
 
 

ОРОН НУТАГ ДАХЬ УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЛБАН 
ХААГЧДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР 

 
ЗОРИЛГО: Сонгуулийн хуулийг хэрэгжүүлэх, шинээр батлагдан гарсан  дүрэм, журмыг 

таниулах, сонгуулийн бэлтгэл ажлыг хангах, улсын бүртгэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой 
анхаарах асуудлуудын талаар улсын бүртгэл, статистикийн байгууллагын албан хаагчдад сургалт 
зохион байгуулж, нэгдсэн удирдлагаар хангахад оршино. 
 
СУРГАЛТЫН ХУГАЦАА:Сургалт 2016 оны 5 дугаар сарын 11-нээс 25-ны өдрүүдэд зохион 
байгуулагдана. 

Хөтөлбөр 

9.00-9.30 Бүртгэл 

9.30-9.40 Нээлтийн ажиллагаа:  Сургалтын багийн ахлагч, орон нутгийн удирдлага удирдан 
явуулна. 

9.40-10.00 Сэдэв:Бүртгэл, статистикийн үйл ажиллагаа, сумын бүртгэгч, статистикийн 
ажилтны чиг үүрэг 
                                                                               Сургалтын багийн ахлагч 

10.00-11.30 Сэдэв: Сонгуулийн тухай хууль 
Сонгогчийн нэрсийн жагсаалт үйлдэх, танилцуулах, давхардлыг шалгах, сонгогч 
шилжих журам  Сонгуулийн бэлтгэл ажилд анхаарах асуудал          
                                                                                Сургалтын багийн ахлагч 

11.30-11.45 Завсарлага  

11.45-12.45 Сэдэв: Иргэний бүртгэлийн мэдээллийн сан болон ХАӨМС сангийн тулгалт, 
анхаарах асуудал Иргэний улсын бүртгэлийн  бүртгэл  хөтлөхөд  анхаарах
асуудлууд              Иргэний бүртгэлийн газар 

12.45-13.15 Сэдэв: Сонгуулийн бэлтгэл ажлын явцын талаар танилцуулга 
Хариуцах газар: Аймгийн Улсын бүртгэл, статистикийн газар

13.15-14.15 Үдийн хоол 

14.15-14.45 

 

Сэдэв:Хүн ам нийгмийн статистикийн мэдээлэл цуглуулалт, анхаарах асуудал 
                                                                                 ХАНСГ, МЭЗСГ 

14.45-15.45 Сэдэв: Эдийн засгийн статистикийн мэдээлэл цуглуулалт, анхаарах асуудал 
                                                                                   ХАНСГ, МЭЗСГ 

15.45-16.00 Завсарлага 

16.00-17.00 

 

Сэдэв: Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан, мал тооллогын мэдээллийн сан, статистик 
мэдээлэл дамжуулах програм, ИБС-аас төвд мэдээлэл дамжуулах 
                               Хариуцах газар: Аймгийн Улсын бүртгэл, статистикийн газар 

17.00-17.30 Асуулт, хариулт 

 

-------о0о-------- 



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГАА, СУМЫН БҮРТГЭГЧ, 

СТАТИСТИКИЙН АЖИЛТНЫ ЧИГ ҮҮРЭГ

Веб: www.ubseg.gov.mn
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УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Й ЙБҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГАА

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН

• Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хууль
• Улсын бүртгэлийн ерөнхий хууль
• Иргэний бүртгэлийн тухай хууль

Хууль, тогтоомж

• Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль
• Статистикийн тухай хууль
• Хүн ам, орон сууцны улсын тооллогын тухай хууль
• Архивын тухай хууль

Төсөл хөтөлбөр

• Үндэсний статистикийн салбарын хөгжүүлэх хөтөлбөр
• I үе шат: 2006-2010 он
• II үе шат: 2011-2015 он
• III үе шат: 2016-2020 он – 3 дахь хөтөлбөрийг боловсруулав. УИХ-д өргөн барьсан

Төсөл, хөтөлбөр

• Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль
• Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хууль
• Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хууль

Холбогдох бусад хууль, тогтоомж, дүрэм журам

Веб: www.ubseg.gov.mn

• Банк бус санхүүгийн үйл ажиллагааны тухай хууль
• Байгууллагын нууцын тухай хууль
• Хувь хүний нууцын тухай хууль ... гэх мэт



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН 
ХОРОО

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН 
ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХҮН АМ, ӨРХИЙН 
МЭДЭЭЛЛИЙН САН

ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛ

СТАТИСТИКИЙН БИЗНЕС 
РЕГИСТРИЙН САН

ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН 
БҮРТГЭЛ

ЭДИЙН ЗАСГИЙН 
СТАТИСТИК

ЭД ХӨРӨНГИЙН БҮРТГЭЛ

Веб: www.ubseg.gov.mn

СТАТИСТИК



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Иргэний бүртгэл ба хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан

Ердийн хөдөлгөөн:
• РД, овог, нэр өөрчлөлт
• Төрөлт
• Үрчлэлт
• Гэрлэлт
• Цуцлалт
• Нас баралт

Механик хөдөлгөөн:
• Хаягийн бүртгэл

Мэдээллийн сангийн зарчим
• Нэлэнхүй хамралт
• Байнгын тасралтгүй баяжилт
Харилцан уялдаа

Веб: www.ubseg.gov.mn

• Харилцан уялдаа 
• Нууцлал хамгаалал
• Нэг мэдээллийн сан, олон хэрэглэгч



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Иргэний бүртгэл ба хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан

ҮНДЭСНИЙ 
СТАТИСТИКИЙН ХОРОО

ҮНДЭСНИЙ 
СТАТИСТИКИЙН ХОРОО

УБЕГ-ЫН ХҮН АМЫН 
МЭДЭЭЛЛИЙН САН
УБЕГ-ЫН ХҮН АМЫН 
МЭДЭЭЛЛИЙН САН

Сумын иргэний бүртгэлийн Сумын иргэний бүртгэлийн 

Аймгийн иргэний бүртгэлийн 
хэлтэс

Аймгийн иргэний бүртгэлийн 
хэлтэс

Сумын статистикийн ажил Сумын статистикийн ажил 

Аймгийн статистикийн хэлтэсАймгийн статистикийн хэлтэс

у р үр
ажилтан

у р үр
ажилтан

Багийн Засаг ДаргаБагийн Засаг Дарга

у
хариуцсан ажилтан

у
хариуцсан ажилтан

Багийн Засаг ДаргаБагийн Засаг Дарга

Веб: www.ubseg.gov.mn

ХҮН АМ, ӨРХ



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

р р
Статистикийн бизнес 
регистрийн санХуулийн этгээдийн бүртгэлХуулийн этгээдийн бүртгэл

 Статистик нэгжийн дугаар
 Хуулийн этгээдийн нэр
 Регистрийн дугаар
 Үүсгэн байгуулагдсан төрөл
 Үүсгэн байгуулагдсан огноо
 УБЕГ-т бүртгүүлсэн огноо
 Х б

 Улсын бүртгэлийн дугаар
 Хуулийн этгээдийн нэр
 Регистрийн дугаар
 Үүсгэн байгуулагдсан төрөл
 Үүсгэн байгуулагдсан огноо
 Улсын бүртгэлд бүртгүүлсэн огноо
 Х й й б

ХЭБ-ийн 
үзүүлэлтээр • Нийт үйлдвэрлэлт

Нийт 47 бүлэг 
үзүүлэлт

 Хариуцлагын хэлбэр
 Өмчийн төрөл
 Өмч эзэмшлийн хувь
 Улс /хөрөнгө оруулсан/

 Байршлын мэдээлэл

 Хуулийн этгээдийн хэлбэр
 Өмчийн төрөл
 Өмч, эзэмшлийн хувь
 Улс

 Хаягийн тухай мэдээлэл

авах

шинэ ААН

өөрчлөлт орсон ААН

• Борлуулалт
• Үндсэн бус үйл 
ажиллагааны орлогууд

• Завсрын хэрэглээний 
зардал

• Үйлчилгээний зардал
Ажиллагчдын тоо

 Эдийн засгийн үзүүлэлт
Хөрөнгийн мэдээлэл
Борлуулалтын орлого
Ажиллагчдын тоо

 Эдийн засгийн салбарын ангилал (ISIC)
 Салбар аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл

 Өөрийн хөрөнгийн тухай мэдээлэл
 Үүсгэн байгуулагчийн мэдээлэл
 Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх этгээдийн мэдээлэл
 Эрхлэх үйл ажиллагааны мэдээлэл
 Салбарын тухай мэдээлэл

өөрчлөлт орсон ААН • Ажиллагчдын тоо
• Цалин
• .......... 

Веб: www.ubseg.gov.mn

 Салбар аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл
 Харъяаллын хэлбэр
 Үйл ажиллагаа эрхлэлтийн байдал
 Секторын ангилал

р у д
 Хуулийн этгээд өөрчлөн зохион байгуулсан тухай
мэдээлэл

 Хуулийн этгээдийн татан буугдсан тухай мэдээлэл
 Хуулийн этгээдийн нэрийн өөрчлөлтийн түүх



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ХӨРӨНГӨ

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл Эдийн засгийн статистик

ХӨРӨНГӨ
Санхүүгийн бус хөрөнгө
Үйлдвэрлэгдэх хөрөнгө

Үндсэн хөрөнгө
Орон сууцны барилга

ХӨРӨНГӨ

Газар

Үл хөдлөх хөрөнгө (төрийн өмчөөс бусад)

Нийт орон сууц
Бусад барилга, байгууламж
Машин, тоног төхөөрөмж
...
Оюуны өмчийн бүтээгдэхүүн
Материаллаг эргэлтийн хөрөнгө
Ү й

Хувийн орон сууц

Хүнсний дэлгүүр

Үйлдвэрлэлийн зориулалттай

Агуулах

ҮНЭ

Зах зээлийн үнэГэрээний үнэ

Үнэт зүйлс
Үйлдвэрлэгдэхгүй хөрөнгө

Байгалийн нөөц, баялаг
Газар
...
Байгалийн бусад нөөц баялаг

Агуулах

Гараж

Худалдаа үйлчилгээ

Сургууль

Веб: www.ubseg.gov.mn

Байгалийн бусад нөөц баялаг
Түрээс, лицензийн гэрээ хэлэлцээр
Гүүдвилл болон маркетингийн хөрөнгө

Санхүүгийн хөрөнгө

Эмнэлэг

Дуусаагүй барилга



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ЙСУМЫН БҮРТГЭГЧ, СТАТИСТИКИЙН 
АЖИЛТНЫ ЧИГ ҮҮРЭГ

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

БҮРТГЭГЧ, СТАТИСТИКИЙН АЖИЛТНЫ ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

 Улсын бүртгэлийн хууль тогтомжийн хүрээнд материал хүлээн авах бүртгэл

БҮРТГЭГЧ

 Улсын бүртгэлийн хууль тогтомжийн хүрээнд  материал хүлээн авах, бүртгэл 
хөтлөнө.

 Улсын бүртгэлийн талаарх лавлагаа мэдээллийг хэрэглэгчдэд хууль тогтоомжийн 
дагуу өгнө.

 Архивын цаасан суурьт эх нотлох баримтыг цахимжуулна.

 Иргэн, хуулийн этгээдээс тус газарт хандан гаргасан өргөдөл, гомдол, хүсэлт,   
хянан шийдвэрлэх, албан бичигт хариу өгөх төсөл боловсруулна.

 Харьяалах нутаг дэвсгэр, орон нутгийн  аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдээс 

Веб: www.ubseg.gov.mn

р у д р, р у у , уу , р д
бүртгэл, статистикийн мэдээллийг тогтоосон хугацаанд цуглуулж, зохих дээд 
байгууллагад дамжуулна.



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

БҮРТГЭГЧ, СТАТИСТИКИЙН АЖИЛТНЫ ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ, Д

 Графикт мэдээ тайланг тооллого судалгааны мэдээллийг тогтоосон хугацаанд нь

СТАТИСТИКИЙН АЖИЛТАН

 Графикт мэдээ, тайланг, тооллого, судалгааны мэдээллийг тогтоосон хугацаанд нь 
аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдээс  цуглуулна.

 Цуглуулсан мэдээллийг шалгах, шивэх, нэгтгэх ажлыг гүйцэтгэж, зохион байгуулж, 
б йзохих дээд шатны байгууллагад тогтоосон хугацаанд нь дамжуулна.

 Нэгтгэсэн мэдээ, тайлан, судалгааны үр дүнд үндэслэн орон нутгийн хэмжээнд  
танилцуулга бэлтгэнэ.

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

СТАТИСТИКИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТСТАТИСТИКИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ

Статистик нь нийгэм, эдийн засгийн тоон мэдээллийг цуглуулах, дүн
шинжилгээ хийх, үр дүнг тайлбарлан танилцуулах шинжлэх ухаан юм., үр дү р цуу у

Статистикийн мэдээлэл

Тодорхой нэг хугацаанд

Статистикийн байгууллагаас баталсан аргачлал, үзүүлэлтээр

Тодорхой нэг хугацаанд

Зохион байгуулалттай, цэгцтэй цуглуулсан

Веб: www.ubseg.gov.mn

Тоогоор илэрхийлэгдэх мэдээлэл юм.



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

СТАТИСТИКИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ

ТООЛЛОГО (5), 
СУДАЛГАА (5)

М й й й бМ й й й б

АЁС-ИЙН 48 БҮЛЭГ, 
346 ДЭД ҮЗҮҮЛЭЛТ 

ХАОСТ-10 жил тутам завсрын тооллогоХАОСТ-10 жил тутам завсрын тооллого

Үзүүлэлт: Статистикийн тухай хуулийн 2.6; 2.7-р зүйл

4Макро эдийн 

http://web.nso.mn/AAZMS/

Хүн ам, нийгмийн статистикийн бүлэг 
үзүүлэлт (16)

Хүн ам, нийгмийн статистикийн бүлэг 
үзүүлэлт (16)

Макро эдийн засгийн статистикийн бүлэг 
үзүүлэлт (9)

Макро эдийн засгийн статистикийн бүлэг 
үзүүлэлт (9)

ХАОСТ-10 жил тутам, завсрын тооллого 
5 жил тутам

ХАОСТ-10 жил тутам, завсрын тооллого 
5 жил тутам

ХААТ-10 жил тутам, завсрын тооллого, 
судалгаа-5 жил тутам

ХААТ-10 жил тутам, завсрын тооллого, 
судалгаа-5 жил тутам

ААНБТ-5 жил тутам

4 аргачлалр д
засаг

12 аргачлал
Эдийн засгийн 

статистик

Байгаль орчин

Үйлдвэрлэл, шинжлэх ухаан, 
технологийн статистикийн бүлэг 

үзүүлэлт (13)

Үйлдвэрлэл, шинжлэх ухаан, 
технологийн статистикийн бүлэг 

үзүүлэлт (13)

Хашаа, худаг, тэжээлийн тооллого-3 жил 
тутам

Хашаа, худаг, тэжээлийн тооллого-3 жил 
тутам

Мал, тэжээвэр амьтдын тооллого-жил 
тутам

Мал, тэжээвэр амьтдын тооллого-жил 
тутам

НҮТС 5

2 аргачлал
Байгаль орчин, 
ногоон эдийн 

засаг

7 аргачлалҮнэ

Шүүхийн статистикийн бүлэг үзүүлэлт 
(5)

Шүүхийн статистикийн бүлэг үзүүлэлт 
(5)

НҮТС - 5 жил тутам

СХТ, НАХ-5 жил тутам

ӨНЭЗС-улирал тутам

1 аргачлалХүн ам

6 аргачлал
Нийгмийн 

Веб: www.ubseg.gov.mn

Хүрээлэн байгаа орчны статистикийн 
бүлэг үзүүлэлт (5)

Хүрээлэн байгаа орчны статистикийн 
бүлэг үзүүлэлт (5)

ЦАС-ын судалгааг 4 жил тутам

Хүн амын ажил эрхлэлтийн түүвэр 
судалгаа-улирал тутам

6 аргачлалстатистик

3 аргачлал
Хөгжлийн 

үзүүлэлтүүд



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

СТАТИСТИКИЙН ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ

Статистикийн үзүүлэлт

Статистикийн үзүүлэлт нь
• оноосон нэртэй,
• тодорхой цаг хугацааСтатистикийн үзүүлэлт

1 О 4 Х

• тодорхой цаг хугацаа,
• орон зайг илэрхийлсэн,
• хэмжих нэгжтэй тодорхой утгатай тоо юм.

I зэргийн гурил, 1 кг Хонины мах, 1 кг

12.7. ХҮНСНИЙ ГОЛ НЭРИЙН БАРААНЫ НЭГЖИЙН ҮНЭ, төг 

1. Оноосон нэр 4. Хэмжих нэгж

2013 XII 2014 XII 2015 XII 2013 XII 2014 XII 2015 XII

Архангай 760 950 1250 6500 6500 3800

2. Хугацаа

О

Веб: www.ubseg.gov.mn

3. Орон зай



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

СТАТИСТИКИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮЕ ШАТ
• Нэгдсэн 

аргачлал, 
арга зүй, 
маягтын 
дагуу

1. Хэрэгцээ 
шаардлагыг 
тодорхойлох

3. Мэдээлэл 
цуглуулах хэрэгсэл 

боловсруулах
4. МЭДЭЭЛЭЛ 
ЦУГЛУУЛАХ үе 

шат

2. Арга зүйн 
материал 

боловсруулах

• Тогтсон 
хугацаанд

• Үнэн, зөв

• Асуулгын хуудас
• Програм 

хангамж

• Хэрэгцээ
• Зорилго

• Ойлголт, 
тодорхойлолт

• Аргачлал
• Түүврийн дизайн

• Зохион 
байгуулалт

• Мэдээлэл 
цуглуулалт

шат

цуглуулалт

Жишээ: Хэрэглээний үнийн мэдээ
УБСЕГ

Зорилго, хэрэгцээ: Зорилго, хэрэгцээ: 
• Барааны үнийн дундаж 

өөрчлөлтийг 
тодорхойлно.

Аргачлал, түүврийн дизайн: 
• Жин (өрхийн худалдаж авсан 

барааны нийт зардалд эзлэх хувь)

Мэдээлэл цуглуулах 
хэрэгсэл: 
• Барааны жагсаалтыг 

тусгасан асуулгын

Мэдээлэл цуглуулах: 
• Урьдчилан тодорхойлсон 

3 хүртэлх цэг (дэлгүүр, 
захын тогтсон лангуу) ээс

Веб: www.ubseg.gov.mn
д үү

д р
• Санхүү, мөнгө, зээлийн

бодлогыг боловсруулна.
• Хүн амын цалин, 

тэтгэвэр, тэтгэмжийг 
индексжүүлнэ.

