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I. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ  

 

1. “Статистикийн тухай” Монгол Улсын хуулийн хоёрдугаар бүлгийн 6 дугаар зүйлийн  2 

дахь хэсэгт хүн ам, нийгмийн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн хүрээг 

тодорхойлсон. Уг хуулийн дээрх хэсгийн а/-д хүн амын тоо, нас, хүйс, б/-д хүн амын 

төрөлт, нас баралт, цэвэр өсөлт, гэрлэлт, гэр бүл цуцлалт гэсэн үзүүлэлтүүдийг 

тусгаж өгсөн.   

2. Монгол Улсын хүн амын статистикийн үзүүлэлтүүдийг олон улсын нийтлэг арга зүйд 

нийцрүүлж, хүн амын үзүүлэлтүүд болон нэгдсэн үзүүлэлтийн систем бий болгох, 

статистикийн мэдээллийг цуглуулж, нэгтгэн боловсруулж, ашигладаг бүх шатны 

байгууллагууд болон ажилтнууд, хэрэглэгчдийг нэгдсэн ойлголт, тодорхойлолт, арга 

зүй, аргачлалаар хангах, үйл ажиллагаанд нь нэвтрүүлэхэд оршино.  

 

   I. ХҮН АМ ЗҮЙН СТАТИСТИКИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН ОЙЛГОЛТ, 

ТОДОРХОЙЛОЛТ 

 Хүн ам зүйн статистикийн үндсэн үзүүлэлтүүдэд хүн амын тоо, түүний хүйс, 

насны бүтэц, төрөлт, нас баралт, гэрлэлт, гэр бүл салалт, тухайн улс оронд 

шилжин ирэгчид, шилжин явагчид болон дотоодын шилжих хөдөлгөөний талаарх 

статистик үзүүлэлтүүдийг хамруулна. 

1. Хүн амын бүртгэл: Тухайн газар нутагт тодорхой цаг хугацааны дотор гарсан 

хүн ам зүйн үзэгдэл болон хүн амын тоог бүртгэж авах үйл явц болно.1  

2. Хүн амын ердийн хөдөлгөөний статистик: Хүн амын ердийн хөдөлгөөнтэй 

холбоотой бүх үзэгдэл, тухайлбал төрөлт, нас баралт, шилжин ирэгчид болон 

шилжин явагчдын тоо, гэрлэлт, гэр бүл салалтын тоо, тэдгээрийг үндэслэн 

тооцдог харьцуулсан үзүүлэлтүүдээс бүрдэнэ.1  

3. Хүн ам зүйн шилжилт: Хүн амын төрөлт болон нас баралтын өндөр түвшинээс 

нам түвшинд шилжиж буй динамик шилжилт юм. Нас баралтын бууралт нь голдуу 

төрөлтийн бууралтаас түрүүлж явагддаг бөгөөд энэ нь шилжилтийн хугацааны 

туршид хүн амын огцом өсөлтийг бий болгодог.1  

4. Хүн амын тоо: Тодорхой хугацаанд, тухайн нутаг дэвсгэрт оршин суугаа хүн 

амын тоог илэрхийлнэ. Хүн амын тоог бэлэн болон суурин хүн амаар тооцдог.1  

5. Суурин хүн ам: Тухайн засаг захиргааны нэгжид 183 хоног буюу 6 сараас дээш 

хугацаагаар оршин сууж байгаа хүн амыг хэлнэ.2  

6. Бэлэн хүн ам: Тооллого явуулж буй үед тухайн нутагт дэвсгэрт оршин сууж 

байгаа нийт хүн амыг (байнга болон түр хугацаагаар амьдарч байгаагаас үл 

хамаарч) хэлнэ. Бэлэн хүн амыг хүн ам, орон сууцны тооллогоор 10 жилд нэг 

удаа тодорхойлно.2  

7. Жилийн эхний хүн ам: Тайлант оны эхэнд, тухайн нутаг дэвсгэрт оршин суугаа 

хүн амын тоог илэрхийлнэ.2 

8. Жилийн эцсийн хүн ам: Тайлант оны эцэст, тухайн нутаг дэвсгэрт оршин суугаа 

хүн амын тоог илэрхийлнэ.2   
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9. Хүн амын жилийн дундаж тоо: Тайлант оны эхний болон эцсийн хүн амын 

тооны дунджаар илэрхийлэгдэнэ.2 

10. Хүн амын өсөлт, бууралт: Тодорхой хугацааны туршид хүн амын тооны эерэг 

өөрчлөлтийг хүн амын өсөлт, сөрөг өөрчлөлтийг хүн амын бууралт гэнэ.3  

11. Хүн амын ердийн цэвэр өсөлт, бууралт: Тухайн жилийн хүн амын төрөлт, нас 

баралтын тооны зөрүүгээр илэрхийлэгдэнэ.3   

12. Хүн амын ердийн цэвэр өсөлт (бууралт)-ийн коэффициент: Хүн амын 

төрөлт, нас баралтын тооны зөрүүгээр тухайн жилийн хүн ам өссөн (буурсан)-ийг 

харуулах коэффициент бөгөөд түүнийг суурин хүн амд эзлэх хувиар илэрхийлнэ.1  

13. Хүн амын тэг өсөлт: Тухайн жилийн хүн амын төрөлт дээр шилжин ирэгчдийг 

нэмсэн нийлбэр нь нас баралт дээр шилжин явагчдыг нэмсэн нийлбэртэй тэнцэж 

байх үед хүн амын өсөлтийн хувь тэгтэй тэнцүү байх ба үүнийг хүн амын тэг 

өсөлт буюу тэнцвэржилт гэнэ.1  

14. Хүн амын хэтийн тооцоо: Төрөлт, нас баралт, шилжих хөдөлгөөний ирээдүйн 

чиг хандлагад дэвшүүлсэн тодорхой таамаглал дээр үндэслэсэн хүн амын тооны 

ирээдүйн өөрчлөлтийн талаарх тооцоо болно.1  

15. Нас: Төрсөн өдрөөс эхлэн (он, сар, өдөр) бүтэн жилүүдээр тооцсон хугацаа буюу 

төрсөн сар, жилийн асуултын хариултад суурилсан тооцоогоор илэрхийлсэн 

хугацааг нас гэнэ.1  

16. Голч нас: Хүн амын тоог тэнцүү хувааж байгаа насыг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл, 

тухайн улсын хүн амын тэн хагас нь голч наснаас дээш, үлдсэн хагас нь голч 

наснаас доош насны хүн ам байна гэсэн үг юм.1  

17. Дундаж наслалт: Шинээр төрсөн (төрөх үеийн) хүүхдийн цаашид үргэлжлэн 

амьдрах дундаж хугацааг (жил) хэлнэ.1  

18. Дундаж наслалтын хүснэгт: Тухайн хүн амын тухайн хугацааны насны 

бүлгийн нас баралтын коэффициентоор тооцсон дундаж наслалт, нас барах 

магадлалыг нас /эсвэл насны бүлэг/ тус бүрээр харуулна. Дундаж наслалтын 

хүснэгтээс хүн амын нас баралтын талаар тодорхой, иж бүрэн дүр зургийг харж 

болно.1 

19. Хүн амын нас, хүйсийн бүтэц: Насны бүлэг тус бүр дэх эрэгтэй, эмэгтэй хүн 

амын тоог хувийн жингээр илэрхийлнэ..1  

20. Хүн амын нас, хүйсийн суварга: Хүн амыг нас, хүйсээр хуваарилан харуулдаг 

босоо байрлалтай диаграмм юм. Онолын хувьд босоо тэнхлэгт нийт хүн амд 

тухайн насны хүн амын эзлэх хувийн жингээр харуулах ба бага насныхныг 

суваргын доод хэсэгт, хэвтээ тэнхлэгийн зүүн талд эрэгтэйчүүдийг, баруун талд 

эмэгтэйчүүдийг тус тус дүрслэн харуулдаг. Хүн амын нас, хүйсийн суварга нь цаг 

хугацааны тодорхой үеийн хүн амын нөхөн үржихүйн тасралтгүй процесын явцыг 

харуулна. Хэрэв хүн амын нөхөн үржихүйн процесын тухайлбал төрөлт, нас 

баралтын түвшинд ямар нэг нөлөө гараагүй тохиолдолд насны пирамид нь 

тэнцүүхэн дүрслэгдэх ба урт хугацааны туршид төрөлтийн өндөр түвшин 

хадгалагдаж, нас баралтын түвшин ч харьцангуй өндөр байсан тохиодолд 

суваргын суурь нь өргөн, орой руугаа нарийссан хэлбэртэй, харин төрөлт, нас 
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баралтын түвшин бага байсан тохиолдолд суваргын суурь нь нарийхан, орой 

руугаа өргөссөн хэлбэртэй байна.2  

21. Залуу хүн ам: Нийт хүн амд 0-15 насныхны эзлэх хувь юм. Энэ нь 35 ба түүнээс 

дээш бол тухайн улсыг залуу хүн амтай улс гэнэ.1  

22. Хүн амын насжилт: Нийт хүн амын дунд насанд хүрэгчид болон, ахимаг насны 

хүн амын эзлэх хувийн жин өсч, хүүхэд, өсвөр насны залуучуудын эзлэх хувийн 

жин буурч байгаа явцыг хэлнэ.1 

23. Хүйсийн харьцаа: Эрэгтэйчүүдийн тоог эмэгтэйчүүдийн тоонд харьцуулсан 

харьцаа бөгөөд энэ нь 100 эмэгтэйд ногдох эрэгтэйчүүдийн тоог илэрхийлнэ.1  

24. Хүүхэд-эмэгтэйчүүдийн харьцаа: Тухайн жилийн төрөх насны буюу 15-49 

насны 1000 эмэгтэйд ногдох 5 хүртэлх насны хүүхдийн тоог илэрхийлнэ.1 

25. Хүн ам зүйн ачаалал: Хөдөлмөрийн насны 100 хүнд ногдох тэжээгдэгчийн  тоо 

(15-аас доош, 65 ба түүнээс дээш насны хүн амын тоо) буюу хөдөлмөрийн бус 

насны хүн амын нийгэмд үзүүлж буй ачааллыг хүн амын насны бүлгийн бүтцээр 

илэрхийлнэ.2  

26. Хүн амын нягтрал: Нэгж газар нутагт ногдох хүн амын тоог илэрхийлнэ. Жишээ 

нь нэг хавтгай дөрвөлжин км газар нутагт ногдох хүн ам эсвэл тариалах 

боломжтой нэг хавтгай дөрвөлжин км газар нутагт ногдох хүн ам гэх мэт.1  

27. Хүн амын тархалт: Хүн амын нутагшилт, тархалтын хэв маягийг илэрхийлнэ. 

Жишээлбэл хот, хөдөөд гэх мэт.1  

28. Хотын хүн ам, өрх: Нийслэл, аймгийн төв, тосгонд оршин суугаа бүх хүн ам, 

өрхийг  хамруулна. 

29. Хөдөөгийн хүн ам, өрх: Сумын төв (аймгийн төвийн сумыг оруулахгүй), хөдөөд 

оршин суугаа бүх хүн ам, өрхийг хамруулна.  

30. Хот, суурин газар: Монгол Улсын хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухайн 

хуулийн 3.1-д зааснаар хот нь “15000-аас доошгүй оршин суугчтай, тэдгээрийн 

дийлэнх хувь нь голлон үйлдвэр, үйлчилгээний салбарт ажилладаг, хот 

бүрдүүлэгч дэд бүтэц хөгжсөн, өөрийн удирдлага бүхий төвлөрсөн суурин газар 

мөн”, 3.2-д зааснаар тосгон нь “500-15000 оршин суугчтай, хөдөө аж ахуй, 

үйлдвэрлэл, аялал жуулчлал, амралт, сувилал, тээвэр, худалдаа зэрэг салбарын 

аль нэг хөгжсөн, өөрийн удирдлага бүхий суурин газар мөн”.1 

31. Хаягийн бүртгэлгүй оршин суугч: Тухайн засаг, захиргааны нэгж (баг, 

хороонд)-д албан ёсоор бүртгүүлээгүй, хаягийн бүртгэлгүйгээр 180-аас дээш 

хоногоор оршин суугчийг хэлнэ.4  

32. Төрөлт: Эмэгтэйчүүдийн амьд төрүүлсэн хүүхдийн тоогоор хэмжигдэнэ.3  

33. Төрүүлсэн хүүхдийн тоо: Тухайн эмэгтэйн нөхөн үржихүйн амьдралынхаа 

хугацаанд нийт хэдэн хүүхэд төрүүлснийг харуулна. Эмэгтэйчүүдийн нөхөн 

үржихүйн амьдралын хугацаа дуусахыг хүлээхгүйгээр нэг эмэгтэй хэдэн хүүхэд 

төрүүлж байгааг тооцох шаардлага гардаг. Энэ үед төрөлтийн нийлбэр 

коэффициент гэсэн үзүүлэлтийг ашиглаж болно.3,5  

34. Төрөлтийн дараалал: Эмэгтэйчүүдийг амьд төрүүлсэн хүүхдийн тоогоор 

ангилсан бүлэг юм. Хэрэв тухайн эмэгтэй нэг ч удаа хүүхэд төрүүлээгүй бол 
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төрөлтийн тэг дараалал, харин нэг хүүхэд төрүүлсэн бол төрөлтийн нэгдүгээр 

дараалалд хамааруулна. Энэ үзүүлэлтийг эмэгтэйчүүдийн төрүүлсэн хүүхдийн 

тоогоор ангилж төрөлтийн үелрэлийг судлахад ашиглана.3,5  

35. Төрөх үеийн хүйсийн харьцаа: Тухайн жилийн амьд төрсөн 100 эмэгтэй хүүхэд 

тутамд ногдох амьд төрсөн эрэгтэй хүүхдийн тоог илэрхийлнэ.3,5   

36. Төрөлтийн ерөнхий коэффициент: Тухайн жилийн 1000 хүн тутамд ногдох 

амьд төрсөн хүүхдийн тоог илэрхийлнэ.3,5   

37. Төрөлтийн тусгай коэффициент: Тухайн жилийн төрөх насны (15-49 насны) 

