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УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН 2016 ОНД
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт
Хөтөлбөр, хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ
1

Арга хэмжээ /гарц/-ний шалгуур
үзүүлэлт /тоо, чанар, хугацаа/-ийн
хүрэх түвшин

Хүрэх үр дүнгийн шалгуур
үзүүлэлтийн хүрэх түвшин

2

3

Төсөв
/мян.
төг/

Хариуцах
нэгжийн
нэр /эсвэл
менежерий
н нэр/

4

5

Нэг. Монгол Улсын засгийн газрын 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
1.Нэг
цонхын
үйлчилгээг
нэвтрүүлснээр иргэн зөвхөн нэг
цонхоор, нийтийн нэг албан
хаагчтай
харьцах
зарчмыг
тогтоож, бусад шат дамжлагад
төрийн
байгууллагууд
хоорондоо
харьцах
замаар
иргэдэд үйлчилнэ.

2.
Хэвлэл
мэдээллийн
хэрэгслийн
хувь
эзэмшил,
орлогыг
ил
тод
болгож,
хэвлэлийн байгууллагуудын бие
даасан байдлыг дээшлүүлж,
иргэний хэвлэн нийтлэх эрх
чөлөөг баталгаажуулна.

-Төрийн үйлчилгээнд цахим програм
хангамж бүхий нээлттэй үйлчилгээг
нэвтрүүлж, иргэдээс байгууллага,
албан хаагчдад хандаж тавьсан
хүсэлт, саналыг хүлээн авсан
ажилтан өөрөө хариуцан бусад
төрийн байгууллага, ажилтантай
цахим
шуудангаар
хууль
тогтоомжийн дагуу харилцан хариу
авч,
хүсэлт
гаргасан
иргэнд
үйлчилдэг тогтолцоонд шилжинэ.
/Жилдээ/

-Төрийн үйлчилгээний хүртээмж
нэмэгдэж, үйлчилгээний шат
дамжлага багассан байна.

-Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг
бүртгэх үйл ажиллагааг нийтэл ил
тод,
чирэгдэлгүй
болгох арга
хэмжээг үе шаттай авч хэрэгжүүлнэ.
/Жилдээ/

-Төрийн үйлчилгээний хүртээмж
нэмэгдэж, үйлчилгээний шат
дамжлага багассан байна.

НБХАГ,
МБТГ,
Газар,
хэлтсүүд

250,0

ХЭБГ

Хоёр. Улсын бүртгэл, статистикийн үйл ажиллагааны эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох
1.1. Улсын бүртгэлийн хууль
тогтоомжийг
боловсронгуй
болгоно.
1.1.1. Иргэний бүртгэлийн тухай
хууль, Эд хөрөнгө өмчлөх эрх
түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн
бусад эрхийн улсын бүртгэлийн
тухай
хуулийн
шинэчилсэн
найруулгын төслийг УИХ-аар
батлуулах
бэлтгэл
ажлыг
хангана.

-Хуулийн шинэчилсэн найруулгын
төслийг
УИХ-аар
батлуулахтай
холбогдуулан
“Ажлын
хэсэг”-т
ажиллаж,
“Ажлын
хэсэг”-ийг
шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр
ханган ажиллана.
/Жилдээ, “Ажлын хэсэг”-т ажиллаж,
холбогдох мэдээ, мэдээллээр
ханган ажилласан байна./

-Хууль шинэчилсэн найруулгаар
батлагдсанаар
иргэн,
эд
хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн эрх
зүйн орчин боловсронгуй болно.

-

НБХАГ
ИБГ,
ЭХЭБГ

1.1.2. Монгол Улсын үндэсний
энгийн гадаад паспортыг олгох,
эзэмших, хадгалах журам”-ыг
Засгийн
газраар
батлуулах
бэлтгэл ажлыг хангана.

-Монгол Улсын үндэсний энгийн
гадаад паспортыг олгох, эзэмших,
хадгалах
журам”-ын
төслийг
боловсруулж,
эрх
бүхий
байгууллагад
хүргүүлэн,
шаардлагатай мэдээ, мэдээллээр
ханган ажилласан байна.
/II улиралд, бэлтгэл ажлыг бүрэн
хангасан байна./

-Монгол Улсын үндэсний энгийн
гадаад паспорт олгох, эзэмших,
хадгалах
эрх
зүйн
орчин
боловсронгуй болсон байна.

350,0

ИБГ

1.1.3. Хилийн чанадад ажиллаж
байгаа Монгол Улсын Дипломат
төлөөлөгчийн газраас иргэний
гэр бүлийн байдлын бүртгэлийг

-Хилийн чанадад ажиллаж байгаа
Монгол
Улсын
Дипломат
төлөөлөгчийн газраас иргэний гэр
бүлийн байдлын бүртгэлийг хөтлөх

-Хилийн чанадад суугаа Монгол
Улсын Дипломат төлөөлөгчийн
газраас бүртгэх иргэний гэр
бүлийн байдлын бүртгэл үнэн зөв

200,0

ИБГ

2
хөтлөх зааврыг Хууль зүйн
сайд, Гадаад хэргийн сайдын
хамтарсан
тушаалаар
батлуулах
бэлтгэл
ажлыг
хангана.

зааврын
төслийг
боловсруулж,
Хууль зүйн сайд, Гадаад хэргийн
сайдад хүргүүлэн, шаардлагатай
мэдээ,
мэдээллээр
ханган
ажиллана.
/III улиралд, бэлтгэл ажлыг бүрэн
хангасан байна./

тодорхой болсон байна.

1.1.4. Шинээр батлагдсан буюу
нэмэлт өөрчлөлт орсон хууль
тогтоомжтой уялдуулан дагаж
мөрдөх, дүрэм, журмыг тухай
бүр шинэчлэн боловсруулна.

-Шинээр батлагдсан буюу нэмэлт
өөрчлөлт орсон хууль тогтоомжтой
уялдуулан дагаж мөрдөх, дүрэм,
журмыг
тухай
бүр
шинэчлэн
боловсруулж, үйл ажиллагаандаа
мөрдөн ажиллана.
/Тухай бүр, дүрэм, журмыг
шинэчлэх ажил хийгдсэн байна/

-Хууль,
тогтоомжийн
хэрэгжилтийг ханган ажилласан
байна.

