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ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСИЙН 2021 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС  
ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН 

 
НЭГДҮГЭЭР ХЭСЭГ. БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГТ ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

 

Д/д 

Стратеги төлөвлөгөө 
болон үндэслэж 

байгаа бусад 
бодлогын баримт 

бичиг, хууль 
тогтоомж 

Төсөв Шалгуур үзүүлэлт Суурь түвшин 

Зорилтот түвшин 
Хүрсэн түвшин 

буюу хэрэгжилт 

 

Гүйцэт-

гэлийн 

 хувь Эхний хагас жилд Жилийн эцэст 

Дүүргийн засаг даргын 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх "Эко-Эрүүл дүүрэг" үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд: 

Зорилт 1. Удирдлага зохицуулалтыг хангах, хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох 

1.1 

Байгууллагын 
стратеги төлөвлөгөөг 
/2021-2024/ 
боловсруулж,  
батлуулах 

Улсын 
төсөв 

МУ-ын Засгийн 
газрын 216 
дугаар тогтоол, 
ЗГХЭГ-ын даргын 
100 дугаар 
тушаалыг 
мөрдлөг болгоно. 

- 

2021-2024 онд 
хэрэгжүүлэх 
стратеги 
төлөвлөгөөг 
батлуулсан 
байна. 

Стратеги 
төлөвлөгөөнд 
үндэслэн 
байгууллагын 
гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөнд 
тодотгол 
хийсэн байна. 

Байгууллагын стратеги 
төлөвлөгөөг /2021-2024/ 
боловсруулах ажлын хүрээнд 
ҮСХ-ноос 2021 оны 7 сарын 1-нд 
зохион байгуулсан хэлэлцүүлэгт 
хэлтсийн дарга, ахлах 
мэргэжилтэн нар оролцож,  
холбогдох саналыг хүргүүлж 
ажилласан. 

100 
хувь 

Зорилт 2. Албан ёсны болон захиргааны статистикийн мэдээллийг цуглуулах, нэгтгэн боловсруулах 

2.1 

Аж ахуйн нэгж 
байгууллагын 2020 
оны үйл ажиллагааны 
хураангуй болон 
дэлгэрэнгүй мэдээг 
цуглуулах /ААНБ-1, 
ААНБ-2/ 

Улсын 
төсөв 

Мэдээг хугацаанд 
нь холбогдох 
нэгжээс бүрэн 
хамралттай 
цуглуулах ажлыг 
зохион 
байгуулсан 
байна. 

Түүвэрлэгдсэн 
нэгжийг мэдээнд 
бүрэн 
хамруулан, 
боловсруулалт 
хийн, ҮСХ-нд 
хугацаанд нь 
дамжуулсан. 

ААНБ-ын үйл 
ажиллагааны 
дэлгэрэнгүй ба 
хураангуй мэдээг 
цуглуулж, 
боловсруулалт 
хийн  ҮСХ-нд 
хугацаанд нь 
дамжуулсан 
байна. 

 

Хүрээгээр ирсэн нийт 3424 аж 
ахуйн нэгжээс 2801 аж ахуйн 
нэгжийг мэдээнд хамруулж, 
ААНБ-1 маягтаар 1814 ААНБ-2 
маягтаар 987 статистикийн 
мэдээллийг цуглуулж ҮСХ, НСГ-т 
дамжуулсан. Тодруулгаар мэдээ 
өгөх боломжгүй 623 аж ахуйн 
нэгж байгаагаас Х тайлантай 499 
аж ахуйн нэгж байна. Мэдээний 
хамралт 81.8 хувь байна. 

100 
хувь 

2.2 
Үнийн мэдээ 
цуглуулах, 
боловсруулах,  

Улсын 
төсөв 

Мэдээг хугацаанд 
нь холбогдох 
нэгжээс бүрэн 

Хэрэглээний 
үнийн мэдээг 
батлагдсан 

ҮСХ-ны даргын 
2020 оны А/76 
дугаар тушаалын 

ҮСХ-ны даргын 
2020 оны А/76 
дугаар 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл 
ажиллагаа явуулдаг үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний 424 нэгжээс үнийн 

100 
хувь 
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дамжуулах /ҮСҮ-1; 
ХСҮ-1; Үнэ-1; АҮСҮ-1; 
Үнэ-2, Үнэ-7/ 

хамралттай 
цуглуулах ажлыг 
зохион 
байгуулсан 
байна. 

хуваарийн дагуу 
цуглуулан, 
дамжуулж 
хэвшсэн. 

1 дүгээр 
хавсралтын дагуу 
ҮСҮ-1 улирал 
бүр, ХСҮ-1 сар 
бүр,  Үнэ-2  сар 
бүр, АҮСҮ-1 сар 
бүр, Үнэ-7 Долоо 
хоног бүр 
цуглуулан 
боловсруулалт 
хийж, алдаагүй 
мэдээллийг 
дамжуулсан 
байна. 

тушаалын 1 
дүгээр 
хавсралтын 
дагуу ҮСҮ-1 
улирал бүр, 
ХСҮ-1 сар бүр, 
Үнэ-2 сар бүр, 
АҮСҮ-1 сар бүр, 
Үнэ-7 Долоо 
хоног бүр 
цуглуулан 
боловсруулалт 
хийж,  алдаагүй  
мэдээллийг 
дамжуулсан 
байна. 

мэдээлэл цуглуулан, 
боловсруулалт хийж, ҮСХ, НСГ-т 
сар, улирлын давтамжтайгаар 
дамжуулсан. Мэдээний хамралт 
90.8 хувь байна. 

2.3 

Аж үйлдвэрийн 
салбарын мэдээ 
цуглуулах, 
боловсруулах, 
дамжуулах /АҮ-1; АҮ-
2; АҮ-3; АҮ-4; ААНБ-1; 
ААНБ-2/ 

Улсын 
төсөв 

Мэдээг хугацаанд 
нь холбогдох 
нэгжээс бүрэн 
хамралттай 
цуглуулах ажлыг 
зохион 
байгуулсан 
байна. 

Аж үйлдвэрийн 
салбарын 
мэдээг 
холбогдох 
нэгжээс 
гаргуулан авч, 
боловсруулалт 
хийн, ҮСХ-нд 
хуваарийн дагуу 
дамжуулж 
ажилласан. 

АҮ-1  сар бүр,  АҮ-
2 1 дүгээр 
улиралд, АҮ-3 1 
дүгээр улиралд, 
АҮ-4 1 дүгээр 
улиралд,  ААНБ-
1 1 дүгээр 
улиралд, ААНБ-2  
1 дүгээр улиралд 
цуглуулан 
боловсруулалт 
хийж,  алдаагүй 
мэдээллийг 
дамжуулсан 
байна. 

АҮ-1  сар бүр,  
АҮ-2 1 дүгээр 
улиралд, АҮ-3 1 
дүгээр улиралд, 
АҮ-4 1 дүгээр 
улиралд,    
ААНБ-1 1 
дүгээр улиралд, 
ААНБ-2  1 
дүгээр улиралд 
цуглуулан 
боловсруулалт 
хийж,  алдаагүй  
мэдээллийг 
дамжуулсан 
байна 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт аж 
үйлдвэрийн чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулдаг 1049 аж 
ахуйн нэгжээс мэдээ цуглуулан, 
боловсруулалт хийж, ҮСХ, НСГ-т 
сар, жилийн давтамжтайгаар 
дамжуулсан. Мэдээний хамралт 
100 хувь байна. 

100 
хувь 

2.4 

Барилгын салбарын 
мэдээ цуглуулах, 
боловсруулах, 
дамжуулах /ББО-1; 
ББӨ-1; ОС-3; ОС-4; 
ААНБ-1; ААНБ-2/ 

Улсын 
төсөв 

Мэдээг хугацаанд 
нь холбогдох 
нэгжээс бүрэн 
хамралттай 
цуглуулах ажлыг 
зохион 
байгуулсан 
байна. 

Барилгын 
салбарын 
мэдээг 
холбогдох 
нэгжээс 
гаргуулан авч, 
боловсруулалт 
хийн, ҮСХ-нд 
хуваарийн дагуу 

ББО-1  улирал 
бүр, ББӨ-1 
улирал бүр, ОС-3 
1,3 дугаар 
улиралд, ОС-4 
1,3 дугаар 
улиралд, ААНБ-
1 1 дүгээр 
улиралд, ААНБ-2  
1 дүгээр улиралд 

ББО-1  улирал 
бүр, ББӨ-1 
улирал бүр, 
ОС-3 1,3 
дугаар 
улиралд, ОС-4 
1,3 дугаар 
улиралд, 
ААНБ-1 1 
дүгээр улиралд, 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт 
барилгын чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулдаг 1217 аж 
ахуйн нэгжээс мэдээ цуглуулан, 
боловсруулалт хийж, ҮСХ, НСГ-т 
улирлын давтамжтайгаар 
дамжуулсан. Мэдээний хамралт 
100 хувь байна. 

100 
хувь 
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дамжуулж 
ажилласан. 

цуглуулан 
боловсруулалт 
хийж,  алдаагүй 
мэдээллийг 
дамжуулсан 
байна. 

ААНБ-2  1 
дүгээр улиралд 
цуглуулан 
боловсруулалт 
хийж,  алдаагүй 
мэдээллийг 
дамжуулсан 
байна. 

2.5 

Хөдөө аж ахуйн 
салбарын мэдээ 
цуглуулах, 
боловсруулах, 
дамжуулах /А-ХАА-1; 
А-ХАА-2; А-ХАА-3; А-
ХАА-5; А-ХАА-6; А-
ХАА-7; А-ХАА-8; А-
ХАА-9; А-ХАА-10; 
ХААБ-1; МЭ-1; ААНБ-
1; ААНБ-2/ 

Улсын 
төсөв 

Мэдээг хугацаанд 
нь холбогдох 
нэгжээс бүрэн 
хамралттай 
цуглуулах ажлыг 
зохион 
байгуулсан 
байна. 

Хөдөө аж ахуйн 
салбарын 
мэдээг 
холбогдох 
нэгжээс 
гаргуулан авч 
боловсруулалт 
хийн, ҮСХ-нд 
хуваарийн дагуу 
дамжуулж 
ажилласан. 

А-ХАА-1  жилд 6 
удаа,  А-ХАА-2  
жилд 8 удаа,  А-
ХАА-3 жилд 12 
удаа, А-ХАА-5  1 
дүгээр улиралд,  
А-ХАА-6 жилд 3 
удаа,  А-ХАА-7 3 
дугаар улиралд, 
А-ХАА-8 3 удаа,  
А-ХАА-9 12 
дугаар сард,  А-
ХАА-10 сар бүр, 
ХААБ-11 1 дүгээр 
улиралд,  МЭ-1 
улирал бүр,  
ААНБ-1 1 дүгээр 
улиралд, ААНБ-2 
1 дүгээр улиралд 
тус тус мэдээ 
цуглуулж, 
боловсруулалт 
хийж, алдаагүй 
мэдээллийг 
дамжуулсан 
байна. 

А-ХАА-1  жилд 
6 удаа,  А-ХАА-
2  жилд 8 удаа,  
А-ХАА-3 жилд 
12 удаа, А-
ХАА-5  1 дүгээр 
улиралд,  А-
ХАА-6 жилд 3 
удаа,  А-ХАА-7 
3 дугаар 
улиралд, А-
ХАА-8 3 удаа,  
А-ХАА-9 12 
дугаар сард,  А-
ХАА-10 сар 
бүр, ХААБ-11 1 
дүгээр улиралд,  
МЭ-1 улирал 
бүр,  ААНБ-1 1 
дүгээр улиралд, 
ААНБ-2 1 
дүгээр улиралд 
тус тус мэдээ 
цуглуулж, 
боловсруулалт 
хийж, алдаагүй 
мэдээллийг 
дамжуулсан 
байна. 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт хөдөө аж 
ахуй, газар тариалангийн 
чиглэлээр үйл ажиллагаа 
явуулдаг аж ахуйн нэгжийн 
мэдээллийг нийт 177 нэгжээс 
цуглуулан, боловсруулалт хийж, 
ҮСХ, НСГ-т сар, улирлын 
давтамжтайгаар дамжуулсан. 
Мэдээний хамралт 100 хувь 
байна. 

