Алаг адуун овогт Сандагийн Дуламсүрэн миний амьдралын 61 жилийн намтар,
дурсамж
Дуламсүрэн
миний бие нь 1952 оны хавар Ховд аймгийн Дарви сумын
Баясгалантын амны ,,цагаан чулуут,, хэмээх газар төрсөн гэж аав ээж минь ярьдаг
боловч тэр үеийн хүн амын бүртгэл тодорхой бус цаг хугацаа харгалзахгүй
төрсөний гэрчилгээ гэж байгаагүйгээс 11 сард төрсөн гэж бүртгэгдсэнээр одоог
хүрчээ.
Би 13 хүүхэдтэй айлын 7 дахь нь буюу ах нарынхаа хүсэж мөрөөдөж байснаар
аргалын хуурай нойтонг мэдрэх анхны охин дүү нь болж төрсөн аав, ээжийн амин
эрдэнэ байлаа. 8 нас хүртэлээ аав ээждээ эрхэлж, аргал түлш түүх, хонь хурга
эргүүлэх, ямаа саах зэрэг ажлуудыг төвөггүй хийдэг хүүхэд байсан гэж аав ээж минь
ярьдаг. 8 нас хүрсэнээр Дарви сумын бага сургуульд орж малчин айлын хүүхэд учраас
том ахындаа суудаг байв. Гэр орноосоо хол байж үзээгүй байсан учир гэрээ маш их
санадаг, шөнө орондоо уйлдаг, хаяа аав ээжийгээ ирээд буцахад нь гэрийнхээ гадаа
үлдэж, явсан зүг рүү нүдээ чилтэл харж /Хүргэн хүү киноны Бумаа эмгэн шиг / суусаар
далд орохоор нь гэртээ ордог тийм хариугүй хүүхэд байж билээ.
Бага сургуулийг 1964 онд ,,Онц,, дүнтэй 5 онцын эзэн төгсч байлаа. Ингээд
1964-1968 онд Ховд аймгийн Зэрэг сумын 8 жилийн дунд сургуульд шилжин суралцсан.
8 жилийн сургуульд суралцахаар явахдаа бага сургуульд орж байснаа бодоход том
болсон том ангийн сурагч болж байгаа гэсэн утгаараа өөр болсон байсан. Гэхдээ....л
гэрээ санадаг, уйлдаг уяхан зан минь хэвээрээ.... одоо ч тэр зан хэвээрээ шүү
төрөлхийн юм байлгүйдээ.
8 жилийн сургуульд суралцаж байх хугацаанд дурсамжтай зүйлүүд бас байсан.
Ховд аймгийн Зэрэг сум нь эргэн тойрон маш өндөр уулуудтай хаварт маш их хүчтэй
шуурга шуурдаг. Уул хүнгэнээд хуй босвол заавал шуурга шуурдаг. Шуурга шуурсан үед
байшингуудын дээвэр хуурдаг, хашаа хаалга нурдаг, цонхны шил эрээн цоохор
болтолоо хонхойдог. Шуурга болсоны дараа хүүхдүүдэд нурсан хашаа хаалга босгох,
хийссэн дээврийн төмөр цуглуулах гэх мэт маш их ажил гардаг байв. Нэг удаагийн
шуурганаар миний хичээлдээ өмсдөг хошмогтой хөвөнтэй дээл /тэр үеийн форм/-ийг
хэдүүлээ нөмөрч яваад шуурганд дийлэлгүй хийсгээд дараа нь төмөр цуглуулахдаа
хайгаад ч олоогүй. Тэр үед бидэнд мөнгө төгрөг ховор ганц хоёр төгрөг байвал
түүгээрээ хатсан цагаан пераник авна түүнийгээ хоёр чулууны хооронд хагалж иднэ
мөн арай олон тоотой үзэм авч бие биеэндээ тоолж зээлдэг эргүүлж авдаг тийм л
түүхтэй хүүхдүүд байсандаа. Бас хавар болоход дотуур байр нь маш их чийгтэй учраас
хүүхдүүд маань чийгэнд хөл гуя нь хөх эрээн болж явж чаддагүй болдог үе ч байсан.
Энэ нөхцөл байдалд бид шантарч оргож босгож байгаагүй.
Би 8 дугаар анги төгсөхдөө онц төгсөөгүй ч 10 жилийн сургуульд дэвшин суралцах
боломжтой байсан. Гэвч өөрийн хүсэлтээр Улаанбаатар хотод ах нар дээрээ ирэх
сонирхолтой байсан учир Худалдааны техниккумын төлөвлөгөө эдийн засгийн ангид
орж суралцах болсон.
Ингээд 1968 онд Улаанбаатар хотын худалдааны техниккумд орж суралцаад 1971
онд төгсөж Худалдаа бэлтгэлийн яамны томилолтоор Төв аймгийн Худалдаа
бэлтгэлийг удирдах газар хуваарилагдан ирж төлөвлөгөөний хэлтэст төлөвлөгч -эдийн
засагчаар ажиллаж ажлын гараагаа эхлэж байлаа. Манай ангийн төгсөлтийн өмнөх
дадлага Төв аймагт хийгдсэн ба Би Мөнгөнморьт сумын Худалдаа бэлтгэлийн ангид 45
хоног дадлага хийсэн нь Төв аймагт хуваарилагдах суурь нь болсон байхаа.