200,0

НБХАГ,
Бусад
газар,
хэлтэс

Гурав. Улсын бүртгэл, статистикийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэн хөгжүүлэх, бүртгэл, статистикийн
үйлчилгээний хүртээмж, шуурхай байдлыг нэмэгдүүлэх
2.1.
Улсын
бүртгэл,
статистикийн
мэдээллийг
хэрэглээнд оруулах дундын
өгөгдөл солилцооны системийг
ашиглалтад оруулна.
2.1.1.
Улсын
бүртгэл,
статистикийн мэдээллийн санг
уялдуулж, төрийн мэдээллийн
нэгдсэн санг бий болгох,
дундын өгөгдөл солилцооны
системийг ашиглах чиглэлээр
холбогдох арга хэмжээг авч
хэрэгжүүлнэ.

-Улсын
бүртгэл,
статистикийн
мэдээллийн
санг
уялдуулж,
ашиглах
чиглэлээр
холбогдох
бэлтгэл ажлыг хийнэ.
/Жилдээ, холбогдох тооцоо
судалгаа, бэлтгэл ажил
хийгдсэн байна/

-Улсын бүртгэл, статистикийн
мэдээллийн
нэгдсэн
сан
бүрдэх урьдчилсан нөхцөл
хангагдсан байна.

500,0

МБТГ,
ТСМГ

2.1.2.
Хуулийн
этгээдийн
бүртгэлийн санг статистикийн
бизнес регистрийн сантай; үл
хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн
санг хуулийн этгээд, иргэний
бүртгэлийн мэдээллийн сантай
холбож, уялдуулах боломжийг
судалж,
үйл
ажиллагааг
эхлүүлнэ.

-Хуулийн этгээдийн сан, үл хөдлөх
хөрөнгийн бүртгэлийн сан, иргэний
бүртгэлийн мэдээллийн сангийн
бүтцийг судалж, өөр хоорондоо
ялгаатай байдлыг нь тодорхойлж,
сангуудыг
холбох
боломжтой
түлхүүр үзүүлэлтүүдийг бий болгох
ажлууд хийгдэнэ.
/Жилдээ/

-Сангуудыг уялдуулах үндсэн
мэдээлэл тодорхой болж, арга
хэмжээний нэгдсэн төлөвлөгөө
боловсрогдсон байна.

232,4

НБХАГ,
МБТГ,
ТСМГ
холбогдох
газрууд

2.1.3.
Улсын
бүртгэл,
статистикийн мэдээллийн санг
төрийн бусад байгууллагуудын
сантай
уялдуулах
ажлыг
эхлүүлнэ.

-Төрийн бусад байгууллагуудад
байгаа
сангуудын
жагсаалтыг
гаргаж, тэдгээрийн одоогийн бүтэц,
бүрэлдэхүүнд
үнэлгээ
хийж,
уялдуулах техникийн бэлтгэлийг
хангана.
/Жилдээ/

-Улсын бүртгэл, статистикийн
санг төрийн бусад сангуудтай
уялдуулах нэгдсэн схем, үзэл
баримтлал
боловсрогдсон
байна.

-Өвөрхангай
аймгийн
Хархорин
суманд
эд
хөрөнгийн
эрхийн
бүртгэлийн
ePRS
системийг
нэвтрүүлэн, сумаас эд хөрөнгийн
эрхийн бүртгэлийн бүх төрлийн
үйлчилгээг үзүүлнэ.
/ePRS системийг III улиралд
нэвтрүүлэн, сумаас эд хөрөнгийн
эрхийн бүртгэлийн бүх төрлийн
үйлчилгээг үзүүлдэг
болсон байна./

Иргэн, хуулийн этгээд оршин
байгаа
сум
сууриндаа
эд
хөрөнгийн
эрхийн
бүртгэл,
иргэний бүртгэлийн үйлчилгээнд
хамрагдаж,
бүртгэлийн
үйлчилгээний
хүртээмж
нэмэгдэнэ.

250,0

НБХАГ,
МБТГ,
холбогдох
газрууд

2.2.
Бүртгэл,
статистикийн
байгууллагын салбар, нэгжийг
бүртгэлийн нэгдсэн онлайн
сүлжээнд холбож орон зайнаас
хамааралтай үйлчилгээний шат
дамжлагыг арилгана.
2.2.1. Хүн ам болон үл хөдлөх
хөрөнгийн
төвлөрөл
ихтэй
зарим сумдыг эд хөрөнгийн
эрхийн
бүртгэлийн
ePRS
систем, иргэний бүртгэлийн
онлайн сүлжээнд холбох ажлыг
үргэлжлүүлэн
зохион
байгуулна.

100,0

МБТГ,
Аймгийн
УБСГ

3
-Дорноговь
аймгийн
Замын-Үүд
сумыг иргэний бүртгэлийн онлайн
сүлжээнд холбож, сумаас үзүүлэх
үйлчилгээний төрлийг нэмэгдүүлнэ.
/Иргэний бүртгэлийн онлайн
сүлжээнд
III улиралд холбож, сумаас үзүүлэх
үйлчилгээний төрлийг
нэмэгдүүлсэн байна./
2.2.2. Нийслэлийн анхан шатны
нэгж /хороо/-ээс иргэдэд үзүүлэх
үйлчилгээний
төрлийг
нэмэгдүүлэх
ажлыг
зохион
байгуулна.

-Улсын
бүртгэлийн
мэдээллийн
нэгдсэн
онлайн
системд
холбогдоогүй 7 хороог мэдээллийн
нэгдсэн онлайн системд холбож,
хорооноос иргэдэд үзүүлэх
9
төрлийн бүртгэлийн үйлчилгээг, 22
болгон нэмэгдүүлнэ.
/II улиралд, хорооноос үзүүлэх
үйлчилгээний төрөл нэмэгдсэн
байна./

-Хорооноос үзүүлэх бүртгэлийн
үйлчилгээний төрөл нэмэгдэж,
иргэдэд
төрийн
үйлчилгээ
ойртоно.

