
Увс аймагт ААНБ-ын тооллогыг зохион байгуулж 

явуулсан тухай ажлын тайлан 

     2016 оны 5-р сарын 16 

    Аймгийн УБСГ-ын Бүртгэлийн хэлтсийн дарга Д. Пүрэвжав, Статистикийн 

хэлтсийн дарга А. Батхишиг нар  Улаанбаатар хотод 3-р сарын 25,26 нд болсон аж 

ахуйн нэгж байгууллагын сургалтанд оролцож ирээд УБСГ-ын дарга болон 

аймгийн удирдлагуудад тооллогын талаар танилцуулснаар тооллогын ажил 

эхэллээ. Хугацаа алдалгүй тооллогын маягт, сургалтын материалуудыг шуурхай 

татан авч ААНБ-ын тооллогын захирамж гаргуулан, ажлын удирдамж 

боловсруулан батлуулж тооллогын сургалтуудыг цаг хугацаанд нь хийсэн. Өдрийн 

хуваарьтай, хариуцах эзэнтэйгээр тооллогын ажлын төлөвлөгөө гарган батлуулж 

төлөвлөгөөнийхээ дагуу ажлаа цаг тухайд нь амжуулж гүйцэтгэсэн.  Өдөр бүр 

тооллогын явц буюу сумдын болон аж ахуйн нэгж байгууллагын хамрагдалтыг 

нэрээр гарган үзэж хяналт хийхээс гадна аймгийн төв дээр уламжлалт аргаар 

тоолж байгаа тоологч нарын ажлын явцыг үзэж сумдын ажлын хэсэг болон тоологч 

нартай утсаар холбогдон үүрэг даалгавар өгч ажлыг эрчимжүүлж байсан. Шалгагч 

нарт сумдыг хуваарьлан өгч ажлыг шуурхайлснаар хугацаандаа ААНБ-ууд 100.0 

тоологдлоо. Бүх сум болон аймгийн төв болох Улаангом суман дээр ажилласан 

тоологчдоос уламжлалт аргаар тоолсон маягтуудын нөхөлтүүдийг шалгаж авахаас 

гадна ажлын тайлан илтгэх хуудсуудыг хүлээн авлаа.  

Тооллогын ажлын үр дүнд 1773 аж ахуйн нэгж байгууллагууд 100.0 хувь 

хамрагдсаны 1 нь цаасаар аваад шивээгүй, татан буугдсан 83, эзэн нь нас барсан 

7, хаяг нь тодорхойгүй олдохгүй байгйй 16, давхар хүрээнд ирсэн 2, нууцын 

зэрэглэлтэй 4, бусад шалтгаантай 4, татвар төлөгчөөс хасуулах хүсэлт гаргасан 2 

ААН байна. Хүрээнд ирээгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа 29 аж ахуйн нэгж болон 

төрийн бус байгууллагыг илрүүлж тооллогонд нэмж хамрууллаа. 

1. Бэлтгэл ажил: 

     Тооллогын бэлтгэл ажлыг удирдах ажилтны зөвөлгөөн болсноос хойш хийж 

эхэлсэн, сумдын бүргэлийн ажилтны сургалт семинар дээр аж ахуйн нэгж 

байгууллагын тооллогын талаар мэдээлэл өгч үзэл баримтлалын талаар сургал 

хийсэн. 

  Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай 

хуулийн 29.1.6 “а”, 29.2 дахь заалт, Статистикийн тухай хуулийн 7.1-ийн “з” заалт, 

20.2 дахь заалтыг үндэслэн 3 заалт бүхий аймгийн засаг даргын захирамж 

гаргуулан мөрдөж ажиллаа. Үүнд.  

1. Аймагт аж ахуйн нэгж байгууллагын тооллогыг зохион байгуулж явуулах 

ажлын комиссын бүрэлдэхүүнийг нэр болон албан тушаалаар нь, суманд уг 



ажлыг зохион байгуулах  тооллогын ажлын хэсгийг албан тушаалаар нь 

гаргав. 