100 
хувь 

2.6 

Худалдааны 
салбарын мэдээ 
цуглуулах, 
боловсруулах, 

Улсын 
төсөв 

Мэдээг хугацаанд 
нь холбогдох 
нэгжээс бүрэн 
хамралттай 
цуглуулах ажлыг 

Худалдааны 
салбарын 
мэдээг 
холбогдох 
нэгжээс 

ХУ-1  сар бүр, ХУ-
2 сар бүр, ААНБ-
1 1 дүгээр 
улиралд, ААНБ-2 
1 дүгээр улиралд 

ХУ-1  сар бүр, 
ХУ-2 сар бүр, 
ААНБ-1 1 
дүгээр улиралд, 
ААНБ-2 1 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт 
худалдааны чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн 
нэгжийн мэдээллийг нийт 174 
нэгжээс цуглуулан, 

100 
хувь 
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дамжуулах /ХУ-1;  ХУ-
2; ААНБ-1; ААНБ-2/ 

зохион 
байгуулсан 
байна. 

гаргуулан авч 
боловсруулалт 
хийн, ҮСХ-нд 
хуваарийн дагуу 
дамжуулж 
ажилласан. 

тус тус мэдээ 
цуглуулж, 
боловсруулалт 
хийн, алдаагүй 
мэдээллийг 
дамжуулсан 
байна. 

дүгээр улиралд 
тус тус мэдээ 
цуглуулж, 
боловсруулалт 
хийн, алдаагүй 
мэдээллийг 
дамжуулсан 
байна. 

боловсруулалт хийж, ҮСХ, НСГ-т 
сар, улирлын давтамжтайгаар 
дамжуулсан. Мэдээний хамралт 
100 хувь байна. 

2.7 

Тээврийн салбарын 
мэдээ цуглуулах, 
боловсруулах, 
дамжуулах /Т-1; Т-7, 
Т-9, ААНБ-1; ААНБ-2/ 

Улсын 
төсөв 

Мэдээг хугацаанд 
нь холбогдох 
нэгжээс бүрэн 
хамралттай 
цуглуулах ажлыг 
зохион 
байгуулсан 
байна. 

Тээврийн 
салбарын 
мэдээг 
холбогдох 
нэгжээс 
гаргуулан авч, 
боловсруулалт 
хийн, ҮСХ-нд 
хуваарийн дагуу 
дамжуулж 
ажилласан. 

Т-1 улирал 
бүрийн эхний сар,   
ААНБ-1 1 дүгээр 
улирал, ААНБ-2 1 
дүгээр улиралд 
тус тус мэдээ 
цуглуулж, 
алдаагүй 
боловсруулалт 
хийн, алдаагүй 
мэдээллийг 
дамжуулсан 
байна. 

Т-1 улирал 
бүрийн эхний 
сар,   ААНБ-1 1 
дүгээр улирал, 
ААНБ-2 1 
дүгээр улиралд 
тус тус мэдээ 
цуглуулж, 
алдаагүй 
боловсруулалт 
хийн, алдаагүй 
мэдээллийг 
дамжуулсан 
байна. 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт 
тээврийн чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулдаг нийт 28 аж 
ахуйн нэгжээс мэдээ цуглуулан, 
боловсруулалт хийж, ҮСХ, НСГ-т 
улирлын давтамжтайгаар 
дамжуулсан. Мэдээний хамралт 
85.7 хувь байна. 

100 
хувь 

2.8 

Холбооны салбарын 
мэдээ цуглуулах, 
боловсруулах, 
дамжуулах /МХХ-1; 
MXX-2; MXX-3; MXX-
4; MXX-5; MXX-6; 
MXX-7; MXX-8; MXX-
8-1; ААНБ-1; ААНБ-2/ 

Улсын 
төсөв 

Мэдээг хугацаанд 
нь холбогдох 
нэгжээс бүрэн 
хамралттай 
цуглуулах ажлыг 
зохион 
байгуулсан 
байна. 

Холбооны 
салбарын 
мэдээг 
холбогдох 
нэгжээс 
гаргуулан авч, 
боловсруулалт 
хийн, ҮСХ-нд 
хуваарийн дагуу 
дамжуулж 
ажилласан. 

МХХ-1; MXX-2; 
MXX-3; MXX-4; 
MXX-5; MXX-6; 
MXX-7; MXX-8; 
MXX-8-1; 
Улирал бүр,  
ААНБ-1 1 дүгээр 
улирал, ААНБ-2 1 
дүгээр улиралд 
тус тус мэдээ 
цуглуулж, 
боловсруулалт 
хийн, алдаагүй 
мэдээллийг 
дамжуулсан 
байна. 

МХХ-1; MXX-2; 
MXX-3; MXX-4; 
MXX-5; MXX-6; 
MXX-7; MXX-8; 
MXX-8-1; 
Улирал бүр, 
ААНБ-1 1 
дүгээр улирал, 
ААНБ-2 1 
дүгээр улиралд 
тус тус мэдээ 
цуглуулж, 
боловсруулалт 
хийн, алдаагүй 
мэдээллийг 
дамжуулсан 
байна. 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт шуудан 
холбооны чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулдаг нийт 38 аж 
ахуйн нэгжээс мэдээ цуглуулан, 
боловсруулалт хийж, ҮСХ, НСГ-т 
улирлын давтамжтайгаар 
дамжуулсан. Мэдээний хамралт 
100 хувь байна. 

100 
хувь 

2.9  
Хүн ам, нийгмийн 
зарим үзүүлэлтийн 
мэдээ цуглуулах, 

Улсын 
төсөв 

Мэдээг хугацаанд 
нь холбогдох 
нэгжээс бүрэн 

Хүн ам, 
нийгмийн зарим 
үзүүлэлтийн 

А-НЗҮ-1  
1 дүгээр улиралд 
цуглуулж, 

А-НЗҮ-1  
1 дүгээр 
улиралд 

Өрх, нийгмийн зарим 
үзүүлэлтийн судалгааг 21 
хороодоос цугуулж, 

100 
хувь 
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боловсруулах, 
дамжуулах /А-НЗҮ-1/ 

хамралттай 
цуглуулах ажлыг 
зохион 
байгуулсан 
байна. 

мэдээг сум, 
багаас гаргуулан 
авч, 
боловсруулалт 
хийн, ҮСХ-нд 
хуваарийн дагуу 
дамжуулж 
ажилласан. 

боловсруулалт 
хийн, алдаагүй 
мэдээллийг 
дамжуулсан 
байна. 

цуглуулж, 
боловсруулалт 
хийн, алдаагүй 
мэдээллийг 
дамжуулсан 
байна. 

боловсруулалт хийж, ҮСХ, НСГ-т 
2021 оны 1-р улиралд  ҮСХ, НСГ-
т алдаагүй 100 хувь дамжуулсан. 

2.10  

Төсөв, санхүү, 
хөрөнгө оруулалтын 
мэдээ цуглуулах, 
боловсруулах, 
дамжуулах /ХО-ЗБ; 
БЗҮ-1а/ 

Улсын 
төсөв 

Мэдээг хугацаанд 
нь холбогдох 
нэгжээс бүрэн 
хамралттай 
цуглуулах ажлыг 
зохион 
байгуулсан 
байна. 

Батлагдсан 
хуваарийн дагуу 
төсөв, санхүү, 
хөрөнгө 
оруулалтын 
мэдээг 
холбогдох 
нэгжээс 
гаргуулан авч, 
боловсруулалт 
хийн, ҮСХ-нд 
хуваарийн дагуу 
дамжуулж 
ажилласан.  

ХО-ЗБ 2 дугаар 
улирал, БЗҮ-1а 
улирал бүр, ХО-1 
2,3,4 дүгээр 
улиралд 
цуглуулж, 
боловсруулалт 
хийн, алдаагүй 
мэдээллийг 
дамжуулсан 
байна. 

ХО-ЗБ 2 дугаар 
улирал, БЗҮ-1а 
улирал бүр, ХО-
1 2,3,4 дүгээр 
улиралд 
цуглуулж, 
боловсруулалт 
хийн, алдаагүй 
мэдээллийг 
дамжуулсан 
байна. 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт хийгдсэн 
хөрөнгө оруулалтын мэдээ, 
барьцаалан зээлдүүлэх 
үйлчилгээ эрхэлдэг нийт 169 аж 
ахуйн нэгжээс мэдээ цуглуулан, 
боловсруулалт хийж, ҮСХ, НСГ-т 
жил, улирлын давтамжтайгаар 
дамжуулсан. Мэдээний хамралт 
93.0 хувь байна. 

100 
хувь 

2.11  

Боловсролын 
салбарын мэдээ 
цуглуулах, 
боловсруулах, 
дамжуулах /МТС-1; 
ЭШС-1/ 

Улсын 
төсөв 

Мэдээг хугацаанд 
нь холбогдох 
нэгжээс бүрэн 
хамралттай 
цуглуулах ажлыг 
зохион 
байгуулсан 
байна. 

Боловсролын 
салбарын 
мэдээг 
холбогдох 
нэгжээс 
гаргуулан авч, 
боловсруулалт 
хийн, ҮСХ-нд 
хуваарийн дагуу 
дамжуулж 
ажилласан. 

МТС-1 улирал 
бүр, ЭШС-1  
улирал бүр 
цуглуулж, 
боловсруулалт 
хийн, алдаагүй 
мэдээллийг 
дамжуулсан 
байна. 

МТС-1 улирал 
бүр, ЭШС-1  
улирал бүр 
цуглуулж, 
боловсруулалт 
хийн, алдаагүй 
мэдээллийг 
дамжуулсан 
байна. 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт  сургалт, 
эрдэм шинжилгээний чиглэлээр 
үйл ажиллагаа явуулдаг нийт 184 
аж ахуйн нэгжээс мэдээ 
цуглуулан, боловсруулалт хийж, 
ҮСХ, НСГ-т улирлын 
давтамжтайгаар дамжуулсан. 
Мэдээний хамралт 100 хувь 
байна. 

100 
хувь 

2.12  

Сүм хийд, соёлын 
салбарын мэдээ 
цуглуулах, 
боловсруулах, 
дамжуулах /СХ-1; СС-
1; ХТ-1/ 

Улсын 
төсөв 

Мэдээг хугацаанд 
нь бүрэн 
хамралттай 
зохион 
байгуулсан 
байна. 
Мэдээг хугацаанд 
нь холбогдох 
нэгжээс бүрэн 

Сүм хийд, 
соёлын 
салбарын 
мэдээг 
холбогдох 
нэгжээс 
гаргуулан авч, 
боловсруулалт 
хийн, ҮСХ-нд 

СХ-1 улирал бүр, 
СС-1  1 дүгээр 
улирал,  ХТ-1 1 
дүгээр улиралд 
тус тус цуглуулж, 
боловсруулалт 
хийн, алдаагүй 
мэдээллийг 

СХ-1 улирал 
бүр,  СС-1  1 
дүгээр улирал,  
ХТ-1 1 дүгээр 
улиралд тус тус 
цуглуулж, 
боловсруулалт 
хийн, алдаагүй 
мэдээллийг 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт  соёлын 
салбарын чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулдаг нийт 52 аж 
ахуйн нэгжээс мэдээ цуглуулан, 
боловсруулалт хийж, ҮСХ, НСГ-т 
улирлын давтамжтайгаар 
дамжуулсан. Мэдээний хамралт 
100 хувь байна. 

100 
хувь 
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хамралттай, 
цуглуулах ажлыг 
зохион 
байгуулсан 
байна. 

хуваарийн дагуу 
дамжуулж 
ажилласан. 

дамжуулсан 
байна. 

дамжуулсан 
байна. 

2.13 

Зочид буудал, 
зоогийн газрын 
салбарын мэдээ 
цуглуулах, 
боловсруулах, 
дамжуулах  
/ЗГ-1а; ЗБ-1а; ААНБ-
1;  
ААНБ-2/ 

Улсын 
төсөв 

Мэдээг хугацаанд 
нь холбогдох 
нэгжээс бүрэн 
хамралттай, 
цуглуулах ажлыг 
зохион 
байгуулсан 
байна. 

Зочид буудал, 
зоогийн газрын 
салбарын 
мэдээг 
холбогдох 
нэгжээс 
гаргуулан авч, 
боловсруулалт 
хийн, ҮСХ-нд 
хуваарийн дагуу 
дамжуулж 
ажилласан. 

ЗБ-1а улирал 
бүр, ЗГ-1а улирал 
бүр,  ААНБ-1   1 
дүгээр улирал,  
ААНБ-2 1 дүгээр 
улиралд тус тус 
цуглуулж, 
боловсруулалт 
хийн, алдаагүй 
мэдээллийг 
дамжуулсан 
байна. 

