааны 

албан хаагчид, иргэдийг оролцуулсан бөгөөд нийт 180 хүнийг хамруулсан байна. Мөн 

нийт аймаг, сумдын удирдлага хамрагдсан аймгийн удирдах ажилтны зөвлөгөөн бусад 

сургалтуудаар ХАОСТ-2020, БОСТ-2019 зохион байгуулагдах тухай мэдээллийг тухай 

бүр өгч ажилласан.  

 

 

Мөн иргэд олон нийтэд Ард телевиз болон Монцамэ агентлагийн Дундговь дахь сэтгүүлч 

Дундговийн амьдрал сонинуудаар дамжуулан ХАӨМС дахь өөрийн мэдээллээ багийн 

засаг даргадаа хандан шинэчлүүлэхийг уриалж тооллогын зурагт хуудсыг хүргүүллээ. 

ҮСХ-ноос Дан буюу танилт нэвтрэлтийн систем ашиглан өөрийн болон өрхийн мэдээллээ 

шалгах боломжийг бий болгосноор тус хэлтэс болон ХАОСТ-2020 тооллогын комисс шат 

шатандаа http:registration.nso.mn линкийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл,олон нийтийн 

сүлжээ,  хэвлэмэл зурагт хуудас зэрэг бүхий л аргаар сурталчилан ажиллаж байна. 
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Хүн ам, орон сууцны Улсын тооллогын ээлжит сургалтыг 2019 оны 12 сарын 5-нд Аймгийн 

Засаг дарга, тооллогын комиссын дарга О.Бат-Эрдэнэ, Орлогч дарга Ж.Мөнхчулуун нар 

нээн үг хэлж, төрийн дуулал эгшиглүүлэн ёслол төгөлдөр зохион байгууллаа. Сургалтанд 

Аймаг, сумдын тооллогын комиссын дарга, гишүүд нийт 80 гаруй хүн хамрагдлаа. Уг 

сургалтаар Хүн ам, орон сууцны 2020 оны тооллогын хууль, эрх зүйн үндэс, зохион 

байгуулалт, тооллогын комиссын гишүүдийн үүрэг, хариуцлагын талаар болон Мал 

тооллогын семинар өгч, БОСТ-ын үр дүнгийн талаар танилцуулав. 

 

 

 

  

  
БАЙШИН ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГО  

ТООЛЛОГЫН УРЬДЧИЛСАН БҮРТГЭЛ: БОСТ-2019 тооллогын урьдчилсан 

бүртгэлийг хийх талаар сумдын статистик хариуцсан ажилтнуудад хэлтсийн ахлах 

мэргэжилтэн Т.Бямбасүрэн, мэргэжилтэн Н.Түвшинжаргал нар мэдээлэл хийж бүх 

сумдын компьютерт урьдчилсан бүртгэлийн Collector for Arcgis программыг суулгаж 

заавар зөвлөгөө өгч сумдын тооллогын урьдчилсан бүртгэлийг хийлээ.  
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Урьдчилсан бүртгэлээр Дундговь аймгийн хэмжээнд нийт гэр сууц 9051, байшин 

сууц 6849 бүртгэгдсэнээс хүн байнга амьдардаг 2416 сууц, хүн байнга амьдардаг гэр  

8370 бүртгэгдсэн байна. 

 
  

ТООЛЛОГЫН СУРГАЛТ: Байшин орон сууцны тооллогын Говийн бүсийн сургагч багш 

бэлтгэх сургалт 2019 оны 9 сарын 14-16-ны хооронд Дундговь аймгийн төвд зохион 

байгуулагдлаа.  

Сургалтыг Дундговь аймгийн Засаг даргын орлогч Ж.Мөнхчулуун, Үндэсний 

статистикийн хорооны Мэдээлэл технологийн газрын дарга Л.Мягмарсүрэн нар нээн үг 

хэлж, МТГ-ын референт Г.Жаргал, ХАОСТТ-ы статистикч И.Цэрэндулам, Р.Батхишиг, 

Э.Билгүүн нар хичээлийг зааж, Дундговь аймгийн Статистикийн хэлтсийн хамт олон 

зохион байгуулан, Говийн бүсийн Өмнөговь, Дорноговь, Дундговь, Говьсүмбэр 

аймгуудын Статистикийн хэлтсийнхэн, Сайнцагаан суманд ажиллах тоологч нар нийт 25 

хүн оролцлоо. 

      
 



                               Дундговь аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтэс 

24 

 

Байшин, орон сууцны тооллогод ажиллах  тоологчийг шалгуурын дагуу сонгон 

шалгаруулан авч нийт 23 хүнийг  хамруулан тоологчийн сургалтыг аймгийн төв 

Мандалговь хотод 2019 оны  9 сарын 19-21-ний хооронд зохион байгууллаа.  

Сургалтыг нээж хэлтсийн дарга Б. Энхтуяа тооллогын үзэл баримтлал, зохион 

байгуулалтын талаар танилцуулж, тоологчдод улсын тооллогод оролцох нэр хүндтэй 

ажилд хариуцлагатай хандахыг онцолсон юм.  

Сургалтын төгсгөлд шалгалтанд хангалттай буюу 80 хувиас дээш үнэлгээ авсан 21 

тоологчтой гэрээ байгуулж таблет, тоологчийн багцыг хүлээлгэн өгч, тооллогын ажилд 

нь амжилт хүслээ.   

Мөн Байшин орон сууцны тооллого зохион байгуулах аймгийн комиссын дарга, 

гишүүд, 15 сумын комиссын дарга, нарийн бичгийн дарга нийт 35 хүнд Байшин орон 

сууцны тооллогын удирдлага, зохион байгуулалт, анхаарах асуудлууд, Хүн ам орон 

сууцны тооллого, Байшин орон сууцны тооллого хэрхэн уялдах, явцын мэдээг хэрхэн 

дамжуулах  талаар сургалт, мэдээлэл хийлээ. 

 

 

Тооллогын явц: 2019 оны 09-р сарын 24-с 10 сарын 12-ны хооронд үргэлжилсэн Байшин 

орон сууцны тооллогыг 9 сарын 24-ний өдөр албан ёсоор 15 суманд нэгэн зэрэг 

эхлүүллээ. Үүний дотор Дундговь аймгийн төв Сайнцагаан сум, Говь –Угтаал, 

Баянжаргалан, Өндөршил сумдад хэлтсийн дарга, мэргэжилтнүүд тоологчийн хамт 

биечлэн очиж сумдын тооллогын комисст мэдээлэл, чиглэл өгч тооллогын ажлыг 
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эхлүүлсэн юм. Аймгийн төвийн Сайнцагаан суманд 6 тооллогч, Эрдэнэдалай суманд 2 

тоологч, бусад сумдад тус бүр 1 тоологч ажиллалаа.  

 
 

 

Тооллогын явцын хяналт: 9 сарын 25-наас эхлэн хэлтсийн дарга мэргэжилтнүүд 

тооллогын хяналтаар 15 суманд хуваарилагдан ажилласан. Тухайн сумдад тооллогын 

комисстой хамтран нийт өрхийн 10–аас доошгүй хувьд очин хяналт хийхээс гадна, 

ХАӨМСангийн баяжилт, өрхийн дэвтрийн хөтлөлт, сумдын тооллогын комиссын үйл 

ажиллагаатай танилцаж заавар зөвөлгөөг өгч ажилласан.   

Хяналтаар ажиллахад дараах нийтлэг дутагдал гарч байсан. Үүнд:  

Тоологчдын хувьд 

- Хашаа хаалганы дугаарыг зөрүүтэй оруулах 

-Газар орчны нэрийг латин үсгээр бичих 

-Явцын мэдээг зөрүүлэн өгөх  

-Тооллогын зорилгыг иргэдэд дутуу танилцуулсан  

Сум багийн түр товчоодын хувьд 

-Урьдчилсан бүртгэлээр байшингийн төрлийг буруу болон дутуу  тэмдэглэсэн 

-Өрхөөс асууж буй асуулгыг өмнөөс нь хариулах гэх мэт дутагдлуудыг газар дээр 

нь залруулан цаашид дээрхи алдааг гаргахгүй тооллогыг амжилттай явуулахыг сум 

багийн удирдлага тоологч нар анхааруулан ажиллаа. Хэлтсийн мэргэжилтнүүд хуваарь 

гарган тооллогын явцын мэдээг сум бүрээс авч баталгаажуулан ҮСХ-д хүргүүлж байна. 

 



                               Дундговь аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтэс 

26 

 

Тоолох үеийн явцын эцсийн мэдээ, хамралтын хувь: Дундговь аймгийн хувьд 10786 

объект тоолохоос нийт 13154 объект тоологдсон ба БОСТ -1-1 3040 буюу 103,6 хувьтай, 

БОСТ-1-2 9141 буюу 108,3 хувьтай БОСТ-2 82,3 хувьтай мэдээлэл дамжуулагдсан байна. 

Энд БОСТ-2-н хувьд урьдчилсан бүртгэлээр нийтийн зориулалттай орон сууц гэсэн 

боловч бодит байдал дээр  сууцны тусдаа байшин буюу БОСТ 1-1 байсан учир тоологч 

шинээр нэмж авсан учраас хамралт дутуу гарсан харагдаж байгаа юм.   

Тооллого дууссаны дараа тоологчдоос  илтгэх хуудас холбогдох тайланг хүлээн авч 

тооллогод амжилттай сайн оролцсон 3 тоологчийг урамшуулсан.  

 

 

Тооллогын урьдчилсан дүн: Дундговь аймгийн хувьд 10734 объект тоолохоос нийт 

13154 объект тоологдсоноос БОСТ -1-1 3040 буюу 103,6 хувьтай, БОСТ-1-2 9141 буюу 

108,3 хувьтай БОСТ-2 82,3 хувьтай дамжуулагдсан байна. Үүнээс Дундговь аймгийн 

хэмжээнд хүн байнга амьдардаг сууцны тоо нийт 10186 тоологдсон. Тоологдсон байшин 

орон сууцыг төрлөөр нь харуулбал : Гэр сууц-8166 

                                    Сууцны тусдаа байшин-1718                          

                                    Бие даасан тохилог сууц -165 

                                    Нийтийн байр-45 

                                    Нийтийн зориулалттай орон сууц-92 

 

Аймаг, 

нийслэл 
Сум, дүүрэг 

Тухайн өдөр 

тоологдсон 

нэгжийн 

тооллогын  

асуулгын 

дугаар 

Тоолвол зохих 

Бүгд 

БОСТ-1-1 БОСТ-1-2 БОСТ-2 

Тоо Хувь Тоо Хувь Тоо Хувь 

Нийт     3,040 103.6% 9,141 108.3% 124 82.3% 13,154 

Дундговь Бүгд 1 1042 3,040 103.6% 9,141 108.3% 124 82.3% 13,154 

Дундговь Сайнцагаан сум  1 1042 1,513 103.8% 2,315 120.2% 89 94.4% 4,437 

Дундговь Адаацаг сум 1 812 142 98.6% 621 105.6% 0 0.0% 796 

Дундговь 
Баянжаргалан 

сум 
1 70 96 90.6% 272 94.1% 8 0.0% 343 
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Дундговь Говь-Угтаал сум 1 663 134 110.4% 460 110.4% 2 100.0% 658 

Дундговь 
Гурвансайхан 

сум 
1 617 93 102.2% 378 119.3% 4 100.0% 550 

Дундговь 
Дэлгэрхангай 

сум 
1 715 121 119.8% 529 107.4% 9 22.2% 715 

Дундговь Дэлгэрцогт сум 1 481 69 108.7% 388 101.0% 4 100.0% 471 

Дундговь Дэрэн сум 1 776 83 94.0% 412 102.7% 0 0.0% 501 

Дундговь Луус сум 1 430 68 100.0% 260 123.8% 0 0.0% 390 

Дундговь Өлзийт сум 1 648 34 126.5% 616 94.3% 2 100.0% 626 

Дундговь Өндөршил сум 1 438 97 110.3% 367 89.9% 0 0.0% 437 

Дундговь 
Сайхан-Овоо 

сум 
1 636 104 95.2% 498 103.2% 1 200.0% 615 

Дундговь Хулд сум 1 633 104 100.0% 498 103.4% 0 0.0% 619 

Дундговь 
Цагаандэлгэр 

сум 
1 397 59 111.9% 376 101.3% 1 0.0% 447 

Дундговь 
Эрдэнэдалай 

сум 
1 895 323 100.3% 1,151 106.3% 4 50.0% 1,549 

 

МАЛ ТООЛЛОГО (Ш6) 

Мал тооллогын чанарыг сайжруулахын тулд тооллогын хугацаа богино, төсвийн 

хүрэлцээ муутай байдаг учраас Банкуудтай хамтран ажиллаж, төсөв хөрөнгө болон хүн 

хүчийг нэмэгдүүлэн ажиллах талаар санал тооллогын комиссоос гарсныг Монгол 

банкинд уламжлан, хамтран ажиллах талаар болон малын А дансыг банкууд зээл 

олгохдоо малчдаас шаарддаг бөгөөд, Багийн Засаг дарга нараас авч хуулбарыг банкинд 

өгөхдөө урах, муухай болгох зэрэг баримтын чанарыг алдагдуулдаг тул малчдын малын 

тооны мэдээллийг Монгол банкны мэдээллийн сангаас гарган авч, малчдаас нэхэхгүй 

байхаар зохицуулалт хийж өгөх талаарх саналуудыг хүргүүлэн ажилласан.  

ХАГАС ЖИЛИЙН МАЛ ТООЛЛОГЫН ТАЙЛАН 

Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2019 оны 05 сарын 16-ны өдрийн 01/421 

тоот албан бичгийг үндэслэн аймгийн хэмжээнд хагас жилийн мал тооллогын ажлыг 6 

сарын 3-наас 10-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа. Мөн Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 

05 сарын 21-ны өдрийн 1/652 тоот албан бичгийг бүх сумдын Засаг даргад хүргүүлж, мал 

тооллогын бэлтгэл ажлыг хангаж, тооллогод ажиллах тоологч нарын сургалтыг сумандаа 

зохион байгуулж, маршрут төлөвлөгөө гаргуулан ажиллах талаар чиглэл өгсөн.  