1000 эмэгтэйд ногдох амьд төрсөн хүүхдийн тоогоор илэрхийлнэ. Энэ үзүүлэлт нь 

хүн амын насны бүтцээс үл хамаарч, тухайн жилийн төрөлтийн дундаж түвшинг 

илэрхийлнэ.3,5   

38. Насны бүлэг дэх төрөлтийн коэффициент: Тухайн насны бүлэг тус бүрийн 

эмэгтэйчүүдийн төрөлтийн түвшинг илэрхийлнэ.3,5   

39. Төрөлтийн нийлбэр коэффициент: Нэг эмэгтэйн (нөхөн үржихүйн амьдралын 

хугацаагаа дуустал нас барахгүй гэж үзвэл) нөхөн үржихүйн амьдралынхаа сүүл 

үе гэхэд төрүүлсэн байх нийт хүүхдийн тоог илэрхийлнэ. Төрөлтийн нийлбэр 

коэффициентийг бүх эмэгтэйчүүдийн тухайн цаг үе дэх төрөлтийн тоог нэгтгэн, 

нэг эмэгтэйд ногдохоор тооцдог.3,5  

40. Нөхөн үржихүйн бохир коэффициент: Нас баралтын түвшинг тооцоогүй 

тохиолдолд нэг эмэгтэйн (эсвэл 1000 эмэгтэйн) амьдралын хугацаандаа төрүүлэх 

охидын тоог илэрхийлнэ.3,5 

41. Нөхөн үржихүйн цэвэр коэффициент: Нас баралтын түвшинг тооцсон 

тохиолдолд нэг эмэгтэйн (эсвэл 1000 эмэгтэйн) амьдралын хугацаандаа төрүүлэх 

охидын тоог илэрхийлнэ.3,5   

42. Төрөлтийн эргэн нөхөгдөх түвшин: Нэг үелэрлийн эмэгтэйчүүдийн 

өөрсдийгөө эргэн нөхөх тооны охидыг төрүүлэх чадавхи бүхий төрөлтийн түвшинг 

илэрхийлнэ. Нөхөн үржихүйн цэвэр коэффициент нь 1 байх үед төрөлтийн эргэн 

нөхөгдөх түвшин хангагдана.3,5   

43. Нас баралт: Хүн төрөлхтний дунд гарч буй нөхөн үржихүйн үзэгдлийн нэг. Хүн 

амын амьжиргааны түвшин, амьдралын хэв маяг, эрүүл ахуйн нөхцөл, өвчлөл нь 

нас баралтын түвшинд нөлөө үзүүлдэг учир энэ үзүүлэлтийг нас баралтын 

шалтгаанаар нь тодорхойлж болно.3,5   

44. Нас баралтын ерөнхий коэффициент: Тухайн жилийн 1000 хүн тутамд ногдох 

нас баралтын тоог илэрхийлнэ.3,5   

45. Насны бүлэг дэх нас баралтын коэффициент: Тухайн насны бүлгийн нас 

баралтын түвшинг илэрхийлнэ. Энэ үзүүлэлтийг нас баралтын шалтгаанаар 

тодорхойлж болно.3,5   

46. Гэр бүл: Голдуу гэрлэлт, төрөлт эсвэл үрчлэлтээр холбогдон хамтдаа амьдарч 

буй хоёр ба түүнээс олон тооны хүнийг хэлнэ. Гэр бүл нь төрсөн ах, эгч, дүүс, 

ураг төрлийн бусад холбоотой хүмүүс, гэр бүл тэдгээрийн үр хүүхдээс бүрдэж 

болно.3   
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47. Гэрлэлтийн байдал: Гэр бүлийн тухай Монгол Улсын хууль болон уламжлалт 

ёсны дагуу гэрлэлтийн байдлыг дараахь төрлүүдээр тодорхойлно.3 

Огт гэр бүл болоогүй: Арван тав, түүнээс дээш настай, огт гэрлэж 

байгаагүй хүнийг энд хамруулна. 

Гэрлэсэн гэдэгт дараахь хүн амыг хамруулна. 

I. Батлуулсан гэр бүлтэй: Гэрлэлтээ иргэний гэр бүлийн 

байгууллагад бүртгүүлсэн, гэрлэлтийн баталгаатай хүмүүсийг 

хэлнэ. 

II. Батлуулаагүй гэр бүлтэй:  Гэр бүл болж хамтран амьдарч 

байгаа боловч (хугацаа харгалзахгүйгээр) иргэний гэр бүлийн 

байгууллагад бүртгүүлж, гэр бүлээ батлуулаагүй хүмүүсийг  

хэлнэ. 

Бэлбэсэн: Эхнэр, нөхрийн аль нэг нь нас барснаас хойших хугацааг 

харгалзахгүйгээр дахин гэрлээгүй бол бэлбэсэн гэж үзнэ.  

Тусгаарласан: Гэр бүлээ албан ёсоор цуцлуулаагүй, тусдаа амьдарч 

байгаа хүмүүсийг тусгаарласан гэж үзнэ. 

Цуцалсан: Гэр бүлээ хуулийн дагуу цуцалснаас хойших хугацааг 

харгалзахгүйгээр дахин гэрлээгүй байгаа хүмүүсийг гэр бүлээ цуцалж 

салсан гэж үзнэ.  

48. Гэрлэлтийн голч нас: Нийт гэрлэсэн хүн амын тоог анх гэрлэсэн насаар нь 

таллан хуваах үеийн нас болно. Энэ нь тухайн онд гэрлэсэн хүн амын тал хувь нь 

голч наснаас өмнөх насандаа, үлдсэн тал хувь нь түүнээс хойших насандаа 

гэрлэж байгааг харуулна.1,5 

49. Гэрлэлтийн дундаж нас: Тухайн улсын хүн ам төрснөөсөө хойш дунджаар 

хэдэн жилийн дараа гэрлэж байгааг харуулна1,5   

50. Гэрлэлтийн ерөнхий коэффициент: Тухайн жилийн 1000 хүн тутамд ногдох 

гэрлэлтийн тоог илэрхийлнэ.1,5  

51. Гэрлэлтийн тусгай коэффициент: Тухайн жилийн 15 ба түүнээс дээш насны 

1000 хүн тутамд ногдох гэрлэлтийн тоог илэрхийлнэ.1,5  

52. Нас, хүйсийн бүлэг дэх гэрлэлтийн коэффициент: Тухайн жилийн тодорхой 

нас, хүйсийн бүлэг дэх 1000 хүн тутамд ногдох гэрлэлтийн тоог илэрхийлнэ.1,5  

53. Дахин гэрлэлтийн коэффициент: Тайлант оноос өмнө гэрлэж байсан (өөрөөр 

хэлбэл салсан эсвэл бэлбэсэн) 1000 эрэгтэй эсвэл эмэгтэйд ногдох дахин 

гэрлэлтийн тоог илэрхийлнэ.1,5  

54. Салалтын ерөнхий коэффициент: Тухайн жилийн 1000 хүн тутамд ногдох 

салалтын тоог илэрхийлнэ.1,5 

55. Салалтын тусгай коэффициент: Тухайн жилийн 15 ба түүнээс дээш насны 

1000 хүн тутамд ногдох салалтын тоог илэрхийлнэ.1,5  

56. Нас, хүйсийн бүлэг дэх салалтын коэффициент:  Тухайн жилийн тодорхой 

нас, хүйсийн бүлэг дэх 1000 хүн тутамд ногдох салалтын тоог илэрхийлнэ.1,5  

57. Өрх: Ганц бие болон нэг орон байранд хамт амьдардаг, нэгдмэл төсөвтэй, хүнс, 

амьдралын наад захын хэрэгцээгээ хамтран хангадаг хэсэг бүлэг хүмүүсийг өрх 
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гэнэ. Өрхийн гишүүд нь хоорондоо ураг төрлийн холбоотой, хамаатан садан, 

зарим гишүүд нь огт хамааралгүй, эсвэл эдгээрийн аль алинаас бүрдсэн байж 

болно. Өрх гэдэг нь гэр бүл гэсэн ойлголтоос ялгаатай. Нэг өрхөд нэг болон хэд 

хэдэн гэр бүл амьдарч байж болно.6  

58. Өрхийн тэргүүн: Өрхийн гишүүд хэнийгээ тэргүүлэгч гэхийг сайн дураар 

шийдвэрлэнэ. Гэхдээ өрхийн тэргүүлэгч нь өрхдөө байнга оршин суугч, 16-гаас 

дээш насны бөгөөд өрхийн бусад гишүүд өрхийн тэргүүлэгчээр өргөмжилсөн хүн 

байна. Хэрвээ өрхийн тэргүүлэгчээ тодорхойлж чадахгүй бол тухайн өрхийн 

орлогын дийлэнх хэсгийг бүрдүүлж байгаа хүнийг өрхийн тэргүүнээр авч үзэж 

болно.6 

59. Өрхийн ам бүлийн гишүүд: Ураг төрлийн болон гэр бүлийн холбоотой болон 

холбоогүй, нэг орон байранд хамт амьдардаг, нэгдмэл төсөвтэй, хүнс, амьдралын 

наад захын бусад хэрэгцээгээ хамтран хангадаг нэг буюу хэсэг хүмүүсийг тухайн 

өрхийн ам бүлийн гишүүн гэж үзнэ. Гэхдээ тухайн өрх айлд өрхийн ам бүлийн 

гишүүдээс нь гадна түүнд хамрахгүй садан төрөл, бусад хүмүүс амьдарч болно. 

Түүнээс гадна өөр газар амьдарч, ажиллаж (хугацаат цэргийн алба хааж байгаа, 

өөр аймаг, нийслэлд сурч байгаа оюутан сурагчид, түр хугацаагаар гадаад, 

дотоодод явагчид гэх мэт) байгаа өрхийн ам бүлийн гишүүд орно.6  

60. Өрхийн ам бүлийн дундаж тоо: Нэг өрхөд ногдох өрхөд харьяалагдан 

амьдардаг хүний тоог илэрхийлнэ.3  

61. Дотоод шилжих хөдөлгөөн: Тухайн улс, орны хилийн хүрээн доторх засаг 

захиргааны нэгж хоорондох, түүнчлэн байршлын хувьд (хот, хөдөө) явагдах хүн 

амын суурьшлын өөрчлөлтөөр тодорхойлогдоно. Шилжих хөдөлгөөний үндсэн 

үзүүлэлт нь шилжин ирэгчдийн тоо, шилжин явагчдын тоо болно.2,3  

62. Дотоод шилжин ирэлтийн коэффициент: Улс орны хилийн хүрээнд тухайн 

жилийн 1000 хүн тутамд ногдох шилжин ирсэн хүн амын тоог илэрхийлнэ.2,3  

63. Дотоод шилжин явалтын коэффициент: Тухайн жилийн 1000 хүн тутамд 

ногдох шилжин явсан хүн амын тоог илэрхийлнэ.2,3  

64. Дотоод шилжих хөдөлгөөний цэвэр коэффициент: Шилжин ирсэн, шилжин 

явсан хүн амын тооны зөрүүг жилийн дундаж хүн амд харьцуулж тодорхойлно.2,3  

65. Гадаад шилжих хөдөлгөөн: Монгол Улсад өөр улс орноос шилжин ирэгчид 

болон Монгол Улсаас өөр улсад шилжин явагчдын хөдөлгөөний урсгал байна.3,5 

66. Байнга оршин суугаа газар: 183 хоногоос дээш хугацаагаар оршин сууж байгаа 

болон 183 хоногоос доош хугацаагаар сууж байгаа ч цаашид 183 хоногоос дээш 

хугацаагаар оршин суух нь тодорхой болсон улс оронг хэлнэ.8 

67. Байнга оршин суугч: Монгол Улсад 183 хоногоос дээш хугацаагаар оршин 

суугаа болон 183 хоногоос доош хугацаагаар сууж байгаа ч цаашид 183 хоногоос 

дээш хугацаагаар оршин суух нь тодорхой хүнийг хамруулна.8 

68. Гадаад шилжих хөдөлгөөнд оролцогч: Байнга оршин суудаг улс орноосоо 183 

хоногоос дээш хугацаагаар өөр улсад шилжигчид байна. Гадаад шилжих 

хөдөлгөөнд оролцогчдод дараах хүмүүсийг хамруулна.11 Үүнд: 

Монгол Улсын иргэний хувьд: 
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1. Гадаадад 183 хоногоос дээш хугацаагаар шилжин явж буй хүн; 

2. Гадаадад 183 хоногоос дээш хугацаагаар оршин сууж байгаад эх орондоо 

183 хоногоос дээш хугацаагаар шилжин ирж буй хүн; 

Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний хувьд: 

3. Монгол Улсад 183 хоногоос дээш хугацаагаар оршин сууж байгаад гадаадад 

183 хоногоос дээш хугацаагаар шилжин явж буй хүн; 

4. Монгол Улсад 183 хоногоос дээш хугацаагаар шилжин ирж буй хүн; 

 

69. Гадаадын иргэн: Гадаад улсын иргэний харьяалалтай хүнийг хамруулна.9 

70. Харьяалалгүй хүн: Аль ч улсын харьяат бус хүнийг хамруулна.9 

71. Цагаач: Монгол Улсын эрх бүхий байгууллагаас цагаачлан оршин суух 

зөвшөөрөл авсан гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнийг хамруулна.9 

72. Иргэний харьяалал: Хуулийн дагуу тухайн хүн аль улсад харьяалалтай байгааг 

илэрхийлнэ.8 

73. Гадаад шилжих хөдөлгөөнд оролцогчдын ангилал:10,11 

 

А.  Шилжин ирэгч гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнийг шилжих 

хөдөлгөөнд оролцож буй шалтгаанаар нь дараах байдлаар ангилна: 

I. Суралцах: Энэ ангилалд Монгол Улсад суралцах, мэргэжил дээшлүүлэх, 

дадлага, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх зорилгоор шилжин ирсэн 

хүнийг хамруулна. 

II. Хөдөлмөр эрхлэх: 

1. Ажиллагч: Монгол Улсад хөдөлмөр эрхлэхээр шилжин ирсэн хүнийг 

энэ ангилалд хамруулна.  

2. Олон улсын байгууллагад ажиллагч: НҮБ, түүний төрөлжсөн 

байгууллагын суурин төлөөлөгчийн газар, гадаад улсын болон олон 

улсын хэвлэл, мэдээллийн төлөөлөгчийн газар, төрийн байгууллагын 

урилгаар ирсэн болон Засгийн газар хоорондын байгууллагад 

ажиллахаар шилжин ирсэн гадаадын иргэн, түүний гэр бүлийн 

гишүүдийг энэ ангилалд хамруулна.  

III. Гэр бүлийн холбоотой шалтгаан: Монгол Улсын иргэнтэй гэр бүл болж 

гэрлэлтээ бүртгүүлсэн гадаадын иргэн, Монгол Улсын иргэнээс төрсөн 16 

хүртэлх насны гадаад улсын харьяат хүүхэд, Монгол Улсад хувийн хэргээр 

оршин суугаа гадаадын иргэний эхнэр, нөхөр, төрүүлсэн эцэг, эх, хүүхдийг 

энэ ангилалд хамруулна.  

IV. Суурьших (Амьдрах): Урт хугацаагаар амьдрах эрхтэй гадаадын иргэнийг 

хамруулна.  

V. Хүмүүнлэгийн шалтгаан:  

1. Дүрвэгч: Энэ ангилалд зөвхөн Монгол Улсад ирэхээс өмнө болон 

ирмэгц дүрвэгч статустай болсон гадаадын иргэнийг хамруулна.  

2. Орогнол хүсэгч: Орогнол хүсэх хүсэлт гаргасан хүнийг хэлнэ. Тэдний 

хүсэлтийг харгалзан шийдвэр гаргах хүртэл орогнол хүсэгчийн 
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статустай байх болно. Орогнол хүссэн хүсэлт гаргасан өдрөөс эхлэн 

тухайн хүнийг орогнол хүсэгчид тооцно. 

3. Түр хугацаагаар хамгаалагдсан: Өөрийн эх орондоо буцах нь тухайн 

хүнийг аюулд оруулах тул түр хугацаанд оршин суух эрх бүхий 

гадаадын иргэнийг хамруулна; 

4. Бусад хүмүүнлэгийн шалтгаан: Дүрвэгчийн статусгүй ч хүмүүнлэгийн 

шалтгаанаар нэвтрэх эрх олгогдсон дүрвэгчтэй төстэй байдалд орсон 

гадаадын иргэнийг ойлгоно. Энэ ангилалд дээрх ангилалд багтаагүй 

бусад хүмүүнлэгийн шалтгаанаар оршин суух зөвшөөрөл олгогдсон 

хүнийг хамруулна.  

VI. Бусад: Дээрх ангилалд ороогүй шилжин ирж буй гадаадын иргэн, 

харьяалалгүй хүнийг энэ ангилалд хамруулна.  

 

Б. Шилжин явагч Монгол Улсын иргэнийг шилжих хөдөлгөөнд оролцож буй 

шалтгаанаар нь дараах байдлаар ангилна. Үүнд: 

I. Суралцах: Суралцах, мэргэжил дээшлүүлэх, дадлага, эрдэм шинжилгээ, 

судалгааны ажил хийх зорилгоор шилжин явж буй Монгол Улсын иргэнийг 

энэ ангилалд хамруулна.  

II. Хөдөлмөр эрхлэх: Гадаадад хөдөлмөр эрхлэх зорилгоор шилжин явж буй 

Монгол Улсын иргэнийг энэ ангилалд хамруулна.  

III. Олон улсын байгууллагын ажиллагчид: Энэ ангилалд гадаадад суугаа 

олон улсын байгууллагад ажиллах зорилгоор шилжин явж буй Монгол 

Улсын иргэн, түүний гэр бүлийн гишүүдийг хамруулна.  

IV. Гадаадад амьдрах: Гадаадад амьдрахаар явж буй Монгол Улсын иргэн, 

өөрөөр хэлбэл гадаадад урт хугацаагаар суурьших зөвшөөрөл авсан хүнийг 

ойлгоно.  

V. Бусад: Дээрх ангилалд ороогүй шилжин явж буй Монгол Улсын иргэнийг энэ 

ангилалд хамруулна.  

 

В. Шилжин ирэгч Монгол Улсын иргэнийг шилжих хөдөлгөөнд оролцож буй 

шалтгаанаар нь дараах байдлаар ангилна. Үүнд: 

I. Гадаадад суралцаад буцан ирж буй Монгол Улсын иргэн: Энэ 

ангилалд гадаадад суралцах, мэргэжил дээшлүүлэх, дадлага, эрдэм 

шинжилгээ, судалгааны ажил хийх зорилгоор шилжин яваад, буцаад эх 

орондоо ирж буй Монгол Улсын иргэнийг хамруулна.  

II. Хөдөлмөр эрхэлж байгаад эргэн ирж буй Монгол Улсын иргэн: 

Гадаадад хөдөлмөр эрхлэх зорилгоор шилжин яваад, буцаад эх орондоо 

ирж буй Монгол Улсын иргэнийг энэ ангилалд хамруулна.  

III. Олон улсын байгууллагад ажиллаж байгаад эргэн ирж буй Монгол 

Улсын иргэн:  Энэ ангилалд олон улсын байгууллагад ажиллах зорилгоор 

шилжин яваад эх орондоо буцаад ирж буй Монгол Улсын иргэнийг 

хамруулна.  
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IV. Бусад: Энэ ангилалд гадаадад суурьшиж байгаад эргэн ирсэн Монгол 

Улсын иргэн мөн өөр улсаас эх орондоо албадан гаргах журмын дагуу 

буцан ирсэн болон өмнөх ангилалд багтаагүй бусад шалтгаанаар эргэн ирж 

буй шилжигчдийг хамруулна.   

74. Оршин суухаар төлөвлөж буй хугацаа: Шилжин ирэгч Монгол Улсын болон 

гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний Монгол Улсад урт хугацаагаар ирж байгаа 

эсэхийг, шилжин явагч Монгол Улсын иргэний гадаадад урт хугацаагаар явж 

байгаа эсэхийг тодорхойлно.11  

75. Оршин суусан хугацаа: Шилжин ирэгч Монгол Улсын иргэн, шилжин явагч 

гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний тухайд тодорхойлогдох бөгөөд тухайн 

хүнийг гадаадад болон Монгол Улсад 183 хоногоос дээш хугацаагаар амьдарсан 

эсэхийг тодорхойлно.11    

76. Байнга оршин суухаар төлөвлөж буй улс: Монгол Улсын иргэний хилээр 

гарснаас хойш 183 хоногоос дээш хугацаанд байнга оршин суухаар төлөвлөж буй 

улс юм. Харин 183 хоног хүртэлх хугацаагаар амрах, найз нөхөд, хамаатныдаа 

зочлох, албан ажил, эмнэлгийн үйлчилгээнд хамрагдах, шашны мөргөл хийх 

зорилгоор зорчих улс нь байнга оршин суухаар төлөвлөж буй улсад 

хамаарагдахгүй.11 

77. Байнга оршин сууж байсан улс: Монгол Улсын болон гадаадын иргэн, 

харьяалалгүй хүний Монгол Улсын хилээр орж ирэхээсээ өмнө 183 хоногоос дээш 

хугацаагаар амьдарч байсан улс байна. Хэрэв 183 хоногоос дээш хугацаанд 

амьдраагүй бол хамгийн удаан хугацаанд амьдарсан улсыг авна.11 

78. Байнга оршин суух хаяг: Гадаад шилжих хөдөлгөөнд оролцогчдын байнга 

оршин сууж байгаа засаг захиргааны нэгжийг тодорхойлно.11  

79. Байнга оршин сууж байсан хаяг: Шилжин явагч Монгол Улсын иргэн болон 

гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний шилжин явахаасаа өмнө Монгол Улсад 

байнга оршин сууж байсан засаг захиргааны нэгжийг тодорхойлно.11   

80. Сүүлчийн шилжилт: Тухайн шилжигчийн хувьд хүн амын сүүлийн тооллого, 

судалгаа хийх үед бүртгэгдсэн газар, түүний төрсөн газраас ялгаатай байх 

тохиолдлыг хэлнэ. Үүнийг тодорхойлохдоо тухайн шилжигчийн сүүлчийн 

суурьшсан нутаг, түүний төрсөн нутаг хоёрыг авдаг бөгөөд эдгээрийн дунд хэдэн 

удаа ч шилжих хөдөлгөөн гарсан тэдгээрийг хамруулахгүй.3  

81. Түр зуурын болон улирлын чанартай шилжих хөдөлгөөн: Шилжин 

суурьшсан нутагтаа тогтмол амьдрах зорилгогүй тодорхой хугацаагаар шилжин 

ирсэн тохиолдлыг түр зуурын шилжих хөдөлгөөн гэнэ. Түр зуурын шилжих 

хөдөлгөөн нь хугацааны хувьд янз бүр байж болох бөгөөд ирсэн нутагтаа буцах 

зорилгыг агуулдаг. Энэ нь ихэвчилэн ажлын байрны эрэлт, хэрэгцээнээс 

шалтгаалан гарч байдаг. Түр зуурын шилжих хөдөлгөөний нэг хэлбэр бол 

улирлын чанартай шилжих хөдөлгөөн юм.3  
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III. ХҮН АМЫН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙГ ТООЦОХ АРГА ЗҮЙ 

1. ХҮН АМЫН ӨСӨЛТ, БҮТЭЦ 

1.1. Жилийн эцсийн хүн амын тоо 

 

Монгол Улсын жилийн эцсийн хүн амын тоог "НҮБ-ын хүн амын ердийн хөдөлгөөний 

статистикийн зарчим ба зөвлөмж"-ийн дагуу тооцно. Энэ нь хүн амын өсөлт, 

өөрчлөлтийн бүрэлдэхүүн хэсэг болох төрөлт, нас баралт, шилжих хөдөлгөөний тоо 

хэмжээнд үндэслэн тодорхой хугацааны (тухайлбал 1 жил) хоорондох хүн амын өсөлт, 

өөрчлөлтийг тооцох бүрэлдэхүүний арга юм.  

 

Монгол Улсын жилийн эцсийн хүн амын тоог гаргахдаа улсын түвшинд болон засаг, 

захиргааны бүх шатанд дараах томъёогоор тооцно.  

 ( )     (   )  (      ) 

 
P(n)- Хугацааны эцэс дэх хүн амын тоо 

P0- Оны эхний хүн ам 

B- Хугацааны эхнээс эцэс хүртэлх нийт төрөлт 

D- Хугацааны эхнээс эцэс хүртэлх нийт нас баралт 

In-  Хугацааны эхнээс эцэс хүртэлх шилжин ирэлт 

Out-  Хугацааны эхнээс эцэс хүртэлх шилжин явалт 

Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: Хүн ам, орон сууцны тооллогын дүн, ердийн 

хөдөлгөөний мэдээнд үндэслэн тооцно. 

1.2. Хүн амын жилийн дундаж тоо 

 

Тооцох арга зүй: Тухайн оны эхний болон эцсийн хүн амын тооны нийлбэрийг 2-т 

хувааж тооцно. 

 
 

ХА(дун)  -Хүн амын жилийн дундаж тоо 

ХА(ж.эх) - Жилийн эхний хүн амын тоо 

ХА(ж.эц) - Жилийн эцсийн хүн амын тоо  

 

Улсын хэмжээнд “Нэг хүнд ногдох үзүүлэлт”-ийг тооцохдоо хүн амын жилийн 

дундаж тоог ашиглана. Хүн амын жилийн дундаж тоог ҮСХ-оос мэдээлснээр тооцож 

авна. Олон жилийн динамик тооцоо хийхэд хүн амын жилийн дундаж тоог ашиглана.  

Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: ҮСХ-ны Хүн ам, орон сууцны тооллогоор 10 жил   

тутам, суурин хүн амын жилийн эцсийн мэдээгээр жил бүр тооцно. 

Мэдээллийн задаргаа: Улсын түвшин, бүс, аймаг, нийслэлээр тооцох боломжтой. 

 

ХА(дун)  
= 

ХА(ж.эх) +  ХА(ж.эц) 

2 
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1.3. Хүн амын жилийн дундаж өсөлтийн хувь 

 

Тооцох арга зүй: Тайлант оны хүн амын тооноос суурь болгон авсан оны хүн амын 

тоог хасч, дээрх 2 оны хоорондох хугацаа болон суурь оны үржвэрт харьцуулж, 100-гаар 

үржүүлнэ. 

 
ЖДӨХ  - Хүн амын жилийн дундаж өсөлтийн хувь 

ХА(т) - Тайлант оны хүн амын тоо  

ХА(с) - Суурь оны хүн амын тоо  

  Х    - Суурь болон тайлант оны хоорондох хугацаа 

 

Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: ҮСХ-ны Хүн ам, орон сууцны тооллогоор 10 жил  

тутам, суурин хүн амын жилийн эцсийн мэдээгээр жил бүр тооцно. 

Мэдээллийн задаргаа: Улсын түвшин, бүс, аймаг, нийслэлээр тооцох боломжтой. 

 

1.4. Хүн амын ердийн цэвэр өсөлт/бууралт 

 

Тооцох арга зүй: Тухайн онд төрсөн нийт хүүхдийн тооноос нас барсан нийт хүний 

тоог хасч тооцно. Төрөлт, нас баралтын тооноос шалтгаалж энэ үзүүлэлт нь эерэг, 

сөрөг аль  нь ч байж болно. 

 
 

ЕЦӨ(ХА) - Хүн амын ердийн цэвэр өсөлт 

ТТ    - Төрсөн нийт хүүхдийн тоо  

НБТ - Нас барсан нийт хүний тоо 

 

Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: ҮСХ-ны Хүн ам, орон сууцны тооллогоор 10 жил  

тутам, суурин хүн амын жилийн эцсийн мэдээгээр жил бүр тооцно. 

Мэдээллийн задаргаа: Улсын түвшин, бүс, аймаг, нийслэлээр тооцох боломжтой. 

 

1.5. Хүн амын ердийн цэвэр өсөлт/бууралтын коэффициент 

 

Тооцох арга зүй: Тухайн онд төрсөн нийт хүүхдийн тооноос нас барсан нийт хүний 

тоог хасч, хүн амын жилийн дундаж тоонд харьцуулж, 1000-аар үржүүлнэ. Төрөлт, 

нас баралтын тооноос шалтгаалж энэ үзүүлэлт нь эерэг, сөрөг аль  нь ч байж болно. 

 

ЕЦӨК(ХА)  
= 

ТТ -  НБТ 
*1000 

ХА(дун) 

 

ЕЦӨ(ХА)  = ТТ -  НБТ 

ЖДӨХ  
= 

ХА(т) - ХА(с) 

Х ХА(с) * 
*100 
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ЕЦӨК(ХА) - Хүн амын ердийн цэвэр өсөлт /бууралтын коэффициент 

ТТ    - Төрсөн нийт хүүхдийн тоо  

НБТ - Нас барсан нийт хүний тоо 

ХА(дун) - Хүн амын жилийн дундаж тоо  

 

Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: ҮСХ-ны Хүн ам, орон сууцны тооллогоор 10 жил  

тутам, суурин хүн амын жилийн эцсийн мэдээгээр жил бүр тооцно. 

Мэдээллийн задаргаа: Улсын түвшин, бүс, аймаг, нийслэлээр тооцох боломжтой. 

 

1.6. Голч нас 

 

Тооцох арга зүй: Голч насыг дараах алхамаар тооцно.  

 

I. Тухайн насны бүлгийн хүн амын 

тооны өсөн нэмэгдэх давтамжийг өмнөх насны 

бүлгийн хүн амын тоон дээр тухайн насны бүлгийн 

хүн амын тоог нэмэх замаар тодорхойлно. 

Хамгийн сүүлийн насны бүлгийн өсөн нэмэгдэх 

давтамж нь нийт хүн амын тоотой тэнцүү байна.  

II. Хүн амын нийт тоог 2-т хувааж  хүн 

амын тооны дундаж утгыг гаргана. 

III. Хүн амын тооны дундаж утга оршиж 

буй интервалыг I алхамд тооцсон өсөн нэмэгдэх 

давтамжийн тусламжтайгаар олно.  

IV. Дээрх алхамуудыг хийсний дараа 

томьёонд орлуулалт хийж насны голчийг тооцно. 

 

 

i

i

n

e
P

)f
P

(

d*XM
1

0
2







 

eM - Голч нас

 
0X
    

- Өсөн нэмэгдэх давтамжийг таллан хуваасан утгыг агуулж  

           байгаа интервалын эх  

 d       - Медианы интервалын урт  

             nP - Хүн амын нийт тоо 

           1if
  
- Медианы өмнөх өсөн нэмэгдэх давтамж 

 iP
     

- Медианы давтамж 

 

 

-1 -2 -3

0-4 234,2 234,2

5-9 271,9 506,1

10-14 320,6 826,7

15-19 296,5 1123,2

20-24 269,2 1392,4

25-29 233,9 1626,3

30-34 201,2 1827,5

35-39 183,8 2011,3

40-44 150,4 2161,7

45-49 103,1 2264,8

50-54 70,3 2335,1

55-59 58,9 2394,0

60-64 50,1 2444,1

65-69 37,0 2481,1

70 á à ò¿¿í ýýñ 

äýýø
52,0 2533,1

Á¿ãä 2533,1 23628,5

Õ¿í  àì û í  í àñí û  ãî ë ÷è é í  òî î öî î ë î ë , 2008 î í û  ýöñè é í  

áàé äë ààð

Í àñí û  á¿ë ýã

Õ¿í  àì û í  òî î  

/ì ÿí ãààð/

ª ñº í  í ýì ýãäýõ 

äàâòàì æ
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Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: ҮСХ-ны Хүн ам, орон сууцны тооллогоор 10 жил  

тутам, суурин хүн амын жилийн эцсийн мэдээгээр жил бүр тооцно. 

Мэдээллийн задаргаа: Улсын түвшин, бүс, аймаг, нийслэл, хүйсээр тооцох  

боломжтой. 

 

1.7. Хүн амын дундаж наслалт 

 

Тооцох арга зүй: Энэ үзүүлэлтийг тооцоход шинээр төрсөн хүүхдийн төрөх үед 

байсан нас баралтын түвшин уг хүүхдийн амьдралынх нь хугацаанд хэвээр 

хадгалагдаж байх таамаглалыг дэвшүүлнэ. 

 

 
     qx - x-c x+n насны хооронд нас баралтын магадлал  (n px=1- n qx; эсвэл n px+ n qx=1) 

lх - х насандаа амьд байгаа хүний тоо (1x=1x-n * nPx-n) 

ndx - Яг х буюу х+n насандаа нас барсан хүний тоо (n dx=1x-1x+n) 

nax - x-ээс х+n насны нас барагсдын х-ээс х+n насны интервалд амьд байсан 

хугацааны  тэнцвэрт харьцаа (Ихэнхи насны бүлэгт 0.5 тохирдог хэдий ч насны 

бүлгийн хувьд өөр харьцаа авах шаардлагатай. Ихэвчлэн а0=0.3; 4a1=0.4; тус тус 

байдаг ч нас баралтын түвшин доогуур орны хувьд а0=0.1; гэж авах нь тохиромжтой) 

nLх - х-ээс х+n насны хооронд үргэлжлэн амьдрах хүн жилийн тоо (nLх = n * (Lх+n + 

naх * ndх)) 

xT - х наснаас хойш үргэлжлэн амьдрах хүн жилийн нийлбэр ( ;xnxx nLTT   ) 

xe - х насны хүний үргэлжлэн амьдрах дундаж жил 

      

;
1x

x

x

T
e 

 
 

Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: ҮСХ-ны Суурин хүн амын жилийн эцсийн тайлан, 

Хүн амын ердийн хөдөлгөөний хагас жил, жилийн тайлан мэдээгээр, Хүн амын 

өвчлөл, эндэгдлийн сарын мэдээ (ЭМЯ), Хүн амын нас баралтын тайлан мэдээгээр 

жил бүр тооцно. 

--------- ------ ------------ --------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ------------ ---------

Age, Width,

x n nMx     nax nqx  lx ndx nLx 5Px  Tx  ex

--------- ------ ------------ --------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ------------ ---------

0 1 0.03419 0.138 0.03321 100,000 3,321 97,138 0.96226 6,584,573 65.85

1 4 0.00290 1.552 0.01150 96,679 1,112 383,994 0.99189 6,487,435 67.10

5 5 0.00051 2.500 0.00253 95,567 242 477,229 0.99763 6,103,442 63.87

10 5 0.00044 2.500 0.00221 95,325 211 476,096 0.99694 5,626,212 59.02

15 5 0.00078 2.500 0.00391 95,114 372 474,639 0.99429 5,150,116 54.15

20 5 0.00151 2.500 0.00751 94,742 712 471,930 0.99060 4,675,477 49.35

25 5 0.00227 2.500 0.01130 94,030 1,062 467,496 0.98679 4,203,547 44.70

30 5 0.00305 2.500 0.01515 92,968 1,408 461,320 0.98186 3,736,051 40.19

35 5 0.00428 2.500 0.02119 91,560 1,940 452,950 0.97400 3,274,731 35.77

40 5 0.00628 2.500 0.03092 89,620 2,771 441,174 0.96264 2,821,781 31.49

45 5 0.00900 2.500 0.04402 86,849 3,823 424,691 0.94657 2,380,607 27.41

50 5 0.01307 2.500 0.06328 83,027 5,254 401,998 0.92691 1,955,917 23.56

55 5 0.01744 2.500 0.08356 77,773 6,499 372,616 0.89196 1,553,918 19.98

60 5 0.02890 2.500 0.13476 71,274 9,605 332,358 0.83860 1,181,302 16.57

65 5 0.04252 2.500 0.19219 61,669 11,852 278,715 0.67169 848,944 13.77

70    + 0.08736 11.447 1.00000 49,817 49,817 570,229  570,229 11.45

         

         

         

         

         

        

--------- ------ ------------ --------------- ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- ------------ ---------
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Мэдээллийн задаргаа: Улсын түвшин, аймаг, нийслэл, хүйсээр тооцох боломжтой. 

Мэдээллийн тархаалт: ҮСХ-ны Статистикийн эмхтгэл 

 

1.8. Хүн амын нас, хүйсийн суварга 

 

Тооцох арга зүй: Суваргын баруун, зүүн талд хүйсээр ялган, насны бүлгийн хувьд 

хамгийн залуугаас эхлэн өсөх дарааллаар доороос дээш суварган хэлбэртэй байна. Хүн 

амын нас, хүйсийн суваргыг зурахдаа хүн амын бодит тоо болон нийт хүн амд эзлэх 

хувийн жингээр зурна. Хувийн жингээр зурахдаа нийт хүн амыг 100 хувь гэж тооцно. 

 

 

Зураг 1. Хүн амын нас хүйсийн суварга 

 
 

Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: ҮСХ-ны Хүн ам, орон сууцны тооллогоор 10 жил  

тутам, суурин хүн амын жилийн эцсийн мэдээгээр жил бүр тооцно. 

Мэдээллийн задаргаа: Улсын түвшин, бүс, аймаг, нийслэлээр тооцох боломжтой 

Мэдээллийн тархаалт: ҮСХ-ны Статистикийн эмхтгэл 

 

1.9. Хүн амын хүйсийн харьцаа 

 

Тооцох арга зүй: Тухайн оны эрэгтэй хүн амын нийт тоог эмэгтэй хүн амын нийт 

тоонд харьцуулж 100-гаар үржүүлнэ. 

 
  ХХ    - Хүйсийн харьцаа 

ХА(эр) - Эрэгтэй хүн амын нийт тоо  

ХА(эм) - Эмэгтэй хүн амын нийт тоо  
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ХХ  = 
ХА(эр) 

*100 
ХА(эм) 
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Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: ҮСХ-ны Хүн ам, орон сууцны тооллогоор 10 жил  

тутам, суурин хүн амын жилийн эцсийн мэдээгээр жил бүр тооцно. 

Мэдээллийн задаргаа: Улсын түвшин, бүс, аймаг, нийслэлээр тооцох боломжтой. 

 

1.10. Хүүхэд-эмэгтэйчүүдийн харьцаа 

 

Тооцох арга зүй: Тухайн оны 5 хүртэлх насны хүүхдийн тоог 15-49 насны 

эмэгтэйчүүдийн тоонд харьцуулж, 1000-аар үржүүлнэ. 

 
ХЭХ - Хүүхэд-эмэгтэйчүүдийн харьцаа 

ХА (5 хүртэлх) - 5 хүртэлх насны хүүхдийн тоо 

ХА(     )
эм

 - 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн тоо 

 

Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: ҮСХ-ны Хүн ам, орон сууцны тооллогоор 10 жил  

тутам, суурин хүн амын жилийн эцсийн мэдээгээр жил бүр тооцно. 

Мэдээллийн задаргаа: Улсын түвшин, бүс, аймаг, нийслэлээр тооцох боломжтой. 

 

1.11. Хүн ам зүйн ачаалал 

 

Тооцох арга зүй: Хүүхэд буюу 0-14 нас, хөгшид буюу 65 ба түүнээс дээш настай 

хүн амын тооны нийлбэрийг хөдөлмөрийн насны хүн ам буюу 15-64 насны хүн амын 

тоонд харьцуулж, 100-гаар үржүүлж тооцно. Монгол Улсын хөдөлмөрийн хуулиар 

хөдөлмөрийн насны хүн амын насыг тодорхойлохдоо эмэгтэй нь 15-55, эрэгтэй нь 15-60 

гэсэн байдаг. 

 
ХАЗА  - Хүн ам зүйн ачаалал 

ХА (0-14) -  0-14 насны хүн амын тоо 

ХА(65+) - 65  ба түүнээс дээш насны хүн амын тоо 

ХА (15-64) - 15-64 насны хүн амын тоо  

 

Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: ҮСХ-ны Хүн ам, орон сууцны тооллогоор 10 жил  

тутам, суурин хүн амын жилийн эцсийн мэдээгээр жил бүр тооцно. 

Мэдээллийн задаргаа: Улсын түвшин, бүс, аймаг, нийслэл, хүйсээр тооцох  

           боломжтой. 

1.12. Хүн амын нягтрал 

 

Тооцох арга зүй: Тухайн оны суурин хүн амын тоог нутаг дэвсгэрийн талбайн 

хэмжээнд харьцуулж тодорхойлно. 

 = 
ХА (15-64) 

 ХАЗА 
ХА (0-14) + ХА(65+) 

*100 

ХЭХ  = 
ХА (5 хүртэлх) 

 *1000 
ХА(     )

эм   
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ХА(няг) – Хүн амын нягтрал 

ХА(с) - Суурин хүн амын тоо  

НДХ - Нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээ 

 

Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: ҮСХ-ны Хүн ам, орон сууцны тооллогоор 10 жил  

тутамд, суурин хүн амын жилийн эцсийн мэдээгээр, Газрын харилцаа, геодези,   

зураг зүйн газрын Газар нутгийн хэмжээг ашиглан, жил бүр тооцно. 

Мэдээллийн задаргаа: Улсын түвшин, бүс, аймаг, нийслэлээр тооцох боломжтой. 

Мэдээллийн тархаалт: ҮСХ-ны Статистикийн эмхтгэл 

2. ТӨРӨЛТИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

2.1.  Төрөх үеийн хүйсийн харьцаа 

 

 Тооцох арга зүй: Тухайн онд амьд төрсөн эрэгтэй хүүхдийн тоог эмэгтэй хүүхдийн 

тоонд харьцуулж, 100-гаар үржүүлнэ. 

 
ХХ (т.үе) – Төрөх үеийн хүйсийн харьцаа 

ХА (эр) - Тухайн жилд амьд төрсөн эрэгтэй хүүхдийн тоо  

ХА (эм)  - Тухайн жилд амьд төрсөн эмэгтэй хүүхдийн тоо  

 

 Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: ҮСХ-ны Хүн ам, орон сууцны тооллогоор 10 жил  

тутам, суурин хүн амын жилийн эцсийн мэдээгээр жил бүр тооцно. 

Мэдээллийн задаргаа: Улсын түвшин, бүс, аймаг, нийслэлээр тооцох боломжтой. 

 

2.2.  Төрөлтийн ерөнхий коэффициент    

 

Тооцох арга зүй: Тухайн онд амьд төрсөн нийт хүүхдийн тоог хүн амын жилийн дундаж 

тоонд харьцуулж, 1000-аар үржүүлнэ. 

 ТЕК - Төрөлтийн ерөнхий коэффициент 

АТ   - Тухайн жилд амьд төрсөн нийт хүүхдийн тоо  

ХА(дун) - Хүн амын жилийн дундаж тоо  

 

Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: ҮСХ-ны Суурин хүн амын жилийн эцсийн мэдээ,   

Хүн амын ердийн хөдөлгөөний хагас жил, жилийн мэдээгээр, Хүн амын өвчлөл,    

эндэгдлийн сарын мэдээ (ЭМЯ), Хүн амын нас баралтын тайлан мэдээгээр жил  

бүр тооцно. 

Мэдээллийн задаргаа: Улсын түвшин, бүс, аймаг, нийслэлээр тооцох боломжтой. 

ТЕК  = 
АТ 

ХА(дун) 
 

*1000 

ХХ (т.үе)  
= 

ХА (эр) 

ХА (эм) 
 

*100 

ХА(няг.)  
= 

ХА(с) 

НДХ 
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Мэдээллийн тархаалт: ҮСХ-ны Статистикийн эмхтгэл 

 

2.3.  Төрөлтийн тусгай коэффициент 

 
Тооцох арга зүй: Тухайн жилд амьд төрсөн нийт хүүхдийн тоог төрөх насны буюу 

15-49 насны нийт эмэгтэйчүүдийн тоонд харьцуулж, 1000-аар үржүүлнэ. 

 
ТТК - Төрөлтийн тусгай коэффициент 

АТ   - Тухайн жилд амьд төрсөн нийт хүүхдийн тоо  

ХА(     )
эм

  –Тухайн жилийн 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн тоо 

 

Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: ҮСХ-ны Суурин хүн амын жилийн эцсийн мэдээ,   

Хүн амын ердийн хөдөлгөөний хагас жил, жилийн мэдээгээр, Хүн амын өвчлөл, 

эндэгдлийн сарын мэдээ (ЭМЯ), Хүн амын нас баралтын тайлан мэдээгээр жил 

бүр тооцно. 

Мэдээллийн задаргаа: Улсын түвшин, бүс, аймаг, нийслэлээр тооцох боломжтой. 

Мэдээллийн тархаалт: ҮСХ-ны Статистикийн эмхтгэл 

 
2.4.  Насны бүлэг дэх төрөлтийн коэффициент  

 

Тооцох арга зүй: Тухайн насны бүлэг дэх эмэгтэйчүүдийн амьд төрүүлсэн 

хүүхдийн тоог мөн насны бүлгийн эмэгтэйчүүдийн тоонд харьцуулж, 1000-аар үржүүлнэ. 

 
 

НБТК     - Насны бүлэг дэх төрөлтийн коэффициент 

АТ х-нас   - Тухайн жилийн Х-насны бүлгийн эмэгтэйчүүдийн амьд төрүүлсэн  

                 хүүхдийн тоо  

ХАх нас
эм

  - Тухайн жилийн Х-насны бүлгийн эмэгтэйчүүдийн тоо 

 

Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: ҮСХ-ны Суурин хүн амын жилийн эцсийн мэдээ,   

Хүн амын ердийн хөдөлгөөний хагас жил, жилийн мэдээгээр, Хүн амын өвчлөл,   

эндэгдлийн сарын мэдээ (ЭМЯ), Хүн амын нас баралтын тайлан мэдээгээр жил  

бүр тооцно. 

 

Мэдээллийн задаргаа: Улсын түвшин, бүс, аймаг, нийслэлээр тооцох боломжтой. 

Мэдээллийн тархаалт: ҮСХ-ны Статистикийн эмхтгэл 

 

 

 

 

НБТК  = 

АТ х-нас 

ХАх нас
эм   

*1000 

ТТК  = 
АТ  

ХА(     )
эм   

*100
0 
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2.5.  Төрөлтийн нийлбэр коэффициент  

 

Тооцох арга зүй: Насны бүлэг дэх төрөлтийн коэффициентүүдийн нийлбэрийг 

насны бүлгийн интервалын уртаар үржүүлж, 1000-д хуваана. 

 ТНК – Төрөлтийн нийлбэр коэффициент 

n -  НБТК-ийг тооцсон насны бүлгийн интервалын урт   

НБТК - Насны бүлэг дэх төрөлтийн коэффициент

 

Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: ҮСХ-ны Суурин хүн амын жилийн эцсийн мэдээ,  

хүн амын ердийн хөдөлгөөний хагас жил, жилийн мэдээгээр жил бүр тооцно. 

Мэдээллийн задаргаа: Улсын түвшин, бүс, аймаг, нийслэлээр тооцох боломжтой. 

Мэдээллийн тархаалт: ҮСХ-ны Статистикийн эмхтгэл 

 

2.6.  Нөхөн үржихүйн бохир коэффициент 

  

Тооцох арга зүй: Төрүүлсэн охидын тоогоор тооцсон насны бүлэг дэх төрөлтийн 

коэффициентүүдийн нийлбэрийг насны бүлгийн интервалын уртаар үржүүлж, 1000-д 

хуваана.  
 

 НҮБК - Нөхөн үржихүйн бохир коэффициент 

      n  - Насны бүлгийн интервалын урт

  НБТК(эмэгтэй)  – Төрүүлсэн охидын тоогоор òîîöñîí насны бүлгээрх   

                         төрөлтийн коэффициент 

 

 

 

Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: ҮСХ-ны Суурин хүн амын жилийн эцсийн мэдээ,   

Хүн амын ердийн хөдөлгөөний хагас жил, жилийн мэдээгээр, Хүн амын өвчлөл,   

эндэгдлийн сарын мэдээ (ЭМЯ), Хүн амын нас баралтын тайлан мэдээгээр жил 

бүр тооцно. 

Мэдээллийн задаргаа: Улсын түвшин, бүс, аймаг, нийслэлээр тооцох боломжтой. 

 

2.7. Нөхөн үржихүйн цэвэр коэффициент 

 

Тооцох арга зүй: Төрүүлсэн охидын тоогоор тооцсон насны бүлэг дэх төрөлтийн 

коэффициентийг төрсөн охидын амьд байх магадлалаар үржүүлж, нийлбэрийг насны 

бүлгийн интервалын уртаар үржүүлж, 1000-д хуваана. Энэ үзүүлэлт нь НҮБК-той 

агуулгын хувьд ойролцоо боловч түүнээс үргэлж бага байна. 

НҮБК  = 

n*∑НБТК(эмэгтэй) 

1000 

ТНК  = 

n*∑НБТК  

1000 
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НҮЦК - Нөхөн үржихүйн цэвэр коэффициент 

      n  - Насны бүлгийн интервалын урт 

Lх/Eо - охидын төрснөөс хойш эхийн насанд хүртэл амьд байх магадлал 

НБТК(эм)  - Төрүүлсэн охидын тоогоор тооцсон насны бүлгээрх төрөлтийн  коэффициент 

 

   

Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: ҮСХ-ны Суурин хүн амын жилийн эцсийн мэдээ,   

Хүн амын ердийн хөдөлгөөний хагас жил, жилийн мэдээгээр, Хүн амын өвчлөл, 

эндэгдлийн сарын мэдээ (ЭМЯ), Хүн амын нас баралтын тайлан мэдээгээр жил 

бүр тооцно. 

Мэдээллийн задаргаа: Улсын түвшин, бүс, аймаг, нийслэлээр тооцох боломжтой. 

Мэдээллийн тархаалт: ҮСХ-ны НҮЭМ-ийн судалгаа 

3. НАС БАРАЛТЫН  ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

 

3.1.  Нас баралтын ерөнхий коэффициент 

 

Тооцох арга зүй: Тухайн жилд нас барсан нийт хүний тоог хүн амын жилийн 

дундаж тоонд харьцуулж, 1000-аар үржүүлнэ. 

  
НБЕК - Нас баралтын ерөнхий коэффициент 

 НБТ  - Тухайн жилд нас барсан нийт хүний тоо  

ХА(дун) - Хүн амын жилийн дундаж тоо  

 

Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: ҮСХ-ны Суурин хүн амын жилийн эцсийн мэдээ,   

Хүн амын ердийн хөдөлгөөний хагас жил, жилийн мэдээгээр, Хүн амын өвчлөл, 

эндэгдлийн сарын мэдээ (ЭМЯ), Хүн амын нас баралтын тайлан мэдээгээр жил 

бүр тооцно. 

Мэдээллийн задаргаа: Улсын түвшин, бүс, аймаг, нийслэлээр тооцох боломжтой. 

Мэдээллийн тархаалт: ҮСХ-ны Статистикийн эмхтгэл 

 

3.2.   Насны бүлэг дэх нас баралтын  коэффициент 

 

Тооцох арга зүй: Тухайн насны бүлэгт нас барсан хүний тоог тухайн насны 

бүлгийн хүн амын тоонд харьцуулж, 1000-аар үржүүлнэ.  

 

НБНБК  
= 

НБТ х-нас  

ХА х-нас 

*1000 

НБЕК  
= 

НБТ 

ХА(дун) 
 

*1000 

НҮЦК  = 

n*∑НБТК(эм) *Lх/Eо  

1000 
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НБНБК  -  Насны бүлгээрх нас баралтын коэффициент 

НБТ х-нас - Тухайн жилд Х-насандаа нас барсан хүний тоо  

ХА х-нас      - Тухайн жилийн Х-насны хүн амын тоо 

 

Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: ҮСХ-ны Суурин хүн амын жилийн эцсийн мэдээ,   

Хүн амын ердийн хөдөлгөөний хагас жил, жилийн мэдээгээр, Хүн амын өвчлөл, 

эндэгдлийн сарын мэдээ (ЭМЯ), Хүн амын нас баралтын тайлан мэдээгээр жил 

бүр тооцно. 

Мэдээллийн задаргаа: Улсын түвшингээр тооцох боломжтой. 

4. ГЭРЛЭЛТ, ГЭР БҮЛ ЦУЦЛАЛТЫН  ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

 

4.1.  Гэрлэлтийн дундаж нас 

 

Тооцох арга зүй: Насны бүлэг дэх гэрлэсэн хүн амын тоог гэрлэх үеийн насны 

бүлгийн дундаж утгаар үржүүлж, нийлбэрийг  гэрлэгчдийн нийт тоонд харьцуулж тооцно.

  

 

 
 

ГДН   -  Гэрлэлтийн дундаж нас 

Гi         - i насны бүлгийн гэрлэсэн хүн амын тоо 

НБДi  - i  гэрлэх үеийн  насны бүлгийн дундаж утга 

ГТ    -  Гэрлэгчдийн нийт тоо  

 

Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: ҮСХ-ны Хүн ам, орон сууцны тооллогоор 10 жил  

тутам, ҮСХ-ны НҮЭМ-ийн судалгаа явагдсан жилээр, 5 жил тутамд тооцно. 

 

Мэдээллийн задаргаа: Улсын түвшин, бүс, аймаг, нийслэлээр тооцох боломжтой. 

Мэдээллийн тархаалт: ҮСХ-ны Хүн ам, орон сууцны тооллого, НҮЭМ-ийн  

судалгаа 

 

4.2.  Гэрлэлтийн ерөнхий коэффициент 

 

Тооцох арга зүй: Тухайн жилийн гэрлэлтийн нийт тоог (анхны болон дахин гэрлэлт 

орсон)  хүн амын жилийн дундаж тоонд харьцуулж, 1000-аар үржүүлнэ.  

 
ГЕК -  Гэрлэлтийн ерөнхий коэффициент 

ГТ   - Тухайн жилийн гэрлэлтийн нийт тоо  

ХА(дун) - Хүн амын жилийн дундаж тоо  

 

 
= 

ГТ 

ХА(дун) 

 

*1000 ГЕК  

ГДН  = 
∑(Ãi * НБДi ) 

 
ГТ 
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Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: ҮСХ-ны Хүн ам, орон сууцны тооллогоор 10 жил  

тутам, Суурин хүн амын жилийн эцсийн тайлан, Хүн амын ердийн хөдөлгөөний  

хагас жил, жилийн тайлан мэдээгээр жил бүр тооцно.  

Мэдээллийн задаргаа: Улсын түвшин, бүс, аймаг, нийслэл, хүйсээр тооцох  

боломжтой. 

Мэдээллийн тархаалт: ҮСХ-ны Статистикийн эмхтгэл 

 

4.3.  Гэрлэлтийн тусгай коэффициент 

 

Тооцох арга зүй: Тухайн жилийн гэрлэлтийн нийт тоог 15 буюу түүнээс дээш 

насны хүн амын тоонд харьцуулж, 1000-аар үржүүлнэ. 

 ГТК - Гэрлэлтийн тусгай коэффициент  

ГТ   - Тухайн жилийн гэрлэлтийн нийт тоо  

ХА(15+) - 15 ба түүнээс дээш насны хүн амын тоо  

 

Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: ҮСХ-ны Хүн ам, орон сууцны тооллогоор 10 жил  

тутам тооцно. 

Мэдээллийн задаргаа: Улсын түвшин, бүс, аймаг, нийслэл, хүйсээр тооцох  

боломжтой. 

Мэдээллийн тархаалт: ҮСХ-ны Хүн ам, орон сууцны тооллого 

 

4.4.  Нас, хүйсийн бүлэг дэх гэрлэлтийн коэффициент 

 

Тооцох арга зүй: Тухайн насны бүлэг дэх гэрлэсэн хүний тоог тухайн насны 

бүлгийн хүн амын тоонд харьцуулж, 1000-аар үржүүлнэ.  

 
НБГК     - Насны бүлэг дэх гэрлэлтийн коэффициент  

ГТ (х-нас) - Х насандаа гэрлэсэн хүний тоо  

ХА(х-нас) - Х настай хүн амын тоо  

 

Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: ҮСХ-ны Хүн ам, орон сууцны тооллогоор 10 жил  

тутам тооцно. 

Мэдээллийн задаргаа: Улсын түвшин, бүс, аймаг, нийслэл, хүйсээр тооцох      

боломжтой. 

Мэдээллийн тархаалт: ҮСХ-ны Хүн, орон сууцны тооллого 

 

 

 

 = 

ГТ (х-нас) 

ХА(х-нас) 

*1000 НБГК 

 
= 

ГТ 

ХА(15+) 
*1000 ГТК 
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4.5. Дахин гэрлэлтийн ерөнхий коэффициент 

 

Тооцох арга зүй: Тухайн жилийн дахин гэрлэлтийн нийт тоог хүн амын жилийн 

дундаж тоонд харьцуулж, 1000-аар үржүүлнэ.  

 
ДГК  - Дахин гэрлэлтийн коэффициент  

ДГТ - Тухайн жилийн дахин гэрлэлтийн нийт тоо  

ХА(дун) - Хүн амын жилийн дундаж тоо  

 

Мэдээллийн задаргаа: Улсын түвшин, бүс, аймаг, нийслэл, хүйсээр тооцох      

боломжтой. 

 

4.6.  Салалтын ерөнхий коэффициент 

 

Тооцох арга зүй: Тухайн жилийн салалтын нийт тоог хүн амын жилийн дундаж 

тоонд харьцуулж, 1000-аар үржүүлнэ. 

 СЕК - Салалтын ерөнхий коэффициент  

 СТ  - Тухайн жилийн салалтын нийт тоо   

ХА(дун) - Хүн амын жилийн дундаж тоо  

 

 

Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: ҮСХ-ны Хүн ам, орон сууцны тооллогоор 10 жил  

тутам, Суурин хүн амын оны жилийн эцсийн тайлан, Хүн амын ердийн  

хөдөлгөөний хагас жил, жилийн тайлан мэдээгээр жил бүр тооцно. 

Мэдээллийн задаргаа: Улсын түвшин, бүс, аймаг, нийслэлээр тооцох боломжтой. 

Мэдээллийн тархаалт: ҮСХ-ны Статистикийн эмхтгэл 

 

4.7.  Салалтын тусгай коэффициент 

 

Тооцох арга зүй: Тухайн жилийн салалтын нийт тоог 15 буюу түүнээс дээш насны 

хүн амын тоонд харьцуулж, 1000-аар үржүүлнэ. 

 
СТК - Салалтын тусгай коэффициент  

СТ   - Тухайн жилийн салалтын нийт тоо  

ХА(15+) - 15 ба түүнээс дээш насны хүн амын тоо  

  

 = 
СТ 

ХА(15+) 

*1000 СТК 

 
= 

СТ 

ХА(дун) 
 

*1000 СЕК 

 = 
ДГТ 

ХА(дун) 
 

*1000 ДГК  
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Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: ҮСХ-ны Хүн ам, орон сууцны тооллогоор 10 жил  

тутам тооцно. 

Мэдээллийн задаргаа: Улсын түвшин, бүс, аймаг, нийслэлээр тооцох боломжтой. 

Мэдээллийн тархаалт: ҮСХ-ны Хүн ам, орон сууцны тооллого 

 

4.8.  Нас, хүйсийн бүлэг дэх салалтын коэффициент 

 

Тооцох арга зүй: Тухайн насны бүлэг дэх гэр бүл салсан хүний тоог тухайн насны 

бүлгийн хүн амын тоонд харьцуулж, 1000-аар үржүүлнэ.  

 
НБСК     - Насны бүлэг дэх салалтын коэффициент  

СТ (х-нас) - Х насандаа гэр салсан хүний тоо  
ХА(х-нас)  - Х настай хүн амын тоо  

 

Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: ҮСХ-ны Хүн ам, орон сууцны тооллогоор 10 жил  

тутам тооцно. 

Мэдээллийн задаргаа: Улсын түвшин, бүс, аймаг, нийслэл, хүйсээр тооцох      

боломжтой. 

Мэдээллийн тархаалт: ҮСХ-ны Хүн ам, орон сууцны тооллого 

 

5. ШИЛЖИХ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

ДОТООД ШИЛЖИХ ХӨДӨЛГӨӨН 

5.1.  Дотоод шилжин  ирэлтийн коэффициент 

Тооцох арга зүй: Тухайн онд тодорхой нутаг дэвсгэрээс шилжин ирсэн хүн амын 

тоог хүн амын жилийн дундаж тоонд харьцуулж, 1000-аар үржүүлнэ. 

           
 

ШИК - Шилжин ирэлтийн коэффициент  

ХА(ш.и) - Шилжин ирсэн хүн амын тоо 

ХА(дун) - Хүн амын жилийн дундаж тоо  

 

Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: ҮСХ-ны Хүн ам, орон сууцны тооллогоор 10 жил  

тутам, суурин хүн амын жилийн эцсийн Нийслэл, аймаг хооронд шилжин  

суурьшсан хүн амын тайлангаар  жил тооцно.  

Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: ҮСХ-ны Хүн ам, орон сууцны тооллогоор 10 жил 

тутам тооцно. 

        Мэдээллийн задаргаа: Улсын түвшин, бүс, аймаг, нийслэлээр тооцох боломжтой. 

 

 = 

ХА(ш.и)  

ХА(дун) 

 

*1000 ШИК 

 = 
СТ (х-нас) 

ХА(х-нас) 
*1000 НБСК  
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5.2.  Дотоод шилжин явалтын коэффициент 

 

Тооцох арга зүй: Тухайн онд тодорхой нутаг дэвсгэрээс шилжин явсан хүн амын 

тоог хүн амын жилийн дундаж тоонд харьцуулж, 1000-аар үржүүлнэ. 

 
ШЯК - Шилжин явалтын коэффициент  

ХА(ш.я) - Шилжин явсан хүн амын тоо 

ХА(дун) - Хүн амын жилийн дундаж тоо  

   

Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: ҮСХ-ны Хүн ам, орон сууцны тооллогоор 10 жил  

тутам, суурин хүн амын жилийн эцсийн Нийслэл, аймаг хооронд шилжин  

суурьшсан хүн амын тайлангаар  жил тооцно.  

         Мэдээллийн задаргаа: Улсын түвшин, бүс, аймаг, нийслэлээр тооцох боломжтой. 

 

5.3.  Дотоод шилжих хөдөлгөөний цэвэр  коэффициент    

 

Тооцох арга зүй: Тодорхой нутаг дэвсгэрт шилжин ирэгчдийн тооноос шилжин 

явагчдын тоог хасч, хүн амын жилийн дундаж тоонд харьцуулж, 1000-аар үржүүлнэ. 

Шилжин ирэгчид, шилжин явагчдын тооноос шалтгаалж энэ коэффициент нь эерэг, сөрөг 

аль  нь ч байж болно.  

 
ШХЦК - Шилжих хөдөлгөөний цэвэр коэффициент   

ХА(ш.и) - Шилжин ирсэн хүн амын тоо 

ХА(ш.я) - Шилжин явсан хүн амын тоо 

ХА(дун) - Хүн амын жилийн дундаж тоо  

 

Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: ҮСХ-ны Хүн ам, орон сууцны тооллогоор 10 жил  

         тутам, суурин хүн амын жилийн эцсийн Нийслэл, аймаг хооронд шилжин           

         суурьшсан хүн амын тайлан  жил тооцно. 

Мэдээллийн задаргаа: Улсын түвшин, бүс, аймаг, нийслэлээр тооцох боломжтой. 

 

ГАДААД ШИЛЖИХ ХӨДӨЛГӨӨН 

Гадаад шилжих хөдөлгөөний статистикийн үндсэн үзүүлэлтэд дараах үзүүлэлтүүдийг 

хамруулна. Үүнд: 

5.4. Гадаадаас шилжин ирсэн хүн амын тоо 

5.5. Гадаадад шилжин явсан хүн амын тоо 

5.6. Гадаад шилжих хөдөлгөөнд оролцогчдын тооны өөрчлөлт 

 

 = 
ХА(ш.и) – ХА(ш.я) 

ХА(дун) 
 

*1000 ШХЦК 

 = 
ХА(ш.я) 

ХА(дун) 
 

*1000 ШЯК 



 

26 
 

5.4. Гадаадаас шилжин ирсэн хүн амын тоо (ХА(г.ш.и)):  

 

Тооцох арга зүй: Тухайн жилд 183 хоногоос дээш хугацаагаар гадаадад оршин 

сууж байгаад эх орондоо байнга оршин суухаар ирж буй Монгол Улсын иргэн болон 

Монгол Улсад байнга оршин суухаар 183 хоногоос дээш хугацаагаар ирж буй гадаадын 

иргэн, харьяалалгүй хүний тооны нийлбэр байна.  

Гадаадаас шилжин ирэлтийн коэффициент: 1000 хүн тутамд ногдох гадаадаас 

шилжин ирсэн хүн амын харьцангуй хэмжигдэхүүн байх бөгөөд промиллээр 

илэрхийлэгдэнэ. 

ГШИК  
ХА(г ш и)

ХА(дундаж)
      

 

ГШИК    - Гадаадаас шилжин ирэлтийн коэффициент  

ХА(г.ш.и)  - Гадаадаас шилжин ирсэн хүн амын тоо   

ХА(дун) - Хүн амын жилийн дундаж тоо 

 

Мэдээллийн эх үүсвэр: Гадаадаас шилжин ирсэн хүн амын үзүүлэлтийг дараах 

мэдээллийн эх үүсвэрийг ашиглан тооцно. Үүнд: 

 

1. Хүн ам, орон сууцны тооллогын тухай хуулийн дагуу 10 жил тутам зохион 

байгуулагддаг Хүн ам, орон сууцны тооллого;  

2. Хүн ам, өрхийн бүртгэлийн дэвтэр, Үндэсний Статистикийн Хорооны даргын 

01/133 тоот тушаал, 2011 он; 

3. Хил хамгаалах байгууллагын хилээр нэвтэрсэн зорчигчдын бүртгэл, мэдээлэл; 

4. Гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагын гадаадын 

иргэдэд оршин суух зөвшөөрөл олгох бүртгэл, мэдээлэл; 

5. Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын Засгийн 

газрын тэтгэлгээр их, дээд сургууль, коллежид суралцаж байгаа гадаадын иргэн,  

харьяалалгүй хүний бүртгэл, мэдээлэл; 

6. Хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын Монгол 

Улсад хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний 

бүртгэл, мэдээлэл; 

7. Бусад эх үүсвэр (Тусгайлсан судалгаа, олон улсын байгууллагын тоо мэдээлэл, 

иргэний бүртгэл, олон улсын байгууллагын болон хувийн шугамаар гадаадад 

суралцаж буй Монгол Улсын иргэн, Монгол Улсад суралцаж буй гадаадын иргэн, 

харьяалалгүй хүний мэдээлэл зэрэг шаардлагатай үед бүх төрлийн мэдээллийн 

холбогдох эх үүсвэрийг ашиглана.)  
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5.5. Гадаадад шилжин явсан хүний тоо (ХА(г.ш.я)):  

Тооцох арга зүй: Эх орондоо байнга оршин сууж байгаад гадаадад 183 хоногоос 

дээш хугацаагаар шилжин явж буй Монгол Улсын иргэн болон Монгол Улсад байнга 

оршин сууж байгаад гадаадад 183 хоногоос дээш хугацаагаар явж буй гадаадын иргэн, 

харьяалалгүй хүний тооны нийлбэр байна.  

Гадаадад шилжин явалтын коэффициент: 1000 хүн тутамд ногдох гадаадад шилжин 

явсан хүн амын харьцангуй хэмжигдэхүүн байх бөгөөд промиллээр илэрхийлэгдэнэ. 

ГШЯК  
ХА(г ш я)

ХА(дундаж)
      

 

ГШЯК   - Гадаадад шилжин явалтын коэффициент  

ХА(г.ш.я) - Гадаадад шилжин явсан хүн амын тоо   

ХА(дун) - Хүн амын жилийн дундаж тоо  

  

Мэдээллийн эх үүсвэр: Гадаадад шилжин явсан хүн амын үзүүлэлтийг дараах 

мэдээллийн эх үүсвэрийг ашиглан тооцно. Үүнд: 

 

1. Хүн ам, орон сууцны тооллогын тухай хуулийн дагуу 10 жил тутам зохион 

байгуулагддаг Хүн ам, орон сууцны тооллого;  

2. Хүн ам, өрхийн бүртгэлийн дэвтэр, Үндэсний Статистикийн Хорооны даргын 

01/133 тоот тушаал, 2011 он; 

3. Хил хамгаалах байгууллагын хилээр нэвтэрсэн зорчигчдын бүртгэл, мэдээлэл; 

4. Гадаадын иргэний асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын 

гадаадын иргэдэд оршин суух зөвшөөрөл олгох бүртгэл, мэдээлэл; 

5. Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын 

дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газрын гадаадад оршин суугаа Монгол 

Улсын иргэний бүртгэл, мэдээлэл; 

6. Иргэний бүртгэлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын 

дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газарт бүртгэгддэг ердийн 

хөдөлгөөний бүртгэл, мэдээлэл; 

7. Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын Засгийн 

газрын тэтгэлгээр гадаадын их, дээд сургуульд элсэгч Монгол Улсын иргэний 

бүртгэл, мэдээлэл; 

8. Хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын гадаадад 

хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллаж буй Монгол Улсын иргэний бүртгэл, мэдээлэл; 

9. Бусад эх үүсвэр (Тусгайлсан судалгаа, Олон улсын байгууллагын тоо 

мэдээлэл, иргэний бүртгэл, олон улсын байгууллагын болон хувийн шугамаар 

гадаадад суралцаж буй Монгол Улсын иргэн, Монгол Улсад суралцаж буй 

гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүний мэдээлэл зэрэг шаардлагатай үед бүх 

төрлийн мэдээллийн холбогдох эх үүсвэрийг ашиглана.)  
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5.6. Гадаад шилжих хөдөлгөөнд оролцогчдын тооны өөрчлөлт:  

Тооцох арга зүй: Гадаадаас шилжин ирсэн хүн ам, гадаадад шилжин явсан хүн 

амын тооны зөрүү байна.  

Гадаад шилжих хөдөлгөөний цэвэр коэффициент: Гадаадаас шилжин ирэлтийн 

болон гадаадад шилжин явалтын коэффициентуудын зөрүүгээр тодорхойлогдоно. 

Гадаадаас шилжин ирэгчид, шилжин явагчдын тооноос шалтгаалж энэ коэффициент 

нь эерэг, сөрөг утгатай байж болно.  

ГШХЦК  ГШИК ГШЯК 

 

ГШХЦК - Гадаад шилжих хөдөлгөөний цэвэр коэффициент   

ГШИК    - Гадаадаас шилжин ирэлтийн коэффициент  

ГШЯК   - Гадаадад шилжин явалтын коэффициент  

6. БУСАД ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

 

6.1.  Хот, суурингийн нийт хүн амд хаягийн бүртгэлгүй оршин сууж буй хүн 

амын эзлэх хувь 

 

Тооцох арга зүй: Хот, сууринд хаягийн бүртгэлгүй оршин сууж буй хүн амын 

тоог хот, суурингийн хүн амын нийт тоонд харьцуулж, 100-гаар үржүүлнэ.  

 
ХАХх.б.г  - Хот, суурингийн нийт хүн амд хаягийн бүртгэлтгүй оршин сууж буй хүн амын 

эзлэх хувь   

ХА (х.б)  - Хоò, суурингийн хаягийн бүртгэлгүй оршин сууж буй хүн амын тоо   

ХА (х,с)  - Хот, суурингийн хүн амын нийт тоо  

 

Мэдээллийн задаргаа: Улсын түвшин, бүс, аймаг, нийслэлээр тооцох боломжтой. 

 

6.2.  Өрхийн ам бүлийн дундаж тоо  

 

Тооцох арга зүй: Өрхөд амьдардаг нийт хүний тоог өрхийн нийт тоонд харьцуулж 

тооцно.  

 
ӨАБТ(дун) - Өрхийн гишүүдийн дундаж тоо   

ХА (ө.а) - Өрхөд амьдардаг хүний тоо   

ӨТ – Өрхийн нийт тоо  

 

Мэдээллийн эх үүсвэр, давтамж: ҮСХ-ны Хүн ам, орон сууцны тооллогоор 10 жил  

тутам тооцно. 

Мэдээллийн задаргаа: Улсын түвшин, бүс, аймаг, нийслэлээр тооцох боломжтой. 

 
= 

ХА (ө.а) 

ӨТ   
ӨАБТ(дун)  

 
= 

ХА (х.б) 

ХА (х.с) 
*100 ХАХх.б.г 
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IV. ХАВСРАЛТ  

 

1. ХҮН АМЫН ӨСӨЛТ БҮТЭЦ 

Хүн амын үндсэн үзүүлэлтүүдийг дээрх аргачлалын дагуу хийсвэр тоо мэдээлэлд 

үндэслэн тооцсон гэж үзье. 

1.1. Жилийн эцсийн хүн амын тоо 

 

 ( )     (   )  (      ) 

              (         )  (         ) 

n оны жилийн эцсийн хүн амын тоо 1232.4 мянга байна. 

1.2. Тухайн жилийн дундаж хүн амын тоо  

 

Тухайн жилийн эхэнд хүн амын тоо 2635.2 мянга, жилийн эцэст  2683.5  мянга болсон 

гэвэл хүн амын жилийн дундаж тоог дараах байдлаар тооцно. 

 

 
Тухайн хүн амын жилийн дундаж тоо 2659.3 мянга байна. 

 

1.3. Хүн амын жилийн дундаж өсөлтийн хувь 

 

Хүн ам 2000 онд 2356.9 мянган хүн байсан ба 2008 оны жилийн эцсийн байдлаар  2683.5 

мянган хүн болсон гэвэл 2000-2008 оны хоорондох хүн амын жилийн дундаж өсөлтийн 

хувийг дараах байдлаар тооцно.  

 

Хүн ам 2000-2008 оны хооронд жилд дунджаар 1.73 хувиар өссөн байна. 

 

1.4. Хүн амын ердийн цэвэр өсөлт/бууралт 

    

Тухайн жилд шинээр төрсөн хүүхдийн тоо 63768, нас барсан хүний тоо 15413  байсан 

бол хүн амын ердийн цэвэр өсөлтийг дараах байдлаар тооцно. 

 

  
 

Тухайн жилийн хүн амын ердийн цэвэр өсөлт 48355 байна. 

ЕЦӨ(ХА)  = ТТ -  НБТ 

 
= 

2683.5-2356.9 

(2008-2000)*2356.9 
 *100=1.73 ДӨХ  

= 

ХА(т) - ХА(с) 

Х ХА(с) * 
*100 

ХА(дун)  
= 

ХА(ж.эх) +  ХА(ж.эц) 

2 

2635.2+2683.5 
 
= 

2659.3  
= 

2 

= 63768-15413 = 48355 
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1.4.  Хүн амын ердийн цэвэр өсөлт/бууралтын коэффициент 

 

Тухай онд шинээр төрсөн хүүхдийн тоо 63768, нас барсан хүний тоо 15413,  жилийн 

дундаж хүн амын тоо 2,659,347 байсан бол хүн амын ердийн цэвэр өсөлтийг дараах 

байдлаар тооцно. 

 
 

Хүн амын ердийн цэвэр өсөлтийн коэффициент тухайн оны байдлаар 18.2 байгаа нь хүн 

амын тоо 1000 хүн тутамд ойролцоогоор 18-аар нэмэгдэж байгааг харуулж байна. 

 

1.5.  Голч нас 

Хүн амын тоо насны бүлгээр хүснэгтэд өгөгдөв. Эндээс хүн амын голч насыг дараах 

байдлаар тооцно.  

 

25.1
239874
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Хүн амын голч насыг тооцоход 24.8 гарсан нь нийт 

хүн амын тал хувь нь 24.8-аас доош настай, үлдсэн 

тал хувь нь 24.8-аас дээш настай байгааг харуулж 

байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = 
63768-15413 

*1000 
2659347 

 = 18.2 ЕЦӨК(ХА)  = 
ТТ -  НБТ 

*1000 
ХА(дун) 
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1.6.    Дундаж наслалт 

 

Доорх насжилтын хүснэгтээс харахад тухайн оны байдлаар хүн амын дундаж насжилтын 

түвшин 67.23 гарсан нь шинээр төрсөн хүүхэд цаашид дунджаар 67.23 жил амьдрах 

магадлалтай байна гэсэн үзүүлэлт юм. 

 

 
 

 

1.7 .  Хүн амын нас, хүйсийн суварга 

 

Зураг 1. Хүн амын нас хүйсийн суварга, 

 
Суваргаас харвал тухайн онд 15-19 насны хүн амын тоо 10-14 насны хүн амын тооноос 

их байгаа нь сүүлийн жилүүдэд төрөлт буурч, хүн ам идэрших хандлагатай болж байгааг 

харуулж байна.  

 

Õ¿í  àì û í  í àñ-õ¿éñèéí  ñóâðàãà, 2008
Population pyramid, in 2008

Í àñí û  á¿ëýã Age group

Õ¿í èé òî î , ì ÿí . Population, thous.
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1.8 Хүн амын хүйсийн харьцаа 

 

Жилийн эцсийн байдлаар эрэгтэй хүн амын тоо 1309.9 мян, эмэгтэй хүн амын тоо 1373.6 

мян байсан гэвэл хүн амын хүйсийн харьцааг дараах байдлаар тооцно.  

 
Хүйсийн харьцаа 95.4 гарсан нь жилийн эцсийн байдлаар 100 эмэгтэй тутамд 95 эрэгтэй 

ногдож байгааг харуулж байна.  

 

1.9.   Хүүхэд-эмэгтэйчүүдийн харьцаа 

 

Тухайн оны жилийн эцсийн байдлаар 5 хүртэлх насны хүүхдийн тоо 249.3 мян,  15-49 

насны эмэгтэйчүүдийн тоо 811.6 мян байсан гэвэл хүүхэд-эмэгтэйчүүдийн харьцааг 

дараах байдлаар тооцно.  

 
Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн харьцаа 307.2 гарсан нь 15-49 насны 1000 эмэгтэй тутамд 5 

хүртэлх насны 307 хүүхэд ногдож байгааг харуулж байна. 

 

1.10 Хүн ам зүйн ачаалал 

 

Жилийн эцсийн байдлаар  0-14 насны хүн амын тоо 755.2 мян, 15-64 насны хүн амын тоо  

1817.7 мян, 65 ба түүнээс дээш насны хүн амын тоо 110.7 мян байсан гэвэл хүн ам зүйн 

ачааллыг дараах байдлаар тооцно.  

 
Энэ нь жилийн эцсийн байдлаар хөдөлмөрийн насны 100 хүн тутамд хөдөлмөрийн бус 

насны 48 хүн ногдож байгааг харуулж байна.  

 

1.11 Хүн амын нягтрал 

 

Хүн амын тоо 2683.5 мян байсан ба нийт газар нутгийн хэмжээ 1564.1 мян.хавтгай 

дөрвөлжин км гэвэл хүн амын нягтралыг дараах байдлаар тооцно.  

 

ХА(няг.) = 
НДХ 

 
= 

2683.5 

1564.1 
 = 1.72 

ХА(с) 

 
= 

1817.7  

755.2+110.7  
*100= 47.6  

= 
ХА (15-64) 

 ХАЗА 
ХА (0-14) + ХА(65+) 

*100 

 = 
249.3 

*1000=307.2 
811.6 

ХЭХ  = 
ХА (5 хүртлэх) 

 *1000 
ХА(     )

эм   

 
= 

1309.9 
*100= 95.4 

1373.6 
ХХ  = 

ХА(эр) 

ХА(эм) 

*100 
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Хүн амын нягтрал 1.71 гарсан нь 1 хавтгай дөр.км нутаг дэвсгэрт ойролцоогоор 2 хүн 

ногдож байгааг харуулж байна.  

 

2. ТӨРӨЛТИЙН ҮЗҮҮЛҮҮЛЭЛТҮҮД 

 

2.1.  Төрөх үеийн хүйсийн харьцаа 

 

Тухайн ондр шинээр 30.4 мянган эрэгтэй хүүхэд, 29.5 мянган эмэгтэй хүүхэд төрсөн 

гэвэл төрөх үеийн хүйсийн харьцааг дараах байдлаар тооцно.  

 
Төрөх үеийн хүйсийн харьцаа 104.0 гарсан нь тухайн оны байдлаар  шинээр төрсөн 100 

эмэгтэй хүүхэд тутамд 104 эрэгтэй хүүхэд ногдож байгааг харуулж байна.  

 

2.2.  Төрөлтийн ерөнхий коэффициент    

 

Тухайн жилийн дундаж хүн амын тоо 2659.3 мян, төрсөн нийт хүүхдийн тоо 63.8 мян 

байсан гэвэл төрөлтийн ерөнхий коэффициентийг дараах байдлаар тооцно. 

 
Төрөлтийн ерөнхий коэффициент 24.0 гарсан нь тухайн жилийн байдлаар 1 000 хүн 

тутамд шинээр төрсөн 24 хүүхэд ногдож байгааг харуулж байна.     

 

2.3.  Төрөлтийн тусгай коэффициент 

 

Жилийн эцсийн байдлаар 15-49 насны эмэгтэйчүүдийн тоо 755.1 мян, төрөлтийн нийт 

тоо 49.1 мянга байсан гэвэл төрөлтийн тусгай коэффициентийг дараах байдлаар тооцно. 

 
Төрөлтийн тусгай коэффициент 65.0 гарсан нь нөхөн үржихүйн нас (15-49 нас)-ны 1000 

эмэгтэй тутмын 65 нь хүүхэд төрүүлсэн байгааг харуулж байна.     

 

2.4.  Насны бүлэг дэх төрөлтийн коэффициент  

 

Жилийн эцсийн байдлаар 25-29 насны эмэгтэйчүүдийн тоо 134.2 мян, 25-29 насны 

эмэгтэйчүүдийн төрүүлсэн хүүхдийн тоо 16.9 мянга байсан гэвэл насны бүлэг дэх 

төрөлтийн тусгай коэффициентийг дараах байдлаар тооцно. 

755.1 
 

*1000=65.0 
49.1  

ТТК  = 
ТТ  

ХА(     )
эм  

*1000 

 = 
63.8  

2659.3  
*1000 = 24.0 ТЕК  = 

ТТ 

ХА(дун) 
 

*1000 

 
= 

30.4  

29.5  
*100 = 10460 ХХ (т.үе)  = 

ХА (эр) 

ХА (эм) 
 

*100 

 = 
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Насны бүлэг 

Эмэгтэй 

төрөлтийн 

тоо 

Эмэгтэйчүүд-

ийн тоо 

НБТК /эмэгтэй 

төрөлтөөр/

Охидын хувьд 

тооцсон төрснөөс 

хойш эхийн насанд 

хүртэл амьд байх 

магадлал 

1000 эмэгтэйд 

ногдох эхийн нас 

хүртэл амьд байх 

охидын тоо 

-1 -2 (3)=(1)/(2)*1000
(4)=Насжилтын 

хүснэгтээс тооцогдоно
(5)=(4)*(3)

15-19 1458 147859 9.9 0.947638265 9.3

20-24 9837 142957 68.8 0.944404976 65.0

25-29 9688 122003 79.4 0.939353675 74.6

30-34 6214 112440 55.3 0.932544487 51.5

35-39 3181 101692 31.3 0.923163106 28.9

40-44 745 92362 8.1 0.908916726 7.3

45-49 82 80982 1.0 0.887831103 0.9

∑ 253.7 237.6

 
Насны бүлэг дэх төрөлтийн тусгай коэффициент 125.6 байгаа нь 25-29 насны 1000 

эмэгтэй тутмын 126 нь хүүхэд төрүүлсэн байгааг харуулж байна. 

 

2.5.  Төрөлтийн нийлбэр коэффициент 

 

Хүснэгтийн дагуу төрөлтийн нийлбэр коэффициентийг дараах байдлаар тооцно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Төрөлтийн нийлбэр коэффициент 2.1 гарсан нь нэг эмэгтэй нөхөн үржихүйн амьдралын 

хугацаанд дунджаар 2 хүүхэд төрүүлж байна гэсэн үг юм.  

 

2.6.  Нөхөн үржихүйн бохир коэффициент 

 

Хүснэгтийн дагуу нөхөн үржихүйн бохир коэффициенитийг дараах байдлаар тооцно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТНК  = 
n*∑НБТК  

1000 
= 2.1  = 

5*(19.7+125.6+129.2+83.7+41.3+12.4+1.8)  

1000  

 = 
16.9  

134.2 
*1000 = 125.6 НБТК  = 

ТТ х-нас 

ХАх нас
эм  

*1000 

 

15-19 151867 2992 19.7

20-24 134209 16859 125.6

25-29 117625 15194 129.2

30-34 105667 8840 83.7

35-39 96614 3989 41.3

40-44 84406 1048 12.4

45-49 64688 118 1.8

Í àñí û  

á¿ëýã

Ýì ýãòýé-

÷¿¿äèéí  òî î

Òº ðº ëòèéí  

òî î

Í àñí û  á¿ëýãäýõ 

òº ðº ëòèéí  

êî ýô ô èöåí ò
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Нөхөн үржихүйн бохир коэффициент 1.3 гарсан нь нэг эмэгтэй нөхөн үржихүйн насандаа 

дунджаар 1 охин төрүүлж байна гэсэн үг юм. 

 

2.7.  Нөхөн үржихүйн цэвэр коэффициент  

 

Дээрх хүснэгтийн дагуу нөхөн үржихүйн цэвэр коэффициенитийг дараах байдлаар 

тооцно.  

 
Нөхөн үржихүйн цэвэр коэффициент 1.0 гарсан нь нэг эмэгтэй амьдралын хугацаандаа, 

нөхөн үржихүйн насанд хүртлээ амьд байх 1 эмэгтэй хүүхэд төрүүлж байна гэсэн үг юм. 

 

3.  НАС БАРАЛТЫН  ҮЗҮҮЛЭЛТ 

 

3.1.  Нас баралтын ерөнхий коэффициент 

 

Тухайн онд хүн амын жилийн дундаж тоо 2659.3 мян, нас барсан нийт хүний тоо 15.4 мян 

байсан гэвэл нас баралтын  ерөнхий коэффициентийг дараах байдлаар тооцно. 

 
Нас баралтын ерөнхий коэффициент 6.5 гарсан нь тухайн жилд 1 000 хүн амын тутмын 7 

нь нас барж байгааг харуулж байна.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = 
16.7 

2578.6 
 

*1000=6.5 НБЕК = 
НБТ 

ХА(дун) 
 

*1000 

= 1.2  = 

5*237.6  

1000 
НҮЦК  = 

n*∑НБТК(эм) *Lх/Eо  

1000 

= 1.3  = 
5*253.7 

1000 

НҮБК  = 

n*∑НБТК(эм) 

1000 
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3.2.  Насны бүлэг дэх нас баралтын  коэффициент 

 

Тус хүснэгтийн дагуу 0-4 болон 5-9 гэсэн насны бүлэг дэх нас баралтын коэффициентийг 

дараах байлаар тооцно.  

 

 

 
 

Насны бүлэг дэх нас баралтын коэффициентийг 0-4 

насанд тооцож үзэхэд 6.2 гарсан нь 0-4 насны 1000 хүн 

тутмын 6 нь нас барж байгааг харуулж байна.  

 

 

 

 4. ГЭРЛЭЛТ, ГЭР БҮЛ ЦУЦЛАЛТЫН  ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

 

4.1.  Гэрлэлтийн дундаж нас 

                                                                     

        Хүснэгтийн дагуу гэрлэлтийн дундаж 

насыг дараах байдлаар тооцно.  

 

 

 
Нийт гэрлэсэн хүмүүс нь дунджаар 25 

насандаа гэрлэж байна.  

 

4.2.  Гэрлэлтийн ерөнхий коэффициент 

 

Тухайн онд хүн амын жилийн дундаж тоо 2 659.3 мян, гэрлэлтийн нийт тоо 33.0 мян 

байсан гэвэл гэрлэлтийн ерөнхий коэффициентийг дараах байдлаар тооцно. 

 = 
   836009 

 
33342 

=25.0 

ГДН  = 

∑(Ãi* НБДi) 

 
Ã 

НБНБК (5-9)  
= 

124 

241942 
*1000 = 0.5 

НБНБК (0-4)  
= 

1546  

249330 
*1000 = 6.2 

НБНБК = 
НБТ х-нас  

ХА х-нас 

*1000   

Насны 

бүлэг

Насны 

дундаж

Гэрлэтийн 

тоо 

1 2 3 4=(2*3)

18-19 18.5 1 563 28 916

20-24 21.5 14 982 322 113

25-29 26.5 10 480 277 720

30-34 31.5 4 978 156 807

35-39 36.5  931 33 982

40-44 41.5  316 13 114

45-49 36.5  92 3 358

Дүн 33 342 836 009
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Эðýãò ýé Ýì ýãò ýé Эðýãò ýé Ýì ýãò ýé

18-19 1 182 2 731 61 904 63 455

20-24 13 447 15 643 137 799 144 976

25-29 11 263 9 698 116 141 123 733

30-34 5 298 3 684 107 728 114 036

35-39 1 181 846 96 034 103 132

40-44 362 261 86 327 93 674

45-49 166 80 74 749 82 126

50+ 83 39 159 308 188 678

Бүгд 32 982 32 982 839 990 913 810

Õ¿í  àì û í  òî î  Ãýðëýëòèéí  òî î  
Í àñû í  á¿ëýã 

         
  

=   

 
Гэрлэлтийн ерөнхий коэффициент 12.4 гарсан нь 1000 хүн тутмын 12 нь гэрлэж байгааг 

харуулж байна.    

 

4.3.  Гэрлэлтийн тусгай коэффициент 

 

Тухайн оны жилийн эцсийн байдлаар 15 ба түүнээс дээш насны хүн амын тоо 1928.4 

мян, гэрлэлтийн нийт тоо 33.0 мян байсан гэвэл гэрлэлтийн тусгай коэффициентийг 

дараах байдлаар тооцно. 

 

 
Гэрлэлтийн тусгай коэффициент 17.1 гарсан нь 15 ба түүнээс дээш насны 1000 хүн 

тутмын 17 нь гэрлэж байна.     

 

4.4.  Нас, хүйсийн бүлэг дэх гэрлэлтийн коэффициент 

 

Өгөгдсөн хүснэгтийн дагуу нас, хүйсийн бүлэг дэх гэрлэлтийн коэффицентийг 25-29 

насны эрэгтэйчүүдийн хувьд дараах байдлаар тооцно. 

 

  

 

Эрэгтэйчүүдийн хувьд 25-29 нас, хүйсийн бүлэг дэх гэрлэлтийн тоо 97.0 гарсан нь тухайн 

насны 1000 эрэгтэй тутмын 97 нь гэрлэж байгааг харуулж байна.  

 

4.5.  Дахин гэрлэлтийн ерөнхий коэффициент 

 

Тухайн онд хүн амын жилийн дундаж тоо 2 659.3 мян, дахин гэрлэлтийн тоо 9.3 мян 

байсан гэвэл дахин гэрлэлтийн ерөнхий коэффициентийг дараах байдлаар тооцно. 

11263  

116141  
*1000=97.0 

 = 
ГТ (х-нас) 

ХА(х-нас) 

*1000 НБГКэр(25-29) 

 
= 

33.0 

1928.4 
*1000=17.1  = 

ГТ 

ХА(15+) 
*1000 ГТК 

 = *1000= 
33.0  

2659.3 
*1000=12.4  = 

ГТ 

ХА(дун) 

 

*1000 ГЕК  

 = 
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Дахин гэрлэлтийн ерөнхий коэффициент 3.5 гарсан нь 1000 хүн тутамд ойролцоогоор 4 

нь дахин гэрлэснийг харуулж байна.    

 

4.6.  Салалтын ерөнхий коэффициент 

 

Тухайн онд хүн амын жилийн дундаж тоо 2659.3 мян, салалтын нийт тоо 1.9 мян байсан 

гэвэл салалтын ерөнхий коэффициентийг дараах байдлаар тооцно. 

  
Салалтын ерөнхий коэффициент 0.7 гарсан нь 10000 хүн тутмын 7 нь гэр бүл салж 

байна.    

 

4.7.  Салалтын тусгай коэффициент 

 

Тухайн онд 15 ба түүнээс дээш насны хүн амын тоо 1928.4 мян, салалтын нийт тоо 1.9 

мян байсан гэвэл салалтын тусгай коэффициентийг дараах байдлаар тооцно. 

 
Салалтын тусгай коэффициент 1.0 гарсан нь 15 ба түүнээс дээш насны 1000 хүн тутмын 

нэг нь гэр бүл салж байгааг харуулж байна.   

 

 4.8.  Нас, хүйсийн бүлэг дэх салалтын коэффициент 

 

Хүснэгтийн дагуу нас, хүйсийн бүлэг дэх гэрлэлтийн коэффицентийг 25-29 болон 45-49 

насны бүлгүүдэд тооцвол дараах байдлаар тооцно. 

 

 

 

 

 

 
 = 

27  

71159  
*1000=0.4 НБСКэр(45-49)  

 = 

33  

116141  
*1000=0.3 НБСКэр(25-29)  

 = 
ГТ(x-нас) 

 
ХА(х-нас) 

*1000 НБСК   
= 

 
= 

1.9 

1928.4 
*1000=1.0  = 

СТ 

ХА(15+) 

 

*1000 СТК 

 = 
1.9 

2659.3 
*1000=0.7  = 

СТ 

ХА(дун) 

 

*1000 СЕК 

 = 

9.3 

2659.3  
*1000 = 3.5  = 

ДГТ  

ХА(дун) 
 

*1000 ДГК  

Эрэгтэй Эмэгтэй Эрэгтэй Эмэгтэй

18-19  9  7 61 904 63 455

20-24  15  17 137 799 144 976

25-29  33  45 116 141 123 733

30-34  39  41 107 728 114 036

35-39  46  50 96 034 103 132

40-44  31  36 86 327 93 674

45-49  27  23 74 749 82 126

Дүн  200  219 680 682 725 132

Хүн амын тоо 
Насны бүлэг 

Салалтын тоо 
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Эрэгтэйчүүдийн хувьд 25-29 насны бүлэгт салалтын коэффициент 0.3 гарсан нь тухайн 

насны 10000 эрэгтэй тутмын 3 нь гэр бүл салж байгааг харуулж байна. Харин тус 

үзүүлэлтийг өндөр насанд буюу 45-49 насны бүлгээр тооцоход 0.4 гарсан байна.   

 

4. ШИЛЖИХ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ҮЗҮҮЛЭЛТ 

 

5.1.  Дотоод шилжин ирэлтийн коэффициент 

 

Хүн ам, орон сууцны тооллогын дүнгээр Архангай аймагт нийт 516 хүн шилжиж ирсэн ба 

тус аймаг 92669 хүн амтай байсан гэвэл шилжин ирэлтийн коэффициентийг дараах 

байдлаар тооцно. 

 Шилжин ирэлтийн коэффициент 5.6 гарсан нь Архангай аймгийн 1000 хүн тутмын 

ойролцоогоор 6 нь шилжин ирж байгааг харуулж байна.     

5.2.  Дотоод шилжин явалтын коэффициент 

 

Хүн ам, орон сууцны тооллогын дүнгээр Архангай аймгаас нийт 2403 хүн шилжиж явсан 

ба тус аймаг 92669 хүн амтай байсан гэвэл шилжин явалтын коэффициентийг дараах 

байдлаар тооцно. 

 
Шилжин явалтын коэффициент 25.9 гарсан нь Архангай аймгийн 1000 хүн тутмын 

ойролцоогоор 26 нь шилжин явж байгааг харуулж байна.     

 

5.3.  Дотоод шилжих хөдөлгөөний цэвэр  коэффициент    

 

Дээр өгөгдсөн мэдээлэл дээр үндэслэн Архангай аймгийн шилжих хөдөлгөөний цэвэр 

коэффициентийг тооцъё. 

 
Хүн ам, орон сууцны тооллогын дүнгээр Архангай аймгийн шилжих хөдөлгөөний цэвэр 

коэффициент нь -20.4 байгаа нь тухайн аймгийн шилжин явалт нь шилжин ирэлтээсээ 

илүү байгааг харуулж байна.  

 

6. БУСАД ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 

 

6.1.  Хот, суурингийн нийт хүн амд хаягийн бүртгэлгүй оршин сууж буй хүн 

амын эзлэх хувь 

 

 = 
516-2403 

92669 
*1000=-20.4  = 

ХА(ш.и) – ХА(ш.я) 

ХА(дун) 
 

*1000 ШХЦК 

 = 
2403 

92669 
*1000=25.6  = 

ХА(ш.я) 

ХА(дун) 
 

*1000 ШЯК 

 = 
516 

92669 
*1000=5.6  = 

ХА(ш.и)  

ХА(дун) 

 

*1000 ШИК 
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Тухайн оны жилийн эцсийн байдлаар хот суурин газрын нийт хүн амын тоо 1,659,219, 

хаягийн бүртгэлгүй суугаа хүн амын тоо 206,905 байсан гэвэл хот суурингийн нийт хүн 

амд хаягийн бүртгэлгүй оршин сууж буй хүн амын эзлэх хувийг дараах байдлаар тооцно. 

 

 
Хот суурин газрын нийт хүн амын 12.5 хувь нь хаягийн бүртгэлгүй оршин сууж байна.  

 

6.2.  Өрхийн ам бүлийн дундаж тоо  

 

Тухайн оны жилийн эцсийн байдлаар өрхийн нийт тоо 677.8 мян, өрхөд амьдардаг хүний 

тоо 2,645.5 мян гэвэл өрхийн ам бүлийн дундаж тоог дараах байдлаар тооцно. 

 
Тухайн оны байдлаар нэг өрх дунджаар 4 ам бүлтэй байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = 
2645.5 

677.8 
  =3.9  = 

ХА (ө.х.а) 

ӨТ 
ӨГТ(дун)  

 = 
206905 

1659219 
*1000=12.5  = 

ХА(х.б) 

ХА(х,т) 
*100 ХАХ(х.б.г) 
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