300,0

МБТГ,
ИБГ,
ЭХЭБГ,
ХЭБГ

250,0

НБХАГ,
ТХЗ-ын
шалгуур
үзүүлэлтүүд
ийг бий
болгох баг

-Төрөлт, нас баралтын бүртгэлийг
мэдээллийн
нэгдсэн
онлайн
системд
холбогдсон
хороонд
бүртгэх ажлыг эхлүүлнэ.
/Төрөлтийн бүртгэлийг I улиралд,
нас баралтын бүртгэлийг II
улиралд хороонд бүртгэж эхэлнэ./
2.3.
Тогтвортой
хөгжлийн
дэлхийн
түвшний
зорилтыг
хэмжих
багц
үзүүлэлтэд
суурилсан үндэсний хэмжээний
шалгуур
үзүүлэлтүүдийг
тодорхойлох, суурь мэдээллийг
бий болгох, аргачлал, арга зүйг
боловсруулахад
холбогдох
төрийн яам, агентлаг, ОУ-ын
байгууллагуудтай
хамтран
ажиллана.

-Шалгуур
үзүүлэлтүүдийн
мэдээллийн эх үүсвэр бий болгох
ажлыг эхлүүлж, боломжит суурь
мэдээлэл гарсан байна.
/Жилдээ/

-ТХЗ-ын
өнөөгийн
байдлаар
тооцож
болох
шалгуур
үзүүлэлтүүдийг нэгтгэж, цаашид
тооцогдох үзүүлэлтийн хүрээг
тодорхойлсон байна.

2.4.
Статистикийн
чанарын
удирдлагын
системийг
үе
шаттайгаар нэвтрүүлнэ.

-Чанарын
өөрийн
үнэлгээний
судалгааг явуулж, үр дүнг гарган,
тайланг бэлтгэсэн байна.
/Жилдээ/

-Тайланг АЗБЗ-өөр хэлэлцүүлж,
зөвлөмж
гаргуулан,
дотоод
аудитын нэгжид хүлээлгэн өгсөн
байна.

2.5
Хэрэглэгчдэд
бүртгэл,
статистикийн
анхан
шатны
ӨНЭЗС, АХС, ЦАС, ААНТ гэх
мэт
мэдээллийг
нээлттэй
ашиглуулах
боломжийг
бүрдүүлнэ.

-Хэрэглэгчид,
судлаачдад
нууцлалыг нь хангасан анхан шатны
мэдээллийн жагсаалтыг гаргаж,
ашиглах боломжийг бүрдүүлнэ.
/Жилдээ/

-Тооллого, судалгааны анхан
шатны мэдээллийн нууцлалыг
ханган вэб-д байршуулсан байна.

300,0

НБХАГ,
ТХЗ-ын
шалгуур
үзүүлэлтүүд
ийг бий
болгох баг,
холбогдох
газар, нэгж
НБХАГ,
Чанарын
баг,
холбогдох
газар нэгж

Дөрөв. Улсын бүртгэл, статистикийн үйл ажиллагааны арга зүйг боловсронгуй болгох
3.1. Олон улсад нийтлэг
мөрдөгдөх аргачлал арга зүйг
судалж, улмаар
салбарын
хэмжээнд мөрдүүлэн, арга зүйн
нэгдмэл
байдлыг
хангаж
ажиллана.

-Арга зүйн байнгын зөвлөлийн
нэгдсэн төлөвлөгөөг боловсруулж,
нэгдмэл байдлыг хангаж ажиллана.
-Албан ёсны болон захиргааны
статистик мэдээг гаргах, тооллого,
судалгааг явуулах аргачлал, заавар,
гарын авлагыг ОУ-ын нийтлэг арга
зүй,
өөрийн
орны
онцлогт
тохируулан шинэчлэнэ.
/Жилдээ/

-Шинэчлэн
сайжруулахаар
тусгагдсан аргачлал, заавар,
гарын
авлагыг
АЗБЗ-өөр
хэлэлцүүлж, холбогдох шийдвэр
гарсан байна.

40,0

НБХАГ,
Арга зүйн
байнгын
зөвлөл,
холбогдох
газар,
нэгжүүд
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3.2. Түүвэрлэлтийн арга зүй,
техникийг хөгжүүлнэ.

-Зохион
байгуулагдсан
судалгаануудын түүвэрлэлт нь ОУын аргачлалын дагуу хийгдсэн
байна.
/Жилдээ/

-Судалгаанудын
түүврийн
дизайнд
үнэлгээ
хийж,
шаардлагатай
түүвэрлэлтийг
ОУ-ын
аргачлалын
дагуу
шинэчлэнэ.

НБХАГ,
түүврийн
арга зүй
хариуцсан
баг

Тав. Улсын бүртгэл, статистикийн үйл ажиллагаанд шинжлэх ухаан, техник, технологийн
хамгийн сүүлийн үеийн ололт, дэвшлийг нэвтрүүлэн ашиглах
4.1.Улсын бүртгэл, статистикийн
үйл ажиллагаанд шинжлэх ухаан,
техник,
технологийн
ололт,
дэвшлийг нэвтрүүлнэ.
4.1.1.Хөдлөх эд хөрөнгө болон
эдийн бус хөрөнгийн барьцааны
мэдэгдлийн
бүртгэлийн
системийг нэвтрүүлнэ.

-Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус
хөрөнгийн барьцааны мэдэгдлийн
бүртгэлийн системийг ашиглалтанд
оруулж,
үйл
ажиллагааг
тогворжуулна.
/III улиралд, Системийг хэрэглээнд
нэвтрүүлж, үйл ажиллагааг
тогтворжуулсан байна./

4.1.2. ТҮЦ машинаар үзүүлэх
үйлчилгээний
төрлийг
нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч
ажиллана.

-“Эд хөрөнгөтэй эсэх хураангуй
лавлагаа”, “Эд хөрөнгөтэй эсэх
дэлгэрэнгүй
лавлагаа”-г
ТҮЦ
машинаар олгодог болно.
/ТҮЦ машинаас II улиралд лавлагаа
олгодог болсон байна/

4.1.3. Цахим /чиптэй/ гадаад
паспортыг
хэрэглээнд
нэвтрүүлэх
бэлтгэл
ажлыг
хангана.