За ингээд Төв аймгийн Бараа татан авалт, борлуулалт, нийтийн хоол, ноос, ноолуур,
түүхий эд бэлтгэлийн 70 гаруй нэр төрөл/ ямааны сахал сүүлнээс эхлээд үнэг, хярс,
ятуу шувуу ...гэх мэт /-ийн төлөвлөгөөг Хэлтсийн дарга /Нямсүрэн гэж алаг нүдэн
сайхан хүүхэн/-тайгаа хамтран 29 сумаар, жилээр, улирлаар, сараар төлөвлөж
гүйцэтгэлийг долоо хоногоор гаргадаг маш их ачаалалтай ажилд ёстой л нойр хоолоо
хасан залуу насны аагаар гүйцэтгэж байсан юм шиг одоо санагддаг. Тэр үед утас
холбоо одоотой адилгүй, техник хэрэгсэл нь орос, хятад сампин, гараар эргүүлдэг
арифмометр л байсандаа. Мэдээ сумдаас утсаар авна. Байна уу байна уу гэсээр нэг юм
авна авсаныгаа нэгтгээд өнөө олон нэрээрээ сумдаараа төлөвлөгөөний биелэлтийн
хувийг өнөө л эргүүлдэг машинаараа гаргана. Гаргасаны дараа /А-3-ын цаасаар 10-аад
хуудас/ сумын нэртэй цаасан дээр 4 хувь хортой цаас хийж хортой харандаагаар хуулж
8 хувь олшруулж аймгийн товчоо захиргааны гишүүд, статистикийн хэлтэст
танилцуулдаг байлаа.
1978 онд худалдааны салбарын мэдээлэл аймгийн захиргаанд шилжиж
мэдээллэлээ дагаж статистикийн товчоо байхад нь ирж ажилласан. Энд ирсэн нэг
ололттой тал нь төлөвлөлт хийхээ больсон, мөн хортой цаасан дээр хуулахаа больж
бичээчээр бичүүлж радтороор олшруулдаг болсондоо.
Энэ үеэс улс орны хөгжил, техникийн дэвшил ололт амжилт сайжирч ажиллах
нөхцөл бололцоо жил ирэх дутам дээшилсээр одоогийн энэ сайхан хөгжилд хүрсэн.
Улсад ажилласан 40 гаруй жилийн хугацаанд ажил амьдралд олон сайхан дурсамжтай
үйл явдал тохиолдож байсан. Заримыг дурдвал:
Ажлын маань анхны гараа ХБУГ-рын дарга Гончиг, Төлөвлөгөөний хэлтсийн
дарга Нямсүрэн нар 7 жилийн хугацаанд намайг асар их дадлага, туршлага, хатуужил,
тэвчээртэй болгож өгсөн. Би тэр үед шинэ ирсэн газартаа дасаж чаддаггүй нэг хэсэгтээ
л хуучин өрөөндөө очиж ажлаа хийдэг байсан.
Аймгийн Ардын Депутатын Хурлын Гүйцэтгэх Захиргааны Статистикийн товчоонд
ирж ажилласан нь надад мөн л олон сайхан дадлага туршлагатай хүмүүстэй учруулж
өгсөн. Тэр үед ажиллаж байсан хэлтсийн дарга Л.Нацагдорж, ахлах мэргэжилтэн
Ц.Бямбаа, мэргэжилтэн С.Амарбат, Д.Аюуш, Хөвсгөл аймгийн статистикийн хэлтсийн
мэргэжилтэн Даваахүү, Завхан аймгийн статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн Базарсад
гээд олон хүний туршлагыг эзэмшиж ажиллаж байсан.
1980-1990 онд хариуцсан салбарын мэдээллийн үнэн зөвийг орон нутагт очиж
хянаж шалгах ажил их хийгддэг байсан. Жишээ нь: Ноос, ноолуур, арьс шир, ангийн
үсний мэдээллийг шалгана гэхэд Худалдаа бэлтгэлийн ангийн бэлтгэлийн эрхлэгчийн
орлогын падааныг нэг бүрчлэн түүж дүнг гарган мэдээтэйгээ тулгадаг бараа
борлуулалтыг ч ялгаагүй тэгж л шалгадаг байсан тэгэхэд 100 гр-аас 1 кг юмуу 1
ширхэгээс илүү зөрүү гардаггүй байсандаа. Энэ нь мэдээлэл маш нарын үнэн зөв
гардаг байсны баталгаа юм.
Ийм үнэн зөв мэдээлэл гаргах асуудлыг сумын орлогч дарга хариуцдаг байсан ба
Жаргалант, Сүмбэр, Эрдэнэсант, Батсүмбэр, Баян, Дэлгэрхаан, Баянжаргалан сумдын
орлогч дарга Баярхүү, Пагам, Чүлтэм, Алтанхүү, Доржсүрэн, Жадамбаа, Дамдинпүрэв
зэрэг олон хүнийг одоо ч дурсахад таатай байдаг.
40 гаруй жил ажиллахдаа үндсэн ажлаасаа гадна олон нийтийн ажил хурал
цуглаан, лекц дугуйлан, сургалт сурталчилгаанд тогтмол оролцож, ёслол хүндэтгэлийн
үйл ажиллагаанд хүндлүүлж байсан бол, хэлтсийн нярав, бичиг хэрэг бичээч, архивч,
хүлээн авалтын ресепчин,/дүүриймаа/ зэрэг ажлуудыг боломжийн хэмжээнд хийж
гүйцэтгэж байсандаа.
Харин өөрийнхөө муугаас дээд мэргэжил гэдгийг эзэмшиж чадаагүй хүндээ. 2 ч
удаа шалгалтанд орж босго оноо гэдэгт нь хүрээгүй. Сүүлийн шалгалтанд орох