ЗБ-1а улирал 
бүр, ЗГ-1а 
улирал бүр,  
ААНБ-1   1 
дүгээр улирал,  
ААНБ-2 1 
дүгээр улиралд 
тус тус 
цуглуулж, 
боловсруулалт 
хийн, алдаагүй 
мэдээллийг 
дамжуулсан 
байна. 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл 
ажиллагаа явуулдаг нийт 133 
зочид буудал, зоогийн газраас 
мэдээ цуглуулан, боловсруулалт 
хийж, ҮСХ, НСГ-т улирлын 
давтамжтайгаар дамжуулсан. 
Мэдээний хамралт 100 хувь 
байна. 
 

100 
хувь 

2.14  

Спорт, аялал 
жуулчлалын 
салбарын мэдээ 
цуглуулах, 
боловсруулах, 
дамжуулах /СБТ-1; 
АЖ-1а/ 

Улсын 
төсөв 

Мэдээг хугацаанд 
нь холбогдох 
нэгжээс бүрэн 
хамралттай, 
цуглуулах ажлыг 
зохион 
байгуулсан 
байна. 

Спорт, аялал 
жуулчлалын 
салбарын 
мэдээг 
холбогдох 
нэгжээс 
гаргуулан авч, 
боловсруулалт 
хийн, ҮСХ-нд 
хуваарийн дагуу 
дамжуулж 
ажилласан. 

СБТ-1 улирал 
бүр, АЖ-1а 
улирал бүр 
цуглуулж, 
боловсруулалт 
хийн, алдаагүй 
мэдээллийг 
дамжуулсан 
байна. 

СБТ-1 улирал 
бүр, АЖ-1а 
улирал бүр 
цуглуулж, 
боловсруулалт 
хийн, алдаагүй 
мэдээллийг 
дамжуулсан 
байна. 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт аялал 
жуулчлал, чөлөөт цаг, биеийн 
тамирын үйл ажиллагаа эрхэлдэг  
нийт 176 нэгжээс мэдээ 
цуглуулан, боловсруулалт хийж, 
ҮСХ, НСГ-т улирлын 
давтамжтайгаар дамжуулсан. 
Мэдээний хамралт 100 хувь 
байна. 
 

100 
хувь 

2.15 

Нийтийн аж ахуй, 
ахуйн үйлчилгээний 
салбарын мэдээ 
цуглуулах, 
боловсруулах, 
дамжуулах /НБХҮ-1; 
ОСНАА-1,СӨХ-1/ 

Улсын 
төсөв 

Мэдээг хугацаанд 
нь холбогдох 
нэгжээс бүрэн 
хамралттай, 
цуглуулах ажлыг 
зохион 
байгуулсан 
байна. 

Нийтийн аж 
ахуй, ахуйн 
үйлчилгээний 
салбарын 
мэдээг 
холбогдох 
нэгжээс 
гаргуулан авч 
боловсруулалт 
хийн, ҮСХ-нд 
хуваарийн дагуу 

НБХҮ-1 улирал 
бүр, ОСНАА-1, 
СӨХ-1 улирал 
бүр цуглуулж, 
боловсруулалт 
хийн, алдаагүй 
мэдээллийг 
дамжуулсан 
байна. 

НБХҮ-1 улирал 
бүр, ОСНАА-1, 
СӨХ-1 улирал 
бүр цуглуулж, 
боловсруулалт 
хийн, алдаагүй 
мэдээллийг 
дамжуулсан 
байна. 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт нийтийн 
аж ахуйн чиглэлээр үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг аж аухйн 
нэгжийн мэдээллийг 21 хороод 
болон аж ахуйн нэгжээс нийт 286 
нэгжээс мэдээ цуглуулан, 
боловсруулалт хийж, ҮСХ, НСГ-т 
улирлын давтамжтайгаар 
дамжуулсан. Мэдээний хамралт 
100 хувь байна. 

100 
хувь 
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дамжуулж 
ажилласан. 

2.16  

Хүн ам, өрхийн 
мэдээллийн санг үнэн 
зөв хөтлөх, 
баяжуулах 

Улсын 
төсөв 

Мэдээллийн санг 
тогтмол 
шинэчлэн 
баяжуулалтад 
заавар зөвлөгөө 
өгч, хяналт 
тавьсан байна. 

Засаг 
захиргааны 
анхан шатны 
нэгжийн Засаг 
захиргааны 
бүртгэлийг 
УБЕГ-ын төрөлт, 
нас баралтын 
бүртгэлтэй 
тулгалт хийсэн. 

Хүн ам, өрхийн 
мэдээллийн сан 
үнэн зөв 
хөтлөгдөж, 
тогтмол 
баяжуулалт 
хийгдсэн  байна. 

Хүн ам, өрхийн 
мэдээллийн сан 
үнэн зөв 
хөтлөгдөж, 
тогтмол 
баяжуулалт 
хийгдсэн  
байна. 

ХАӨМС-г сайжруулах ажлын 
хүрээнд: 
- Хорооны зохион байгуулагч 
нарт  мэдээллийн сангийн 
баяжилт, өрхийн алдаа, байршил 
тодорхойлох цэг хатгах, алдааг 
засуулах,тулгах ажлыг байнга 
хийж гүйцэтгэлээ. ХАӨМС-д 
хэсэг нэмүүлэх шаардлагатай 
хороодын жагсаалтыг тухай бүр 
авч, ҮСХ-нд уламжлан, 
программд нэмүүлсэн. 
-Ургийн овог буруу, алдаатай, 
овог нэр регистрийн дугаараа 
солиулсан иргэдийн мэдээллийг 
засуулахаар хороодоос 
жагсаалтыг авч нэгтгэн ҮСХ-нд 
дамжуулсан. 

-2021 оны 6-р сарын 21-нээс 7 

сарын 05-ны өдрүүдэд дүүргийн 
21 хороодод “ХАӨМС-ын 
баяжилт хийх, түүний мэдээллийг 
улсын бүртгэлийн ерөнхий 
газрын сантай тулгах аян”-ыг 
зарлан ажиллав. Мөн 
Статистикийн хэлтсийн хүн ам 
хариуцсан мэргэжилтэн 
Б.Тодмаа, мэргэжилтэн Ц.Энх-
Оюун, нар ХАӨМС-ын баяжилт, 
мэдээллийн алдаа засах, 
хяналтаар ажиллав. Дүүргийн 
хэмжээнд өрхийн алдаа 1516, хүн 
амын үзүүлэлтийн алдаа 18762, 
байршил тодорхойгүй өрх 264 
байна. 2021 оны 6-р сарын 28-ны 
байдлаар ХАӨМС-ийн алдаа 
засалт 80.0 хувьтай байна. 

100 
хувь 

2.17  
Бизнесийн 
регистрийн 
мэдээллийн сангийн 

Улсын 
төсөв 

Мэдээг хугацаанд 
нь холбогдох 
нэгжээс бүрэн 

Бизнесийн 
регистрийн 
мэдээллийн 

БР-1 маягтаар 
ААНБ, салбар  
шинээр 

БР-1 маягтаар 
ААНБ, салбар  
шинээр 

-Хан-Уул дүүрэгт бүртгэлтэй 
бизнес регистрийн санд байхгүй 
байгаа 1146 аж ахуйн нэгжийн 

100 
хувь 
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засвар өөрчлөлтийг 
хийх  /БР-1/ 

хамралттай, 
цуглуулах ажлыг 
зохион байгуулж, 
санг тогтмол 
баяжуулж 
ажиллана. 

сангийн засвар 
өөрчлөлтийг 
хугацаанд нь 
хийсэн. 

байгуулагдсан, 
өөрчлөгдсөнөөс 
хойш 14 хоногийн 
дотор мэдээллийг 
гаргуулан авч, 
бизнес 
регистрийн санд 
бүртгэсэн байна.  

байгуулагдсан, 
өөрчлөгдсөнөө
с хойш 14 
хоногийн дотор 
мэдээллийг 
гаргуулан авч, 
бизнес 
регистрийн 
санд бүртгэсэн 
байна.  

үйл ажиллагаа, байгууллагын 
мэдээллийг тодруулж, бизнес 
регистрийн санд нэмж оруулсан. 
Дүүрэгт шинээр нэмэгдсэн 
байгууллагын мэдээллийг санд 
нэмж оруулж, сангийн 
мэдээллийг УБЕГ-ын сантай 
тулгалт хийж, мэдээллийн зөрүүг 
арилгах засварыг хугацаанд нь 
хийж гүйцэтгэсэн. 

2.18 

Төрийн бус 
байгууллагын мэдээ 
цуглуулах, 
боловсруулах, 
дамжуулах /ТББ-1/ 

Улсын 
төсөв 

Мэдээг хугацаанд 
нь холбогдох 
нэгжээс бүрэн 
хамралттай, 
цуглуулах ажлыг 
зохион 
байгуулсан 
байна. 

Төрийн бус 
байгууллагын 
мэдээг 
холбогдох 
нэгжээс 
гаргуулан авч, 
боловсруулалт 
хийн, ҮСХ-нд 
хуваарийн дагуу 
дамжуулж 
ажилласан. 

ТББ-1 улирал бүр 
цуглуулж, 
боловсруулалт 
хийн, алдаагүй 
мэдээллийг 
дамжуулсан 
байна. 

ТББ-1 улирал 
бүр цуглуулж, 
боловсруулалт 
хийн, алдаагүй 
мэдээллийг 
дамжуулсан 
байна. 

Дүүргийн нутаг дэвсгэрт Төрийн 
бус байгууллагын үйл ажиллагаа 
эрхэлдэг нийт 79 нэгжээс мэдээ 
цуглуулан, боловсруулалт хийж, 
ҮСХ, НСГ-т улирлын 
давтамжтайгаар дамжуулсан. 
Мэдээний хамралт 100 хувь 
байна. 

100 
хувь 

2.19  

Захиргааны 
статистикийн мэдээг 
цуглуулах, 
боловсруулах 
/Нийгмийн даатгал, 
Байгаль орчин, Гэмт 
хэрэг, Эрүүл мэнд г.м/ 

Улсын 
төсөв 

Мэдээг хугацаанд 
нь холбогдох 
нэгжээс бүрэн 
хамралттай, 
цуглуулах ажлыг 
зохион 
байгуулсан 
байна. 

Хэрэглэгчдийн 
хэрэгцээ, 
шаардлагыг 
хангахуйц 
мэдээллийг 
цуглуулан 
боловсруулалт 
хийж, дүнг 
нэгтгэнэ.  

Нийгмийн 
даатгал, Байгаль 
орчин, Гэмт хэрэг, 
Эрүүл мэнд зэрэг 
салбарын мэдээг 
гаргаж, алдаагүй 
боловсруулалт 
хийж, дүнг 
нэгтгэнэ.  

Нийгмийн 
даатгал, 
Байгаль орчин, 
Гэмт хэрэг, 
Эрүүл мэнд 
зэрэг салбарын 
мэдээг гаргаж, 
алдаагүй 
боловсруулалт 
хийж, дүнг 
нэгтгэнэ.  

Дүүргийн дэргэдэх хэлтэс, 
албадаас нийгмийн даатгал, 
байгал орчин,гэмт хэрэг, эрүүл 
мэнд, нийгмийн халамж, онцгой 
байдал зэрэг салбарын мэдээг 
сар бүр цуглуулан, 
боловсруулалт хийж тоо 
мэдээллийг гаргаж хэрэглэгчдэд 
хүргэж ажилласан. 

 
 

100 
хувь 

2.20 

Дүүргийн төр, 
захиргааны 
байгууллагын 
удирдлагын 
хэрэгцээнд 
шаардлагатай 
захиргааны 
статистикийн 
мэдээллийг цуглуулж, 

Улсын 
төсөв, 
Орон 
нутгий

н 
төсөв 

Дүүргийн 
хэрэгцээнд 
шаардлагатай 
мэдээ 
мэдээллийг 
цуглуулан 
боловсруулсан 
байна. 

Шаардлагатай 
мэдээ 
мэдээллийг 
бэлтгэн цаг 
хугацаанд нь 
Орон нутгийн 
удирдлагыг 
мэдээллээр 
ханган 
ажилласан. 

Удирдлагыг 
шаардлагатай 
мэдээ 
мэдээллээр 
хангасан байна 

Хуваарийн 
дагуу мэдээ 
мэдээллийг 
бэлтгэн, 
удирдлагыг 
шаардлагатай 
мэдээллээр 
бүрэн хангасан 
байна. 