-Цахим /чиптэй/ гадаад паспортыг
хэрэглээнд
нэвтрүүлэхэдшаардлагатай
төсөв
хөрөнгийг шийдвэрлүүлэх чиглэлээр
холбогдох арга хэмжээг авна.
/Жилдээ, шаардлагатай төсөв
хөрөнгийг эрх бүхий этгээдээр
шийдвэрлүүлсэн байна./

4.1.4. Гадаад паспорт олголтын
үйл
ажиллагаанд
програм
хангамж нэвтрүүлнэ.

-Гадаад паспорт олголтын үйл
ажиллагаанд
програм
хангамж
нэвтрүүлж,
паспорт
олголтын
үйлчилгээг боловсронгуй болгоно.
/Програм хангамжийг II улиралд
нэвтрүүлсэн байна./

-Гадаадад
зорчих
эрхийн
бүртгэлийн үйлчилгээний чанар
хүртээмж дээшилнэ.

4.1.5. Регистрийн дугаар олгох
үйл
ажиллагаанд
програм
хангамж нэвтрүүлнэ.

-Регистрийн
дугаарыг
иргэний
улсын
бүртгэлийн
мэдээллийн
сангаас олгодог болно.
/I улиралд нэвтрүүлсэн байна./

-Регистрийн дугаар олгох үйл
ажиллагаа боловсронгуй болж,
төрсний бүртгэлийг хороонд хийх
нөхцөл бүрдэнэ.

4.2. Мэдээллийн технологийн
дэвшлийг нэвтрүүлэх, нэгдсэн
сүлжээ байгуулна.

4.3.
Бүртгэл,
мэдээ,

статистикийн
тайлангийн

-Мэдээлэл, технологийн гадаад,
дотоод нэгдсэн /domain/ сүлжээг
салбарын хэмжээнд бий болгоно.
/II улирал/
Албан ёсны статистикийн мэдээ,
тайланг боловсруулах програмыг

-Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн
бус
хөрөнгийн
барьцааны
мэдэгдлийн бүртгэлийн систем
нэвтэрсэн байна.

300,0

МБТГ ,
ИБГ,
ТЗУГ

-Үйлчилгээний хөнгөн шуурхай
хүртээмжтэй байдал нэмэгдэнэ.

-Төсөв
хөрөнгийг
шийдвэрлүүлснээр
цахим
/чиптэй/
гадаад
паспортыг
хэрэглээнд нэвтрүүлэх боломж
бүрдэнэ.

Гадаад,
дотоод
нэгдсэн
сүлжээтэй болсон байна.

-Салбарын
төлөвлөгөөнд
тусгагдсан
албан
ёсны
статистикийн мэдээ, тайлангийн

МБТГ,
ЭХЭБГ

858,0

МБТГ,
ИБГ

МБТГ,
ИБГ

МБТГ
1380,4
МБТГ
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боловсруулалтын программыг
онлайн горимд шилжүүлнэ.

4.4. Бүртгэл, статистик нэгж,
ангилал кодчиллын мэдээллийн
санг байгуулна.

онлайн горимд бүрэн шилжүүлнэ.
/Жилдээ/

-ХАОС-ны завсрын тооллого, ААНБын тооллогын анхдагч мэдээллээр
газар зүйн мэдээллийн санг үүсгэнэ.
Тооллогын мэдээллийн сангуудаар
статистикийн бизнес регистрийн
сан, бусад дэд сангуудыг баяжуулах
ажлууд хийгдэнэ.
/Жилдээ/

програм
онлайн
шилжсэн байна.

горимд
ТСМГ,
МБТГ

-Хуулийн дагуу явуулсан 2 том
тооллогын
газар
зүйн
мэдээллийн сан бий болсон
байна.
Бизнес
регистрийн
сан
шинэлэгдэн сайжирч, баяжигдсан
байна.

Зургаа. Үйл ажиллагааны хяналтыг боловсронгуй болгох
5.1.Үйл ажиллагааны болон
дотоод
хяналтын
үйл
ажиллагааг зохицуулсан эрх
зүйн
баримт
бичгүүдийг
боловсронгуй болгоно.
5.1.1.Хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээний эрх зүйн орчинг
боловсронгуй болгоно.

5.1.2.Дотоод хяналт шалгалтын
эрх зүйн орчинг боловсронгуй
болгоно.

-Хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээний
аргачлалыг
шинэчлэн
боловсруулж, батална.
/II улиралд, Аргачлалыг
боловсруулсан байна/
-Дотоод хяналт шалгалтыг зохион
байгуулах журмыг боловсруулж,
Хууль зүйн сайдаар батлуулна.
/II улиралд, Журмыг батлуулсан
байна/

400,0

ХШҮГ,
холбогдох
газрууд

-Дотоод хяналт шалгалт болон
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний
эрх зүйн орчин боловсронгуй
болсон байна.

5.2.
Байгууллагын
үйл
ажиллагаанд дотоод хяналт
тавьж,
хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээ
дотоод
аудитыг
хэрэгжүүлнэ.
5.2.1. Төв болон орон нутгийн
салбар
нэгжийн
үйл
ажиллагаанд төлөвлөгөөт болон
гүйцэтгэлийн шалгалтыг зохион
байгуулж, шалгалтын мөрөөр
зохих
арга
хэмжээг
авч
ажиллана.

-Үйл
ажиллагаанд
төлөвлөгөөт
болон
гүйцэтгэлийн
шалгалтыг
зохион байгуулж, холбогдох арга
хэмжээг авч ажиллана.
/Жилдээ, хяналт шалгалтаар
илэрсэн зөрчлийг арилгуулах арга
хэмжээ авсан байна./

-Үйл ажиллагаанд холбогдох
хууль тогтоомж, дүрэм журмыг
мөрдөн ажилладаг болсон байна.

ХШҮГ,
ТЗУГ

5.2.2. Байгууллагын 2015 оны
үйл
ажиллагаанд
хяналтшинжилгээ, үнэлгээ хийнэ.

-Байгууллагын
2015
оны
үйл
ажиллагаанд
хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээ хийж, тайланг Хууль зүйн
яаманд хүргүүлнэ.
/I улиралд, байгууллагын үйл
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ,
үнэлгээ хийсэн байна/

-Байгууллагын үйл
сайжирсан байна.

