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ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН СТАТИСТИКИЙН ХЭЛТСИЙН 

2022 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 
2022.06.10 

 

Хан-Уул дүүргийн Статистикийн хэлтсийн 2022 оны эхний хагас жилийн үйл 
ажиллагааны тайланг ҮСХ-ны даргын 2022 оны А/77 дугаар тушаалаар баталсан 
“Аймаг, нийслэлийн статистикийн газар, хэлтсийн ажлын үр дүнг үнэлэх, дүгнэх журам”-
ын дагуу бэлтгэн танилцуулж байна.  
 

Бүлэг I. Албан ёсны статистикийн мэдээлэл 
 

Шалгуур үзүүлэлт 1. Мэдээний ирц, хамралт  
 

ҮСХ-ны даргын “ҮСХ-нд нийслэл, аймгийн статистикийн газар хэлтсээс 2022 онд 
ирүүлэх мэдээ, тайлангийн график” тушаалын дагуу аймгийн статистикийн хэлтсээс 
2022 оны эхний хагас жилд 8877 ААНБ-ыг албан ёсны статистикийн мэдээлэлд бүрэн 
хамруулж, 1408 байгууллагын тодруулгыг хүргүүлсэн. Тасалсан мэдээ байхгүй.  
 

Нийслэлийн Засаг даргын 2005 оны 475 тоот захирамжаар баталсан захиргааны 
статистикийн мэдээллийг 9 маягтаар 2021 он, 2022 оны эхний 6 сарын байдлаар 
цуглуулан авч НСГ-т дамжуулж, мэдээлэлд боловсруулалт хийж үр дүнг дүүргийн сар, 
улирал, жилийн танилцуулгаар тархаасан. 
 

Хан-Уул дүүргийн Статистикийн хэлтсээс албан ёсны статистикийн мэдээллийг бүрэн 
цуглуулан авч, графикт хугацаанд нь ҮСХ-нд дамжуулав. (Хавсралт хүснэгт 1) 

 

Цаг үеийн шаардлагаар ҮСХ-ноос гаргуулсан нэмэлт мэдээ тайлан, судалгаа 

 
Цаг үеийн шаардлагаар ҮСХ-нд албан ёсны статистикийн мэдээллийн графикт 
тусгагдаагүй 2 төрлийн 406 нэмэлт мэдээллийг цуглуулж, боловсруулан тогтоосон 
хугацаанд нь өгөв.  
 

Хүснэгт 2 . ҮСХ-ноос шаардсан нэмэлт мэдээ тайлан, мэдээлэл 
 

 

Шалгуур үзүүлэлт 2. Мэдээний бодит байдал, чанар  

Статитистикийн хэлтсээс 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар албан ёсны 
статистикийн 55 төрлийн 7469 ААНБ-ын мэдээллийг ҮСХ-ноос баталсан, зөвшөөрсөн 
маягт, аргачлалын дагуу цуглуулж, тогтоосон хугацаанд нь бүрэн дамжуулсан. Мэдээ, 
тайлангийн бодит байдлыг өмнөх оны сар, улирал, жилийн мэдээтэй харьцуулан 
мэдээнд хамрагдсан аж ахуйн нэгж, байгууллагын мэдээлэл нэг бүртэй тулгалт хийн 
балансын шалгалт хийж, ААНБ-аас тодруулсны үндсэн дээр алдаатай мэдээллийг засч 
залруулан ҮСХ болон НСГ-т алдаагүй болгож дамжуулсан.  

 Мэдээллийн (мэдээ тайлан, судалгаа, 
биелүүлсэн үүрэг гэх мэт) нэр/сэдэв 

Мэдээлэл шаардсан ҮСХ-ны нэгж, хугацаа, 
давтамж, мэдээллийн 

нэгж хугацаа давтамж тоо 

1 Иргэдийн инфляцын хүлээлтийн судалгаа МЭЗСГ улирал 3 384 

2 97 ба түүнээс дээш өндөр настны судалгаа  ХАНСГ 1-р сард 1 22  

 Нийт дүн    406 
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Статистикийн хэлтсээс 2022 оны эхний хагас жилд мэдээ тайлангийн гаргалт, 
мэдээний хамралт, бодит байдалд дараах 4 удаагийн хяналт шалгалтыг хийж, 
хэлтсийн статистикийн улсын байцаагч нар мэргэжлийн заавар зөвлөгөө  өгч 
ажиллав. Үүнд: 
1. Албан ёсны статистикийн мэдээллийн бодит байдлыг хангах ажлын хүрээнд 

хэлтсийн улсын байцаагч нар үнийн мэдээ хариуцсан мэргэжлтэн Ч.Хишигжаргал 
нар хамтран 2022 оны 4 болон 5 саруудын хэрэглээний үнийн статистикийн 
мэдээллийн бодит байдалд мониторинг хийж Номин, Оргил худалдааны төвүүдэд 
ажилласан. 

2. ХАӨМС-гийн баяжилтыг сайжруулах, алдаа засах талаар хүн ам, нийгмийн салбар 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Б.Тодмаа, улсын байцаагч Ц.Энх-Оюунтай хамтран 
шинээр томилогдсон 12, 13, 14 дүгээр хороодод ажиллаж, заавар зөвлөгөө өгч, 
алдааг засах, баяжилт хийх ажлыг эрчимжүүлэв.  

3. Статистикийн хэлтсийн улсын байцаагч нар барилгын салбар хариуцсан 
мэргэжилтэн Ж.Энх-Амгалантай хамтран 2022 оны 6-р сард дүүргийн 
1,2,3,11,15,17,18,19,20-р хороонд орон сууц барьж байгаа барилгын компаниудын 
барилга, объектуудын гүйцэтгэлийн явцтай танилцаж, мэдээний хамралтыг 
сайжруулж ажилласан. 

4. Хэлтсийн улсын байцаагч нар нийт 10 түүвэр судалгааны мэдээлэлд хяналт тавьж, 
мэргэжилтнүүдийн цуглуулсан мэдээллийг шалгаж ажиллсан. 

Шалгуур үзүүлэлт 3. Хүн ам, өрхийн мэдээллийн  сан  
 

Хүснэгт 3 . Хүн амын мэдээллийн сангийн бүрдэлт, хороогоор, 2022.06.02-ны байдлаар 