Дүүргийн төр, захиргааны 
байгууллагын удирдлагуудад 
статистикийн сарын танилцуулга, 
инфографик, шаардлагатай 
статистикийн тоо мэдээллийг 
гаргаж тухай бүрд нь мэдээлж 
ажилласан. 2021 оны 3 сарын 23-
нд Хан-Уул дүүргийн засаг 
даргын зөвлөлийн хуралд 
нийгэм, эдийн засгийн байдлын 

100 
хувь 
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боловсруулан 
нэгтгэж, эмхэтгэх 

2020 оны байдлаар болон 2021 
оны эхний 3 сарын байдлаарх 
дүн мэдээллийг танилцуулж 
ажилласан.Дүүргийн онцгой 
байдлын шуурхай штабд 5 удаа, 
дүүргийн дэргэдэх хэлтэс болох 
Боловсролын хэлтэс, Бүртгэлийн 
хэлтэс, Нийгмийн даатгалын 
хэлтэс, Төрийн захиргаа 
удирдлагын хэлтэс, Санхүү 
төрийн сангийн хэлтэс, Цэргийн 
хэлтэс зэрэг 12 байгууллагад хүн 
ам, мал, аж ахуйн нэгж 
байгууллагын тоо мэдээллийг 
гаргаж үйлчилсэн. 

2.21 

Дүүргийн 2020 оны 
жилийн эцэс болон 
2021 оны сар бүрийн 
нийгэм эдийн засгийн 
танилцуулгыг бэлтгэх 

Улсын 
төсөв, 
Орон 
нутгий

н 
төсөв 

Нийгэм, эдийн 
засгийн байдлын 
талаарх 
танилцуулгыг 
бэлтгэсэн байна. 

Дүүргийн  
нийгэм, эдийн 
засгийн 
танилцуулгыг 
бэлтгэн 
холбогдох 
байгууллагуудад 
албан 
хэрэгцээнд 
хүргүүлж 
ажилласан. 

Дүүргийн нийгэм, 
эдийн засгийн 
байдлын талаарх 
танилцуулгыг сар 
бүр бэлтгэн 
холбогдох 
байгууллагуудад 
хүргүүлж 
ажилласан байна 

Дүүргийн  
нийгэм, эдийн 
засгийн 
байдлын 
талаарх 
танилцуулгыг 
сар бүр бэлтгэн 
холбогдох 
байгууллагууда
д хүргүүлж 
ажилласан 
байна 

- “Статистикийн эмхэтгэл-2020”–
ын тоог нэгтгэн эмхэтгэж, англи, 
монголоор бэлтгэн дүүргийн 
нутгийн захиргааны удирдах 
ажилтнууд болон хэрэглэгчдэд 
хүргэхээр ажиллаж байна. 

-Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 
байдлын талаарх танилцуулгыг 
2021 оны 1-5 дугаар саруудад, 
нийт 6 удаа бэлтгэн холбогдох 
байгууллагуудад хүргүүлж, 
хэвлэн хэрэглэгчдэд 100 хувь 
тархааж ажилласан. 

100 
хувь 

2.22 
Сэдэвчилсэн 
танилцуулга бэлтгэн 
гаргаж, тархаах 

Улсын 
төсөв 

Хэрэглэгчдийн 
хэрэгцээ 
шаардлагад 
нийцсэн байна. 

4 төрлийн 
сэдэвчилсэн 
танилцуулгыг 
бэлтгэн гаргаж, 
хэрэглэгчдэд 
тархаасан. 

Дүүргийн Хүн ам, 
өрх, Амьдарч буй 
орчин, нийгмийн 
үзүүлэлт, Хөдөө 
аж ахуйг салбар, 
Аж үйлдвэр, 
барилга, 
үйлчилгээний 
салбарын 
танилцуулгыг 
бэлтгэн гаргаж, 
хэрэглэгчдэд 
тархаасан байна.  

Дүүргийн Хүн 
ам, өрх, 
Амьдарч буй 
орчин, 
нийгмийн 
үзүүлэлт, 
Хөдөө аж ахуйг 
салбар, Аж 
үйлдвэр, 
барилга, 
үйлчилгээний 
салбарын 
танилцуулгыг 

ҮСХ-ноос баталсан сэдэв, 
агуулга, аргачлалын дагуу 
дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 
үзүүлэлтүүдийн динамикийг 2020 
оноор шинэчлэн бүрдүүлж, 
тооллого судалгааны тоо 
мэдээллээр  ”Дүүргийн хүн амын 
үндсэн үзүүлэлт”, “Хүн амын 
амьдарч буй орчин нөхцөл”, 
“Дүүргийн аюулгүй байдал”, 
“Нийгмийн даатгалын үйлчилгээ”, 
“Дүүргийн аж үйлдвэрийн 
салбар” “Дүүргийн төсөв санхүү”, 

100 
хувь 
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бэлтгэн гаргаж, 
хэрэглэгчдэд 
тархаасан 
байна. 

“Аж ахуйн нэгж байгууллагын 
тоо”, “Боловсролын салбарын 
үйлчилгээ”, “Эрүүл мэндийн 
салбарын үйлчилгээ”, “Мал, 
тэжээвэр амьтдын тооллогын 
дүн-2020 он”, “Газар 
тариалангийн салбар-2020 онд” 
зэрэг 10 салбарын сэдэвчилсэн 
танилцуулга, инфографик 
бэлтгэн хэрэглэгчдэд тархаасан. 

Мөн эдгээр сэдэвчилсэн 
танилцуулгаа нэгтгэн “Хан-Уул 
дүүрэг-2020 онд” танилцуулгыг 
хэвлүүлэн дүүргийн нутгийн 
захиргааны удирдах ажилтнууд 
болон хэрэглэгчдэд тархаахаар 
ажиллаж байна. 

Мал, тэжээвэр амьтдын 
тооллогын үр дүнг нэгтгэн 
боловсруулж “Хан-Уул дүүргийн 
2020 оны мал, тэжээвэр амьтдын 
тооллогын үр дүн” танилцуулгыг 
2021 оны 1 сард хэвлэн 
хэрэглэгчдэд тархаасан. 

Зорилт 3.Тооллого, судалгааны бэлтгэлийг хангах, зохион байгуулах, үр дүнг боловсруулах, тархаах 

3.1  

Аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын 
тооллогын бэлтгэлийг 
хангах, толлогыг 
зохион байгуулах, үр 
дүнг тархаах 

Улсын 
төсөв 

Тооллогыг 
хугацаанд нь 
бүрэн хамралт-
тайгаар зохион 
байгуулсан 
байна. 

Аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын 
тооллого 2016 
онд явагдсан.   

Тооллого 
удирдамжийн 
дагуу амжилттай 
сайн зохион 
байгуулагдсан 
байх, тооллогын 
материалыг 
алдаагүй зөв 
боловсруулан, 
ҮСХ-д хүргүүлсэн 
байна. 

Тооллого 
удирдамжийн 
дагуу 
амжилттай сайн 
зохион 
байгуулагдсан 
байх, 
тооллогын 
материалыг 
алдаагүй зөв 
боловсруулан, 
ҮСХ-д 
хүргүүлсэн 
байна. 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын 
тооллогын бэлтгэлийг хангах 
ажлын хүрээнд Хан-Уул дүүрэгт 
бүртгэлтэй бизнес регистрийн 
санд байхгүй байгаа 1146 аж 
ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаа, 
байгууллагын мэдээллийг 
тодруулж, бизнес регистрийн 
санд нэмж оруулсан. Тооллого 
2021 оны III-IV улиралд зохион 
байгуулагдаж явагдах бэлтгэл 
ажлын ханган ажиллаж байна. 

100 
хувь 

3.2  
Түүвэр судалгааны 
түүврийг нягталж 

Улсын 
төсөв 

Судалгааны 
түүврийг 

Түүвэр 
судалгааны 

Судалгааны 
түүвэрлэгдсэн 

Судалгааны 
түүвэрлэгдсэн 

“Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 
судалгаа”, “Ажиллах хүчний 

100 
хувь 
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шалган хүргүүлж 
ажилласан байна. 
(ӨНЭЗС, АЗС, АХС) 

хүргүүлж, бүрэн 
хамруулсан 
байна. 

түүврийг сар бүр 
нягталж, 
хүргүүлж 
ажилласан. 

өрхийг бүрэн 
хамруулсан 
байна. 

өрхийг бүрэн 
хамруулсан 
байна. 

судалгаа”-ны өрхийн түүвэр 
жагсаалтыг түүвэрлэгдсэн 3-4 
хорооноос сар бүр 21 хорооны 
сонгогдсон хэсгийн өрхийн 
жагсаалтыг гаргуулан авч 
нэгтгэн, НСГ-т хүргүүллээ. 
 

3.3 

Мал, тэжээвэр 
амьтдын 2021 оны 
жилийн эцсийн 
тооллого 

Дүүр-
гийн 

төсөв 

Тооллогыг 
хугацаанд нь 
бүрэн 
хамралттайгаар 
зохион 
байгуулсан 
байна. 

Жил бүрийн 12 
дугаар сард мал, 
тэжээвэр 
амьтдын 
тооллогыг 
чанартай зохион 
байгуулдаг. 

Тооллого 
удирдамжийн 
дагуу амжилттай 
сайн зохион 
байгуулагдсан 
байх, тооллогын 
материалыг 
алдаагүй зөв 
боловсруулан, 
ҮСХ-д хүргүүлсэн 
байна. 

Тооллого 
удирдамжийн 
дагуу 
амжилттай сайн 
зохион 
байгуулагдсан 
байх, 
тооллогын 
материалыг 
алдаагүй зөв 
боловсруулан, 
ҮСХ-д 
хүргүүлсэн 
байна. 

Мал тэжээвэр амьтдын 2020 оны 
жилийн эцсийн тооллогын 
нэгдсэн дүнгээр “Хан-Уул 
дүүргийн мал тэжээвэр амьтдын 
тооллогын дүн-2020” 
танилцуулга, инфографик 
мэдээллийг бэлтгэн хэрэглэгчдэд 
100 хувь тархаасан. 
Мал, тэжээвэр амьтдын 2021 оны 
жилийн эцсийн тооллого 12 
дугаар сард зохион 
байгуулагдана. 

100 
хувь 

3.4 
Малын хагас жилийн 
түүвэр судалгаа 

Улсын 
төсөв 

Түүвэр судалгааг 
хугацаанд нь 
бүрэн 
хамралттайгаар 
зохион 
байгуулсан 
байна. 

Жил бүрийн 6 
дугаар сард 
малын хагас 
жилийн түүвэр 
судалгааг 
чанартай зохион 
байгуулдаг. 

Түүвэр 
судалгаанд 
хамрагдах нэгж, 
өрх, малыг бүрэн 
хамруулж, 
судалгааны 
мэдээллийг ҮСХ-
д хүргүүлсэн 
байна. 

Түүвэр 
судалгаанд 
хамрагдах нэгж, 
өрх, малыг 
бүрэн 
хамруулж, 
судалгааны 
мэдээллийг 
ҮСХ-д 
хүргүүлсэн 
байна. 

Үндэсний Статистикийн Хорооны 
даргын 2021 оны 5 дугаар сарын 
21-ний өдрийн А/76 дугаар 
тушаалын дагуу Хан-Уул дүүрэгт 
2021 оны хагас жилийн малын 
түүвэр судалгааны бэлтгэл 
ажлыг ханган, 6-р сарын 15-наас 
22-ны өдрүүдэд зохион 
байгууллаа. Тооллогын бэлтгэл 
ажлын хүрээнд  Статистикийн 
хэлтсийн Хөдөө аж ахуйн салбар 
хариуцсан мэргэжилтэн Ц.Энх-
Оюун 2020 оны 6-р сарын 11-ны 
өдөр хороонд ажиллах тоологч 
нарт “Малтай өрхөөс хэрхэн 
малын түүвэр судалгааг авч, 
тоолох талаар” мэдээлэл өгч, 
тооллогын маягтыг түүврээр 
ирсэн өрхийн дагуу хороодод 
хуваарилсан.Дүүргийн хэмжээнд 
түүврээр сонгогдсон, судалгаанд 

100 
хувь 



12 
 

хамруулахаар 12, 13, 14 дүгээр 
хорооны нийт 1 аж ахуйн нэгж, 
113 малтай өрхийн жагсаалт 
ирсэн. Эдгээр хороодод нийт 7 
судлаач ажиллаж, түүврээр 
ирсэн малтай өрхийн жагсаалтын 
дагуу айлуудаар очиж, биечлэн 
тоолж судалгаа авсан.Хяналтын 
тооллогыг 6 сарын 18-ны өдөр 
дүүргийн 12, 13, 14-р хороодод 
хийсэн. Тооллого, судалгааны 
мэдээллийг хянаж, өрхөөр, 
маягтын үзүүлэлтийн дагуу мал 
тооллогын нэгдсэн онлайн 
програмд шивж оруулсан. 

