ЭДИЙН ЗАСГИЙН СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ,
ХЭРЭГЛЭЭ, АЧ ХОЛБОГДОЛ

СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Статистик нь…
•

Улс орны амьдрал хэр зэрэг, хаана
байна вэ?

Эдийн засгийн
статистик хариулна…
•

Хүн ам, өрхийн амьдрал, амьдралын
чанар ямар байна вэ?
Нийгмийн статистик
хариулна…

ЭДИЙН ЗАСГИЙН СТАТИСТИКИЙН САЛБАРУУД
Үйлдвэрлэлийн салбарууд
Хөдөө аж ахуйн салбар (мал аж ахуй, газар
тариалан, загас, ой, ан агнуур)
Аж үйлдвэрийн салбар
боловсруулах, цахилгаан
дулаан, ус)

(уул уурхай,
эрчим хүч,

Барилга
Байгаль орчны салбар
Байгаль орчны статистик (байгаль орчин,
газрын мэдээлэл)

Үйлчилгээний салбарууд
Тээврийн салбар (автотээвэр, төмөр замын тээвэр,
агаарын тээвэр, усан замын тээвэр)
Харилцаа холбооны салбар (холбоо, шуудан, мэдээлэл,
технологи)
Дотоод худалдааны салбар
жижиглэнгийн худалдаа)

(бөөний

худалдаа,

Гадаад худалдааны салбар
Зочид буудал, нийтийн хоолны салбар
Аялал, жуулчлалын салбар
Улсын төсөв, банк, санхүүгийн салбар (улсын төсөв,
мөнгө, зээл, үнэт, цаас, даатгал, барьцаалан зээлдүүлэх,
үл хөдлөх хөрөнгө)

ЭДИЙН ЗАСГИЙН СТАТИСТИКИЙН САЛБАР

“Статистикийн тухай” МУ-ын хуулинд эдийн засгийн 4 тооллого, 21 багц үзүүлэлтүүд
тусгагдсан байдаг.
Эдийн засгийн тооллого-4
•
•
•
•

Аж ахуйн нэгжийн тооллого
Мал,
тэжээвэр
амьтдын
тооллого
Хашаа,
худаг,
тэжээлийн
тооллого
Хөдөө аж ахуйн тооллого

•
•

1998 оноос 5 жил тутам
1924 оноос, жил бүр

•

1964 оноос жил бүр, 3 жил
тутам дэлгэрэнгүй
2012 оноос, 10 жил тутам

•

ЭДИЙН ЗАСГИЙН СТАТИСТИКИЙН САЛБАР
1/Макро эдийн засгийн статистикийн үзүүлэлт
1/ инфляцийн түвшин, хэрэглээний үнэ;
2/ хөрөнгө оруулалт;
3/ хуримтлал;
4/ төлбөрийн тэнцэл;
5/ мөнгө, банкны зээл , үнэт цаасны зах зээл;

6/ улс, орон нутгийн төсвийн орлого, зарлага;
7/ хүн амын хүнсний хангамж, хүртээмж, илчлэг,
шим тэжээлийн болон чанар, эрүүл ахуйн үзүүлэлт;
5/ Хүрээлэн байгаа орчны статистикийн үзүүлэлт

8/ газрын хөрсний хамгаалалт, эвдрэл;
9/ цэвэр усны нөөц, ус ашиглалт, бохирдолт,
цэвэрлэгээ, хаягдал;
10/ агаарын бохирдол;
11/ ойн хамгаалалт, нөхөн сэргээлт;
12/ дархан цаазтай амьтны тоо, агнуур

3/үйлдвэрлэл,
шинжлэх
ухаан,
технологийн статистикийн үзүүлэлт:
13/ мал, тэжээвэр амьтдын тоо;
14/ малын хашаа худаг, уст цэгийн тоо;
15/ хөдөө аж ахуйн гол нэрийн бүтээгдэхүүний
үйлдвэрлэл;
16/ тариалсан талбай, хураасан ургац, өвс,
тэжээл;
17/ аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл,
борлуулалт;
18/ аж үйлдвэрийн гол нэрийн бүтээгдэхүүний
үйлдвэрлэл;
19/ барилга угсралт, их засварын ажлын хэмжээ;
20/ тээврийн салбарын тээсэн ачаа, зорчигч, ачаа
эргэлт, зорчигч эргэлт;
21/ холбооны үйлчилгээний орлого, радио,
телефон цэгийн тоо;
22/ экспорт, импортын гол нэр төрөл, хэмжээ;
23/ аялал жуулчлалын орлого, жуулчдын тоо;

