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БИЗНЕС РЕГИСТРИЙН САН:
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ААНБ-ын тоо, ажиллагчдын тооны бүлгээр, 
2006, 2010 оны байдлаар

Ажиллагчдын тооны 
бүлэг 

ААН Хувийн жин 

2006 2010 2006 2010

1 – 9 42 204 66 089 86.3 89.5
10 – 19 3 083 3 816 6.3 5.2
20 – 49 2 369 2 568 4.9 3.5
50 +  1 223 1 349 2.5 1.8

БҮГД 48 879 73 822 100.0 100.0
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Статистикийн тооллого, судалгааны хамрах хүрээг
тодорхойлоход;
Статистикийн тооцоо, судалгаа, шинжилгээний
ажилд;
ААНБ-ыг сектороор ОУ-ын ангиллын дагуу
ангилахад;

А. Статистикийн байгууллагад:
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Б. Хэрэглэгчид:

Улс орны болон бүс нутгийн хөгжлийг төлөвлөхөд
суурь мэдээлэл нь болдог.

ААНБ-ууд маркетингийн бодлогоо зөв
зохиож, цаашдын үйл ажиллагааны цар
хүрээ, үргэлжлэх хугацаагаа зөв тодорхойлох
боломжтой.
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1.Албан ёсны статистик мэдээлэл
1. Бизнес регистрийн улирлын мэдээ
2. Тооллого, судалгаа

2. Захиргааны статистик мэдээлэл
1. Улсын бүртгэлийн газрын Хуулийн этгээдийн
бүртгэлийн мэдээлэл

2. Үндэсний татварын ерөнхий газрын бүртгэлийн
мэдээлэл

3. Төрийн бусад байгууллагын бүртгэлийн мэдээлэл
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1. Бизнес регистрийн чанартай мэдээлэл нь
статистикийн судалгааны хамралтыг үнэн
бодитой гаргахад нөлөөлнө.

2. Бизнес регистрт дараах хяналт, шалгалтыг
хийж байх шаардлагатай. Үүнд:

Нөхөгдөөгүй үзүүлэлт байгаа эсэх

Давхардал байгаа эсэх

Хаяг зөв байгаа эсэх
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Код зөв эсэх

Үйл ажиллагаа эрхлэлтийн байдал зөв эсэх

Аж ахуйн нэгжийн түүхэн мэдээлэлд шинжилгээ 

хийх
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3. Бизнес регистрийн чанарт дараах байдлаар 
хяналт тавина. 

Хяналтын судалгааг явуулах

Мэдээллийн бусад эх үүсвэртэй шалгах

Бүсчилсэн хяналтын судалгаа явуулах

Ерөнхий анализ хийх (өгөгдөлд тулгуурласан)
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Засвар, өөрчлөлт хийх үйл явцыг сайжруулах

Үзүүлэлт хоорондын уялдааг шалгах

Засвар, өөрчлөлт хийх эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх

Мэдээллийн тархаалтыг нэмэгдүүлэх
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1. Бизнес регистрийн улирлын мэдээг ҮСХ-ноос хүргүүлсэн
нэрсийн дагуу ААНБ-аас биечлэн авах

2. Бизнес регистрийн сангийн засварыг жил бүрийн 11-р
сарын 30-ны дотор хийж, ҮСХ-нд ирүүлж байх

бүртгэлтэй ААНБ бүрийг шалгах

ААНБ бүрийн үзүүлэлт бүрийг шалгах

Хэлтэс, газрын ажилтнуудын ажлын уялдааг
сайжруулах
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1. Бизнес регистрийг олон улсын түвшинд 
хүргэх:

агуулга, чанарын хувьд
арга, аргачлалын хувьд
бүтцийн хувьд

2. Ажилтнуудын  мэдлэгийг дээшлүүлэх
3. ААНБТ-д бэлтгэх





АГУУЛГА

I. ХАА-н статистикийн систем, өнөөгийн байдал

II. ХАА-н статистикийг сайжруулах чиглэлд 

хийгдэж буй ажлууд

III.Цаашид хийгдэх ажлууд
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Монгол улсын эдийн засагт ХАА-н салбарын эзлэх байр суурь (2010)

ХАА-н 
салбар
33.5%

Ажиллах хүч

ХАА-н 
салбар
16.0%

ДНБ

ХАА-н 
салбар
12.5%

Экспортын орлого

I. ХАА-Н СТАТИСТИКИЙН СИСТЕМ, ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ 
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МОНГОЛ УЛСЫН МАЛ АЖ АХУЙН САЛБАР
(2010)
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МОНГОЛ УЛСЫН ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН САЛБАР (2010)

Нийт 
тариалсан 
талбай-315.3 

мян.га

Буудай-259.2 
мян.га

Төмс-13.8 
мян.га Хүнсний 

ногоо-7.0 
мян.га
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Дэд салбар
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ АХУЙ, ЗАГАС БАРИЛТ, 

АН АГНУУР

01
Газар тариалан, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл, ан агнуур
болон түүнд холбогдох туслах үйл ажиллагаа

02 Ойн аж ахуй, мод бэлтгэл

03 Загас барих, үржүүлэх

Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал (4.0)

Ашиглаж буй ангилал, хамрах хүрээ

ХАА-Н СТАТИСТИКИЙН СИСТЕМ
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МӨРДӨГДӨЖ БУЙ АРГАЧЛАЛ, ГАРЫН АВЛАГА

ДНБ болон ҮНО тооцох аргачлал (ҮСГ-ын дарга, Сангийн сайдын
2007 оны 4-р сарын 9-ний өдрийн 101/203 тоот хамтарсан
тушаал)
Жилийн эцсийн мал тооллогын заавар (ҮСГ-ын даргын 2003 оны
11-р сарын 3-ны өдрийн 207 тоот тушаал
Хагас жилийн мал тооллогын түүвэр судалгааны гарын авлага
(ҮСХ)
Хүнсний аюулгүй байдал, хангамжийн статистик үзүүлэлтийг
тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2009 оны 1-р сарын 26-ны
өдрийн 01/177 тоот тушаал)
Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үнийн мэдээ цуглуулах заавар,
каталог (ҮСХ-ны даргын 2009 оны 8-р сарын 1-ний өдрийн 01/93
тоот тушаал)