Хороо 

2021.12.31-ний байдлаар 2022.06.02-ны өдрийн байдлаар өрхийн 
байршил 
тодорхой-

лоогүй 
/2022.06.02/ 

Нийт 
өрхийн  
алдаа 

хүн амын 
үзүүлэлтийн 

алдаа 
Нийт 

өрхийн  
алдаа 

хүн амын 
үзүүлэлтийн 

алдаа 

1-р хороо 2   2 12   12 1 

2-р хороо 19   19 18   18 1 

3-р хороо 39   39 8   8   

4-р хороо 3,173 82 3,091 1,688 39 1,649 1 

5-р хороо 37 4 33 113 41 72 64 

6-р хороо 1   1 11 2 9 2 

7-р хороо 103 68 35 18 16 2 6 

8-р хороо 5   5 1   1   

9-р хороо 9   9 8   8   

10-р хороо 23   23 50 21 29 14 

11-р хороо 9   9 10   10 3 

12-р хороо 37 16 21 21 1 20   

13-р хороо 292 2 290 167 1 166 3 

14-р хороо 2   2 1   1 3 

15-р хороо 59 32 27 3   3   

16-р хороо 0     88 21 67 42 

17-р хороо 686 131 555 85 35 50 130 

18-р хороо 1,392   1,392 1,273   1,273 14 

19-р хороо 1,995 1 1,994 1,829 3 1,826 3 

20-р хороо 2,477 35 2,442 2,280 0 2,280 86 

21-р хороо 1,151 677 474 524 0 524 68 

Дүн 11,511 1,048 10,463 8,208 180 8,028 441 
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ҮСХ-ноос 2022 оны эхний хагас жилд ирүүлсэн алдааны протоколын дагуу ХАӨМС-ын 
мэдээллийн алдааг засах, тодруулга хийх ажлуудыг цаг хугацаанд нь хороодтой 
хамтран хийж, хүн ам, өрхийн мэдээллийг баяжуулж ажиллалаа. Тухайлбал: 

• 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. 

• 2022 онд шинээр үүсэн байгуулагдсан 4 хорооны өрх, хүн амын мэдээллийг 
ХАӨМС-ын санд хуваах зэрэг ажлыг зохион байгуулж ажиллав. Дүүргийн хүн ам, 
өрхийн мэдээллийн санд 2022 оны 6 сарын 02-ны өдрийн байдлаар суурин хүн 
амын тоо 209776, өрхийн тоо 58447 байна. ХАӨМС-ын алдаа засалт 71.0 хувьтай 
байна. 

 

Шалгуур үзүүлэлт 4. Бизнес регистрийн мэдээллийн  сан  
 

ААНБ-ын өөрчлөлтийг албан ёсны мэдээллийн БР-1, БР-2 маягтын дагуу 2021 оны 4-р 
улирал, 2022 оны 1,2-р улирлын байдлаар бүртгэн санд оруулсан. Хан-Уул дүүрэгт 
бүртгэлтэй бизнес регистрийн санд байхгүй байгаа 1003 аж ахуйн нэгжийн 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. 
 

Бүлэг II. Тооллого, судалгаа 

Шалгуур үзүүлэлт 5. Мал, тэжээвэр амьтдын тооллого 
 

Хөдөө аж ахуйн улсын ээлжит тооллого: 
 

Хан-Уул дүүргийн хэмжээнд Хөдөө аж ахуйн ээлжит тооллогын бэлтгэлийг дараах 
байдлаар хангаж ажиллалаа. Үүнд: 
1. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт “Хөдөө аж ахуйн тооллого явуулах тухай” НЗД-ын А/751 

захирамжийг дүүргийн удирдлагууд, дүүргийн тооллогын комиссийн гишүүдэд 
танилцуулж, хүргүүлсэн. 

2. НЗД-ын захирамжийг үндэслэн Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын А/332 захирамжаар 
дүүргийн тооллогын комиссийн бүрэлдэхүүн, тооллого явуулахад шаардагдах 
нэмэлт зардлыг баталсан.  

3. Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт хөдөө аж ахуйн тооллогыг явуулах ажилд нийт 6 
тоологч, 1 шалгагчийг сонгон авч, 6 сарын 13-ны өдөр зохион байгуулагдсан тоологч 
нарын сургалтанд хамруулсан. ҮСХ-ноос ирүүлсэн тооллогод хамруулах өрх, аж 
ахуйн нэгжийн жагсаалтыг тоологч нарт хуваарилан өгч, тооллогын ажлыг товлолт 
хугацаанд нь эхлүүлсэн. 

4. Статистикийн хэлтсийн албан хаагчид дүүргийн мал, газар тариалан эрхэлж буй 
түүврээр сонгодсон хороодод хуваарилагдан, хариуцсан тоологч нартай хамтран 
ажиллаж байна. Тоологч нар нь тоолсон нэгжийн явцын мэдээллийг өдөр бүр 
хариуцсан мэргэжилтэнд өгч гүйцэтгэлд анхаарч ажиллаж байна. Засаг даргын 
захирамжаар баталсан төсвийн хүрээнд алслагдсан хороодод ажиллаж байгаа 
тоологчид нэмэлт шатахууны талоныг олгож ажилласан. 
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5. Дүүргийн тооллогын комиссийн орлогч даргын баталсан “Тооллогын хариуцлагатай 
жижүүрийн хуваарь”-ийн дагуу хэлтсийн ажилтнууд өдөр бүр 08.00-22.00 цагийн 
хооронд жижүүрлэн ажиллаж, холбогдох заавар, зөвлөгөө өгч ажилласан. 

6. Дүүргийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээллийн ажилтантай хамтран “Хөдөө аж ахуйн ээлжит 
тооллого”-ын талаарх мэдээлэл, тооллогодоо хамрагдахыг уриалсан шторкыг 
www.khan-uul.mn сайтад  байршуулж, хэлтсийн сошиал хаягуудаар, хороодын 
иргэдэд үйлчлэх төвийн ухаалаг дэлгэц, орон сууцны хорооллын лифтний 
дэлгэцүүдээр тархааж сурталчилсан. 

 
 

Шалгуур үзүүлэлт 8. Бусад судалгаа       
 

Статистикийн хэлтсээс 2022 оны эхний хагас жилд өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 
судалгаа, ажиллах хүчний судалгааны өрхийн түүвэр жагсаалтыг бэлтгэж, эдийн 
засгийн салбарын хөрөнгө оруулалтын судалгаа, хүн амын өргөн хэрэглээний барааны 
үнийн судалгаа, аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэгчийн үнийн судалгаа, зочид 
буудал, зоогийн газрын үйлдвэдээрлэгчийн үнийн судалгаа, барилга байгууламжийн 
өртгийн судалгаа, тээвэр, холбооны үйлчилгээ болон худалдааны салбарын 
үйлчилгээний үнийн судалгаа зэрэг нийт 10 түүвэр судалгааг явуулж, 721 нэгжээс 
мэдээллийг хугацаанд нь цуглуулж НСГ, ҮСХ-нд дамжуулсан.  

 

Хүснэгт 6. Статистикийн хэлтсээс 2022 оны эхний хагас жилд явуулсан түүвэр судалгаа 

 

 

Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа, ажиллах хүчний судалгааны түүвэр бэлтгэх: 

ОҮБТС+ судалгааны 2022 оны 1-р шатны мэдээлэл цуглуулалтанд 105 өрхийн 
мэдээллийг хороодоос тодруулан хугацаанд  хүргүүлсэн. 
 

Аж ахуйн нэгж байгууллагын хөрөнгө оруулалтын судалгаа: 

2022 оны 1-р улиралд Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа 
138 ААНБ-аас аж ахуйн нэгж байгууллагын хөрөнгө оруулалтын судалгааг улирал бүр 
авахаар хүрээгээр ирснийг мэдээнд бүрэн хамруулж, ҮСХ-ны онлайн програмд шивж, 
графикт хугацаанд дамжуулж ажиллалаа. 