ЭДИЙН ЗАСГИЙН СТАТИСТИКИЙН САЛБАРЫН ХАМРАХ ХҮРЭЭ, МЭДЭЭЛЛИЙН ДАВТАМЖ

Хамрах хүрээ (анхдагч нэгж)
 Өрх
 Аж ахуйн нэгж байгууллага

Мэдээллийн давтамж)
15 хоног, (гадаад
статистикийн мэдээ)
Сараар
Улирлаар
Жилээр

худалдааны

ЭДИЙН ЗАСГИЙН СТАТИСТИКИЙН САЛБАР
Статистикийн мэдээллийн эх үүсвэр, урсгал

Албан ёсны статистикийн
мэдээлэл
24 багц үзүүлэлт

Тооллого - 4

Захиргааны статистикийн
мэдээлэл
Улсын төсөв, мөнгө, санхүү,
гадаад худалдаа, байгаль
орчин,...

Үндсэн эх үүсвэрүүд

Нийслэл, аймаг, дүүргийн статистикийн
газар, хэлтэс
Сум, баг, хороо
/и-мэйл, утас, цаасан маягт, асуулга/

Аж ахуйн нэгж, байгууллага
Өрх, иргэн
/и-мэйл, утас, цаасан маягт, асуулга/

Яамд, агентлагууд, Монгол банк г.м...
/онлайн/

ЭДИЙН ЗАСГИЙН СТАТИСТИКИЙН САЛБАРТ АШИГЛАЖ БАЙГАА АНГИЛАЛ, КОД
Эдийн засгийн салбарын мэдээллийг харилцан уялдуулах,
үүднээс дараах төрлийн ангилал, кодыг ашиглаж байна.

солилцох, харьцуулах

 ЭЗБТҮА-ны ангилал (ISIC-4)
 Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нэгдсэн ангилал(CPC-2)
 ХЗХБҮА (COICOP)
 Активын ангилал /Хөрөнгийн ангилал
 Секторын ангилал
 Барааг
тодорхойлох,
БТКУС(HS)

кодлох

уялдуулсан

систем,

ЭДИЙН ЗАСГИЙН СТАТИСТИКИЙН САЛБАРЫН АРГАЧЛАЛ
Хөдөө аж ахуйн салбарын статистикийн үзүүлэлтийг
тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2015 оны 12 дугаар
сарын 14-ны өдрийн a/142 тоот тушаалын I
хавсралт )

Аж үйлдвэрийн статистикийн үзүүлэлтийг тооцох
аргачлал (Үндэсний статистикийн хорооны даргын
2016 оны 12 сарын 22-ны өдрийн А/71 тоот
тушаалын хавсралтаар батлав.)

Тээврийн статистикийн аргачлал ( ҮСХ-ын даргын
тушаал 2008 он )

Мөнгө, зээл, үнэт цаасны статистикийн үзүүлэлтийг
тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2010 оны 09 сарын
23-ны 01/116 )

Монгол
улсын
мэдээлэл,
харилцаа
холбоо,
технологийн салбарын статистикийн үзүүлэлтийг
тооцох аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2015 оны 11 сарын
24-ний a/132 )

Аялал жуулчлалын статистикийн үзүүлэлт, тооцох
аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2011 оны 11 сарын 29-ны
01/180 )
Байгаль орчны статистикийн үзүүлэлтийг тооцох
аргачлал (ҮСХ-ны даргын 2010 оны 12 сарын 27-ны
01/173 )
Хүнсний
аюулгүй
байдлын
статистикийн
үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны даргын 2015
оны 1 дүгээр сарын 30-ны өдрийн а/12 тоот
тушаалын I хавсралт )

Зочид буудал, зоогийн газрын статистикийн
үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( үсг-ын даргын 2008
оны 01 сарын 18-ны 01/10 тоот тушаал )