2. Тооллогын комисс болон сумдын ажлын хэсгийн ажиллах удирдамжийг 

боловсруулж, нэгдсэн сургалт зохион байгуулан тооллого судалгааг 

хугацаанд нь чанартай сайн хийх, нарийвчилсан төлөвлөгөө батлуулан 

хэрэгжилтэнд хяналт тавих ажлыг УБСГ-ын дарга Ж. Эрдэнэсүрэнд 

даалгасан 

3. Нутаг дэвсгэртээ тооллогыг нэгдсэн удирдамжийн дагуу чанартай зохион 

байгуулж дүн мэдээллийг хугацаанд нь ирүүлж ажиллахыг сумдын Засаг 

дарга нарт үүрэг болгосон. 

 

 

      Аймгийн засаг даргын захирамжийн дагуу тооллогын ажлын удирдамжийг 

боловсруулж, нарийвчилсан төлөвлөгөөг өдрийн хуваарьтайгаар  гарган 

тооллогын комиссын даргаар батлуулан тооллогын комисс болон сумдын ажлын 

хэсгийнхнийг нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажиллав. 

      Мөн тооллогын ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор УБСГ-ын ажилтнуудыг 

хамруулсан ажлын хэсгийг газрын даргын тушаалаар томилж үүрэгжүүллээ. 

Ажлын хэсгийн ажилтан тус бүрт гурав гурван сум, онлайнаар тооллогонд 

хамрагдах аймгийн төвийн 77 аж ахуйн нэгж байгууллагыг хуаарьлан өгч ААНБ-ын 

хамралтыг хянаж ажиллах, зөвөлгөө өгч хамруулгах, тооллогын чанарыг 

нэмэгдүүлэх үүрэг өгч ажилласан.   

    Сум тус бүр аймгийн засаг даргын захирамжийг үндэслэн тооллогын ажлын 

хэсгийг сумын засаг даргын захирамжаар байгуулж богино хугацаанд шуурхай 

ажилласан байна. 

Аймгийн төвийн уламжлалт аргааг тооллогыг хийх 3 тоологчийг удирдамжийн 

дагуу шалгаруулж тоологчийн гэрчилгээ олгож гэрээ байгуулан тоологчийн 

үнэмлэхийг нь өгсөн. 

2. ААНБ-ын тооллогын сургалт 

     3-р сарын 30, 31 нд тооллогын комисс, аймгийн тооллогын  ажлын хэсэг, сонгон 

шалгаруулж авсан 3 тоологч, сумдын санхүү төрийн сангийн ажилтан, бүртгэлийн 

ажилтныг хамруулсан тооллогын сургалтыг тооллогын комиссын даргаар 

батлуулсан хөтөлбөрийн дагуу хийж ярилцлага зохион байгууллаа. 31-ний үдээс 

хойш УБСЕГ-аас зохион байгуулсан онлайн программын сургалтанд сумдаас 

ирсэн бүх хүмүүс болон аймгийн ажлын хэсгийнхэн хамрагдсан.  



       Сургалтын явцанд сургалтын дэвтэр бал болон сургалтын бусад материалыг 

тарааж өгөн,  сургалтанд хамрагдагсдаас асуусан асуултанд хариулт өгөхөөс 

гадна дээд газрын ажлын хэсгийнхнээс тодруулан ойлголтуудыг өгсөн.  

    БСЕГ-аас ируулсэн сургалтын материалуудыг сургалтанд хамрагдагсдад 

тархаахаас гадна тооллого хийх явцад ойлгомжтой байлгах үүднээс сургалтын бүх 

материалууд болон тооллогын хамралтын хүрээг сум тус бүрээр гарган СD дээр 

бичиж өглөө.  

   Сургалтыг аймгийн тооллогын комиссын дарга нээж тооллогыг аймагтаа зохион 

байгуулах эрх зүйн үндэслэл, өмнөх онуудад хийгдэж байсан тооллогын үр дүн, 

тооллого хийх зорилго, ач холбогдолын талаар мэдээлэл өгч тоологч болон шат 

шатны ажлын хэсгийнхнийг улсын хэмжээнд зохион байгуулж байгаа энэ 

тооллогын ажилд идэвхитэй хариуцлагатай хандах үүрэг өглөө. 

