БАРИЛГЫН САЛБАРЫН СТАТИСТИК МЭДЭЭНИЙ ТУХАЙ,
ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙГ ТООЦОХ АРГА ЗҮЙ

АГУУЛГА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Зорилго
Мэдээний төрөл
Барилга, объектын төрөл
Мэдээний хамрах хүрээ, давтамж
Мэдээний урсгал
Ашиглаж буй ангилал, код
Хэрэглээ, ач холбогдол
Мэдээлэл тархаалт

ЗОРИЛГО

Барилгын салбарын үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн
нэгж, байгууллагын Барилга угсралт, их засварын ажлын
мэдээллийг боловсруулж, бодлого боловсруулагчдыг
шаардлагатай мэдээллээр хангах, хэрэглэгчдэд тархаах

( Мөн Статистикийн тухай хуулийн 6-р зүйлийн 3 дахь хэсгийн “ё”-д “Барилга угсралт, их
засварын ажлын хэмжээ”-г гаргахаар заасан.)

МЭДЭЭНИЙ ТӨРӨЛ

 Барилга, байгууламж, объектийн улирлын гүйцэтгэлийн
мэдээ (ББО-1 маягт)
 Ашиглалтад оруулсан орон сууцны хагас жил, жилийн
мэдээ (ОС-1 маягт)
 Барилга, байгууламжийн өртгийн улирлын индекс (ББӨ1 маягтууд)

БАРИЛГА, ОБЪЕКТЫН ТӨРӨЛ
Орон сууцны барилга

 Орон сууцны барилга
 Орон сууцны барилга, үйлчилгээтэй
 Орон сууцны барилга, гарааштай
 Орон сууцны барилга, гарааш, үйлчилгээтэй
 Орон сууцны бус барилга
 Үйлдвэрийн
 Худалдаа, үйлчилгээний
 Зочид буудлын
 Эмнэлгийн
 Сүм хийдийн
 Цэцэрлэгийн
 Сургуулийн

 Соёлын
 Спорт, биеийн тамирын
 Конторын
 Бусад барилга (Агуулах, гарааш, бусад)


Инженерийн байгууламж
 Эрчим хүчний
 Холбооны
 Төмөр зам
 Хатуу хучилттай авто зам
 Хайрган хучилттай авто зам
 Сайжруулсан хөрсөн зам
 Ердийн хөрсөн зам
 Төмөр бетон гүүр, гүүрэн гарц
 Модон гүүр, гүүрэн гарц
 Далан суваг, шугам,
 Бусад (зам талбайн ажил)
Их засвар
 Орон сууцны барилгын
 Орон сууцны бус барилгын
 Инженерийн барилга,
байгууламжийн

МЭДЭЭНИЙ ХАМРАХ ХҮРЭЭ, ДАВТАМЖ
Хамрах хүрээ (анхдагч нэгж)

 Аж ахуйн нэгж байгууллага

Мэдээний давтамж

 Улирлаар
 Жилээр

МЭДЭЭНИЙ УРСГАЛ
Дараа улирлын 4,
Жил бүрийн 3 сарын 12

Дараа улирлын 2,
Жилийн бүрийн 3 сарын 1

ААНБ

Аймаг, нийслэл, дүүргийн
статистикийн газар, хэлтэс

Дараа улирлын 2,
Жил бүрийн 3 сарын 10

Төрийн байгууллага,
томоохон ААНБ

ҮСХ-ны хяналт,
баталгаажуулалт

Дараа улирлын 5-8,
Жил бүрийн 3 сарын
20 - 6 сарын 20

МЭДЭЭНИЙ УРСГАЛ

Албан ёсны статистикийн мэдээлэл
Барилга, угсралт, их засварын ажил

Захиргааны статистикийн мэдээлэл

Үндсэн эх үүсвэрүүд

Нийслэл, аймаг, дүүргийн
статистикийн газар, хэлтэс
/Программ, цаасан маягт/

Зарим томоохон ААНБ
/Программ, цаасан маягт/

МХЕГ, Барилга, хот байгуулалтын яам,
Барилгын хөгжлийн төв, Нийслэлийн
Ерөнхий төлөвлөгөөний газар /онлайн/

ЗАХИРГААНЫ СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
Төрийн захиргааны байгууллага, яамдаас авч буй мэдээний
зорилго нь тус мэдээллийг Албан ёсны Статистикийн мэдээлэлтэй
(ААНБ-уудаас цуглуулж буй) тулгах, шалгахад чиглэгдэнэ.
Барилга

Улирлын мэдээ
1.3-1.5 мянган объект

- Барилга, хот байгуулалтын яам - Барилгын
хөгжлийн төв
- Зам тээврийн хөгжлийн яам
- Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар
- Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газар
- Аймаг, нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар
- Улаанбаатар төмөр зам ТӨХК
- ШШГЕГ
- Бусад

