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                                                           Аймгийн ИТХ-ын 2016 оны 2-р хуралдааны  
             _____-р сарын _____-ний өдрийн ________дүгээр  

             тогтоолын хавсралт.  
 
 

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР, 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 

№ ЗОРИЛТ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА 

ХЭМЖЭЭ  
Суурь түвшин 

Шаардагдах 
хөрөнгийн 

хэмжээ 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хүрэх түвшин, үр дүн 
Хэрэгжүүлэх 
байгууллага 

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он Үндсэн Оролцогч 

НЭГ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТОГТВОРТОЙ ӨСӨЛТИЙГ ХАНГАХ БОДЛОГО 

2.1. Эдийн засгийн өсөлтийг хангах чиглэлээр 

Тэргүүлэх зорилт: Аймгийн эдийн засгийн өсөлтийг ханган дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг тогтвортой өсгөж, баялаг бүтээгчдийг дэмжин боловсруулах 
салбарын өсөлтийг түрүүлгэн эдийн засгийн бүтцийг сайжруулж, төсвийн төлөвлөлт үр ашгийг дээшлүүлж, санхүүгийн тайлагналтын олон улсын 
стандартыг хэрэгжүүлж, үндсэн нэгжээс авах статистикийн мэдээллийн бодит байдлыг дээшлүүлнэ.  

8 Аймгийн 
нийгэм, эдийн 
засгийн  
статистик 
мэдээллийн 
санг 
баяжуулан, 
боловсронгуй 
болгож, 
төлөвлөлт, 
хяналт, 
удирдлагын 
хэрэглэгдэхүүн 
болгоно. 

 

24.Албан ёсны статистикийн 
мэдээллийн санд 
хамрагдагсдын хүрээг 
нэмэгдүүлж, хэрэглэгчдэд 
мэдээллийг зөвшөөрөгдсөн 
түвшинд нээлттэй хэрэглүүлэх 
боломжийг бүрдүүлж 
ажиллана. 

Мэдээллийн сангийн 
Devinfo программд 9 
салбарын 159 багц 
үзүүлэлтээр 37 засаг 
захиргааны нэгжээр, 5-
63 жилийн 315975 нэгж 
мэдээлэл бүрдүүлсэн                       
2.2013-2015 оны мал 
тооллогын  цахим 
сангийн үр дүнг 79 
үндсэн хэрэглэгч 
ашигладаг болсон 

 Хэрэглэгчдэд 
мэдээллийг 

зөвшөөрөгдсөн 
түвшинд 
нээлттэй 

хэрэглүүлэх 
боломжийг 
бүрдүүлнэ. 

325000 нэгж 
мэдээлэлд 

хүргэнэ 

335000 нэгж 
мэдээлэлд 

хүргэнэ 

345000 нэгж 
мэдээлэлд 

хүргэнэ 

357000 нэгж 
мэдээлэлд 

хүргэнэ 

Статистик
ийн 

Хэлтэс 

 

Сумдын 
ЗДТГазар 

25.Статистикийн бодит мэдээ 
тайланг үндсэн нэгжээс 
цуглуулах, дамжуулах, 
мэдээлэх,  тархаах үйл явцыг 
боловсронгуй болгоно. 
 

tuv.nso.mn сайтад 2016 
онд нийт хандсан 
хэрэглэгчийн тоо  
101512.     
                                                             
 
2.ДУС-ээр мэдээлэл 
авсан хэрэглэгчийн тоо 
550                       
 
 
 

 Аймгийн 
түвшинд 

статистикийн 
мэдээ тайланг 

дамжуулах, 
мэдээлэх, 

тархаах үйл 
явцыг 85-аас 

доошгүй хувьд 
цахим болгоно. 

1. 
tuv.nso.mn 

сайтын 
нийт 

хандалт 
120000                                                                

2.ДУС-ээр 
мэдээлэл 

авсан 
хэрэглэгчий

н тоо 650 
                      

1. 
tuv.nso.mn 

сайтын 
нийт 

хандалт 
135000                                                                

2.ДУС-ээр 
мэдээлэл 

авсан 
хэрэглэгчий

н тоо 750  
                     

1. 
tuv.nso.mn 

сайтын 
нийт 

хандалт 
150000                                                                

2.ДУС-ээр 
мэдээлэл 

авсан 
хэрэглэгчий

н тоо 850  
                     

1. 
tuv.nso.mn 

сайтын 
нийт 

хандалт 
165000                                                                

2.ДУС-ээр 
мэдээлэл 

авсан 
хэрэглэгчий

н тоо 900 
                      

Статистик
ийн 

Хэлтэс 

Сумдын 
ЗДТГазар 
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№ ЗОРИЛТ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА 

ХЭМЖЭЭ  
Суурь түвшин 

Шаардагдах 
хөрөнгийн 

хэмжээ 

Шалгуур 
үзүүлэлт 

Хүрэх түвшин, үр дүн 
Хэрэгжүүлэх 
байгууллага 

2017 он 2018 он 2019 он 2020 он Үндсэн Оролцогч 

3.Статистикийн мэдээ 
тайланг сумаас 
цахимаар дамжуулж 
мэдээлсэн тоо-15 

3.Цахимаар 
сумаас 

мэдээлсэн 
мэдээ 

тайлангийн  
тоо-25 

3.Цахимаар 
сумаас 

мэдээлсэн 
мэдээ 

тайлангийн  
тоо-35 

3.Цахимаар 
сумаас 

мэдээлсэн 
мэдээ 

тайлангийн  
тоо-40 

3.Цахимаар 
сумаас 

мэдээлсэн 
мэдээ 

тайлангийн  
тоо-45 

26.Орон нутгийн түвшинд 
тооцогдох тогтвортой хөгжлийн 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг 
шинээр тооцож эхэлнэ. 

  Үзүүлэлтүүдийг 
батлагдсан 

аргачлалаар 
тооцно. 

Үйл ажиллагааны хэрэгжилтээр 

Статистик
ийн 

Хэлтэс 
 

 

27.Захиргааны статистик 
мэдээлэл  гаргадаг хэлтэс, 
агентлагууд мэдээллийн 
сангийн үзүүлэлтүүдийг  сум, 
салбар бүрээр бүрдүүлж  
ажиллана. 

  ҮСХ-ноос 
зөвшөөрч 

батлагдсан 
захиргааны 

статистикийн 
мэдээ, 

тайлангийн 
үзүүлэлт 
бүрээр 

мэдээллийн 
сангуудыг сум, 
салбар бүрээр 
бүрдүүлж, жил 
бүр баяжуулж 

ашиглана. 

Мэдээллийн сангийн үзүүлэлтийн баяжилт 
сайжирна 

Холбогдох 
хэлтэс, 

агентлаг 

Статистики
йн 

мэдээлэл 
гаргадаг 
хэлтэс, 

агентлагууд
ын сумдын 

байгууллага
, ажилтан 

 

 