боломжтой байсан боловч хамт орсон нөхөр маань 1 нэг бодлогыг бодож бие биеэндээ
дамжуулах төлөвлөгөөтэй орсон чинь миний дамжуулсан материалыг бид 2-ын дунд
эгнээд суусан Мөнхжаргал /мөрөн дэлгүүрт худалдагч байсан/ замаас нь авч өөрөө
хуулаад нөгөө нөхөрөөс ирэх материалыг бас авч хуулаад тэр нөхөр шалгалтанд
тэнцэж бид 2 хасагдаж байж билээ.
Би дээд сургууль төгсөөгүй ч ҮСГ, Статистикийн хэлтсийн хамт олны дэмжлэгээр
Монгол, Орос, Хятад, Япон орнуудад мэргэжил дээшлүүлэх, эзэмших курс дамжаанд
суралцаж өөрийн хариуцан гүйцэтгэж байсан ажлыг зохих хэмжээнд гүйцэтгэсэн гэж
төр засаг, газар хэлтэс маань Хөдөлмөрийн гавъяаны Улаан тугийн одонгоос доошоо
бүхэл шатны шагнал урамшилыг хүртээсэн. Үүгээрээ би хамт олон, үр хүүхэд, хань
ижил, аав ээж, ах дүү нартаа бахархагдаж ирсэндээ.
Би өөрийнхөө мэргэжил, ажиллаж байсан ажил мэргэжил, алдар гавъяагаа
тодорхойлвол дараахи хүснэгтүүдээс харж болно.
Ìýðãýæèë: Төлөвлөгч -ýäèéí çàñàã÷