Жилийн мэдээ
4.0-5.0 ААНБ

БАРИЛГЫН САЛБАРТ АШИГЛАЖ БАЙГАА АНГИЛАЛ, КОД
Барилгын салбарын мэдээллийг харилцан уялдуулах, солилцох,
харьцуулах үүднээс дараах төрлийн ангилал, кодыг ашиглаж байна.
 Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал
(ISIC-4) F салбар, 41 – 43 дэд салбар, 410 – 430 бүлэг, 4100 – 4390
анги,
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэгдсэн ангилал (CPC-2)
1 – салбар, 15 – дэд салбар
3 – салбар, 31, 35, 36, 37, 38 – дэд салбар
4 – салбар, 41, 42 – дэд салбар

БАРИЛГЫН САЛБАРТ АШИГЛАЖ БАЙГАА АНГИЛАЛ, КОД
41 – Барилга угсралт

F
Барилгын
салбар

42 – Иргэний зориулалттай
инженерийн байгууламжийн
угсралт

43 – Барилгын тусгай үйл
ажиллагаа

4100 – Барилга угсралт

4210 – Төмөр зам болон авто замын
байгууламж
барих
үйл
ажиллагаа
4220 – Нийтийн аж ахуйн барилга
угсралт
4290Иргэний
инженерийн
бусад
байгууламж үйлдвэрлэл

4311 – Барилгыг буулгах / нураах үйл
ажиллагаа
4312 – Барилгын талбай бэлтгэх үйл
ажиллагаа
4321
–
Цахилгаан
байгууламж
суурилуулах үй ажиллагаа
4322 – Ус дулааны шугам сүлжээ,
агааржуулагч суурилуулах үйл
ажиллагаа
4329 – Барилгын бусад суурилуулах
үйл ажиллагаа
4330 – Барилгын дуусгах шатны ажил
4390 – Барилгын бусад тусгай үйл
ажиллагаа

БАРИЛГЫН САЛБАР
НҮБ-аас гишүүн орнууддаа зөвлөмж болгосон “Статистикийн үйл ажиллагааны
10 зарчим”-ыг Монгол Улсын “Статистикийн тухай” хуульд тусган, мөрдөж байна.

1.Хараат бус, бие даасан байх
2.Шинжлэх ухааны үндэслэл бүхий нэгдмэл
арга зүйтэй байх
3. Үнэн, бодитой байх
4. Шуурхай байх
5. Нийтэд хүртээмжтэй, ил тод байх
6. Үзүүлэлт, арга зүй нь олон улсын стандарт,
арга зүйтэй нийцсэн байх

7.Статистикийн мэдээллийг бага зардлаар,
хэрэглэгчдэд
ачаалал
багатай,
арга
хэлбэрээр цуглуулах
8. Статистикийн мэдээллийн хэрэглэгч нь
албан ёсны статистикийн мэдээллийн дүнг
өөрчлөн, олон нийтэд буруу ташаа мэдээлэх
тохиолдолд албан ёсны тайлбар хийж
залруулах
9.Хувь хүн, хуулийн этгээдийн талаарх
мэдээллийн нууцлалыг чанд сахиж, зөвхөн
статистикийн зориулалтаар ашиглах
10.Статистикийн салбарт хоёр талын болон
олон талт хамтын ажиллагаа явуулах

БАРИЛГЫН САЛБАРЫН СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГЛЭЭ, АЧ ХОЛБОГДОЛ
МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГЛЭЭ, АЧ ХОЛБОГДОЛ
1. Салбарын өнөөгийн болон ирээдүйн хөгжлийн чиг
хандлага, нөхцөл байдал, гарсан өөрчлөлтийг дүгнэх,
тодорхойлох
 Үндэсний түвшинд

 Бүсийн түвшинд
 Аймаг, нийслэлийн түвшинд
 Бусад салбар хооронд
2. Улс орны хэмжээнд үйлдвэрлэсэн, шинээр бий
болгосон, бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний
хэмжээг тооцон гаргах
 Биет хэмжээгээр

 Үнийн дүнгээр

МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГЛЭГЧИД
 Бүх
шатны
бодлого
боловсруулагчид
 Судлаачид, оюутнууд, иргэд

 Иргэний нийгмийн байгууллагууд
 Бизнесийн байгууллагууд
 Олон улсын байгууллагууд

БАРИЛГЫН САЛБАРЫН СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ТАРХААЛТ
Цахим хэлбэр:

Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан www.1212.mn
Мета мэдээллийн сан
Хэвлэлийн бага хурал, сургалт, семинар:
 Хэвлэлийн бага хурал (Албан ёсны мэдээг улирал, жилээр)
 Хэрэглэгчийн сургалт, семинар (тухай бүр)

АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА
Засгийн газрын III байр, Бага тойруу-44, Улаанбаатар -11, Монгол улс
Утас :(976-51)-261563
Web хуудас : www.nso.mn , www.1212.mn