Судалгааны нэр давтамж 
Судалгаанд 
хамруулах 

нэгжийн тоо 

НСГ-т 
дамжуулах 
мэдээний 

тоо 

Графикт 
хугацаанд
алдаагүй 
дамжсан 

Хэрэглээний үнэ (зах, нэр төрөл) сар 344 344 344 

Хөрөнгө оруулалтын мэдээ (ХО-1) улирал 138 138 138 

Үйлдвэрлэгчийн үнийн судалгаа (ҮҮМ-1) сар 35 29 29 

Худалдааны байгууллагын үнийн судалгаа 
(ХСҮ-1) 

сар 7 6 6 

Зочид буудлын үйлдвэрлэгчийн үнийн 
судалгаа (ҮСҮ-1) 

улирал  4 4 4 

Тээврийн салбарын үйлчлилгээний үнийн 
судалгаа (ҮСҮ-1) 

улирал  6 4 4 

Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын 
үйлчилгээний үнийн судалгаа (ҮСҮ-1) 

улирал  1 1 1 

Барилга байгууламжийн өртгийн судалгаа 
(ББӨ) 

улирал 
25 25 25 

Орон сууцны үнийн судалгаа 
улирал 

42 42 42 

Иргэдийн инфляцын хүлээлтийн судалгаа 
улирал 

128 128 128 

http://www.khan-uul.mn/
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Хүн амын өргөн хэрэглээний бараа үйлчилгээний үнийн судалгаа-ны сагсанд 

сонгогдсон 392 нэр төрлийн бараа үйлчилгээнээс дүүргийн хэмжээнд 344 нэр төрлийн 
бараа, үйлчилгээний үнийн мэдээг Хан-Уул дүүргийн 12 хүнсний зах, худалдаа, 
үйлчилгээний цэгүүдээс судалж, таблет дээр шивэн, сар бүрийн 25-28-ны хооронд НСГ-
т дамжуулдаг. 
Тээвэр, мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын үйлчилгээний үнийн судалгааг Хан-
Уул дүүрэгт үйл ажиллагаа явуулж байгаа тээврийн 4, холбооны 1 ААНБ-аас, зочид 
буудлын үйлдвэрлэгчийн үнийн судалгааг 4 ААНБ-аас улирал бүр, барилга 
байгууламжийн өртгийн судалгааг 25 ААНБ-аас, худалдааны байгууллагын үнийн 
судалгааг 6 ААНБ-аас, үйлдвэрлэгчийн үнийн судалгааг 35 ААНБ-аас сар, улирал бүр 
цуглуулж, ҮСХ-нд мэдээлсэн. 
 

Бүлэг III. Статистикийн мэдээлэл тархаалт, сурталчилгаа 
 

Шалгуур үзүүлэлт 9. Мэдээлэл тархаалт, вэб баяжилт, сурталчилгаа 
Ш9.1 Олон нийтэд түгээсэн байдал 
 

Тус хэлтсээс 2022 онд хэрэгжүүлэх сургалт, сурталчилгааны үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг батлан, 2022 оны эхний 6 сарын байдлаар нийт 2 удаагийн мэдээлэл 
танилцуулах ажлыг зохион байгуулсан байна. (Хүснэгт 7.) 
 

Хүснэгт 7. Статистикийн албыг олон нийтэд сурталчилсан байдал 
 

 Сэдэв 
Зохион 

байгуулсан 
ажилтан 

хийсэн 
хугацаа 

Оролцсон  

хүний 
тоо 

Байгууллага, ажилтан 

1 

“Хан-Уул дүүргийн Статистикийн 
хэлтсийн 2021 оны үйл 
ажиллагааны тайлан” 
"Хан-Уул дүүргийн нийгэм, эдийн 
засгийн байдал-2021 он" 

О.Гэрэл 3 сард 10 
Хан-Уул дүүргийн Засаг 
даргын зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүн 

2 
"Хан-Уул дүүргийн нийгэм, эдийн 
засгийн байдал”-2021 оны эхний 
3 сарын байдлаар 

О.Гэрэл 4 сард 32 
Хан-Уул дүүргийн 
дэргэдэх хэлтэс 
албадын дарга нар 

 Дүн    42  

 

• НСГ-ын ubstat.mn сайтад статистикийн бүтээгдэхүүнийг сар бүр байршуулж иргэд 
олон нийтэд хүргэж ажилласан. 

• Хан-Уул дүүргийн www.khanuul.mn сайтад тус хэлтсээс хэрэгжүүлж байгаа онцлог 
ажлууд, сургалт, сурталчилгааны үйл ажиллагаа, сарын танилцуулга, инфографик  
мэдээлэл, 7 хоног бүрийн хүнсний барааны үнийн мэдээлэл зэргийг 5 удаа 
байрлуулж олон нийтэд нээлттэй мэдээлж ажилласан.  

• 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 2021 оны байдлаар шинэчлэв. 

• Хэлтсийн үйл ажиллагааг сурталчлан Хан-Уул дүүргийн даргын зөвлөлийн хуралд 
Статистикийн хэлтсийн 2021 оны үйл ажиллагааны тайлан хэлэлцүүлж, “Хан-Уул 
дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн байдал”-ыг 2020 оны байдлаар танилцуулж, үйл 
ажиллагаагаа сурталчилсан. 

• Дүүргийн ЗДТГ-ын удирдах ажилтны 3 сарын 15-ны шуурхай хуралдаанд дүүргийн 
нийгэм эдийн засгийн тоо мэдээллийг танилцуулж, дүүргийн дэргэдэх хэлтэс 
албадын дарга нарт танилцуулж, үйл ажиллагаагаа сурталчилсан. 

http://www.khanuul.mn/
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Хэрэглэгчдийг түргэн шуурхaй, үнэн зөв, бодит мэдээллээр хангах ажлын хүрээнд 
Статистикийн хэлтсээс 2022 оны эхний хагас жилд статистикийн мэдээлэл, 
танилцуулга, нугалбар, инфографик зэрэг бүтээгдэхүүнийг давхардсан тоогоор 610 
орчим тогтмол хэрэглэгчдэд, 135 хэрэглэгчдэд захиалгаар бэлтгэн хэвлэмэл байдлаар 
тархааж ажиллалаа. (Хүснэгт 8.) 