• Сагс (үнийн индекс тооцох зорилгоор 
сонгож авсан өргөн хэрэглээний 
барааны жагсаалт)

• Дэлгүүр, захыг сонгоно.
• Хугацааг тогтооно.

тусгасан асуулгын 
хуудас

• Барааны каталоги
• Програм хангамж

захын тогтсон лангуу)-ээс 
каталогид тусгагдсан 
барааны үнийг сар бүрийн 
15-18-нд цуглуулна.



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

СТАТИСТИКИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮЕ ШАТ
УБСЕГ

5. Мэдээлэл 
боловсруулах үе шат

6. Дүн шинжилгээ 
хийх үе шат

7. Мэдээлэл 
тархаалтын үе шат

8. Үнэлгээний үе 
шат

• Мэдээллийг 
нэгтгэнэ.

• Ангилж, кодлоно.
• Шалгаж, 

б

• Нэгдсэн үр дүнг 
гаргаж, шалгаж, 
баталгаажуулна.

• Статистикийн 

• Статистикийн
бүтээгдэхүүний 
эх бэлтгэх, 
хэвлэнэ.
С

• Статистикийн тоо 
мэдээлэлд 
үнэлгээ хийнэ.

• Цаашдын үйл 
баталгаажуулна.

• Эцэслэнэ.
бүтээгдэхүүнийг 
эцэслэнэ.

• Сурталчилгаа 
хийнэ.

ажиллагааг 
төлөвлөнө.

Жишээ: Хэрэглээний үнийн мэдээр ү д

• Сумаас үнийн мэдээллийг авч, 
шалгаж, кодолж, шивнэ.

• УБСЕГ-т илгээнэ.

• Нэгдсэн дүнг шалгаж, 
индекс тооцно.

• Хүснэгт, графикийг  
б б

• Статистикийн сарын 
танилцуулгын эх 
бэлтгэнэ.

• Барааны үнийн 
өөрчлөлтийг судлана.

Веб: www.ubseg.gov.mn

• Аймаг, нийслэл, дүүргээс үнийг 
мэдээллийг авч нэгтгэнэ.

• Нэгтгэсэн мэдээллийг шалгаж, 
баталгаажуулна.

• Индекс тооцох мэдээллийг эцэслэнэ.

бэлэн болгоно.
• Индексийг шалгаж, 

баталгаажуулна.
• МССТ-д хүлээлгэн 

өгнө.

• Танилцуулгыг хэвлэнэ.
• Эцсийн 

бүтээгдэхүүнийг 
хэрэглэгчдэд тархаана.

• Мөнгө, санхүү, зээл, 
цалин, тэтгэвэр, 
тэтгэмжийн бодлого 
боловсруулна.



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАХ ҮЕ ШАТ

• Аргачлал, арга зүй, 
маягтын дагуу

• Тогтсон хугацаанд

2Өрх

• Өрхөд зочлох үед 
газарчилна.

• Өрхийн жагсаалтаас өрхийг 

Мэдээлэл цуглуулах 
давтамж

• Үнэн, зөв түүвэрлэх боломжийг 
бүрдүүлнэ.

• Хүн амын шилжилт

Сар

Улирал

7 мэдээ

24
1

Иргэн 3Аж ахуйн нэгж

• Хүн амын шилжилт, 
хөдөлгөөний 
мэдээлэл

24
х. ж 1 мэдээ

Жил 15 мэдээ

СУМЫН БҮРТГЭГЧ, 
СТАТИСТИКИЙН АЖИЛТАН

4 Аймгийн

• Аж ахуйн нэгжээс 
мэдээлэл
 Орлого
 Зарлага
 Малын тоо

Веб: www.ubseg.gov.mn

15 мэдээ Аймгийн 
статистикийн хэлтэс

Малын тоо
 Тариалсан ургац

• Мэдээлэл дамжуулна.
 Тогтсон хугацаанд
 Үнэн зөв
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АГУУЛГА

I. Сонгуулийн тухай хууль
II. Сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх,

танилцуулах, давхардлыг шалгах, сонгогч
шилжих журамшилжих журам



I. СОНГУУЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

СОНГУУЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2015 ОНЫ 12 САРЫН 25-НД
БАТЛАГДСАН.

1 МУ И Х С1. МУ-ын Их Хурлын Сонгууль, 
2. Ерөнхийлөгчийн сонгууль,  
3. Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн 

Иргэдийн Төлөөлөгчдийн сонгуулийнИргэдийн Төлөөлөгчдийн сонгуулийн 
тухай хуулиудыг нэгтгэж 
зохицуулсан.

Хуулийн зорилго нь сонгууль, түүний үндсэн зарчим, журмыг
тодорхойлж эдгээр сонгуулийг зохион байгуулахтайтодорхойлж, эдгээр сонгуулийг зохион байгуулахтай
холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.



I. СОНГУУЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН БҮТЭЦЦ

Бүлэг 1. Ерөнхий үндэслэл Бүлэг 10. Саналын хуудас

Бүлэг 2. Сонгуулийн эрх Бүлэг 11. Санал авах ажиллагаа

Бүлэг 3. Сонгуулийн үйл ажиллагааг
хэрэгжүүлэх үндэс

Бүлэг 12. Санал хураалтын дүн гаргах, 
нэгтгэх үйл ажиллагаа

Бүлэг 4. Сонгуулийн нутаг дэвсгэрийн
зохион байгуулалт

Бүлэг 13. Санал хураалт дахин явагдах
зохион байгуулалт
Бүлэг 5. Сонгуулийн байгууллага Бүлэг 14. Ажиглагч

Бүлэг 6. Сонгууль зохион байгуулах
эдийн засгийн үндэс

Бүлэг 15. Маргаан шийдвэрлэх
эдийн засгийн үндэс
Бүлэг 7. Сонгуулийн сурталчилгааны
эдийн засгийн үндэс

Бүлэг 16. Улсын их хурлын сонгууль

Бүлэг 8. Сонгогчдын нэрийн жагсаалт Бүлэг 17. Ерөнхийлөгчийн сонгуульү д р ү р уу

Бүлэг 9. Сонгуулийн сурталчилгаа Бүлэг 18. Орон нутгийн хурлын
сонгууль
Бүлэг 19. Хариуцлага

19 бүлгийн 166 зүйл, 912 заалттай.



I. СОНГУУЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ: ЗАРЧИМ, ТӨРӨЛ

• Нийтээрээ
• Чөлөөтэй

,

Чөлөөтэй
• Шууд

• Саналаа нууцаар гаргаж сонгох эрхийг хангах

Зарчим

• Ээлжит сонгууль “дөрвөн жил тутам“ явагдах
сонгуульсонгууль

• Ээлжит бус “сонгуулийн хугацаанаас өмнө” 
явагдах сонгууль

• Нөхөн сонгууль Улсын Их Хурлын гишүүн, 
орон нутгийн Хурлын Төлөөлөгчийн оронСонгуулийн орон нутгийн Хурлын Төлөөлөгчийн орон
гарсан суудлыг нөхөх зорилгоор явагдах;

• Дахин сонгууль ээлжит, ээлжит бус, нөхөн
сонгуулийг нэг буюу хэд хэдэн тойрогт
хүчингүйд тооцсоны дараа тухайн тойрогт

төрөл

хүчингүйд тооцсоны дараа тухайн тойрогт
явагдах; 



I. СХ: САНАЛ АВАХ ӨДРИЙГ ТОВЛОХД
Ээлжит сонгуулийн санал 
авах өдөр

Ээлжит бус сонгуулийн 
санал авах өдөр

Санал авах өдрөөс  150 доошгүй 
хоногийн өмнө УИХ товлоно. 

УИХ, Ерөнхийлөгчийн ээлжит бус 
сонгуулийг санал авах өдрөөс 45 
хоногийн өмнө товлоно.

УИХ й й й ИТХ О й бУИХ, аймаг, нийслэлийн ИТХ: 
Тухайн сонгуулийн жилийн
зургадугаар сарын сүүлийн
хагасын аль нэг ажлын өдөр

Орон нутгийн хурлын ээлжит бус 
сонгуулийг тухайн орон нутгийн 
Хурлын Тэргүүлэгчид  санал авах 
өдрөөс 45 хоногийн өмнө д р

байна
др
зарлана. 

Сум, дүүргийн ИТХ: Сонгуулийн
жилийн 10 дугаар сарын сүүлийн
хагасын аль нэг ажлын өдөр
байна.
2016 оны 01 сарын 29 өдрийн 09 дүгээр тогтоолоор Монгол 
У И Х б й й й й Т йУлсын Их Хурлын болон аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн 
Хурлын ээлжит сонгуулийн санал авах өдрийг 2016 оны 06 дугаар 
сарын 29-ний өдөр гэж товлосон.



I. СОНГУУЛИЙН  ХУУЛИЙН ЗАРИМ НЭР ТОМЬЁО

“Сонгуулийн эрх
бүхий иргэн”

Арван найман нас хүрсэн, иргэний бүртгэлд
бүртгүүлсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай МУ-ынбүхий иргэн  бүртгүүлсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай МУ ын
иргэнийг;

“Сонгогч”  Сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэсэн, сонгуулийн
эрх бүхий иргэнийг;

“У б У б й й“Улсын бүртгэлд
бүртгүүлсэн”

Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны байгууллагын иргэний бүртгэлийн
мэдээллийн улсын санд биеийн давхцахгүй өгөгдөл
/гарын хурууны хээ/-ийн бүртгэлд бүртгэсэн, иргэний
б й б йбүртгэлийн дугаар олгосон байхыг;

“Сонгогчдын
нэрийн
жагсаалтад

Сонгогчийг оршин суугаа газрын хаягийн дагуу
сонгуулийн хэсгийн нутаг дэвсгэрт хаягийн бүртгэл
бүхий сонгогчийн нэр, эцэг /эх/-ийн нэр, нас,жагсаалтад

бүртгэсэн” 
хүйс, регистрийн дугаар, оршин суугаа газрын хаяг
гэсэн дарааллаар бүртгэхийг;



I. СХ: МУ-ЫН ИРГЭНИЙ СОНГОХ, СОНГОГДОХ ЭРХ, Д

Сонгогч нь: 

Эрх зүйн бүрэн чадамжтай

18 насанд хүрсэн

Биеийн давхцахгүй өгөгдлийн бүртгэлд    
бүртгүүлж, баталгаажсан

Тухайн нутаг дэвсгэрт хаягийн бүртгэлтэй



I. СХ: СОНГУУЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ЗОХИОН 

(22.1) Сонгуулийн үр дүнг тодорхойлон гаргах нутаг дэвсгэрийг
й й

Д
БАЙГУУЛАЛТ

сонгуулийн тойрог гэнэ;

(22.3) Ерөнхийлөгчийн сонгуульд Монгол Улсын нутаг дэвсгэр нэг тойрог 
болно;

(22.4) Улсын Их Хурлын сонгуулийг явуулах зорилгоор Монгол Улсын 
нутаг дэвсгэр нь сонгуулийн тойрогт хуваагдана;

(22.5) Улсын Их Хурлын сонгуулийн тойргийг энэ хуульд заасан
сонгуулийн тогтолцоо, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн хүн амын тоо, 
засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хуваарийг харгалзан санал
авах өдрөөс 45-аас доошгүй хоногийн өмнө Улсын Их Хурал байгуулж, 
тойргийн нутаг дэвсгэр дугаар төв мандатын тоог тогтоонотойргийн нутаг дэвсгэр, дугаар, төв, мандатын тоог тогтооно.

(22.6) Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал /цаашид “аймгийн хурал” 
гэх/-ын сонгуулийг явуулахад аймгийн төвийн баг болон аймгийн сум тус уу уу д у у
бүр нь сонгуулийн тойрог болно.



I. СХ: СОНГУУЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ЗОХИОН 

22.7.Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал /цаашид “нийслэлийн 
хурал” гэх/-ын сонгуулийг явуулахад нэг хороо сонгуулийн нэг тойрог 

Д
БАЙГУУЛАЛТ

ура э / со уу уу а ад э ороо со уу э о ро
болох бөгөөд хоёр буюу хэд хэдэн хороог нэгтгэн нэг тойрог болгон 
зохион байгуулж болно.
22.8.Аймаг, нийслэлийн хурлын сонгуулийн тойргийг энэ хуульд заасан 
сонгуулийн тогтолцоо, сонгогчдын тоотой уялдуулан санал авах өдрөөс 
150 й й й й й Т150-иас доошгүй хоногийн өмнө аймаг, нийслэлийн хурлын Тэргүүлэгчид 
байгуулна.

22.9.Сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал /цаашид “сумын хурал” гэх/-
ын сонгуулийг явуулахад тухайн сумын баг тус бүр нь сонгуулийн тойрог 
бболно.

22.10.Дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал /цаашид “дүүргийн хурал” 
гэх/-ын сонгуулийг явуулахад тухайн дүүргийн хороо бүр нь сонгуулийн 
тойрог болно.тойрог болно.

22.11.Ээлжит сонгуулиар байгуулагдсан сонгуулийн тойргийг дараагийн 
ээлжит сонгууль хүртэл өөрчлөхийг хориглоно.

22.12.Тойрог нь улс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн хэмжээнд нэгдсэн 
дугаартай байна.



I. СХ: СОНГУУЛИЙН ХЭСЭГ

23.1.Сум, дүүргийн Хурлын Тэргүүлэгчид улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн
төрийн захиргааны байгууллагын саналыг харгалзан тухайн засаг захиргаа,
нутаг дэвсгэрийн нэгжийн оршин суугчдын байнга оршин суугаа газрыннутаг дэвсгэрийн нэгжийн оршин суугчдын байнга оршин суугаа газрын
бүртгэлийн мэдээллийн санг үндэслэн, сонгуулийн хэсгийг ээлжит сонгуулийн
санал авах өдрөөс 120-иос доошгүй хоногийн өмнө байгуулж, хэсгийн нутаг
дэвсгэр, төвийг зарлана.

2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр 
2004048 сонгогчийн нэрийг

23.2.Нэг хэсэг нь суманд 2000-аас дээшгүй, аймгийн төвд 2500-аас дээшгүй, 
нийслэлийн дүүрэгт 3000-аас дээшгүй сонгогчтой байна.

2004048 сонгогчийн нэрийг 
хүргүүлсэн.

23.3.Баг, хороог бусад баг, хороотой нийлүүлж хэсэг байгуулахыг хориглох 
бөгөөд сонгогчдын тооноос хамааран баг, хороог хувааж хэсэг байгуулж болно.

23.4.Нэгэнт байгуулагдсан хэсгийн сонгогчдыг онцгой нөхцөл байдлын улмаас
б й й й йзохион байгуулалттайгаар тухайн хэсгээс тусгаарлах, хэсгийг нэгтгэх, шинээр

байгуулах асуудлыг байгуулсан этгээд нь санал авах өдрөөс 14-өөс доошгүй
хоногийн өмнө сонгуулийн төв байгууллагын зөвшөөрлөөр шийдвэрлэж болно.

23.7.Ээлжит сонгуулийн жилийн нэгдүгээр сарын нэгний өдрөөс хойш санал
й й бхураалт дуустал засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн анхан шатны нэгжийн бүтцэд

өөрчлөлт оруулахыг хориглоно.



I. СХ: СОНГОГЧДЫН НЭРИЙН ЖАГСААЛТ ҮЙЛДЭХ, 

(61.1) Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг иргэний бүртгэл, мэдээллийн
сан дахь сонгогчийн бүртгэлд үндэслэн улсын бүртгэлийн асуудал

Д Д ,
ТАНИЛЦУУЛАХ, ДАВХАРДЛЫГ ШАЛГАХ

сан дахь сонгогчийн бүртгэлд үндэслэн улсын бүртгэлийн асуудал
эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага эрхлэн үйлдэнэ.

(61.2) Сонгогчдын нэрийн жагсаалт цаасан болон цахим хэлбэртэй( )
байна.



I. СХ: СОНГОГЧДЫН НЭРИЙН ЖАГСААЛТ ҮЙЛДЭХ, 

(61.3) Сонгогчийг “сонгогчдын нэрийн
жагсаалт”-д сонгуулийн хэсгийн нутаг

МУ-ын харьяатаас гарсан
болон нас барсны бүртгэлийн

Д Д ,
ТАНИЛЦУУЛАХ, ДАВХАРДЛЫГ ШАЛГАХ

уу у
дэвсгэрт хаягийн бүртгэл бүхий сонгогчийн
нэр, эцэг /эх/-ийн нэр, нас, хүйс, регистрийн
дугаар, оршин суугаа газрын хаяг гэсэн
дарааллаар бүртгэх ба сонгогчийг оршин

болон  нас барсны бүртгэлийн
санд шалгах;

Нэрийн санд регистрийн дарааллаар бүртгэх ба сонгогчийг оршин
суугаа газрын хаягийн дагуу бичнэ.

р д р р
дугаараар шалгах;

(61.4) Цахим хэлбэр бүхий сонгогчдын
нэрийн жагсаалт нь иргэний биеийн

УБСЕГ-аас Хэсгийн дугаарыг
нэгээс эхлэн давхардахгүйр р

давхцахгүй өгөгдөл /гарын хурууны хээ/-ийн
мэдээлэлд үндэслэсэн байна.

р ү
байхаар тогтооно. /Range үүсгэж,
хэсгийн төвийг програмд оруулна/

(61.5) Сонгогчийг сонгуулийн зөвхөн нэг
эсэ б р э э

ИХ-ын тогтоолын дагуу хэсэг 
о оо й эхэсэгт бүртгэнэ. оноолт хийнэ.

(61.6) Сонгуулийн жилийн гуравдугаар
сарын нэгний өдрөөс эхэлж сонгууль
дуустал өөрийн цахим хуудаст байрлуулна.дуустал өөрийн цахим хуудаст байрлуулна.

