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1 ТООЛЛОГО, СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН �Р Д�Н 

1.1 МАЛ ТООЛЛОГО 

А. Малын хагас жилийн т''вэр судалгаа: 
�СХ нь Монгол улсын “Статистикийн тухай хууль”-ийн 7 дугаар з�йлийн 1 

д�гээр хэсгийн в,л дэх заалтын дагуу Хагас жилийн малын т��вэр судалгааг 2018 

оны 06 дугаар сарын 04-ноос 21-ний 'др��дэд аймгийн хэмжээнд зохион 

байгууллаа. Малын хагас жилийн т��вэр судалгаа явуулах талаар аймгийн Засаг 

даргын 2018.05.28-ны 'дрийн А/183 тоот захирамж гаргуулан аймгийн ажлын 

хэсгийг байгуулсан. М'н Хагас жилийн малын т��вэр судалгаа явуулах тухай 

т'л'вл'г'', сумдад тооллого судалгааг явуулахад анхаарах асуудал заавар 

з'вл'г''г хэлтсийн даргын албан тоотоор х�рг��лэн ажиллалаа.  
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Статистикийн хэлтсийн даргын удирдамжийн дагуу аймгийн ажлын хэсэг 6 дугаар 

сарын 11-ээс 13-ны 'др��дэд С�хбаатар, З��нб�рэн, Сайхан, Сант, Орхон сумдад 

хяналтын тооллого хийлээ. 
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Ажлын хэсгийн гиш��д: 

1. Сэлэнгэ аймгийн Статистикийн хэлтсийн дарга Д.Г�ндэгмаа 

2. Сэлэнгэ аймгийн ХХААГ-ын дарга Х.М'нхт'р 

3. Сэлэнгэ аймгийн Татварын хэлтсийн дарга Х.Батболд 

4.  Сэлэнгэ аймгийн НДХэлтсийн дарга С.Отгонжаргал 

5. Сэлэнгэ аймгийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн Х.Батбаатар нар                   

ажиллалаа. 

 

Хяналтаар дээрх сумдын нийт 50 'рх''р орж, тооллогын материалын д�нд 

тулгалт хийлээ. Малын хагас жилийн т��вэр судалгаагаар сумдад ажиллаж байгаа 

ажлын хэсгийн гиш��д судалгаанд хамрагдсан айл 'рх'д, судалгаанд 

хамрагдсаныг нотлох цоохор �лдээсэн байсан. Сумдад тооллого, судалгааны 

ажил хэвийн явагдаж байна. 

 

 

Б.Жилийн эцсийн мал тооллого: 

2018 оны мал тэжээвэр амьтад, хашаа худгийн тооллогыг зохион байгуулах 

т'л'вл'г'' гаргаж аймгийн Засаг даргын орлогч Ж.Сайнцог даргаар батлуулж, 

т'л'вл'г''ний дагуу ажиллалаа. 2018 оны жилийн эцсийн мал, тэжээвэр амьтад, 

хашаа худгийн тооллогыг аймгийн хэмжээнд зохион байгуулах тухай аймгийн 

Засаг даргын А/475 дугаар захирамж гарч, аймгийн Засаг даргын орлогчоор 

ахлуулсан, аймгийн Статистикийн хэлтсийн дарга, аймгийн Засаг даргын Тамгын 

газрын Санх��, т'рийн сангийн хэлтсийн дарга, аймгийн Засаг даргын Тамгын 

газрын Х'р'нг' оруулалт, х'гжлийн бодлого, т'л'вл'лтийн хэлтсийн дарга, 

аймгийн Х�нс, х'д'' аж ахуйн газрын дарга, аймгийн Нийгмийн даатгалын 

хэлтсийн дарга, аймгийн Татварын хэлтсийн дарга нар болон сумдын Засаг дарга 

нараас б�рдсэн ажлын хэсэг байгуулагдан ажиллалаа.   