ХШҮГ

-Ерөнхий газар болон төв, орон
нутгийн салбар нэгжийн санхүүгийн
үйл ажиллагаанд хяналт тавин
дотоод аудит хийж, санхүүгийн үйл
ажиллагааг сайжруулна.
/Жилдээ, Байгууллагын санхүүгийн
үйл ажиллагаа сайжирсан байна./

-Байгууллагын санхүүгийн үйл
ажиллагаа сайжирсан байна.

5.2.3. Байгууллагын санхүүгийн
үйл ажиллагаанд хяналт тавьж,
дотоод аудит хийнэ.

ажиллагаа
166,2

ХШҮГ

Долоо. Хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх
6.1.
НҮБ-ын
Статистикийн
комиссын
47-р
чуулганы

-НҮБСК-ийн 47-р чуулганы бэлтгэл
ажлын
хүрээнд
оролцох

-УБСЕГ-ын төлөөлөгчдийн 47-р
чуулганд
оролцох
бэлтгэл,

34,0

НБХАГ,
Бусад
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бэлтгэлийг хангаж оролцоно.

төлөөлөгчдийн
хуралд
оролцох
бэлтгэл ажлыг хангана. Чуулганы
үеэр хэлэлцэх, мэдээлэх асуудлын
санал бэлтгэгдсэн байна.
/I улирал/

зохион байгуулалтыг шуурхай
ханган, чуулганаар хэлэлцэх
болон мэдээлэх асуудлуудыг
бүрэн
судалж,
холбогдох
саналууд чуулганд тавигдсан
байна.

-АНДЭЗНК-ын
чуулган,
Статистикийн хорооны хуралдаан,
АНДОСИ-ийн Удирдах зөвлөлийн
хуралд оролцох бэлтгэл, зохион
байгуулалтыг хангаж, эдийн засаг,
нийгмийн асуудлаарх ажлын хэсэг,
зөвлөх бүлэгт ордог төлөөлөгчдийн
ажилд
протоколын
болон
мэргэжлийн
дэмжлэг
үзүүлж
ажиллана.
/Жилдээ/

-УБСЕГ-ын нэр хүнд олон улсын
түвшинд бэхжих, Монгол Улсын
үндэсний
статистикийн
системийн чадавхи дээшлэнэ.
Олон улсын стандарт, арга зүй,
зөвлөмжид өөрийн орны байр
суурийг илэрхийлсэн байна.

6.3. Олон улсын болон бүс
нутгийн байгууллагууд (НҮБ-ын
төрөлжсөн байгууллагууд, ДБ,
ОУВС, АХБ, ЕЧХА)-тай хамтын
ажиллагааг өргөжүүлнэ.

-Статистикийн чадавхийг бэхжүүлэх
чиглэлээр тодорхой үйл ажиллагаа
хэрэгжүүлнэ.
/Жилдээ/

-Ажилтнууд хариуцаж буй салбар
чиглэлийн
дагуу
сургалт,
семинарт оролцсон байна.

6.4. Олон улсын байгууллага,
түншлэгчдийн
техник,
санхүүгийн
дэмжлэгээр
хэрэгжүүлж
буй
төсөл,
хөтөлбөрийн
ерөнхий
зохицуулалтыг хангаж, хяналт
тавина.

Олон
улсын
байгууллага,
түншлэгчдийн техник, санхүүгийн
дэмжлэгээр хэрэгжүүлж буй төсөл,
хөтөлбөрийн тухайн жилд хийгдэх
төлөвлөгөөт ажлуудыг хэрэгжүүлнэ.
/Жилдээ/

- Олон улсын байгууллага,
түншлэгчдийн техник, санхүүгийн
дэмжлэгээр
хэрэгжүүлж
буй
төсөл,
хөтөлбөрийн
хүрээнд
тавигдсан тодорхой зорилтууд
хэрэгжсэн байна.

-Олон
улсын
өртгийн
зэрэгцүүлэлтийн
хөтөлбөрийг
төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлнэ.
/Сар бүр/

-Олон
улсын
өртгийн
зэрэгцүүлэлтийн
хөтөлбөрийн
хүрээнд
холбогдох
үнийн
судалгаа
явагдаж
АХБ-нд
хүргэгдсэн байна.

6.2. НҮБ-ын болон бүс нутгийн
хурал, чуулган, сонгуульт ажилд
оролцох бэлтгэл ажлыг хангана.

6.5.
Олон
улсын
өртгийн
зэрэгцүүлэлтийн
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэн ажиллана.

газар, нэгж

15,0
НБХАГ,
Бусад
газар, нэгж

НБХАГ,
Бусад
газар, нэгж

НБХАГ,
Бусад
газар, нэгж

МЭЗСГ

Найм. Байгууллагын зохион байгуулалтын бүтцийг цаг үеийн хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулан боловсронгуй болгох
7.1. Хууль зүйн яамны сайдын
тушаалаар
батлагдсан
УБСЕГ-ын
бүтцийн
дагуу
газар, нэгж, орон нутгийн
албадыг зохион байгуулах,
хүний нөөцийг хуваарилах,
байршуулах, холбогдох бусад
арга хэмжээг авна.

-Батлагдсан бүтцийн дагуу ерөнхий
газар, орон нутгийн албадыг зохион
байгуулж,
үйл
ажиллагааг
жигдрүүлнэ.
/I улирал/

-Бүтцийн дагуу үйл ажиллагаа
хэвийн явагдаж эхэлсэн байна.
-

ТЗУГ,
холбогдох
газар,
нэгжүүд

Ес. Байгууллагын хүний нөөцийн чадавхийг байнга нэмэгдүүлэх
8.1.
Тогтвор
суурьшилтай
хүний
нөөцийн
чадварлаг
бүтцийг бий болгох, ажлын үр
дүнд суурилсан хариуцлага,
урамшууллын
тогтолцоог
бүрдүүлэх замаар төрийн
захиргааны
удирдлагын
манлайллыг хангана.
8.1.1.Албан хаагчдын
хөлсийг
нэмэгдүүлэх
хэмжээ авна.

цалин
арга

-Албан хаагчдад зэрэг дэвийн болон
төрийн алба хаасан хугацааны, ур
чадварын,
мэргэшлийн
зэргийн
нэмэгдлийг
холбогдох
хууль
тогтоомжийн дагуу олгоно.