 Сургалтын ирцийг өдөрт 2 удаа бүртгэж, сургалтын төгсгөлд санхүүгийн тооцоо 

хийж,  тооллогонд хамрагдах ААНБ-ийн хүрээний дагуу маягтуудаа тоолон сумдын 

тоологч нарт хүлээлгэж өглөө.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 



Сургалтын зардлын хуваарийн дагуу сумдын тоологчдын дансанд 1 өдрийн 

томилолт, замын зардлыг нь шилжүүлэн 1 өдөр 2 удаа сургалтан дундуур цай 

өглөө. Татварын хэлтсийнхэнд онлайн шивэлтийн программын сургалтыг хийсэн. 

 

 

     Мөн сумдын ажлын тайлан илтгэх хуудаснаас харахад бүх сум ажлын 

хэсгийнхэндээ тооллогын сургалт хийхээс гадна ААНБ-ын удирдлага захирлуудыг 



цуглуулан тооллогын ач холбогдол, тоолох зарчмыг танилцуулан тоолуулж байх 

явцдаа анхаарах зүйлсийн талаар мэдээлэл хийж сургалтуудыг чанартай сайн 

зохион байгуулсан байна. 

3. Сурталчилгаа:   

      Аж ахуйн нэгж байгууллагын тооллогын  сурталчилгааны ажлыг Бүртгэлийн 

хэсгийн дарга Д. Пүрэвжавт УБСГ-ын даргын тушаалаар үүрэгжүүлснээр плакат 

хэвлүүлэн олон нийтийн газруудад байршуулан, орон нутгийн 3 телевизтэй гэрээ 

байгуулж бүтэн сарын хугацаанд үгэн зар, шторкыг цацуулснаас гадна хар захын 

узелээр байнга зар сурталчилгаа явуулсан.  

     Орон нутгийн 3 телевизтэй хамгийн багаар буюу нөөц боломжоо ашиглаж 

/бараг гуйх хэлбэрээр/ сарын туршид үгэн зар явуулах, шторк цацах, 

сурталчилгааны талаар ярилцлага өгөх / тооллогын ач холбогдол, эрх зүйн акт 

үндэслэл, заавал хамрагдах талаар/ зэрэгт Увс телевизтэй 150.0 мян төгрөг, MBS- 

телевизтэй 80.0 мян төгрөг, Сама телевизтэй 100.0 төгрөгийн гэрээ хийж гэрээний 

дагуу сурталчилгаа сайн хийгдсэн.  

      Мөн аймгийн захийн узелд 7 хоног тасралтгүй өдөрт 5 минутын давтамжтай 

явуулахаар 8.0 мянган төгрөгийн гэрээ хийж зар цацууллаа.  Тооллогын ач 

холбогдол болон тооллогын явцын талаар болон хугацаандаа тооллогондоо 

хамрагдахыг уриалсан ярилцлагыг 3 телевизэд тус бүр 2 удаа хийж иргэдэд  

мэдээлэл өгсөн.  Сурталчилгааны материалуудыг “uvs.nso.mn”, uvs.gov.mn сайтууд 

дээр байршуулахаас гадна хэлтсийн болон ажилтнуудийн facebook хаягаар дамжуулан  

олон нийтэд сурталчиллаа. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Тооллогын явц: 

    Тооллогын ажлыг Давст Цагаанхайрхан сумдаас бусад бүх сум  4-р сарын 1-ний  

өдөр тооллогын ажлын хэсгийг томилон сургалтаа хийгээд ААНБ аа тоолж эхэлсэн 

байна.  Давст сумын сургалтанд суусан санхүү төрийн сангийн ажилтан солигдсон 

тул тооллогын ажил 4-р сарын 4-нөөс, Цагаанхайрхан сум 4-р сарын 5 наас 

эхэлсэн байна. 