3.5 

ҮСХ-оос ирүүлсэн 
чиглэл, удирдамжийн 
дагуу бусад түүвэр 
судалгааг дүүрэгт 
зохион байгуулж 
явуулах 

Улсын 
төсөв 

Бодлого 
төлөвлөгчид, 
хэрэглэгчдийн 
хэрэгцээ 
шаардлагад 
нийцсэн байна. 

Цаг үеийн 
нөхцөл байдлыг 
тодорхойлох 
үндсэн 
мэдээлэлтэй 
болдог. 

Түүвэр судалгаа 
удирдамжийн 
дагуу амжилттай 
сайн зохион 
байгуулагдсан 
байх, мэдээллийн 
датаг ҮСХ-д 
хүргүүлсэн байна. 

Түүвэр 
судалгаа 
удирдамжийн 
дагуу 
амжилттай сайн 
зохион 
байгуулагдсан 
байх, 
мэдээллийн 
датаг ҮСХ-д 
хүргүүлсэн 
байна. 

Статистикийн хэлтсээс 2021 оны 
эхний хагас жилд эдийн засгийн 
салбарын хөрөнгө оруулалтын 
судалгаа, хүн амын өргөн 
хэрэглээний барааны үнийн 
судалгаа, аж үйлдвэрийн 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэгчийн 
үнийн судалгаа, зочид буудал, 
зоогийн газрын үйлдвэрлэгчийн 
үнийн судалгаа, барилга 
байгууламжийн өртгийн 
судалгаа, тээвэр, холбооны 
үйлчилгээ болон худалдааны 
салбарын үйлчилгээний үнийн 
судалгаа, Covid-19 судалгаа 
зэрэг нийт 13 түүвэр судалгааг 
явуулж, 1376 нэгжээс мэдээллийг 
улирал, сарын давтамжтайгаар 
цуглуулж, НСГ, ҮСХ-нд 
дамжуулсан.  

100 
хувь 

3.6 

Тооллого судалгааны 
үр дүнгээр 
хэрэглэгчдэд 
зориулсан гарын 
авлага, 

Улсын 
төсөв  
 

Хэрэглэгчдийн 
хэрэгцээг 
хангасан 
материал 
бэлтгэсэн байна. 

Гарын авлага 
сурталчилгааны 
материал 
бэлтгэн 
тархаасан. 

Хэрэглэгчдийг 
гарын авлага 
материалаар 
хангасан байх ба 
хэвлэмэл 
бүтээгдэхүүний 

Судалгааны үр 
дүн 
тархаагдсан 
байна. 

Мал, тэжээвэр амьтдын 
тооллогын үр дүнг нэгтгэн 
боловсруулж “Хан-Уул дүүргийн 
2020 оны мал, тэжээвэр амьтдын 
тооллогын үр дүн” танилцуулгыг 
2021 оны 1 сард хэвлэн 

100 
хувь 
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сурталчилгааны 
материал бэлтгэх 

чанар, загвар 
дизайныг 
сайжруулж нэр 
төрлийг 
олшруулсан 
байна. 

хэрэглэгчдэд тархаасан. Төрийн 
албан хаагчийн үндэсний 
бичгийн мэдлэгийг тодорхойлох 
судалгааны үр дүнг дүүргийн 
удирдлага, мэдээллийн хэрэгэгч 
нарт цахимаар мэдээлж 
ажилласан. 

3.7 

Дүүргийн цахим 
(khanuul.mn) 
хуудсанд хэлтсийн 
цаг үеийн мэдээ НСГ-
ын цахим (ubstat.mn) 
хуудсанд 
статистикийн 
танилцуулга 
судалгааг тогтмол 
байршуулж, олон 
нийтэд мэдээлэл авах  
боломжийг бүрдүүлэн 
ажиллах 

Улсын 
төсөв  
 

Цахим хуудсанд 
тавигдах 
статистикийн 
мэдээ мэдээлэл 
нэмэгдсэн байна. 

НСГ, дүүргийн 
цахим хуудсанд, 
статистикийн 
мэдээллийн 
баяжилтыг  
тогтмол хийж 
ажилласан. 

Хэрэглэгчид 
байгууллагын 
цахим хуудсаар 
дамжуулан 
статистикийн 
мэдээллийг авах 
боломжийг 
бүрдүүлсэн 
байна. 

Судалгаа, 
албан ёсны 
мэдээллийн үр 
дүн, хэлтсийн 
үйл 
ажиллагааны 
талаарх цаг 
үеийн 
мэдээллийг 
цахим хуудсаар 
дамжуулан 
олон нийтэд 
хүргэсэн байна. 

Тус хэлтсээс бэлтгэн гаргаж буй 
дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн 
талаарх статистикийн тоо 
мэдээлэл, танилцуулга, эмхэтгэл 
инфографик зэрэг мэдээллийг 
НСГ-ын вэб сайтанд тогтмол 
баяжилт хийж, хэрэглэгчдэд 
тархааж байна. НСГ-ын вэб 
сайтанд, статистикийн 
мэдээллийн баяжилтыг 2020 оны 
12 сар, 2021 оны 1-5 сард сар бүр 
тогтмол хийж ажилласан. 

Хэрэглэгчдийг түргэн шуурхaй, 
үнэн зөв, бодит мэдээллээр 
хангах ажлын хүрээнд хэлтсийн 
мэдээлэл тархаалтын хуваарийг 
батлан, мөрдөн ажиллаж байна. 
2021 оны эхний хагас жилийн 
байдлаар дараахь 
бүтээгдэхүүнийг давхардсан 
тоогоор нийт 450 орчим хүнд 
цахим болон хэвлэмэл байдлаар 
мэдээлэл хүргэж ажилласан. 
Үүнд: 

-Дүүргийн эдийн засаг, нийгмийн 
байдлын талаарх танилцуулгыг 
2021 оны 1-5 дугаар сарын 
байдлаар 

-“Хан-Уул дүүргийн нийгэм, эдийн 
засгийн байдал 2020 он, 2021 
оны эхний 3 сарын байдлаар” 
илтгэл 

“Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт 
байгаа мал, тэжээвэр амьтдын 

100 
хувь 
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судалгаа” танилцуулга, нугалбар 
г.м 

Зорилт 4. Статистикийн үзүүлэлт, аргачлалыг олон улсын ангилал, аргачлал, стандартын жишигт нийцүүлэн гаргаж, мөрдүүлэх 

4.1 

Олон улсын өртгийн 
зэрэгцүүлэлтийн 2021 
оны хөтөлбөрийг 
хэрэгжилтийг 
хангахад 
шаардлагатай  
мэдээллийг 
цуглуулах 

Улсын 
төсөв 

ҮСХ-оос 
ирүүлсэн чиглэл, 
зөвлөмжийг 
баримтална. 

Олон улсын 
өртгийн 
зэрэгцүүлэлтийн 
2017 оны 
хөтөлбөрийн 
хүрээнд өрхийн 
хэрэглээний 
бараа, 
үйлчилгээний 
үнийн 
мэдээллийг 
цуглуулсан. 

Өрхийн 
хэрэглээний 
бараа, 
үйлчилгээний 
мэдээллийг 
графикт 
хугацаанд нь 
цуглуулан ҮСХ-нд 
хүргүүлсэн байна. 

Өрхийн 
хэрэглээний 
бараа, 
үйлчилгээний 
мэдээллийг 
графикт 
хугацаанд нь 
цуглуулан ҮСХ-
нд хүргүүлсэн 
байна. 

Олон улсын өртгийн 
зэрэгцүүлэлтийн 2021 оны 
хөтөлбөрийг хэрэгжилтийг 
хангахад шаардлагатай  
мэдээллийг цуглуулах ажлын 
хүрээнд сар бүр хүнсний 
бүтээгдэхүүний, улирал бүр 3, 6 
саруудад хүнсний бус 
бүтээгдэхүүний үнийн 
мэдээллийг цуглуулж 
ажиллалаа. 

100 
хувь 

4.2 

Тооллого, 
судалгааны үзэл 
баримтлал, 
батлагдсан маягт, 
зааврыг мөрдөн 
ажиллах 

Улсын 
төсөв 

Мэдээллийг 
батлагдсан 
маягт, зааврын 
дагуу цуглуулна. 

Мэдээллийг 
батлагдсан 
маягт, зааврын 
дагуу 
цуглуулсан. 

Батлагдсан 
маягт, зааврыг 
мөрдлөг болгон, 
мэдээллийг 
холбогдох өрх, 
нэгжээс бүрэн 
хамралттай 
цуглуулсан 
байна. 

Батлагдсан 
маягт, зааврыг 
мөрдлөг 
болгон, 
мэдээллийг 
холбогдох өрх, 
нэгжээс бүрэн 
хамралттай 
цуглуулсан 
байна. 

2021 оны эхний хагас жилийн 
байдлаар тооллого, судалгааны 
үзэл баримтлал, батлагдсан 
маягт, зааврыг мөрдөн малын 
хагас жилийн тооллого, 15 түүвэр 
судалгаануудыг зохион байгуулж 
ажилласан. 

100 
хувь 

4.3 

Хотын хөгжлийн 
индексын судалгааг 
маягтын дагуу гаргах, 
тайлагнах арга 
хэмжээг холбогдох 
байгууллагатай 
хамтран зохион 
байгуулах 

Улсын 
төсөв 

Судалгааны 
мэдээллийг 
батлагдсан 
маягт, зааврын 
дагуу гаргаж, 
тайлагнана. 

Судалгааны 
мэдээллийг 
батлагдсан 
маягт, зааврын 
дагуу гарган 
тайлагнаж, 
холбогдох 
байгууллагатай 
хамтран 
ажилласан. 

Батлагдсан 
маягт, зааврыг 
мөрдлөг болгон, 
мэдээллийг 
гаргаж, холбогдох 
байгууллагатай 
хамтран 
ажилласан 
байна. 

Батлагдсан 
маягт, зааврыг 
мөрдлөг 
болгон, 
мэдээллийг 
гаргаж, 
холбогдох 
байгууллагатай 
хамтран 
ажилласан 
байна. 

Статистикийн хэлтсээс "Хотын 
хөгжлийн индекс"-ийг тооцоход 
шаардагдах дүүргийн хүн ам, 
нийгмийн үзүүлэлтийн тоо 
мэдээллийг 2020 оны жинхэнэ 
гүйцэтгэлээр гарган холбогдох 
байгууллагад хүргүүлсэн.  

100 
хувь 

4.4 

Статистикийн мэдээ, 
үзүүлэлт, аргачлалыг 
мөрдүүлэх, 
хэрэгжилтийг 
хангахад холбогдох 

Улсын 
төсөв 

ҮСХ-оос 
ирүүлсэн чиглэл, 
зөвлөмжийг 
баримтална. 

2020 онд 
статистикийн 
улсын байцаагч 
нар 
мэргэжилтнүүд-

2021 онд 
хэрэгжүүлэх 
хяналт, 
мониторингийн 
ажлын 

2021 онд 
хэрэгжүүлэх 
хяналт, 
мониторингийн 
ажлын 

Статистикийн хэлтсээс 2021 
оны эхний хагас жилийн мэдээ 
тайлангийн гаргалт, мэдээний 
хамралт, бодит байдалд дараах 
4 удаагийн хяналт шалгалтыг 

100 
хувь 
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хяналт 
мониторингийн ажлыг 
зохион байгуулах 

тэй хамтран 9 
удаагийн хяналт 
мониторинг 
хийж, 
статистикийн 
аргачлал, 
үзүүлэлт, 
стандартыг 
мөрдүүлэхэд 
хяналт тавьж 
ажилласан. 

төлөвлөгөө 
боловсруулан 
батлуулж 
хэрэгжүүлж 
ажилласан 
байна. 

төлөвлөгөөний 
арга хэмжээг 
зохион 
байгуулж, 
хэрэгжилтийг 
хангаж 
ажилласан 
байна. 