Хэсэг : 2091 
Сонгогч : 2 004 048



I. СХ: ХЭСЭГ ОНООЛТЫН ЯВЦЫН МЭДЭЭЦ Д



I. СХ: СОНГОГЧДЫН НЭРИЙН ЖАГСААЛТ ҮЙЛДЭХ, 

61.8.Санал авах өдрөөс 55-аас доошгүй хоногийн өмнө дараах 
байгууллагаас сонгуулийн насны иргэдийн мэдээллийг авна Үүнд:

Д Д ,
ТАНИЛЦУУЛАХ, ДАВХАРДЛЫГ ШАЛГАХ

байгууллагаас сонгуулийн насны иргэдийн мэдээллийг авна. Үүнд:

1. Улсын дээд шүүхээс эрх зүйн чадамжгүй нь шүүхийн шийдвэрээр 
тогтоогдсон иргэдийн мэдээллийг; 

2 Ш й й й б й2. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх төв байгууллага нь санал авах өдөр 
хорих болон баривчлах газарт ял эдэлж байгаа иргэдийн 
мэдээллийг;

3. Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний асуудал эрхэлсэн р р , д ууд р
байгууллага нь 60 ба түүнээс дээш хоногийн хугацаагаар гадаад 
улсад зорчсон иргэдийн мэдээлэл болон   тухайн жилд Монгол 
Улсын харьяат болсон, харьяаллаа сэргээн тогтоосон, харьяатаас 
гарсан иргэдийн мэдээллийг;гарсан иргэдийн мэдээллийг;



I. СХ: СОНГОГЧДЫН НЭРИЙН ЖАГСААЛТ ҮЙЛДЭХ, 

61.8.Санал авах өдрөөс 55-аас доошгүй хоногийн өмнө дараах 

Д Д ,
ТАНИЛЦУУЛАХ, ДАВХАРДЛЫГ ШАЛГАХ

байгууллагаас сонгуулийн насны иргэдийн мэдээллийг авна. Үүнд:

4. Хил хамгаалах ерөнхий газар санал авах өдөр өөрийн харьяа тусгай анги, 
салбарт алба хааж байгаа боловч тухайн сум, дүүргийн нутаг дэвсгэрт 
б й б й йбайнга оршин суух бүртгэлгүй сонгогчдын мэдээллийг;

5. Батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 
санал авах өдөр зэвсэгт хүчний цэргийн анги, нэгтгэлд алба хааж байгаа 
боловч тухайн сум, дүүргийн нутаг дэвсгэрт байнга оршин суух бүртгэлгүй 

61.11.Цэргийн алба хааж байгаа иргэдийн мэдээллийг үндэслэн
й й б й

сонгогчдын мэдээллийг;

тухайн цэргийн анги, нэгтгэл хамаарч байгаа хэсэгт саналаа өгөх
сонгогчдын нэрийн жагсаалтад тухайн сонгогчийг нэмж бүртгэн,
байнга оршин суугаа газрынх нь хаягийн дагуу бүртгэгдсэн
сонгогчдын нэрийн жагсаалтаас хасна, бусад нэрийн ард “түрд р , у д р рд үр
хасав” тэмдэглэгээ хийнэ.



I. СХ: СОНГОГЧДЫН НЭРИЙН ЖАГСААЛТ ҮЙЛДЭХ, 

(61.12) Цахим хуудаст байршуулсан сонгогчдын нэрийн жагсаалтад дараах
өөрчлөлтийг тусган уг жагсаалтыг цаасан болон цахим хэлбэрээр үйлдэж,

25 й й й й б

Д Д ,
ТАНИЛЦУУЛАХ, ДАВХАРДЛЫГ ШАЛГАХ

санал авах өдрөөс 25-аас доошгүй хоногийн өмнө аймаг, нийслэл дэх салбар,
нэгжээр дамжуулан аймаг, дүүргийн сонгуулийн хороонд хүргүүлнэ.

(61.12.1) Сонгогчдын нэрийн жагсаалтад 
бүртгэгдээгүй буюу буруу бүртгэгдсэн

Нөхөж хэсэг онооно. 
бүртгэгдээгүй буюу буруу бүртгэгдсэн 
талаар гаргасан гомдлын дагуу оруулсан 
өөрчлөлт;

Зөрчлийг арилгана. 

(61.12.2) Сонгогчийн эцэг /эх/-ийн нэр, Нэр, хүйс, регистрийн дугаарын ( ) р
өөрийн нэр, хүйс, регистрийн дугаар, 
оршин суугаа газрын хаягийн өөрчлөлт 
зэрэг иргэний бүртгэлтэй холбогдсон 
өөрчлөлт;

р ү р р у р
өөрчлөлтийг сонгогчдын нэрийн 
жагсаалтад програмаар оруулна.

өөрчлөлт;
(61.12.3) Цэргийн алба хааж байгаа 
сонгогчтой холбогдсон өөрчлөлт;

Байнга оршин суух газрын хэсгээс  
хасна. 

(61.12.4) Нас барсан иргэний бүртгэлтэй Сонгогчдын нэрийн  жагсаалтын ( ) р р үр
холбогдсон өөрчлөлт;

р
програмаас автоматаар хасагдана.



I. СХ: СОНГОГЧДЫН НЭРИЙН ЖАГСААЛТ ҮЙЛДЭХ, 

Иргэний шилжилт хөдөлгөөнийг зогсоохИргэний шилжилт хөдөлгөөнийг зогсоох

Д Д ,
ТАНИЛЦУУЛАХ, ДАВХАРДЛЫГ ШАЛГАХ

(66.1) Иргэдийн засаг захиргааны нэг нэгжээс өөр нэгжид шилжин суурьших 
хөдөлгөөнийг санал авах өдрөөс 60 хоногийн өмнө зогсоож, санал авах өдрийн 
дараах өдөр сэргээнэ.

Улсын Их Хурал, Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн ээлжит, ээлжит бус
сонгуульд; орон нутгийн хурлын сонгуулийн зөвхөн ээлжит
сонгуульд хамаарна.



I. СХ: СОНГОГЧДЫН НЭРИЙН ЖАГСААЛТЫГ ХҮРГҮҮЛЖ, 
СОНГОГЧДОД  ТАНИЛЦАХ БОЛОМЖООР ХАНГАХ 

(61.12) Санал авахаас 25-аас доошгүй хоногийн өмнө аймаг 
нийслэлийн салбар нэгжээр дамжуулан Аймаг, дүүргийн сонгуулийн 
хороонд хүргүүлнэ

(61.13) Аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороо нь 20-оос доошгүй 
хоногийн өмнө санал авах байранд хүргүүлнэ.

хороонд хүргүүлнэ. 

(61.14) Санал авах байр нь сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хүлээн 
авсан өдрөөс эхлэн өөрийн ажиллах байранд өөрийн ажиллах

хоногийн өмнө санал авах байранд хүргүүлнэ. 

авсан өдрөөс эхлэн өөрийн ажиллах байранд, өөрийн ажиллах 
байргүй бол сум, хорооны Засаг даргын тамгын газрын байранд, 
санал авах байр бэлэн болсны дараа санал авах байранд ил 
тавьж, сонгогчдод чөлөөтэй танилцах бололцоо олгоно.

(61.15) Сонгогч сонгогчдын нэрийн жагсаалтад бүртгэгдсэн эсэхээ 
14 й й б йсанал авах өдрөөс 14-өөс доошгүй хоногийн өмнө шалгасан байвал 

зохино.



I. СХ: СОНГОГЧДЫН НЭРИЙН ЖАГСААЛТЫГ ХҮРГҮҮЛЖ, 
СОНГОГЧДОД  ТАНИЛЦАХ БОЛОМЖООР ХАНГАХ 

(61.16) Сонгогчдын нэрийн жагсаалт нь зөвхөн нэг нэрийн
жагсаалтаас бүрдэх бөгөөд шинээр сонгогчдын нэрийн жагсаалт
үйлдэх, энэ хуульд заасныг зөрчин сонгогчдын нэрийн жагсаалтад
өөрчлөлт оруулахыг хориглоно.

(61.17) Санал авах байрын албан ажлын хэрэгцээнээс бусад
йтохиолдолд сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг хувилж олшруулах,

тараахыг хориглоно.

(61.18) Сонгуульд оролцохоор бүртгүүлсэн нам, хамтарсан намуудыг
төлөөлөх эрх бүхий этгээдийн хүсэлтийн дагуу сонгогчдын нэрийн
жагсаалтын сонгогчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, регистрийн
дугаар, оршин суугаа газрын хаяг бүхий хэсгийг зөвхөн цахим
хэлбэрээр нэг удаа олгоно.



I. СХ: СОНГОГЧДЫН НЭРИЙН ЖАГСААЛТТАЙ ХОЛБОГДСОН 
ЙГОМДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ

(64.1) Сонгогч өөрийн болон өөрийн гэр бүлийн аль нэг 
й йгишүүний нэр сонгогчдын нэрийн жагсаалтад 

бүртгэгдээгүй буюу буруу бүртгэгдсэн бол өөрийн болон 
өөрийн гэр бүлийн гишүүний нэрийн өмнөөс гомдлоо 
санал авах өдрөөс 14-өөс доошгүй хоногийн өмнө 
бичгээр гарганабичгээр гаргана.

(64.2) Гомдол гаргасан иргэний мэдээллийн талаар 
гаргасан лавлагааны дагуу санал авах байрын дэргэд 
ажиллах итгэмжлэгдсэн ажилтан эсхүл улсын бүртгэгчажиллах итгэмжлэгдсэн ажилтан, эсхүл улсын бүртгэгч 
тухайн сонгогчийн мэдээлэлтэй холбогдсон өөрчлөлтийг 
гурав хоногийн дотор сонгогчдын нэрийн жагсаалтад 
оруулна.

(64.3) Энэ хуульд зааснаас бусад үндэслэлээр 
сонгогчдын нэрийн жагсаалтад өөрчлөлт оруулахыг 
хориглонохориглоно.



I. СХ: СОНГОГЧ ШИЛЖИХ

65.1.  Сонгогч өөрийн байнга оршин суугаа газрынхаа харьяа хэсэгт санал өгнө.

65.2.Сонгогч шилжих бол санал авах өдрөөс 14-өөс доошгүй хоногийн өмнө энэ др д ү
тухай хүсэлтээ өөрийн байнга оршин суугаа газрын харьяа санал авах байранд
бичгээр гаргах бөгөөд санал авах байр энэ тухай улсын бүртгэлийн холбогдох 
байгууллагад мэдэгдэнэ.

65.4 Сонгогч шилжсэн бол шилжин очсон газрынхаа санал авах байранд санал авах 
өдрөөс арваас доошгүй хоногийн өмнө шилжих хуудсаа өгөх бөгөөд түүнийг санал 

б й б й б б йавах байр улсын бүртгэлийн холбогдох байгууллагад хүргүүлнэ

65.6.Сонгогчийн шилжилтийг санал авах өдрөөс 14 хоногийн өмнө зогсооно. 

65.7 Сонгогчийн шилжилтийг аймаг болон нийслэл дотор хийхийг хориглоно.

65.8 Шилжин ирсэн сонгогч зөвхөн УИХ, Ерөнхийлөгчийн сонгуульд санал өгнө.

65.9.Энэ хуулийн 65.7, 65.8-д заасныг зөрчсөн сонгуулийн байгууллагын ажилтныг
нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг зургаагаас найм дахин
нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний төгрөгөөр торгоно.

65 10 Энэ хуулийн 65 7 65 8 д заасныг зөрчсөн төрийн албан хаагчийг төрийн65.10.Энэ хуулийн 65.7, 65.8-д заасныг зөрчсөн төрийн албан хаагчийг төрийн
албанаас хална.



I. СХ: 89 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ САНАЛ АВАХ ӨДӨР СОНГОГЧИЙН БҮРТГЭЛИЙГ 
ТУЛГАН ШАЛГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТУЛГАН ШАЛГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

89.1  07.00 цагт санал авах байрны бүрэлдэхүүн сонгогчдын 
төлөөлөл, ажиглагчдыг байлцуулан дараах дарааллын 
дагуу гүйцэтгэж тэмдэглэл үйлдэнэ:

89.1.1  Тухайн хэсгийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтад 
бичигдсэн сонгогчдын тоо, үүнээс зөөврийн битүүмжилсэн 
саналын хайрцгаар санал өгсөн сонгогчдын тоог мэдээлэх;

89.1.2  Саналын хуудасны индекс, дугаарыг мэдээлэх;

89.1.3  Хүлээн авсан, зөөврийн битүүмжилсэн саналын 
хайрцгаар санал,  алдагдаж үрэгдсэн, устгагдсан, үлдсэн 
саналын хуудасны тоог мэдээлэх;

89.1.4.зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаас бусад
санал авах бүх хайрцгийг нээж харуулах, санал тоолох
төхөөрөмжийг битүүмжлэх лацдах санал авахад бэлэнтөхөөрөмжийг битүүмжлэх, лацдах, санал авахад бэлэн
болгох;

89.1.5 Зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар саналаа 
өгсөн сонгогчдын саналын хуудсыг санал тоолох төхөөрөмж 
/саналын хайрцаг/-д хийхдээ санал өгсөн сонгогчийн рц д д
регистрийн дугаараар сонгогчийн бүртгэлийн хуудсыг улсын 
бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтан гаргана. 



I. СХ: 89 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ САНАЛ АВАХ ӨДӨР СОНГОГЧИЙН 
БҮРТГЭЛИЙГ ТУЛГАН ШАЛГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

89.2.Санал авч эхлэхийн өмнөх ажиллагааг дууссаны дараа сонгогчдын саналыг авч
эхэлнэ.

89.3 Итгэмжлэгдсэн ажилтанд гарын хурууны хээг шалгуулах ба тухайн ажилтан нь

БҮРТГЭЛИЙГ ТУЛГАН ШАЛГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

89.3  Итгэмжлэгдсэн ажилтанд гарын хурууны хээг шалгуулах ба тухайн ажилтан нь 
иргэний бүртгэлийн мэдээллийн улсын сан дахь сонгогчийн бүртгэл, түүнчлэн тухайн 
хэсэг дэх сонгогчдын нэрийн жагсаалтын цахим хувилбартай тулган үзэж, зөрчилгүй 
бол сонгогчийн бүртгэлийн хуудас олгоно.
89.4.Гарын хурууны хээ шалгах автомат төхөөрөмж ажиллахгүй буюу ажиллах 
боломжгүй болсон, түүнчлэн хөгжлийн бэрхшээлтэй сонгогчийн тухайд иргэний 
үнэмлэхийн мэдээллийг сонгогчдын нэрийн жагсаалттай тулган шалгаж сонгогчийнүнэмлэхийн мэдээллийг сонгогчдын нэрийн жагсаалттай тулган шалгаж сонгогчийн 
бүртгэлийн хуудас олгоно. 

89.5 Сонгогч шилжих журмын дагуу шилжин ирсэн сонгогчийн шилжих хуудсыг 
давхар шалгаж, сонгогчийн бүртгэлийн хуудас олгоно.

89.6 Сонгогчийн бүртгэлийн хуудас авсан сонгогчид саналын хуудас олгоно.

89.7 Саналын хуудас авсан сонгогчоор сонгогчдын нэрийн жагсаалтад гарын үсэг ууд р д р д р ү
зуруулна.

89.8.Хувь тэнцүүлсэн сонгуульд нам, эвслээс нэр дэвшигчдийн нэрийн жагсаалтыг
тухайн нам, эвслээс ирүүлсэн дарааллын дагуу Сонгуулийн ерөнхий хороо жагсаан
хэвлэж, сонгогч бүрд өгнө.

89.9.Санал авах ажиллагаанд сонгуулийн ажиглагч болон хэвлэл мэдээллийн
байгууллагын төлөөлөгч байлцаж болно.



I. СХ: 89 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ САНАЛ АВАХ ӨДӨР СОНГОГЧИЙН 
БҮРТГЭЛИЙГ ТУЛГАН ШАЛГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

89.10.Санал авах байранд нэр дэвшигч болон зөвшөөрөлгүй
бусад этгээд байхыг хориглох бөгөөд энэ нь тэдгээрээс
саналаа өгөхөд хамаарахгүй.

БҮРТГЭЛИЙГ ТУЛГАН ШАЛГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

саналаа өгөхөд хамаарахгүй.

89.11.Санал авах өдрийн 22.00 цагт сонгогчдын бүртгэлийг
зогсоох бөгөөд бүртгэлийн хуудсаа авсан сонгогчдыг саналаа
өгөх боломжоор ханганаөгөх боломжоор хангана.

89.12.Энэ хуулийн 89.10-д заасныг зөрчсөн үйлдэлд доор
дурдсан торгууль ногдуулна:дурдсан торгууль ногдуулна:

89.12.1.нам, эвслийн сонгуулийн менежер, шадар туслагч, 
ухуулагчид нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг

й й йзургаагаас найм дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх хэмжээний
төгрөгийн;

89.12.2.бусад этгээдэд нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод
хэмжээг зургаагаас найм дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэххэмжээг зургаагаас найм дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх
хэмжээний төгрөгийн;



I. СХ: 90 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ:ЗӨӨВРИЙН БИТҮҮМЖИЛСЭН 
ХАЙРЦГААР САНАЛ АВАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААХАЙРЦГААР САНАЛ АВАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

90.190.1

• Дараах сонгогчийн саналыг түүний хүсэлт, эмнэлгийн магадлагаа, эсхүл холбогдох байгууллагын
тодорхойлолтыг үндэслэн зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар санал авах өдрийн өмнөх
өдөр 09 00 20 00 цагийн хооронд авнаөдөр 09.00-20.00 цагийн хооронд авна.

90.1.190.1.1

• эрүүл мэндийн байдлын улмаас санал авах байранд өөрийн биеэр хүрэлцэн ирж чадахгүй.;
90.1.290.1.2

• Дайчилгааны тухай хуульд заасны дагуу нийтийн дайчилгаанд хамрагдан ажиллаж байгаа;Д у уу д д уу д д р д ;
90.1.390.1.3

• захиргааны зөрчлийн улмаас баривчлагдсан, албадан саатуулагдсан, таслан сэргийлэх арга хэмжээ 
авагдсан;

90.1.490.1.4

байцаан шийтгэх албадлагын арга хэмжээний улмаас баривчлагдсан цагдан хоригдсон;• байцаан шийтгэх албадлагын арга хэмжээний улмаас баривчлагдсан, цагдан хоригдсон;
90.1.590.1.5

• санал авах ажиллагааг зохион байгуулж байгаа сонгуулийн байгууллагын ажилтан, цагдаа, иргэний 
бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, мэдээллийн технологийн даамал;

90.290.2

• Эрүүл мэндийн байдлын шалтгаанаар зөөврийн битүүмжилсэн хайрцгаар санал өгөх сонгогч нь
өөрийн эрүүл мэндийн талаарх эмчийн магадлагааг, хүсэлтийн хамт санал авах өдрөөс таваас
доошгүй хоногийн санал авах байранд гаргана.