      Улаангом суманд ажиллах 3 тоологч хүрээн дэхь уламжлалт аргаар тоолох аж 

ахуйн нэгж байгууллагын жагсаалтыг газар нутгийн байршлаар хуваан авч өдөр 

өдрөөр нарийн төлөвлөгөө гарган ажилласан. ААНБ дээр очиж маягтаар авсан 

мэдээллээ өдөр бүр программ руу хандан  төлөвийг нь тогтоохоос гадна 

байршлын цэг хатгалтыг хийж, тухайн үед нь аймгийн төвийн кадастрийн зураг 

дээр тооллогонд хамрагдсан ААНБ-ийн байршлыг тэмдэглэж байв. Зарим ААН 

эзэнгүй, тодорхой утасны дугаар хаяг байхгүй, захирал нь солигдсон зэрэг нь 

мэдээлэл авч тооллогонд хамруулахад нэлээн хүндрэл бэрхшээлтэй байсан. 

Зарим ААН дээр 4-5 удаа очиж байж авсан тохиолдол байгаа. Ганц нэг салбар 

нэгжийн захирал мэдээлэл өгөхгүй гэж нэлээн асуудал болгож байж хамрагдсан.    

      3 тоологч нарын хуваарьлан авсан зарим ААН- үүд олдохгүй, дахин дахин 

очсоноос шалтгаалан тооллогын ажил хөлс өгсөн 14 хоногтоо багтаагаагүй, 

үргэлжлүүлэн бараг 25 хоног ажиллаад маягтаар авсан тооллогын материалаа 

шалгагч нарт маягт тус бүрээр шалгуулан бүрэн хүлээлгэн өгсөнөөр дуусгавар 

болж ажлын хөлс авсан.  

     Аж ахуйн нэгж байгууллагын тооллогын хүрээн дэх олдохгүй байгаа холбогдох 

утас хаяг тодорхойгүй  ААНБ-ийн байршил тогтоох, холбогдох утасны дугаарыг 

олж тэдгээрийг тооллогонд бүрэн хамруулахад бүх талын дэмжлэг туслалцаа 

үзүүлж ажиллах ажлыг бүртгэлийн хэлтсийн дарга Д. Пүрэвжавт үүрэг болгосны 



дагуу хуулийн этгээдийн бүртгэлийн ажилтнуудаа дайчлан идэвхи санаачлагатай 

ажиллаа. 

Онлайнаар өөрснөө хандаад тооллогонд хамрагдах ААН-үүдийн хамралт эхний 7 

хоногт удаашралтай байсан учраас ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд орсон улаангом 

сумын санхүү төрийн сангийн дарга, бүртгэлийн хэлтсийн хуулийн этгээдийн улсын 

байцаагч мөн статистикийн хэлтсийн 6 ажилтан нийт 8 хүнд онлайнаар тооллогонд 

хамрагдах аймгийн төвийн 77 аж ахуйн нэгж байгууллагыг хуаарьлан өгч ААНБ-ын 

хамралтыг хянаж ажиллах, зөвөлгөө өгч хамруулгах, тооллогын чанарыг 

нэмэгдүүлэх үүрэг өгч ажилласнаар тооллогын хамралт эрс нэмэгдэж чанар 

сайжирсан. Мөн статистикийн хэлтсийн ажилтнуудыг тооллогын шалгагчаар 

томилон гурав гурван сумдыг хариуцуулан өгснөөр тэд өдөр бүр сумдын 

тооллогын явц болон ААНБ бүрээр тооллогын хамрагдалт, алдааг онлайнаар үзэж 

байнгын сумдын ажлын хэсгийнхэнтэй харьцаж шаардлага үүрэг өгч тооллогын 

ажлыг эрчимжүүлж ажилласан. Онлайнаар хамрагдах ААН-ын 20.0 хувь нь 

өөрснөө интернетээр хандаж тооллогонд хамрагдсан бөгөөд дийлэхи хувь нь 

хамрагдахгүй байсан учраас хэлтсийн ажилтнууд өөрт нь хуваарьлаж өгсөн ААН-

ын захирал, нягтлан бодогч нартай утсаар харьцаж заавар зөвөлгөө өгөхөөс гадна 

мэдээллээ шивж оруулж чадахгүй байгаа ААН-ийн холбогдох хүнийг тухайн ААН-

ын гэрчилгээ болон 2015 оны жилийн эцсийн тайлан баланстай нь  хэлтэс дээр 

ирүүлж ярилцан мэдээллийг нь шивж оруулан тооллогонд хамрагдсан тухай 

гэрчилгээг нь хэвлэн өгсөн.   