хийж, хэлтсийн статистикийн 
улсын байцаагч нар 
мэргэжлийн заавар зөвлөгөө 
өгч ажиллав.  

 

 
 
ХОЁРДУГААР ХЭСЭГ. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

 

Д/д Зорилт, арга хэмжээ Төсөв Шалгуур үзүүлэлт Суурь түвшин 
Зорилтот түвшин 

Хүрсэн түвшин 

буюу хэрэгжилт 

 

Гүйцэт-

гэлийн 

 хувь Эхний хагас жилд Жилийн эцэст 

Дүүргийн засаг даргын 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх "Эко-Эрүүл дүүрэг" үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд: 

Зорилт 1.  Хэлтсийн хэмжээнд бүх төрлийн баримт бичгийн эргэлт, биелэлтэд хяналт тавьж, зохих журмын дагуу шуурхай шийдвэрлэх  

1.1 

Иргэд, ААН-ээс 
ирүүлсэн өргөдөл, 
гомдол, санал, 
хүсэлтийг хүлээн авч 
хуулийн хугацаанд 
шуурхай шийдвэрлэж 
хариу өгч ажиллах 

Улсын 
төсөв  
 

Хууль 
тогтоомжид 
заасан хугацаанд 
шийдвэрлэсэн 
байна. 

Иргэдээс ирсэн 
өргөдлийг 
хүлээн авч бүрэн 
шийдвэрлэсэн. 

Иргэд, албан 
хаагчдаас 
ирүүлсэн 
өргөдлийг хүлээн 
авч, хариуг 
хүргүүлсэн байна. 

Иргэд, албан 
хаагчдаас 
ирүүлсэн 
өргөдлийг 
хүлээн авч, 
хариуг 
хүргүүлсэн 
байна. 

2021 оны эхний хагас жилд тус 
хэлтэст ирсэн өргөдөл байхгүй 
болно.   

100 
хувь 

1.2 

Хэрэглэгчдийн 
статистикийн 
боловсролыг 
дээшлүүлэх 
сургалтуудыг  
байгууллагын 2021 
онд зохион байгуулах 
сургалтын үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөөнд тусгаж 
хэрэгжүүлнэ. 

Улсын 
төсөв  
 

Хэрэглэгчдийн 
хэрэгцээ, 
шаардлагад 
нийцсэн байна. 

Зохион 
байгуулах 
сургалтын үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөөг 
боловсруулан 
хэрэгжилтийг 
ханган 
ажилласан. 

Батлагдсан 
төлөвлөгөөний 
дагуу сургалтыг 
чанартай зохион 
байгуулна. 
Сургалтад 
хамрагдсан 
хэрэглэгчдийн 
статистикийн 
боловсрол 
дээшилсэн 
байна. 

Батлагдсан 
төлөвлөгөөний 
дагуу 
сургалтыг 
чанартай 
зохион 
байгуулна. 
Сургалтад 
хамрагдсан 
хэрэглэгчдийн 
статистикийн 
боловсрол 

“Статистикийн хэлтсээс 2021 
онд зохион байгуулах сургалт, 
сурталчилгааны ажлын 
төлөвлөгөө”-ний дагуу 2021 оны 
эхний хагас жилд нутгийн 
захиргааны болон мэдээлэгч 
байгууллагын ажилтнуудад 
зориулсан 2 удаагийн сургалт, 
дээд байгууллагаас болон 
ажлын байран дахь онлайн 3 
удаагийн сургалт  ХАА-н түүвэр 
судалгааны мэдээлэл 

100 
хувь 
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дээшилсэн 
байна. 

цуглуулалт сургалт, ХААИС-ийн 
төгсөх ангийн оюутнуудад 
зориулсан 2 удаагийн сургалтыг 
зохион байгуулсан байна. Нийт 
5 удаагийн сургалтанд 104 хүн 
хамруулсан байна. 

1.3 

Статистикийн 
мэдээллийн аргачлал, 
арга зүйд өөрчлөлт 
орсон тухай бүр аж 
ахуйн нэгж 
байгууллага, 
хэрэглэгчдэд 
тайлбарлах таниулах, 
хэрэглэгчдэд 
цахимаар үйлчлэх 
ажлыг зохион 
байгуулна. 

Улсын 
төсөв  
 

Олон нийтэд 
таниулах ажлыг 
зохион 
байгуулсан 
хэлбэр, тоон 
үзүүлэлт 
нэмэгдсэн байна. 

Статистикийн 
мэдээллийн 
аргачлал, арга 
зүйд өөрчлөлт 
оруулсан тухай 
тайлбарлах 
таниулах, 
цахимаар 
үйлчлэх ажлыг  
зохион байгуулж 
ажилласан. 

Хэрэглэгчдэд 
энгийн 
ойлгомжтой 
хүргэх талаар 
холбогдох 
нэгжтэй хамтран 
ажиллана. 

Төлөвлөгөөни
й дагуу 
хэрэглэгчдэд 
хэрхэн энгийн 
ойлгомжтой 
хүргэх тал 
дээр анхаарч 
хамтран 
ажилласан 
байна. 

Олон нийтэд статистикийн 
мэдээллийг сурталчлан 
таниулах ажлын хүрээнд 3 
ажлыг зохион байгуулав.  
-Хэлтсийн үйл ажиллагааг 
хэрэглэгч, үйлчлүүлэгч нарт 
сурталчлах ажлын хүрээнд Хан-
Уул дүүргийн Иргэдэд үйлчлэх 
төв байрны Статистикийн 
хэлтсийн ажлын өрөө байрлах 8 
давхарын коридорын хананд 
жаазлан байршуулсан 
статистикийн тоо мэдээллийг 
2020 оны байдлаар шинэчлэв. 
- 2021 оны Хан-Уул дүүргийн 
даргын зөвлөлийн хуралд 
Статистикийн хэлтсийн 2020 
оны үйл ажиллагааны тайлан 
танилцуулж, “Хан-Уул дүүргийн 
нийгэм, эдийн засгийн байдал”-
ын талаар 2021 оны эхний 3 
сарын байдлаар танилцуулж 
хэлэлцүүлсэн.  
-ХААИС-ын оюутнуудад 2 
удаагийн онлайн сургалтыг 
зохион байгуулж статистикийн 
мэдээллийг хаанаас хэрхэн 
авах талаар танилцуулж, 
сурталчилж ажилласан. 

100 
хувь 

1.4 

Дүүргийн цахим 
(khanuul.mn) хуудсанд 
хэлтсийн цаг үеийн 
мэдээ, НСГ-ын цахим 
(ubstat.mn) хуудсанд 
статистикийн 
танилцуулга судалгааг 

Улсын 
төсөв  
 

Цахим хуудсанд 
тавигдах 
статистикийн 
мэдээ мэдээлэл 
нэмэгдсэн байна. 

НСГ, дүүргийн 
цахим хуудсанд, 
статистикийн 
мэдээллийн 
баяжилтыг  
тогтмол хийж 
ажилласан. 

Хэрэглэгчид 
байгууллагын 
цахим хуудсаар 
дамжуулан 
статистикийн 
мэдээллийг авах 
боломжийг 

Судалгаа, 
албан ёсны 
мэдээллийн үр 
дүн, хэлтсийн 
үйл 
ажиллагааны 
талаарх цаг 

Тус хэлтсээс бэлтгэн гаргаж буй 
дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн 
талаарх статистикийн тоо 
мэдээлэл, танилцуулга, 
эмхэтгэл инфографик зэрэг 
мэдээллийг НСГ-ын вэб сайтанд 
тогтмол баяжилт хийж, 

100 
хувь 
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тогтмол байршуулж, 
олон нийтэд мэдээлэл 
авах  боломжийг 
бүрдүүлэн ажиллах 

бүрдүүлсэн 
байна. 

үеийн 
мэдээллийг 
цахим 
хуудсаар 
дамжуулан 
олон нийтэд 
хүргэсэн 
байна. 

хэрэглэгчдэд тархааж байна. 
НСГ-ын вэб сайтанд, 
статистикийн мэдээллийн 
баяжилтыг 2020 оны 12 сар, 
2021 оны 1-5 сард сар бүр 
тогтмол хийж ажилласан. 
Хэлтсийн үйл ажиллагааны 
талаар цаг үеийн мэдээллийг 
дүүргийн цахим (khanuul.mn) 
хуудсанд тухай бүрд нь 
байршуулж ажиллав. 

Хэрэглэгчдийг түргэн шуурхaй, 
үнэн зөв, бодит мэдээллээр 
хангах ажлын хүрээнд хэлтсийн 
мэдээлэл тархаалтын хуваарийг 
батлан, мөрдөн ажиллаж байна. 
2021 оны эхний хагас жилийн 
байдлаар статистикийн 
танилцуулга, эмхэтгэл, 
нугалбар зэрэг бүтээгдэхүүнийг 
давхардсан тоогоор нийт 450 
орчим хүнд цахим болон 
хэвлэмэл байдлаар мэдээлэл 
хүргэж ажилласан.  

 
ГУРАВДУГААР ХЭСЭГ. ХУУЛИАР ОЛГОСОН ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

 

Д/д Хууль тогтоомж Төсөв Шалгуур үзүүлэлт Суурь түвшин 
Зорилтот түвшин 

Хүрсэн түвшин 

буюу хэрэгжилт 

 

Гүйцэт-

гэлийн 

 хувь Эхний хагас жилд Жилийн эцэст 

Дүүргийн засаг даргын 2021-2024 онд хэрэгжүүлэх "Эко-Эрүүл дүүрэг" үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд: 

Зорилт 1. Дүүргийн Засаг дарга, НСГ-ын даргатай гэрээ байгуулан ажиллах, хэрэгжилтийг зохион байгуулах 

1.1 

Дүүргийн Засаг дарга, 
Нийслэлийн 
Статистикийн газрын 
даргатай гэрээ байгуулан 
ажиллах 

Улсын 
төсөв 

Холбогдох хууль 
тогтоомжийн дагуу 
гуравласан гэрээ 
дүгнэсэн байна. 

Дүүргийн Засаг 
дарга, 
Нийслэлийн 
Статистикийн 
газрын 
даргатай гэрээ 
боловсруулж 
батлуулсан. 

Гэрээ шинэчлэн 
батлуулсан байна. 

Гэрээний 
хэрэгжилтийг 
ханган ажиллаж, 
тайланг НСГ, 
ЗДТГ-т 
хүргүүлсэн байна 

Төсвийн шууд захирагч 
Хан-Уул дүүргийн Засаг 
дарга, НСГ-ын даргатай 
гэрээ байгуулж, 
байгууллагын 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 
батлуулсан. 
 

100 
хувь 
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Зорилт 2. Хэлтсийн тухайн жилийн зорилго, зорилтыг тодорхойлж, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах, биелэлтийг нэгтгэх,  
хэрэгжилтэд хяналт тавих 

2.1 

Хэлтсийн гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг 
боловсруулж, тайланг 
нэгтгэх 

Улсын 
төсөв 

Засгийн газрын 
Хэрэг эрхлэх 
газрын даргын 2020 
оны 100 дугаар 
тушаалаар 
баталсан 
аргачлалын дагуу 
гаргана. 

- 

Хэлтсийн 2021 
оны Гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг 
боловсруулж 
батлуулж, 
хэрэгжилтийг 
зохион байгуулж, 
тайлагнасан 
байна. 

Хэлтсийн 2021 
оны Гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг 
боловсруулж 
батлуулж, 
хэрэгжилтийг 
зохион байгуулж, 
тайлагнасан 
байна. 

”Байгууллагын 2021 оны 
гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөө”-ний 12 
зорилт, 53 арга хэмжээг 
хэрэгжүүлж ажиллахаар 
төлөвлөн ажиллаж 
байна. Төлөвлөгөөний 
дагуу 2021 оны эхний 
хагас жилд хэрэгжүүлсэн 
ажлын тайланг гарган 
дүүргийн Төрийн 
захиргаа, удирдлагын 
хэлтэс, Нийслэлийн 
Статистикийн газарт 
хүргүүлэв. 

100 
хувь 

2.2 

Төрийн албан хаагчийн 
гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 
боловсруулан батлуулж, 
хэрэгжилтийн 
гүйцэтгэлийг тайлагнан, 
үр дүнг үнэлэх 

Улсын 
төсөв 

Гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилт бүрэн 
хангагдсан байна. 

- 

Төрийн албан 
хаагчдын 2021 
оны Гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг 
боловсруулж 
батлуулж, 
хэрэгжилтийг 
тайлагнасан 
байна. 