2019 оны 6 сарын 3-ны өдрийн хэлтсийн даргын Хагас жилийн малын түүвэр 

судалгааны хяналтыг зохион байгуулах ажлын удирдамжийн дагуу Гурвансайхан, 

Өндөршил, Дэлгэрцогт, Адаацаг, Өлзийт, Луус, Хулд сумдад хэлтсийн дарга, 

мэргэжилтнүүд ажиллалаа. Ажиллах хугацаандаа сумдын тооллогын захирамж, 

маршрут, төлөвлөгөө, тооллогын зохион байгуулалт, маягтыг алдаагүй бүрэн бөглөсөн 

эсэх, шивэлтийг алдаагүй зөв шивэх талаар заавар, зөвлөмж өгч, 5-10 өрхөөр орж мал 

тооллогын маягтыг тулгах зэрэг ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.  Нийт 83 өрхөд очиж хяналт 

хийсэн бол 39 өрхийн маягтын бөглөлт, 25 өрхийн программ дахь шивэлт дээр өмнөх оны 

А данстай тулган шалгаж нийт 147 өрхөд хяналт хийлээ.  
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Аймгийн хэмжээнд 15 сумын 68 багийн 1362 өрх сонгогдож 90 тоологч, 30 жолооч 

нийт 120 хүн ажиллалаа. 

ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН МАЛ ТООЛЛОГО 

Ш6.1 Тооллогын мэдээллийн чанар:Жилийн эцсийн мал тооллогын албан тоотыг 

аймгийн Засаг даргаар батлуулан 15 сумдад хүргүүлж ажиллалаа. Мал тооллого зохион 

байгуулах аймгийн комиссыг аймгийн Засаг даргаар ахлуулан, нарын бичгийн даргаар 

статистикийн хэлтсийн дарга, гишүүд нийт 10 хүний бүрэлдэхүүнтэй баталж комиссын 

хурлыг 12 сарын 6-ны өдөр зохион байгуулж аймгийн хэмжээнд 2019 оны мал, тэжээвэр 

амьтад, хашаа худгийн  тооллогыг чанартай зохион байгуулах, сумдад хяналтын 

тооллого зохион байгуулах ажлын хэсгүүдийг шинэчлэн баталлаа. 

2019 оны 12 сарын 4-нд сумдын иргэдийн хурлын дарга, Засаг дарга, Төрийн 

сангийн мэргэжилтнүүдэд нийт 45 хүнд сургалт зохион байгууллаа. Уг сургалтаар 

Статистикийн хэлтсийн дарга, Хэлтсийн хөдөө аж ахуй хариуцсан мэргэжилтэн нар 

хичээл зааж, сумдад мал тооллогын чанартай зохион байгуулах талаар үүрэг чиглэл өгч 

ажилласан. 

 
Ш6.2 тооллогын хяналт:Мал тооллогын хяналтаар 15 суманд 5 хэсэг 25 хүний 

бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж, сум тус бүр 5-10 өрхийг нэг бүрчлэн тоолж, сумдын мал 

тооллогын комиссын үйл ажиллагаатай танилцаж, А дансыг нэг бүрчлэн шалгаж заавар 

зөвлөмж өгч ажиллаа. Сумдын мал тооллогын комисс ажлын хэсгүүддээ хяналт тавьж 

хэсэ бүр 8-10, сумдын хэмжээнд 45-50 өрхөөр хяналт хийж ажиллаа. Нийт аймгийн 

хэмжээнд 20 хэсгийн 105 хүн 870 өрхөд хяналтын тооллого зохион байгууллаа 
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Ш6.3.Тооллогын мэдээллийн дамжуулалт: Мал тооллогын шивэлтийг 15 сумын 68 

багийн Засаг дарга нарболон мал тооллогын хэсгийн зарим ажилчид хийж байна. 

Шивэлтийн явцад хяналт тавьж, зааж зөвлөж ажиллаж байна.  

 

7. ӨРХИЙН НИЙГЭМ,ЭДИЙН ЗАСГИЙН СУДАЛГАА  /Ш-7/ 

 

2019 онд YСХ-ноос баталсан мэдээ тайлангийн графикийн дагуу 

ӨНЭЗСудалгааны түүврийн нэгжийг ҮСХ-ноос авч, судалгаанд  сонгогдсон өрхөөр 

биечлэн очиж /сард хөдөөгийн болон сумын төвийн өрхөд 1 удаа, аймгийн төвийн өрхөд 

дунджаар 3-5 удаа/ судалгааныхаа зорилго, ач холбогдлыг танилцуулж, өрхийн хүнсний 

хэрэглээний дэвтэрүүдээ тарааж, судалгааг тогтсон аргачлал, зааврын дагуу таблетаар 

авч, мэдээллийг бүрэн цуглуулж байна.  

Мэдээлэл цуглуулсныхаа дараа судалгааны асуулгыг үзүүлэлт бүрээр нь нэг 

бүрчлэн шалгаж нягтлан, хоорондын уялдаа холбоо, орлого зарлагыг тооцож ажил 

мэргэжлээр кодолж, алдаагүй үнэн зөв мэдээллийг графикт хугацаанд нь ҮСХ-д 

дамжуулж байна. Энэхүү дамжуулсан мэдээг ахлагч татан авч, нэг бүрчлэн шалгаж, 

алдаатай буюу асууж тодруулах шаардлагатай зүйлүүдийг тодруулан засч ҮСХ-нд 100 

хувь дамжуулдаг.  

Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаанд 2019 онд нийт өрх-312 хамрагдаж, 

үндсэн өрх-284, нөөц өрх-28 тус тус хамрагдсан. 

Аймгийн төв болон хөдөөгийн  сонгогдсон өрхүүдийн зарим нь хаягандаа байхгүй 

өөр аймаг суманд шилжин суурьших, түр хугацаагаар ажиллах, цаг агаарын байдлаас 

шалтгаалан отроор нүүх, ахмад настнууд өөр аймаг сум, хотод болон гадаадад хүүхдүүд 

дээрээ очиж амрах, хүүхдийг нь харах, гэр бүлийн хүнээ эмчлүүлэхээр түр хугацаагаар 

эзгүй явах зэрэг шалтгаанаар нөөц өрхийг судалгаанд хамруулж байна. Тухайн 

сонгогдсон өрхийн мэдээлэл ХАӨМС-н программ дахь мэдээлэлтэй зөрүүтэй байсан 

тохиолдолд багийн Засаг даргад хандаж засуулж хэвшсэн.  



                               Дундговь аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтэс 

30 

 

Мөн өрх тус бүрт урамшууллын мөнгийг тарааж гарын үсэг зуруулж баталгаажуулж 

байна. Өрхөд суурилсан нийгэм эдийн засгийн судалгаанд хамрагдсан өрхүүдийн өдрийн 

тэмдэглэлийн хөтөлгөөг сар бүр архивлан хадгалж байна.  

Ардчилсан засаглалын судалгаа: ҮСХ-ны баталсан графикийн дагуу АЗС-ны мэдээг 

улирал болгон судлаач нар дамжуулж, ахлагч мэдээг нэг бүрчлэн хянаж, алдаа гарвал 

засуулж ҮСХ-нд хугацаанд нь 100 хувь дамжуулж байна. 

АЗС-ны өрхийн жагсаалтыг сонгогдсон багуудаас улирал бүр авч нэгтгэн, ҮСХ-д 

дамжуулдаг. Бидний явуулсан жагсаалтаас судалгаанд сонгогдсон өрхийн нэрс ирж, уг 

өрхүүдээс улирал бүр судалгааг авч байна.  

Ардчилсан засаглалын судалгаанд 2019 оны 2, 5, 8, 11-н саруудад нийт 72 өрх 

сонгогдож, өрхөд биечлэн очиж судалгааныхаа зорилго, ач холбогдлыг танилцуулж өрх 

тус бүрт урамшууллын мөнгийг бүрэн өгч гарын үсэг зуруулж баталгаажуулж хэвшсэн. 

Судалгааг тогтсон аргачлалын дагуу таблетаар бүрэн гүйцэд авч байна. Мэдээлэл 

цуглуулсны дараа судалгааны асуулгыг шалгаж нягтлан, хугацаанд нь дамжуулж байв. 

Хэрэглэгчийн төлөв байдлыг тодорхойлох судалгаа:ҮСХ-ны баталсан графикийн 

дагуу ХТБТС-ны мэдээг улирал болгон судлаач нар дамжуулж, ахлагч мэдээг нэг бүрчлэн 

хянаж, алдаа гарвал засуулж ҮСХ-нд хугацаанд нь 100 хувь дамжуулж байна. 

 ХТБТС-ны өрхийн жагсаалтыг сонгогдсон багуудаас улирал бүр авч нэгтгэн, ҮСХ-

д дамжуулдаг. Бидний явуулсан жагсаалтаас судалгаанд сонгогдсон өрхийн нэрс ирж, уг 

өрхүүдээс улирал бүр судалгааг авч байна.  

Хэрэглэгчийн төлөв байдлыг тодорхойлох судалгаанд 2019 оны 1, 4, 7, 10-н 

саруудад нийт 72 өрх сонгогдож, өрхөд биечлэн очиж судалгааныхаа зорилго, ач 

холбогдлыг танилцуулж өрх тус бүрт урамшууллын мөнгийг бүрэн өгч гарын үсэг зуруулж 

баталгаажуулж хэвшсэн. Судалгааг тогтсон аргачлалын дагуу таблетаар бүрэн гүйцэд 

авч байна. Мэдээлэл цуглуулсны дараа судалгааны асуулгыг шалгаж нягтлан, хугацаанд 

нь дамжуулж байв. 

8.АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ СУДАЛГАА /Ш-8/ 

ҮСХ-ны баталсан графикийн дагуу АХС-ны мэдээг сар болгоны 1-нд судлаач нар 

дамжуулж, ахлагч мэдээг нэг бүрчлэн хянаж, алдаа гарвал засуулж дараа сарын 5-нд 

ҮСХ-нд хугацаанд нь 100 хувь дамжуулж байна.  

АХС-ны өрхийн жагсаалтыг сонгогдсон багуудаас сар бүрийн 20-нд авч нэгтгэн, 

ҮСХ-д 25-ны дотор дамжуулдаг. Бидний явуулсан жагсаалтаас судалгаанд сонгогдсон 

өрхийн нэрс ирж, уг өрхүүдээс сар бүр судалгааг авч байна. Судалгаанд сонгогдсон 

өрхөд биечлэн очиж судалгааныхаа зорилго, ач холбогдлыг танилцуулж өрх тус бүрт 

урамшууллын мөнгийг бүрэн өгч гарын үсэг зуруулж баталгаажуулж хэвшсэн. Судалгааг 

тогтсон аргачлалын дагуу таблетаар бүрэн гүйцэд авч байна. Мэдээлэл цуглуулсны 

дараа судалгааны асуулгыг үзүүлэлт бүрээр нэг бүрчлэн шалгаж нягтлан, хоорондын 

уялдаа холбоо, орлогыг тооцож ажил мэргэжлээр нь кодолж, хугацаанд нь дамжуулж 

байв. 

2019  нийт 640 өрх сонгогдсоны, үндсэн өрх-589, нөөц өрх-51 тус тус хамрагдсан.  

Багийн Засаг дарга нар нэрсийн жагсаалтаа өгөхдөө шилжсэн, нас барсан, түр 

хугацаагаар болон удаан хугацаагаар эзгүй байгаа, отроор нүүж яваа өрхүүдээ  тайлбарт 

тусгайлан тодруулж өгч байгаа боловч тус аймгийн иргэд Улаанбаатар хот Өмнөговь 

аймаг зэрэг үйлдвэр, уул уурхай ихтэй суурин газарт түр хугацаагаар эмчлүүлэхээр 

болон ажил хийхээр явах нь элбэг байгаа зэргээс шалтгаалж нөөц өрх сонгогдож байна. 
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Хүснэгт.6. Өрхөд суурилсан түүвэр судалгааны хамралт 

 д/д Ш7.1 ӨНЭЗ судалгааны хамралт         100 хувь 

1 Хамрагдвал зохих өрхийн тоо 312 

  Нөөц өрхийн тоо 28 

  Үндсэн өрх 284 

2 Ш8.1 АХС хамралт 100 хувь 

            Хамрагдвал зохих өрхийн тоо 640 

            Нөөц өрхийн тоо 51 

           Үндсэн өрх 589 

  

9.ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТҮҮВЭР СУДАЛГАА /Ш-9/ 

Цаг ашиглалтын судалгаа  

ҮСХ-ноос 5 жил тутам зохион байгуулагддаг Цаг ашиглалтын судалгаа энэ жил 

Дундговь аймагт зохион байгуулагдаж байна. ЦАС-ны ахлагч, судлаачдад зориулсан 

сургалт 3 дугаар сарын 13-14-ны хооронд ҮСХ-нд болж ахлагч судлаач нар бүрэн 

хамрагдлаа. 

Сургалтаар анхан шатны мэдээлэл цуглуулдаг судлаач нар, түүнийг хянаж шалгаж 

байдаг багийн ахлагч нарт ЦАС-ны асуулгыг зааврын дагуу үнэн, зөв, бүрэн, чанартай 

нөхөх чадвар эзэмшүүлэх, тэднийг нэгдсэн нэг ойлголттой болгох, судалгааны ярилцлага 

авах чадварыг дээшлүүлэх, асуулгын үзүүлэлт бүрийг нягт ойлгож, зөв нөхөх чадвартай 

байх зэрэг олон талын мэдлэг, мэдээлэл өглөө.  

Цаг ашиглалтын судалгаанд 1-р улиралд нийт-60 өрх судалгаанд хамрагдах 

байснаас цаг үеийн байдлаас хамаарч үндсэн 55 өрх, хаяган дээрээс 5 өрх судалгаанд 

хамрагдав. 2-р улирлын байдлаар  нийт 60 өрх хамрагдсанаас үндсэн өрх-53, нөөц 

хаяган дээрээс 7 өрх судалгаанд хамрагдсан. 3-р улиралд нийт-60 өрх судалгаанд 

хамрагдах байснаас цаг үеийн байдлаас хамаарч үндсэн 56 өрх, хаяган дээрээс 4 өрх 

судалгаанд хамрагдав. 4-р улирлын байдлаар  нийт 60 өрх хамрагдсанаас үндсэн өрх-

52, нөөц хаяган дээрээс 8 өрх судалгаанд хамрагдсан. Бүтэн жилийн байдлаар нийт өрх-

240, үндсэн өрх-216, хаяган дээрээс 24 өрх тус тус хамрагдсан. 

Судалгааг нийт 240 өрхөөс судалгааны мэдээллийг цуглуулан шивж ҮСХ-нд 

дамжуулсан. 

Хүснэгт.7. Эдийн засгийн түүвэр судалгааны хамралт 

д/д Ш9.1 ЦАС хамралт         100 хувь 

1           Хамрагдвал зохих өрхийн тоо 240 

2           Хаяган дээр байгаа өрхийн тоо 24 

3           Үндсэн өрх 216 

 

Олон хэмжээст ядуурлын үзүүлэлт тодорхойлох туршилтын судалгаа  

           Олон хэмжээст ядуурлын индексийн зорилго нь ядуурлыг бууруулах бодлогын үр 

нөлөөг олон талаас нь тодорхойлж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, цаашдын бодлого 

боловсруулах суурь мэдээлэл бий болгоход чиглэсэн юм. 