• Сар
• Улирал
• Хагас жил
• Жил /мал 
тооллого/

Мал аж ахуй

• Сар
• Улирал

Газар тариалан

• Жил
Бусад

(загас, ой, ан 
агнуур) 

Мал аж 
ахуй-216.6 
мянга 

Газар 
тариалан-
21.0 мянга

ӨРХ
Мал аж 
ахуй-500

Газар 
тариалан-

1200

ААНБ

МЭДЭЭЛЭГЧ (2010)
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МЭДЭЭНИЙ ТӨРӨЛ, ДАВТАМЖ
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МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ ҮҮСВЭР

Албан ёсны статистикийн 
мэдээ, тайлан

Захиргааны статистикийн 
мэдээ

Тооллого, судалгаа



Албан ёсны статистикийн мэдээ, тайлан
Мал төллөлт, төл бойжилтын мэдээ (ХАА-1)
Том малын зүй бус хорогдлын мэдээ (ХАА-2)
Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үнийн мэдээ (ХАА-3)
ХАА-н компани, хоршооны үйл ажиллагааны жилийн мэдээ
(ХАА-4)
Жимс, жимсгэний талбай, хураасан ургацын мэдээ (ХАА-5)
Тариалсан талбайн мэдээ (ХАА-7)
Газар тариалан эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн тариалсан талбайн
жилийн эцсийн мэдээ (ХАА-8)
Ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлийн мэдээ (ХАА-9)
ААН-ийн хураасан ургацын эцсийн мэдээ (ХАА-10а)
Өрх, хувиараа эрхлэх аж ахуйн хураасан ургацын эцсийн мэдээ
(ХАА-10б)
Мах боловсруулах үйлдвэрийн бэлтгэсэн малын мэдээ (ХААБ-
1)
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МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ ҮҮСВЭР



Захиргааны статистикийн мэдээ
Уринш элдэншүүлэлтийн мэдээ (ХХААЯ-4)
Хөрс боловсруулалт, тариалалтад ажиллах техникийн бэлэн
байдлын мэдээ (ХХААЯ-5)
Хадланд ажиллах техникийн бэлэн байдлын мэдээ (ХХААЯ-6)
Ургац хураалтад ажиллах техникийн бэлэн байдлын мэдээ
(ХХААЯ-7)
Бэлэн байгаа үрийн мэдээ (ХХААЯ-8)
Хээлтүүлгийн мэдээ (ХХААЯ-9)
Газрын нэгдмэл сангий тайлан (ГТ-1)

Тооллого, судалгаа
Мал, тэжээвэр амьтдын тооллого (жил, хагас жил)
Хашаа, худгийн тооллого (3 жилд)
Бусад судалгаа (тухай бүрд)
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МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ ҮҮСВЭР
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• 5 жилд 
/1994, 1998, 2006, 2011
/

Малын ашиг шимийн 
гарцын судалгаа 

• 5 жилд                        
/1994, 1998, 2006, 2011/ХАА-н үйлдвэрлэлийн 

орлого, зардлын судалгаа

• 5 жилд 
/1994, 1998, 2006, 2010/ХАА-н үйлдвэрлэгчийн 

үнийн судалгаа 

ХАА-н салбарт тогтмол давтамжтай явуулдаг 
судалгаа:

МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ ҮҮСВЭР



Ìýäýýã ãðàôèêò õóãàöààíä íü äàìæóóëàõ

Ìàÿãòûí á¿õ ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã çààâðûí äàãóó á¿ðýí íºõºõ

Á¿òýýãäýõ¿¿íèé õýìæèõ íýãæ, оронгийн алдааг анхаарах
Өмнөх оны сарынхòàé харüцуулж шалгах
Хэмжих нэгжийн алдаа гаргахгүй байх

(Тариалангийн талбайг га-д шилжүүлэхэд дараах
коэффициентыг ашиглана.
1 ам метр =0.01 сот, 100 ам метр =1 сот, 10000 ам метр=1 га, 100 сот =1 га

Ургацыг тоннд шилжүүлэхдээ дараах
коэффициентыг ашиглана.
1 кг=0,01 центнер, 100 кг=1 центнер, 1000 кг =1 т, 10 центнер =1 т

Га-гийн ургацыг шалгаж үзэх
Хураан авсан ургац (цн)

Тариалсан талбай (га) 38

АНХААРАХ ЗҮЙЛ



II. ХАА-Н СТАТИСТИКИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЧИГЛЭЛД 
ХИЙГДЭЖ БУЙ АЖЛУУД

Мэдээлэл цуглуулах шинэ арга, технологийг судалж,
нэвтрүүлэх, үзүүлэлтийн системийг шинэчлэн бүрдүүлэх

ХАА-н тооллого 
явуулах
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ХАА-н тооллого гэж юу вэ:
ХАА-н салбарын дэлгэрэнгүй үзүүлэлтийг
цуглуулах, боловсруулах, тархаах үйл явц

ХАА-н салбарын мэдээллийг богино
хугацаанд цуглуулах хамгийн сайн арга
зам

II.1 ХАА-н тооллогын тухай
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Дэлхийн ХАА-н тооллогыг явуулсан туршлагаас:

10 жилд нэг удаагийн давтамжтай

1930, 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 онуудад,
8 удаа явагдсан

1950 оноос хойш 6 үеийн тооллогыг ХХААБ нэгдсэн арга
зүй, хөтөлбөрөөр хангаж байна.

II.1 ХАА-н тооллогын тухай
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2000 онд 100 гаруй орон оролцож, дэлхийн хүн амын 84 хувийг хамарсан,
2010 орчим оны тооллогод оролцох улсын тоо 120 орноос дээш болоод

байна. 