Төрийн албан 
хаагчдын 2021 
оны Гүйцэтгэлийн 
төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлж, 
хяналт таввьж, 
хэрэгжилтийг 
тайлагнасан 
байна. 

Статистикийн хэлтсийн 7 
ажилтны 2020 оны 
Гүйцэтгэлийн төлөв-
лөгөөг баталж, 
хэрэгжилтийг зохион 
байгуулж ажиллаж 
байна.. Ажилтнуудын 
ажлын гүйцэтгэлийг 
журмын дагуу үнэлж, 
үнэлгээг НСГ-т хүргүүлж 
ажиллав. 

100 
хувь 

Зорилт 3. Төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах, мэргэшүүлэх хөтөлбөр, албан хаагчдын ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр, төлөвлөгөөг 
боловсруулан батлуулж, үе шаттай хэрэгжүүлэх 

3.1 

Төрийн албан хаагчдыг 
чадавхжуулах, 
мэргэшүүлэх 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, 
албан хаагчдын чиг 
үүргийн давхардлыг 
арилгах, хэлтэс, албадын 
ажлын уялдаа холбоог 
сайжруулах ажлыг зохион 
байгуулна. 

Улсын 
төсөв 

Албан хаагчдыг 
чадавхжуулах 
мэргэшүүлэх 
сургалтанд 
хамруулж, албан 
хаагчдын чиг 
үүргийн 
давхардлыг 
арилгах, хэлтэс, 
албадын ажлын 
уялдаа холбоог 

2020 онд 
хэлтсийн албан 
хаагчид нийт 8 
удаагийн 
чадавхжуулах, 
мэргэшүүлэх 
сургалтанд 
хамрагдаж, 
албан хаагчдын 
чиг үүргийн 
давхардлыг 
арилгаж ажил 

2021 онд албан 
хаагчдыг 
чадавхжуулах 
мэргэшүүлэх  
сургалтанд 
хамруулах,ажил 
үүргийн хуваарийг 
мөрдөж ажиллах, 
хэлтэс албадтай 
ажлын 
харилцаагаа 
сайжруулах ажлыг 

2021 онд албан 
хаагчдыг 
чадавхжуулах 
мэргэшүүлэх  
сургалтанд 
хамруулах,ажил 
үүргийн 
хуваарийг 
мөрдөж ажиллах, 
хэлтэс албадтай 
ажлын 
харилцаагаа 

2021 оны эхний хагас  
Үндэсний Статистикийн 
хороо, НСГ, дүүргийн 
ЗДТГ-аас зохион 
байгуулсан 10 төрлийн 
онлайн болон танхимийн 
сургалтанд Статистикийн 
хэлтсийн албан хаагчид 
хамрагдаж мэдлэг 
чадвараа дээшлүүлэв. 
Үүнд: 

100 
хувь 
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сайжруулах ажлыг 
зохион байгуулсан 

үүргийн 
хуваарийг 
төрийн албан 
зөвлөлөөр 
батлуулж 
хэрэгжүүлж 
ажилласан. 

зохион байгуулж 
ажилласан байна.  

сайжруулах 
ажлыг зохион 
байгуулж 
ажилласан 
байна.  

- Статистикийн хэлтсээс 
2021 оны 2 сард 
статистикийн мэдээллийг 
хэрхэн гаргах талаар 
ажлын байран дахь 
сургалтыг мэргэжилтэн 
Б.Тодмаа хэлтсийн 
ажилтнуудад зохион 
байгуулав.  
-Дүүргийн Насан туршийн 
боловсролын төвөөс 2 
сард зохион байгуулсан 
“Онлайн хурал, 
хэлэлцүүлэг зохион 
байгуулах арга зүй” 
сургалт  
-ҮСХ-ноос 4 сарын 7-нд 
зохион байгуулсан 
“Маркетинг брэнддинг, 
олон нийттэй харилцах 
үйл ажиллагааны 
ерөнхий ойлголт ” 
сургалт 
-ҮСХ-ноос 4 сарын 14-нд 
зохион байгуулсан 
“Төслийн удирдлагын 
ерөнхий ойлголт, цаг 
төлөвлөлтийн аргачлал” 
сургалт  
-ҮСХ-ноос 4 сарын 23-нд   
зохион байгуулсан “Хувь 
хүний хөгжил, 
манлайлал” сургалт  
-ҮСХ-ноос 4 сарын 30-нд  
зохион байгуулсан 
“Удирдах ажилтны 
зөвөлгөөн 2020” онлайн 
сургалт  
-ҮСХ-оос 5 сарын 3-нд  
зохион байгуулсан 
"Албан хэрэг хөтлөлтийн 
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нийтлэг журам “-ын 
танилцуулга сургалт  
-ҮСХ-оос 6 сарын 3-нд 
зохион байгуулсан "Олон 
нийттэй харилцах болон 
брэндбүүк ашиглах 
журам" танилцуулах 
сургалт  
- Хан-Уул дүүргийн ЗДТГ-
аас 5-р сард зохион 
байгуулсан байгууллагын 
архив, бичиг хэрэг 
хариуцсан ажилтнуудад 
зориулсан 2 удаагийн 
сургалтанд тус тус 
хамрагдсан.  

3.2 

Албан хаагчдын эрүүл 
мэнд, нийгмийн асуудлыг 
шийдвэрлэхэд анхаарч, 
Нийгмийн баталгааг 
хангах төлөвлөгөөг 
батлуулан хэрэгжилтийг 
ханган ажиллах 

Улсын 
төсөв 
  

Хэлтсийн албан 
хаагчдын нийгмийн 
баталгааг хангах 
төлөвлөгөөг 
батлуулж, 
хэрэгжилтийг 
хангасан байна. 

Төрийн албаны 
тухай хуулийн 
дагуу албан 
хаагчдын 
нийгмийн 
баталгааг 
хангах 
төлөвлөгөөний 
төслийг 
боловсруулсан. 

Статистикийн 
хэлтсийн албан 
хаагчдын 
нийгмийн 
баталгааг хангах 
төлөвлөгөөг 
батлуулж 
хэрэгжүүлсэн 
байна. 

Нийгмийн 
баталгааг хангах 
төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийг  
ханган 
ажилласан 
байна. 

Албан хаагчдын эрүүл 
мэнд, нийгмийн хангах 
ажлын хүрээнд   2021 оны 
2, 3, 5-р саруудад 
хэлтсийн албан хаагчдад 
Covid-19 вирусээс 
урьдчилан сэргийлэх 
талаар мэдээлэл өгч, нэг 
удаагийн маск, бээлий, 
ариутгалын бодис, 
дархлаа дэмжих 
витаминаар хангаж 
ажилласан.  

 

3.3 

Эрхэлсэн ажилдаа үр 
бүтээлтэй, ажилласан 
албан хаагчдыг 
шагнуулах ажлыг зохион 
байгуулах 

Улсын 
төсөв,  

Шаардлагыг бүрэн 
хангасан нэр 
дэвшигч 
шагнагдсан байна. 

Эрхэлсэн 
ажилдаа 
амжилт гарган 
ажилласан 
албан хаагчдын 
салбарын 
болон Төрийн 
дээд одон 
медальд 
шагнуулахаар 
уламжилсан. 

Шагналд нэр 
дэвшүүлсэн албан 
хаагчдын 
материалыг 
холбогдох 
байгууллагад 
хүргүүлсэн байна. 

Шагналд нэр 
дэвшүүлсэн 
албан хаагчид 
салбарын болон 
Төрийн дээд одон 
медалиар 
шагнагдсан 
байна. 

2021 оны хагас жилийн 
байдлаар “Маш сайн”, 
“сайн” үнэлгээтэй 
ажилласан албан 
хаагчийг шагнаж 
урамшуулахаар ажлын үр 
дүнгийн үнэлгээг НСГ-т 
хүргүүлж ажилласан. 

100 
хувь 

Зорилт 4. Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг, хөрөнгө орлогын мэдүүлгийг хуульд заасан хугацаанд үнэн зөв гаргуулах,  
нэгтгэн хүргүүлэх, бүртгэх, хянах, тайлагнах 
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4.1 

Албан тушаалтны хувийн 
ашиг сонирхлын болон 
хөрөнгө, орлогын 
мэдүүлгийг гаргах 

Улсын 
төсөв 

ХАСХОМ-ийг 
хуулийн хугацаанд 
гаргасан байна. 

Албан 
тушаалтны 
2019 оны 
хөрөнгө 
орлогын 
мэдүүлгийг 
гарган 
холбогдох 
газарт 
хүргүүлсэн. 

2020 оны хөрөнгө 
орлогын 
мэдүүлгийг  гарган 
холбогдох газарт 
хүргүүлсэн байна 

- 

Хэлтсийн ахлах 
мэргэжилтэн нийт 
ажилтны мэдээллийг 
хүний нөөцийн 
мэдээллийн программд 
2021 оны 1 сард 
шинэчлэн оруулж, 
баяжуулсан. Хэлтсийн 
дарга О.Гэрэл албан 
тушаалтны хувийн ашиг 
сонирхлын мэдүүлэг 
болон хөрөнгө орлогын 
мэдүүлгийг холбогдох 
хууль тогтоомж, дүрэм 
журмын дагуу гарган 
төрийн албан хаагчийн 
хөрөнгө орлогын 
мэдүүлгээ 2020 оны 
байдлаар онлайн 
програмд хугацаанд нь 
бүрэн оруулж, цаасаар 
ҮСХ-ны эрх бүхий албан 
тушаалтанд хүлээлгэн 
өгч баталгаажуулсан. 

100 
хувь 

4.2 

Монгол Улсын Авлигын 
эсрэг болон Нийтийн 
албанд нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх 
тухай хууль, Төрийн 
захиргааны болон 
үйлчилгээний албан 
хаагчийн ёс зүйн дүрмийн 
хэрэгжилтийг хангах 

Улсын 
төсөв 

Монгол Улсын 
Авлигын эсрэг 
болон Нийтийн 
албанд нийтийн 
болон хувийн ашиг 
сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг 
сонирхлын 
зөрчлөөс 
урьдчилан 
сэргийлэх тухай 
хууль, Төрийн 
захиргааны болон 
үйлчилгээний 
албан хаагчийн ёс 
зүйн дүрмийн 
хэрэгжилтийг 
хангасан байна. 

Холбогдох 
хууль тогтоомж, 
дүрмийн 
хэрэгжилтийг 
хангаж 
ажилласан. 

Холбогдох хууль 
тогтоомж, дүрмийн 
хэрэгжилтийг 
хангаж ажилласан 
байна. 

Холбогдох хууль 
тогтоомж, 
дүрмийн 
хэрэгжилтийг 
хангаж 
ажилласан 
байна. 

Монгол Улсын Авлигын 
эсрэг болон Нийтийн 
албанд нийтийн болон 
хувийн ашиг сонирхлыг 
зохицуулах, ашиг 
сонирхлын зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх 
тухай хууль, Төрийн 
захиргааны болон 
үйлчилгээний албан 
хаагчийн ёс зүйн дүрмийг 
хэлтсийн албан хаагчид 
мөрдлөг болгон ажиллаж 
байна. 

100 
хувь 
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Зорилт 5. Албан хэрэг хөтлөлт, архив, хадгалалт, хамгаалалт, төрийн болон албаны нууцын тухай хууль, холбогдох журмыг  
хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих 

5.1 
Хэлтсийн 2020 оны 
баримт бичгийг архивлах 
ажлыг зохион байгуулах 

Улсын 
төсөв 

Архивын 
хадгаламжийг 
журмын дагуу 
бэлтгэн, Хөтлөх 
хэргийн нэрийн 
жагсаалтын дагуу 
архивласан байна. 

2020 оны 
хөтлөх хэргийн 
нэрийн 
жагсаалтын 
дагуу  2019 оны 
материалыг 
архивд  
шилжүүлсэн. 

2021 оны баримт 
бичгийн хөтлөх 
хэргийн нэрийн 
жагсаалтыг 
боловсруулж, 2020 
оны баримт 
бичгийг архив, 
албан хэрэг 
хөтлөлтийн 
стандартын дагуу 
баримт, бичгийг 
бүрэн архивласан 
байна. 