Аæèëëàæ áàéсан ãàçàð:
¹

Àæëûí ãàçðûí íýð

1.Òөв àéìãèéí Худалдаа
бэлтгэлийг удирдах
газарт
2. Àéìãèéí ÀÄÕ-ûí
ã¿éöýòãýõ çàõèðãààíû
ñòàòèñòèêèéí òîâ÷îîíä
3.Àéìãèéí ñòàòèñòèêèéí
хэлтэст
4. Àéìãèéí сòàòèñòèêèéí
õýëòýñò
5. Тус хэлтэст гэрээт
ажилтан

Õóãàöàà

Ýðõýëñýí àæèë

1971‐07‐19
1978‐01‐20

Төлөвлөгч
Ýäèéí çàñàã÷
Ñòàòèñòèê÷-ýäèéí
çàñàã÷

1978 -1990
1990-2005

Ñòàòèñòèê÷-ýäèéí
çàñàã÷

2005‐2011

Àõëàõ ñòàòèñòèê÷

2011 оноос одоог
хүртэл

Судлаач ажилтан

Шàãíàãäàæ áàéñàí øàãíàëóóä:
¹
Øàãíàëûí íýð
1. Àëòàí ãàäàñ îäîí

1981-07

øàãíóóëàõ ¿íäýñëýë
îí óäààí æèë ¿ð á¿òýýëòýé
àæèëëàñàí
îí óäààí æèë ¿ð á¿òýýëòýé
àæèëëàñàí
îí óäààí æèë ¿ð á¿òýýëòýé
àæèëëàñàí

4.Àðäûí õóâüñãàëûí 70
æèëèéí îéí ìåäàëü

1991-07

îí óäààí æèë ¿ð á¿òýýëòýé
àæèëëàñàí

5.Àðäûí õóâüñãàëûí 80
æèëèéí îéí ìåäàëü

2001-07

2.Хөдөлмөрийн гавъяаны
Улаан тугийн одон
3.Àðäûí õóâüñãàëûí 60
æèëèéí îéí ìåäàëü

Õýäýí îíä

2003‐06
2008‐11

îí óäààí æèë ¿ð á¿òýýëòýé
àæèëëàñàí

6.Àðäûí õóâüñãàëûí 90
æèëèéí îéí ìåäàëü

2011-07

7. Төв аймаг байгуулагдсаны 90
æèëèéí îéí ìåäàëü
2013-07
8.Á¿ðòãýë, ñòàòèñòèêèéí òýðã¿¿íèé àæèëòàí òýìäýãýýð
9.Òºðèéí çàõèðãààíû òýðã¿¿íèé àæèëòàí òýìäýãýýð
10. Монгол ардын намын òýðгүүний ажилтан тэмдэгээр