          Судалгаанд ҮСХ-ноос 2018 онд зохион байгуулан явуулсан “Өрхийн нийгэм, эдийн 

засгийн судалгаа”-нд хамрагдсан 16’488 өрхөөс 1’132 өрхийг түүвэрлэн сонгосон. 

Дундговь аймгаас ӨНЭЗСудалгаанд хамрагдсан 624 өрхийн 208 өрхийг түүвэрлэн 
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сонгож судалгаанд хамруулсан юм. Үүнээс аймгийн төв буюу Сайнцагаан суманд 80 өрх, 

хөдөө сумын буюу Адаацаг, Дэлгэрхангай, Өндөршил, Эрдэнэдалай сумдын нийт 128 өрх 

сонгогдон судалгаанд хамрагдлаа. 

Томоохон ААН-ийн судалгаа: 

Монгол улсын “Статистикийн салбарыг 2017-2020 онд хөгжүүлэх үндэсний 

хөтөлбөр” болон ҮСХ-ны даргын 2018 оны 5 дугаар сарын 16-ны А/53 тоот тушаалд 

заасны дагуу томоохон ААН-ийн судалгааг 8 дугаар сарын 01-30-ны өдрүүдэд зохион 

байгууллаа. Тус аймгийн хувьд 1 ААН сонгогдсон ирсэн бөгөөд мэдээллийг цаг хугацаанд 

нь бүрэн  авч программд шивэн дамжуулсан.  

 

III БҮЛЭГ. СТАТИСТИКИЙН СУРТАЛЧИЛГАА, МЭДЭЭЛЭЛ ТАРХААЛТ 

10. МЭДЭЭЛЭЛ ТАРХААЛТ, ВЭБ БАЯЖИЛТ, СУРТАЛЧИЛГАА (Ш10) 

Ш10.1 Олон нийтэд мэдээлэл түгээсэн байдал 

  2019 оны жилийн эхэнд хэлтсийн даргын баталсан сурталчилгааны ажлын 

төлөвлөгөө гарсан бөгөөд төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу ажлууд хийгдээд байна. 

Төлөвлөгөөний дагуу хариуцсан мэргэжилтнүүд 2018 оны 12-р сар болон 2019 оны 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9,10,11 сарын статистик мэдээний танилцуулгыг нэгтгэн, 2018 оны 12-

р  сарын танилцуулгыг 60, бусад сарын танилцуулгыг 10 –аас доошгүй хувиар хэвлэн 

аймгийн ЗДТГазар холбогдох  хэлтэс агентлагуудад тархаан ажиллалаа.  
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Танилцуулгыг PDF болон PPT хэлбэрт оруулан хэлтсийн вэб хуудас 

болон  аймгийн төрийн байгууллагуудын нэгдсэн программ ABLE-д олон нийтийн хэсэгт 

байршуулан нийт 15 сум, төрийн захиргаа болон үйлчилгээний нийт 48 байгууллагын 728 

албан хаагчид нэгэн зэрэг хүргэдэг. 
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Мөн сар бүрийн танилцуулга, цаг үеийн ажил, тооллого судалгааны  талаарх 

мэдээллийг Засаг даргын дэргэдэх Ард телевиз, аймгийн онцгой байдлын газрын АС 

цогцолбор  буюу шуурхай удирдлага зарлан мэдээллийн төвийн радиогоор мэдээлж 

олон нийтэд сар бүр мэдээлэл хийсэн байна. 
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Сар бүрийн статистик мэдээний танилцуулгыг бичлэг болон зураг хэлбэрт оруулан 

хэлтсийн пэйж хуудсанд байршууллаа. Мөн 2019 онд 2018 жилийн эцсийн хүн амын 

үзүүлэлтүүдээр инфографик хийж, 2019 онд явагдах Цаг ашиглалтын судалгаа, Хүн ам 

орон сууцны тооллогын бэлтгэл ажлын талаар аймгийн Аялгуут нутаг сэтгүүл, Засаг 

даргын мөрийн хөтөлбөрийн сонин, Дундговийн амьдрал сонинд мэдээлэл бэлтгэж  

иргэд олон нийтэд хүргэлээ. Мөн аймгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл телевиз 

радиогоор нийтдээ 25 удаа мэдээлэл хийж олон нийтэд түгээсэн байна. 

 

  
 

 

2019 онд тус хэлтсээс Аймгийн Стандарт хэмжил зүйн хэлтэс болон Аймгийн 

Хөдөлмөр халамж, үйлчилгээний газар, аймгийн нийт 15 сумын төр захиргааны 

байгууллагын ажиллагчдад аймгийн нийгэм эдийн засгийн шинэ статистик мэдээ 

танилцуулга болон сонирхолтой Статистик мэдээллийг өгч, Статистик мэдээллийн 

нэгдсэн сан www.1212.mn, 1212.mn аппликэйшн, Байшин орон сууцны тооллого, 2020 

оны Хүн ам орон сууцны тооллого зэргийг давхардсан тоогоор 470 гаруй хүнд  

сурталчилан ажилласан.  
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Хүснэгт .8.  Радио, телевиз, сонин хэвлэлээр статистикийн мэдээллээ танилцуулж, сурталчилсан ажил 

 Тархаасан мэдээллийн 

агуулга 
Хариуцсан 

ажилтан 
Хугацаа тоо 

Хэвлэл мэдээллийн 

агентлагийн нэр 

1 

“2018 оны мал 

тооллогын  дүн ” Б.Энхтуяа 2019.01.08 3 

Засаг даргын 

дэргэдэр “Ард” 

телевиз 

2 

“Аймгийн нийгэм 

эдийн засгийн 

байдал” сар бүрийн 

танилцуулга 

Т.Бямбасүрэн 

С.Доржханд 

Б.Отгонсүрэн 

Н.Түвшинжаргал 

Н.Тамжидмаа 

 

Сар 

бүр 
12 

Онцгой байдлын 

газрын “АС 

цогцолбор” 

Шуурхай 

удирдлагын 

зарлан мэдээлэх 

төв 

3 

Жэндэрт суурилсан 

хүчирхийллийн 

судалгааны үр дүн 

хэлэлцуулэгийн тухай 

Н.Должинсүрэн 2019.02.25 1 

Засаг даргын 

дэргэдэх “Ард” 

телевиз 

4 

Хүн ам орон сууцны 

тооллогын тухай 
Т.Бямбасүрэн 2019.2.27 1 

Онцгой байдлын 

газрын “АС 

цогцолбор” 

мэдээллийн радио 

5 

Цаг ашиглалтын 

судалгаа 
С.Доржханд 2019.03.18 1 

Онцгой байдлын 

газрын “АС 

цогцолбор” 

мэдээллийн радио 

6 

2018 оны жилийн 

эцсийн инфографик, 

ХАА-н инфографик 
Хэлтсийн нийт 

ажилчид 
2019.02.10 

500 

ш 

Аймгийн засаг 

даргын мөрийн 

хөтөлбөрийн 

хэрэгжилт цаг 

үеийн сонин 

7 

Хэлтсийн 

танилцуулга, 2018 оны 

хүн ам, ХАА 

инфографик 

Хэлтсийн нийт 

ажилчид 
2019.03.25 50ш 

 

Аялгуут нутаг 

сэтгүүл 
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Хүснэгт.9. Статистикийн албыг олон нийтэд сурталчилж зохион байгуулсан нээлттэй өдөрлөг,  уулзалт 

 Сэдэв Зохион 

байгуулсан 

ажилтан 

хийсэн 

хугацаа 

Оролцсон 

хүний 

тоо 

Байгууллага, ажилтан 

1 “Хөдөлмөрийн 

статистикийн шинэчилсэн 

аргачлал” 

Т.Бямбасүрэн 2019.01.23 18 Аймгийн ХХҮГ 

2 “2018 оны оны жилийн 

эцсийн аймгийн нийгэм 

эдийн засгийн мэдээлэл” 

Т.Бямбасүрэн 2019.01.29 12 Аймгийн Стандарт 

хэмжилзүйн хэлтэс 

8 

2018 оны өрх хүн ам 

нийгмийн зарим 

үзүүлэлтийн 

танилцуулга 

С.Доржханд 2019.05.16 1 

Онцгой байдлын 

газрын “АС 

цогцолбор” 

мэдээллийн радио 

9 

2018 оны өрх хүн ам 

нийгмийн зарим 

үзүүлэлтийн 

танилцуулга 

Статистикийн 

хэлтэс 
2019.06.13 1 

Засаг даргын 

дэргэдэх “Ард” 

телевиз 

10 

2018 оны Хөдөө аж 

ахуйн танилцуулга 
Н.Түвшинжаргал 2019.06.19 1 

Онцгой байдлын 

газрын “АС 

цогцолбор” 

мэдээллийн радио 

 

 

11 

2018 оны Аж үйлдвэр 

барилгын салбарын 

танилцуулга 

 

Т.Бямбасүрэн  

 

2019.06.25 

 

 

  1 

Онцгой байдлын 

газрын “АС 

цогцолбор” 

мэдээллийн радио 

 

 

12 

 

2018 оны Аж үйлдвэр 

барилгын салбарын 

танилцуулга 

 

Статистикийн 

хэлтэс 

 

 

2019.07.17 

 

 

1 

 

Засаг даргын 

дэргэдэх “Ард” 

телевиз 

 

 

13 

Байшин орон  сууцны 

тооллого зохион 

байгуулагдах талаар 

цаг үеийн мэдээ 

 

 

Т.Бямбасүрэн 

 

 

2019.09.17 

 

 

1 

 

 

Засаг даргын 

дэргэдэх “Ард” 

телевиз 

14 

Байшин орон  сууцны 

тооллого зохион 

байгуулагдах талаар 

цаг үеийн мэдээ 

 

Т.Бямбасүрэн 
2019.09.23 

 

 

1 

Онцгой байдлын 

газрын “АС 

цогцолбор” 

мэдээллийн радио 

15 

Хүн ам орон сууцны 

тооллогын тухай 

registration.nso.mn 

Б.Энхтуяа 

Т.Бямбасүрэн 
2019.12.09 1 

Засаг даргын 

дэргэдэх “Ард” 

телевиз 

 Дүн   26  
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3 Сар бүрийн статистик 

мэдээллийн танилцуулга 

Т.Бямбасүрэн 

С.Доржханд 

Б.Отгонсүрэн 

Сар 

бүрийн 12-

14 

өдрүүдэд 

 

170 

Аймгийн ЗДТГ-ын 

ОНХАлбаны 

мэдээллийн 

самбараар иргэдэд 

4 ХАОСТ-2020, БОСТ-2019 

болон цаг үеийн бусад 

мэдээллээр 

 

Б. Энхтуяа 

 

2019.05.13 

 

60 

Аймгийн төр 

захиргааны бүх 

байгууллагын дарга 

нар 

5 Байшин орон сууцны 

тооллого болох тухай 

урьдчилсан  бүртгэл хийх 

тухай 

 

С.Доржханд 

Н.Түвшинжаргал 

 

2019.06.25 

 

25 

 

Сайнцагаан сумын 

ЗДТГ 

6 95 жилийн ойд зориулсан 

Нээлттэй мэдээллийн 

өдөрлөг 

Хэлтсийн хамт 

олон 

2019.10.21-

28-ны 

өдрүүд 

 

125 

Аймгийн ЗДТГ, 

Сайнцагаан сумын 

ЗДТГ 

7 2020 оны Хүн ам орон 

сууцны тооллого болон 

2019 оны Мал тэжээвэр, 

амьтад хашаа худгийг 

тооллогын зохион 

байгуулалт 

 

 

Б.Энхтуяа 

 

 

2019.12.09 

 

 

60 

 

 

Аймгийн төр 

захиргааны бүх 

байгууллагын дарга 

нар 

 Бүгд   470  

 

Ш10.2 Тооллого, судалгааны сурталчилгаа  

1.Үндэсний статистикийн хороо, Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын сантай хамтран 

2017 онд жендэрт суурилсан хүчирхийллийн тархалтын судалгааг улс орон даяар анх 

удаа зохион байгуулж, 2018 оны 6-р сард үр дүнг улсын хэмжээнд танилцуулсан юм. Тус 

аймагт "Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл" үндэсний судалгааны үр дүнг танилцуулах 

семинар 2019 оны 2 сарын 25-нд  амжилттай зохион байгуулагдсан. Семинарт аймгийн 

БСУГ, ГБХЗХГ-ын холбогдох ажилтнууд, аймгийн Цагдаагийн газрын хүүхдийн байцаагч, 

ЕБС-ийн нийгмийн ажилтнууд, аймгийн төв Сайнцагаан сумын багийн засаг дарга, 

нийгмийн ажилтнууд, төрийн бус байгууллагын төлөөллүүд оролцож хэлэлцүүлэг 

өрнүүлж, цаашид Эмэгтэйчүүдийн эсрэг  хүчирхийллийг бууруулах чиглэлээр холбогдох 

байгууллагууд хамтран ажиллахаар болсон. 
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Энэ ажлын хүрээнд “Жендерт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа”-ны үр дүнг 

танилцуулах сургалтанд оролцсон байгууллагуудаас Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын 

хөгжлийн газар Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан 

эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг таслан зогсоох зорилгоор “Эмэгтэйчүүдийн эв 

нэгдлийн хана” сэдэвт үйл ажиллагааг зохион байгуулж улмаар олон нийтийн оролцоог 

нэмэгдүүлж, ААНБ-ын албан хаагчид, иргэдийн тайван алхалт зохион байгууллаа. 

Статистикийн хэлтсийн хамт олон тус үйл ажиллагаанд “Жендэрт суурилсан 

хүчирхийллийн судалгаа”-ны үр дүнг сурталчлан оролцсон юм. 
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2.Хүн ам орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын бэлтгэл ажлын хүрээнд Дэлгэрцогт, 

Сайнцагаан, Адаацаг, Өлзийт, Луус сумдын тооллогын комисс болон түр товчооны 

гишүүд, сумдын төрийн албан хаагчдад мэдээлэл хийж, харьяа багийн даргадаа хандаж 

ХАӨМС-ийн мэдээллээ шинэчлэхийг зөвлөж ажиллалаа.  

Мөн Дундговь аймгийн Ард телевизээр 2020 оны ээлжит тооллого хэрхэн зохион 

байгуулагдах, Байшин орон сууцны тооллогын талаар мэдээлэл өглөө. Дундговь аймгийн 

Ард телевиз нь тус аймгийн 45000 иргэд олон нийтэд цацагдахаас гадна ДДЭШ кабелийн 

телевизээр орон даяар цацагддаг юм.  