Хүснэгт 8. Статистикийн мэдээллийн тархаалт, өссөн дүнгээр 

 Хэвлэмэл бүтээгдэхүүний нэр 
Тогтмол 

хэрэглэгчид 

(цахим хэлбэрээр) 

Захиалагч 

/хэвлэмэл/ 

1 
“Дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн байдал” сар бүрийн 
танилцуулга, инфографик мэдээлэл / 2021 оны жил, 
2022 оны 1-5 сар/  

90 90 

2 Дүүргийн  нийгэм, эдийн засгийн байдлын үндсэн 

үзүүлэлтээр бэлтгэсэн “Хан-Уул-2021 он” нугалбар 
300  

3 -“Хан-Уул дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн байдал” 2021 

он, 2022 оны эхний 3 сарын байдлаар илтгэл 
 35 

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

амьтдын судалгаа” танилцуулга, нугалбар 
50 10 

5 Хан-Уул дүүргийн 2021 оны статистикийн эмхэтгэл 40  

6 Салбарын статистикийн 2021 оны жилийн танилцуулга-

16 салбар  
80  

7 

Салбарын статистикийн инфографик мэдээлэл                    
/Хүн ам, өрхийн тоо, ААНБ-ын тоо, боловсролын 
үйлчилгээ, тохижилт үйлчилгээ, ХАА, аж үйлдвэрийн 
салбар, автомашины тоо, хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт 14 
салбарын инфографик г.м/ 
 

50  

 Нийт дүн 610 135 

 

• Дүүргийн төр, захиргааны байгууллагын удирдлагуудад статистикийн сарын 
танилцуулга, инфографик, шаардлагатай статистикийн тоо мэдээллийг гаргаж тухай 
бүрт нь мэдээлж ажилласан. Статитстикийн хэлтсээс 2022 оны 3 сарын 15-ны өдөр  
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын зөвлөлийн хурал, дүүргийн удирдах ажилтнуудад 
“Статистикийн хэлтсийн 2021 онд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны тайлан”,  
“Дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн байдал-2021” статистикийн тоо мэдээллийг 
танилцуулсан. 

• Дүүргийн Онцгой байдлын хэлтэс,  Боловсролын хэлтэс, Бүртгэлийн хэлтэс, 
Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Төрийн захиргаа удирдлагын хэлтэс, Санхүү төрийн 
сангийн хэлтэс, Цэргийн хэлтэс зэрэг 9 байгууллагад хүн ам, өрхийн мэдээлэл мөн 
малын тоо, аж ахуйн нэгж байгууллагын тоо мэдээллийг гаргаж тухай бүрт нь 
үйлчилсэн. 
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Хүснэгт 9. Статистикийн мэдээллийн тархаалт 
 

 Тархаасан мэдээллийн агуулга 
Хариуцсан 
ажилтан 

Дав-
тамж 

тоо 
Хэвлэл мэдээллийн 

агентлагийн нэр 

1 
“Хан-Уул дүүргийн эдийн засаг, 
нийгмийн байдал” сар бүрийн 
танилцуулга, инфографик 

Б.Тодмаа 
П.Бат-Эрдэнэ 
Нийт ажилтан 

6 6 
Хан-Уул дүүргийн пэйж 
хуудас, ubstat.mn 

2 
Дүүргийн  нийгэм, эдийн засгийн 
байдлын үндсэн үзүүлэлтээр бэлтгэсэн 
“Хан-Уул-2021 он” нугалбар 

Б.Тодмаа 
П.Бат-Эрдэнэ 
 

1 1 
Хан-Уул дүүргийн пэйж 
хуудас, ubstat.mn 

3 
“Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт байгаа 
мал, тэжээвэр амьтдын судалгаа” 
танилцуулга, нугалбар 

Ц.Энх-Оюун 
Б.Тодмаа 
 

1 1 
Хан-Уул дүүргийн пэйж 
хуудас, ubstat.mn,  khan-
uul.mn 

4 
“Хан-Уул дүүргийн Статистикийн 
эмхэтгэл-2021 он” 

О.Гэрэл 
Б.Тодмаа 
П.Бат-Эрдэнэ 
 

1 1 
Хан-Уул дүүргийн пэйж 
хуудас, ubstat.mn,  khan-
uul.mn 

5 
“Хан-Уул дүүргийн жилийн танилцуулга-
2021 он” 

О.Гэрэл 
Б.Тодмаа 

1 1 
Хан-Уул дүүргийн пэйж 
хуудас, ubstat.mn,  khan-
uul.mn 

6 

Салбарын жилийн танилцуулга: 
-“Дүүргийн хүн амын өрхийн үндсэн 
үзүүлэлт” танилцуулга 
-“Дүүргийн хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт” 
танилцуулга 
-“Гэмт хэрэг, аюулгүй байдал” 
танилцуулга 
-“Дүүргийн эрүүл мэндийн үйлчилгээ” 
2021 танилцуулга 
-“Дүүргийн аж ахуйн нэгж байгууллагын 
тоо”  танилцуулга 
- Дүүргийн автомашины тоо-2021” 
танилцуулга 
- “Харилцаа холбоо-2021 “ танилцуулга 
- “Барилгын салбарын 2021 оны жилийн 
танилцуулга” 
- “Нийгмийн даатгалын үйлчилгээний  
2021 оны танилцуулга” 
- “Төсвийн 2021 оны жилийн 
танилцуулга” 

-“Дүүргийн боловсролын үйлчилгээ” 2021 
оны танилцуулга 
-“Дүүргийн хэрэглээний үнэ” 
танилцуулга 
-“Хүн амын амьдарч буй орчин нөхцөл“ 
танилцуулга 
-“Дүүргийн аж ахуйн нэгж байгууллагын 
тоо” танилцуулга 
-“Хан-Уул дүүргийн хөдөө аж ахуйн 
салбар” 2021 оныы танилцуулга 
-“Дүүргийн аж үйлдвэрийн салбар” 
танилцуулга 

Нийт 
мэргэжилтэн 

16 16 
Хан-Уул дүүргийн пэйж 
хуудас, ubstat.mn,  khan-
uul.mn 

7 

Салбарын жилийн инфографик 
мэдээлэл: 
- “Хан-Уул дүүргийн аж ахуйн нэгж 
байгууллагын тоо” 
- “Дүүргийн боловсролын салбар” 
- “Дүүргийн аж үйлдвэрийн салбар” 
- “Дүүргийн авто машины тоо” 
- “Дүүргийн тохижилт үйлчилгээний 
салбар” 

Б.Тодмаа 
П.Бат-Эрдэнэ 
 

14 14 
Хан-Уул дүүргийн пэйж 
хуудас, ubstat.mn, khan-
uul.mn 
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Иргэдэд хэрэгцээтэй тоо мэдээллийг гарган хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр үйлчлэх,  
хэрэглэгчдийн бүртгэл хийх, вэб баяжилт, мэдээлэл тархаалтын ажлыг хэлтсийн 
мэргэжилтэн П.Бат-Эрдэнэ хариуцан ажилладаг. Цахимаар мэдээлэл авахыг хүссэн 28 
хэрэглэгчийн цахим хаягийг шинээр бүртгэж, мэдээллийг тухай бүрт нь цахим хаягаар 
илгээсэн. 

 

Ш9.2 Тооллого, судалгааны сурталчилгаа 
 

Хөдөө аж ахуйн ээлжит тооллогын бэлтгэл ажлын хүрээнд дараах сурталчилгааны 
ажлыг хийлээ. Үүнд: 

• Дүүргийн ЗДТГ-ын Хэвлэл мэдээллийн ажилтантай хамтран  “Хөдөө аж ахуйн 
ээлжит тооллого ”-ын талаарх мэдээлэл, тооллогодоо хамрагдахыг уриалсан 
шторкыг www.khan-uul.mn сайтад  байршуулж, хороодын иргэдэд үйлчлэх нэг 
цэгийн дэлгэцүүдээр, хэлтсийн сошиал хаягуудаар facebook, twitter хаягуудаар 
байнга сурталчилж ажилласан.  

