
Статистик бол улс орны нийгэм эдийн засгийн тоон толь 

Албан ёсны статистик  гэж юу вэ?

НҮБ, ЭЗХАХБ-ын тодорхойлолтоор:
Статистик нь нийгэм, эдийн засгийн тоон
мэдээллийг цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх, үрмэдээллийг цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх, үр
дүнг тайлбарлах, танилцуулахтай холбоотой
шинжлэх ухаан

Монгол Улсад ашиглаж байгаа тодорхойлолтоор:
Статистик нь нийгэм, эдийн засгийн юмс
үзэгдлийн тоон илрэлийг чанартай нь холбон
тэдгээрийн хөгжлийн зүй тогтлыг тодорхой орон
зай, цаг хугацаанд судалдаг шинжлэх ухаанзай, цаг хугацаанд судалдаг шинжлэх ухаан
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Ү й й йҮндэсний статистикийн систем, үйл 
ажиллагаа, үндсэн үүрэг

Монгол улсын статистикийн систем нь төвлөрсөн шинж зонхилсон
холимог системтэй.

ҮСХ нь албан ёсны статистикийг нэгдсэн арга зүйгээр хангах, үйл
ажиллагааг нь зохицуулах, мэдээллийг нэгтгэх, тархаах үндсэн чиг
үүргийг гүйцэтгэдэг.үүргийг гүйцэтгэдэг.
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Монгол улсын “статистикийн тухай” хуулинд НҮБ-аас гишүүнМонгол улсын статистикийн тухай  хуулинд НҮБ-аас гишүүн 
орнууддаа зөвлөмж болгосон  Статистикийн байгууллагын баримтлах 
дараах 10 зарчим туссан байдаг. 

Зарчим1: Хэрэглэгчдийг мэдээллээр  хангахдаа  түвшингээр ялгахгүй  адил тэгш үйлчлэх
Зарчим 2: Албан ёсны статистик мэргэжлийн байх 
Зарчим 3:  Шинжлэх ухааны үндэслэл бүхий нэгдмэл арга зүйтэй байх
Зарчим 4: Мэдээлэл үнэн, бодитой байх /Мэдээллийг  буруу ташаа тайлбарлах, буруугаар  ашигласан 

тохиолдолд залруулга тайлбар өгөх/
Зарчим 5:  Статистикийн мэдээллийг бага зардлаар мэдээлэгчид ачаалал багатай арга, хэлбэрээр   цуг

луулах
Зарчим 6: Мэдээллийн нууцлалыг хангах,  зөвхөн статистикийн зорилгоор ашиглах.
Зарчим 7: Статистикийн мэдээлэл нь нийтэд хүртээмжтэй, хуулиар зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд ил тод 

байх
Зарчим 8: Албан ёсны статистикийн үйл ажиллагаа нь хараат бус, бие даасан байх
Зарчим 9:  Статистикийн үзүүлэлт,  арга зүй нь олон улсын статистикийн стандарт, арга  зүйтэй нийц

сэн байх
Зарчим 10: Статистикийн чиглэлийн хоёр талын болон олон талт хамтын ажиллагаа нь улс орнуудын 

албан ёсны статистикийн системийн бэхжилтэнд дэмжлэг үзүүлнэ. 

4 4



Олон улсын нийтлэг арга зүйг мөрдөхийн учирОлон улсын нийтлэг арга зүйг мөрдөхийн учир 

1. Үндэсний хэмжээний тоо мэдээллийг дэлхийн түвшинд харьцуулах бо-
ломж олгодог.

2. Тоо мэдээлэл гаргах бүхий л үе шатны үйл ажиллагааны уялдаа, зохи-
цуулалтын чухал механизм.

3 Дэлхийн улс орнуудын статистикийн систем дэх оролцоог дэмждэг3. Дэлхийн улс орнуудын статистикийн систем дэх оролцоог дэмждэг.
4. Үндэсний тооцооны системд нэгтгэгдэх боломжийг олгоно.