• 5 жил тутамд
• 10 жил тутамд

Тооллогын давтамж

• ХАА-н тооллогын тусгайлсан хуультай
• Статистикийн тухай хуулиндаа тусгайлсан заалттай
• ХАА-н тооллого явуулах журамтай
• Ерөнхийлөгчийн зарлиг гаргадаг

Хууль эрх зүйн орчин

• Газар зүйн зураглалын системын арга
• Хүн ам орон, сууцны тооллого
• Бусад эдийн засаг, нийгмийн тооллого, судалгаа

Тооллого, түүвэр судалгааны хүрээг бэлтгэх арга

• Тооллого, түүвэр судалгааны хосолсон арга

Тооллого явуулах арга

ХАА-н тооллогын талаархи улс орнуудын туршлага

42

II.1 ХАА-н тооллогын тухай



a. Түүврийн мастер хүрээ бэлтгэж байна.

МАСТЕР 
ХҮРЭЭ

Мал аж 
ахуй

Газар 
тариалан

ӨРХИЙН ХҮРЭЭ 
(TCP/MON/3204), ХАОСТ

Мал аж 
ахуй

Газар 
тариалан

ААНБ-ЫН ХҮРЭЭ 
(TCP/MON/3204), ААНБТ

Мал аж 
ахуй

Газар 
тариалан

II.2.ХАА-н тооллогын бэлтгэл ажил
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b. Хууль, эрхзүйн орчинг бүрдүүлэх:
“Статистикийн тухай” Монгол Улсын хуулинд “ХАА-н
тооллогыг 10 жил тутамд, завсрын тооллого судалгааг 5
жил тутамд” гэсэн заалт оруулахаар бэлтгэж, УИХ-д
хүргүүлээд байна.

c. Тооллогын бэлтгэлийг хангах, тооллого явуулах:
• Тооллогын үзэл баримтлалыг боловсруулах
• Тооллогын хүрээнд хийгдэх ажлуудын нарийвчилсан

төлөвлөгөө, зардлын тооцоог гаргах
• ХАА-н тооллогын хамрах хүрээ, үзүүлэлтийг тодорхойлох
• Санхүүжилтийн эх үүсвэр бүрдүүлэх талаар ОУБ-д хандах,

хамтран ажиллах

II.2. ХАА-н тооллогын бэлтгэл ажил



ХАА-н тооллого:  
• Давтамж, төрөл:    

o Тооллогыг 10 жил тутам
o Завсрын түүвэр судалгааг 5 жил тутам
o Мал, тэжээвэр амьтдын тооллогыг жил тутам

• Хамралт:  
o Улс орон бүхэлдээ 

• Тооллогын нэгж:
o ХАА-н үйл ажиллагаа эрхэлдэг өрх, аж ахуйн нэгж

• Хамрах үйл ажиллагаа: 
o Мал аж ахуй, газар  тариалан, загас, ой, ан агнуур

• Түүврийн хүрээг бэлтгэх арга:
o Хүн ам, орон сууцны тооллого

• Тооллого/ судалгааны арга:
o Хосолсон арга

II.3 Монгол улсад явуулах ХАА-н тооллого
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ХАА-н салбарын  иж бүрэн мэдээллийг тогтмол 
гаргадаг чадамжтай бүх түвшинд бэлтгэгдсэн байхаар 
статистикийн байгууллагын системийг бэхжүүлнэ.

Мянганы хөгжлийн зорилт, ядуурал,  хүнсний 
аюулгүй байдлыг үнэлж дүгнэх,  ХАА-н салбарт 

эмэгтэйчүүдийн үүрэг ролийг үнэлэх

Тооллого/судалгаа явуулаагүй завсрын онуудад ХАА-
н үзүүлэлтүүдийг өмнөх тооллого/судалгааны дүнд 

үндэслэн тооцох боломж бүрдэнэ.

FAO CountrySTAT болон World Bank/Paris21 Toolkit 
зэрэг мэдээллийг тархаах программыг бүрдүүлж 

байгаа нь ХАА-н салбарын мэдээллийг 
дотоод, гадаадын хэрэглэгчид хэрэглэхэд хялбар 

болно.
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II.4 Монгол улсад явуулах ХАА-н тооллогоос 
гарах үр дүн



III. ЦААШИД ХИЙГДЭХ АЖЛУУД

• Хууль, эрхзүйн 
орчинг бүрдүүлэх

• Санхүүжилтийн эх 
үүсвэрийг бүрдүүлэх

2011 он

• Газар 
тариалангийн 
салбарын 
тооллого 
явуулах

2011 оны 2 
дахь хагас 

жил
• Газар 
тариалангаас 
бусад ХАА-н 
салбарт тооллого 
явуулах

2012 он
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АГУУЛГА

I. Аж үйлдвэрийн салбарын зарим үзүүлэлтийн
ойлголт, тодорхойлолт

II. Аж үйлдвэрийн салбарын статистикийн
систем, өнөөгийн байдал

III. Аж үйлдвэрийн салбарын статистикийг
сайжруулах чиглэлд хийгдэж буй ажлууд

IV. Анхаарах зүйл
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Ойлголт, тодорхойлт

Үйлдвэрлэл: Тухайн аж ахуйн нэгжийн зах зээлд
зориулж үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ
болон өөрийн эцсийн хэрэглээнд зориулж
үйлдвэрлэсэн бараа, үйлчилгээ

Борлуулалт: Тайлангийн хугацаанд худалдсан
буюу гадагш гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ
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Салбар Аж үйлдвэр салбараар

В Уул уурхай, олборлолт

C Боловсруулах үйлдвэрлэл

D Цахилгаан, хий, уур, агааржуулалтын хангамж

E Усан хангамж; бохир ус хаягплын менежмент
болон цэвэрлэх үйл ажиллага

Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал (4.0)

