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1 СТАТИСТИКИЙН СУРГАЛТ, СУРТАЛЧИЛГАА, МЭДЭЭЛЭЛ ТАРХААЛТ 

 
1.1 СУРГАЛТ, СУРТАЛЧИЛГААНЫ �ЙЛ АЖИЛЛАГАА 

А) 3.1.1. 2018 оны 5 дугаар сарын 17-18-ны �др��дэд С�хбаатар сумын 1, 2, 

3, 4, 6-р сургуулийн ахлах ангийн 200 гаруй сурагчдад мэргэжилтэн Б.Хулан, 5 

дугаар сарын 22-ны �д�р Х�нс, Х�д�� аж ахуйн газрын 12 т�рийн албан хаагчид 

мэргэжилтэн Х.Батбаатар, 05 дугаар сарын 28-ны �д�р Мэргэжлийн хяналтын 

газрын 18 т�рийн албан хаагчид ахлах мэргэжилтэн Ч.Цэнд-Аюуш, 5 дугаар сарын 

29-ний �д�р “Мэргэжил сургалт �йлдвэрлэлийн т�в”-ийн 38 сурагчдад гэрээт 

ажилтан Л.М�нхсолонго нар 2018 оны 4-р д�гээр сарын аймгийн нийгэм, эдийн 

засгийн танилцуулга болон “Монголын нэг �д�р” сэдвээр сургалт хийлээ. 

С�хбаатар сумын 1, 2, 3, 4, 6-р сургууль 

   

Х�нс, Х0д00 аж ахуйн газар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мэргэжлийн хяналтын газар 

Мэргэжил сургалт, �йлдвэрлэлийн т0в   

3.1.2. Сэлэнгэ аймгийн Статистикийн хэлтсийн мэргэжилтэн Б.Хулан 2018 оны 10 

дугаар сарын 01-ний �д�р аймгийн Онцгой байдлын газрын 40 албан хаагчдад 

Сэлэнгэ аймгийн 2017 оны жилийн эцэс, 2018 оны эхний 8 дугаар сарын нийгэм 

эдийн засгийн танилцуулга,  “ Монголын нэг �д�р тоон хэлээр” сэдвээр  сургалт 

хийлээ. М�н албан хаагчдын сонирхсон асуултад хариулт �гч, хамтран ажиллалаа. 

Аймгийн Онцгой байдлын газарт 

 
 
3.1.9. Хэлтсийн сургалтын т�л�вл�г��ний дагуу 2018 оны 10 дугаар сарын 04-ний 

�д�р аймгийн Улсын б�ртгэлийн хэлтсийн 12 албан хаагчдад Сэлэнгэ аймгийн 

2017 оны жилийн эцэс, 2018 оны эхний 8 дугаар сарын нийгэм, эдийн засгийн 



танилцуулга,  “ Монголын нэг �д�р тоон хэлээр” сэдвээр  сургалт хийлээ. М�н 

албан хаагчдын сонирхсон асуултад хариулт �гч, хамтран ажиллалаа. 

Улсын б�ртгэлийн хэлтэст 

  

 
3.1.10. 2018 оны 10 дугаар сарын 08-ны �д�р аймгийн Татварын хэлтсээс санал 

болгосны дагуу тус хэлтсийн 15  албан хаагчдад Сэлэнгэ аймгийн 2017 оны 

жилийн эцэс, 2018 оны эхний 8 дугаар сарын нийгэм эдийн засгийн танилцуулга,  

“Монголын нэг �д�р тоон хэлээр” сэдвээр  сургалт хийлээ. М�н албан хаагчдын 

сонирхсон асуултад хариулт �гч, хамтран ажиллалаа. 