-Албан
хаагчдын
нийгмийн
баталгаа сайжирсан байна.

120,0

ТЗУГ
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/Жилдээ, Албан хаагчдын цалин
хөлс нэмэгдсэн байна./
8.2. Албан хаагчдын мэдлэг,
чадварыг дээшлүүлэх, давтан
сургах,
мэргэшүүлэх
үйл
ажиллагааг
зохион
байгуулна.
8.2.1. Байгууллагын сургалтын
нэгдсэн
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх ажлыг нийт албан
хаагчдын
хэмжээнд
зохион
байгуулна.

-Байгууллагын 2016 оны сургалтын
төлөвлөгөө батлан, хэрэгжилтийг
ханган ажиллана.
/Сургалтын төлөвлөгөөг I улиралд
батлан, сургалтыг төлөвлөгөөнд
заасан хугацаанд зохион
байгуулна./

-Албан хаагчдын
чадвар дээшилнэ.

мэдлэг,

ур

ТЗУГ

-Төлөвлөгөөт болон цаг үеийн
холбогдолтой сургалтыг тухай бүр
хөтөлбөр боловсруулан батлуулж,
зохион байгуулна.
/Тухай бүр холбогдох сургалтыг
зохион байгуулсан байна./
8.2.2.
Сургалтын
ажиллагааг эрчимжүүлнэ.

үйл

-Бүртгэл, статистикийн чиглэлээр
сум,
хороонд
ажилтнуудыг
оролцуулсан сургалт, семинарыг
зохион байгуулна.
/Жилдээ/

ТЗУГ, Бүх
газар,
нэгжүүд

-Сум,
хорооны
ажилтнууд
сургалтад
бүрэн
хамрагдаж,
хариуцах ажлын талаар мэдлэг,
ойлголттой болсон байна.

Арав. Байгууллагыг санхүү, аж ахуйн хувьд бэхжүүлэх
9.1. 2015 оны төв болон орон
нутгийн
төрийн
сангийн
нэгтгэсэн санхүүгийн тайланг
аудитаар
баталгаажуулж
холбогдох газарт хүргүүлнэ.

-2015 оны санхүүгийн тайланг
аудитаар баталгаажуулж, холбогдох
санал
дүгнэлт
авч,
тайланг
холбогдох газарт хүргүүлсэн байна.
/I улиралд, санхүүгийн үйл
ажиллагааг хуулийн хүрээнд
тайлангасан байна./

9.2. Байгууллагын 2016 оны
батлагдсан
төсвийг
зориулалтын дагуу захиран
зарцуулна.

-УБСЕГ-ын 2016 оны төлөвлөлт,
төсвийн уялдаа холбоог хангаж
ажиллана.
/Жилдээ, төсвийг зориулалтын
дагуу захиран зарцуулсан байна./

9.3.
Хоёр
байгууллага
нэгдсэнтэй
холбогдон
байгууллагын
эд
хөрөнгө,
техник тоног төхөөрөмжийг
холбогдох хууль тогтоомж,
дүрэм журмын дагуу бүртгэж,
баримтжуулна.

-УБСЕГ-ын эд хөрөнгийн нэгдсэн
бүртгэл
хийгдэж,
баримтжуулагдана.
/II улирал/

-Байгууллагын санхүүгийн үйл
ажиллагаа
холбогдох
хууль
тогтоомжийн хүрээнд явагдсан
байна.

ТЗУГ

2136,7

-Салбарын
хэмжээний
эд
хөрөнгийн нэгдсэн бүртгэлтэй
болсон байна.

Арван нэг. Байгууллагын ил тод, нээлттэй байдлыг хангах
10.1. Мэдээллийн ил тод байдал
ба мэдээлэл авах эрхийн тухай
хуулийн хэрэгжилтийг ханган
ажиллана.
10.1.1.Байгууллагын
үйл
ажиллагааны ил тод, нээлттэй
байдлыг ханган ажиллана.

-Байгууллагын үйл ажиллагааны ил
тод, нээлттэй байдлыг ханган
ажиллаж,
холбогдох
мэдээ,
мэдээллийг байгууллагын цахим
хуудас, мэдээллийн самбарт тухай
бүр байршуулж, олон нийтэд ил тод

-Мэдээллийн ил тод байдал ба
мэдээлэл авах эрхийн тухай
хуулийн хэрэгжилт хангагдсан
байна.

ТЗУГ,
МБТГ

8
болгоно.
/Тухай бүр, Үйл ажиллагааны ил
тод, нээлттэй байдал хангагдсан
байна./
-Хэвлэл
мэдээллийн
байгууллагуудтай хамтран ажиллаж,
бүртгэл,
статистикийн
үйл
ажиллагааг сурталчилна.
/Тухай бүр, Бүртгэл, статстикийн
үйл ажиллагаа, үйлчилгээтэй
холбоотой мэдээллийг иргэдэд цаг
алдалгүй, түргэн шуурхай хүргэсэн
байна./
10.1.2.Байгууллагын
хүний
нөөцийн ил тод, нээлттэй
байдлыг ханган ажиллана.

10.2. Шилэн дансны тухай
хууль, журмын хэрэгжилтийг
ханган ажиллана.
10.2.1. Санхүү, төрийн болон
орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр
бараа,
ажил,
үйлчилгээ
худалдан авах ажиллагааны ил
тод, нээлттэй байдлыг ханган
ажиллана.

-Олон
нийт
бүртгэлийн
үйлчилгээний талаар мэдээллээр
хангагдсан байна.

-Байгууллагын хүний нөөцийн ил
тод, нээлттэй байдлыг ханган
ажиллаж,
холбогдох
мэдээ,
мэдээллийг байгууллагын цахим
хуудас, мэдээллийн самбарт тухай
бүр байршуулж, олон нийтэд ил тод
болгоно.
/Тухай бүр, Хүний нөөцийн ил тод,
нээлттэй байдал хангагдсан
байна./

-Мэдээллийн ил тод байдал ба
мэдээлэл авах эрхийн тухай
хуулийн хэрэгжилт
хангагдсан
байна.