      Аймгийн тооллогын комисс 2 удаа, ажлын хэсэг 7 хоног бүрийн 3 дахь, 5 

өдрүүдэд хуралдаж тооллогын явц байдалтай танилцаж хойшид анхаарч ажиллах 

ажлын талаар ярилцаж хүн бүрт  үүрэг өгч тооллогын хамралт удаашралтай 

байгаа, анхаарал татсан сумын удирдлага, ажлын хэсгийн ахлагч нартай ярьж 

утсаар удаа дараа үүрэг өгч биелэлтийг нь хангуулж ажиллаа.   

     Бүх сумдын ажлын хэсгийнхэн ажлаа нарийн хуваарьлан авч зарим ажилтнууд 

уламжлалт аргааг тоолох ААНБ дээр очиж маягтын дагуу мэдээллийн цуглуулан 

авсан, зарим ажилтнууд ЗДТГ дээрээ жижүүрлэн  ААН-үүд өөрснөө онлайнаар 

хамрагдаагүй бөгөөд онлайн шивэлтийн хуваарийг өдөр өдрөөр гарган тухайн 

ААН-ын холбогдох хүнээс мэдээллийг авч шивэлтийг хийж гүйцэтгэсэн байна. 

Ховд, Интернетын хурд бага, сүлжээгүй сумууд модем ашиглан шивсэн байна. 

    Аймгийн тооллогын шалгагчид уламжлалт аргаар тоологдсон ААН –үүдийг 

хуваарьлан өгснөөр хариуцан авсан тоологчдоос ААНБ-1,2,3,4 маягтуудийн 

нөхөлтийг шалган хүлээн авч хугацаанд нь программын дагуу шивсэн. 

Сумдын тооллогын ажлын тайлангаас зарим нэг онцлогуудыг дурдвал:  

Баруунтуруун сум:  



   Тухайн сумын ихэнх ААН-үүд улаан буудай тариалдаг. Онлайнаар тоологдох 

ААН-үүд тооллогондоо хамрагдахгүй байсан учраас зар хүргүүлж ААН-үүдийн 

захирлуудыг гэрчилгээ, 2015 оны санхүүгийн баланстай нь ирүүлж татварын 

тайлангийн нэвтрэх кодыг авч уламжлалт аргаар тоолж байгаа мэт мэдээллийг 

асууж байж тоологч өөрөө шивж тооллогонд хамруулсан. Усжуулах ХК, Зүүнтуруун 

ХХК, Жинст ХК –ний эздүүд зуны улиралд ирээд нутаг дэвсгэр дээр будаа тарьж 

үйл ажиллгаагаа явуулдаг боловч бусад үед Улаанбаатар хотод амьдардаг учраас 

утсаар холбогдохгүй нэлээн хүндрэл бэрхшээл учирлаа. Хол ойр ах дүү хамаатн 

садангаар дамжуулан холбогдож мэдээллийг авч хамруулсан. Иймд утсаар 

холбогдож эрж хайж байж тоологдсон ААН-ын хувьд цалингийн зардлаа мэдэхгүй, 

үйл ажиллагааны төрөл тус бүр дээрх орлогоо салгаж чадахгүй байсан.  Зарим 

холбогдож чадаагүй газруудыг татварын тайлангаас авч нөхсөн.  Мөн сумын газар 

зүйн байршил оруулахад газар тариалангийн талбайн кадастрын нарийн 

зураглалд ороогүй байсан учраас эздийнх нь гэр хашааны газарт цэг 

хатгалтуудийг хийсэн.  