90.390.3

• Дайчлагдсан, саатуулагдсан, баривчлагдсан этгээд болон санал авах үйл ажиллагааг зохион
б й б й й б й й б йбайгуулж байгаа сонгуулийн байгууллагын ажилтан нь зөөврийн битүүмжилсэн саналын хайрцгаар
санал өгөх ухайн байгууллагын удирдлагад өгөх бөгөөд уг хүсэлтийг, байгууллагын тодорхойлолтын
хамт байгууллагын удирдлага санал авах өдрөөс таваас доошгүй хоногийн өмнө санал авах
байранд хүргүүлнэ.





II. СОНГОГЧИЙН НЭРИЙН ЖАГСААЛТ ҮЙЛДЭХ, ТАНИЛЦУУЛАХ, 
ДАВХАРДЛЫГ ШАЛГАХ СОНГОГЧ ШИЛЖИХ ЖУРАМ”ДАВХАРДЛЫГ ШАЛГАХ, СОНГОГЧ ШИЛЖИХ ЖУРАМ”

• Сонгуулийн тухай хуулийн 61.1-т “Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг иргэний 
бүртгэл, мэдээллийн сан дахь сонгогчийн бүртгэлд үндэслэн улсын 
б й й б й

61.161.161.161.1

бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага эрхлэн 
үйлдэнэ”,

• “Улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага энэ 
61.2061.2061.2061.20

хуульд нийцүүлэн сонгогчдын нэрийн жагсаалт үйлдэх, танилцуулах, 
давхардлыг шалгах, сонгогч шилжих журмыг батлан мөрдүүлнэ”

• Улсын бүртгэл, статистикийн ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/187 дугаар 
А/187А/187А/187А/187

үр , р р д р ду р
тушаалаар “Сонгогчийн нэрийн жагсаалт үйлдэх, танилцуулах, давхардлыг 
шалгах, сонгогч шилжих журам” батлагдаж, Захиргааны хэм хэмжээ 
тогтоосон шийдвэрийн улсын нэгдсэн сангийн 1631 дугаарт бүртгэгдсэн. 

Журам 7 бүлэг, 50 зүйл, 6 хавсралт Журам 7 бүлэг, 50 зүйл, 6 хавсралт Журам 7 бүлэг, 50 зүйл, 6 хавсралт Журам 7 бүлэг, 50 зүйл, 6 хавсралт 

• Энэхүү журам нь Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг үйлдэх, танилцуулах, 
нягтлан шалгаж, давхардлыг арилгах, сонгуулийн эрх бүхий иргэний 
иргэний улсын бүртгэлтэй холбогдсон өөрчлөлтийг тусгах, сонгогч шилжих, 
санал авах өдөр сонгогчдын нэрийн жагсаалтын цахим хувилбараас  
иргэний биеийн давхцахгүй өгөгдөл /гарын хурууны хээ/, эсхүл иргэний р д ц ү д р уруу , ү р
үнэмлэхийн регистрийн дугаараар тулган шалгахтай холбогдсон ажиллагааг 
зохицуулахад энэхүү журмын зорилго оршино.



II. СОНГОГЧИЙН НЭРИЙН ЖАГСААЛТ ҮЙЛДЭХ, ТАНИЛЦУУЛАХ, 
ДАВХАРДЛЫГ ШАЛГАХ СОНГОГЧ ШИЛЖИХ ЖУРАМ

Нийтлэг үндэслэл буюу сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг үйлдэх, 

ДАВХАРДЛЫГ ШАЛГАХ, СОНГОГЧ ШИЛЖИХ ЖУРАМ

Бүлгүүд нь дараах харилцааг зохицуулна.
ү д у у д р ү д ,

танилцуулах, нягтлан шалгаж, давхардлыг арилгахтай холбогдсон нийтлэг 
харилцааг;  

11

Аймаг, нийслэл дэх улсын бүртгэл, статистикийн  байгууллагын салбар, 
нэгж сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг үйлдэхтэй холбогдсон харилцааг; 22 д р ү д д р ц ;

Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг цахим хуудаст байрлуулах, сонгогчдын 
нэрийн жагсаалтаас сонгогч өөрт нь холбогдох мэдээлэлтэй танилцах,  
түүнд өөрчлөлт оруулахтай холбоотой харилцааг; 

33

Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг аймаг дүүргийн сонгуулийн хороо салбарСонгогчдын нэрийн жагсаалтыг аймаг, дүүргийн сонгуулийн хороо, салбар 
комисст хүргүүлэх, нягтлан шалгах, түүнд өөрчлөлт оруулахтай 
холбогдсон харилцааг;

44

Сонгогч шилжихтэй холбоотой харилцааг; 55 р

Сонгуулийн санал авах өдөр сонгогчийн бүртгэлийг тулган шалгах 
ажиллагааг;66

Бусад холбогдох харилцааг зохицуулахаар тусгасан;77



II. ЖУРАМ: 2 ДУГААР БҮЛЭГ. АЙМАГ, НИЙСЛЭЛ ДЭХ УЛСЫН БҮРТГЭЛ, 
СТАТИСТИКИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН САЛБАР НЭГЖ СОНГОГЧДЫНСТАТИСТИКИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН САЛБАР НЭГЖ СОНГОГЧДЫН 
НЭРИЙН ЖАГСААЛТЫГ ҮЙЛДЭХ

2.1 ИТХ-ын тогтоолыг  үндэслэн улсын бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн 
захиргааны байгууллага нь хэсгийн дугаарыг нэгээс эхлэн давхардахгүй 
байхаар тогтоосны дагуу /range үүсгэх/ сонгогчдод хэсэг оноолт  хийнэ.

2.2.1.сонгуулийн хэсгийн нутаг дэвсгэрт хаягийн бүртгэлтэй  

2.2.Сонгогчдын нэрийн жагсаалтад хэсэг оноохдоо дараах байдлаар нягтлан 
шалгана.

уу у д р үр
сонгуулийн эрх бүхий иргэн бүрэн бүртгэгдсэн эсэх;

2.2.2.сонгуулийн эрх бүхий иргэний мэдээлэл үнэн зөв, бүрэн 
гүйцэд бүртгэгдсэн эсэх;гүйцэд бүртгэгдсэн эсэх;

2.2.3.сонгуулийн хэсгийн нутаг дэвсгэрт хаягийн бүртгэлтэй  
сонгуулийн эрх бүхий иргэний “иргэний улсын бүртгэл”-ийн 
мэдээллийн өөрчлөлт тусгагдсан эсэх;

2.2.4. шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлд бүртгүүлсэн сонгуулийн эрх 
бүхий иргэн шилжин ирсэн нутаг дэвсгэрийнхээ  сонгуулийн 
хэсгийн сонгогчдын нэрийн жагсаалтад орсон эсэх;
2.2.5. Сонгуулийн хэсгийн нутаг дэвсгэрт хаягийн бүртгэлтэй уу у д р үр
сонгуулийн эрх бүхий нас барсан, харьяатаас гарсан иргэнийг 
хассан эсэх 



II. ЖУРАМ: 2 ДУГААР БҮЛЭГ. АЙМАГ, НИЙСЛЭЛ ДЭХ УЛСЫН БҮРТГЭЛ, 
СТАТИСТИКИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН САЛБАР НЭГЖ СОНГОГЧДЫНСТАТИСТИКИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН САЛБАР НЭГЖ СОНГОГЧДЫН 
НЭРИЙН ЖАГСААЛТЫГ ҮЙЛДЭХ

2.3.Улсын бүртгэл, статистикийн асуудал хариуцсан салбар, нэгж, улсын 
бүртгэгч нь сонгогчдын нэрийн жагсаалтад хэсэг оноохдоо дараах өөрчлөлтбүртгэгч нь  сонгогчдын нэрийн жагсаалтад хэсэг оноохдоо дараах өөрчлөлт
оруулна:

2.3.1.сонгуулийн хэсгийн нутаг дэвсгэрт хаягийн бүртгэлтэй 
сонгуулийн эрх бүхий иргэний жагсаалтад бүртгэгдээгүй иргэнийг
нэмж бүртгэх;нэмж бүртгэх;

2.3.2.энэ журмын 2.2.2, 2.2.3-т заасан нөхцөл үүссэн бол улсын 
бүртгэлийн мэдээллийн сангийн мэдээллийг үндэслэн зөрчлийг
арилгах;

2.3.3.энэ журмын 2.2.4-т заасан нөхцөл үүссэн бол улсын 
бүртгэлийн мэдээллийн сангийн мэдээллийг үндэслэн нэмэх;

2 3 4 энэ журмын 2 2 5 т заасан сонгуулийн эрх бүхий иргэнийг2.3.4.энэ журмын 2.2.5-т заасан сонгуулийн эрх бүхий иргэнийг 
жагсаалтаас хасах.

2.4.Улсын бүртгэл, статистикийн асуудал хариуцсан салбар энэ журмын 2.3-т 
заасан өөрчлөлт оруулсан тухай мэдээ тайланг үндэслэл бүрээр гаргаж Улсынзаасан өөрчлөлт оруулсан тухай мэдээ, тайланг үндэслэл бүрээр гаргаж, Улсын
бүртгэл, статистикийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад цахим 
болон цаасан хэлбэрээр хүргүүлнэ.



II. ЖУРАМ: 3 ДУГААР БҮЛЭГ. СОНГОГЧДЫН НЭРИЙН ЖАГСААЛТЫГ 
НЯГТЛАН ШАЛГАХ ЦАХИМ ХУУДАСТ БАЙРЛУУЛАХ ТАНИЛЦУУЛАХНЯГТЛАН ШАЛГАХ, ЦАХИМ ХУУДАСТ БАЙРЛУУЛАХ, ТАНИЛЦУУЛАХ, 
ТҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ

3.2.2.сонгогчийн нэр, 
эцэг /эх/-ийн нэр, хүйс, 
регистрийн дугаар, 
оршин суугаа газрын
хаягийн өөрчлөлт

болон иргэний улсын 
б й

3.2.1.сонгогчдын
нэрийн жагсаалтад
бүртгэгдээгүй буюу
буруу бүртгэгдсэн
талаар гаргасан
гомдлын дагуу

3 1 Сонгуулийн тухай3 1 Сонгуулийн тухай

3.2. Цахим хуудаст
байрлуулсан

сонгогчдын нэрийн

бүртгэлтийн өөрчлөлт;оруулсан өөрчлөлт;

3.1.Сонгуулийн тухай 
хуулийн 61.6 дахь 
хэсэгт заасны дагуу 3-
р сарын 1-ны өдрөөс 
өөрийн

3.1.Сонгуулийн тухай 
хуулийн 61.6 дахь 
хэсэгт заасны дагуу 3-
р сарын 1-ны өдрөөс 
өөрийн

сонгогчдын нэрийн
жагсаалтад дараах

өөрчлөлтийг
тусгана:

өөрийн
www.burtgel.gov.mn
байршуулна.

өөрийн
www.burtgel.gov.mn
байршуулна.

3.2.4.нас барсан
иргэний бүртгэлтэй

холбогдсон
өөрчлөлт;

3.2.3.цэргийн 
алба хааж байгаа

сонгогчтой
холбогдсон
өөрчлөлт;



II. ЖУРАМ:
3.4.Сонгуулийн 

тухай хуулийн 61.11 
дахь хэсэгт заасан 
сонгогчдын нэрийг 

хасна.

С

хасна.

Сонгогчдын 
нэрийн 

жагсаалтад 
өөрчлөлт 

3.3. Сонгуулийн тухай 
хуулийн 61.9 дэх 
хэсэгт заасан 

сонгогчдын нэрийн 
ард “Түр хасав” 

нэмэлт тэмдэглэгээг оруулахнэмэлт тэмдэглэгээг 
хийнэ.



II. ЖУРАМ: 4 ДҮГЭЭР БҮЛЭГ. СОНГОГЧДЫН НЭРИЙН ЖАГСААЛТЫГ НЯГТЛАН 
ШАЛГАХ, АЙМАГ, ДҮҮРГИЙН СОНГУУЛИЙН ХОРОО, САЛБАР КОМИССТ
ХҮРГҮҮЛЭХ, ТҮҮНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ

Сонгогчдын нэрийн жагсаалтыг нягтлан шалгаад, Сонгуулийн тухай 
хуулийн 61.12-т заасны дагуу санал авах өдрөөс 25-аас доошгүй 
хоногийн өмнө аймаг, дүүргийн сонгуулийн хороонд хүргүүлнэ.

4.1 4.1 

Иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн сангаас сонгогчийн Сонгуулийн 
тухай хуулийн 64.1 дэх хэсэгт заасан гомдлын дагуу холбогдох лавлагааг 
гаргана.

4.44.4

Улсын бүртгэл, статистикийн  байгууллагын салбар, нэгж иргэний улсын 
бүртгэлийн өөрчлөлт, энэ журмын 4.4-т заасан лавлагааг тухай бүр нь сум, 
хорооны улсын бүртгэгчид хүргүүлнэ.

4.54.5

Сум, хорооны улсын бүртгэгч энэ журмын 4.4-т заасан лавлагааг санал 
авах байранд ажиллаж буй улсын бүртгэлийн байгууллагын 
итгэмжлэгдсэн ажилтанд нэн даруй хүлээлгэн өгнө.

4.64.6

И 4 4Итгэмжлэгдсэн ажилтан нь энэхүү журмын 4.4-т заасан лавлагааг
үндэслэн сонгогчдын нэрийн жагсаалтад холбогдох өөрчлөлтийг
3 хоногийн дотор оруулна.

4.74.7

Итгэмжлэгдсэн ажилтан энэ журмын 4.7-д заасан сонгогчдын нэрийну
жагсаалтад өөрчлөлт оруулсан тухай мэдээллийг санал авах байранд 
тухай бүр лавлагаагаар гаргаж өгнө.4.84.8



Й Й ЙЙ Й ЙИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САН, ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САН, 
ХАӨМСХАӨМС--Г ТУЛГАХ, ЗӨРҮҮГ АРИЛГАХ, АЖЛЫН ЯВЦ, Г ТУЛГАХ, ЗӨРҮҮГ АРИЛГАХ, АЖЛЫН ЯВЦ, 

ЦААШИД АНХААРАХ АСУУДАЛЦААШИД АНХААРАХ АСУУДАЛ

УЛААНБААТАР ХОТ.  2016.05.06



АГУУЛГААГУУЛГА

• ХАӨМС БОЛОН ИУБМС-ГИЙН ТУЛГАЛТЫН ҮР ДҮНХАӨМС БОЛОН ИУБМС ГИЙН ТУЛГАЛТЫН ҮР ДҮН
• МЭДЭЭЛЛИЙН САНД ХИЙСЭН ШИНЖИЛГЭЭ
• ЦААШИД АНХААРАХ АСУУДАЛ
• ИРГЭНИЙ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 
ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСЛИЙН ТАЛААР



Цахим монгол хөтөлбөрЦахим монгол хөтөлбөр
‐‐Иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхИргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх;;
‐‐Төрийн ой санамжийг нэмэгдүүлэхТөрийн ой санамжийг нэмэгдүүлэх;;
‐‐Нээлттэй ил тод болгохНээлттэй ил тод болгох;;

Мянганы хөгжлийн цогц бодлого
Цахим засаг үндэсний хөтөлбөрЦахим засаг үндэсний хөтөлбөр
‐‐Олон улсын стандартад нийцсэн машинаар уншигдах Олон улсын стандартад нийцсэн машинаар уншигдах 
гадаад улсад зорчих баримт бичиг олгохгадаад улсад зорчих баримт бичиг олгох;;
‐‐Иргэний бүртгэл,шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой цогц системийгИргэний бүртгэл,шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой цогц системийг

Иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн  Иргэний улсын бүртгэлийн мэдээллийн  
сангийн тогтолцооны талаар сангийн тогтолцооны талаар 

Нээлттэй ил тод болгохНээлттэй ил тод болгох;;

Бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцооБүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоо
бий болгох үндэсний хөтөлбөрбий болгох үндэсний хөтөлбөр
‐‐ Нэгдсэн бүртгэл мэдээллийн санНэгдсэн бүртгэл мэдээллийн сан;;

Иргэний бүртгэл, шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой цогц системийг Иргэний бүртгэл, шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотой цогц системийг 
хөгжүүлэххөгжүүлэх;;

2020

Улсын бүртгэлийн ерөнхий 
хууль

2016

‐‐ Хаягжилтын нэгдсэн тогтолцооХаягжилтын нэгдсэн тогтолцоо;; УБСЕГ

2009

хууль

Паспорт хяналтын
нэгдсэн систем

ePRS систем

Онлайн системОнлайн систем

ИБ 1951 25 0 сая баримтИБ     1951 – 25.0 сая баримт
ҮХХБ 1997 – 30.0 сая баримт
ХЭБ   1999 – 3.2 сая баримт



МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН БҮТЭЦ



ХАӨМС БОЛОН ИУБМС-ГИЙН ТУЛГАЛТЫН ДҮН 2016 ОНЫ 1 ДҮГЭЭР 
САРЫН 9 НИЙ ӨДРИЙН БАЙДЛААРСАРЫН 9 НИЙ ӨДРИЙН БАЙДЛААР



ХАӨМС БОЛОН ИУБМС-ГИЙН ТУЛГАЛТЫН ДҮН 2016 ОНЫ 3 ДУГААР 
САРЫН 11 НИЙ ӨДРИЙН БАЙДЛААРСАРЫН 11-НИЙ ӨДРИЙН БАЙДЛААР

45178 
шалгах



б

Иргэний бүртгэлийн санд тодорхойгүй төлөвт байгаа иргэдийн мэдээлэл

•Гадаадад амьдарч байгаа85678567
•Өөр аймаг, нийслэл дүүрэгт амьдардаг791791
•ХАӨМС-д шинээр бүртгэсэн256256

45178 иргэнийг 
шалгасан талаар

•Алдаатай регистрийн дугаараар ИУБМС-д бүртгэгдсэн11201120
•Нас барсны бүртгэл хийгдсэн буюу нөхөн бүртгэл хийлгэхээр иргэний бүртгэлийн газарт 
материал бүрдүүлэн ирүүлсэн17221722

•Хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргасан буюу гаргахаар материал бүрдүүлж571571 •Хяналтын улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргасан буюу гаргахаар материал бүрдүүлж 
бэлэн болгосон-571571571