 
Мөн иргэд олон нийтэд Ард телевиз болон Монцамэ агентлагийн Дундговь дахь сэтгүүлч 

Дундговийн амьдрал сонинуудаар дамжуулан ХАӨМС дахь өөрийн мэдээллээ багийн 

Засаг даргадаа хандан шинэчлүүлэхийг уриалж байна.   

3. Байшин орон сууцны тооллогын сурталчилгаа 

Хүн ам орон сууцны тооллогоос анх удаа тусдаа зохион байгуулагдаж буй Байшин 

орон сууцны тооллогын сурталчилгааг дараах байдлаар хийлээ. 
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 Дундговь аймгийн Ард телевизээр тооллогын шторкыг тогтмол давтамжтайгаар 

цацаж олон нийтэд хүргэж байгаа бөгөөд мөн телевизийн 20 цагийн мэдээллийн 

хөтөлбөрт ярилцлага өгч сурталчиллаа. Хэлтсийн албан ёсны цахим хуудас, 

фэйсбүүк пэйж хуудас, аймгийн төрийн байгууллагуудын нэгдсэн программ ABLE-

н олон нийтийн хэсэгт байршуулан мэдээллийг олон нийтэд хүргэлээ. Аймгийн 

онцгой байдлын газрын АС цогцолбор мэдээллийн радиогоор малчидад 

тооллогын мэдээллийг хүргэн, тооллогод хамрагдахыг уриаллаа. 

 Байшин орон сууцны тооллого, Хүн ам, өрхийн мэдээллийн шинэчилсэн бүртгэл, 

Хүн ам орон сууцны улсын тооллогын хүрээнд аймгийн төв зам дагуу 3x6 

хэмжээтэй самбарыг байршуулж иргэн бүрийг хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлж 

тооллого судалгаандаа идэвхитэй хамрагдахыг уриаллаа. 

 

 Байшин орон сууцны тооллого явагдаж буй аймгийн бүх сумдад тооллогын 

зорилго ач холбогдолыг багтаасан зурагт хуудас, брошур постерийг тараан  

иргэдэд сурталчлан таниулж ажиллаж байна.   
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4. Хүн ам орон сууцны тооллогын сурталчилгаа 

Монгол Улсын хэмжээнд 10 жил тутам  зохион байгуулагддаг Хүн ам орон сууцны 

ээлжит тооллого 2020 онд зохион байгуулагдах гэж байна. Уг тооллогын  сурталчилгааг 

дараах байдлаар хийлээ.  

1. Хүн ам, орон сууцны тооллогын тухай Аймгийн Засаг даргын 2019 оны 11 дүгээр 

сарын 5-ний өдрийн 1/1346 хасралт бүхий албан бичгийг СУМ, ХЭЛТЭС, 

АГЕНТЛАГИЙН дарга нарт хүргүүлж, төрийн байгууллагын ажилтнуудад иргэн 

өөрийн мэдээллийг шалгах талаарх албан бичгийн хэрэгжилт, тайланг 

байгууллагуудаас авч ажиллаж байна.  

 

2. Аймаг, сумдын тооллогын комиссын дарга, гишүүдэд ХАОСТ-ын хууль эрх зүй, 

зохион байгуулалт, тоологч, шалгагчийн үүрэг, хариуцлагын талаарх сургалтыг 80 
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хүнд зохион байгуулж, сумдыг 7 хоног бүр тайлан, төлөвлөгөө өгч ажиллах чиглэл 

өглөө.   

3. Дундговь аймгийн Засаг даргын тамгын газрын олон нийттэй харилцах хэлтэс 

болон АРД телевизээр тооллогын 2 төрлийн шторкыг 12 удаагийн  

давтамжтайгаар эфирээр цацаж, олон нийтэд хүргэж байгаа бөгөөд мөн 

телевизийн 20 цагийн мэдээллийн хөтөлбөрт Хүн ам, орон сууцны 2020 оны 

тооллогын зохион байгуулалт, онцлог, иргэдийн үүрэг оролцооны талаар 

ярилцлага өгч сурталчиллаа. Дундговь аймгийн Ард телевиз нь тус аймгийн 45000 

иргэд олон нийтэд цацагдахаас гадна Юнивишн, Дидиш кабелийн телевизээр орон 

даяар цацагддаг юм. 

 

Хэлтсийн албан ёсны цахим хуудас, фэйсбүүк пэйж хуудас, аймгийн төрийн 

байгууллагуудын нэгдсэн программ ABLE-н олон нийтийн хэсэгт байршуулан 

мэдээллийг олон нийтэд хүргэлээ. 

Онцгой байдлын газрын дэргэдэх Аюулаас 

сэрэмжлүүлэх цогцолбор 107,5     ФМ-ээр      өдөрт 5-7 удаа аудио хэлбэрээр, 

масс мэссэжийг эхний удаа 400  ард иргэд,  малчдад мэдээллийг хүргэж ажиллаж 

байна.  

Онцгой байдлын АС цогцолбор нь 2015 оноос үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн 

ба Дундговь аймгийн хэмжээнд бүх сумдад хүрдэг радио FM бөгөөд малчдад 

хамгийн ойр мэдээллийн хэрэгсэл юм. 
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4. Хүн ам, өрхийн мэдээллийн шинэчилсэн бүртгэл, Хүн ам орон сууцны улсын 

тооллогын хүрээнд аймгийн төв зам дагуу 3x6 хэмжээтэй самбарыг байршуулж 

иргэн бүрийг хуулиар хүлээсэн үүргээ биелүүлж тооллого судалгаандаа идэвхитэй 

хамрагдахыг уриаллаа.  

 

5. Хүн ам  орон сууцны тооллогын зорилго ач холбогдолыг багтаасан брошурыг 

Дундговь аймгийн 15 суманд 300 ширхэг, (1 суманд 20 ширхэг)  сургууль, 

цэцэрлэгүүдэд 630 ширхэг, ил захидал 100 ширхэг, стикерийг аймаг сумын 

хэмжээнд 7000 ширхэг, постерийг 100 ширхэг тус бүр тараан  иргэдэд сурталчлан 

таниулж ажиллаж байна.  (Хүснэгт-1) 

 

Хүснэгт-1 

д/д Сурталчилгааны материалын нэр 

 

Тараасан материалын 

тоо  

 

Хэмжих нэгж  

/ширхэг/ 

1 Брошур 930 ш 

2 Ил захидал 100 ш 

3 Стикер  7000 ш 

4 Постер 100 ш 

5 Баннер  1 ш 

Мөн аймгийн томоохон худалдааны төвүүд болон бусад үйлчилгээнийн газруудад 

зурагт хуудас болон стикрийг нааж, ард иргэдэд сурталчилж ажиллаж байна. 
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6. ХАОСТ-ын зорилго ач холбогдлыг таниулах үүднээс аймгийн төвийн коллеж, 

сургуулуудийн  нийт 300 гаруй оюутан, сурагчдыг сургалтанд хамруулж, 

Статистикийн тухай ойлголт, статистик мэдээллийн хэрэглээ, ач холбогдол, 

Статистик мэдээллийн нэгдсэн сан сайтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгч, 

харьяа багийн засаг дарга хандах буюу http:registration.nso.mn линкээр орж Хүн ам 

өрхийн мэдээллийн сангийн шинэчилсэн бүртгэлдээ хамрагдахыг уриалж, брошур 

тараалаа.  

Бусад сурталчилгааны ажил 

Дундговь аймаг 2019 оныг “БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ, ИРГЭН ТӨВТЭЙ ТӨРИЙН 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖИЛ”  жил болгон зарласан бөгөөд тус нэрэлсэн жилд зориулан дараах 

иргэдэд чиглэсэн сурталчилгааны ажлуудыг хийлээ. 

1. Төрийн албан хаагчид болон ААНБ-ын ажилтнууд, иргэд Статистик мэдээллийг 

цахимаар түргэн шуурхай авах боломжийг бүрдүүлж Статистик мэдээллийн 

нэгдсэн сан болон аймгийн вэб сайтын хаяг бүхий наадаг стикер буюу мэдээллийн 

хөтчийг хэвлэн тархааж байна. Эхний хагас жилийн байдлаар 615 ширхэгийг 

хэвлэн олон нийтэд түгээж, Статистик мэдээллийн нэгдсэн санг сурталчилжээ. 

   
2. Сүүлийн 10 жилийн аймгийн нийгэм, эдийн засгийн мэдээллийн өврийн  

дэвтрийг 2018 оны мэдээллээр шинэчлэн хэвлэж Засаг даргын шуурхай хурал 

дээр танилцуулан, аймаг, сумдын удирдлагууд, хэлтэс агентлагийн дарга нар 

болон ИТХ-ын тэргүүлэгчдэд нийт 200 ширхэгийг тархаалаа. Мөн файл болон 

зурган хэлбэрээр цахим хуудас, фэйсбүүк пэйж хуудсаар олон нийтэд түгээн 

ажиллалаа.  
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3. Сар бүрийн бюллетень танилцуулгын прэсэнтэйшнийг шинэлэг өнгө дизайнаар 

сонирхолтой инфографик ашиглан шинэчлэн хийж аймгийн Засаг даргын тамгын 

газрын олон нийттэй харьцах албанд хүргүүлэн ЗДТГ-ын иргэдийн хүлээлгийн 

танхим дахь тв-ээр сар бүрийн 12-15 өдрүүдэд тодорхой давтамжтайгаар явуулж 

иргэдэд мэдээллээ хүргэж байна. 
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 Монгол Улсад Статистикийн алба үүсч хөгжсөний 95 жилийн ойд зориулан 

хийсэн сурталчилгааны ажлууд  

1. Нээлттэй мэдээллийн өдөрлөг 

 Статистикийн салбарын хууль эрх зүй, арга аргачлалыг олон нийтэд таниулах, 

мэдээллийн чанарыг сайжруулах,  Статистик мэдээ мэдээллийн ашиглалт, хэрэглээг 

нэмэгдүүлэх зорилготой нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг  2019 оны 10  сарын 21-28 

өдрүүдэд 7 хоногийн туршид  Дундговь аймгийн төр, захиргааны байгууллага, аж ахуй 

нэгж, нийт багийн дарга нар, сумдын Статистик хариуцсан ажилтнууд болон аймгийн  

иргэд олон нийтэд чиглэн зохион байгууллаа. Өдөрлөгөөр удирдамжид тусгагдсан үйл 

ажиллагаанууд зохион байгуулагдсан. 
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7 хоногийн хугацаатай зохион байгуулсан өдөрлөгийн нэгдсэн Нээлттэй  

мэдээллийн өдрийг 10 сарын 25-нд Сайнцагаан сумын Хүн ам орон сууцны тооллогын 

комисстой хамтран Сайнцагаан сумын ЗДТГ-ын Иргэний танхимд зохион байгууллаа. 

Өдөрлөгийн үеэр иргэдэд статистикийн салбарын хууль эрх зүйн орчин, тооллого, 

судалгаа, статистик мэдээллийн аргачлал, арга зүйн талаар болон Статистикийн 

байгууллага, хэлтсийн үйл ажиллагаагаа сурталчлахын зэрэгцээ Сайнцагаан сумын 

багийн засаг дарга нартай хамтран иргэдийн ХАӨМСангийн мэдээллийг шалган, 

шинэчлэж ажиллалаа. Нийтдээ 50 гаруй өрхийн 120-н хүний мэдээллийг ХАӨМСанд 

шинэчиллээ. 

 

 

Өдөрлөгийн үеэр инфографикийн уралдаанд амжилттай оролцсон 

байгууллагуудад шагнал гардуулсан юм. Нээлттэй мэдээллийн өдрөөр удирдамжийн 

дагуу ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдын “Үдийн хоол 2020” юу идэх вэ, илчлэг үү, шим 

тэжээл үү? Сэдэвт математик загварчлалын хоёрдугаар уралдааны 50 сурталчилгааны 

хуудсыг тарааж,  30 иргэнд сонирхолтой Статистикийг хэвлэж өгч, 32 ААН-ийг онлайнаар 

мэдээ өгөхөөр бүртгэж авч,  registration.nso.mn линк, www.medee.1212.mn линкүүдийг 

сурталчилсан 250 брошурыг иргэд, олон нийтэд түгээсэн байна.    

2. Инфографик болон өврийн дэвтрийн уралдаан 

1. Монгол улсад Статистикийн байгууллага үүсч хөгжсөний 95 жилийн ой, Иргэн 

төвтэй төрийн үйлчилгээний жилийн ажлын хүрээнд төрийн байгууллагуудын 

мэдээллийг иргэдэд ойлгомжтой хүртээмжтэй хүргэх, Статистикийн мэдээллийн 

хэрэглээг нэмэгдүүлж, ач холбогдлыг ойлгуулах зорилгоор Статистикийн хэлтсээс  

http://www.medee.1212.mn/
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Төрийн байгууллагуудын дунд "Инфографик бэлтгэх уралдаан" -ыг 14 хоногийн 

хугацаанд зарлаж, Инфографикийг хэрхэн бэлтгэх талаар Төрийн байгууллагын 

удирдлагуудад сургалт хийж, мэдээллээр хангасан юм. Уралдаанд нийт  8 

байгууллагын 12 инфографик, 1 шторк ирүүлснээс 1-р байранд Монгол банк, 2-р 

байранд Сайнцагаан сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, 3-р байранд Байгаль 

орчин, аялал жуулчлалын газар шалгарлаа. Уралдаанд ирсэн нийт бүтээлийг 

Статистикийн хэлтсийн нээлттэй хаалганы өдөрлөгөөр олон нийтэд дэлгэж 

үзүүлснээс гадна Хэлтсийн пэйж хуудсаар олон нийтэд түгээж ажилласан.   

 

 

 

 

 

 

Сумдын түвшинд Статистик мэдээллийн тархаалтыг сайжруулж идэвхжүүлэх зорилгоор 

Сумдын Статистик мэдээллийн "Өврийн дэвтэр бэлтгэх" уралдааныг зарласан бөгөөд 

Өврийн дэвтрийн уралдаанд бүх сумд  материал ирүүлснээс 1-р байранд Баянжаргалан 

сум, 2-р байранд Дэлгэрцогт сум, 3-р байранд Хулд сум тус тус шалгарсан бөгөөд сумдын 
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Статистик мэдээллийн өврийн дэвтрийг хэлтсийн албан ёсны цахим хуудсанд 

байршуулахаар хянах ажил хийгдэж байна. 