Ашиглаж буй ангилал, хамрах хүрээ

АҮ-ИЙН СТАТИСТИКИЙН СИСТЕМ
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Монгол улсын эдийн засагт АҮ-ийн салбарын эзлэх байр суурь (2010)

АҮ-ИЙН СТАТИСТИКИЙН СИСТЕМ, ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ 

АҮ-ийн салбар
11.5%

Ажиллах хүч

АҮ-ийн салбар
84.4%

Экспортын орлого

АҮ-ийн салбар 
33.1%

ДНБ
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МӨРДӨГДӨЖ БУЙ АРГАЧЛАЛ, ГАРЫН АВЛАГА

ДНБ болон ҮНО тооцох аргачлал (ҮСГ-ын дарга, Сангийн
сайдын 2007 оны 4-р сарын 9-ний өдрийн 101/203 тоот хамтарсан
тушаал)

Аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүнийг зэрэгцүүлэх үнээр
тооцох аргачлал (ҮСГ-ын даргын 1998 оны 137-р тушаал)

Үйлдвэрлэгчийн үнийн индек тооцох аргачлал (ҮСГ-ын даргын
2007 оны 4 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 45 тоот тушаал)

Монгол улсад бүтээмжийн үзүүлэлтийг тооцох зөвлөмж (ҮСГ-
ын Аргачлал судалгааны байнгын зөвлөлөөр 2003 онд
сайшаагдсан)



• Сар
• Жил Аж үйлдвэрийн 

мэдээ

• ЖилБаланс

• Сар
Үйлдвэрлэгчийн 
үнийн мэдээ

Аж үйлдвэр -1800

Үйлдвэрлэгчийн 
үнэ -201

ААНБ

МЭДЭЭЛЭГЧ (2010)
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МЭДЭЭНИЙ ТӨРӨЛ, ДАВТАМЖ
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МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ ҮҮСВЭР

Албан ёсны статистикийн 
мэдээ, тайлан

Захиргааны статистикийн 
мэдээ

Судалгаа



Албан ёсны статистикийн мэдээ, тайлан

Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн сарын мэдээ АҮ‐1 
Үйлдвэрлэл эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны жилийн
тайлан АҮ‐7 
Цахилгаан эрчим хүчний 20 ... оны баланс АҮ‐2
Дулааны эрчим хүчний 20... оны баланс АҮ‐3
Олборлосон нүүрсний 20... оны баланс АҮ‐4

Захиргааны статистикийн мэдээ
Эрчим хүчний салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн мэдээ ТЭХЯ-3
Эрчим хүчний салбарын бүтээгдэхүүн борлуулалтын мэдээ ТЭХЯ-4
Газрын тосны олборлолт, борлуулалтын мэдээ ҮХЯ-2

57

МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ ҮҮСВЭР



Мэдээг графикт хугацаанд нь хүргүүлэх
Маягтын бүх үзүүлэлтийг зааврын дагуу бүрэн бөглөх
Бүтээгдэхүүний хэмжих нэгж, оронгийн алдааг анхаарах
Өссөн дүнгийн алдааг анхаарах
Өмнөх оны мөн үе, тайлант оны өмнөх сартай 
харицуулж шалгах
Шинэ томоохон аж ахуйн нэгжийг мэдээнд хамруулж 
байх
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АНХААРАХ ЗҮЙЛ
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Зорилго: Улсын хэмжээнд барилга угсралт, их засварын
ажилд зарцуулсан зардлын хэмжээг гаргах, нийтэд тархаах

Хамрах хүрээ:

1. Бизнес регистрийн санд бүртгэлтэй барилгын
салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж
2. Захиргааны статистик мэдээлэл

Давтамж:
1. Сар (ИБ 3а, 3б)
2. Улирал (ИБ1, ИБ1а, ИБ2)
3. Жил (ИБ1а)
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30.5

-45.0

25.6
31.6

-47.7

30.3

14.7 0.5

-15.4

-60.0
-40.0
-20.0

0.0
20.0
40.0

2008 2009 2010ху
вь

Барилга угсралт, их засварын ажлын жилийн 
өөрчлөлт, хуваарь 

Áàðèëãà óãñðàëò, èõ çàñâàðûí àæèë, á¿ãä
Дотоодын барилгын байгууллагын гүйцэтгэсэн
Гадаадын барилгын байгууллагын гүйцэтгэсэн
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1. Барилга угсралт, их засварын үйл 
ажиллагааны мэдээ ИБ-1

1.1. Барилга объектын 20 ... оны ...-р улирлын 
гүйцэтгэлийн мэдээ ИБ-1а

1.1.2 Ашиглалтад оруулсан 
барилга, байгууламж, хүчин чадлын 20 ... оны ...-р 
улирлын мэдээ ИБ-2

2. Барилгын аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны 
20 ... оны жилийн мэдээ ИБ-4
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Асуулгын 
хуудасны 

нэр

Асуулгын 
хуудасны 

нэрҮзүүлэлтийн нэр Үзүүлэлтийн 
тоо

Үзүүлэлтийн 
нэр

Үзүүлэлтийн 
тоо

Барилга 
угсралт, их 
засварын 

үйл 
ажиллагааны
мэдээ ИБ-1

Хаягийн хэсэг 5

Барилгын аж 
ахуйн 

нэгжийн үйл 
ажиллагааны 

20 ... оны 
жилийн 

мэдээ ИБ-4

Хаягийн хэсэг 7

Барилга угсралт, 
их засварын ажил 25 Орлого, 

зардал 300

Засварласан зам, 
гүүр 7

Харъяа
газрууд, 
туслах аж 
ахуйн орлого, 
зарлага

10

 

Ажиллагчид, 
цалин 8

Барилгын
ажилд
зарцуулсан
үндсэн, 
туслах түүхий
эд, материал

18

- Нийт хөрөнгө 756

Дүн 45 Дүн 1225
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Асуулгын 
хуудасны нэр