2018 оны 11 д�гээр сарын 30-ны 'д'р аймгийн  Засаг даргын Тамгын газрын 

хурлын зааланд жилийн эцсийн Мал, тэжээвэр, амьтад, хашаа, худаг, тэжээлийн  

тооллогын тухай сургалтыг 17 сумын Засаг даргын орлогч, статистик хариуцсан 

ажилтан, х'д'' аж ахуйн тасгийн дарга, мэргэжилтэн нарын нийт 54 х�нд зохион 

байгууллаа. Сургалтад хамрагдагсдын 40.0 хувь нь эрэгтэй,  59.2 хувь нь 

эмэгтэйч��д байв. Сургалтыг аймгийн ХХААГ-тай хамтран зохион байгууллаа. 

 Сургалтыг аймгийн Засаг даргын орлогч, ажлын хэсгийн ахлагч Ж.Сайнцог нээж �г 

хэллээ. Статистикийн хэлтсийн дарга Д.Г�ндэгмаа мал тооллогын талаар 

анхаарах асуудал, авах арга хэмжээний талаар танилцууллаа. Сургалтаар  

жилийн эцсийн мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худаг, тэжээлийн тооллогын тухай, 

мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худаг, тэжээлийн тооллогын маягт б'гл'х'д 

анхаарах асуудал, шивэлтийг программд хэрхэн хийх, х'д'' аж ахуйн салбарын 

статистик мэдээ гаргалтын тухай, т��ний ач холбогдол, анхаарах асуудлын талаар 

мэдээлэл хийлээ. М'н “Албан ёсны статистик мэдээг гаргахад анхаарах 
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асуудал”,.”Х�н ам, 'рхийн мэдээллийн сангийн тухай”, “Нийгмийн зарим 

�з��лэлтийн мэдээний шинэчлэгдсэн маягтын тухай”, “�нийн мэдээнд анхаарах 

асуудалууд”, аймгийн Х�нс, х'д'' аж ахуйн газраас “Цэвэр эрлийз малыг б�ртгэх 

тухай” зэрэг сэдв��дээр тус тус илтгэл тавьж сургалтад оролцогчдын асуултад 

хариулт 'гл''. 
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Аймгийн мал тооллогын ажлын хэсэг Шаамар, Сант, Баруунб�рэн, 

Орхонтуул, Хушаат, Мандал, Баянгол гэсэн 7 суманд жилийн эцсийн мал 

тэжээвэр, амьтад, хашаа, худгийн хяналтын тооллогыг хийхээр бэлтгэл ажлыг 

хангасан. М'н �СХ-ноос хяналтын тооллогын ажлын хэсэг гарч Шаамар, Сант, 

Баруунб�рэн, Хушаат чиглэлд аймгийн ажлын хэсэгтэй хамтран 2018 оны 12 

дугаар сарын 10-14-ны 'др��дэд ажиллалаа. 

Дээрх сумдад аймгийн Засаг даргын захирамжийн дагуу сумын Засаг 

даргын орлогчоор ахлуулсан 6-7 х�ний б�рэлдэх��нтэй ажлын хэсэг байгуулж, 

сумын Засаг даргын захирамж гарган 2018 оны мал тэжээвэр амьтдын тооллогыг 

зохион байгуулан явуулж байна. 

Сумдууд айл 'рхийн малыг тоолж цоохор хуудас олгон ажилласан Хушаат 

сумын хувьд ААНБ-ын малыг тоолсон цоохор хуудас олгоог�й байна
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Тооллогод хамрагдсан 'рх��д 'в'лжилтийн бэлтгэлээ сайтар хангасан 

байгаа нь харагдаж байлаа. Тус сумдад нийт адуу 435 толгой, �хэр 608 толгой, 

хонь 2672 толгой, ямаа 1809 толгой б�гд 5524 толгой мал хяналтаар тооллоо. 

Сумдад ажиллахдаа  сумын мал тооллогын ажлын хэсэгтэй уулзаж, ажлын 

явцтай танилцан, жилийн эцсийн мал тооллогын зарим нэг анхаарах асуудалд 

заавар, з'вл'г'' 'гч ажиллалаа.  

Шаамар суманд хяналтын тооллогын явцад дараах з'рчил илэрч, илэрсэн 

з'рчлийг ажлын хэсэгт танилцуулж  залруулсан болно. ��нд:  

- Мал тооллогын маягтын худаг, усан сан, малын хашаа хэсгийн мэдээллийг 

буруу н'хс'н. 
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