Хэрэв олон улсын нийтлэг стандарт, ангилал, арга зүй
байхгүй бол Үндэсний статистикийн байгууллагууд
гаргаж буй үзүүлэлтүүд нь дэлхийн улсуудтай

бхарьцуулах, ямар түвшинд байна вэ гэдгээ мэдэх
боломжоо алдана.
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С й б йСтатистикийн албаны түүхийн товчоон
• 1924 оны 11 сарын 11-ний өдөр анх Дотоод яамны бүтцэд “Тоор р ү

бүртгэлийн хэлтэс” 6 орон тоотойгоор байгуулагдсан
• 1929 онд Засгийн Газрын дэргэд “Тоо бүртгэлийн хэлтэс” болгон 12

орон тоотойгоор ажиллаж эхэлсэн
• 1941 оноос БНМАУ ын СнЗ ийн дэргэдэх “Төлөвлөгөө тоо бүртгэл• 1941 оноос БНМАУ-ын СнЗ-ийн дэргэдэх Төлөвлөгөө, тоо бүртгэл,

хянан шалгах газар”
• 1945 онд Улсын Төлөвлөгөөний Комиссын “Тоо бүртгэлийн хэлтэс”
• 1958 оны 4-р сарын 6-нд Улсын Төлөвлөгөөний Комиссын дэргэдэх

“Улсын тоо бүртгэлийн газар”
• 1960 оны 4-р сарын 13-ны өдөр “Тоо бүртгэлийн улсын төв газар
• 1964 оны 3-р сарын 6-нд “Статистикийн төв газар”
• 1990 “У С й Г ”• 1990 онд “Улсын Статистикийн Газар”
• 1994 оноос Үндэсний Статистикийн Газар
• 2008 оноос Үндэсний Статистикийн Хороо болж өргөжсөн
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Монгол Улсын засаг, захиргааныМонгол Улсын засаг, захиргааны 
хуваарь

• 21 аймаг, нийслэл хот
• 329 сум, нийслэлийн 9 дүүрэг

7

•1568 баг, 132 хороо
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Эрх зүйн орчинЭрх зүйн орчинЭрх зүйн орчинЭрх зүйн орчин

• Монгол Улсын Их Хурлаас 1994 онд баталсан “Статистикийн
тухай” Монгол Улсын хууль
– НҮБ-аас гишүүн орнуудад мөрдөхийг зөвлөмж болгосон албан ёсны
статистикийн 10 үндсэн зарчмыг тусган 1997 онд шинэчлэнү д р у д
батлуулсан

– 1999, 2004, 2007 онд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан
• Монгол Улсын Их Хурлаас 2008 онд баталсан “Хүн ам орон• Монгол Улсын Их Хурлаас 2008 онд баталсан Хүн ам, орон
сууцны тооллогын тухай” Монгол Улсын хууль

• Албан ёсны статистикийг хөгжүүлэх дунд хугацааны
хөтөлбөр 2011-2015

• Холбогдох бусад хууль тогтоомжууд
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Статистикийн тогтолцооСтатистикийн тогтолцооцц
Улсын Их 
Хурал

¯íäýñíèé 
Сòàòèñòèêèéí Хороо

Төрийн 

¯íäýñíèé 
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Хорооны Зөвлөл

Àéìãèéí Çàñàã 
äàðãûí äýðãýäýõ 
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Íèéñëýëèéí Çàñàã 
äàðãûí äýðãýäýõ 
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нутгийн 
байгуул- Ñòàòèñòèêèéí õýëòýñ Ñòàòèñòèêèéí ãàçàð

Ä¿¿ðãèéí Çàñàã 

уу
лагууд 

Ñóìûí Çàñàã äàðãûí 
òàìãûí ãàçðûí 

àæèëòàí

Ä¿¿ð
äàðãûí äýðãýäýõ 

Ñòàòèñòèêèéí 
õýëòýñ
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ҮСХ-ны бүтэц зохион байгуулалтҮСХ-ны бүтэц зохион байгуулалт