Ш10.3 Мэдээлэл тархаалт, вэб баяжилт  

Ш10.3.1 Байгууллагын вэб танилцуулга,  БТ- Бюллетень, танилцуулга 

Хэлтсийн вэб хуудсыг шинэчлэн хууль тогтоомж, цаг үеийн шинэ мэдээ, мэдээлэл, 

Нийгэм, эдийн мэдээллийг тогтмол оруулж ажиллалаа. 2019 онд байдлаар шинээр 52 

удаа цаг үеийн шинэ мэдээ мэдээлэл оруулж, хандалтын тоо жил бүр нэмэгдэж одоогийн 

байдлаар 2019 онд 1.003.044 хүн шинээр хандалт хийж мэдээлэл үзсэн байна.  Хэлтсийн 

вэб хуудсанд “Дундговь аймгийн Статистикийн хэлтэс” нэртэй 2163 гишүүдтэй Page 

хуудсыг холбож иргэдэд үйлчилж байна.  

 
            Сар бүрийн  бюллетень, танилцуулгыг дараа сарын 12-ны дотор хэлтсийн вэб 

хуудаст тогтмол байршуулж ирлээ. 2019 онд 12 удаа сарын танилцуулгыг бэлтгэж 

танилцуулгын цэсэнд байршуулаад байна.  

 
 

Ш10.3.2 ДҮ-Динамик үзүүлэлт, бүрдүүлэлт 

2019 онд  Aймгийн нийгэм, эдийн засгийн дараах 11 төрлийн үзүүлэлтээ шинэ оны 

мэдээллээр баяжуулан шинэчлэхээс гадна шинээр 5 төрлийн динамик хийж олон нийтэд 

хүргэж, үйлчилж ажиллалаа.Үүнд: 
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1. Хүн ам, өрх, нийгмийн зарим үзүүлэлтүүд   /1996-2018, сумын түвшинд/ 

2. Хүн ам, өрх багаар  /2008-2018 багийн түвшинд/ 

3. Малын тоо /1942-1980  аймгийн түвшинд, 1980-2018, сумын түвшинд/ 

4. Төл бойжилт, /1980-2018, сумын түвшинд/ 

5. Хээлтэгч, /1980-2018, сумын түвшинд/ 

6. Том малын хорогдол /1980-2018, сумын түвшинд/ 

7. Эрүүл мэнд  /1998-2018, сумын түвшинд/ 

8. Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт /1997-2018 он, аймгийн түвшинд, гол 

нэр төрлийн бүтээгдэхүүний мэдээллээр баяжуулсан/ 

9. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүд /2001-2018 он, сумын түвшинд/ 

10. Бүртгэлтэй аж ахуй нэгж /1998-2018 он, сумын түвшинд/ 

11. Хот нийтийн аж ахуйн үзүүлэлт /1997-2018, сумын түвшинд / 

12. Нийгмийн зарим үзүүлэлт /2010-2018 он, багийн түвшинд/ 

13. Хүн амын дундаж наслалт /1992-2018 он, аймгийн түвшинд/-шинэ 

14. Газар тариалан / 2001-2018 Сумын түвшинд /- 

15. Барилга угсралт, их засварын ажил / 2006-2018 аймгийн түвшинд / 

16. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн / 2000-2018 аймгийн түвшинд / 

17. Бүртгэлтэй аж ахуй нэгж / 1998-2018 Сумын түвшинд / 

18. Гэмт хэрэг/ 2010-2018 аймгийн түвшинд /-шинэ 

19. Боловсрол / 2010-2018 Сумын түвшинд /-шинэ 

20. Төсөв санхүү / 2010-2018 Сумын түвшинд /-шинэ 

21. Банк / 2009-2018 аймгийн түвшинд /-шинэ 

 

 

Ш10.3.3 ЖЭ- Жилийн эмхэтгэл 

Аймгийн Статистик мэдээллийн жилийн эмхэлтгэлийг 5 бүлэг, 46 дэд бүлэгтэйгээр 

цахимаар бэлтгэн хэлтсийн вэб хуудсанд байршуулж тархаалаа. Мөн өврийн дэвтэр 

аймаг, сумдаар бэлтгэн хэвлэмэл 200 ширхэг тархааж, хэлтсийн вэб хуудсаар тархаасан. 
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Ш10.3.4 СТ- Салбарын танилцуулга 

Хөдөө аж ахуй, Өрх, хүн ам, Барилга, аж үйлдвэр, Хүн ам ажил эрхлэлт, 

ажилгүйдлийн 2018 оны танилцуулгыг хэлтсийн вэб хуудсанд байршуулаад байна. 
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Ш10.3.5 Инфографик мэдээлэл 

2019 онд аймгийн нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтээр дараах 36 төрлийн  инфографик 

бэлтгэн хэлтсийн вэб хуудас, олон нийтийн сүлжээгээр болон хэвлэж олон нийтэд 

тархаалаа.  

 Мал тооллогын дүн мэдээлэл 2018 монгол, англи хэлээр 

 Ажил эрхлэлт -2018  

 Сумдын өрх хүн ам, малын тоо, малчин өрхийн мэдээлэл  

 Дундговь аймгийн эмэгтэйчүүд-2018  

 2019 оны 1-р улирлын инфографик  

 Аймгийн өрх хүн амын инфографик 2018 

 Дундговь аймгийн хүүхдүүд инфографик 2018  

 Сумдын 2018 оны нийгэм, эдийн засгийн мэдээллээр 15-н инфографик  

 Аймгийн нэгдсэн инфографик-2018 

 Сарын прэнсэнтэйшний инфографик  
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IV БҮЛЭГ. ДОТООД АЖИЛ, САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

 

22. ДОТООД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА (Ш11)  

 

Дундговь аймгийн Статистикийн хэлтсийн дотоод ажил үүргийн хуваарийн дагуу 

хэлтсийн ажилтнууд үндсэн ажлаас гадна дараах байдлаар нэмэлт ажил хариуцан 

ажиллаж байна. /Хүснэгт-10/ 

 

Хүснэгт 10. Хэлтсийн  дотоод ажил үүргийн хуваарь 

 Дотоод ажил үүрэг Албан тушаал 
Хариуцах ажилтан 

1 

Удирдлага зохион байгуулалт, хяналт үнэлгээ, 

орон нутгйин удирдлагуудад  мэдээ, мэдээлэл 

хийх,  

Хэлтсийн 

дарга 

 

Б.Энхтуяа 

2 
Төлөвлөлт, тайлагналт, хяналт шалгалт олон 

нийтийн сүлжээнд мэдээ, мэдээлэл хийх 

Ахлах 

мэргэжилтэн 

 

 Т.Бямбасүрэн 

3 Техник хангамж, вэб баяжилт, спорт арга хэмжээ Мэргэжилтэн Н.Түвшинжаргал 

4 Гэр бүлийн зөвлөл Мэргэжилтэн С.Доржханд 

5 Архив  бичиг хэргийн бүртгэл, хөтлөлт Мэргэжилтэн Н.Тамжидмаа 

6 Нярав, хэвлэн тархаалт 
Зохион 

байгуулагч 

ХАОСТ-ын гэрээт 

Д.Чогсомжав 

7 Нягтлан бодогч Судлаач Г.Болормаа 
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8 Спорт олон нийтийн ажил Судлаач Э.Гантулга 

9 Урлаг, олон нийтийн ажил Судлаач   Н.Тамжидмаа 

 

Ш11.1 Төлөвлөлт, тайлагналт 

ҮСХ-ноос ирүүлсэн загварын дагуу нэгжийн үйл ажиллагааны  жилийн төлөвлөгөөг 

боловсруулж тогтоосон хугацаанд хүргүүлсэн. 2019 оны эхэнд бичиг хэргийн стандарт 

шаардлагын тухай сургалт зохион байгуулан, тайлан төлөвлөгөө болон хэлтсээс гарч буй 

бүх албан бичгүүдийг бичиг хэргийн стандартын дагуу боловсруулж хэвшээд байна. 

Тухайн жилд хэрэгжүүлэх хууль, тогтоол, шийдвэр, үндэсний хөтөлбөр,ҮСХ-ны  

чиглэл, тушаал, аймгийн Засаг даргын мөрийн хөтөлбөр, тэргүүлэх чиглэлийн  биелэлтэд 

байнга хяналт тавьж, биелэлтийг тогтмол цаг хугацаанд нь гаргаж мэдээлж ажиллаж 

байна. 2019 онд дараах тогтоол шийдвэр, захирамж, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн 

ажиллаж байна 

 
Хүснэгт 10. 2019 онд зайлшгүй хэрэгжүүлэх тогтоол, шийдвэрийн биелэлт.  

  Огноо № 
Тогтоол шийдвэрийн 

агуулга 

Хэрэгжих 

заалтын 

тоо 

Хэрэгжилт 

Биелсэн 
Хэрэгжиж 

байгаа 

А Засгийн газрын тогтоол 

Б ҮСХ-ны даргын тушаал, чиглэл       

1 2018.12.31 А/159 

Статистикийн 2019 оны 

мэдээ, тайлангийн 

графикийг батлах тухай 

1   1 

ҮСХ-ны Тамгын газраас ирүүлсэн чиглэл 

2 2019.01.11 03/41 Чиглэл хүргүүлэх тухай 1 1   

3 2019.04.25 06/357 Чиглэл хүргүүлэх тухай 1   1 

В 
Аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр, ЭЗН-г хөгжүүлэх үндсэн чиглэл  
      

4 2019.08.29 129 

Аймгийн эдийн засаг, 

нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн 

чиглэл 

2   2 

5     

Аймгийн Засаг даргын үйл 

ажиллагааны мөрийн 

хөтөлбөр 

2   2 

Г Аймгийн Засаг даргын захирамж       

6 2019.03.01 А/85 

“Хүн ам орон сууцны 

тооллого зохион байгуулах 

тухай” 

4 3 1 

7 2019.01.01 А/01 

2019 оныг “Бүтээн 

байгуулалт иргэн төвтэй 

төрийн үйлчилгээний жил 

болгон зарлах тухай” 

4 -  4 
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8 2019.02.28 А/84 

3000 морин хуурч уртын 

дуучдын тоглолт зохион 

байгуулах тухай 

1  - 1 

  Нийт 16 4 12 

 

Ш11.2.Засаг даргын үнэлгээ 

2018 оны Засаг даргатай байгуулсан үр дүнгийн гэрээний үнэлгээ 91,56 /А/, 

Аймгийн ЗДТГ-ын ХШҮДАХ-ийн үйл ажиллагааны хяналт шалгалтаар Хэлтсийн 2018 оны 

үйл ажиллагаа 90,02 /А/ буюу санаачлагатай сайн үнэлэгдсэн болно.  Засаг даргын 

захирамжаар хэлтсийн дарга, ахлах мэргэжилтнийг 1 сарын цалингийн 50 хувьтай тэнцэх 

хэмжээний төгрөгөөр шагнаж урамшуулсан. 2019 оны Засаг даргатай байгуулсан 

гэрээний биелэлтийг дүгнүүлэх шатандаа явж байна. 

 

Ш11.3.Шинэ санаа, санаачилга 

2019 онд хэлтсийн бүх ажилчдыг улирал бүр шинэ санал, санаачилга гарган 

ажиллах үүрэг даалгаврыг хэлтсийн даргын зүгээс өгч, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд 

тусгуулан баталж, хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. Энэ онд ажилчдаас гарсан шинэ 

санал санаачилгуудыг нэгтгэн авч үзвэл 3 ажил үндсэн статистик мэдээллийн чанарыг 

сайжруулахад чиглэгдсэн байсан бөгөөд мэдээний ирц, дамжуулалт, ХАӨМС-ийн 

баяжилтын тайланд орсон, 2 ажил нь ХАОСТ-2020 сурталчилгааны ажил, 4 ажил нь вэб 

баяжилт, инфографик, мэдээлэл тархаалтын мэдээллийн хөтөч стикерийг  

сурталчилгааны ажлын тайланд тусгагдсан, 1 ажил сумдын анхан шатны мэдээний 

чанарыг сайжруулах зорилгооор бүх сумдад хавтас нээн өгсөн бөгөөд бусад шинэлэг 

ажлууд нь хэлтсийн дотоод тохижилт, ажлын байрны тохижилттой холбогдолтой санал 

санаачилга байлаа. Үүнд: 

Анхан шатны Статистик мэдээний чанарыг сайжруулах чиглэлээр сумдын Статистик 

хариуцсан албан хаагчдад сумын инфографик, мэдээний баримтжуулалт, ирсэн явсан 

бичиг зэргийг бүртгэх зорилготой хавтас нээж өглөө.   

Архивын улсын үзлэгийн бэлтгэл ажлын хүрээнд бичиг баримтын стандартыг 

хэлтсийн ажилчдад мөрдүүлэх зорилгоор стикер бэлтгэж ширээн дээр нь нааж өглөө. 
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Албан хаагчдын ажиллах орчин нөхцлийг сайжруулах чиглэлээр хэлтсийн  албан 

тасалгаануудыг  цэцэгжүүллээ. Албан тасалгаанд нэг өдөр цэцэг тавихад компьютер 

болон бусад хорыг 87 хувиар бууруулдаг. Тасалгааны ургамал нь анхаарал төвлөрөх 

чадварыг сайжруулахаас гадна агаар чийгшүүлж цэвэршүүлдэг тул эрүүл мэндэд ач 

тустай. 
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Албан хаагчдын эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлээр:  

Хэлтсийн нийт ажилчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулахаар 

Аймгийн нэгдсэн эмнэлэгтэй гэрээ байгуулсны дагуу хэлтсийн албан хаагчдад эрүүл 

мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт  2019 оны 4 дүгээр сарын 9-ны өдөр нийт 9 албан 

хаагч хамрагдлаа. Нийт 12 төрлийн лаборатрын үзлэгт хамрагдсанаас үзлэгийн үр дүнд 

биед өөрчлөлттэй буюу дахин үзүүлэх шаарлагатай 7  албан хаагчид байна. Үүнд: 

Хараа шалгах, нүдний уг дурандах үзлэгт:  харааны өөрчлөлттэй буюу шил зүүх 

шаардлагатай-5 хүн  

ЭХО үзлэгт: дотор эрхтэний өөрчлөлттэй буюу шинжилгээнд хамрагдах-2 хүн 

Тус хэлтсийн нийт 9 албан хаагч үзлэгт хамрагдснаас 2 албан хаагч урьчилан сэргийлэх  

шинжилгээнд хамрагдлаа. 

 

Мөн хэлтсийн ажилчдын дунд Спорт хамтлагийг байгуулж, хамтлагийн үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөг батлан, чөлөөт цагаараа дартс шидэж амсхийх зорилгоор хэлтсийн 

мэргэжилтнүүдийн өрөөнд дартс байрлуулж, 7 хоног бүр спорт зааланд тоглох зэрэг 

ажлуудыг зохион байгуулаад байна.  