•Нас барсан төлөвт оруулсан26172617
•Иргэний шинэчилсэн бүртгэлд хамруулж бичиг баримттай болж ИУБМС-д шинээр 
оруулсан195195

•Хаягийн зөрчлийг арилгаж, ИУБС-д оруулсан20602060
•Харьяатаас гарсан, Эцэг эх нь харьяатаас гарсан264264
•Хайгаад олдохгүй байгаа иргэд78497849

26799 иргэнийг 
дахин тодруулах 
шаардлагатай

Хайгаад олдохгүй байгаа иргэд78497849
•Нийт 18359 иргэний мэдээллийг тодруулсан**



ХАӨМС
/Амьдаар 
б

ИМС
/Одоо байгаа, 

й й

ХАӨМС  БОЛОН ИУБМС-ГИЙН

2016 04 21
М1

М2 3,043,866

0

бүртгэгдс
эн хүн ам/

тодорхойгүй 
төлвийн хүн ам/

Б1 Б2
2016.04.21-ний Мэдээллийн сан 
дахь хүний тоо 3,051,309 3,140,392

ХАӨМС  болон ИМС-гийн тулсан дүн

2016.04.21-НИЙ ТУЛГАЛТЫН ДҮН

М2

М3=М1-М2 96,526

Үүнээс: Үүнээс: 
7,218ИМС -д нас барсан 3,111 2016 онд төрсөн хүүхэд

3,043,866

Тулаагүй хүний тоо 7,443

у дү

1,946
25,531

20

61,811

1,011ИМС-д РД сольсон

16-с дээш насны хүн ам

ИМС-д харьятаас гарсан 2,318 2-15 насныхан хүн ам
16-c  доош насны 
гадаадын иргэн

ИМС-д байгаа ХАӨМС-д 

ИМС-д хүчингүй 1,003 2015 онд төрсөн хүүхэд

9,810

114

39 339

"ЮД" дугаартай 
гадаадын иргэн
Хаяггүй Монгол Улсын 

Гадаадын иргэн

орохгүй РД:

39,339

12,548

иргэн
Хаягтай Монгол Улсын 
иргэн



ИБ-ИЙН САН, ХАӨМ-ИЙН САНГИЙН 

3199244
3250000

ТУЛГАЛТЫН ҮР ДҮН

3199244

3135000 3140392

3100000

3150000

3200000

2990143

3040228 3051309

2950000

3000000

3050000
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2016 01 09 2016 03 11 2016 04 212016.01.09 2016.03.11 2016.04.21
Иргэний бүртгэлийн сан Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сан Тулсан дүн



ИБ-ИЙН САН, ХАӨМ-ИЙН САНГИЙН ТУЛГАЛТЫН ҮР ДҮН

• 2016.04.21-ний байдаар: 
 РД-аар

 багийн түвшинд хүртэл хаягаар

ХАӨМС нд ИБ

Тулгалт 
хийсэн огноо

ИБ ХАӨМС Тулсан дүн

ХАӨМС-нд ИБ-
ийн сангийн 

бусад
төлөвтэй

ХАӨМС-д 
байхгүй 

2016.01.09 3 199 244 2 990 143 2 981 011 9 132 218 233

2016.03.11 3 135 000 3 040 228 3 032 539 7 689 102 461

2016.04.21 3 140 392 3 051 309 3 043 866 7 443 96 5260 6 0

- одоо байгаа

- тодорхойгүй
- харьяатаас гарсан 

- нас барсан

- хүчингүй 

- РД сольсон



Мэдээллийг шалгах
Мэдээлэл алдаатай



Төрсний бүртгэл, одоогийн настай уялдуулан 
й йтухайн оны нийт төрөлтөөр хянахад

File name: Husnegt_civil/ sheet 1.1 



Жил бүрийн 
захиргааны мэдээнийзахиргааны мэдээний 
дүнгээс, сүүлийн 5 
жилээр



Нэрийн сангийн одоогийн төлвүүдээс НАС БАРСАН төлөвд 
байгаа хүмүүсийн хувьд хэдэн оноос хэд хүн нас барсан төлөвдбайгаа хүмүүсийн хувьд хэдэн оноос, хэд хүн нас барсан төлөвд 
байгааг тодорхойлоход

File name: Husnegt_civil/ sheet 1.2 



ИУБМС БА ХАӨМС –ийн одоогийн бүртгэл

ИУБМС ХАӨМС
АЙМАГ НИЙСЛЭЛ

Аймгийн СХАймгийн ИБХ Нийслэлийн ИБХ Нийслэлийн СХ

Сумын иргэний бүртгэлийн 
ажилтан

Дүүргийн ИБХ

Хорооны иргэний 

Дүүргийн СХ

Хорооны засаг даргаҮ/А НЫ УЯЛДАА

Ү/А-НЫ УЯЛДАА

Багийн засаг дарга
бүртгэгч Хорооны засаг дарга

ИРГЭН

Ү/А-НЫ УЯЛДАА

ӨРХ



БҮРТГЭГЧ, САН ХӨТЛӨХ АЖИЛТНЫ АЖЛЫН УЯЛДААГ 

ИРГЭНИЙ БҮРТГЭГЧИЙН АБТ:
• АЖЛЫН БАЙРНЫ 2-Р ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:

ХАНГАХ
БАГ, ХОРООНЫ ЗАСАГ ДАРГЫН ЧИГ ҮҮРЭГ

Сумын хэмжээнд статистикийн тооллого,
судалгааг мэдээлэл, арга зүйгээр ханган зохион
байгуулж, мэдээ тайланг үнэн зөв гаргаж,
хугацаанд нь мэдээлэх

• СТХууль: “21 дүгээр зүйл. Баг, хорооны Засаг 
дарга энэ хуулийн 18 дугаар зүйлд заасан 
нийтлэг бүрэн эрхээс гадна дараахь бүрэн 
эрхийг хэрэгжүүлнэ:  

1/ й б ”• АЖЛЫН БАЙРНЫ 3-Р ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:
Сум, багийн Засаг дарга нарт Улсын бүртгэл,
статистикийн ажил, үйлчилгээ, үйл ажиллагааны
талаар бодит мэдээлэл өгч ажиллах

• 1/ хүн ам, өрхийн бүртгэл хөтлөх;”

• ЗЗНДНУТХууль: “28.1.11. хүн ам, түүний 
шилжилт хөдөлгөөнийг зохих журмын дагуу 
бүртгэх;”

ИБТХталаар бодит мэдээлэл өгч ажиллах
• АЖЛЫН БАЙРНЫ 4-Р ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:
Улсын бүртгэл, статистикийн тоо мэдээ,
судалгааны ажлыг хариуцлагатай зохион
байгуулан ажиллаж тайланг хугацаанд нь үнэн

• ИБТХууль: 

• 33 дугаар зүйл. Хүн амын өрхийн 
бүртгэлд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах: 

• 33.1. Баг, хорооны Засаг дарга иргэний 
б йбайгуулан ажиллаж, тайланг хугацаанд нь үнэн

зөв гаргаж, мэдээлэх
бүртгэлийн ажилтнаас олгосон үнэмлэх, 
гэрчилгээ, тодорхойлолтыг үндэслэн хүн 
амын өрхийн бүртгэлд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулж болно.



ЦААШИД ХИЙХ АЖИЛ

• Нас баралтын бүртгэлийн журналыг ИУБМС-д тулгах, мэдээллийн Нас баралтын бүртгэлийн журналыг ИУБМС д тулгах, мэдээллийн 
санд ороогүй бол нөхөн оруулах, тайланг 7 хоног тутамд цахимаар 
ирүүлэх ;

• Сумын иргэний бүртгэлийн хаяг, өрхийн хүн амын мэдээллийн сангийн у р үр р ү
хаягийг тулгах, сайжруулах ажлыг  богино хугацаанд хийх;

• Аймгийн ИБА-ын18-аас дээш насны ИШБ-д ороогүй, тодорхойгүй 
төлөвтэй хадгаламжийн нэгжид буй иргэдийн мэдээллийг цахим 
хэлбэрээр civil_reg@burtgel.gov.mn хаягаар 2016 оны 5 дугаар сарын 
30-ны өдрийн дотор ирүүлэх;

• 3 бүртгэлийг хийх бололцоотой сумын байршилд саналаа ирүүлэх.



Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 

1. Улсын бүртгэгч мэдээллийн нэгдсэн сан дахь мэдээлэл, нотлох баримт бичигт үндэслэн бүртгэлийг хөтлөхөөр тусган иргэний улсын
бүртгэлийн шуурхай байдлыг хангасан.

2. Бүртгэлийг цахим хэлбэрээр хөтлөх эрх зүйн орчин бий болсон

3. Бүртгэл хөтлөх хугацааг бүртгэл тус бүр дээр зааж тодорхой болгосноор улсын бүртгэгч, бүртгэлийн ажилтны хариуцлагыг
дээшлүүлсэн.

4. Овог, эцэг/эх/-ийн нэр, нэр өөрчилсөний, гэрлэлт цуцалсаны,үрчилсний бүртгэлийн гэрчилгээг хассан.

5. Үрчлэлтийг шүүх шийддэг болсноор хүүхдийн эрх ашгийг хамгаалахад чухал нөлөө үзүүлнэ.

6 365 хоногоос дээш хугацаагаар оршин суухыг бүр шилжин суурьших 365 хоног ба түүнээс доош хугацаагаар оршин суухыг түр шилжин6. 365 хоногоос дээш хугацаагаар оршин суухыг бүр шилжин суурьших, 365 хоног ба түүнээс доош хугацаагаар оршин суухыг түр шилжин
суурьших гэж тодорхойлсон

7. Шилжилт хөдөлгөөнийг зөвхөн оршин суух газраа бүртгүүлдэг байхаар тусгасан.

8. Төрсний, эцэг(эх) тогтоосны, гэрлэсний, гэрлэлт дуусгавар болгосны, гэрлэлт сэргээсний, иргэний үнэмлэхийн, гадаадад зорчих эрхийн,
биеийн давхцахгүй өгөдлийн, нас барсны засаг захиргаа нутаг дэвсгэр харгалзахгүй бүртгэнэ.биеийн давхцахгүй өгөдлийн, нас барсны засаг захиргаа нутаг дэвсгэр харгалзахгүй бүртгэнэ.

9. Овог нэр өөрчлөх бүртгэлийг тохиолдол тус бүрээр тодорхойлсон.

10. Хуулийн зөрчилтэй заалт нэр томъёог нэр бүр болгосон.





УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Орон нутгийн ажилтнуудад зориулавОрон нутгийн ажилтнуудад зориулав.

ХҮН АМ, НИЙГМИЙН 
САЛБАРЫН СТАТИСТИКИЙН 

МЭДЭЭ

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

АГУУЛГААГУУЛГА

Х й й й Хүн ам, нийгмийн статистикийн мэдээлэл

 Хүн амын мэдээ

 Нийгмийн бусад салбарын статистик мэдээ

 Түүвэр судалгаа

 Анхаарах асуудалр ууд

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

I.  ХҮН АМ, НИЙГМИЙН СТАТИСТИК

Улс орон хир чинээлэг байна вэ?

Албан ёсны статистик нь…

р р

Макро эдийн засгийнМакро эдийн засгийн  
статистик хариулна…

Хүн ам хир чинээлэг байна, амьдралын чанар ямар 
байна вэ? 

Нийгмийн статистик 
хариулна

Веб: www.ubseg.gov.mn

хариулна…



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

I.  ХҮН АМ, НИЙГМИЙН СТАТИСТИК

Х й й й

Салбарын онцлог

• Хүн ам зүйн мэдээллийн хөгжилтэй нягт
холбоотой – хүн ам зүйн мэдээллийн боловсронгуй
систем нь нийгмийн статистикийн хөгжлийг түлхэх
хүч болдогхүч болдог

• Захиргааны мэдээллээс нэлээд их хамааралтай –
нийгмийн асуудлаар ажилладаг яам бүр өөрсдийн
чиглэлээр мэдээлэл цуглуулдаг

• Мэдээлэл цуглуулах зардлаас нэлээд их
хамааралтай – нийгмийн үзэгдлүүдийн талаарх

йзарим мэдээллийг тооллого, түүвэр судалгаагаар
цуглуулах зайлшгүй шаардлагатай байдаг

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

I.  ХҮН АМ, НИЙГМИЙН СТАТИСТИК

Хүн ам, нийгмийн статистикийн мэдээллийг яагаад 
цуглуулдаг вэ?

• Хүн ам, нийгмийн асуудлаарх бодлого,
хөтөлбөр боловсруулах суурь мэдээлэл
бий болгох;бий болгох;

• Хүн ам, нийгмийн үзэгдлийг судалж:
• тухайн үеийн нийгмийн нөхцөл байдлыг;тухайн үеийн нийгмийн нөхцөл байдлыг;
• нийгмийн тулгамдсан асуудлуудыг
тодорхойлох.

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

I.  ХҮН АМ, НИЙГМИЙН СТАТИСТИК

ХҮН АМ, НИЙГМИЙН САЛБАР

Бүрэлдэхүүний схем

Хүн ам, өрх,  ердийн болон  шилжих хөдөлгөөн

Эрүүл мэнд, биеийн тамир спорт

Хүн ам, орон сууцны тооллого

Түүвэр судалгаа:
Хүний хөгжил,  Мянганы хөгжлийн зорилтын  
шалгуур үзүүлэлтүүд 

Боловсрол, соёл, урлаг, шинжлэх ухаан

- ӨНЭЗС - улирал тутам

- АХС - улирал тутам

- Ардчилсан засаглал

Ажил эрхлэлт, ажилгүйдэл,  дундаж цалин

Өрхийн орлого, зарлага, амьжиргааны түвшин

судалгаа - улирал тутам

- Нийгмийн үзүүлэлтийн
түүвэр судалгаа – 5 жил
тутам

Жендэр, хүйсийн ялгаатай байдал

Гэмт хэрэг, шүүх

Н й й

тутам

- Цаг ашиглалтын
судалгааг - 4 жил тутам

Веб: www.ubseg.gov.mn

Нийгмийн халамж, даатгал



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

I.  ХҮН АМ, НИЙГМИЙН СТАТИСТИК

Сумдаас ирж буй хүн, нийгмийн статистик мэдээ

Хагас, бүтэн жил 

2 мэдээ

ЖилЖил

33 мэдээмэдээ

ХҮН АМЫН МЭДЭЭ:

1. Хүн амын ердийн хөдөлгөөний хагас, бүтэн жилийн мэдээ /ХА-1/
2. Хүн амын шилжилт хөдөлгөөний жилийн мэдээ /ХА-2/

НИЙГМИЙН БУСАД САЛБАРЫН МЭДЭЭ: 

1. Нийгмийн зарим үзүүлэлтийн жилийн мэдээ – НЗҮ-1
2. Ашиглалтанд оруулсан орон сууцны хагас, бүтэн жилийн мэдээ – ОС-1
3. Хот, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний жилийн мэдээ – НҮ-1

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

II.  ХҮН АМЫН МЭДЭЭ

Хүн ам зүй

• Хүн амын тоо, бүтэц, тархаалт, нягтрал, өсөлт болон
бусад шинж чанар, түүнчлэн эдгээр хүчин зүйлийн
өөрчлөлтийн шалтгаан, үр дагаврыг судалдаг шинжлэх
ухаан юм.

Хүн ам зүйн статистикийн үндсэн үзүүлэлт

• Хүн амын тоо, түүний хүйс, насны бүтэц
• Төрөлт, нас баралтр , р
• Гэрлэлт, гэр бүл салалт
• Тухайн улс оронд шилжин ирэгсэд, шилжин явагчид
• Дотоод шилжих хөдөлгөөн 

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

II.  ХҮН АМЫН МЭДЭЭ

Хүн амын ердийн 
хөдөлгөөний хагасхөдөлгөөний хагас, 
бүтэн жилийн мэдээ 

/ХА-1/ 

• ТөрөлтТөрөлт
• Нас баралт
• Гэрлэлт
• Цуцлалт

Веб: www.ubseg.gov.mn

• Үрчлэлт



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

II.  ХҮН АМЫН МЭДЭЭ

Хүн амын шилжилт 
хөдөлгөөний жилийн 
эцсийн мэдээ /ХА-2/эцсийн мэдээ /ХА 2/

• Шилжин ирсэн хүн ам
• Шилжин явсан хүн ам

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

II.  ХҮН АМЫН МЭДЭЭ

ХҮН АМЫН ТООХҮН АМЫН ТОО

 “Хүн амын тоо” гэдэг нь тодорхой хугацаанд тухайн нутаг Хүн амын тоо  гэдэг нь тодорхой хугацаанд тухайн нутаг 
дэвсгэрт оршин суугаа хүн амын тоог илэрхийлнэ. 

 Суурин хүн ам = Байнга суугаа+Түр эзгүй Суурин хүн ам = Байнга суугаа+Түр эзгүй

 Бэлэн хүн ам = Байнга суугаа+Түр суугаа

ХҮН АМЫН ТОО, ЖИЛИЙН ЭЦЭСТХҮН АМЫН ТОО, ЖИЛИЙН ЭЦЭСТ

ХА(ж.эц) =ХА(ж.эх) + Төрөлт - Нас баралт +   
+ Шилжин ирэлт-Шилжин явалт

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

II.  ХҮН АМЫН МЭДЭЭ

МУ-ын хүн амын нас, хүйсийн 

Д

ХҮН АМЫН НАС, ХҮЙСИЙН БҮТЭЦХҮН АМЫН НАС, ХҮЙСИЙН БҮТЭЦ

Хүн амыг нас, хүйсээр

ү , ү
суварга, 2015 оны байдлаар

65-69

70+Эрэгтэй Эмэгтэй

ү а ас, ү сээр
хуваарилан харуулдаг босоо
байрлалтай диаграмм юм.
Суваргыг бодит тоогоор,
хувийн жингээр байгуулж 40 44
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60-64

хувийн жингээр байгуулж
болно.
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УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

II.  ХҮН АМЫН МЭДЭЭ

¿ ó ð¿ ó ðНас, хүйсийн суварга нь хүн
амын насны бүтэц, цаашдын
чиг хандлагыг илэрхийлэх

Залуу насны бүтэцтэй Залуу насны бүтэцтэй 

р
хамгийн тодорхой,
ойлгомжтой дүрслэл юм.

Идэр насны бүтэцтэйИдэр насны бүтэцтэй

Хөгшин насны бүтэцтэй Хөгшин насны бүтэцтэй 

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

II.  ХҮН АМЫН МЭДЭЭ

Төрөлт

• Амьд төрсөн хүүхдийн тоогоор тодорхойлно.