ҮСХ-ны Зөвлөл ҮСХ-ны Дарга ҮСХ-ны Даргын
зөвлөл

ҮСХ-ны Тэргүүн дэд
дарга

ҮСХ-ны Дэд даргаАрга зүйн байнгын 
зөвлөл

Ерөнхий Менежер

Хүн ам, нийгмийн
статистикийн

газар

Мэдээлэл
боловсруулалт, 
технологийн

газар

Шинжилгээ
судалгааны

газар

Макро эдийн
засгийн

статистикийн
газар

Гадаад
харилцаа, хамтын 
ажиллагааны 

газар

Тамгын газар

Санхүүгийн 
хэлтэс

Мэдээллээр 
үйлчлэх төв

Эдийн засгийн
статистикийн

хэлтэс

Хүн ам, орон
сууцны

тооллогын
товчоо

Орон 
нутаг, дотоод 
ажлын хэлтэс

Бодлого 
төлөвлөлт, мо-
ниторингийн 

хэлтэс
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Албан ёсны статистикийн мэдээллийн тогтолцоо
Албан ёсны статистикийн мэдээллийн 
үзүүлэлт - 48 үзүүлэлт

Статистикийн тооллого, судалгаа

Хүн ам, орон сууцны тооллого 10 жил тутам

Мал, тэжээвэр амьтдын тооллого жил тутам

1. Макро эдийн засгийн статистикийн
үзүүлэлт(9) 

Салбар хоорондын тэнцэл, нөөц ашиглалтын 
хүснэгт 5 ажил тутам

2. Хүн ам, нийгмийн статистикийн
үзүүлэлт(16) 

3 Үйлдвэрлэл шинжлэх

Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа улирал 
тутам

Хүн амын нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн түүвэр  
судалгаа 5 жил тутам

3. Үйлдвэрлэл, шинжлэх
ухаан, технологийн статистикийн
үзүүлэлт(13)

4. Шүүхийн статистикийн үзүүлэлт(5)

Хүн амын ажил эрхлэлтийн түүвэр судалгаа 
улирал тутам

Хүүхэд хөгжил судалгаа 4 жил тутам

4. Шүүхийн статистикийн үзүүлэлт(5)

5. Хүрээлэн байгаа орчны статистикийн
үзүүлэлт(5) Хүн амын амьжиргааны түвшний түүвэр судалгаа

Аж ахуйн нэгжийн тооллого 5 жил тутам

Хашаа, худаг, тэжээлийн тооллого 3 жил тутам

үзүүлэлт(5) Хүн амын амьжиргааны түвшний түүвэр судалгаа 
3 жил тутам

Цаг ашиглалтын түүвэр судалгаа 3 жил тутам
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СТАТИСТИКИЙН САЛБАРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦ

Үндэсний статистикийн салбарын хэмжээнд 2010 оны байдлаар 255 ажиллагчид, үүнээс ҮСХ-нд
106 хүн, орон нутгийн статистикийн газар, хэлтэст 149 хүн, суманд 334, багийн засаг дарга
1568, хорооны 132 засаг дарга тус тус ажиллаж байна. Нийт ажиллагчдын 58.8 хувь 10 хүртэлх
жил ажиллаж байгаа бол 14 1 хувь нь 26-гаас дээш жил төрийн албанд ажиллаж байна Салбартжил ажиллаж байгаа бол 14.1 хувь нь 26 гаас дээш жил төрийн албанд ажиллаж байна. Салбарт
ажиллагчдын 81.9 хувь нь бакалаврын боловсролтой, 13.7 хувь нь магистр, 2.6 хувь нь доктор
байна.