Давст сум:  

ААНБ-ууд өөрснөө интернетэд холбогдож мэдээллээ өөрснөө оруулах боломжгүй 

байсан учраас ААНБ-ийн эздийг санхүү төрийн сан дээр улсын бүртгэлийн 

гэрчилгээ, жилийн эцсийн тайлан баланстайгаа ирж бүртгэлд хамрагдахыг санал 

болгон тооллогнд хамруулах график гарган түүнийхээ дагуу ажилласан. Хүрээнд 

ирээгүй 1 ТББ-ийг ААНБТ-3 маягтаар авч дрограм дээр нэмэлт хийн хамруулсан. 

Зүүнхангай:  

Тооллого хэвийн явагдсан, хүүхдийн цэцэрлэгийн байгууллага хүрээнд ирээгүйг 

нэмж ААНБТ-2 маягтаар тоолон, программын хүрээнд нэмж тооллогонд 

хамруулсан. Тус цэцэрлэг шинэчилсэн бүртгэл хийлгээгүй, хуучин гэрчилгээтэй 

байсан тул бүртгэлээ хийлгэж гэрчилгээгээ сольж авахыг зөвлөсөн байна. 

Зүүнговь:  

Тооллого хэвийн явагдсан,   үйл ажиллагаа явуулж байгаа 1 ААН хүрээнд ирээгүйг 

нэмж ААНБТ-1 маягтаар тоолон, программын хүрээнд нэмж тооллогонд 

хамруулсан. 

Сагил: 

ААН-үүдийн захирлууд өөрснөө тооллогонд онлайнаар хамрагдахгүй байсан 

бөгөөд олон удаа дуудуулж байж ирж тооллогнд хамрагдсан бөгөөд хөрөнгөө муу 

мэдэж байсан тул санхүү бүртгэлийн талаар арга зүйн зөвөлгөө өгсөн. 

Ховд сум: 



ААНБ-ын дарга нарт тооллогын сургалт хийж ач холбогдлыг ойлгуулан тооллогнд 

бүрэн хамрагдах талаар зөвөлгөө өгсөн. Сум интернэтгүй учир тооллогын хүрээгээ 

ашиглан ААНБ-аа 7 хэсэг болгон хуваарь гаргаж өдөрт 6 байгууллагыг санхүү 

төрийн сангийн хэлтэс дээр дуудан ирүүлж модемээр программ руу хандан ажлын 

хэсгийн ажилтан шивж, тооллогонд хамрагдсан гэрчилгээг хэвлэн өгсөн. 

Тариалан сум:  

Тооллогонд хамрагдвал зохих ААНБ-ын байршлыг тогтоон, тоолох хугацаа график 

гарган тоологч нарыг сургалтанд хамруулж тооллогын бэлтгэл ажлыг сайтар 

хангасан. Шинэчилсэн бүртгэл хийгдээгүй 5 газрийг тус тусийнх нь маягтын дагуу 

мэдээллийг авч тооллогонд хамруулсан. Хөдөө багт байгаа ААН-рүү очих бензины 

зардал байхгүй нь хүндрэл учруулсан. 

Завхан сум:  

Тооллого хэвийн явагдсан, ААНБ-ын байршлыг тэмдэглэх нарийвчилсан газрын 

зураг гарч ирээгүй тул цэг хатгалтыг баримжаалан тэмлэглэлээ.   

Өлгий: 

Бэлтгэл ажил сургалт сурталчилгааг сайтар хийсэн тул ААНБ-ууд хариуцлагатай, 

идэвхитэй хамрагдлаа. Суманд интернетийн сүлжээ байхгүй, хурд багатай, байнга 

тасарч байдаг нь тооллогын явцад ихээхэн хүндрэл учрууллаа. Мөн хөдөө багт 

байгаа ААН-рүү очих бензины зардал байхгүй нь хүндрэл учруулсан. 