Татварын хэлтэст 

  

 
 

3.1.11. Статистик мэдээлэл хэрэглэгчдийн боловсролыг дээшл��лэх зорилтын 

х�рээнд Сэлэнгэ аймгийн Статистикийн хэлтсээс 2018 оны 10 дугаар сарын 26-ны 

�д�р гэрээт ажилтан Л.М�нхсолонго 2018 оны 3-р улирлын нийгэм, эдийн засгийн 

танилцуулга болон Жендерт суурилсан х�чирхийллийн судалгааны �р д�н, 

“Монголын нэг �д�р” сэдвээр  Сэлэнгэ аймгийн Цагдаагийн газрын 60 гаруй алба 

хаагчдад сургалт мэдээлэл хийлээ.  



М�н Сэлэнгэ аймгийн нийгэм, эдийн засгийн 9 д�гээр сарын  инфографик 

болон “Сэлэнгэ аймаг тоон хэлээр” статистик �з��лэлт��дийн нугалбаруудыг 

тарааж, хамрагдсан алба хаагчдын сонирхсон асуултад хариулт �гч, зохих 

мэдээллийг �гл��. 

Цагдаагийн газарт  

 
 

2018 онд шинээр ажилд орсон гэрээт ажилтан Л.М�нхсолонгод 

“Статистиктийн салбарын т��хэн замнал, байгууллагын эрх з�йн орчин б�тэц, �йл 

ажиллагаа”,  “Хэлстийн дотоод журам”-ын талаарх сургалт хийлээ.  

 

    3.1.3. 2018 оны 01 д�гээр сарын 08-наас 12-ны �др��дэд Улаанбаатар хотод  

“;рхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа”, “Ажиллах х�чний судалгаа”-ны багийн 

ахлагч, судлаачдад  зориулсан сургалтад хэлтсийн дарга Д.Г�ндэгмаа, судлаач 

Б.Алтанхуяг, судлаач Г.Бат-Оргил, судлаач Н.Оюунаа нар хамрагдлаа. 

 

   
 
3.1.4. ?ндэсний статистикийн хорооноос 2018 оны 03 дугаар сарын 26-нд 

орон нутгийн ажилтнуудад зориулсан SPSS, E-VIEWS статистикийн программын 

сургалтад мэргэжилтэн Б.Хулан хамрагдлаа. Мэргэжилтэн Б.Хулан хэлтсийн хамт 

олондоо дотоод сургалтыг зохион байгуулсан. 2018 оны эхний хагас жилд 



хэрэглэгчдээс сэтгэл ханамжийн судалгааг авч дээрх программ-г ашиглан �р д�нг 

боловсруулж, тайлан хэлтсийн вэб сайтад байршуулсан. 

  

 
 

 
 
  
3.1.5. ?ндэсний статистикийн хорооноос 2018.05.28-06.01 �др��дэд зохион 

байгуулсан “Статистик мэдээллээр инфографик бэлтгэх нь” сургалтад 

мэргэжилтэн Х.Батбаатар хамрагдсан. Мэргэжилтэн Х.Батбаатар нь сар б�рийн 

аймгийн статистик мэдээллээр инфографик, м�н “Б�ртгэлтэй ажилг�йч��д” 

инфографикийг сар б�р бэлтгэн хэрэглэгчдэд тархаан ажиллаж байна.  

 



 

3.1.6. 2018 оны 06 дугаар сарын 12-ны �д�р ?ндэсний статистикийн 

хорооноос зохион байгуулсан “Статистикийн програм хангамж болон Бизнес 

регистрийн чанарын сайжруулалт” онлайн сургалтад хэлтсийн албан хаагчид 

хамрагдлаа. 

  
 

3.1.7. 2018 оны 06 дугаар сарын 14-ний �д�р ?ндэсний статистикийн хорооноос 

зохион байгуулсан “Жендерт суурилсан х�чирхийллийн судалгаа” –ны тархаалтын 

семинарт хэлтсийн дарга Д.Г�ндэгмаа хамрагдлаа.   