12.СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА (Ш12)  

 

2019 онд зохион байгуулах сургалтын төлөвлөгөөг оны эхэнд баталж, сургалтууд 

төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулагдаж байна. 
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Энэ онд нийт 16 сургалт /дотоод сургалтаас гадна/ сургалт  зохион байгуулагдаж нийт 

919 хүн хамрагдсан  байна.  

 Хэлтэс болон ҮСХ- оос хэрэглэгчид олон нийт, ААНБ-ын төлөөлөл, нягтлан 

бодогчид зориулсан сургалт 10 сургалтыг нийт 630 хүнийг хамруулан хийсэн байна. Энэ 

жил 2020  оны Хүн ам орон сууцны тооллогын өмнөх жил учраас хэлтсийн зүгээс олон 

нийтэд чиглэсэн сургалтуудаа аль болох олныг хамруулан хийж 2020 оны 

ХАОСТооллогыг сурталчилахыг зорьж ажилласан. Үүний үр дүнд зөвхөн 3 төрлийн 

сургалтанд харагдагчдын тоо өнгөрсөн онтой харьцуулбал 3.5 дахин олон хүнийг 

хамруулсан байна.  

 

ХАОСТ-2020, БОСТ-2019 тооллогын аймаг, сум багийн гишүүдэд зориулсан сургалт 2019 

оны 12 сарын 15-ны байдлаар 5 удаа зохион байгуулсан бөгөөд сургалтын тайлан 

тооллогын хэсэгт орсон.  

 
Хүснэгт 12 . 2019 хийгдсэн сургалт  

 Сэдэв 

Зохион 

байгуулсан 

ажилтан 

хийсэн 

хугацаа 

Оролцсон  

хүний 

тоо 

Байгууллага, 

ажилтан 

1 
Инфографик хэрхэн 

хийх вэ 
Н.Түвшинжаргал 

2 сарын 

19 
15 

Байгаль орчин аялал 

жуулчлалын газар 

2 

“Жендэрт суурилсан 

хүчирхийлэл “ 

судалгааны үр дүнг 

танилцуулах сургалт 

ҮСХ 

ХАНСГ 

2-р сарын 

25 
60 

Аймаг орон нутгийн 

удирдлага, хэлтэс 

агентлагийн 

удирдлагууд 

3 

“Нутгийн захиргааны 

ажилтнуудад зориулсан 

ХАОСТ-ын бэлтгэл 

ажил” 

Б.Энхтуяа 

С.Доржханд 

3-р сарын 

7 
30 

10 сумын орлогч 

дарга, зарим багийн 

Засаг дарга нар 

4 

2018 оны ажлын тайлан, 

2019 оны зорилго, 

зорилт, хийгдэх ажлууд 

Б.Энхтуяа 

2 сарын 

27 3 

сарын 15  

20 

Аймгийн ЗД-ын 

зөвлөлийн гишүүд, 

ИТХ-ын 

тэргүүлэгчид 

45

25

30

150

150

45

0 50 100 150 200

ЕБС-ын сургалтанд хамрагдагчид

МСҮТ оюутнуудын  сургалтанд хамрагдагчид

ААНБ төлөөлөл сургалтанд хамрагдагчид

СУРГАЛТАНД ХАМРАГДАГЧИД

2019 он 2018 он
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5 

Нутгийн захиргааны 

ажилтнуудад зориулсан 

сургалт 

Б.Энхтуяа 

Т.Бямбасүрэн 

4-р сарын 

10 
18 

Дэлгэрцогт сумын 

нутгийн захиргааны 

ажилтнууд 

6 

2018 оны ажлын тайлан, 

2019 оны зорилго, 

зорилт, хийгдэх ажлууд 

Б.Энхтуяа 
05 сарын 

13 
35 

Аймгийн 

удирдлагууд, 

хэлтэс агентлагийн 

дарга нар 

7 

Мэдээллийн уялдаа 

холбоо, анхан шатны 

мэдээллийн чанарыг 

сайжруулах 

ҮСХ 
06 сарын 

17-18 
130 

Төр, хувийн 

байгууллага, 

сумдын статистик 

хариуцсан албан 

хаагчид 

8 

БОСТооллогын төвийн 

бүсийн говийн 

аймгуудын сургагч 

багшийн сургалт 

ҮСХ  
9 сарын 

14-16 
45 

Дорноговь, 

Өмнөговь, 

Говьсүмбэр, 

Дундговь аймгийн 

Статистикийн 

хэлтсийн 

ажилтнууд 

9 

Дундговь аймгийн 

БОСТ-ын тоологч нарын 

сургалт 

Т.Бямбасүрэн 

Н.Түвшинжаргал 

9 сарын 

18-21 
23 

БОСТ-ын тоологч 

нар 

10 

Байшин, орон сууцны 

тооллогын талаар 

сургалт хийж, зохион 

байгуулалт, анхаарах 

асуудлууд 

Б.Энхтуяа 

С.Доржханд 

9 сарын 

21 
35 

2020 оны ХАОСТ-

ын Аймгийн 

комиссын дарга, 

гишүүд, 15 сумын 

комиссын дарга, 

гишүүд 

11 

Олон хэмжээст 

ядуурлын үзүүлэлт 

тооцох судалгаа 

ҮСХ 
10 сарын 

14-15 
10 Судлаач нар 

12 

Сумдын Статистик 

хариуцсан ажилтнууд 

болон багийн засаг 

дарга нарыг 

чадавхжуулах сургалт 

Хэлтсийн бүх 

ажилчид 

10 сарын 

22-23 
73 

Сумдын статистик 

хариуцсан 

мэргэжилтнүүд 

болон бүх багийн 

засаг дарга нар 

13 

Статистикийн үйл 

ажиллагаанд ААНБ-ын 

гүйцэтгэх үүрэг, 

статистик мэдээг 

цахимаар өгөх 

Т.Бямбасүрэн 
11 сарын 

4 
45 

ААНБ-ийн 

төлөөллүүд, 

нягтлан бодогч нар 

14 

Оюутан залуучуудад 

зориулсан Статистикийн 

боловрол хичээл 

Т.Бямбасүрэн 
11 сарын 

11 
150 

Говийн ирээдүй 

цогцолбор, 

Эрдмийн далай 

цогцолбор 

сургуулийн 

сурагчид 
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15 

Ахлах ангийн сурагчдад 

зориулсан Статистикийн 

боловсрол хичээл 

Т.Бямбасүрэн 
11 сарын 

19 
150 

МСҮТ-ийн үндсэн 

ангийн оюутнууд 

16 

Хүн ам, орон сууцны 

2020 оны тооллогын 

удирдлага зохион 

байгуулалт 

Хэлтсийн бүх 

ажилчид 

12 сарын 

5 
80 

Аймаг, сумдын 

тооллогын 

комиссын дарга, 

гишүүд 

 Дүн   919  

 

Ш12.1. Нутгийн захиргааны байгууллагын ажилтнуудад зориулсан сургалт:  

1. Нутгийн захиргааны байгууллагын ажилтнуудад зориулсан  2 сургалтыг нийт 48 

ажилтныг хамруулан хийсэн байна. Аймгийн ХХААГ-ын Бэлчээрийн менежмент төсөлтэй 

хамтран 10 сумын Засаг даргын орлогч, багийн Засаг дарга нарын төлөөллийг 

оролцуулсан 30 хүний сургалтыг 2019 оны 3 сарын 7-нд зохион байгууллаа.  Сургалтанд  

ХАОСТ-2020 үзэл баримтлал, зохион байгуулалт, 2018 оны аймгийн нийгэм эдийн 

засгийн сүүлийн үеийн мэдээллийг хэлтсийн дарга Б.Энхтуяа,  ХАОСТ-2020 бэлтгэл 

хангах, ХАӨМСанг сайжруулах цаашид анхаарах  асуудлаар хүн ам хариусан 

мэргэжилтэн С.Доржханд нар хичээл зааж, сургалтанд оролцогчдын сонирхсон 

асуултанд хариулсан юм.  

 
Сургалтын төлөвлөгөөний дагуу  хэлтсийн дарга Б. Энхтуяа, мэргэжилтнүүд аймгийн бүх   

сумдад сургалт мэдээлэл хийн ажилласан. Сургалт мэдээллийн хөтөлбөрт  

 Хэлтсийн танилцуулга, 2018 оны амжилт 2019 оны зорилго, зорилтууд, 

 Хууль эрх зүй, сумын ЗД, багийн Засаг даргын хуулиар хүлээсэн үүрэг хариуцлага, 

 ХАОСТ-2020 үзэл баримтлал, зохион байгуулалт бэлтгэл ажлыг хангах тухай, 

 “Статистикийн шинэ мэдээ, мэдээлэл”, “Статистикийн мэдээллийг орон нутагт 

хэрхэн тархааж ашиглах нь” гэсэн сэдвүүд багтсан юм.  

Сургалтын төгсгөлд статистик мэдээллийн хөтөч стикер, инфографик, өврийн дэвтрийг 

сургалтанд оролцогчдод тархаасан юм.    
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Аймаг, сумдын Статистик хариуцсан албан хаагчдад зориулсан сургалт:  

2. ҮСХ-ноос зохион байгуулсан 2 өдрийн сургалтанд нийт 130 гаруй Төрийн болон хувийн 

ААНБ-ын албан хаагчдыг оролцуулан, Статистикийн анхан шатны мэдээний бодит 

байдал, хэрэглээг сайжруулах, хууль эрх зүй, 2019-2020 онд зохион байгуулагдах 

Барилга, орон сууцны тооллого, Хүн ам, орон сууцны тооллогыг хэрхэн зохион байгуулах, 

төрийн болон хувийн хэвшлийн албан хаагчид, иргэдийн үүрэг, оролцооны талаар цогц 

сургалтыг ҮСХ-ны ДАМХ-ийн дарга Б.Саранчимэгээр ахлуулсан баг, аймгийн 

Статистикийн хэлтсийн хамт олон амжилттай зохион байгууллаа.  

Сургалтанд Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга С.Сүхбаатар, Засаг даргын 

орлогч Ж.Мөнхчулуун нар оролцож Статистик мэдээллийн ач холбогдлын талаар, төр 

засгийн бодлого шийдвэр гаргахад Статистикийн үнэн бодит мэдээлэл маш чухал байгаа 

талаар онцолж байв.  

Энэхүү сургалтаар Статистикийн салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж буй Төрийн 

албан хаагчид -Адаацаг сумын СХА Ц.Алтансарнай, Дэлгэрхангай сумын СХА 

Я.Бямбатогтох, Дэрэн сумын СХА С.Мөнхтуяа, Эрдэнэдалай сумын СХА Ж.Бадамцэцэг, 

Сайнцагаан сумын БЗД Н.Баярсайхан, Г.Буянбат, Статистикийн анхан шатны 

мэдээллийг олон жил чанартай мэдээлж буй хувийн ААНБ-ын мэдээлэгч Номадс фүүдс 

ХХК-ний нягтлан бодогч О.Эрдэнэцэцэг, Босгон хөндий ХХК-ний нягтлан бодогч 

П.Оюунчимэг, Хулд мандал ХХК-ны нягтлан бодогч С.Бямбасүрэн, Бөхт худалдаа ХХК-

ний нягтлан бодогч Д.Гүнсэн нарыг ҮСХ-ны "Хүндэт жуух бичиг"-ээр шагнаж 

урамшууллаа.  

Мөн сумдын Орлогч дарга нар болон сумдын Статистик хариуцсан ажилтнуудад 

сертификат гардуулж, цаг үеэ олсон үр дүнтэй сургалт зохион байгуулсан талаар тэдний 

талархлыг хүлээсэн билээ. 
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3. Сумдын Статистик хариуцсан ажилтнууд болон багийн засаг дарга нарыг 

чадавхжуулах сургалт: Монгол Улсад Статистикийн алба үүсч хөгжсөний 95 жилийн ой, 

Иргэн төвтэй Төрийн үйлчилгээний жилд зориулсан Нээлттэй хаалганы 7 хоногийн  арга 

хэмжээний хүрээнд сумдын Статистик хариуцсан ажилтнууд болон багийн засаг дарга 

нарыг чадавхжуулах сургалтыг Аймгийн Засаг даргын тамгын газартай хамртан 

Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар, Тогтвортой амжиргаа-3 төслийн 

дэмжлэгтэйгээр 2019 оны 10 сарын 22, 23-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллаа. 

Сургалтанд 15 сумын Статистик хариуцсан мэргэжилтнүүд, багийн Засаг дарга нар нийт 

73 албан хаагч хамрагдлаа. Сургалтын хөтөлбөрт 

 Статистикийн салбарын хууль эрх зүйн орчин 

 Статистик мэдээний баримтжуулалт, бодит байдлыг сайжруулах 

 Хүн ам өрхийн мэдээллийн сан түүний зорилго, хэрэглээ 

 Мал тооллогын зохион байгуулалт, ХАА-н мэдээний чанарыг сайжруулах нь  

зэрэг Статистикийн салбарын мэдээллээс гадна 

 Хөгжлийн тухай асуудал 

 Инновацийн тухай 

 Архив бичиг хэрэг хөтлөх стандарт 

 Захиргааны акт гаргахад анхаарах асуудал зэрэг бусад мэдээ мэдээлэл 

оруулснаараа онцлогтой сургалт болсон юм. 

Сургалтын төгсгөлд нийт оролцогчдоос шалгалт авч, сургалтын үнэлгээний хуудас 

бөглүүлсэн. Шалгалтын дүнг нэгтгэн  сургалтанд оролцогчидод танилцуулж асуулт 

хариулт өрнүүллээ. Сургалтыг оролцогчид өдөр тутмын ажилд хэрэгтэй үр дүнтэй 

сургалт болсон хэмээн гэж үнэлэн санал хүсэлтээ бичиж үлдээсэн байсан.   
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   Сургалтын үеэр 95 жилийн ойд зориулсан гар бөмбөгийн тэмцээн болон хүлээн 

авалт зохион байгуулж, ажил үйлсээрээ салбартаа тэргүүлсэн албан хаагчдад шагнал 

гардууллаа.   