-Шилэн дансны тухай хууль, журамд
заасан санхүү, худалдан авах
ажиллагааны талаарх мэдээллийг
http://shilendans.gov.mn/
цахим
хуудас
болон
мэдээллийн
самбараар тухай бүр нийтэд ил тод
мэдээлнэ.
/Тухай бүр, Байгууллагын төсөв
санхүүгийн ил тод байдал
хангагдсан байна./

-Шилэн дансны хууль, журмын
хэрэгжилт хангагдсан байна.

24,4

ТЗУГ,
Бусад
газар,
хэлтэс

ТЗУГ,
МБТГ

Арван хоёр. Улсын бүртгэл, статистикийн үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох
11.1. Эд хөрөнгийн эрхийн
бүртгэлийн архивын баримтыг
цахим хэлбэрт шилжүүлж, ePRS
системийг нэвтрүүлнэ.
11.1.1. Архангай, Баян-Өлгий,
Булган,
Говь-Алтай,
Говьсүмбэр,
Дорноговь,
Дундговь,
Увс,
Хөвсгөл,
Сүхбаатар, Сэлэнгэ /Мандал,
Сайхан бүсээс бусад/ аймгийн
эд хөрөнгийн эрхийн улсын
бүртгэлийн архивын цаасан
суурьт нотлох баримтыг цахим
хэлбэрт шилжүүлнэ.

-11 аймгийн эд хөрөнгийн
улсын бүртгэлийн архивын
суурьт нотлох баримтыг
хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг
дуусгана.

эрхийн
цаасан
цахим
бүрэн

-Эд хөрөнгийн эрхийн улсын
бүртгэлийн нэгдсэн цахим сүлжээ
бий болох нөхцөл боломж
бүрдэнэ.

11.1.2. “Бүртгэл, мэдээллийн
цахим архив” төслийн хүрээнд
БНСУ-ын Олон улсын хамтын
ажиллагааны
байгууллага
/КОЙКА/-тай хамтран Иргэний
баримтын
архивын
цаасан
суурьт баримтыг цахимжуулах
ажлыг үргэлжлүүлэн зохион
байгуулна.

-Иргэний
бүртгэлийн
архивын
баримтыг
цахимжуулах
ажлыг
үргэлжлүүлэн
зохион
байгуулж,
бүрэн дуусгана.
/Цахимжуулалтын ажлыг II улиралд
бүрэн дуусгасан байна./

-Архивын
лавлагаа
олгох
үйлчилгээнд “Мэдээлэл удирдах
систем”-ийг ашиглан цахимжсан
мэдээллийн сангаас лавлагаа
олгодог болсон байна.

11.1.3. Интернэтэд суурилсан

-Шинээр

батлагдсан

-Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн

400,0

ЭХЭБГ,
МБТГ,
Аймгийн
УБСГ

/Цахимжуулалтын ажлыг II улиралд
30%-д, III улиралд 70%-д, IV улиралд
100%-д хүргэсэн байна./
1400,0

хуулинд

ИБГ,
МБТГ

МБТГ,

9
Хуулийн этгээдийн
бүртгэл
мэдээллийн
системийг
боловсронгуй болгоно.

нийцүүлэн
програм
сайжруулан хөгжүүлнэ.
/Жилдээ/

хангамжийг

үйл
ажиллагаа
интернэтэд
суурилсан
онлайн
хэлбэрт
шилжинэ.

11.1.4.
Төрсний
бүртгэлд
бүртгүүлэх хүсэлтийг цахимаар
хүлээн авч, бүртгэх ажлыг
эхлүүлнэ.

-Тус газрын мэдээллийн санг эрүүл
мэндийн
яамны
төрөлт,
нас
баралтын
нэгдсэн
сүлжээнд
холбоно.
/Мэдээллийн санг II улиралд
холбосон байна./

-Төрсний бүртгэлийн үйлчилгээ
түргэн шуурхай, боловсронгуй
болж, иргэдэд чирэгдэлгүй хүрэх
боломж нэмэгдэнэ.

ХЭБГ

МБТГ,
ИБГ

-Төрсний
бүртгэлд
бүртгүүлэх
хүсэлтийг цахим хэлбэрээр хүлээн
авах, бүртгэл хөтлөх үйлчилгээг
нэвтрүүлнэ.
/Төрснийг цахимаар бүртгүүлэх
хүсэлтийг III улирлаас эхлэн
хүлээн авч эхэлнэ./
11.2.Статистикийн
системийг
төгөлдөржүүлэх,
тогтолцоог
боловсронгуй болгоно.
11.2.1. Статистикийн салбарын
2015 оны тайланг нэгтгэн, дээд
шатны байгууллагад хүргүүлнэ.

- Статистикийн салбарын 2015 оны
тайланг
нэгтгэн,
дээд
шатны
байгууллагад
хүргүүлэн,
хэлэлцүүлсэн байна.
/II улирал/

-Дээд
шатны
байгууллагад
хэлэлцүүлсэн байна.

11.2.2. Статистикийн салбарын
үндэсний хөтөлбөр /2016-2020/ийг батлуулан, хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагааны
төлөвлөгөөг
боловсруулна.

- Статистикийг хөгжүүлэх үндэсний
хөтөлбөр /2016-2020/-ийг батлуулна.
/Жилдээ/

-Статистикийг
хөгжүүлэх
үндэсний хөтөлбөр /2016-2020/
батлагдаж,
мөрдөж
эхлэсэн
байна.

11.2.3.
Статистикийн
үйл
ажиллагааны ерөнхий загвар
(GSBPM)-ийг нэвтрүүлж эхлэнэ.

- Статистикийн үйл ажиллагааны
ерөнхий загвар үе шаттайгаар
нэвтүүлж, бэлтгэл ажлыг хангана.
/Жилдээ/

2016
онд
төлөвлөсөн
үйл
хэрэгжсэн байна.

НБХАГ

НБХАГ

хийгдэхээр
ажиллагаа

Бүх газар,
нэгжүүд

Арван гурав. Улсын бүртгэл, статистикийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах
12.1.
Хууль
тогтоомжийн
хэрэгжилтийг ханган ажиллана.
12.1.1.
Монгол
Улсын
Их
Хурлын болон аймаг, нийслэл,
сум,
дүүргийн
Иргэдийн
төлөөлөгчдийн хурлын сонгууль
болохтой
холбогдуулан
холбогдох хуулийн хэрэгжилтийг
ханган ажиллана.