Асуулгын 
хуудасны 

нэрҮзүүлэлтийн нэр Үзүүлэлтийн 
тоо

Үзүүлэлтийн 
нэр

Үзүүлэлтийн 
тоо

Барилга 
объектын 20 
... оны ...-р 
улирлын 

гүйцэтгэлийн
мэдээ 
ИБ-1а

Хаягийн хэсэг 4 Ашиглалтад 
оруулсан 

барилга, байг
ууламж, хүчи
н чадлын 20 
... оны ...-р 
улирлын 
мэдээ ИБ-2

Хаягийн хэсэг 4

 

Обьектийн нэр, 
хүчин чадал 13

Ашиглалтанд
орсон 
обьектийн нэр
хүчин чадал

, 11

Дүн 17 Дүн 15
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Асуулгын 
хуудасны 

нэр

Асуулгын 
хуудасны 

нэрҮзүүлэлтийн нэр Үзүүлэлтийн 
тоо

Үзүүлэлтийн 
нэр

Үзүүлэлтийн 
тоо

ИБ3а (УБ 
хотын сарын

үнийн)

Хаягийн хэсэг 4
ИБ3б 

(Барилгын 
өртгийн 

индексийн 
үнийн)

Хаягийн хэсэг 5

 Барилгын 
материалын үнэ 39

Барилгын 
материалын 
үнэ

136

- Цалингийн
зардал 9

- Механизмын 
зардал 23

Дүн 43 Дүн 173
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Тухайн барилга, байгууламж нь шинэ, эсвэл хуучин
эсэхийг сайтар тодорхойлсон байна.
Орон сууцны барилгын хувьд ханын төрөл нь юу
байгаагаас шалтгаалан хамаарах төрөлд оруулна.
Олон төрлийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулах нэг цогц
барилгыг зориулалтын үндсэн чиглэлийг дагуулан тухайн
бүлэгт оруулна.
Барилгын нийт талбайг ханын дотор талын урт ба өргөний
үржвэрээр авна.
Балансын шалгалтуудыг сайн хийгдсэн дүнгүүд тэнцүү
байна.





АГУУЛГА

I. Худалдааны статистикийн салбарын зарим 

үзүүлэлтийн ойлголт, тодорхойлолт

II. Худалдааны статистикийн систем, өнөөгийн 

байдал

III.Анхаарах зүйл
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Худалдааны нийт борлуулалт: Тайлант хугацаанд худалдсан
буюу гадагш гүйцэтгэсэн ажил, үйлчилгээний борлуулалтын
дүн бөгөөд тайлант хугацаанд худалдааны салбарын аж
ахуйн нэгжийн цэвэр борлуулалтын нийлбэрээр тооцно. Цэвэр
борлуулалтыг тооцохдоо нийт борлуулалтаас борлуулалтын
буцаалт, хөнгөлөлтийг хасна.
Худалдааны нийт үйлдвэрлэлт: Бөөний болон жижиглэн
худалдааны байгууллагуудын худалдаж авсан бараа, 
бүтээгдэхүүнийг борлуулснаас орсон орлого буюу худалдааны
нэмэгдэл, ажиллагчиддаа цалингийн оронд олгосон
бүтээгдэхүүн, барилга, байшин, машин, тоног төхөөрөмж
түрээслүүлснээс олсон орлого, үндсэн бус үйл ажиллагаанаас
орсон орлого, бусад орлого (үндсэн хөрөнгө худалдсанаас
орсон орлого, ногдол ашиг, даатгалын нөхөн төлбөр, 
валютын ханшийн өөрчлөлтөөс олсон орлого орохгүй)‐ыг
оруулна.
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Дэд салбар
БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА; МАШИН, 
МОТОЦИКЛИЙН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ

45
Моторт тээврийн хэрэгсэл, мотоциклийн бөөний болон
жижиглэн худалдаа, засвар үйлчилгээ

46
Машин, мотоциклээс бусад барааны бөөний худалдаа

47
Машин, мотоциклээс бусад барааны жижиглэн худалдаа

Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал (4.0)

Ашиглаж буй ангилал, хамрах хүрээ

ХУДАЛДААНЫ САЛБАРЫН СТАТИСТИКИЙН СИСТЕМ
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Монгол улсын эдийн засагт Худалдааны салбарын эзлэх байр суурь (2010)

ХУДАЛДААНЫ САЛБАРЫН СТАТИСТИКИЙН 
СИСТЕМ, ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ 

ДНБ Ажиллах хүч

Худал
дааны 
салбар 

7.2

0

Худалд
ааны 
салбар 
16.3%0
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МОНГОЛ УЛСЫН ХУДАЛДААНЫ САЛБАРЫН БҮТЭЦ (2010)

3.4 2.3 2.7

47.8
43.1

33.8

48.9 54.6
63.5

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

2008 2009 2010

Ìàøèí ìîòîöèêëýýñ áóñàä 
áàðààíû æèæèãëýí 
õóäàëäàà, ãýð àõóéí 
áàðààíû çàñâàð ¿éë÷èëãýý

Ìàøèí ìîòîöèêëýýñ áóñàä 
áàðààíû áººíèé áîëîí 
êîìèññûí õóäàëäàà

Ìàøèí ìîòîöèêëü, ò¿ëø 
øàòàõóóíû 
õóäàëäàà, çàñâàð 
¿éë÷èëãýý
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МӨРДӨГДӨЖ БУЙ АРГАЧЛАЛ, ГАРЫН АВЛАГА

ДНБ болон ҮНО тооцох аргачлал (ҮСГ-ын дарга, Сангийн сайдын
2007 оны 4-р сарын 9-ний өдрийн 101/203 тоот хамтарсан
тушаал)
Дотоод худалдааны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох аргачлал
(ҮСХ-ны даргын 2009 оны 12-р сарын 29-ны өдрийн 01/177 тоот
тушаал)
Жижиглэн худалдааны үнийн индекс тооцох аргачлал(ҮСХ-ны
2008 оны 1-р сарын 16-ны өдрийн 01/06 тоот тушаал)