îí óäààí æèë ¿ð á¿òýýëòýé
àæèëëàñàí

1993-06

á¿ðòãýë, ñòàòèñòèêèéí àæèëä
¿ð á¿òýýë ãàðãàí àæèëëàñàí

2009-10

Òºðèéí çàõèðãààíû àëáàíä
¿ð á¿òýýë ãàðãàí àæèëëàñàí

2013‐07

11. ҮСХ-ны дурсгалын

гэрчилгээ

îí óäààí æèë ¿ð á¿òýýëòýé
àæèëëàñàí

2001-07

Монгол ардын намд оруулсан
хувь нэмрийг үнэлж\
îí óäààí æèë ¿ð á¿òýýëòýé
àæèëëàñàí учир хүндэт
дэвтэрт бичигдсэн

12.V,VI,VII òàâàí æèëèéí
ãàâøãàé÷
1975, 1981, 1986

õºäºëìºðèéí àìæèëò ãàðãàñàí

Аëáàí ¸ñíû ñòàòèñòèêèéí ¿éë àæèëëàãààíû îðîí íóòãèéí ò¿âøèíä òàâèãäñàí
çîðèëò, ÷èã ¿¿ðãèéã ìýðãýøëèéí ò¿âøèíä ýðõëýí ã¿éöýòãýæ, ñòàòèñòèêèéí ¿ç¿¿ëýëòèéí
ñèñòåìèéã áîëîâñðîíãóé áîëãîí ìºðä¿¿ëæ, ¿ð á¿òýýë ãàðãàí ìýäýýëëèéí ¿íýí çºâ,
áîäèò øóóðõàé áàéäëûã õàíãàõàä ººðèéí ñàíàà÷ëàãà, ìýðãýæëèéí óð ÷àäâàðûã
ýçýìøèí àæèëëàæ байв.
Сòàòèñòèêèéí àëáàíä àæèëëàõ õóãàöààíäàà ¿å ¿åèéí ñòàòèñòèêèéí àëáàíû ºìíº
òàâèãäñàí çîðèëò ÷èã ¿¿ðãýý ìýðãýæëèéí ò¿âøèíä òîãòìîë áèåë¿¿ëæ èðñýí. ßëàíãóÿà
1990 îíîîñ ñòàòèñòèêèéí ¿ç¿¿ëýëòèéí ñèñòåìèéã çàõ çýýëèéí çàð÷èìä øèëæ¿¿ëýõ
àæëûã àéìàã, îðîí íóòãèéí ò¿âøèíä íýâòð¿¿ëýõ àæèëä чухал ¿¿ðýã ã¿éöýòãýñýí гэж үздэг.
Òóõàéëáàë: ÄÍÁ-èéã òîîöîõ, îëîí óëñûí ýäèéí çàñãèéí ñòàíäàðò àíãèëëûã íýâòð¿¿ëýõ,
¿íèéí èíäåêñèéã áîëîí èíôëÿö òîîöîõ, àæ ¿éëäâýðèéí ñàëáàðûí á¿òýýãäýõ¿¿íèé
àíãèëëûã íýâòð¿¿ëýõ, ñòàòèñòèê á¿ðòãýëèéã êîìïüþòåðò áîëîâñðóóëàõ àæëóóäûã àíõ
ñàíàà÷ëàí õýðýãæ¿¿ëñýí.
Ñòàòèñòèêèéí òóõàé õóóëü, òºð çàñãèéí ãàçðûí øèéäâýð áîëîí ¯ÑÃ-ààñ áàòàëñàí
ìýäýý òàéëàí, òîîëëîãî, ñóäàëãààã àëáàí ¸ñíû ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëëèéí ò¿âøèíä
àéìãèéí õýìæýýíä áèå äààñàí õàðààò áóñ çàð÷ìààð ýðõëýí ÿâóóëàõ, ýäèéí çàñàã,
íèéãìèéí àìüäðàëûí áîäèò áàéäëûã ñòàòèñòèê àðãààð ñóäëàí, íóòàã äýâñãýðòýý áàéãàà
ºì÷èéí á¿õ òºðëèéí ñòàòèñòèêèéí ìýäýýëýã÷äýýñ ìýäýýëëèéã õóãàöààíä íü ãàðãóóëàí
àâ÷ íýãòãýí ¯ÑÃ-ò ìýäýýëýõ, òàíèëöóóëãà ä¿ãíýëò õèéæ àéìãèéí óäèðäëàãà, èðãýäèéã
ìýäýýëëýýð ¿éë÷ëýõ, õýâëýí íèéòëýõ, ìýäýýëëèéí ñàí áàéãóóëàõ ¿¿ðãýý øààðäëàãын
áèåë¿¿ëæ байсан.
Аæ àõóéí íýãæ¿¿äýýñ ãàðàõ àëáàí ¸ñíû ñòàòèñòèê ìýäýýíèé ãðàôèêèéã îíû ýõýíä
øèíý÷ëýí çààâàð ìàÿãòûí õàìò õ¿ðã¿¿ëýí ìºðäºí àæèëëàñíààð õàðèóöàí ãàðãàäàã
ìýäýý, òàéëàíãèéí èðö, ãàðãàëòûí ÷àíàð, õàìðàëòàíä áàéíãà àõèö ãàð÷ òàñàëäàë,