- 

Хэлтсийн 2020 оны 
хөтлөх хэргийн нэрсийн 
жагсаалтын дагуу бичиг 
баримтыг холбогдох 
ажилтнуудаас зааврын 
дагуу хүлээн авч, 
архивлан, архивын 
програмд цахим 
хэлбэрээр бүртгэж 
ажилласан. 2021 оны 
баримт бичгийн хөтлөх 
хэргийн нэрийн 
жагсаалтыг боловс-
руулж баталсан. Албан 
хэрэг хөтлөлтийн журамд 
заасны дагуу хэлтсийн 
2021 оны эхний 6 сарын 
байдлаар ирсэн, 
явуулсан албан бичгийг 
www.erp.ulaanbaatar.mn 
цахим  сайтаар хандаж, 
албан хэрэг хөтлөлтийн 
нэгдсэн систем болох 
Еdoc.ub.gov.mn-д  тоон 
гарын үсгээр бичиг 
явуулсан.  
2020 оны архивын 
бүрдлийг хөтлөх хэргийн 
нэрсийн жагсаалтын 
дагуу бүртгэж, үдэж 
архивлав.  

100 
хувь 

5.2 

Хэлтсийн албан хэрэг 
хөтлөлтийн үйл 
ажиллагаанд хяналт 
тавьж, Нийслэлийн Засаг 
даргын 2017 оны 04 
дүгээр сарын 24-ний 
өдрийн А/252 дугаар 
захирамжаар батлагдсан 
Нийслэлийн төр 

Улсын 
төсөв 

Хүлээн авсан албан 
бичиг, өргөдөл, 
гомдлыг хуулийн 
хугацаанд бүрэн 
шийдвэрлэсэн 
байна. 

Хэлтэст 2020 
онд 36 албан 
бичиг ирснийг 
бүртгэж 
шийдвэрлэсэн. 
29 албан 
бичгийг 
хэвлэмэл 
хуудсанд 

Хэлтсээс явуулж 
буй албан бичгийг 
журам стандартын 
дагуу 
байгууллагын 
хэвлэмэл 
хуудсанд буулгаж, 
хүлээн авсан  
бичгийг бүртгэн, 

Хэлтсээс явуулж 
буй албан бичгийг 
журам 
стандартын дагуу 
байгууллагын 
хэвлэмэл 
хуудсанд 
буулгаж, хүлээн 
авсан  бичгийг 

Албан хэрэг хөтлөлтийн 
журамд заасны дагуу 
хэлтсийн 2021 оны эхний 
хагас жилд ирсэн, 
явуулсан албан бичгийг 
www.erp.ulaanbaatar.mn 
цахим сайтаар хандаж, 
албан хэрэг хөтлөлтийн 
нэгдсэн систем болох 

100 
хувь 

http://www.erp.ulaanbaatar.mn/
http://www.erp.ulaanbaatar.mn/
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захиргааны 
байгууллагын албан 
хэрэг хөтлөлтийн нийтлэг 
журмын хэрэгжилт, 
Албан хэрэг хөтлөлтийн 
тухай хуулийн 
хэрэгжилтийг хангах 

стандартын 
дагуу буулгаж 
явуулсан. 

хариутай албан 
бичгийн 
шийдвэрлэлтийг 
хангуулсан байна. 

бүртгэн, хариутай 
албан бичгийн 
шийдвэрлэлтийг 
хангуулсан 
байна. 

Еdoc.ub.gov.mn-д  
бүртгэж ажилласан.  
Статистикийн хэлтэст 
2021 оны 6 сарын 25-ны 
байдлаар 55 албан бичиг 
ирснээс хариутай 16 
бичгийн хариуг хугацаанд 
нь явуулж ажиллалаа. 
ҮСХ-ноос "Албан хэрэг 
хөтлөлтийн нийтлэг 
журам /2020 оны 246 
дугаар тогтоол/"-ын 
танилцуулга сургалт , 
Хан-Уул дүүргийн ЗДТГ-
аас 5-р сард зохион 
байгуулсан байгууллагын 
архив, бичиг хэрэг 
хариуцсан ажилтнуудад 
зориулсан 2 удаагийн 
сургалтанд мэргэжилтэн 
Б.Тодмаа хамрагдсан. 

5.3 
 

Нийслэлийн Засаг 
даргын  2013 оны 
“Захирамжлалын 
баримтад цахим хувь 
үйлдэх тухай” А/452 
дугаар захирамжийн 
хэрэгжилтийг хангах 

Улсын 
төсөв 

Захирамжлалын 
баримт бичгийг 
журмын дагуу 
үйлдэж, хугацаанд 
бүрэн 
шийдвэрлэсэн 
байна. 

Хэлтэст 2020 
онд дүүргийн 
Засаг даргын 2 
захирамжийг 
журмын дагуу 
үйлдэж 
ажилласан.  

Захирамжлалын 
баримт бичгийг 
журмын дагуу 
үйлдэж, хугацаанд 
бүрэн 
шийдвэрлэлтийг 
хангуулсан байна. 

Захирамжлалын 
баримт бичгийг 
журмын дагуу 
үйлдэж, 
хугацаанд бүрэн 
шийдвэрлэлтийг 
хангуулсан 
байна. 

Нийслэлийн Засаг 
даргын  2013 оны 
“Захирамжлалын 
баримтад цахим хувь 
үйлдэх тухай” 
захирамжийн 
хэрэгжилтийг ханган үйл 
ажиллагаандаа мөрдлөг 
болгон ажиллаж байна.  

100 
хувь 

Зорилт 6. Бусад хууль тогтоомж, дүрэм журмын хэрэгжилтийг хангах 

6.1 

Жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангах тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг 
ханган ажиллах 

Улсын 
төсөв 

Жендэрийн эрх 
тэгш байдлыг 
хангах тухай 
хуулийн 
хэрэгжилтийг 
хангаж ажилласан 
байна. 

Жендэрийн эрх 
тэгш байдлыг 
хангах тухай 
хуулийг 
хэрэгжүүлэх 
ажлын 
төлөвлөгөө 
боловсруулж 
хэрэгжүүлж 
ажилласан. 

Жендэрийн эрх 
тэгш байдлыг 
хангах тухай 
хуулийг 
хэрэгжүүлэх 
ажлын төлөвлөгөө 
боловсруулсан 
байна. 

Жендэрийн эрх 
тэгш байдлыг 
хангах тухай 
хуулийг 
хэрэгжүүлэх 
ажлын 
төлөвлөгөөний 
дагуу арга хэмжээ 
хэрэгжүүлж 
ажилласан 
байна. 

Тус хэлтсээс 2021 онд 
жендэрийн эрх тэгш 
байдлыг хангах тухай 
хуулийг хэрэгжүүлэх 
ажлын төлөвлөгөөг 
боловсруулан хэрэг-
жүүлж ажиллаж байна. 

100 
хувь 
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6.2 

Гэр бүлийн тухай хууль, 
хүүхдийн эрхийн тухай 
хуулийн хэрэгжилтийг 
хангаж ажиллах. 
-Хүүхэд, гэр бүлд ээлтэй 
орчин бүрдүүлэх 
-Байгууллагын эцэг эхийн 
зөвлөлийн үйл 
ажиллагааг идэвхжүүлэх  
-Тусгай хэрэгцээт 
иргэдийн шаардлагад 
нийцсэн ажил, үйлчилгээг 
хэрэгжүүлэх 

Улсын 
төсөв 

Гэр бүлийн тухай 
хууль, хүүхдийн 
эрхийн тухай 
хуулийн 
хэрэгжилтийг 
хангаж ажилласан 
байна. 
 

Хэлтсээс 2020 
онд хүүхэд, гэр 
бүлд ээлтэй 
орчин 
бүрдүүлж, 
байгууллагын 
эцэг эхийн 
зөвлөлийн үйл 
ажиллагааг 
идэвхжүүлж 
ажилласан. 
 

Хэлтсээс 2021 онд 
хүүхэд, гэр бүлд 
ээлтэй орчин 
бүрдүүлэх, 
байгууллагын эцэг 
эхийн зөвлөлийн 
үйл ажиллагааг 
идэвхжүүлэх 
ажлын төлөвлөгөө 
боловсруулж 
хэрэгжүүлсэн 
байна. Мөн тусгай 
хэрэгцээт 
иргэдийн 
шаардлагад 
нийцсэн ажил, 
үйлчилгээг 
санаачлан 
хэрэгжүүлсэн 
байна. 

Хүүхэд, гэр бүлд 
ээлтэй орчин 
бүрдүүлэх, 
байгууллагын 
эцэг эхийн 
зөвлөлийн үйл 
ажиллагааг 
идэвхжүүлэх 
ажлын 
төлөвлөгөөний 
дагуу арга хэмжээ 
болон тусгай 
хэрэгцээт 
иргэдийн 
шаардлагад 
нийцсэн ажил, 
үйлчилгээг 
хэрэгжүүл 
ажилласан 
байна. 

Статистикийн хэлтсээс 
2021 онд хүүхэд, гэр бүлд 
ээлтэй орчин бүрдүүлж, 
байгууллагын эцэг эхийн 
зөвлөлийн үйл 
ажиллагааг идэвхжүүлж 
ажиллаж байсан.  

100 
хувь 

6.3 

Ковид-19 цар тахлаас 
урьдчилан сэргийлэх, 
хариу арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх 

Улсын 
төсөв 

Ковид-19 цар 
тахлаас урьдчилан 
сэргийлэх, хариу 
арга хэмжээг 
хэрэгжүүлж 
ажилласан байна. 

Хэлтсээс 2020 
онд Ковид-19 
цар тахлаас 
урьдчилан 
сэргийлэх, 
хариу арга 
хэмжээг 
хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөө 
боловсруулж 
ажилласан. 

Хэлтсээс 2021 онд 
Ковид-19 цар 
тахлаас 
урьдчилан 
сэргийлэх, хариу 
арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөө 
боловсруулж 
бэлэн байдлыг 
хангаж хэрэгжүүлж 
ажилласан байна. 

Ковид-19 цар 
тахлаас 
урьдчилан 
сэргийлэх, хариу 
арга хэмжээг 
төлөвлөгөөний 
дагуу хэрэгжүүлж 
бэлэн байдлыг 
хангаж 
ажилласан 
байна. 

Статистикийн хэлтсээс 
2021 онд Ковид-19 цар 
тахлаас урьдчилан 
сэргийлэх, хариу арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөөг 
боловсруулан  ажиллаж 
байна. Хэлтсийн албан 
хаагчдаас Ковид 
халдварт өвчнөөр 
өвчилсөн албан хаагчдыг 
хэлтсийн ажил орлон 
гүйцэтгэх хуваарийг 
баримтлан ажиллаж 
байна. 

100 
хувь 

Зорилт 7. Статистикийн хэлтсийн төсвийн үр ашгийг сайжруулах, өмч хөрөнгийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтын ажлыг хууль тогтоомжийн дагуу  
зохион байгуулах, зохицуулах 

7.1 
Өмч хөрөнгийн ашиглалт, 
хадгалалт, хамгаалалтыг 
эрхэлж тооцоо, тооллого 

Улсын 
төсөв 

Хагас жил, жилийн 
эцсийн хөрөнгийн 
тооллогын 
нэгтгэлийг гаргаж, 

Хэлтсийн эд 
хөрөнгийн 
тооллого хийх  
ажлын хэсэг 

Төрийн болон 
орон нутгийн 
өмчийн тухай 
хууль, Нягтлан 

Төрийн болон 
орон нутгийн 
өмчийн тухай 
хууль, Нягтлан 

2021 оны жилийн эцсийн 
эд хөрөнгийн тооллого 
хийх ажлын хэсгийг НСГ-
ын даргын тушаалаар 

100 
хувь 
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зохион байгуулж, тайланг 
гаргах 

өмчийн 
өөрчлөлтийн 
тайланд тусгасан 
байна. 

байгуулагдаж, 
тооллогыг 2 
удаа зохион 
байгуулсан 

бодох бүртгэлийн 
тухай хууль  
хэрэгжсэн байна. 

бодох бүртгэлийн 
тухай хууль  
хэрэгжсэн байна. 

байгуулсан. Тушаалын 
дагуу жилийн эд 
хөрөнгийн тооллогыг 
2021 оны 12-р сард 
зохион байгуулахаар 
ажиллаж байна. 
Хэлтсийн актлах 
хөрөнгийн жагсаалтыг 
НСГ-т 2021 оны 1-р  
улиралд хүргүүлж, актлах 
эд хөрөнгийг актлууллаа. 
ҮСХ-ноос 7 ажилтны 
компьютерийг шинээр 
олгож ажиллав. 

 
 
 