Өндөрхангай:  

Тооллогын ажил хэвийн хугацаандаа явагдаж дууссан. Улаангом сумын хүрээнд 

ирсэн тус сумын нутаг дэвсгэр дээр байгаа Мөнх номин хайрхан ХХК ыг тоолж 

хамруулсан Мөн хүрээнд ороогүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа 1 ААН-ыг ААНБТ-1 

маягтаар, 1 ТББ-ыг ААНБТ-3 маягтаар тоолон, программын хүрээнд нэмж 

тооллогонд хамруулсан. 

Наранбулаг:  

     Ажлын хэсгээ засаг даргын захирамжаар засаг даргын орлогч Б. Нацагдоржоор 

ахлуулан орлогч даргад санхүү төрийн сангийн дарга Л. Оюун, гишүүдэд төрийн 

сангийн мэргэжилтэн С. Оюунбилэг, татварын улсын байцаагч Г. Нямдорж,  Улсын 

бүртгэгч Ц. Баттулга, МЭҮТ ын мэргэжилтэн З. Буйдад, багийн засаг дарга нарыг 

оролцуулан томилсон боловч улсын хэмрээний том тооллого болон энэхүү ААНБ-

ын тооллонод зарим ажилтнууд хайнга хандаж ажлаа бараг бүрэлдэхүүнээрээ 

шахам орхиж Хятад улс руу аялалаар 4-р сарын 11-ээс 25 хүртэлх хугацаанд 

явсан нь аймгийн тооллогын ажлын явцыг удаашруулж хамрагдалтанд муугаар 

нөлөөлсөн. Аялалд төрийн сангийн дарга Оюун, төрийн сангийн мэргэжилтэн 

Оюунбилэг, татварын улсын байцаагч Нямдорж гэсэн жинхэнэ санхүүгийн мэдлэг 



бүхий гол хүмүүс явсан байлаа. Тухайн сумын ААНБТ-ын хамрагдалт явц удаан 

байсан удмаар аймгийн хэмжээнд удаа дараа муугаар нөлөөлөөд байсан учраас 

сумын Засаг даргад утсаар хэлж тооллогын ажлыг шуурхайлах талаар удаа дараа 

шаардсан. Тооллогыг засаг даргын орлогч, бүртгэлийн ажилтан нар хийж 

гүйцэтгэсэн бөгөөд сүүлийн 14 хоногт нэлээн шахуу ажиллаж хугацаандаа бүрэн 

хамруулсан. Төрийн ажилд хариуцлагагүй хандсан дээрхи төрийн албан хаагчдад 

хариуцлага тооцохыг сумын засаг даргад анхааруулж хэлсэн боловч тухайн сумын 

тооллого хугацаандаа хийгдэж ААНБ аа бүрэн хамруулсан учраас хариуцлага 

тооцох шаардлагагүй гэж үзсэнээ илгэх хуудсаараа мэдээлсэн.  

Бусад сумдын ААНБ-ын тооллогын ажил хэвийн явагдсан байна. 

5. Санхүүгийн талаар: 

     Зардлуудыг УБСГ-ын нягтлан бодогч нярав нар дээр төвлөрүүлж дүрэм 

журмийн дагуу зардлын задалгааг үндэслэн санхүүгийн баримтуудаар 

баримтжуулж зарцуулсан болно. 

     Сумдаас сургалтанд бүртгэлийн ажилтан, санхүү төрийн сангийн ажилтан 2-ыг 

хамруулж томилолтын зардалд нийт 1102.0 мян төгрөг, тэдний тээврийн зардалд 

1140.0 төгрөг, удаагийн цайны зардалд 114.0 мян төгрөг, сургалтын материал 

олшруулахад 228.0 төгрөг бүгд 2584.0 төгрөгийг санхүүгийн баримт 

материалуудаар баримтжуулан зарцуулсан.  

      Тооллогын зардал гэж ирсэн 779.0 төгрөгнөөс задаргааны баримтыг үндэслэн 

тоологч нарын 14 хоног ажиллах урамшуулал 420.0 мянган төгрөг,  тэдний 

уламжлалтаар явж тоолох унааны зардал 164.5 мянган төгрөг, холбооны зардал 

42.0 төгрөгийг улаангом суманд ажилласан 3 тоологчдоо санхүүгийн баримт 

материалыг бүрдүүлэн олгож, мэдээлэл кодлох зардлыг шивэгч кодлогчдоо 

хуваарьлан, бичиг хэргийн зардал 30.0 төгрөгөөр принтерийн  3 хор цэнэглүүсэн 

болно.  