• Тооллогод хамрагдахыг уриалсан тооллогын сурталчилгааны шторкыг 
тоооллого явагдаж байгаа хороодын иргэдэд үйлчлэх байрны мэдээллийн 
самбар, дэлгэцүүдэд байршуулж сурталчилсан. 

 

Ш9.3 Мэдээлэл тархаалт, вэб баяжилт 
 

Бюллетень танилцуулга  
 

Статистикийн хэлтсээс батлан гаргасан мэдээлэл тархаалтын хуваарийн дагуу 
дүүргийн статистикийн тоо мэдээллээр бэлтгэсэн “Хан-Уул дүүргийн нийгэм, эдийн 
засаг”-ийн танилцуулга, инфографикийн өнгө загварыг өөрчлөн сар бүрийн 15-ны өдөр 
Засаг дарга, Орлогч дарга, Тамгын газрын дарга, ИТХ-ын дарга зэрэг дүүргийн удирдах 
албан тушаалнуудад хэвлэмэл байдлаар, бусад хэлтэс, албадын дарга нарт цахим 
хэлбэрээр, нийт 610 гаруй хэрэглэгчдэд илгээх болон НСГ-ын статистикийн 
www.ubstat.mn, Хан-Уул дүүргийн www.khanuul.mn веб хуудсанд байршуулан 
тархаалаа.  

Мөн Хүн ам, өрхийн тоо, ААНБ-ын тоо, боловсролын үйлчилгээ, тохижилт үйлчилгээ, 
ХАА, аж үйлдвэрийн салбар, автомашины тоо, хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт зэрэг 16 
салбарын статистикийн 2021 оны тоо мэдээллээр инфографик мэдээлэл бэлтгэн 
www.ubstat.mn, Хан-Уул дүүргийн www.khanuul.mn вэб хуудсанд байршуулж, хэлтсийн 
сошиал хаягаар тархааж хэрэглэгчдэд хүргэсэн. 

Динамик үзүүлэлт бүрдүүлэлт 
 

Статистикийн хэлтсээс албан ёсны статистикийн 2021 оны тоо мэдээллийг дүүргийн 
түвшинд нэгтгэн боловсруулж, эдийн засаг, нийгмийн үндсэн үзүүлэлтээр 2000-2021 
оны динамикийг дүүрэг, хороогоор задлан бүрдүүлэн, www.ubstat.mn сайтад 
байршуулж, хэрэглэгчдэд файлаар тархаалаа.  
 
  

- “Хан-Уул дүүргийн нийгэм, эдийн 
засгийн байдал” инфографик мэдээлэл 
- “Хан-Уул дүүргийн 21 хороод” 
-“Хан-Уул дүүргийн өрх, хүн ам” 
инфографик мэдээлэл 
-“Хан-Уул дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлт” 
инфографик мэдээлэл 
-"Хан-Уул дүүргийн хөдөө аж ахуйн 
салбарын үндсэн үзүүлэлт-2021 он" 
инфографик гэх мэт 

 дүн  40 40 3 мэдээллийн эх үүсвэр 

http://www.khan-uul.mn/
http://www.ubstat.mn/
http://www.khanuul.mn/
http://www.ubstat.mn/
http://www.khanuul.mn/
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Жилийн эмхэтгэл 
 

“Хан-Уул дүүргийн Статистикийн эмхэтгэл-2021”-ыг албан ёсны болон захиргааны 
статистикийн 2010-2021 оны тоо мэдээлэлд үндэслэн нэгтгэн эмхэтгэж, эмхэтгэлийн 
нүүрний өнгө загварыг өөрчлөн англи, монголоор гаргалаа. Хан-Уул дүүргийн нийгэм 
эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтээр “Хан-Уул дүүрэг-2021 онд” нугалбар бэлтгэн 
хэрэглэгчдэд тархааж ажиллав. 

Салбарын танилцуулга 
 

“Хөдөө аж ахуйн салбарын” сэдэвчилсэн танилцуулга: 
Дүүргийн мал, тэжээвэр амьтдын тооллогын дүнгээр “Хан-Уул дүүргийн мал тэжээвэр 
амьтдын тооллогын үр дүн-2021” сэдэвчилсэн танилцуулга, “Хан-Уул дүүргийн хөдөө 
аж ахуйн салбарын үндсэн үзүүлэлт-2021 он” инфографик мэдээллийг 2010-2021 
тооллогын үр дүнд үндэслэн боловсруулж, дүүргийн хөдөө аж ахуйн салбарын хөгжилд 
үнэлэлт дүгнэлт өгч бичсэн. 2022 оны 1-р сард  60 хувь хэвлэн дүүргийн хэлтэс, албад, 
холбогдох ажилтнууд, иргэдэд тархааж, 35 хэрэглэгчдэд цахим хаягаар илгээж 
ажилласан. 
"Хан-Уул дүүргийн хүн ам, өрх" танилцуулга 
Дүүргийн 2010-2021 оны жилийн эцсийн суурин хүн амын мэдээ, хүн амын ердийн 
болон шилжих хөдөлгөөний мэдээ, өрх, хүн ам нийгмийн зарим үзүүлэлтийн албан ёсны 
тайлан мэдээний дүнд үндэслэн хийсэн. Судалгааг бичихдээ нийслэлийн дүнд дүүргийн 
хүн амын эзлэх хувийг тооцон улсын дунджаас ямар түвшинд байгааг харуулж өгсөн. 
 

"Амьдарч буй орчин, нийгмийн үзүүлэлт" танилцуулга 
"Хүн амын амьдарч буй орчин нөхцөл" сэдэвчилсэн судалгааг сүүлийн онуудын "Орон 
сууцны болон сууцны тусдаа байшин гэрт амьдардаг өрхийн судалгаа", нутгийн засаг 
захиргааны нэгж, дүүргийн газрын нэгдмэл сангийн статистик мэдээ зэрэг захиргааны 
статистик мэдээлэлд үндэслэн бичсэн. 
"Аж үйлдвэр, барилга, үйлчилгээний салбар" танилцуулга 
Аж үйлдвэр, барилга, боловсрол, гэмт хэрэг, хөдөлмөр эрхлэлт, аж ахуйн нэгж 
байгууллагын тоо,  худалдаа, тохижилт үйлчилгээ, эрүүл мэнд, хэрэглээний үнэ, 
газар тариалан, тээвэр, харилцаа холбооны салбар, төсөв, нийгмийн даатгалын 
үйлчилгээний салбарын 2010-2021 оныг хамруулсан статистикийн тоо мэдээллийг 
ашиглаж тухайн салбарын өсөлт хөгжилд үнэлэлт дүгнэлт өгсөн.  