• Сар
• Улирал
• Жил 

Худалдаа 

Худалдааны 
улирлын мэдээ-

1363

Худалдааны 
жилийн мэдээ-

3678

Жижиглэн 
худалдааны 

үнийн мэдээ-239

ААНБ

МЭДЭЭЛЭГЧ (2010)
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МЭДЭЭНИЙ ТӨРӨЛ, ДАВТАМЖ
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МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ ҮҮСВЭР

Албан ёсны статистикийн 
мэдээ, тайлан

Захиргааны статистикийн 
мэдээ

Судалгаа



Албан ёсны статистикийн мэдээ, тайлан

Худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны улирлын
мэдээ (ХУ-1а)

Худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн хүнсний гол нэр, төрлийн
барааны татан авалт, үлдэгдлийн улирлын мэдээ (ХУ-1б)

Худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны жилийн
тайлан (ХУ-1)

Жижиглэн худалдааны үнийн сарын мэдээ(ЖХҮ-1)

Захиргааны статистикийн мэдээ
Худалдааны цэгийн судалгаа (БР-3)

76

МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ ҮҮСВЭР
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• 5 жилд /2010/Жижиглэн 
худалдааны 

үнийн судалгаа 

Худалдааны салбарт тогтмол давтамжтай 
явуулдаг судалгаа:

МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ ҮҮСВЭР



Ìýäýýã ãðàôèêò õóãàöààíä íü äàìæóóëàõ

Ìàÿãòûí á¿õ ¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéã çààâðûí äàãóó á¿ðýí íºõºõ

Á¿òýýãäýõ¿¿íèé õýìæèõ íýãæ, оронгийн алдааг анхаарах
Балансын шалгалтууд сайн хийгдсэн, дүнгүүд тэнцсэн
байх
Өмнөх оны мөн үе, тайлант оны өмнөх улирлынхтай
(сарынхтай) харьцуулж шалгах
Шинэ томоохон аж ахуйн нэгжийг мэдээнд хамруулж
байх

АНХААРАХ ЗҮЙЛ
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I. ÒÝÝÂÝÐ, ÕÎËÁÎÎÍÛ ÑÀËÁÀÐÛÍ ÇÀÐÈÌ
¯Ç¯¯ËÝËÒÈÉÍ ÎÉËÃÎËÒ, ÒÎÄÎÐÕÎÉËÎËÒ

II. ÒÝÝÂÝÐ, ÕÀÐÈËÖÀÀ ÕÎËÁÎÎÍÛ ÑÀËÁÀÐÛÍ
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈÉÍ ÑÈÑÒÅÌ, ªÍªªÃÈÉÍ ÁÀÉÄÀË

III. ÒÝÝÂÝÐ, ÕÀÐÈËÖÀÀ ÕÎËÁÎÎÍÛ ÑÀËÁÀÐÛÍ
ÌÝÄÝÝËËÈÉÍ ÝÕ ¯¯ÑÂÝÐ, ÕÀÌÐÀÕ Õ¯ÐÝÝ,
ÄÀÂÒÀÌÆ

IV. ÀÍÕÀÀÐÀÕ Ç¯ÉË



Тээсэн ачаа: Тодорхой хугацаанд, тодорхой зайд тээвэрлэсэн нийт ачааг
илэрхийлнэ. Тээсэн ачаа нь дотроо олон төрлийн байдгаас салбаруудын
онцлогоос шалтгаалан ачааг шинж чанараар нь тодорхой бүлэг, ангилалд
хуваадаг. Тээсэн бүх төрлийн ачааг тус бүр хэмжих нэгжийг нь
харгалзахгүйгээр тонноор илэрхийлнэ. 

Ачаа эргэлт: Нэг т ачааг нэг км‐ээс дээш зайд тээвэрлэсэн тээврийг хэмждэг
нэгж юм. Ачаа эргэлт болон тээвэрлэсэн ачааны хэмжээг тээврийн төрөл тус
бүр дээр ачааны төрлөөр тооцно. Ачаа эргэлтийг т.км‐ээр илэрхийлнэ. 

Тээсэн зорчигч:  Тодорхой хугацаанд тодорхой зайд тээвэрлэсэн нийт
зорчигчдын тоог хэлнэ. 

Зорчигч эргэлт: Нэг зорчигчийг нэг км‐ээс дээш зайд тээвэрлэсэн тээврийг
хэмждэг нэгж юм. Зорчигч эргэлтийг хүн.км‐ээр илэрхийлнэ. 

Шилжүүлсэн тн.км.  Тээврээр гүйцэтгэсэн олон төрөл, хэлбэрийн ажил, 
үйлчилгээг тусгай коэффициентуудыг ашиглан нэг нэгжид буюу тонн
километрт шилжүүлсэн үзүүлэлт юм. Энэ үзүүлэлт нь тээврийн төрөл тус бүрт
харилцан адилгүй тооцогддог. 



Íèéò ¿éë÷èëãýýíèé îðëîãî: ãýäýã íü õîëáîî, ðàäèî, òåëåâèç,
èíòåðíýò, øóóäàíãèéí ¿éë àæèëëàãààíààñ îðñîí îðëîãûã õýëíý.

Õ¿í àìààñ îðñîí îðëîãî: ãýäýã íü àéë ºðõ, õóâü õ¿ì¿¿ñýýñ îðñîí
îðëîãûã õýëíý.

Суурин телефон цэг: гэж цахилгаан холбооны нийтийн сүлжээнд
суурин технологè ашиглан хэрэглэгчийн холбогдож буй төгсгөлийн
төхөөрөмжийг õýëíý.

Үүрэн телефон хэрэглэгч: гэж цахилгаан холбооны нийтийн сүлжээнд
хөдөлгөөнт технологийг ашиглан холбогдох боломж бүхий
хэрэглэгчдийã õýëíý.