õîæèìäîëã¿é ãàðãàæ õýâøүүлсэн. Ìºí àéìãèéí õýìæýýíèé аж үйлдвэр, барилга, орон сууц
нийтийн аж ахуй, худалдаа, нийтийн хоол, үнэ, үнийн индекс, îëîí íèéò áèå õ¿íä ¿ç¿¿ëýõ
¿éë÷èëãýýíèé ñàëáàðóóäûí 370-465 àæ àõóéí íýãæ¿¿äèéí òàéëàí òýíöëýýñ äîòîîäûí
íèéò á¿òýýãäýõ¿¿í, ¿íäñýí áà ýðãýëòèéí õºðºíãº, õºðºíãº îðóóëàëò, öàëèíãèéí ñàíãèéí
ñóäàëãàà çýðãèéã 1996 îíîîñ ýõëýí ¯ÑÃ-ààñ áàòàëñàí øèíý àðãà÷ëëûí äàãóó æèë á¿ð
òîîöîæ áîëîâñðîíãóé áîëãîæ, àéìãèéí ò¿âøèíä ¿íäýñíèé òîîöîîíû ñèñòåìèéã
íýâòð¿¿ëýõ, ñòàòèñòèêèéí îëîí óëñûí ò¿ãýýìýë àðãà ç¿éã ýçýìøèõ ÷èãëýëýýð àæèëëàæ,
ýäãýýð ñóäàëãààíóóä íü óäèðäëàãûí øèéäâýð ãàðãàõ, áîäëîãî áîëîâñðóóëàõ, õºòºëáºð
õýðýãæ¿¿ëýõ ¿íäñýí ñóóðü ìàòåðèàë áîëæ ÷àäñàíä îðøèíî.
Á¿ðòãýë-ñòàòèñòèê-ìýäýýëëèéí àæèëä îð÷èí ¿åèéí ïåðñîíàëü êîìïþòåðèéã
àøèãëàõ àæëûí àéìãèéí àíõäàã÷èéí íýã áîëæ õàðèóöñàí ñàëáàðûí á¿õ ìýäýýëýë,
ñóäàëãààã 1990 îíîîñ òîîí áîëîí ¿ñãýí ìýäýýëýë áîëîâñðóóëæ, øàëãàæ, ¿ð ä¿íãèéí
õ¿ñíýãò õýâëýæ àâàõ çîðèóëàëòòàé MSDOS ñèñòåìèéí îð÷èíä àæèëëàäàã SC4, EDIT
çýðýã ïðîãðàììóóäûã; 1995 îíîîñ WINDOWS-3.11; 95; 97; 2000 ñèñòåìèéí îð÷èíä
àæèëëàäàã WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCESS çýðýã õýðýãëýýíèé ïðîãðàììóóäûã
¿å øàòòàéãààð, ýðýìáý öýãöòýé, áîãèíî õóãàöààíä ýçýìøñíýýð æèëèéí ýöñèéí áîëîí
óëèðàë, ñàðóóäûí ìýäýý, òàéëàí, ñóäàëãààã ºíãº ¿çýìæ ä¿ðñëýë ñàéòàé áîëîâñðóóëàí
õýðýãëýã÷èä ¿éë÷èëæ ìýðãýøñýí þì.
2001 îíîîñ ñòàòèñòèêèéí á¿òýýãäýõ¿¿í ¿éë÷èëãýýã öààñã¿é òåõíîëîãèä øèëæ¿¿ëýõ