 

Хан-Уул дүүргийн Засаг дарга болон дэргэдэх хэлтэс, албадын үйл ажиллагаанд 
шаардлагатай мэдээллийг агуулсан танилцуулгыг бэлтгэж тархаасан. Тухайлбал: 
• “Хан-Уул дүүргийн  эдийн засаг, нийгмийн байдал” сэдвээр статистикийн 

танилцуулга бэлтгэн, дүүргийн ЗДТГ, дэргэдэх хэлтэс албадын дарга нарт тархаав. 
• Дүүргийн хороо хуваах ажлын хэсэгт хүн амын 2021 оны тоо мэдээллийг 24 

хороогоор задлан тооцоог бэлтгэн өгөв. 
• Дүүргийн Боловсролын хэлтэс 2021 оны суурин хүн амын тоог насны бүлгээр, 2022 

оны эхний 5 сарын байдлаар ХАӨМС-нд бүртгэлтэй цэцэрлэгийн насны хүүхдийн  
тоог 24 хороогоор задлан гаргаж өгөв. 

• Дүүргийн хөгжлийн индексийн үзүүлэлттэй холбоотой статистикийн хүн ам, нийгэм, 
эдийн засгийн үзүүлэлтийг 2020, 2021 оны байдлаар гаргаж өгөв. 

• Дүүргийн шуурхай штабын ажлын хэсэгт хүн ам, өрх, малын тоо болон хүнсний 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт, хэрэглээний бараа үйлчилгээний дундаж үнийн 
судалгааг 2021 оны байдлаар гаргаж, хүлээгдэж буй тооцооллын хамт гаргаж өгсөн.  
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Инфографик мэдээлэл 
 

Статистикийн хэлтсээс 2022 оны эхний хагас жилд салбарын статистикийн жилийн 
эцсийн мэдээллээр бэлтгэсэн нийт 14 инфографикийг хэрэглэгчдэд хүргэж ажиллалаа. 
Албан ёсны статистикийн сар бүрийн мэдээллээр бэлтгэдэг дүүргийн нийгэм, эдийн 
засгийн байдал сэдэвт инфографикийн мэдээллийг хэрэглэгчдэд бэлтгэн хүргэж 
хэвшсэн. Үүнд: 

• “Хан-Уул дүүргийн хөдөө аж ахуйн салбарын үндсэн үзүүлэлт-2021 он” нугалбар 
• “Хан-Уул дүүргийн аж ахуйн нэгж байгууллагын тоо-2021 он” 
• “Хан-Уул дүүргийн боловсролын салбар”  

• “Хан-Уул дүүргийн өрх, хүн амын мэдээлэл-2021 он”  

• “Хан-Уул дүүргийн ахмадууд-2021 он”  

• “Хан-Уул дүүргийн багш нар-2021 он”  

• “Хан-Уул дүүргийн аж үйлдвэрийн салбар” 

• “Хан-Уул дүүргийн авто машины тоо-2021 он” 
• “Хан-Уул дүүргийн тохижилт үйлчилгээний салбар” 
• “Хан-Уул дүүрэг-2021 онд” 
• “Хан-Уул дүүргийн хороод-2021 он” 21 хороогоор 
• “Хан-Уул дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлт” 
• “Хан-Уул дүүргийн хүүхдүүд-2021 он” 
• “Хан-Уул дүүргийн нийгэм, эдийн засгийн байдал 2022 оны ... сард” 

 

Бүлэг IҮ. Захиргаа, сургалтын үйл ажиллагаа 
 

Шалгуур үзүүлэлт 10. Дотоод үйл ажиллагаа 
 

Ш10.1 Төлөвлөлт, тайлагналт 
 

”Байгууллагын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө”-ний 8 зорилт, 19 арга хэмжээг 
хэрэгжүүлж ажиллахаар НСГ-ын дарга болон Хан-Уул дүүргийн Засаг даргатай 
гйүцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлуулан ажиллаж байна. Төлөвлөгөөний дагуу 2022 оны 
эхний хагас жилийн байдлаар хэрэгжүүлсэн ажлын тайланг гарган дүүргийн Төрийн 
захиргаа, удирдлагын хэлтэс, Нийслэлийн Статистикийн газарт хүргүүлэв. 
 
Ш10.2 Засаг даргын үнэлгээ 
 

Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын дэргэдэх хэлтэс, албадын 2021 оны үйл ажиллагааны 
үр дүнд хийсэн ажлын үнэлгээгээр тус хэлтэс нь “Бүрэн хангалттай” үнэлгээ авсан. НСГ-
ын даргатай байгуулсан гүйцэтгэлийн үнэлгээр “Бүрэн хангалттай”  үнэлгээ авч 9 
дүүргийн түвшинд тэргүүлсэн. 
 
Ш10.3 Шинэ санаа, санаачилга 
 
Статистикийн хэлтсийн албан хаагчдын илтгэл боловсруулан бэлтгэх, илтгэх чадварыг 
сайжруулж, хамт олны нэгдмэл байдлыг дэмжих хүрээнд ажлын байран дахь 4 удаагийн 
сургалтыг зохион байгуулж, албан хаагчдыг хамруулсан. Нийт албан хаагчдын 2021 
оны ажлын үнэлгээ болон шагналын талаарх мэдээллийг хүний нөөцийн мэдээллийн 
санд шинэчлэн баяжилтыг хийсэн. 
ҮСХ-ноос зохион байгуулсан тэмцээн уралдаан, зохион байгуулалтын бүх арга 
хэмжээнд хэлтсийн хамт олон идэвх санаачлагатай оролцсон.ҮСХ-ны удирдлагын 
зүгээс өгсөн 2022 оны эхний 6 сард 3 удаагийн үүрэг даалгавар өгснийг хэрэгжүүлж, 
биелэлтийг НСГ-т хүргүүлэн ажилласан.  
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Шалгуур үзүүлэлт 11. Сургалтын үйл ажиллагаа 
 

“Статистикийн хэлтсээс 2022 онд зохион байгуулах сургалт, сурталчилгааны ажлын 
төлөвлөгөө”-ний дагуу 7 удаагийн сургалтыг бие даан болон дээд байгууллагатай 
хамтран зохион байгуулж, нийт 49 хүнд сургалт хийж, үйл ажиллагаагаа сурталчилж 
ажилласан байна. Статистикийн хэлтсийн албан хаагчид 2022 оны эхний 6 сард 
Үндэсний Статистикийн хороо, НСГ, дүүргийн ЗДТГ-аас зохион байгуулсан 15 төрлийн 
онлайн болон танхимийн сургалтанд хамрагдаж мэдлэг чадвараа дээшлүүлэв. 
 

Хүснэгт 10. Статистикийн хэлтсээс 2022 оны эхний хагас жилд зохион байгуулсан сургалт 
 

 Сэдэв 
Зохион 

байгуулсан 
ажилтан 

хийсэн 
хугацаа 

Оролцсон  

хүний 
тоо 

Байгууллага, ажилтан 

I. Статистикийн мэдээлэгч нарт зориулсан сургалт  

1. 
“ХАӨМС-ын мэдээллийн 
баяжилт, анхаарах зүйл” сэдэвт 
сургалт 

Б.Тодмаа 
Ц.Энх-Оюун 

4,5 сард 6 
Хороодын засаг 
дарга, зохион 
байгуулагч нар 

2. 
Хөдөө аж ахуйн ээлжит улсын 
тооллогын тоологч, шалгагч 
нарт зориулсан сургалт 

ДСХ 6-р сарын 13 7 
Тооллогын 
тоологч/шалгагч 

3. 