Интернэтийн áàéíãûí хэрэглэгч: гэж диал-ап, кабель модем, тоон
хэрэглэгчийн шугам /DSL/, шилэн кабель, түрээсийн шугам болон бусад
суурин өргөн зурвасын үйлчилгээг ашиглан интернэтийн үйлчилгээг
хэрэглэж буй хэрэглэгчийг õýëíý.

Вэб хуудас: гэж èíòåðíýòýä өөрийн домэйн нэр дээр вэб хуудасны
үндсэн өргөтгөл (“.htm*” эсвэл “.html*”)-ийг ашиглан байрлуулсан янз
бүрийн мэдээлэл (текст, зураг, дуу хөгжим, кино г.м) агуулсан баримт
буюу хуудсыг хэлнэ.
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Дэд салбар ÒÝÝÂÝÐ ÁÀ ÀÃÓÓËÀÕÛÍ ¯ÉË ÀÆÈËËÀÃÀÀ

49 Хуурай замын болон хий дамжуулах хоолойн
тээвэрлэлт

50 Усан замын тээвэр

51 Агаарын тээвэр

52 Агуулахын болон тээврийн туслах үйл ажиллагаа

53 Шуудан, зарлага, ýëчèéí үйл ажиллагаа

Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал (4.0)

ТЭЭВЭР, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ СТАТИСТИКИЙН СИСТЕМ

Тээврийн салбарт ашиглаж буй ангилал, хамрах хүрээ
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Дэд салбар ÌÝÄÝÝËÝË, ÕÎËÁÎÎ

58 Эх бэлтгэх, нийтлэх үйл ажиллагаа

59
Кино, видео, телевизийн хөтөлбөрийн үйлдвэрлэл,
бичлэг хийх болон хөгжим, ая үйлдвэрлэх үйл
ажиллагаа

60 Өргөн нэвтрүүлэг бэлтгэх, дамжуулах үйл ажиллагаа

61 Цахилгаан холбоо

62 Компьютер програмчлал, зөвлөгөө болон түүнд
холбогдох үйл ажиллагаа

63 Мэдээллээр үйлчлэх үйл ажиллагаа

Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал (4.0)

ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ САЛБАРТ АШИГЛАЖ БУЙ 
АНГИЛАЛ, ХАМРАХ ХҮРЭЭ
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Òýýâýð, Õàðèë
öàà Õîëáîîíû 
ñàëáàð 8.8 %

Ажиллах хүч

Òýýâðèéí 
ñàëáàð 8.1%

Харилцаа 
Холбооны 
салбар 3.2%

ДНБ

Монгол улсын эдийн засагт Òýýâýð, Õàðèëöàà Õîëáîîíû салбарын эзлэх байр
суурь (2010)

I. ТЭЭВЭР, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ САЛБАРЫН
СТАТИСТИКИЙН СИСТЕМ, ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ 
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МӨРДӨГДӨЖ БУЙ АРГАЧЛАЛ, ГАРЫН АВЛАГА

Тээвэр: Олон улсын байгууллагын зөвлөмж, гарын авлага.

Харилцаа Холбоо: НҮБ болон олон улсын харилцаа холбооны
нэгдлээс гаргасан гарын авлага.

ДНБ болон ҮНО тооцох аргачлал (ҮСГ-ын дарга, Сангийн
сайдын 2007 оны 4-р сарын 9-ний өдрийн 101/203 тоот
хамтарсан тушаал)
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ТЭЭВЭР, ХАРИЛЦАА, ХОЛБООНЫ САЛБАРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН 
ЭХ ҮҮСВЭР, ХАМРАХ ХҮРЭЭ, ДАВТАМЖ

• Сар
• Улирал
• Жил 

Тээвэр

• Сар
• Улирал
• Жил 

Харилцаа 
Холбоо

Тээвэр- 527 
(жилийн мэдээний 
хүрээгээр-2010)

Харилцаа Холбоо-
138 (Æèëèéí

ìýäýýíèé
õ¿ðýýãýýð-2010)

ААНБ

Мэдээний төрөл, давтамж
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Албан ёсны статистикийн 
мэдээ, тайлан

Захиргааны статистикийн 
мэдээ

МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ ҮҮСВЭР



Албан ёсны статистикийн мэдээ, тайлан

• Төмөр замын тээврийн 20... оны …-р сарын тээвэрлэлтийн мэдээ (Т-9) 
• Агаарын тээврийн 20... оны …-р сарын тээвэрлэлтийн мэдээ (Т-7) 
• Авто, усан замын тээврийн 20... оны …-р улирлын тээвэрлэлтийн мэдээ

(Т-1) 
• Шуудан, холбоо, интернэтийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын
үйлчилгээний 20... оны …-р улирлын тайлан (ШХИҮ-1) 

• Тээврийн салбарын үйл ажиллагааны 20… оны жилийн мэдээ (Т-5)
• Холбооны салбарын үйл ажиллагааны 20… оны жилийн мэдээ (Х-5)

Захиргааны статистикийн мэдээ, тайлан
• Авто замын … оны мэдээ (ЗТАЖЯ Маягт-05)
• Хөдөлгөөнт холбооны хэрэглээний … оны жилийн мэдээ (ЗМ-04)
• Интернэт үйлчилгээний 20…оны жилийн мэдээ (ЗМ-05)
• 20… оны жилийн мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн салбарын тусгай
зөвшөөрлийн мэдээ (ЗМ-07)

•

89

МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ ҮҮСВЭР



АНХААРАХ ЗҮЙЛ 

Мэдээг графикт хугацаанд нь дамжуулах
Маягтын бүх үзүүлэлтийг зааврын дагуу бүрэн нөхөх
Бүтээгдэхүүний хэмжих нэгж, оронгийн алдааг анхаарах
Өссөн дүнгийн алдааг анхаарах
Балансын шалгалтыг хийж, дүн тэнцсэн байх
Өмнөх оны мөн үе, тайлант оны өмнөх улирлынхтай
харьцуулж шалгах
Шинэ аж ахуйн нэгжийг мэдээнд нэмж хамруулж байх
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ҮЙЛДВЭРЛЭГЧИЙН ҮНИЙН 
ИНДЕКС, ТҮҮНИЙ ХЭРЭГЛЭЭ