Үүнд: Үндэсний Статистикийн хорооны "Бүртгэл Статистикийн тэргүүн"-ий ажилтнаар 

Статистикийн улсын байцаагч М.Энхтуяа, "Хүндэт жуух бичиг"-ээр Дэлгэрцогт сумын 

Статистик хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Саранчимэг, Өлзийт сумын 1-р багийн Засаг дарга 

Б.Мөнхцэцэг, Эрдэнэдалай сумын 4-р багийн Засаг дарга Д.Мөнхбаатар, Дэлгэрхангай 

сумын 4-р багийн Засаг дарга Ц.Даваа нарыг, "Аймгийн хүндэт тэмдэг"-ээр Дэлгэрхангай 

сумын Статистик хариуцсан мэргэжилтэн Я.Бямбатогтох, Хулд сумын 4-р багийн засаг 

дарга Д.Төгсжаргал, Засаг даргын "Жуух бичиг"-ээр Цагаандэлгэр сумын Статистик 

хариуцсан мэргэжилтэн Ё.Мядагмаа, Өлзийт сумын 6-р багийн Засаг дарга Ө.Буд-Очир, 

Адаацаг сумын 2-р багийн Засаг дарга Ю.Туяамаа, Эрдэнэдалай сумын 7-р багийн Засаг 

дарга Ж.Өлзийжаргал нарыг шагнаж, мөн Иргэдэд Статистик мэдээллийг хүргэх 

зорилгоор Сумдад заралсан Өврийн дэвтрийн уралдааныг дүгнэж сумын Статистик 

мэдээллээр өврийн дэвтэр гаргаж идэвхитэй оролцсон Баянжаргалан сумын Статистик 

хариуцсан мэргэжилтэн Н.Давааням, Дэлгэрцогт сумын Статистик хариуцсан 

мэргэжилтэн Ж.Саранчимэг, Хулд сумын Статистик хариуцсан мэргэжилтэн Э.Хонгорзул 

нарыг Өргөмжлөл, мөнгөн шагналаар шагнаж урамшууллаа. 

 

Сумдын Статистик хариуцсан мэргэжилтнүүд болон Багийн Засаг дарга нарын зүгээс 

Статистикийн хэлтсийн хамт олонд хүндэтгэл үзүүлж, урам зориг өгч Талархал, ЭМГ-ын 

зүгээс мөн дэмжлэг үзүүлж, хамтран ажиллаж буйг минь үнэлэн Дурсамж хадгалууллаа. 

Ш12.1.Оюутан, сурагчдад зориулсан сургалт:  
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ЕБС-ийн сурагчдад зориулсан сургалт: Жил бүр уламжлал болон зохион 

байгуулагддаг  ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдад зориулсан Статистикийн боловсрол 

олгох хичээлийг тус хэлтсээс Монгол Улсад Статистикийн байгууллага үүсч хөгжсөний 

95 жилийн ойд зориулан 2019 оны 11 сарын 11-ний өдөр зохион байгууллаа. Энэ 

удаагийн хичээлийг өргөн хүрээнд зохион байгуулахыг зорьж Боловсрол хариуцсан 

Статистикийн улсын байцаагч М.Энхтуяатай хамртан ажиллалаа. Сургалтыг Дундговь 

аймгийн Ерөнхий боловсролын “Цэгц билэг” цогцолбор сургууль болон “Говийн ирээдүй” 

цогцолбор сургуулийн ахлах ангийн нийт 155 хүүхдийг хамруулан зохион байгууллаа. 

Сургалтын агуулгад 

 Статистикийн тухай ерөнхий ойлголт 

 2020 оны Хүн ам орон сууцны тооллогын тухай 

 Статистик мэдээллийн нэгдсэн www.1212.mn сайтын тухай мэдээлэл 

 Сонирхолтой Статистик мэдээллүүд багтсан бөгөөд хичээлийг хэлтсийн ахлах 

мэргэжилтэн Т.Бямбасүрэн зааж, гэрээт ажилтан Д.Чогсомжав, судлаач 

Э.Гантулга нар хамтран зохион байгууллаа. 

         
Сургалтын үеэр Статистик мэдээ мэдээлэл болон ХАӨМС-тай шууд холбогдон 

ажилладаг иргэн өөрийн мэдээллийг шалгаж, баталгаажуулах веб системийн талаарх 

мэдээллийг багтаасан брошур тарааж, үүрэг хариуцлагаа ухамсарлан өөрийн болон гэр 

бүлийнхнийхээ мэдээллийг шалгаж, үнэн зөв болгохыг уриаллаа.  

Мөн сургалтын төгсгөлд хичээлийг бататгах асуулт тавьж , хичээлд идэвхтэй оролцож 

амжилттай хариулсан сурагчдад Статистикийн хэлтсийн зүгээс гарын бэлэг гардуулсан 

юм. 

  
 

http://www.1212.mn/
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МСҮТ-ийн оюутнуудад зориулсан сургалт: МСҮТ-ийн оюутнуудад зориулсан 

“Статистикийн боловсрол” сургалтыг 2019 оны 11 сарын 19-нд  МСҮТ-ийн урлаг зааланд 

үндсэн буюу 2.5 жилийн нийт оюутнуудад зохион байгууллаа.Тус хэлтсээс энэ жил 

ХАОСТ-2020 явагдах гэж байгаатай холбогдуулан зохион байгуулж буй сургалтуудаа 

өргөн цар хүрээтэй зохион байгуулахыг зорьж байгаа бөгөөд МСҮТ-ийн оюутнуудад 

зохион байгуулсан сургалтын хувьд 2018 онд 25 оюутан хамрагдаж байсан бол энэ жил 

150 гаруй оюутнууд хамрагдлаа. Сургалтыг ахлах мэргэжилтэн Т. Бямбасүрэн, судлаач 

Н.Тамжидмаа, Э.Гантулга нар зохион байгууллаа. 

    
Сургалтын агуулгад 

 Статистикийн тухай ойлголт,  

 статистик мэдээллийн хэрэглээ, ач холбогдол,  

 Статистик мэдээллийн нэгдсэн сан www.1212.mn сайт 

 2019 оны 10 сарын танилцуулгын товч мэдээлэл багтсан юм. 

Мөн сургалтын үеэр  2020 оны Хүн ам орон сууцны тооллогын тухай, дан буюу танилт 

нэвтрэлтийн системээр өөрийн болон өрх, өрхийн гишүүдийн мэдээллээ  хэрхэн шалгах 

зааврыг видео хэлбэрээр үзүүлж, инфографик, брошур тараасан юм. 

Ш.12.3 Статистикийн мэдээлэгч нарт зориулсан сургалт 

Дундговь аймгийн Статистикийн хэлтсээс Статистикийн анхан шатны мэдээлэгч болох 

аж ахуй нэгж байгууллагын ажилтнууд болон нягтлан бодогч нарт зориулсан сургалтын 

2019 оны 11 сарын 4-нд аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү төрийн сангийн хэлтэстэй хамтран 

зохион байгууллаа. Сургалтанд аж ахуй нэгж байгууллагуудын 40 орчим нягтлан бодогч 

нар хамрагдлаа. Сургалтын хөтөлбөрт    

 Статистикийн тухай хууль тогтоомж 

 Статистикийн үйл ажиллагаанд ААНБ-ын гүйцэтгэх үүрэг 

 Статистик мэдээ тайлан гаргахад анхаарах зүйл 

 Статистик мэдээг ААНБ цахимаар өгөх 

 Статистикийн сонирхолтой мэдээллүүд  

http://www.1212.mn/


                               Дундговь аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Статистикийн хэлтэс 

67 

 

 Статистик мэдээллийн нэгдсэн сан www.1212.mn сайтын тухай мэдээллүүд 

багтсан юм.  

 

Мөн 2020 оны ээлжит Хүн ам орон сууцны тооллогын тухай мэдээлэл өгч,  Статистикийн 

Хүн ам өрхийн мэдээллийн сан дахь өөрийн  болон гэр бүлийн мэдээллээ  

http:registration.nso.mn линкээр орж шалгахыг уриаллаа.  Сургалтанд оролцогчдод ААНБ 

статистик мэдээгээ цахимаар хэрхэн өгөх, Хүн ам өрхийн мэдээллийн сан дахь өөрийн 

мэдээллээ хэрхэн шалгах зэрэг мэдээлэл багтаасан брошур, инфографикийг тарааж, 

цахимаар мэдээгээ өгөх ААНБ-ыг бүртгэж авсан юм. 

Хэлтсийн дотоод сургалт 

1.Бичиг хэргийн стандартын сургалт: Хэлтсийн сургалтын төлөвлөгөөний дагуу архив 

бичиг хэрэг хариуцсан мэргэжилтэн Г.Ариунжаргал албан хэрэг хөтлөлт бичиг хэргийн 

стандартын сургалтыг хэлтсийн нийт ажилчдад хийлээ.  

2. Статистик мэдээллийг ашиглан инфографик хийх сургалт: Тус хэлтсийн 

мэргэжилтэн Н.Түвшинжаргал 2019 оны 02 сарын 19-ны өдөр Байгаль орчин, Аялал 

жуулчлалын газрын хүсэлтээр  “Статистик мэдээллийг ашиглан инфографик хийх нь” 

сэдэвт зурагт танилцуулга, инфографик бэлтгэх сургалт зохион байгууллаа. 
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3. Багийн менежмент  сургалт. Хэлтсийн дотоод сургалтын хуваарийн дагуу 5 болон  

ахлах мэргэжилтэн Т.Бямбасүрэн "Багийн менежмент" сэдвээр  сургалт хийж, 

сонирхолтой кэйс дээр ажиллалаа. 

     
 

4. "Харилцаа ба хандлага" сургалт. Хэлтсийн мэргэжилтэн Н.Тамжидмаа дотоод 

сургалтыг Харилцаа ба хандлага сэдвээр хийж хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн юм. 

 
 

 

5. Дундговь аймгийн Прокурорын газраас Зөрчил шалган шийдвэрлэх эрх бүхий албан 

тушаалтнуудын зөвлөгөөнийг зохион байгуулж, зөрчлийн хэргийг хэрхэн бүртгэж 

шийдвэрлэх талаар мэдээлэл хийж, зөвлөмж өглөө. Тус сургалтанд Статистикийн улсын 

байцаагчид бүрэн хамрагдсан юм. Мөн аймгийн ЗДТГ-ын СТСХ-ийн улсын байцаагч 

нартай хамтран тусгайлсан зөвлөгөө сургалтыг прокурорын байгууллагаас авч үйл 

ажиллагаандаа тусгаж ажиллаж байна. 

6. Аймгийн ЗДТГ-аас зохион байгуулсан ”ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ, ХОЛБОГДОХ 

ДҮРЭМ, ЖУРМЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН  БАЙГУУЛАХ НЬ”  сэдэвт 

сургалтанд хэлтсийн дарга Б.Энхтуяа, ахлах мэргэжилтэн Т.Бямбасүрэн нар 

хамрагдлаа.   
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Бусад сургалт 

1. “Жендерт суурилсан хүчирхийлэл судалгаа”-ны үр дүнг танилцуулах семинар.  

 

Үндэсний статистикийн хороо, Монгол дахь НҮБ-ын Хүн амын сантай хамтран 2017 

онд зохион байгуулсан “Жендэрт суурилсан хүчирхийллийн судалгаа”-ны үр дүнг 

аймгийн бодлого тѳлѳвлѳгч, боловсруулагч, шийдвэр гаргагч болон хэрэглэгч нарт 

танилцуулах, цаашдын хамтын ажиллагаа, бодлогын зөвлөмж боловсруулах зорилготой  

сургалт семинар 2019 оны 2 сарын 25 амжилттай зохион байгуулагдсан. Семинарыг  

ҮСХ-ны ХАНСГ-ын дарга А.Амарбал, ахлах статистикч Н.Должинсүрэн, шинжээч 

Т.Оюунсүрэн, Г.Урангоо нар удирдан зохион байгуулсан бөгөөд сургалтанд Аймгийн 

засаг дарга О.Бат-Эрдэнэ, ИТХ дарга С.сүхбаатар болон ЗДТГ-ын хэлтэс агентлагийн 

удирдлагууд, БСУГ, ГБЗХГ-ын холбогдох ажилтнууд, аймгийн Цагдаагийн газрын 

хүүхдийн байцаагч, ЕБС-ийн нийгмийн ажилтнууд, аймгийн төв Сайнцагаан сумын 

багийн засаг дарга, нийгмийн ажилтнууд, төрийн бус байгууллагын төлөөллүүд зэрэг 

нийт 60 хүн оролцлоо. Семинарын үеэр бүлгийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, 

оролцогчид санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлж байлаа. 
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2. Аймаг сумдын статистикийн асуудал хариуцсан албан хаагчдын сургалт 

 

Үндэсний статистикийн хорооны 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний 

“Статистикийн мэдээллийн чанар, шуурхай байдлыг сайжруулах, төрийн 

байгууллагуудын статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн уялдааг хангаж, албан ёсны 

статистикийн хэрэглээ, ашиглалтыг нэмэгдүүлэх” зорилт болон “Төрийн албаны тухай” 

шинэчилсэн хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд 17 аймгийн төрийн болон аж ахуйн нэгж 

байгууллагын албан хаагчид, сумдын статистикийн асуудал хариуцсан ажилтнуудад 

мэдлэг, ур чадвар олгох сургалтыг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. 

Аймаг сумдын Статистик хариуцсан албан хаагчдад зориулсан сургалт тус аймагт 

2019 оны 6 сарын 17-18 өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тус сургалтын эхний 

өдрийн сургалт аж ахуй нэгж  байгууллагын төлөөлөлд зориулсан “Нээлттэй мэдээллийг 

бий болгох нь” сэдэвт сургалт, төрийн байгууллагын албан хаагчдад зориулсан 
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"Мэдээллийн нэгдсэн сангийн уялдааг сайжлуулах нь" сэдэвт сургалтуудаас бүрдсэн бол 

2 дахь өдрийн сургалт бүхэлдээ аймаг, сумдын Статистикийн асуудал хариуцсан 

ажилтнуудад зориулсан “Анхан шатны мэдээллийг сайжруулах” сургалт байлаа.  

ҮСХ-ноос зохион байгуулсан тус сургалтанд нийт 130 гаруй Төрийн болон хувийн 

ААНБ-ын албан хаагчдыг оролцуулан, Статистикийн анхан шатны мэдээний бодит 

байдал, хэрэглээг сайжруулах, хууль эрх зүй, 2019-2020 онд зохион байгуулагдах 

Барилга, орон сууцны тооллого, Хүн ам, орон сууцны тооллогыг хэрхэн зохион байгуулах, 

төрийн болон хувийн хэвшлийн албан хаагчид, иргэдийн үүрэг, оролцооны талаар цогц 

сургалтыг ҮСХ-ны ДАМХ-ийн дарга Б.Саранчимэгээр ахлуулсан баг, аймгийн 

Статистикийн хэлтсийн хамт олон 

амжилттай зохион байгууллаа. 

 

Сургалтанд Аймгийн Иргэдийн 

төлөөлөгчдийн хурлын дарга С.Сүхбаатар, Засаг даргын орлогч Ж.Мөнхчулуун нар 

оролцож Статистик мэдээллийн ач холбогдлын талаар, төр засгийн бодлого шийдвэр 

гаргахад Статистикийн үнэн бодит мэдээлэл маш чухал байгаа талаар онцолж байв. 