-Монгол Улсын Их Хурлын болон
аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын
сонгууль болохтой холбогдуулан
холбогдох хуулийн хэрэгжилтийг
ханган ажиллана.
/Хуульд заасан хугацаанд,
холбогдох чиг үүргийг
хэрэгжүүлсэн байна./

-Сонгуулийн тухай холбогдох
хуулиар
хүлээсэн
үүргээ
биелүүлсэн байна.

12.1.2.Сонгуулийн
хуулийг
хэрэгжүүлэх
нарийвчилсан
төлөвлөгөө
боловсруулж,
хэрэгжилтийг ханган ажиллана.

-Сонгуулийн хуулийг хэрэгжүүлэх
нарийвчилсан
төлөвлөгөө
боловсруулж, хэрэгжилтийг ханган
ажилласан байна.
/Төлөвлөгөөг I улиралд
боловсруулж, төлөвлөгөөнд заасан
хугацаанд холбогдох ажлыг хийсэн
байна./

-Сонгуулийн хуульд заасан чиг
үүргийг төлөвлөгөөний үндсэн
дээр хэрэгжүүлсэн байна.

12.1.3. Улсын бүртгэлийн болон
бусад
хууль
тогтоомжийн
хэрэгжилтийг ханган ажиллана.

-Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль,
Иргэний бүртгэлийн тухай хууль, Эд
хөрөнгө
өмчлөх
эрх,
түүнтэй
холбоотой эд хөрөнгийн бусад
эрхийн улсын бүртгэлийн тухай
хууль, Хуулийн этгээдийн улсын

-Холбогдох хууль, тогтоомжийн
хэрэгжилт хангагдсан байна.

Холбогдох
газар,
нэгжүүд

3540,0

1930,0

Холбогдох
газар,
нэгжүүд

Холбогдох
газар,
нэгжүүд

10
бүртгэлийн
тухай
/Шинэчилсэн
найруулга/ хууль болон бусад хууль
тогтоомжийн хэрэгжилтийг ханган
ажиллана.
/Жилдээ, Хууль тогтоомжид
заасан чиг үүргийг хэрэгжүүлсэн
байна./
12.1.4. Хөдлөх эд хөрөнгө болон
эдийн бус хөрөнгийн барьцааны
тухай хуулийн хэрэгжилтийг
ханган ажиллана.

-Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус
хөрөнгийн барьцааны тухай хуулийг
хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажлыг зохион
байгуулж, журам боловсруулна.
/II улиралд, Хуулийг хэрэгжүүлэх
бэлтгэл ажил хангагдсан байна./

-Хууль
тогтоомжийн
хэрэгжилтийг ханган ажилласан
байна.

12.2.
МУ-ын
''Статистикийн
тухай" хуулинд заагдсан Албан
ёсны
статистикийн
мэдээ,
тайланг
нэгтгэж,
тооллого,
судалгааг явуулж, холбогдох
тооцооллыг хийж, тархаана:

-Албан ёсны статистикийн мэдээ,
тайлан, тооллого судалгааны ажлыг
батлагдсан
графикт
хугацааны
дагуу гүйцэтгэж, үр дүнг тогтоосон
хугацаанд, статистикийн бюллетень,
танилцуулга, эмхэтгэл, тусгайлсан
тайлан, вэб сайт, номын сангаар
дамжуулан хэрэглэгчдэд хүргэнэ.
/Жилдээ, тодорхой давтамжаар/

-Албан ёсны статистикийн мэдээ,
тайлан, тооллого судалгааны үр
дүн
хэрэглэгчдэд
цаг
хугацаандаа, шуурхай хүргэгдсэн
байна.

-Статистикийн тухай хуулийн дагуу
холбогдох тооцооллууд хийгдэнэ.
/Жилдээ, тодорхой давтамжаар/

-Эдийн засаг, байгаль орчны
чиглэлээр хийхээр төлөвлөсөн
макро
түвшний
тооцооллууд
хийгдэж,
хэрэглэгчдэд
тархаагдсан байна.

12.2.1.
Албан
ёсны
статистикийн мэдээ, тайлан,
тооллого судалгааг явуулж,
мэдээллийг
боловсруулан
гаргаж, үр дүнг хэрэглэгчдэд
тархаана.
12.2.2.
Нөөц
ашиглалтын
хүснэгт,
салбар
хоорондын
тэнцлийг байгуулна.

400,0

НБХАГ,
ЭХЭБГ

МЭЗСГ,
ХАНСГ,
ТСМГ,
холбогдох
газар,
нэгжүүд

МЭЗСГ

12.2.3.
Дотоодын
нийт
бүтээгдэхүүний жил, улирлын
тооцооллыг хийнэ.
12.2.4. Үндэсний тооцооны данс
байгуулна.
12.2.5. Байгаль орчин, эдийн
засгийн данс, ногоон хөгжлийн
үзүүлэлтийг
бий
болгох,
боловсронгуй болгоно.
12.2.6. Хүн амын амьжиргааны
доод
түвшний
2016
онд
мөрдөгдөх тооцоог хийнэ.

-Тооцоог хийж нийтэд тархаасан
байна.
/I улирал/

12.2.7. ЭМЯ-ны мэдээ, ХА-н
мэдээг ашиглан 2015 оны
дундаж
наслалтын
тооцоог
хийнэ.
12.2.8.
Аж
ахуйн
нэгж,
байгууллагуудын
улсын
тооллогыг орон даяар зохион
байгуулж, явуулна.

-Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын
улсын тооллогыг орон даяар зохион
байгуулж, тооллогын мэдээллийн
бааз бүрдүүлсэн байна.

-Бүсээр тооцоо хийгдсэн байна.

МЭЗСГ,
Байгаль
орчин,
эдийн
засгийн
данс,
ногоон
хөгжлийн
асуудал
хариуцсан
баг

-Хүн амын тооцоонд үндэслэн
2015 оны дундаж наслалтыг
тооцно.

ХАНСГ

-Аж
ахуйн
нэгж,
байгууллагуудтай холбоотой бүх
төрлийн мэдээллүүд улс, аймаг,
бүсийн
түвшинд
нэгтгэгдсэн
байна..

ТСМГ,
Холбогдох
газрууд

УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