Салбарын ажилтнуудын бүтэц
Статистикийн салбарт ажиллагчдын 

боловсролын түвшин, хувиар

90.0
100.0
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р уу ү
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13 7

2.6
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р ү у р

30 0
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50.0
60.0
70.0
80.0
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Эмэгтэй 

Эрэгтэй 
68 5
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91.1
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Áàêàëàâð

Ìàãèñòð

0.0
10.0
20.0
30.0

Салбарын дүн ҮСХ

30.8 38.0
25.9

1.1

68.5

0.0

1 3

0.4
Òóñãàé 
äóíä

ҮСХ
Нийслэл, аймаг

3.3
0.0
1.3

Á¿ðýí 
äóíä

Салбар Орон нутаг  (135 хүн) ҮСХ (92 хүн)
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СУМДЫН ТӨРИЙН САНГИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН БҮТЭЦ, БҮРЭЛДЭХҮҮН

Улсын хэмжээнд 2010 оны байдлаар 334 төрийн сангийн төлөөлөгч ажиллаж байна. Нийт төрийн
сангийн төлөөлөгчдийн 94.9 хувь нь дээд боловсролтой, 64.4 хувь нь 15-аас дээш жил ажиллаж
байгаа бол 76.3 хувь нь 5-аас дээш жил төрийн албанд ажиллаж байна.

Сумдын төрийн сангийн 
төлөөлөгчдийн бүтэц

Сумдын төрийн сангийн төлөөлөгчдийн 
мэргэжил

80 0

19 8

73.7

Эдийн засагч

Нягтлан бодогч 69.5

60.0

70.0

80.0

3.9

19.8

Бусад 

Эдийн засагч

30.5
30.0

40.0

50.0

2.7

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

Статистикч, эдийн 
засагч

0 0

10.0

20.0
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Сумдад статистикийн ажлыг хариуцан ажиллах чиглэл

М У “С йМонгол Улсын “Статистикийн 
тухай” хуулийн 11.2-д 
“Суманд статистикийн үйл 
ажиллагааг сумын Засагажиллагааг сумын Засаг 
даргын Тамгын газрын уг 
ажлыг хариуцсан ажилтан 
эрхлэн гүйцэтгэнэ” гэж 
заасны дагуу төрийн сангийн 
төлөөлөгчийн ажлын байрны 
тодорхойлолтод 
Статистикийн асуудлыгСтатистикийн асуудлыг 
тусгуулан хэрэгжүүлж байна.
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СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ТАРХААЛТ

Мэдээллийг хэрэглэгчдэд хүргэх хэлбэр

Хэвлэмэл бүтээгдэхүүн:
• Сар улирлын статистикийн бюллетень танилцуулга• Сар, улирлын статистикийн бюллетень, танилцуулга
• Статистикийн эмхтгэл
• Тооллого, судалгааны үр дүн, тайлан

Электрон хэлбэр:
• Хэрэглэгчийн мэдээллийн сан (www nso mn)

Хэвлэмэл
бүтээгдэхүүн

• Хэрэглэгчийн мэдээллийн сан (www.nso.mn)
• Тооллого, судалгааны мета мэдээллийн сан (www.nso.mn/nadamn)
• МХЗ-ын онлайн мэдээллийн сан (www.devinfo.mn)
• Электрон шуудан (information@nso.mn)
• Хүн ам орон сууцны тооллогын вэб сайт (www toollogo2010 mn)Хүн ам, орон сууцны тооллогын вэб сайт  (www.toollogo2010.mn)
• Хэрэглэгчийн захиалгаар
• Онлайн үйлчилгээ

Хэвлэлийн бага хурал, сургалт, семинар:
• Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд

Хэрэглэгчийн тусгай
захиалгаар

Хэвлэл, мэдээллийн байгууллагууд
• Нийгэм, эдийн засаг, статистикийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 

байгууллагууд
• Олон улсын байгууллага

http://www.nso.mn

15



ҮСХ-НЫ ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Хоёр талт хамтын ажиллагааОлон талт хамтын ажиллагаа

2011 оны 4 дүгээр сарын 27-нд НҮБ-ын Статистикийн комиссын чуулганаар Монгол Улс анх 
удаа НҮБ-ын статистикийн комиссын гишүүн орноор сонгогдлоо