1. Эдийн засгийн салбарт тооцдог үнийн гол индексүүд
2. Үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, түүнийг тооцох нь
3. Үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс тооцох 

дараалал, зарчим
4. Үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийн хэрэглээ



Эдийн засгийн салбарт тооцдог 
үнийн гол индексүүд

Үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс 

Хэрэглээний үнийн индекс 

Жижиглэн худалдааны үнийн индекс

Бөөний худалдааны үнийн индекс

Орон сууцны үнийн индекс

Хувьцааны үнийн индекс

Экспортын барааны үнийн индекс

Импортын барааны үнийн индекс

Үйлдвэрлэлийн индекс



Эдийн засгийн салбарт тооцдог 
үнийн гол индексүүд
Үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс

Үйлдвэрлэлтийн ҮҮИ Завсрын хэрэглээний ҮҮИ

ҮҮИ – Дотоодын зах зээлд
зориулсан үйлдвэрлэлтийн

ҮҮИ – Дотоодын зах зээлээс
авсан бүтээгдэхүүний

ҮҮИ – Экспортод зориулсан
үйлдвэрлэлтийн

ҮҮИ – Импортоор авсан
бүтээгдэхүүний

ҮҮИ – Нийт үйлдвэрлэлтийн ҮҮИ – Нийт завсрын
хэрэглээний



Үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 
түүнийг тооцох нь

Үнэ гэдэг нь бараа,
ажил, үйлчилгээний
өртгийг мөнгөөр
илэрхийлсэн утга юм.

• Үндсэн үнэ - үйлдвэрийн газар нь аливаа
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үйлдвэрлэлд
гаргасан зардал, ашгаа тооцон багтаасан
үнийг хэлнэ.

• Үйлдвэрлэгчийн үнэ - үндсэн үнэ дээр
бүтээгдэхүүний борлуулалтад ногдуулдаг
бараа, үйлчилгээний татваруудыг (НӨАТ-аас
бусад) нэмж, татаасыг хасч тооцсон үнийг
хэлнэ.

• Зах зээлийн буюу худалдан авагчийн үнэ
- үйлдвэрлэгчийн үнэ дээр бүтээгдэхүүний
борлуулалтад ногдуулдаг НӨАТ-ыг нэмж
тооцсон үнийг хэлнэ.



Үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 
түүнийг тооцох нь

• Èíäåêñ - ¿ç¿¿ëýëò - ëàòèí ¿ã, íèéãýì ýäèéí çàñãèéí ¿ç¿¿ëýëòèéã öàã
õóãàöàà, îðîí çàéí õóâüä çýðýãö¿¿ëýí ¿çñýí õàðüöàíãóé õýìæèãäýõ¿¿í;

• Õóâèéí èíäåêñ - þìñ ¿çýãäëèéí çºâõºí òóõàéí íýã ýëåìåíòèéí ººð÷ëºëòèéã
õàðóóëñàí èíäåêñ;

• Á¿ëãèéí èíäåêñ - íèéëìýë ¿çýãäëèéí á¿ðýëäýõ¿¿í õýñãèéã õàìàðñàí
èíäåêñ. Æèøýý íü: ìàõ ìàõàí á¿òýýãäýõ¿¿í, ñ¿¿, ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í ã.ì;

• Åðºíõèé èíäåêñ - íèéëìýë ¿çýãäëèéí á¿õ á¿ðýëäýõ¿¿í õýñãèéí äóíäæèéí
ººð÷ëºëòèéã õàðóóëñàí èíäåêñ;

• Æèí - íèéò áîðëóóëàëò, çàðäàë, ¿éëäâýðëýëòýä òóõàéí áàðàà
á¿òýýãäýõ¿¿íèé ýçëýõ õóâü õýìæýý;

• Áàðààíû ñàãñ - ¿íèéã íü ñóäëàõààð ñîíãîãäñîí òîäîðõîé òîî, íýð òºðëèéí
áàðàà á¿òýýãäýõ¿¿í.



Үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 
түүнийг тооцох нь

• Үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс (ҮҮИ): Үйлдвэрлэсэн
бараа, үйлчилгээний үнэ нь тодорхой хугацаанд
хэрхэн өөрчлөгдсөнийг хувиар илэрхийлэн
харуулдаг.

• ҮҮИ-ийн гарын авлага: 2004 онд ОУВС, ОУХБ,
ЭЗХАХБ, НҮБЕЭЗК, ДБ-наас боловсруулан гаргасан.
www.imf.org/external/np/sta/tegppi/index.htm

http://www.imf.org/external/np/sta/tegppi/index.htm


Үйлдвэрлэгчийн үнийн индекс, 
түүнийг тооцох нь

ҮҮИ-ийг тооцох арга зүй:
Аливаа үнийн индекс тооцоход дараах зүйлийг анхаарна.

• Индексийн тооцоонд хамруулах бараа, үйлчилгээний нэр

төрлийн сонголт;

• Үнийн төрөл;

• Үйл ажиллагааны аль түвшинд үнийг авч үзэх;

• Жинг тооцоход ашиглах үзүүлэлтийг тодорхойлох;

• Үнийн индексийн тооцоондоо ашиглах томъёог тодорхойлох.



Үйлдвэрлэгчийн үнийн индексийн хэрэглээ

ҮҮИ-ийг:
• ДНБ-ийг зэрэгцүүлэх үнэд шилжүүлэх
• ХҮИ-ийн прогноз
• Бизнесийн үйл ажиллагааг хянах (завсрын

бүтээгдэхүүний үнэ)
• Үйлдвэрлэлийн индекс тооцох
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