Энэхүү сургалтаар Статистикийн салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж буй Төрийн 

албан хаагчид -Адаацаг сумын СХА Ц.Алтансарнай, Дэлгэрхангай сумын СХА 

Я.Бямбатогтох, Дэрэн сумын СХА С.Мөнхтуяа, Эрдэнэдалай сумын СХА Ж.Бадамцэцэг, 

Сайнцагаан сумын БЗД Н.Баярсайхан, Г.Буянбат, Статистикийн анхан шатны 

мэдээллийг олон жил чанартай мэдээлж буй хувийн ААНБ-ын мэдээлэгч Номадс фүүдс 

ХХК-ний нягтлан бодогч О.Эрдэнэцэцэг, Босгон хөндий ХХК-ний нягтлан бодогч 

П.Оюунчимэг, Хулд мандал ХХК-ны нягтлан бодогч С.Бямбасүрэн, Бөхт худалдаа ХХК-
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ний нягтлан бодогч Д.Гүнсэн нарыг ҮСХ-ны "Хүндэт жуух бичиг"-ээр шагнаж 

урамшууллаа. 

 
 Мөн сумдын Орлогч дарга нар болон сумдын Статистик хариуцсан ажилтнуудад 

сертификат гардуулж, цаг үеэ олсон үр дүнтэй сургалт зохион байгуулсан талаар тэдний 

талархлыг хүлээсэн юм. Сургалтын төгсгөлд оролцогчдоос санал хүсэлтийн хуудас 

бөглүүлэн авч, сертификат гардууллаа.  

13.АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА (Ш13)  

Төрийн албаны албан хэрэг хөтлөлтийн үндсэн заавар, зохион байгуулалт 

захирамжлалын баримт бичгийн стандартыг  үйл ажиллагаандаа мөрдөн ажиллаж, архив 

хадгаламжийн нэгжийг “Архивийн тухай” хууль, “Үндэсний статистикийн хорооны 

архивын журам”-ын дагуу бүрдүүлж байна.  Хэлтсийн “Хөтлөх хэргийн жагсаалт”, 

“Хадгаламжийн нэгжийн жагсаалт”-ыг гаргаж хугацаанд нь буюу 2019 оны 3 дугаар сарын 

14-нд ҮСХ-д хүргүүлж ажиллалаа. Үндэсний архивийн газраас энэ онд Дундговь аймагт 

хийгдэх архивийн улсын үзлэгийн бэлтгэл ажлын хүрээнд  “Архив, албан хэрэг хөтлөлт, 

төрийн байгууллагын зохион байгуулалтын улсын үзлэг”-т бэлтгэх 2019 оны хэлтсийн 

төлөвлөгөөг боловсруулан төлөвлөгөөний дагуу бэлтгэл ажлыг ханган ажиллаж ажиллаж 

аймгийн “Архив, албан хэрэг хөтлөлт төрийн байгууллагын зохион байгууллатын улсын 

үзлэг”-т бэлтгэх ажлын хэсэгт урьдчилсан байдлаар шалгуулж ажиллаа. Үнэлгээнд манай 

хэлтэс 85,8 сайн гэсэн үнэлгээ авлаа. 
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ҮСХ болон Аймгийн удирдлагаас ирсэн үүрэг даалгаврыг цаг тухайд нь биелүүлж, 

хариутай бичгийн хариуг  албан тоот бичгээр зохих газарт нь хүргүүлж байна. Цаасаар 

ирсэн, явсан албан бичиг болон и-мэйл, и-оффисс программаар  ирсэн бичгийг 

батлагдсан стандартын дагуу хөтөлж байна. Мөн архивын нэгжийг цахим хэлбэрээр 

хадгалах зорилгоор албан бичгүүдийг он оноор скайнардаж файл үүсгэн хадгалж 

ажиллаж байна. 

2019 онд ирсэн бичиг 265, үүнээс хариутай бичиг 40 байгааг бүртгэлийн картаар 

тухай бүр бүртгэж,  хариуг  зохих газарт нь хүргүүлж байсан ба явсан бичиг 112 байна.  

2019 онд гарсан тушаал нийт 32 байгаагаас А тушаал 17, Б тушаал 15 байгааг нэг 

бүрчлэн скайнердаж цахим архив үүсгэн вэб хуудсанд байршуулж хадгалж байна.   

Хүснэгт-12. Албан бичгийн нэгтгэл     

 

Хүснэгт-13  Албан бичгийн шийдвэрлэлт 

Албан бичгийг 

хүлээн авсан 

ажилтны нэр 

СХ-т ирсэн 
Хугацаанд нь 

хариуг өгсөн 

СХ-ээс явуулсан 

албан бичиг 

Тушаал  
Албан 

бичиг 

Үүнээс 

хариутай  

Албан 

бичгээр 

Электрон 

шуудан 

Хариу-

тай 

Хариу-

гүй 

Нийт дүн А Б 265 40 19 21 6 60 

Хэлтсийн 

дарга 
17 15 110 - - - - - 

Ахлах 

мэргэжилтэн 
- - 50 15 15 15 3 3 

Мэргэжилтэн -

1 
- - 35 5 5 5 - 8 

Мэргэжилтэн -

2 
- - 8 3 3 3 - 15 

Мэргэжилтэн -

3 
- -     52 14 14 14 2 20 

Нягтлан 

бодогч 
- - 10 3 3 3 1 14 

 

2019 онд нийт ирсэн санал хүсэлт, өргөдөл гомдол 58  бүртгэгдсэнээс хариуг 100 

хувь цаасан болон файл хэлбэрээр хүргүүлээд байна. Мөн улирал бүр санал өргөдөл 

гомдлын тайланг аймгийн ЗДТГазарт тайлагнаж хэвшсэн.  

Баримт бичгийн бүрдэл, тушаал шийдвэр баримтуудыг баримт бичгийн  

стандартын дагуу хөтөлж, ажиллаж байна. 

№ Албан бичиг 2019 онд Нийт 

1 Ирсэн бичиг 265  

2 Явсан бичиг  112  

3 Тушаал А,Б 
А-17 

32 
Б-15 
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IV БҮЛЭГ. ДОТООД АЖИЛ, САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

 

14.ШИЛЭН ДАНС (Ш14)  

Монгол Улсын “Шилэн дансны тухай” хуулийн хэрэгжилтийг ханган шилэн дансны 

цахим хуудсанд оруулах ёстой мэдээллийг хуулийн хугацаанд үнэн зөв, бодитой, иж 

бүрэн байршуулж ажиллалаа / https://www.shilendans.gov.mn/org/7640 / . Хэлтсийн санхүү, 

төсөв, хөрөнгө оруулалт, худалдан авалт, хүний нөөцтэй холбоотой нийт оруулбал зохих 

147 мэдээллээс 2018 оны байдлаар хугацаа хоцорсон 7,  огт оруулаагүй мэдээлэл 

байхгүй байна. Хугацаандаа оруулсан 140 мэдээлэл байна. 

Тухай бүрт нь оруулах мэдээлэл: 

- Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг 

сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 8, 9 дүгээр зүйлд 

заасан мэдэгдэл 12 удаа 

- Тухайн байгууллагын хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, 

хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээнд орсон өөрчлөлтийн 

мэдээ 12 удаа 

- Худалдан авах ажиллагаанд хийсэн аудитын тайлан, дүгнэлт болон бусад 

хяналт шалгалтын дүнгийн мэдээ 12удаа 

- Тухайн жилийн төсөвт орсон нэмэлт, өөрчлөлтийн мэдээ 12 удаа 

- Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн 

ерөнхий мэдээлэл 12удаа 

- Бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад 

хэрэгсэл, төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, 

хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэрийн мэдээлэл 

12 удаа 

- Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, 

зарлагын мөнгөн гүйлгээний мэдээлэл 12 удаа  

- Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил 

үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаягийн 

мэдээлэл 12 удаа 

1. Сар бүр оруулах мэдээлэл: 

- Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн 

мэдээлэл 12 удаа 

https://www.shilendans.gov.mn/org/7640%20/
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- Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, 

гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэлийн мэдээ 12 удаа 

- Байгууллагын батлагдсан орон тоонд орсон өөрчлөлтийн мэдээ 12 удаа 

2. Улирал бүр оруулах мэдээлэл 

- Төсвийн байгууллагын батлагдсан төсөв, гүйцэтгэл, хэтрэлт хэмнэлтийн 

шалтгаан тайлбарын мэдээлэл 4 удаа 

3. Бүтэн жилээр оруулах мэдээлэл: 

- Байгууллагын батлагдсан төсөв 1 удаа 

- Дараа жилийн төсвийн төсөл 1 удаа 

- Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга 

хэмжээний тайлан 1 удаа 

- гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл 1 удаа 

Байгууллагын санхүүгийн ил тод байдлын самбарт мөн мэдээг тухай бүр шинэчилж 

байгаа бөгөөд дараахь цахим хуудаснуудад мөн байршуулж байна.  

Холбогдох линкээр орж танилцана уу. 

Шилэн данс                            https://www.shilendans.gov.mn/org/7640 

Байгууллагын цахим хуудас: http://www.dundgovi.nso.mn/index.php 

 

 

       
 

14. САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА (Ш14)  

Нягтлан бодох бүртгэлийн стандартыг нэвтрүүлэн, анхан шатны бүртгэлүүдийг 

заавар журмын дагуу хөтөлж, батлагдсан төсвийг зөв зохистой, зориулалтын дагуу үр 

ашигтай зарцуулах, өр авлага үүсгэхгүйгээр, арвилан хэмнэлтийн бодлогыг тууштай 

нэвтрүүлэн, 2019 онд санхүүгийн үйл ажиллагаандаа  мөн холбогдох хууль, журмыг чанд 

мөрдөн ажиллаж байна. 

Аймгийн аудитын байгууллагаар 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд 

баталгаажуулалт хийлгүүлж, тус хэлтсийн 2018 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын 

тайлангийн дүгнэлтээр зөрчилгүй, “санхүүгийн  байдал, санхүүгийн үр дүн, мөнгөн 

гүйлгээ, өмчийн өөрчлөлтийн болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан, илчлэл тодруулгад 

тайлагнасан үлдэгдэл, ажил гүйлгээнүүд холбогдох хууль, УСНББОУС, түүнд нийцүүлэн 

сангийн сайдын баталсан заавар, журмуудын дагуу материаллаг алдаагүй, үнэн зөв, 

шударга илэрхийлэгдсэн байна” гэсэн дүгнэлт гарсан. 

   

https://www.shilendans.gov.mn/org/7640
http://www.dundgovi.nso.mn/index.php
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Төсвийн гүйцэтгэлийн болон өр авлагын сарын мэдээг 12 удаа, Нийгмийн 

даатгалын тайланг НД7, НД8 маягтаар 12 удаа, ХХОАТ-ын тайланг ТТ-11, ТТ-11(1), ТТ-

11(2) маягтуудаар 4 удаа тус тус хийж Аймгийн төрийн сан, Нийгмийн даатгалын хэлтэс, 

Татварын хэлтэс, Үндэсний Статистикийн хороонд  цаг хугацаанд нь хүргүүлсэн.  

Мөн аудитлагдсан тайланг Үндэсний Статистикийн хороонд цахим болон бичгэн 

хэлбэрээр илгээсэн.  

2018 оны аудитлагдсан санхүүгийн тайланг Сангийн яамны 

https://www.mof.gov.mn/  цахим хуудсанд, 2018 оны 4-р улирлын Хувь хүний орлогын 

албан татварын тайланг 2019 оны 1 сард  http://e-tax.mta.mn/portal цахим хуудсаар 

илгээсэн 

1. Өдөр тутмын ажилд хэрэгжүүлж буй хууль эрхзүйн талаар. 

Өдөр тутмын үйл ажиллагаанд НББОУС, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Шилэн 

дансны тухай хууль, Татварын тухай хууль зэргийг мөрдөж байна. Бараа бүтээгдэхүүн 

худалдан авах үйл ажиллагаа Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа 

бүтээгдэхүүн ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль, эд хөрөнгө ашиглалт хадгалалт 

хамгаалалтыг Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль, ажиллагсадтай холбоотой 

асуудлыг Хөдөлмөрийн тухай хууль, Нийгмийн даатгалын тухай хууль, Төсвийн тухай 

хууль, Төрийн албаны тухай хууль,  Засгийн газрын тогтоол журам, зэргийг тус бүр 

мөрдөн хэрэгжүүлж ажиллалаа.  Эдгээр хуулиудаас гадна Засгийн газрын тогтоол, 

сайдын тушаал, мөн Үндэсний Статистикийн хорооны тушаал, заавар журмыг 

хэрэгжүүлэн ажиллалаа. 

2. Хяналт шалгалт. 

Аймгийн Аудитын газар нь тус хэлтсийн 2018 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд 

санхүүгийн аудит явуулж “Зөрчилгүй” дүгнэлт өгсөн. Дотоод аудит тогтмол хийгдэж 

байна.  

 

        ҮСХ-ны Дотоод аудит, мониторингийн хэлтсээс 2019 оны эхний хагас жилийн 

санхүүгийн үйл ажиллагаа, төсвийн гүйцэтгэл, баримтыг няглтан үзэж тодорхой 

зөвлөмжүүд өглөө. Үүнд: 

- Шилэн дансны цахим хуудсанд мэдээ,тайлангаа хуульд заасан хугацаанд 

бүрэн оруулж байхад анхаарах 

- Цалинтай холбоотой ажил гүйлгээн дээр ажлын цаг бүртгэл, баримтын 

бүрдэл, ажилласан цагт ногдох цалин хөлс, ажилд орсон, гарсан тушаал 

түүний хавсралт, ээлжийн амралт бодоход суутгах суутгалуудыг цаашид 

анхааран хууль дүрмийн дагуу болгох 

- Төрийн сангаар дамжин хийгдэж буй гүйлгээний баримтын бүрдэлийг хянах 

- Бараа материалын тайланг цэгцлэх, шатахууны зарцуулалтыг хянаж  

жолоочийн тооцоог гүйлгээ гарсан тухай бүрд хийх 

https://www.mof.gov.mn/
http://e-tax.mta.mn/portal
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Хяналтаар өгөгдсөн зөвлөмжийн дагуу төлөвлөгөө гарган, түүний дагуу баримтыг 

цэгцлэх ажил эхлээд 90 хувьтай явагдаж байна. 

3. Өмч хөрөнгө, тооллого 

2019 оны хагас жил болон жилийн эцсийн хөрөнгийн тооллогыг эд хариуцагч бүрээр 

хийж ашиглалт хамгаалалт хэрхэн хангагдаж байгаа талаар дүгнэлт гаргалаа.  
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