3.1.8. 2018 оны 11 д�гээр сарын 1, 2-ны �др��дэд Монгол Улсад мэргэшсэн т�рийн 

албыг бий болгоход дэмжлэг �з��лэх, т�рийн байгууллагуудад жендрийн тэгш 



байдлыг бий болгоход т�рийн албан хаагчдын х�лээх ��рэг, хариуцлагыг 

тайлбарлан таниулах, х�ний н��ц, жендрийн асуудал эрхэлсэн ажилтнуудын 

жендэр, х�ний эрхийн мэдлэг, чадавхийг бэхж��лэх зорилгоор Монгол Улсын 

Х�ний эрхийн ?ндэсний Комисс 21 аймаг дахь т�рийн албан хаагчдад "Жендэр ба 

Х�ний эрх" сургалтыг зохион байгуулахад мэргэжилтэн Х.Батбаатар хамрагдлаа. 

  

 
 
3.1.9. 2018 оны 11 д�гээр сарын 12-ны �д�р аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас 

зохион байгуулсан “Т�рийн албаны хуулийн (шинэчилсэн найруулга)” сургалтад 

хэлтсийн т�рийн жинхэнэ албан хаагчид хамрагдлаа. 

 

3.1.10. Статистикийн �дрийг /2018.11.11/ тохиолдуулан Сэлэнгэ аймгийн 

Статистикийн хэлтсээс С�хбаатар сумын Улсын тэрг��ний IV сургуулийн ахлах 

ангийн сурагчдад " Статистикийн боловсрол" сэдэвт хичээл заалаа. М�н 1212.mn 

статистикийн мэдээллийн санг хэрхэн ашиглах талаар з�вл�мж �гч, сурагчдад 

гарын авлага тараан �гл��.  

 

 
 



 
 
3.1.11. 2018 оны 11 д�гээр сарын 21-ний �д�р ?СХ-ноос зохион байгуулсан “2018 

оны жилийн эцсийн мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн тооллого”-ын сургалтад 

мэргэжилтэн Х.Батбаатар хамрагдсан. 

  
3.1.12. 2018 оны 11 д�гээр сарын 27, 28-ны �др��дэд ?ндэсний статистикийн 

хорооны Захиргаа, х�ний н��цийн хэлтсийн ажлын хэсэг Сэлэнгэ аймагт 

ажиллалаа. Ажлын хэсэг хэлтсийн нийт албан хаагчдад “Мэдээлэл боловсруулах 

чадавхийг бэхж��лэх” сургалтыг зохион байгууллаа.  

 

 



3.1.13. 2018 оны 11 д�гээр сарын 29, 30-ны �др��дэд ?ндэсний статистикийн 

хорооноос зохион байгуулсан “Статистикийн чадавхийг бэхж��лэх мэдээллийн 

технологи”-ийн сургалтад гэрээт ажилтан Л.М�нхсолонго хамрагдаж дотоод болон 

гадаад с�лжээний тоног т�х��р�мжийн талаар, дотоод с�лжээнд хэрхэн холбох, 

гэмтэл гарсан тохиолдолд асуудлыг хэрхэн шийдэх, байгууллагын цахим хуудсыг 

х�тл�х, цахим контентыг х�гж��лэх, дотоод �йл ажиллагааны системийг �р 

д�нтэйгээр ашиглах, судалгааны программуудыг хэрэглэх, тулгамдаж буй 

асуудлаа хэлэлцэж, шийдлийг эрэлхийлэх зэрэг сэдв��дээр мэдээлэл авлаа. М�н 

Монгол Улсын “?ндэсний Дата Т�в” УТ?Г , ?�рэн холбооны �ндэсний оператор 

Мобиком ХХК болон мэдээллийн технологийн б�тээгдэх��н, шийдлийг нийл��лэх, 

мэргэшсэн �йлчилгээг �з��лэгч Ай Ти Зон ХХК зэрэг байгууллагуудын дата т�в��р 

зочлон, эдгээр байгууллагуудын �йл ажиллагаа, ашиглаж буй дэвшилтэт техник 

технологи, тоног т�х��р�мжтэй танилцлаа. 2018 оны 12 дугаар сарын ..-ны �д�р 

хэлтсийн нийт албан хаагчдад дотоод сургалтыг зохион байгууллаа. 