Төрөлт

А й

Нас баралт

• Амьд төрснөөс хойш аль нэгэн хугацаанд
амьдын шинж тэмдэг бүрмөсөн алга болж
амьсгалах чадваргүй болж, бие эрхтний
ажиллагаа бүрмөсөн зогсохыг ойлгоно.

Веб: www.ubseg.gov.mn
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II.  ХҮН АМЫН МЭДЭЭ

• Тухайн нутаг дэвсгэрийн хилийн хүрээн доторх засаг

Шилжих хөдөлгөөн 

• Тухайн нутаг дэвсгэрийн хилийн хүрээн доторх засаг
захиргааны нэгж хоорондох, түүнчлэн байршлын хувьд
(хот, хөдөө) явагдах хүн амын суурьшлын өөрчлөлтөөр
тодорхойлогдоно.

• Тухайн улс, орны хилийн хүрээн доторх засаг захиргааны
б й

Дотоод шилжих хөдөлгөөн 

нэгж хооронд, түүнчлэн байршлын хувьд явагдах хүн
амын суурьшлын өөрчлөлтөөр тодорхойлогдоно.

Гадаад шилжих хөдөлгөөн

• Монгол Улсад өөр улс орноос шилжин ирэгчид болон
Монгол Улсаас өөр улсад шилжин явагчдын хөдөлгөөний
урсгал.

д д д

Веб: www.ubseg.gov.mn
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УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

III.  НИЙГМИЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИКИЙН БУСАД МЭДЭЭ

• Хот тохижилт, иргэдийн амьдрах таатай орчинг тодорхойлох,
нийгмийн халамж анхаарал зайлшгүй шаардлагатай бүлгийн

Ач холбогдол

р ү рд ү
мэдээг гаргах, улмаар тэдгээрт чиглэсэн халамжийн бодлого,
хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлж үнэлэхэд чухал ач
холбогдолтой.

Нийгмийн зарим 
үзүүлэлтийн жилийн 

мэдээ – НЗҮ-1

Ашиглалтанд 
оруулсан орон 

сууцны хагас, бүтэн 
жилийн мэдээ – ОС-1

Хот, нийтийн аж ахуйн 
үйлчилгээний жилийн 

мэдээ – НҮ-1

• Хагас, бүтэн өнчин
хүүхэд

• Өрх толгойлсон эцэг,
эх
18

• Ашиглалтанд 
оруулсан орон 
сууцны тоо:
• Сууцны тусдаа 
байшин

• Усан хангамж
• Хог хаягдал 
зайлуулалт

• Халуун усны 
й• 18 нас хүртэлх

насны хүүхэдтэй өрх
толгойлсон эцэг эх

• Хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэд

байшин
• Нийтийн 
зориулалттай 
орон сууцаар 

үйлчилгээ
• Тохижуулсан талбай

Веб: www.ubseg.gov.mn
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УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

III.  НИЙГМИЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИКИЙН БУСАД МЭДЭЭ

• Эцэг, эх нь тогтоогдоогүй, эсвэл эцэг, эх нь хоёул нас барсан,
сураггүй алга болсон эрх зүйн чадамжгүй эцэг эх байх эрхээ

Бүтэн өнчин хүүхэд

сураггүй алга болсон, эрх зүйн чадамжгүй, эцэг, эх байх эрхээ
шүүхийн шийдвэрээр хязгаарлуулсан, хасуулсан бол тухайн
шийдвэр хүчин төгөлдөр байх хугацаанд, түүнчлэн эцэг
тодорхойгүйн улмаас эхтэйгээ амьдарч байгаад эх нь нас
барсан, гэр бүл салсны улмаас асрамждаа авсан эх /эцэг/ ньбарса , эр бүл салс ул аас асра даа а са э /эцэ /
нас барсан 18 хүртэлх насны хүүхдийг хамруулна /Монгол
Улсын Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.7/.

Онцгой ба хүнд нөхцөлөөр бүртгэгдсэн хүүхэд

• Байгалийн гамшиг, гоц халдварт өвчин нийтийг хамарсан
гэнэтийн осол, зэвсэгт мөргөлдөөнд өртсөн хүүхдийг онцгой
хүнд нөхцөлөөр бүртгэгдсэн хүүхэд гэж үзнэ. Бүтэн өнчин,
хөгжлийн бэрхшээлтэй, нэн ядуу, хараа хяналтгүй, садархөгжлийн бэрхшээлтэй, нэн ядуу, хараа хяналтгүй, садар
самуун, хүчирхийлэл, доромжлолын улмаас сэтгэл санааны
болон бие махбодийн хохирол хүлээсэн, эрүүл мэнд , амь
насанд аюул учруулах хөдөлмөр эрхэлж буй хүүхдийг хүнд
нөхцөлөөр бүртгэгдсэн хүүхэд гэж үзнэ /Монгол Улсын Хүүхдийн

Веб: www.ubseg.gov.mn

эрхийг хамгаалах тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 1.2/.
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III.  НИЙГМИЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИКИЙН БУСАД МЭДЭЭ

Орон сууц

• Хүн суурьшин амьдрах зориулалттай нийтийн орон
сууцны байшин, сууцны тусдаа байшин.

Нийтийн зориулалттай орон сууц

• Дөрөв, түүнээс дээш айлын сууцны зориулалттай барилга.

Сууцны тусдаа байшин

• 4 хүртэлх айл, өрх амьдрах зориулалттай, батлагдсан зураг
төслөөр болон өсөлгүйгээр баригдсан, инженерийн шугам

Сууцны тусдаа байшин

Веб: www.ubseg.gov.mn

төслөөр болон өсөлгүйгээр баригдсан, инженерийн шугам
сүлжээнд холбогдсон болон холбогдоогүй байшин.
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IV.  ТҮҮВЭР СУДАЛГАА

Түүвэр судалгааны ач холбогдол
1.Цаг хугацаа, хүн хүч, мөнгө, санхүү хэмнэнэ;
2.Үндэсний хэмжээний болон бүс нутгийг төлөөлөх 
чадвартай үзүүлэлтүүдийг тооцдог.

Гарч буй үзүүлэлт

 Өрхийн орлого, зарлага, ядуурлын үзүүлэлт
 Хөдөлмөр эрхлэлтийн үзүүлэлтд р р ү үү
 Хүүхэд, эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд, 

боловсролын үзүүлэлт
 Олон улсын болон үндэсний хэмжээний төсөл Олон улсын болон үндэсний хэмжээний төсөл, 

хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлт

Веб: www.ubseg.gov.mn
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IV.  ТҮҮВЭР СУДАЛГААД
2016 онд судалгаанд сонгогдсон сумд

Говьсүмбэр аймаг
С б

Дорноговь аймаг
Сайншанд 

Төв аймаг
Зуунмод
Алтанбулаг
АргалантСүмбэр

Баянтал
Шивээговь

Айраг 
Алтанширээ 
Даланжаргалан
Дэлгэрэх 
Замын Үүд

Аргалант 
Архуст 
Батсүмбэр 
Баян 
Баяндэлгэр 

Ажиллах хүчний судалгаанд
жилд 12816 өрх 

Замын-Үүд 
Иххэт 
Мандах 
Өргөн 
Сайхандулаан 

Баян-Өнжүүл 
Баянцагаан 
Баянцогт 
Баянчандмань 
Борнуур

Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаан
2016 онд 16488 өрх хамрагдана

ду
Улаанбадрах 
Хатанбулаг
Хөвсгөл
Эрдэнэ 

Борнуур
Бүрэн 
Жаргалант 
Заамар 
Лүн ү
Мөнгөнморьт 
Өндөрширээт 
Сүмбэр
Сэргэлэн 
У й

Веб: www.ubseg.gov.mn

Угтаалцайдам 
Цээл 
Эрдэнэ 
Эрдэнэсант 
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IV.  ТҮҮВЭР СУДАЛГАА

Өрхөд суурилсан судалгааныÀéìàã

Ñóì 25

Íèéãýì ýäèéí çàñãèéí ñóäàëãàà 2016
Ò¿¿âýðëýãäñýí íýãæèéí ìàÿãò

Ò¿¿âðèéí íýãæèéí 
äóãààð Ñàð

0380 12
44 Дорноговь

Дорноговь - Өргөн

түүврийн хүрээ:

- Судалгаанд сонгогдсон

Áàã

ªðõèéí 
äóãààð 

Æàãñààëòûí 
äóãààð

ªðõèéí òýрã¿¿ëýã÷éèí íýð

Ñîíãîãäñîí ºðõ

55 Дорноговь - Өргөн - 
Баянмөнх

ÕàÿãÀì á¿ë

õºäººãèéí ìàë÷èí

багийн хувьд хамрагдах
өрхийг сонгохдоо ХАӨМС-
гаас гаргасан жагсаалтыгЭнгэрийн чулуу хороо

05 51 л Наранзул 2 Энгэрийн чулуун хороот

04 49 С. Даваадорж 5

Баян овоо

03 48 ж. Мөнхбаяр 5 элгэн

02 47 Ц. Люба 4

ä ð

01 46 Г. Люба 2 Уст үүд

ашигладаг.
- Уг жагсаалтыг судалгаа тус

бүрийн хувьд гарч болох
б са аар а а ай

Цагаан толгой

09 XX XXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX

08 54 Ч. Түвшинжаргал 6

Бага уул дунд бууц

07 53 У. Очирхүү 4 Ганц хулст

06 52 У. Очбаяр 4

05 51 л. Наранзул 2 Энгэрийн чулуун хороот

бусад шаардлагатай
үзүүлэлтээр гарган авдаг.

11 50

Х. Мэндбаяр 4 Хонгиот

¯íäñýí ºðõèéí 
äóãààð:

Øàëòãààí

10 XX XXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX

Íººö ºðõ
Íººö ºðõèéã àøèãëàõ áîëñîí øàëòãààíûã íàðèéí òîäîðõîéëж мэдээлэл цуглуулах багийн 

ахлагч íººö ºðõèéã сонгоно.

Веб: www.ubseg.gov.mn

12 55

Д. Халтар 4

¯íäñýí ºðõèéí 
äóãààð:

Øàëòãààí

Сэрвэн аман
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IV.  ТҮҮВЭР СУДАЛГАА

Мэдээлэл цуглуулалт

Д

Мэргэшсэн судлаачид
сумдын ХАӨМС-аас авсан
жагсаалтаас сонгогдсон
өрхийн гэрт нь биечлэн
уулзаж, судалгаагаа авдаг.уу у

Веб: www.ubseg.gov.mn
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V.  АНХААРАХ АСУУДАЛ

АНХААРАХ АСУУДАЛ

• Төрөлт, нас баралтын мэдээ гаргахдаа орон
нутагт тасалбар болгох хугацааг мөрдөх;нутагт тасалбар болгох хугацааг мөрдөх;

• Шилжих хөдөлгөөний мэдээ гаргахдаа оюутан,
цэргийн алба хааж байгаа иргэдийн хувьд
хугацааг мөрдүүлэх;

• Хүн амын мэдээллийг ирүүлэхдээ холбогдох
хүснэгтийн балансын шалгалт, уялдаа зэргийгхүснэгтийн балансын шалгалт, уялдаа зэргийг
шалган ирүүлэх.

Веб: www.ubseg.gov.mn
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V.  АНХААРАХ АСУУДАЛ

• Статистикийн тоон үзүүлэлтийн ойлголтыг

АНХААРАХ АСУУДАЛ

Статистикийн тоон үзүүлэлтийн ойлголтыг
сайтар судалж, хэмжих нэгж, хугацааг сайн
анхаарах;

• ХАӨМС гаас нийгмийн статистикийн• ХАӨМС-гаас нийгмийн статистикийн
үзүүлэлтийг цаашид гаргах, мөн өрхөд
суурилсан түүвэр судалгааны түүврийн хүрээг
уг сангаас авч байгаа тул сангийн үзүүлэлтийгуг сангаас авч байгаа тул сангийн үзүүлэлтийг
байнга шинэчилж, мэдээлэл бүрэн нөхсөн
эсэхэд анхаарч ажиллах;

• Судалгаа авахаар очиж буй судлаачдад өрхийн• Судалгаа авахаар очиж буй судлаачдад өрхийн
байршлыг тодруулан зааж өгөх, хоноглох байр
зэрэг аюулгүй ажиллах зүгээс нь хамтран
ажиллах.

Веб: www.ubseg.gov.mn
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Орон нутгийн ажилтнуудад зориулав.р у уу р у

Веб: www.ubseg.gov.mn
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Эдийн засгийн статистикийн мэдээ

АГУУЛГА

Эдийн засгийн статистикийн мэдээ 

Хэрэглээний үнийн мэдээ- Хэрэглээний үнийн мэдээ

- Хөдөө аж ахуйн салбарын статистикийнХөдөө аж ахуйн салбарын статистикийн
мэдээ

- Бусад салбарын статистикийн мэдээ

Веб: www.ubseg.gov.mn
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ЭДИЙН ЗАСГИЙН СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭ

ЭДИЙН ЗАСГИЙН СТАТИСТИКИЙН САЛБАРУУДЭДИЙН ЗАСГИЙН СТАТИСТИКИЙН САЛБАРУУД

Хөдөө аж Хөдөө аж 
ахуйахуй Аж Аж 

үйлдвэрүйлдвэр
Бизнес Бизнес 
регистррегистр

Эдийн засгийн
ТээвэрТээвэрДотоод Дотоод 

худалдаахудалдаа
Эдийн засгийн 
статистик ХолбооХолбооАялал Аялал 

жуулчлалжуулчлал

Үл хөдлөх, Үл хөдлөх, 
хөрөнгөхөрөнгө

Зочид буудал, Зочид буудал, 
зоогийн газарзоогийн газар

Веб: www.ubseg.gov.mn
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ЭДИЙН ЗАСГИЙН СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭ

ТООЛЛОГО, СУДАЛГААТООЛЛОГО, СУДАЛГАА
Аж ахуйн нэгжийн тооллогоАж ахуйн нэгжийн тооллого ((5 жил5 жил))Аж ахуйн нэгжийн тооллогоАж ахуйн нэгжийн тооллого ((5 жил5 жил))

Мал, тэжээвэр амьтдын тооллогоМал, тэжээвэр амьтдын тооллого ((жил бүржил бүр))Мал, тэжээвэр амьтдын тооллого Мал, тэжээвэр амьтдын тооллого ((жил бүржил бүр))

Хашаа, худаг, тэжээлийн тооллого Хашаа, худаг, тэжээлийн тооллого ((3 жил3 жил))

Салбар хоорондын тэнцэл, нөөц ашиглалтын Салбар хоорондын тэнцэл, нөөц ашиглалтын 
хүснэгтийг байгуулах судалгаа хүснэгтийг байгуулах судалгаа ((5 жил5 жил))ү уу удү уу уд (( ))

Хөдөө аж ахуйн тооллого Хөдөө аж ахуйн тооллого ((10 жил10 жил))

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ЭДИЙН ЗАСГИЙН СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭ

Мэдээний нэр маягт: www.1212.mn цахим 

СУМЫН ТҮВШИНД МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛДАГ МЭДЭЭ, МАЯГТСУМЫН ТҮВШИНД МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛДАГ МЭДЭЭ, МАЯГТ

Мэдээний нэр, маягт:

- Мал төллөлт, төл бойжилтын мэдээ /ХАА-1/

- Том малын зүй бус хорогдлын мэдээ /ХАА-2/

Ж й б й /ХАА 5/

хуудсанд сумын 
түвшинд тархаагддаг 

үзүүлэлтүүд

- Жимс, жимсгэний тариалсан талбай, ургац хураалтын мэдээ /ХАА-5/

- Тариалсан талбайн мэдээ /ХАА-6/

- Аж ахуйн нэгж, байгууллагын тариалсан талбайн мэдээ /ХАА-7а/

- Өрхийн тариалсан талбайн мэдээ /ХАА-7б/

- Ургац хураалт, хадлан тэжээл бэлтгэлийн мэдээ /ХАА-8/

- Өрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагын ургац хураалт, хадлан тэжээл, бэлтгэлийнӨрх, аж ахуйн нэгж, байгууллагын ургац хураалт, хадлан тэжээл, бэлтгэлийн 

мэдээ /ХАА-9/

- Мал эмнэлгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн улирлын мэдээ /МЭ-1/

Х й й /ҮНЭ 2/

Веб: www.ubseg.gov.mn

- Хэрэглээний үнийн мэдээ /ҮНЭ-2/



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ЭДИЙН ЗАСГИЙН СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭ

Мэдээний нэр, маягт:

СУМЫН ТҮВШИНД МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛДАГ МЭДЭЭ, МАЯГТСУМЫН ТҮВШИНД МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛДАГ МЭДЭЭ, МАЯГТ

Мэдээний нэр, маягт:

- Аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны оны тайлан /ААНБ-1,2/

- Аж үйлдвэрийн салбарын сарын мэдээ /АҮ-1/

Ц й б /АҮ 2/
www.1212.mn цахим 

хуудсанд нэгтгэж, аймаг, - Цахилгаан эрчим хүчний баланс /АҮ-2/

- Дулааны эрчим хүчний баланс /АҮ-3/

- Олборлосон нүүрсний баланс /АҮ-4/

уудса д э э , а а ,
улсын түвшинд 

тархаагддаг үзүүлэлтүүд

- Авто, усан замын тээврийн тээвэрлэлтийн улирлын мэдээ /Т-1/

- Худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааны улирлын тайлан /ХУ-1/

- Зоогийн газрын үйл ажиллагааны улирлын тайлан /ЗГ-1а/Зоогийн газрын үйл ажиллагааны улирлын тайлан /ЗГ 1а/

- Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн улирлын мэдээ 

/АЖ-1а/

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙНХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН 
МЭДЭЭ

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН МЭДЭЭ

• Хэрэглээний үнийн индекс буюу инфляци: Хэрэглэгчдийн худалдаж
авсан бараа, үйлчилгээний нэр төрөл, чанар өөрчлөлтгүй, тогтвортой
байхад үнэ дунджаар хэрхэн өөрчлөгдөж буйг илэрхийлэх үзүүлэлт.

• Хэрэглээний сагс: Үнийг нь судлахаар сонгосон, өрхийн хэрэглээг
төлөөлөх чадвар бүхий бараа, үйлчилгээний нэр төрлийн багц (аймагт
214 нэр төрөл).214 нэр төрөл).