“Статистикийн мэдээллийг эксэл 
программ дээр хэрхэн 
боловсруулах вэ?” сэдэвт 
сургалт 

Б.Тодмаа 
 

4-р сарын 26 10 
Хан-Уул дүүргийн 
ЗДТГ-ын албан хаагч 

IV. Хэлтсийн албан хаагчдад зориулсан ажлын байран дахь сургалт  

4. 

“Жилийн эцсийн мэдээ хэрхэн 
цуглуулах, мэдээллийг програмд 
бүрэн гүйцэд,үнэн зөв шивж 
оруулах, програмтай хэрхэн 
ажиллах талаар” 

Б.Тодмаа 
Ц.Энх-Оюун 

2-р сарын 26 6 
Хэлтсийн албан 
хаагчид 

5. 
Эрүүл зохистой амьдрал 
сургалт 

Сургагч эмч, 
багш Н.Хулан 

Ж.Энх-амгалан 
3 сард 8 

Хэлтсийн албан 
хаагчид 

6. 
Статистикийн тоон өгөгдлийг 
эксэл программ дээр 
боловсруулах нь 

Б.Тодмаа 
П.Бат-Эрдэнэ 

4 сард 6 
Хэлтсийн албан 
хаагчид 

7. 
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн 
талаарх сургалт 

Б.Тодмаа  10-р сарын 25 6 
Хэлтсийн албан 
хаагчид 

 Дүн   49  

 
Шалгуур үзүүлэлт 12. Албан хэрэг хөтлөлт, архивын үйл ажиллагаа 
 

Архивын бүрдэл, албан хэрэг хөтлөлтийг тухай бүр хийж, 2021 оны архивын бүрдлийг 
хөтлөх хэргийн нэрсийн жагсаалтын дагуу бүртгэж, баталгаажуулсан. Электрон 
шуудангаар ирсэн мэдээллийг тухай бүр бүртгэж, хэлтсийн удирдлагад танилцуулж, 
хариутай мэдээллийг шуурхай шийдвэрлэсэн. Мөн 2022 оны эхний 6 сард тус хэлтэст 
ирсэн болон хэлтсээс явсан албан тоот, хэлтсийн даргын тушаалыг нэгтгэн ҮСХ-ны 
ЗХХ-т цахим хаягаар хүргүүлсэн. 
Хэлтсийн хурал, зөвлөгөөний тэмдэглэлийг тухай бүр хөтөлж, хурал зөвлөгөөнөөс 
өгөгдсөн үүрэг даалгаврын биелэлтэд байнгын хяналт тавьж ажиллаж байна. 

Албан хэрэг хөтлөлтийн журамд заасны дагуу хэлтсийн 2022 оны эхний 06 сарын 

байдлаар ирсэн, явуулсан албан бичгийг www.erp.ulaanbaatar.mn цахим  сайтаар 

http://www.erp.ulaanbaatar.mn/
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хандаж, албан хэрэг хөтлөлтийн нэгдсэн систем болох Еdoc.ub.gov.mn-д  тоон гарын 

үсгээр бичиг явуулсан. 2021 оны архивын бүрдлийг хөтлөх хэргийн нэрсийн жагсаалтын 

дагуу бүртгэж, үдэж архивлав.  
 

Хүснэгт 11. 2022 оны эхний 6 сард албан бичгийн шийдвэрлэлт   
 

Албан бичгийг 
хүлээн авсан 
ажилтны нэр 

СХ-т ирсэн 
Хугацаанд нь хариуг  

өгсөн 
СХ-ээс явуулсан албан 

бичиг 

Тогтоол, 
шийдвэр 

Албан 
бичиг 

Үүнээс 
хариутай  

Албан 
бичгээр 

Электрон
шуудан 

хариутай хариугүй 

Нийт дүн 2 53 10 10  27 2 

О.Гэрэл 2 12 1 1  7 2 

Ц.Энх-Оюун  4 1 1  1  

Д.Оюунгэрэл  2 1 1    

Б.Тодмаа  28 6 6  18  

Ж.Энх-Амгалан  2    1  

Э.Энхгэрэл  2 1 1    

П.Бат-Эрдэнэ  2      

Ч.Хишигжаргал  1      

 
Үндэсний Статистикийн Хорооноос "Архивыг сургалт” (2021 оны А/22 дугаар тушаал)-
ын танилцуулга сургалтыг Архивын ерөнхий газрын мэргэжилтэн А.Өнөртуяа , 
Нийслэлийн Архивын газраас “Байгууллагын архивын үйл ажиллагааны нийтлэг журам” 
(ХЗДХС-ын 2021.10.06-ны А/222 дугаар тушаалаар батлагдсан)-аар архив, бичиг хэрэг 
хариуцсан ажилтнуудад зориулсан 2 удаагийн сургалтанд ахлах мэргэжилтэн Б.Тодмаа 
хамрагдсан.  
 

Бусад үйл ажиллагаа 
 

Статистикийн хэлтэс нь үндсэн үүрэгт ажлаас гадна дүүргийн удирдлагуудаас өгөгдсөн 
үүрэг даалгаврыг тухай бүр цаг хугацаанд нь чанартай хийж гүйцэтгэн ажиллаж 
хэвшсэн. Тухайлбал:  

• Тус хэлтэс нь Хан-Уул дүүргийн 11, 17-р хороотой 2022 онд хамтран ажиллах ажлын 
төлөвлөгөөг батлан ажиллаж байна. 2022 оны 5 сард хүүхдийн эрхийг хамгаалах 
өдрийг тохиолдуулан зорилтот өрхийн хүүхдүүдэд бэлэг, хичээлийн хэрэгсэл өгч 
хамтран ажиллав.  

• Хэлтсийн дарга, ахлах мэргэжилтэн дүүргийн хороо хуваах ажлын хэсэг, малчны 
тэтгэвэр тогтоолгох асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хэсэгт захирамжаар батлагдсан 
үүрэг чиглэлийн дагуу хамтран ажилласан. 

• Статистикийн хэлтсийн хамт олон 2022 оны эхний 6 сард “Хоггүй Хан-Уул”, "Бүх 
нийтээр мод тарих” аяны хүрээнд зохион байгуулагдсан 4 удаагийн хог цэцэрлэгээ, 
2 удаагийн цас цэвэрлэгээний ажил, 1 удаагийн мод тарих ажлуудад хуваарийн 
дагуу хийж, холбогдох илтгэх хуудсыг тухай бүрт нь тайлагнаж ажилласан.  