÷èãëýëýýð àæèëëàæ хариуцсан салбарын мэдээллийг ñòàòèñòèêèéí õýëòñèéí WEB
ñàéòàä áàéðëóóëæ õýðýãëýã÷èä õóðäàí øóóðõàé ¿éë÷èëäýã áîëñîí. \
1999 îíîîñ õîéøèõ òºðèéí çàõèðãààíû àëáàí õààã÷èéí ¿éë àæèëëàãààíû ìýðãýæëèéí
òºâøíèé æèëèéí ýöñèéí ¿íýëãýýãýýð 7 æèë äàðààëàí “À“ ¿íýëãýýòýé ä¿ãíýãäýæ á¿õ
øàòíû ìºíãºí óðàìøóóëëààð øàãíàãäñàí.
1979, 1989, 2000, 2010 îíû õ¿í àì, îðîí ñóóöíû óëñûí òîîëëîãóóä, 1998, 1999,
2003, 2004, 2005,2010 îíû õ¿í àìûí íºõºí ¿ðæèõ¿éí ýð¿¿ë ìýíäèéí, àæèë ýðõëýëòèéí,
õ¿¿õýä-õºãæèë, õºäºº àæ àõóéí, өрхийн нийгэм эдийн засгийн ò¿¿âýð ñóäàëãààíóóäûã
àéìãèéí õýìæýýíä çîõèîí áàéãóóëæ ÿâóóëàõàä îðîëöîæ òîîëëîãî, ñóäàëãààíû àõëàã÷,
òîîëîã÷îîð èäýâõèòýé àæèëëàí àíõäàã÷ ìýäýýëëèéã ¿íýí çºâ, àëäàà ìàäàãã¿é á¿ðä¿¿ëýí
áîëîâñðóóëæ ãðàôèêò õóãàöààíä íü ÷àíàðûí ºíäºð òºâøèíä õîëáîãäîõ ìàòåðèàëûã
òóøààæ байв.
Сòàòèñòèêèéí àæèë ¿éë÷èëãýýã îíëàéí õýëáýðò øèëæ¿¿ëж, õýðýãëýã÷èä ¿éë÷ëýõ
àæëóóäûã õýðýãæ¿¿ëж 42 æèë òàñðàëòã¿é àæèëëàõäàà çºâõºí á¿ðòãýë ñòàòèñòèêèéí
àæëûã äàãíàí ã¿éöýòãýæ èðñýí.
Аëáàí ¸ñíû ñòàòèñòèêèéí ¿éë àæèëëàãààíû îðîí íóòãèéí ò¿âøèíä òàâèãäñàí
çîðèëò, ÷èã ¿¿ðãèéã ìýðãýøëèéí ò¿âøèíä ýðõëýí ã¿éöýòãýæ, ñòàòèñòèêèéí ¿ç¿¿ëýëòèéí
ñèñòåìèéã áîëîâñðîíãóé áîëãîí ìºðä¿¿ëæ, ìýäýýëýëä àæ àõóéí íýãæ, àëáàí ãàçðóóäûã
õàìðóóëàõ, ìýäýýëëèéí ¿íýí çºâ, áîäèò øóóðõàé áàéäëûã õàíãàõàä ººðèéí ñàíàà÷ëàãà,
ìýðãýæëèéí óð ÷àäâàðûã ýçýìøèí àæèëëàæ áàéãàà гэж боддог.
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