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН МЭДЭЭ

Сумын хэрэглээний үнэ:у р ү

 2013 оноос эхлэн зорилтот түүврээр сонгогдсон 112 сумыг үнийн
э ээ а р бай амэдээнд хамруулж байна.

 Тухайн суманд худалдаалагдаж буй аймгийн хэрэглээний сагсанд
орсон бараа, үйлчилгээний үнийг 3 хүртэлх цэгээс цуглуулдаг.

 Сар бүрийн 15-18-ны хооронд сумын төвийн 10 орчим худалдаа,р үр р у р у
үйлчилгээний цэгээс 30-80 барааны үнийн цуглуулж байна.

 Сумын улсын бүртгэгч, статистикийн ажилтан сар бүрийн 19-нд
аймгийн статистикийн хэлтэст, аймгийн статистикийн хэлтэс сар
бүрийн 21 нд УБСЕГ т цахим шуудангаар дамжуулдагбүрийн 21-нд УБСЕГ-т цахим шуудангаар дамжуулдаг.

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН МЭДЭЭ
Хэрэглээний үнийн мэдээнд хамрагдаж буй сумд

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН МЭДЭЭ

Үнийн мэдээ цуглуулах
 Үнэ цуглуулах цэгүүдийг зорилтот түүврийн Үнэ цуглуулах цэгүүдийг зорилтот түүврийн 
аргаар сонгоно.

 Судалгаанд хамрагдах цэгүүдийг сонгохдоо: 
– хүн ам өргөнөөр үйлчлүүлдэг, 

– барааны нэр төрлийн хувьд өргөн сонголттой,

– тухайн аймаг, сумаа төлөөлөхүйц байх зэргийг харгалзан 

үзнэ. 

– Аймгийн статистикийн хэлтсийн үнэ хариуцсан мэргэжилтэн 

үнийн мэдээнд хамрагдах цэгийг сонгоно. 

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН МЭДЭЭ

Үнийн мэдээ цуглуулахад анхаарах асуудал:
- Сумын улсын бүртгэгч, статистикийн ажилтан
бараа, үйлчилгээний мэдээллийг өөрийн
биеэр очиж авах,
М й- Маягт, каталогид тусгагдсан тодорхойлолтын
дагуу үнийн мэдээлэл цуглуулах,

Жишээ нь: Дээд гурил, “Алтан тариа” ХК, 1 кг,
савласан Зөвхөн 1 кг-ын савласан дээдсавласан. Зөвхөн 1 кг-ын, савласан, дээд
гурилын үнийг цуглуулна. Хэрэв “Алтан тариа”
ХК-иас өөр үйлдвэрийн гурил байвал үнийг
судлахгүй.

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН МЭДЭЭ

Үнийн мэдээ цуглуулахад анхаарах асуудал:
Хэрэглээний үнийн мэдээний каталоги

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН МЭДЭЭ

Үнийн мэдээ цуглуулахад анхаарах асуудал:
- Бараа үйлчилгээ бүр дээр 3 хүртэлх цэгээс үнэ цуглуулах,

Ө й- Өмнөх сарын үнэтэй харьцуулан шалгах,
- Үнийн мэдээллийг дамжуулахаас өмнө оронгийн алдаатай эсэхийг

шалгах,
Жишээ нь: Дээд гурил 1100 110Жишээ нь: Дээд гурил 1100 - 110

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН МЭДЭЭ

Үнийн мэдээ цуглуулахад анхаарах асуудал:

- Сар бүрийн цуглуулсан мэдээллийг графикт хугацааны
дагуу аймгийн статистикийн хэлтэст дамжуулах,

- Зах зээлд худалдаалагдахаа больсон бараа, үйлчилгээний
мэдээллийг цаг тухайд аймгийн статистикийн хэлтэст,
й й й УБСЕГ МЭЗСГаймгийн статистикийн хэлтсээс УБСЕГ-ын МЭЗСГ-ын үнэ
хариуцсан мэргэжилтэнд мэдэгдэх.

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫНХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН 

СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭ

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭ

Мэдээ, тайлан

М й Г БМал аж ахуй Газар тариалан Бусад
• ХАА-н үнийн мэдээ

(сар бүр)
• Төл бойжилт                   

• Загасны аж ахуйн 
жилийн эцсийн мэдээ

• Тариалсан талбайн 
мэдээ
(5-7 саруудад)

(3-6, 9,12 сард)
• Том малын зүй бус 
хорогдол                
(1-6, 9, 12 сард)

• Ойн аж ахуйн жилийн 
эцсийн мэдээ

• Ан агнуурын аж ахуйн 

• Хураасан ургацын 
мэдээ
(8-11 саруудад)
Жимс жимсгэний жилийн эцсийн мэдээ

(жил бүрийн 3 сард)

• Жимс, жимсгэний 
мэдээ (1 сард)

Веб: www.ubseg.gov.mn17

Мэдээллийн эх үүсвэр: Өрх, аж ахуйн нэгж байгууллага



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭ

Мал аж ахуйн салбарын мэдээллийн үзүүлэлтүүд
Сумын улсын 

байцаагч мэдээллийг 
цуглуулна. 

( р )

ХАА -1
(Төл бойжилт)

(3-6, 9, 12 сард)

ХАА -2 
(Том малын зүй бус хорогдол)

(1-6, 9, 12 сард)

ХАА -3 
(ХАА-н үнийн мэдээ)

(сар бүр)

1. Төллөсөн 
хээлтэгч

2. Гарсан төл

1. Хорогдсон том мал
2. Өвчнөөр хорогдсон
3 Хорогдсон хээлтэгч

1. Малын үнэ, төрлөөр
2. Тэжээвэр амьтдын 

үнэр
3. Хорогдсон төл
4. Бойжуулсан төл

3. Хорогдсон хээлтэгч ү
3. Малын гаралтай 

бүтээгдэхүүний үнэ
4. Газар тариалангийн 

бүтээгдэхүүний үнэү д үү ү
5. ХАА-н бусад 

бүтээгдэхүүний үнэ

Веб: www.ubseg.gov.mn18



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭ

Газар тариалангийн салбарын мэдээллийн үзүүлэлтүүд

5              ХАА -5              
(Жимс, жимсгэний мэдээ)

(12 сард)

6, 7                  ХАА -6, 7                  
(Тариалсан талбай)

(5-7, 8 сард)

ХАА -8, 9 
(Хураасан ургац)
(8-11, 12 сард)

1. Тариалсан 
талбай

2. Бут, модны тоо

1. Тариалсан талбай
- Үр тариа

Төмс

1. Хураасан ургац
- Үр тариа

Төмсу , д
3. Хураасан ургац - Төмс

- Хүнсний ногоо
- Тэжээлийн ургамал
- Техникийн ургамал

Эмийн ургамал

- Төмс
- Хүнсний ногоо
- Тэжээлийн ургамал
- Техникийн ургамал

Эмийн ургамал- Эмийн ургамал
- Бусад

- Эмийн ургамал
- Бусад

Веб: www.ubseg.gov.mn19



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭ

Веб: www.ubseg.gov.mn20



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭ

ХАА-н мэдээ цуглуулахад анхаарах асуудал:
ХАА-1 мэдээ
- ХАА-н мэдээллүүд нь өссөн дүнгээр цуглуулагддаг тул өмнөхХАА н мэдээллүүд нь өссөн дүнгээр цуглуулагддаг тул өмнөх

сарын дүнгээс буурч болохгүй. Жишээ нь: Батцэнгэл сумын 1-р багт
3-р сард 2000 хонь төллөсөн бол 4-р сард 2000-аас их буюу тэнцүү
байна.

- Төллөлтийн хувь 100-аас давсан тохиолдолд шалтгааныг заавал
тодруулна. Жишээ нь: Батцэнгэл сумын 1-р багт 3-р сард оны эхний
хээлтэгч мал 2000 байсан гэж үзвэл төллөсөн хээлтэгч нь 2000-аас
бага буюу тэнцүү байна.

Дараах тохиолдолд төллөлтийн хувь 100-аас давж болно.
 Тухайн багт малтай өрх шилжиж ирэх
 Хээлтэгч мал худалдаж авах
 Доод насны мал төллөх Доод насны мал төллөх

- Бод малын хувьд ихэр төл гарах нь ховор тохиолдол тул гарсан төл
нь төллөсөн хээлтэгчээс давсан үед заавал тодруулна. Жишээ нь:
3-р сард Батцэнгэл сумын 1-р багт 20 ингэ төллөж 25 ботго гарсан

Веб: www.ubseg.gov.mn

3-р сард Батцэнгэл сумын 1-р багт 20 ингэ төллөж 25 ботго гарсан
гэж үзвэл 5 ихэр ботго төллөсөн байна үүнийг дахин тодруулах.

B4
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УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭ

ХАА-н мэдээ цуглуулахад анхаарах асуудал:

ХАА-8 мэдээ

- Хураасан ургацын нэр төрлийг сайтар шалгаж тодорхойлох. Жишээ
нь: Анх үр тариа тариалж ургац хураан авах үед цаг агаарын

б й йхүндрэл, арчилгаа зэргээс үүдэн боловсорч гүйцээгүй үр тариаг
ногоон тэжээл болгон хурааж авсан гэж үзье. Үүнийг тэжээлийн
ургамал буюу ногоон тэжээл гэсэн мөрөнд нөхнө гэдгийг анхаарах.

- Бэлтгэсэн өвс хадлангийн хувьд өөрийн гараар бэлтгэсэн,
худалдаж авсан өвс зэргийн ялгааг сайтар гаргах. Жишээ нь:
Тухайн өрх нийт 4 тонн өвс бэлтгэж үүнээс 2 тонн өвс худалдан авч
2 тонн өвс өөрсдөө бэлтгэсэн гэж зааглан бүртгэх.

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

БУСАД САЛБАРЫНБУСАД САЛБАРЫН 
СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭ

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

БУСАД САЛБАРЫН СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭ

• Аж ахуйн нэгжээс сар болон улирлын давтамжтайгаар,
нэлэнхүй болон түүврээр мэдээлэл цуглуулна.
 Аж үйлдвэрийн сарын мэдээ: Үйлдвэр эрхэлж буй аж
ахуйн нэгжээс үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн,
борлуулалтын орлогын талаар мэдээлэл авна.

 Тээврийн салбарын улирлын мэдээ: Тээврийн салбарын Тээврийн салбарын улирлын мэдээ: Тээврийн салбарын
аж ахуйн нэгжээс тээсэн ачаа, үйлчлүүлсэн зорчигчдын
мэдээлэл авна.

 Дотоод худалдааны салбарын улирлын мэдээ: Бөөний
болон жижиглэн худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийнболон жижиглэн худалдаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн
борлуулалтын орлого, борлуулсан бүтээгдэхүүний
өртгийн мэдээлэл авна.

 Зочид буудал, зоогийн газрын салбарын улирлын мэдээ:
Т й б й б й йТухайн салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн
нэгжээс орлого, зарлагын мэдээлэл авна.

 Аялал жуулчлалын салбарын улирлын мэдээ: Аялал
жуулчлал эрхэлдэг аж ахуйн нэгжээс тайлант хугацааны

Веб: www.ubseg.gov.mn

уу р д у у ц
орлого зарлагын мэдээлэл авна.



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

БУСАД САЛБАРЫН СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭ

Салбар бүр өөр маягттай боловч, бүх маягт хаягийн хэсэг, үндсэн
үзүүлэлт, заавар гэсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ.

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

БУСАД САЛБАРЫН СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭ

Мэдээ цуглуулахад анхаарах асуудал:

 Маягтын боломжит бүх үзүүлэлтийг бүрэн нөхөх
 Мөнгөн дүнгээр илэрхийлэгдэх үзүүлэлт (борлуулалтын орлого Мөнгөн дүнгээр илэрхийлэгдэх үзүүлэлт (борлуулалтын орлого,

борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг, зардал)-ийг нөхөхдөө хэмжих
нэгжийг анхаарах. Жишээ нь, 1 000 000 төг = 1 000 мян.төг

 Маягтын үзүүлэлт хоорондын уялдааг шалгах. Жишээ нь, аж ахуйну у
нэгжийн эмэгтэй ажиллагсдын тоо тухайн аж ахуйн нэгжийн нийт
ажиллагсдын тооноос их байхгүй.

 Өссөн дүнгээр нөхөгдсөн үзүүлэлтийг өмнөх сар, улирлын дүнтэй
харьцуулан шалгах Жишээ ньхарьцуулан шалгах. Жишээ нь,

2 дугаар улирлын орлогын дүн 879 0 мянган төгрөгөөс буурахгүй

Веб: www.ubseg.gov.mn

2 дугаар улирлын орлогын дүн 879.0 мянган төгрөгөөс буурахгүй.



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

tuv ubseg gov mntuv.ubseg.gov.mn
Tuv_sta@yahoo.com
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УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХҮН АМ, ӨРХИЙН 
МЭДЭЭЛЛИЙН САН

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Хүн амын мэдээллийн үндсэн эх 
үүсвэрүүд

I Хүн амын II Иргэний III Түүвэр

үүсвэрүүд 

I. Хүн амын 
тооллого

II. Иргэний 
бүртгэл

III. Түүвэр 
судалгаа

Хүн ам, өрхийн бүртгэлийн мэдээлэлд 
суурилсан жилийн хүн амын мэдээ

• 2007 онд анх програм гаргасан.
• 2011 онд баг/хорооны түвшинд 
цахим санг үүсгэж эхэлсэн. 
• 2014 онд улсын хэмжээнд 

б й

• 1951 онд төрөлт, нас 
баралтыг бүртгэж эхэлсэн.
• 1984 онд РД олгож эхэлсэн.
• 2011 онд шинэчилсэн 
б й

Веб: www.ubseg.gov.mn

нэгтгэж байна. бүртгэл хийгдсэн.



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХҮН АМ, ӨРХИЙН БҮРТГЭЛИЙН ДЭВТЭР-ХАӨБД

• Хүн ам, өрхийн бүртгэлийн мэдээлэл нь албан ёсны статистик
мэдээ бөгөөд мэдээллийн тогтолцоо манай улсад 1972 оноос
эхэлсэн.

, Д Д

эхэлсэн.
• Өрхийн бүртгэлийн дэвтэр:

2001

2011

•2001

•2006

•2011
Онуудад тус тус
шинэчилсэн.

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХҮН АМ ӨРХИЙН МЭДЭЭЛИЙН СИСТЕМХҮН АМ, ӨРХИЙН МЭДЭЭЛИЙН СИСТЕМ
Үндэсний дата төв

ХАӨМСХАӨМС
Иргэний 
бүртгэл

Аймаг

Нийслэл рн
ет

Сум

Дүүрэг

339

Баг

Хороо

Нийслэл

22

Аймаг-1

ин
те
р

Веб: www.ubseg.gov.mn
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УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Өрхийн үзүүлэлтүүдӨрхийн үзүүлэлтүүд

• Сууцны төрөл
• Талбайн хэмжээ
• Эзэмшлийн хэлбэр
• Цахилгааны эх үүсвэр
• Усан хангамж

Х• Халаалтын эх үүсвэр
• Бохир ус зайлуулалт
• Хатуу хог, хайгдал зайлуулалт
• Мал тэжээвэр амьтантай эсэхМал, тэжээвэр амьтантай эсэх
• Газар тариалан эрхэлдэг эсэх
• Талбайн хэмжээ
• Үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхэлдэг эсэх
• Тээврийн хэрэгсэлтэй эсэх
• Компьютертэй эсэх
• Интернеттэй эсэх

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Хүн амын үзүүлэлтүүдХүн амын үзүүлэлтүүд

• Боловсролын түвшин

• СӨБ сургуульд хамрагдалтын байдал• СӨБ, сургуульд хамрагдалтын байдал

• Хөгжлийн бэрхшээлтэй эсэх

• Гэрлэлтийн байдал

• Хөдөлмөр эрхэлдэг эсэх

• Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал

• Хөдөлмөр эрхэлдэггүй шалтгаан

• Орлогын хэлбэр

• Нийгмийн халамжид хамрагдсан байдалНийгмийн халамжид хамрагдсан байдал

• Цэргийн алба хаасан эсэх

• Утасны дугаар

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

• Хүн ам, өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сан
Г й й• Газарзүйн мэдээллийн систем

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ТАЙЛАН ХҮСНЭГТ

2. Өрхийн 
тайлан

ТАЙЛАН ХҮСНЭГТ

тайлан

Аймаг/Нийслэл
Сум/Дүүрэг

/

3. 
Системийн 
тайлан

1. Хүн амын 
тайлан

Баг/Хороо тайлан

4. График

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХҮН АМ ӨРХИЙН МЭДЭЭЛИЙН СИСТЕМХҮН АМ, ӨРХИЙН МЭДЭЭЛИЙН СИСТЕМ

• Давхардалгүй: хүн, өрх
• УБЕГ-ын иргэний мэдээллийн сантай уялдсан

Онцлог:

УБЕГ ын иргэний мэдээллийн сантай уялдсан
• Шилжилт хөдөлгөөнийг хянах боломжтой
• Нэгдсэн удирдлагаар хангагдсан
• Мэдээллийн шинэчлэлт тогтмол, шууд хийгдэнэ-Real time
• Мэдээллийн чанар сайнМэдээллийн чанар сайн
• Цаг хугацаа хэмнэсэн
• Тайлан: стандарт, ухаалаг

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ТУС ТУСДАА МЭДЭЭЛЛИЙНТУС ТУСДАА МЭДЭЭЛЛИЙН 
САНГУУД …

Веб: www.ubseg.gov.mn
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УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
МЭДЭЭЛЛИЙН 
НЭГДСЭН

ШИЛЖИХ 
ХӨДӨЛГӨӨН

НЭГДСЭН 
САН ХАӨМС

ЯАМДУУД

ХУУЛИЙН 
ЭТГЭЭДИЙН 

САН
БОЛОВСРОЛ

АГЕНТЛАГ-
ИРГЭНИЙ 

МЭДЭЭЛЛИЙН 
САН

ЭД 
ХӨРӨНГИЙН 

САН

ГАДААДЫН 
ИРГЭДИЙН 
МЭДЭЭЛЭЛ

АГЕНТЛАГ
-УУД

ГАЗРЫН 
МЭДЭЭЛЛИЙН 

САН

АЖИЛ 
ЭРХЛЭЛТ

АЙМАГ
НИЙСЛЭЛ

22
ХАМТЫН 

ХАЯГИЙН 
САН

СУМ
ДҮҮРЭГ
339ЭМ-ийн 

ТЭТГЭВЭРИЙН 
САН

Веб: www.ubseg.gov.mn
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УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