Сурталчилгаанд орон нутгийн 3 телевизтэй гэрээ хийснээр болон хар зах дээр зар 

өгсөн зэрэгт 338.0 төгрөг зарцуулахаар гэрээ хийж нэхэмжлэхээ авсан боловч уг 

зардалд 200.0 мянган төгрөг ирж 1 телевизэд бүрэн, бусдад дутуу буюу 138.0 мян 

төгрөгөөр өртөөд байна. 

6. Тооллогын үеэр гарсаг хүндрэл бэрхшээл: 

     Онлайнаар тооллого хийх нь хугацаа алдахгүй хурдан шуурхай 

хамруулахаас гадна хамрагдалтын мэдээг ямарч хугацаанд авч хяналт хийхэд 

сайн талтай боловч татварын тайлангаа онлайнаар мэдээлдэг ААН-үүдийн 

ихэнх нь өөрснөө мэдээлэхгүй, зардал чирэгдэл үүсгэж олон удаа яриулах, 

хайж очиж уулзах, сумдын санхүү төрийн сан болон статистикийн ажлын 



байран дээр дуудан ирүүлж мэдээллийг нь төрийн сангийн ажилтан, хэлтсийн 

ажилтнууд шивж оруулах зэрэг нь хүндрэлтэй байлаа.  

Жижиг ААН-үүд ирэвчлэн бие даасан орон тооны нягтлан бодогчгүй улирлаар 

хүн хүн гуйгаад татварын болон санхүүгийн тайлан балансуудаа гаргуулдаг нь 

өөрснөө ААН-ийнхээ санхүүгийн тооцоо, хөрөнгө, цалингийн хэмжээ болон 

татварын тайлангаа цахимаар нэвтрэх нууц кодоо мэдэхгүй байсан нь 

хүндрэлтэй байлаа. 

Тооллогын хугацаа нь ААНБ-ын татварын тайлангаа гаргах, мэдээлэх 

хугацаатай давхцсан учраас олон ААН-ын тайлан тооцоо хийдэг нягтлан бодогч 

нар ын болон программын ачаалал ихдэж удаашрах, тасрах хандлага их 

байлаа. 

Олдохгүй утас хаяг нь тодорхойгүй байгаа ААН-ийг хайх, гэрээр нь очих, хөдөө 

багууд дээр байгаа ААН-үүдийг очиж тоолох зэрэгт холбооны болон унааны 

зардал байхгүй байсан нь ихээхэн төвөгтэй байсан.  

7. Цаашид анхаарах асуудал: 

 

 5 жилд 1 удаа тоолдог ААНБ-ын энэхүү тооллогыг татвар санхүүгийн 

тайлан тушаалттай давхцуулахгүй байх. 

 Эздүүд нь шилжсэн ААН-үүдийг дагуулан шилжүүлэх /түүвэр 

судалгаанууд болон статистик мэдээнд хамруулах боломж бага 

байдаг учраас/ 

 ААН-үүд үйл ажиллагааны чиглэл өөрчилөхөөс өмнө  бүртгэлд ямар 

чиглэлээр ажиллахаа мэдэгдэж өөрчлөлт хийлгэж байх 

 Хөдөө багуудийн ААН-ийг тоолох унааны зардлыг өгч байх 

 

ААНБ-ын тооллогын комисс байгуулах тухай засаг даргын захирамж, 

ажлын хэсэг байгуулах тухай УБСГ-ын даргын тушаал, тооллогын ажлыг 

явуулах удирдамж, ажлын төвөвлөгөөг хавсаргав.  



 

 

 



 
 

 

  

ААНБ-ын тооллогын ажлын тайлан бичсэн: 

 статистикийн хэлтсийн дарга   А. Батхишиг 



 

  

 