Хоёр талт хамтын ажиллагаа

Сүүлийн жилүүдэд улс орнуудын
статистикийн байгууллагатай хоёр талын
шууд харилцаа тогтоох замаар хамтын
ажиллагаагаа өргөжүүлэн хөгжүүлж

Монгол улс 1992 оноос Олон
улсын валютын сан, Дэлхийн
банк, Азийн хөгжлийн банк

ажиллагаагаа өргөжүүлэн хөгжүүлж
байна. Япон Улсын Статистикийн
Товчоо, ЖАЙКА, СИНФОНИКА, Япон
Улсын ХАЭСХ, КОЙКА, БНСУ-ын
СГ, ТИКА, БНТУ-ын СИ, ОХУ-ын

зэрэг олон улсын
санхүү, банкны байгууллагын
гишүүн болсон нь статистикийн
салбарт олон улсын түвшинд
хамтран ажиллах шинэ

ХСГ, Австралийн Статистикийн
Товчоо, ХБНГУ-ын ХСГ, БНХАУ-ын
ҮСТ, БНХАУ-ын Гонгконгийн
ТСГ, БНЭУ-ын СТГ, БНЭУ-ын ОУСБТ.
Монстат төслийн хүрээнд хосолмол

хамтран ажиллах шинэ
боломжийг нээж, таатай
нөхцлийг бий болгосон юм.
Олон талт хамтын ажиллагаатай
байгууллагууд:
НҮБСХ НҮБАНДЭЗНК НҮБА Монстат төслийн хүрээнд хосолмол

түншлэлийн хэлбэрээр Монгол улсын
үндэсний статистикийн салбарын
чадавхийг бэхжүүлэх чиглэлээр ХБНГУ-
ын Дестатис, БНСУ-ын КОСТАТ
б й й й

НҮБСХ, НҮБАНДЭЗНК, НҮБА
НДОСИ, НҮБХХ, НҮБХАС, Н
ҮБХүС, НҮБХХААБ, НҮБЭХС,

НҮББСШУБ, НҮБАҮХБ, ДЭМ
байгууллагатай хамтын ажиллагаатай.Б, ОУХБ, ДБ, АХБ, ОУВС, ЭЗХ

АХБ.
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Хүн ам, орон сууцны 2010 оны ээлжит тооллого

О о :Онцлог:

Хууль эрх зүйн хүрээнд 
зохион байгуулсан анхны 
тооллого;

Газар зүйн мэдээллийн

Хүн ам, орон сууцаа тоолох үйл 

Газар зүйн мэдээллийн 
шинэ технологи 
ашигласан;

ажиллагааг 2010 оны 11 сарын 11-
нээс 17-ны өдрүүдэд амжилттай 

зохион байгуулсан;

гадаадад суугаа хүн амаа 
интернэтээр тоолсон;
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ММонстат төсөл

“Хосолмол түншлэл” 
зөвлөх үйлчилгээнийзөвлөх үйлчилгээний 
нээлтийн ажиллагаа 

2010.12.10
Улаанбаатар хотр

Үндэсний статистикийн системийг 
хөгжүүлэх, чадавхийг нэмэгдүүлэх 

Монстат төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн;Монстат төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн;

20



“Статистик-2010” Үндэсний анхдугаар зөвлөгөөнСтатистик-2010  Үндэсний анхдугаар зөвлөгөөн

Улсын хэмжээнд 20 гаруй сэдвээр 
сургалт хийсэн;зохион 

байгуулсан;
сургалт хийсэн;

Орон нутагт ажиллаж байгаа Салбарын хэмжээнд туршлага солилцсонОрон нутагт ажиллаж байгаа 
ажилтнуудын мэдлэг, ур 
чадварыг дээшлүүлсэн;

Салбарын хэмжээнд туршлага солилцсон, 
анхны томоохон хэмжээний уулзалт, 
цугларалт болсоноороо онцлог;
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