 

 
3.1.14. 2018 оны 11 д�гээр сарын 30-ны �д�р сумдын Засаг даргын орлогч, 

статистик хариуцсан болон х�д�� аж ахуйн тасгийн ажилтан нарт “ 2018 оны 

жилийн эцсийн мал тэжээвэр амьтад, хашаа, худгийн тооллого”-ын сургалтыг 

зохион байгууллаа. Сургалтаар хэлтсийн дарга “ Мал, тэжээвэр амьтад, хашаа, 

худгийн тооллого зохион байгуулахад анхаарах нь”, салбар хариуцсан 

мэргэжилтн��д албан ёсны статистик мэдээ гаргахад анхаарах асуудлууд сэдвээр 

илтгэл тавилаа. Сургалтын �еэр“ Х�н ам, �рхийн мэдээллийн сангийн баяжилт, 

шинэчлэлт-2018” аянд т�р��лсэн багийн Засаг дарга нар, “Статистик миний 

н�дээр” гар зургийн уралдаанд т�р��лсэн сурагчдын шагналыг гардууллаа. 



 

 

 

 
3.1.15. 2018 оны 12 дугаар сарын 3, 4-ний �др��дэд ?ндэсний статистикийн 

хорооноос т�в, орон нутгийн албан хаагчдын �рх�д суурилсан судалгааны 

мэдээлэлд д�н шинжилгээ хийх чадавхийг нэмэгд��лэх зорилгоор “Статистик 

мэдээллийн хэрэглээ болон д�н шинжилгээ хийх арга з�й” сэдэвт сургалтад 

мэргэжилтэн Б.Хулан хамрагдлаа.  



 

 

 
3.1.16. 2018 оны 12 дугаар сарын 10-ны �д�р мэргэжилтэн Х.Батбаатар нь х�ний 

эрхийн т�гээмэл тунхаглал батлагдсаны 70 жилийн ой, х�ний эрхийн олон улсын 

�дрийг угтан хэлтсийн албан хаагчдад “Жендэр ба х�ний эрх” сэдэвт сургалтыг 

зохион байгууллаа. 

 
3.1.17. 2018 оны 12 дугаар сарын 11-нд гэрээт ажилтан Л.М�нхсолонго нь 

хэлтсийн албан хаагчдад “Мэдээлэл технологи”-н сургалтыг зохион байгуулж 

цаашид анхаарах асуудлыг ярилцлаа. 

 

 

3.1.18. 2018 оны 12 дугаар сарын 14-ний �д�р хэлтсийн дотоод сургалтын 

т�л�вл�г��нд тусгагдсаны дагуу аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын архивын 

тасгаас “ Архив, бичиг хэрэг”-ийн сургалтыг хийлээ. 

 



 
 
3.1.19. ?ндэсний статистикийн хорооноос зохион байгуулсан онлайн хурал, 

сургалтад тухай б�р хамрагдаж ажиллалаа.  

3.1.20. Хэлтсийн дарга сар б�р аймгийн “Удирдах ажилтны мэдээллийн цаг”-т 

хамрагдан ажиллаж байна. 

 
3.1.18.Монгол банкны ер�нхийл�гч, Сангийн сайд, Боловсрол, соёл, шинжлэх 

ухаан, спортын сайд, Санх��гийн зохицуулах хорооны даргын хамтарсан 

тушаалаар батлагдсан “Олон нийтийн санх��гийн суурь мэдлэгийг дээшл��лэх 

х�т�лб�р”- ийн х�рээнд ер�нхий боловсролын сургуулийн сурагчдад санх��гийн 

мэдлэг олгох, ач холбогдлыг ойлгуулах зорилгоор аймгийн Засаг даргын Тамгын 

газрын Санх�� т�рийн сангийн хэлтсээс  “Санх��гийн боловсрол” аянг 2017 оны 05 

дугаар сард зохион байгууллаа. Уг аянтай холбоотойгоор статистикийн 

�з��лэлт��д, салбарын танилцуулга, гарын авлага болон нугалбар тархаан 

ажиллалаа.  

 