 
 

 

 

 



  

13 

 

ХАВСРАЛТ  

Хүснэгт 1. Албан ёсны статистикийн мэдээний дамжуулалт, бодит байдал 

 

ҮСХ-ны даргын тушаалаар баталсан 
мэдээний нэр,  

маягтын № 

ҮСХ-нд 
дам-

жуулах 
мэдээний 

тоо 

хугацаанд 
нь 

дамжуул-
сан 

мэдээний 
тоо 

Алдаа-
тай 

дамжуул
-сан 

мэдээ-
ний тоо 

Мэдээ 
дам-

жуулал
т, хувь 

Мэдээ-
ний 

бодит 
байдал, 

хувь 

1 
Аж ахуйн нэгж байгууллагын 
үйл ажиллагааны 
дэлгэрэнгүй мэдээ 

ААНБ-1 1721 1721  100.0 100.0 

2 
Аж ахуйн нэгж байгууллагын 
үйл ажиллагааны хураангуй 
мэдээ 

ААНБ-2 884 884  100.0 100.0 

3 
АҮ-н салбарын үйлдвэрлэлт 
мэдээ 

АҮ-1 1048 1048  100.0 100.0 

4 
Цахилгаан эрчим хүчний 
баланс 

АҮ-2 7 7  100.0 100.0 

5 Дулаан эрчим хүчний баланс АҮ-3 3 3  100.0 100.0 

6 
Олборлосон нүүрсний 
баланс   

АҮ-4 3 3  100.0 100.0 

7 
Үйлдвэрлэгчийн үнийн сарын 
мэдээ 

ҮҮМ-1 210 210  100.0 100.0 

8 
Өрх, хүн амын нийгмийн 
зарим үзүүлэлтийн судалгаа  

НЗҮ-1 21 21  100.0 100.0 

9 
Зочид буудлын үйл 
ажиллагааны сарын мэдээ 

 
ЗБ-1 а 

45 45  100.0 100.0 

10 
Зоогийн газрын үйл 
ажиллагааны сарын мэдээ 

 
ЗГ-1а 

332 332  100.0 100.0 

11 
Зочид буудал, зоогийн 
газрын үйлдвэрлэгчийн 
үнийн индекс 

 
ҮСҮ-1 

12 12  100.0 100.0 

12 
Зочид буудлын үйл 
ажиллагааны хагас, жилийн  
мэдээ  

ЗБ-1а 60 60  100.0 100.0 

13 
Зоогийн газрын үйл 
ажиллагааны  хагас, жилийн   
мэдээ  

ЗГ-1а 585 585  100.0 100.0 

14 

Худалдаа эрхэлдэг аж ахуй 
нэгжийн аймаг, нийслэл дэх 
үйл ажиллагааны сарын 
мэдээ  

ХУ-2 42 42  100.0 100.0 

15 
Худалдаа эрхэлдэг аж ахуй 
нэгжийн үйл ажиллагааны 
сарын мэдээ  

ХУ-1 22 22  100.0 100.0 

16 
Тээврийн хэрэгсэл тоног 
төхөөрөмжийн импортын 
үнийн судалгаа 

ТХТТҮ-1 276 276  100.0 100.0 

17 Худалдааны үнэ ХСҮ 42 42  100.0 100.0 

18 
Барьцаалан зээлдүүлэх 
үйлчилгээ 

БЗҮ 15 15  100.0 100.0 

19 Худалдааны цэгийн тоо БР-3 21 21  100.0 100.0 

20 Бизнес регистр БР-1 1003 1003  100.0 100.0 

21 
Эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны ажил эрхэлдэг 
байгууллагын улирлын мэдээ 

  ЭШС-1 

 

138 138  100.0 100.0 

22 
Тээврийн салбарын 
тээвэрлэлтийн улирлын 
мэдээ  

Т-1 29 29  100.0 100.0 
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23 
Радио, телевизийн үйлчилгээ 
үзүүлэгч байгууллагын 
улирлын мэдээ /МХХ-4/ 

МХХ-4 
               

14  
                   

14 
 100.0 100.0 

24 

Тоон контент үйлдвэрлэлийн 
чиглэлээр үзүүлэгч 
байгууллагын улирлын мэдээ 
/МХХ-5/ 

МХХ-5 
               

6 
                   

6 
 100.0 100.0 

25 
Шуудангийн үйлчилгээ 
үзүүлэгч байгууллагын 
улирлын мэдээ /МХХ-6/ 

МХХ-6 
               

8 
                   

8 
 100.0 100.0 

26 

Мэдээллийн технологийн 
чиглэлээр үзүүлэгч 
байгууллагын улирлын мэдээ 
/МХХ-8/ 

МХХ-8 
               

8 
                   

8  
 100.0 100.0 

27 
Тээврийн байгууллагын 
үнийн судалгаа 

ҮСҮ-1 12 12  100.0 100.0 

28 
Мэдээлэл, харилцаа 
холбооны салбарын үнийн 
судалгаа 

ҮСҮ-1 2 2  100.0 100.0 

29 
Мал төллөлт төл бойжилтын 
мэдээ  

ХАА-1 12 12  100.0 100.0 

30 
Том малын зүй бус 
хорогдлын мэдээ 

 
ХАА-2 

18 18  100.0 100.0 

31 
Жимс жимсгэний талбай, 
хураасан ургацын мэдээ 

өрх 89 89  100.0 100.0 

аанб 14 14  100.0 100.0 

32 
Мах боловсруулах үйлдвэрт 
бэлтгэсэн мал, махны мэдээ 

ХААБ-1 4 4  100.0 100.0 

33 
Мал эмнэлгийн үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн 
нэгжийн улирлын мэдээ 

МЭ-1 12 12  100.0 100.0 

34 
Сүм хийдийн үйл 
ажиллагааны улирлын мэдээ 

СХ-1 36 36  100.0 100.0 

35 
Сонин сэтгүүлийн жилийн 
эцсийн мэдээ 

СС-1 7 7  100.0 100.0 

36 
Хэвлэгдсэн ном товхимлын  
жилийн эцсийн мэдээ  

 
ХТ-1 

6 6  100.0 100.0 

37 
Барилга угсралт, их 
засварын улирлын мэдээ 

ББО-1 999 999  100.0 100.0 

38 
Барилгын өртөг индекс 
тооцох судалгаа улирлын 
дүнгээр 

ББӨ-1 50 50  100.0 100.0 

39 
Ашиглалтанд оруулсан орон 
сууцны мэдээ 

ОС-3 9 9  100.0 100.0 

40 
Орон сууцны үнэ улирлын 
мэдээ 

ОСҮ 126 126  100.0 100.0 

41 
Аялал жуулчлалын үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг ААНБ-
ын улирлын мэдээ 

АЖ-1 160 160  100.0 100.0 

42 

Мэргэжлийн түр сургалтын 
үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж 
ахуйн нэгж, байгууллагын 
улирлын мэдээ 

 
МТС-1 

23 23  100.0 100.0 

43 
Төрийн бус байгууллагын 
улирлын мэдээ 

 
ТББ-1 

56 56  100.0 100.0 

44 
Сууц өмчлөгчдийн холбооны 
улирлын мэдээ 

 
СӨХ-1 

93 93  100.0 100.0 

45 
Хэрэглээний үнийн сарын 
мэдээ 

 
ҮНЭ 

72 72  100.0 100.0 

46 
ААНБ-ын хөрөнгө 
оруулалтын мэдээ 

ХО-1 138 138  100.0 100.0 

47 
Иргэдийн инфляцын 
хүлээлтийн судалгаа 

 384 384  100.0 100.0 

 
Дүн  8877 8877  100.0 100.0 
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