МАЛ ТООЛЛОГЫН ОНЛАЙН 
СИСТЕМ

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

МАЛ ТООЛЛОГЫН ОНЛАЙН

Ө

МАЛ ТООЛЛОГЫН ОНЛАЙН 
СИСТЕМИЙН ТУХАЙ

20142014

Өмнөх онуудад гарсан 
асуудлыг засварлан, 
технологийн шинэ 
боломжуудыг ашиглан 

й

Desktop application

20132013

системээ сайжруулсан
Веб сервис ашигласан
click-once програмыг 
боловсруулан баг, 
хорооноос шууд

Desktop application

20122012

хорооноос шууд 
онлайнаар тоолсон

Анх удаа “Мал тооллого”-ыг 
баг хорооноос онлайнаарWeb application баг, хорооноос онлайнаар 
боловсруулсан

pp

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

МАЛ ТООЛЛОГЫН ОНЛАЙНМАЛ ТООЛЛОГЫН ОНЛАЙН 
СИСТЕМИЙН ТУХАЙ

• Мал тооллогын онлайн системийн мэдээллийн 
ҮСХ б йсан нь ҮСХ-ны серверт байрлана

• Орон нутгаас интернет сүлжээ, төрийн сангийн 
сүлжээгээр програмыг ашигланасүлжээгээр програмыг ашиглана

• Өрх, аж ахуй нэгж, байгууллагын түвшинд 
тооллого явуулнауу

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

11
22013:

• 2013 оны 12-р 
сарын 9-с 2014 
оны 1 р сарын 4

3
оны 1-р сарын 4 
хүртэл 
үргэлжлэсэн

2014:
2014 12

• Маягтаар авсан 
мэдээлийг мал 
тооллогын 

• 2014 оны 12-р 
сарын 7-нд эхлэн 
үргэлжилж байна

• 7 хоногийн 

онлайн систем 
рүү оруулдаг

• Өдөрт нэгэн зэрэг 
1000 хандалт

• Дахин засвар, 
өөрчлөлт оруулах 

хугацаанд мал 
тооллогын 
мэдээллийг 
маягтаар авдаг

1000 хандалт
• Мэдээллийн санд 

5 сая бичлэг 
үүсдэг

• Баазын бүтэц: 13

боломжгүй 
болгодог

• Үргэлж ашиглах 
боломжтойгоор

Веб: www.ubseg.gov.mn

маягтаар авдаг • Баазын бүтэц: 13 
GB

боломжтойгоор 
нээлттэй байдаг



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
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УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
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УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР
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УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

МАЛ ТООЛЛОГЫН ОНЛАЙНМАЛ ТООЛЛОГЫН ОНЛАЙН 
СИСТЕМИЙН ТУХАЙ

1155

ХЭРЭГЛЭГЧ НЭВТРЭХХЭРЭГЛЭГЧ НЭВТРЭХ11

ННЭМЭХЭМЭХ, , ЗАСАХЗАСАХ, , УСТГАХУСТГАХННЭМЭХЭМЭХ, , ЗАСАХЗАСАХ, , УСТГАХУСТГАХ22

ХАӨМСХАӨМС--ТАЙТАЙ ХОЛБОГДОХХОЛБОГДОХХАӨМСХАӨМС--ТАЙТАЙ ХОЛБОГДОХХОЛБОГДОХ33СИСТЕМ 

2244

ХАӨМСХАӨМС ТАЙТАЙ ХОЛБОГДОХХОЛБОГДОХХАӨМСХАӨМС ТАЙТАЙ ХОЛБОГДОХХОЛБОГДОХ33

ММАЯГТАЯГТ ХЭВЛЭХХЭВЛЭХММАЯГТАЯГТ ХЭВЛЭХХЭВЛЭХ44

МОДУЛЬ

33
ТТАЙЛАНАЙЛАН ГАРГАХГАРГАХТТАЙЛАНАЙЛАН ГАРГАХГАРГАХ55

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

МАЛ ТООЛЛОГЫН ОНЛАЙНМАЛ ТООЛЛОГЫН ОНЛАЙН 
СИСТЕМИЙН ТУХАЙ

1155

ХЭРЭГЛЭГЧ НЭВТРЭХХЭРЭГЛЭГЧ НЭВТРЭХ

Х й 5 й

11

СИСТЕМ 

• Хэрэглэгчийн 5 түвшинтэй
• Администратор
• Үндэсний статистикийн 

2244
МОДУЛЬ хороо

• Аймаг
• Сум

33
• Баг

• Системд нэвтэрсэн хэрэглэгч 
өөрийн харьяаны өрх, аж ахуй 

б й й

Веб: www.ubseg.gov.mn

нэгж байгууллагын мэдээллийг 
харах, засах, устгах эрхтэй



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

МАЛ ТООЛЛОГЫН ОНЛАЙНМАЛ ТООЛЛОГЫН ОНЛАЙН 
СИСТЕМИЙН ТУХАЙ

1155

ННЭМЭХЭМЭХ, , ЗАСАХЗАСАХ, , УСТГАХУСТГАХННЭМЭХЭМЭХ, , ЗАСАХЗАСАХ, , УСТГАХУСТГАХ

Х й

22

СИСТЕМ 

• Хэрэглэгч нь өрх, аж ахуй нэгж, 
байгууллагын малын тухай 
мэдээллийг нэмж, засаж, 
устгана

2244
МОДУЛЬ

у
• Нэмэх, засах тохиолдолд 
балансын шалгалт ажиллан 
анхааруулга өгнө

33
• Мэдээллийг нэмэхээр сонгосон 
өрхийн өмнөх оны малын тоо 
болон хээлтэгч малын тоог 
системээс оруулж өгдөг

Веб: www.ubseg.gov.mn

системээс оруулж өгдөг



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

МАЛ ТООЛЛОГЫН ОНЛАЙНМАЛ ТООЛЛОГЫН ОНЛАЙН 
СИСТЕМИЙН ТУХАЙ

1155

ХАӨМСХАӨМС--ТАЙТАЙ ХОЛБОГДОХХОЛБОГДОХХАӨМСХАӨМС--ТАЙТАЙ ХОЛБОГДОХХОЛБОГДОХ

ХАӨМС Х й

33

СИСТЕМ 

• ХАӨМС: Хүн ам, өрхийн 
мэдээллийн сан

• Мал тооллогын мэдээллийн 
санд байхгүй өрхийг ХАӨМС-

2244
МОДУЛЬ

санд байхгүй өрхийг ХАӨМС-
аас өрхийн тэргүүлэгчийн

 регистрийн дугаар
 овог

33

 овог
 нэрээр хайн мал 

тооллогын 
мэдээллийн санд 

Веб: www.ubseg.gov.mn

д д
нэмдэг  



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

МАЛ ТООЛЛОГЫН ОНЛАЙНМАЛ ТООЛЛОГЫН ОНЛАЙН 
СИСТЕМИЙН ТУХАЙ

1155

ММАЯГТАЯГТ ХЭВЛЭХХЭВЛЭХММАЯГТАЯГТ ХЭВЛЭХХЭВЛЭХ

Х й

44

СИСТЕМ 

• Хүссэн өрх, аж ахуй нэгж, 
байгууллагынхаа малын тухай 
мэдээллийг маягтны загварын 
дагуу хадгалж, хэвлэж болно

2244
МОДУЛЬ

д уу д ,
• Энэхүү модуль ажиллахдаа 
балансын шалгалт ажиллан 
анхааруулга өгнө

33

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

МАЛ ТООЛЛОГЫН ОНЛАЙНМАЛ ТООЛЛОГЫН ОНЛАЙН 
СИСТЕМИЙН ТУХАЙ

1155

ТТАЙЛАНАЙЛАН ГАРГАХГАРГАХТТАЙЛАНАЙЛАН ГАРГАХГАРГАХ

М й

55

СИСТЕМ 

• Мал тооллогын онлайн 
системийн тайлан нь тусдаа 
desktop application юм

• Хэрэглэгчийн түвшингээс

2244
МОДУЛЬ

• Хэрэглэгчийн түвшингээс 
хамаарч тайлангийн програмын 
хүрээ тодорхойлогдоно

• Үндсэн 6 бүлэгтэй

33

д ү
• 4 түвшингээр 100 орчим 
тайлантай

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

МАЛ ТООЛЛОГЫН ОНЛАЙНМАЛ ТООЛЛОГЫН ОНЛАЙН 
СИСТЕМИЙН БОЛОМЖУУД

Мал тооллогын 
й

Аймаг
хяналт

мэдээллийн 
сан

Интернет

Хамгийн их малтай 
/5-н төрлөөр/ , сум, 
баг, өрхийг олох, 

эрэмбэлэх

6 бүлэг, 4 
түвшингээр 100 
орчим тайлантай

Интернет 20132012 2014 2015Сум
хяналт

Интернет
Төрийн сангийн 

сүлжээ
45.2 
сая

40.9 сая

20132012

52.0
сая

2014 2015

56.0 сая

4.4 
сая

4.1 
сая

3.5 
сая

3.2 
сая

Баг Малчдад 
банкны 

үйлчилгээ

Интернет
Төрийн сангийн 

сүлжээ

Веб: www.ubseg.gov.mn

мэдээлэл 
оруулах

ү
Монгол банк

ХХААЯ
УБЕГ



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

БАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭБАНКНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

20 515

15 120
14 514

18 031

9 708

7 355 7 378

8 803
9 802 10 692 11 374

9 822

10 170

11 717

650

3 963

4 627
6 305 6 528

5 234

05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2014 2015

Веб: www.ubseg.gov.mn

2014 2015



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

МАЛ ТООЛЛОГЫН ОНЛАЙНМАЛ ТООЛЛОГЫН ОНЛАЙН 
СИСТЕМИЙН ДАВУУ ТАЛ

• Цаг хугацааны хэмнэлт• Цаг хугацааны хэмнэлт
– Багаас суманд,
– Сумаас аймагт,
– Аймгаас төвд гэсэн зохион байгуулалттай үед цаг 
хугацаа алддаг байсан

• Шуурхай өөрчлөлт• Шуурхай өөрчлөлт
– Олон шат, дамжлагагүйгээр засвар, өөрчлөлтийг 
сервер дээр шууд хийнэ

• Хамгийн их, бага малтай аймаг, сум, баг, өрх гэх мэт 
төрөл бүрийн хайлт, эрэмблэлт хийх боломж

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХХААЯ-ТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХХХААЯ-ТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАХ
Малын бүртгэлжүүлэлтийн сан 

Н

Регистрийн 
дугаар

Ноосны урамшууллын сан

Иргэний овог, 
нэр “А”дугаар

Мал тооллогын 
сервис

нэр, А
дансны 
мэдээлэл

Мал тооллогын 
мэдээллийн сан

Мал тооллогын мэдээллийн 
сангаас тухайн иргэний 

регистрийн дугаараар “А”
б й й

Веб: www.ubseg.gov.mn

д
дансны бүх мэдээллийг хайна



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН 
МЭДЭЭНИЙ ПРОГРАМ

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН МЭДЭЭНИЙХӨДӨӨ АЖ АХУЙН МЭДЭЭНИЙ 
ПРОГРАМЫН ТУХАЙ

• Офлайн
• Зөвхөн сум, 
хорооны түвшинд

2014
хорооны түвшиндхүртэл

• Онлайн
• Өрх, аж ахуй нэгж 2014 р , у
байгууллагаарэхлэн

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН МЭДЭЭНИЙХӨДӨӨ АЖ АХУЙН МЭДЭЭНИЙ 
ПРОГРАМЫН ТУХАЙ

• Хөдөө аж ахуйн мэдээний програмын 
мэдээллийн сан нь УБСЕГ-н серверт 
б йбайрлана

• Орон нутгаас интернет сүлжээгээр 
програмыг ашигланапрограмыг ашиглана

• Сум, хороо, өрх, аж ахуй нэгж, 
байгууллагын түвшинд мэдээг авнабайгууллагын түвшинд мэдээг авна

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН МЭДЭЭНИЙХӨДӨӨ АЖ АХУЙН МЭДЭЭНИЙ 
ПРОГРАМЫН ТУХАЙ

ХААХАА--11

ХААХАА--22ХААХАА--99

ХӨДӨӨ ХӨДӨӨ 
АЖАЖ

99

АЖ АЖ 
АХУЙН АХУЙН 
МЭДЭЭМЭДЭЭ

ХААХАА--33ХААХАА--88

ХААХАА--55ХААХАА--77

Веб: www.ubseg.gov.mn

ХААХАА--66



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН МЭДЭЭНИЙХӨДӨӨ АЖ АХУЙН МЭДЭЭНИЙ 
ПРОГРАМЫН ТУХАЙ

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН МЭДЭЭ• ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН МЭДЭЭ:
– XAA 1: Мал төллөлт бойжилтын мэдээ
ХАА 2: Том малын зүй бус хорогдлын мэдээ– ХАА 2: Том малын зүй бус хорогдлын мэдээ

– ХАА 3: Хөдөө аж ахуйн зарим нэр, төрлийн 
бүтээгдэхүүний зах зээлийн үнийн мэдээ

– ХАА 5: Жимс, жимсгэний тариалсан талбай, 
ургац хураалтын мэдээ, өрх, ААНБ

– ХАА 6: Тариалсан талбайн мэдээ, сумаарХАА 6: Тариалсан талбайн мэдээ, сумаар
– ХАА 7: Тариалсан талбайн мэдээ, өрх, ААНБ
– ХАА 8: Ургац хураалтын мэдээ, сумаар

Веб: www.ubseg.gov.mn

– ХАА 9: Ургац хураалтын мэдээ, өрх, ААНБ



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН МЭДЭЭНИЙХӨДӨӨ АЖ АХУЙН МЭДЭЭНИЙ 
ПРОГРАМЫН ТУХАЙ

• Ашигласан технологи:
– Microsoft .NET, C#
– WCF ServiceWCF Service
– IIS
– Microsoft SQL Server– Microsoft SQL Server

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН МЭДЭЭНИЙХӨДӨӨ АЖ АХУЙН МЭДЭЭНИЙ 
ПРОГРАМЫН ТУХАЙ

• Мэдээ хоорондын балансын шалгалт:

ХАА6ХАА6 ХАА7ХАА7

Мэдээ хоорондын балансын шалгалт:

ХАА6ХАА6 ХАА7ХАА7
Тариалсан талбай, 

сумаар
Тариалсан талбай, 

өрх, ААНБ

ХАА8ХАА8 ХАА9ХАА9

Веб: www.ubseg.gov.mn

Ургац хураалт, 
сумаар

Ургац хураалт, 
өрх, ААНБ



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

XAA 5 Ж йXAA 5 - Жимс, жимсгэний 
тариалсан талбай, ургац 
хураалтын мэдээур

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

XAA 6 ТXAA 6 - Тариалсан 
талбайн мэдээ, сумаар

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

XAA 7 ТXAA 7 - Тариалсан 
талбайн мэдээ, өрх, 
ААНБААНБ

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

XAA 8 УXAA 8 - Ургац хураалтын 
мэдээ, сумаар

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

XAA 9 УXAA 9 - Ургац хураалтын 
мэдээ, өрх, ААНБ

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

MS NET C#MS.NET, C#

APPLICATION SERVER
WINDOWS 

COMMUNICATION 
FOUNDATION

SERVICE

APPLICATION SERVER

MICROSOFT 
EXCEL

Хөдөө аж 
ахуйн 

мэдээний 
мэдээллийн

Веб: www.ubseg.gov.mn

мэдээллийн 
сан



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Хөдөө аж ахуйнХөдөө аж ахуйн 
мэдээний мэдээллийн 

сан

Common Common 
D t bDatabase,

Register table

Database, 
Aimag, soum table

XAA5, XAA7, XAA9
мэдээнүүдийн аж 

ахуй нэгж 
XAA6, XAA8

мэдээнүүд нь аймаг, 
байгууллагууд нь 

register хүснэгттэй 
холбогддог

сум багийн хүснэгттэй 
холбогддог

XAA5, XAA7, XAA9
мэдээнүүдийн 

өрхүүд нь ХАӨМС-
тай холбогддог

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН МЭДЭЭНИЙХӨДӨӨ АЖ АХУЙН МЭДЭЭНИЙ 
ПРОГРАМЫН ДАВУУ ТАЛ

• Цаг хугацааны хэмнэлт
– Дамжуулах файл бэлдэн төв рүү мэдээгээ дамжуулдаг 
байсан

– Алдаа гарсан тохиолдолд дахин дамжуулах файл бэлдэн 
дамжуулдаг

– Онлайн болсноор шууд төв серверт засвар өөрчлөлтөөОнлайн болсноор шууд төв серверт засвар өөрчлөлтөө 
хийдэг болсон

• Тариалсан талбай, ургац хураалтыг өрх, аж ахуй 
б й б й бнэгж, байгууллагаар харах боломжтой болсон

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛИЙН 
САНГААС ТӨВД МЭДЭЭЛЭЛ 

ДАМЖУУЛАХД

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Оф ай ро ра ээр э с ор й заа арОфлайн програм дээр экспорт хийх заавар

1 Офлайн програмынхаа Нэмэлт цэс рүү1. Офлайн програмынхаа Нэмэлт цэс рүү
ороод Экспорт хийх төрөл хэсэг гэсэн
товч дээр дарахад экспорт хийх үндсэн
б йбүртгэлийн төрлүүд гарч ирнэ.

2. Экспортийн төрөл цонхноос жишээ болгож
ИУБ-11 / Төрсний бүртгэл/ хэсгийг сонгоход
гарч ирэх цонхонд экспорт хийх боломжтой
иргэдийн мэдээлэл гарч ирэх бөгөөдиргэдийн мэдээлэл гарч ирэх бөгөөд
Тэмдэглэгдсэн мэдээллийг экспорт
хийх товч дарснаар офлайн програмын
э с ор а ас оро бо о

Веб: www.ubseg.gov.mn

экспорт хавтаст орох болно.



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

Веб: www.ubseg.gov.mn



УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

3 Файлын нэрний тайлбар  
/844000 01 20 20160503 DAT //844000_01_20_20160503.DAT /

84 нь аймаг/нийслэлийн код
40 нь сум/дүүргийн коду дүүр д
00 нь баг/хороо код
01 нь экспортын дугаар
20 нь экспорт доторх иргэний тоо
20160503 нь тухайн экспорт хийгдсэн огноо
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М йМэдээлэл дамжуулах ерөнхий зураглал
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