Дотоодын худалдааны статистикийн үзүүлэлтийг
тооцох аргачлал ( YСХ-ын даргын 2009 оны 12
сарын 29-ний 01/177 тоот тушаал )
Барааны экспорт, импортыг бүртгэх, статистикийн
үзүүлэлтийг тооцох аргачлал ( ҮСХ-ны дарга болон
гег-ын даргын 2015 оны 01-р сарын 3-ны өдрийн
a/a115 тоот хамтарсан тушаал )

ЭДИЙН ЗАСГИЙН СТАТИСТИКИЙН САЛБАР
НҮБ-аас гишүүн орнууддаа зөвлөмж болгосон “Статистикийн үйл ажиллагааны 10
зарчим”-ыг Монгол Улсын “Статистикийн тухай” хуулинд тусган, мөрдөж байна.
1.Хараат бус, бие даасан байх
2.Шинжлэх ухааны үндэслэл бүхий нэгдмэл арга
зүйтэй байх

9.Хувь хүн, хуулийн этгээдийн талаарх мэдээллийн
нууцлалыг чанд сахиж,
зөвхөн статистикийн
зориулалтаар ашиглах

3. Үнэн, бодитой байх
4. Шуурхай байх

10.Статистикийн салбарт хоёр талын болон олон
талт хамтын ажиллагаа явуулах

5. Нийтэд хүртээмжтэй, ил тод байх

6. Үзүүлэлт, арга зүй нь олон улсын стандарт, арга
зүйтэй нийцсэн байх
7.Статистикийн
мэдээллийг
бага
хэрэглэгчдэд ачаалал багатай, арга
цуглуулах

8. Статистикийн мэдээллийн хэрэглэгч нь албан
ёсны статистикийн мэдээллийн дүнг өөрчлөн, олон
нийтэд буруу ташаа мэдээлэх тохиолдолд албан
ёсны тайлбар хийж залруулах

зардлаар,
хэлбэрээр

ЭДИЙН ЗАСГИЙН СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГЛЭЭ, АЧ ХОЛБОГДОЛ
МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГЛЭЭ, АЧ ХОЛБОГДОЛ
1. Эдийн засгийн одоо байгаа нөхцөл байдал, гарсан
өөрчлөлтийг дүгнэх,цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлох
 Үндэсний түвшинд
 Бүсийн түвшин,
 Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн түвшинд
 Эдийн засгийн салбараар, салбар хооронд
2. Улс орны хэмжээнд үйлдвэрлэсэн, шинээр бий
болгосон, бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний
хэмжээг тооцон гаргах
 Бие хэмжээгээр
Үнийн дүнгээр
3. Улс орны хэмжээ эдийн засгийн төлөв байдлыг
харьцуулах, чиг хандлагыг тодорхойлох
Дэлхийн түвшинд
Бүсийн түвшинд

Улс орнуудын түвшинд

МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГЛЭГЧИД
 Төлөвлөлт,
боловсруулагчид

бодлого

 Эрдэмтэн судлаачид, оюутнууд,
иргэд
 Иргэний нийгмийн байгууллагууд
 Бизнесийн байгууллагууд
 Олон улсын байгууллагууд

ЭДИЙН ЗАСГИЙН СТАТИСТИКИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ТАРХААЛТ
Статистикийн бүтээгдэхүүн
 Тооллого,
судалгааны
үр
дүн
(ААНБ-ын тооллого, ХАА-н тооллого,
Малын ашиг, шимийн судалгаа…)

 Статистикийн жилийн эмхэтгэл
 Сар,
улирлын
статистикийн
бюллетень/танилцуулга

 Салбаруудын
жилийн
танилцуулга(ХАА-н
салбарын
танилцуулга, Аж үйлдвэрийн салбарын
танилцуулга,
Тээвэр,
холбооны
салбарын танилцуулга ......)

Статистикийн мэдээллийн тархаалт
Цахим хэлбэр:
 Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сан
www.1212.mn
 Мета мэдээллийн сан
 Аргачлал арга зүйн сан
 Англал, кодын сан
Хэвлэлийн бага хурал, сургалт, семинар:
 Хэвлэлийн бага хурал (Албан ёсны
мэдээг сар бүр, тооллого, судалгааны үр
дүнг тухай бүрд)


Хэрэглэгчийн сургалт, семинар (тухай
бүрд)

АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА

