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НЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ 

 

Хүн ам, орон сууцны тооллогын зорилго нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр оршин 

суугаа нийт хүн амыг хамруулан хүн ам зүй, нийгэм, эдийн засгийн хүрээний мэдээллийг 

цуглуулах, боловсруулах, нэгтгэх, дүн шинжилгээ хийх болон тооллогын үр дүнг тархаахад 

оршино. Монгол Улс түүхэндээ хүн амын тооллогыг 10 удаа тодруулбал, анх 1918 онд хийсэн 

бол удаах тооллогуудыг 1935, 1944, 1956, 1963, 1969, 1979, 1989, 2000 болон 2010 онуудад, 

завсрын тооллогыг 2015 онд явуулсны дотор сүүлийн 4 тооллогыг орон сууцны тооллоготой 

хамтатган зохион байгуулсан юм.  

Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн өнөөгийн байдлыг тодорхойлох, хүн 

амын өсөлт, хөгжлийг хангах, хүн амын ахуйн нөхцөлийг сайжруулах, орон сууцжуулахад 

чиглэсэн бодлого, хөтөлбөр, үйл ажиллагаа зэргийг төлөвлөхөд хүн амын талаарх одоогийн 

мэдээллийн санг улам баяжуулах, улмаар илүү өргөн мэдээлэл бий болгохыг зүй ёсоор 

шаардаж байна. Хүн ам, орон сууцны тооллого нь хүн ам, тэдний амьдарч буй орон байрны 

ахуйн нөхцөлийн талаар олон талт мэдээллийг цуглуулан авах, түүнийг нийгэм, эдийн засгийн 

төлөвлөлт, бодлого боловсруулахад өргөн хэрэглэх нөхцөлийг бүрдүүлдэг статистикийн 

мэдээллийн үндсэн эх үүсвэр юм. Хүн ам, орон сууцны ээлжит 2020 оны тооллого нь энэхүү 

хэрэгцээг хангах мэдээллийн санг бүрдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой юм. 

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагаас гишүүн орнууддаа хүн ам, орон сууцны тооллогыг 

2015-2024 онуудад наад зах нь нэг удаа тухайлбал, 2020 оны орчимд зохион байгуулахыг 

зөвлөмж болгосон1 байдаг. Энэ утгаараа хүн ам, орон сууцны тооллогыг зохион байгуулж 

явуулах нь НҮБ-ын өмнө Монгол Улсын хүлээж буй нэг үүрэг болж байна. 

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогыг дараах хууль, эрх зүйн баримт 

бичгүүдийн хүрээнд явуулна. Үүнд: 

• Монгол Улсын “Статистикийн тухай” хууль; 

• Монгол Улсын “Хүн ам, орон сууцны улсын тооллогын тухай” хууль; 

• Монгол Улсын “Зөрчлийн тухай” хууль; 

• Монгол Улсын Их Хурлын “Тооллогын тов тогтоох тухай” 2017 оны 76 дугаар тогтоол; 

• Монгол Улсын Их Хурлын “Улсын комисс байгуулах тухай” 2017 оны 77 дугаар 

тогтоол; 

 

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллого нь дараах үндсэн үе шаттай байна. 

Үүнд: 

I. Тооллогын бэлтгэлийг хангах үе /2018 оны 1-р сараас 2019 оны 12-р сар/ 

II. Тоолох үе  /2020 оны 1-р сар/ 

III. Тооллогын хяналт, үнэлгээ хийх үе /2020 оны 1-2-р сар/ 

IV. Тооллогын мэдээлэл боловсруулах үе /2020 оны 1-р сараас 2020 оны 9-р сар/ 

V. Тооллогын үр дүнд дүн шинжилгээ хийх үе /2020 оны 9-р сараас 2022 оны 12-р сар/ 

VI. Тооллогын мэдээллийн сан үүсгэх, үр дүнг тархаах үе /2020 оны 5 сараас 2022 оны 

3 сар/ 

                                                 
1 Department of Economic and Social Affairs, Statistics Division, Principles and recommendations for population and 

housing Censuses, the 2020 Round - Revision 3, UN, New York 2015. 
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Тооллогын бэлтгэл үед зохион байгуулалтын ажил, тооллогын нутаг дэвсгэрийн нэгжийн 

зураглал хийх, тооллогын ухуулга сурталчилгаа, асуулгын хуудас, гарын авлага боловсруулах, 

хэвлэх, тархаах, туршилтын тооллого явуулах, сургалтууд зохион байгуулах, материаллаг бааз 

тоног төхөөрөмж, программ хангамжийн өнөөгийн байдалд үнэлгээ хийж, шинэчлэн сайжруулах 

зэрэг арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлсэн байна.  

 

ХОЁР. ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГЫН  ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

 Үндэсний статистикийн хороо нь Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогыг улсын 

хэмжээнд арга зүйн нэгдсэн удирдлагаар хангаж явуулна. 

2.1 Тооллогын удирдлага, зохион байгуулалт 

Монгол Улсын “Хүн ам, орон сууцны улсын тооллогын тухай” хуулийн дагуу 2020 оны 

ээлжит тооллогын удирдлага, зохион байгуулалт нь тооллогын Улсын комисс, Үндэсний 

статистикийн хороо, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг болон тооллого зохион байгуулж явуулах 

төрийн захиргааны төв байгууллагын тооллогын комисс, орон нутгийн түр товчоод, тооллого 

зохион байгуулж явуулах төрийн захиргааны төв байгууллагын түр товчоод, тоологч, шалгагч 

нараас бүрдэнэ. 

2.1.1 Тооллогын улсын комисс 

Тооллогын улсын комиссын бүрэлдэхүүнийг Үндэсний статистикийн хорооноос санал 

болгосноор Улсын Их Хурлын тогтоолоор байгуулна. Тооллогын улсын комисс дараах бүтэцтэй 

байна. Үүнд: 

  Комиссын дарга:   

Монгол Улсын Ерөнхий сайд 

Комиссын орлогч дарга:  

Үндэсний Статистикийн хорооны дарга 

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга 

Улсын комиссын гишүүд:     

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд 

Батлан хамгаалахын сайд 

Гадаад харилцааны сайд  

Сангийн сайд 

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд 

Барилга, хот байгуулалтын сайд  

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд 

Зам, тээврийн хөгжлийн сайд 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд 
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Эрчим хүчний сайд 

Эрүүл мэндийн сайд 

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч 

Нарийн бичгийн дарга:   

“Хүн ам, орон сууцны тооллогын тухай” Монгол Улсын хуулийн 13.4-т заасан 

шаардлагыг хангасан орон тооны албан хаагч 

Тооллогын Улсын комисс нь дараах үндсэн чиг, үүрэгтэй байна. Үүнд: 

• Тооллогын бэлтгэл ажлыг хангуулах, удирдан зохион байгуулж явуулах, үр дүнг 

нэгтгэн гаргахад нэгдсэн хяналт тавьж, удирдан чиглүүлэх; 

• Тооллогод тодорхой үүрэгтэйгээр оролцох яам, агентлагуудын ажлын уялдаа 

холбоо, тэдгээрийн үйл ажиллагааг нэгдсэн зохицуулалтаар хангах;  

• Хүн ам, орон сууцны тооллогод улсын төсвөөс гарах зардлыг жил бүрийн төсөвт 

суулган батлуулах; 

• Хүн ам, орон сууцны улсын тооллогын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 5 дахь 

хэсэгт заагдсан бүрэн эрх; 

2.1.2 Үндэсний статистикийн хороо 

Үндэсний статистикийн хороо нь дараах үндсэн чиг үүрэгтэйгээр тооллогыг удирдан 

зохион байгуулж явуулна. Үүнд: 

• Тооллогыг улсын хэмжээнд нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтаар хангаж явуулах;  

• Улсын комисс, түүний гишүүдэд мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өгөх, туслалцаа 

үзүүлэх; 

• Улсын комиссын шийдвэрийн төсөл боловсруулж  хэлэлцүүлэх; 

• Улсын комиссын хуралдааны бэлтгэл хангах, хуралдааны тэмдэглэл хөтлөх, 

гаргасан шийдвэрийг хэлбэржүүлэх, нийтлэх, мэдээлэх;  

• Тооллогын асуулгын хуудас, тооллогын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх 

аргачилсан заавар, зөвлөмж батлах, асуулгын хуудас болон холбогдох 

материалуудыг хэвлүүлэх, хуваарилах; 

• Тооллогын дүнг нэгтгэж, Улсын комисст оруулах; 

• Тооллогын мэдээллийг боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх, үр дүнг хэрэглэгчдэд 

мэдээлэх, тархаах; 

• Шаардлагатай сургалт, сурталчилгаа явуулах; 

• Хууль тогтоомжид заасан болон Улсын комиссоос үүрэг болгосон бусад чиг үүрэг 

2.1.3 Үндэсний статистикийн хорооны Хүн ам, нийгмийн статистикийн газар 

Хүн ам, нийгмийн статистикийн газар нь дараах чиг үүргийг Хүн ам, орон сууцны 

тооллогын товчоогоор дамжуулан гүйцэтгэнэ. Үүнд:  

• Тооллогын үйл ажиллагааны ажилбар нэг бүрийг багтаасан нэгдсэн төлөвлөгөө 

боловсруулах; 
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• Тооллогын бүхий л үе шатанд оролцогч байгууллагуудыг мэргэжил, арга зүйн 

удирдлагаар хангах; 

• Тооллогыг бүхэлд нь зохион байгуулж явуулах, мэдээлэл цуглуулах, 

боловсруулах, үр дүн тархаах ажлыг хариуцан зохион байгуулах; 

• Тооллогын үр дүнг нэгтгэн гаргаж, танилцуулах; 

• “Хүн ам, орон сууцны улсын тооллогын тухай” хуулийн 12 дугаар зүйлийн 2 дахь 

хэсэгт заасан чиг үүрэг; 

2.1.4 Орон нутгийн тооллогын комисс 

“Хүн ам, орон сууцны улсын тооллогын тухай” хуулийн дагуу тооллогын Улсын комисс нь 

холбогдох шатны тооллогын комиссыг байгуулж ажиллуулна.  

Тооллогын Улсын комисс аймаг, нийслэлийн тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнийг, 

аймаг, нийслэлийн тооллогын комисс сум, дүүргийн тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнийг тус 

тус тогтоож, шийдвэр гаргана. Холбогдох шийдвэрийг үндэслэн аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг 

тухайн нэгжид тооллогыг зохион байгуулж явуулах тооллогын комиссыг тухайн шатны Засаг 

даргын тушаалаар байгуулна. Тооллогын комисс түр товчоог байгуулан ажиллах бөгөөд түр 

товчооны бүрэлдэхүүнийг дээд шатны тооллогын комиссын зөвлөмж болгосны дагуу тогтоож, 

байгуулж ажиллана.  

Тооллогын комисс Хүн ам, орон сууцны улсын тооллогын тухай хуулийн 13.7-д заасан 

үүрэгтэй байна. 

2.1.5 Орон нутгийн түр товчоо 

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны тооллогын орон нутаг дахь түр товчоодыг тухайн аймаг, 

нийслэл, сум, дүүргийн статистикийн газар/хэлтсийн бүтцийн хүрээнд байгуулах ба тооллогын 

үеэр буюу 2019 оны 6 дугаар сарын 2-ноос 2021 оны 1 дүгээр сарын 1 хүртэл 1 жил 6 сарын 

хугацаатайгаар тооллогын түр товчоонд 1 ажилтныг гэрээгээр авч ажиллуулна.  

Түр товчоо нь нийтдээ 3-6 (шинээр авах болон статистикийн газар/хэлтэст ажиллаж 

байгаа хүмүүсээс бүрдсэн) хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллана. 

Орон нутгийн түр товчоодын үүрэг:  

• Анхан шатны нэгжид зураглал хийхэд туслалцаа үзүүлэх, хамтран ажиллах; 

• Орон нутагт сургалт зохион байгуулах бэлтгэлийг хангах, хамтран зохион байгуулах; 

• Харьяалагдах өрх, иргэн бүрд тооллогын ач холбогдлыг сурталчлах;  

• Тооллого явагдахаас сарын өмнө Хүн ам, өрхийн бүртгэлийг шинэчлэн хөтлөх, 

тулгалт хийх, жагсаалтыг бэлтгэх ажлыг орон нутагтаа зохион байгуулсан байх;    

• Харьяалагдах өрх, иргэн нэг бүрийг орхигдуулалгүй, давхардуулалгүй тоолох, 

товчоолсон мэдээллийг өдөр бүр нэгтгэж дээд шатны комисст хүлээлгэн өгөх зэрэг 

болно.  

2.1.6 Тоологч, шалгагч 

Сум, дүүргийн тооллогын комисс, тооллогын түр товчоод нь тоологч, шалгагч нарыг 

сонгон шалгаруулж авна.  

Тоологч, шалгагч нарт тавигдах нийтлэг шаардлага: 

• Бүтэн цагаар ажиллах бололцоотой; 
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• Бүрэн дундаас дээш боловсролтой; 

• Цэвэр нямбай, гаргацтай бичих бичгийн чадвартай; 

• Харилцааны өндөр соёлтой; 

• Багаар ажиллах чадвартай; 

• Хүн ам болон мал тооллого, бусад төрлийн судалгаа, сонгууль болон олон нийтийг 

хамарсан ажилд оролцож байсан туршлагатай; 

Дээрх нийтлэг шаардлагуудыг хангасан тоологч, шалгагчийг тэргүүн ээлжид шалгаруулж 

авбал зохино. 

2.1.7 Төрийн захиргааны төв байгууллагын тооллогын комисс 

“Хүн ам, орон сууцны улсын тооллогын хууль”-ийн 15 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт 

заасны дагуу тооллого зохион байгуулж явуулах үүрэгтэй дараах төрийн захиргааны төв 

байгууллагад тооллогын комисс байгуулна. Үүнд: 

• Гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага; 

• Хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага; 

• Батлан хамгаалах асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага; 

Хүн ам, орон сууцны тооллогын тухайн үеийн шаардлагаас үүдэн дээрхээс бусад төрийн 

байгууллагуудад тооллогын комиссыг байгуулан ажиллаж болно. 

Төрийн захиргааны төв байгууллагын тооллогын комисс нь дэргэдээ тооллогын түр 

товчоог байгуулж болох бөгөөд түүний бүрэлдэхүүнийг тухайн асуудлыг хариуцсан Засгийн 

газрын гишүүний тушаалаар батална. 

Тооллогын комиссуудыг байгуулахдаа тухайн түвшинд хүн ам, орон сууцны тооллогын 

бэлтгэл ажлыг хангах, зохион байгуулж явуулахад зайлшгүй оролцох байгууллагуудын 

төлөөллийг бүрэн хамруулах чиглэл баримтална. Тооллогын комиссуудын ажиллах журмыг 

Улсын комиссоор батлуулан мөрдөнө. 

Тооллогын комиссууд нь дараах үндсэн чиг үүрэгтэй байна. Үүнд: 

• Тооллогоор хүн ам, орон сууцны талаарх мэдээллийг цуглуулах ажлыг зохих журмын 

дагуу харьяалах нэгжид зохион байгуулах; 

• Тооллогын ажилтныг гэрээгээр авч ажиллуулах, шаардлагатай сургалт явуулах, 

ажлын үр дүнг тооцох; 

• Тооллогын нутаг дэвсгэрийн нэгжийн зураглал хийх, түүний хил тогтооход зохион 

байгуулалтын дэмжлэг үзүүлэх; 

• Улсын комисс болон Үндэсний статистикийн хорооноос өгсөн үүрэг даалгаврыг 

биелүүлэх; 

• Тооллогын мэдээллийн үзүүлэлтийг нэгтгэж, дээд шатны байгууллагад хүргэх; 

• Бусад үүрэг; 
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Үйл ажиллагаа: 

• Орон нутаг болон тооллогод хамрагдах газар хийгдэх сургалтуудын бэлтгэлийг 

урьдаас сайтар бэлтгэж, тооллогыг төлөвлөгөөний дагуу үр дүнтэй, хугацаанд нь 

зохион байгуулна;  

• Тооллогын нэгдсэн төлөвлөгөөтэй нягт уялдуулан орон нутаг болон тооллогод 

хамрагдах газарт хийгдэх ухуулга сурталчилгааг явуулна;  

• “Хүн ам, орон сууцны улсын тооллогын тухай” хуулийн 6 дугаар зүйлийн 5 дахь 

хэсэгт заасны дагуу тооллого зохион байгуулж явуулах байгууллагын 2018-2020 оны 

төсөвт шаардлагатай зардлын санхүүжилтийг тусгана;  

• Тооллогын үр дүнг хэлэлцэн баталгаажуулж, дээд шатны байгууллагад хүргэнэ; 

• Тооллого зохион байгуулж явуулсан талаар нэгдсэн тайлан боловсруулна; 

Хүн ам, орон сууцны тооллого зохион байгуулж явуулахад тооллогын комиссыг 

мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах үүрэг бүхий түр товчоодыг тухайн шатны тооллогын 

комиссын дэргэд байгуулж, ажиллуулна. 

 

ГУРАВ. АРГАЧЛАЛ, ГАРЫН АВЛАГА БОЛОВСРУУЛАЛТ 

3.1 Аргачлал, арга зүй 

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны тооллогыг зохион байгуулж явуулахдаа Монгол Улсын 

“Хүн ам, орон сууцны улсын тооллогын тухай” хуулийн 5 дугаар зүйлд заасан зарчмыг мөрдлөг 

болгоно. Тооллогын үе шат бүрд мэдээллийн технологийн ололт, дэвшлийг өргөн ашиглана. 

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны тооллогыг Монгол Улсын “Хүн ам, орон сууцны улсын 

тооллогын тухай” хуулийн 4.1.1 болон 4.1.2 заалтуудад заасан аргуудыг хослуулан явуулна. 

Тооллогод хамрагдах нийт өрхийн 10 хувийн мэдээллийг дэлгэрэнгүй асуулга буюу 

таблет болон цаасан асуулгаар, үлдсэн 90 хувийн мэдээллийг богино асуулга буюу интернэт, 

төрийн байгууллыг мэдээллийн сангуудад тулгуурлан бүртгэлд суурилан цуглуулна. Тооллогын 

хамрах хүрээнд Монгол Улсын “Хүн ам, орон сууцны улсын тооллогын тухай” хуулийн 10-р 

зүйлд заасан нэгжийг хамруулна. 

НҮБ-аас хүн ам, орон сууцны асуудлаар гаргасан зөвлөмж болоод өмнөх тооллогуудаас 

гарсан дүгнэлтийг үндэслэн Хүн ам, орон сууцны 2020 оны тооллогын хүрээнд “Байшин, орон 

сууцны тооллого” /БОСТ/-ыг 2019 онд зохион байгуулна. Тус тооллогын мэдээллийг хаягт 

суурилан, Монгол Улсын нутагт дэвсгэрийн баруунаас зүүн гэсэн чиглэлээр тусгайлан гаргасан 

төлөвлөгөөний дагуу таблетаар цуглуулна. БОСТ-ын хамрах хүрээнд хүн амьдрах 

зориулалтаар барьсан сууцны бүх төрлийг хамруулна. 

 Монгол Улсаас гадаад улсууд удаан хугацаа /6 ба түүнээс дээш сар/-гаар байнга суугаа 

Монгол Улсын иргэдийн мэдээллийг интернэт тооллого зохион байгуулж авна. Тус тооллого нь 

Гадаад хэргийн яамны гадаадад оршин суугаа иргэдийн бүртгэлийн мэдээлэлтэй уялдсан 

байна. 

 “Хүн ам, орон сууцны 2020 оны тооллого”-ын бэлтгэлийг хангах хүрээнд ҮСХ-ноос жил 

бүх зохион байгуулан явуулдаг жилийн эцсийн Мал тооллогоор холбогдох мэдээллийг 

шинэчлэх, сайжруулах үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажиллана. 
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Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын нэгдсэн үр дүн “Хүн ам, орон сууцны 

2020 оны ээлжит тооллого” болон тус тооллогын хүрээнд зохион байгуулагдсан “Байшин, орон 

сууцны 2019 оны тооллого”-ын мэдээллийг нэгтгэн боловсруулсны үндсэн дээр гарна. 

3.2 Тооллогын асуулгын хуудас 

Хүн ам, орон сууцны тооллогын асуулгын хуудсыг боловсруулахдаа Нэгдсэн үндэстний 

байгууллагаас гишүүн орнуудын хүрээнд дагаж, мөрдвөл зохих “Хүн ам, орон сууцны 

тооллогын зарчим, зөвлөмж”-ийг гол удирдамж болгох бөгөөд ингэхдээ үндэсний онцлогийг 

харгалзаж үзнэ. Мөн статистикийн мэдээлэл, нэг удаагийн түүвэр судалгаагаар тодорхойлох 

боломжгүй хүн ам, орон сууцны холбогдолтой үзүүлэлтүүдийг гаргаж авах чиглэлийг 

баримтална. 

 Монгол Улсын “Хүн ам, орон сууцны улсын тооллогын тухай” хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 

1 дэх хэсэгт заасан үзүүлэлтүүдийг тооллогын асуулгын хуудсанд заавал тусгасан байна. 

Хуульд зааснаас бусад хүн ам зүй, шилжих хөдөлгөөн, орон сууц, нийгэм, эдийн засгийн болон 

олон улсад мөрдөгдөж буй хөгжлийн зорилтуудын шалгуур үзүүлэлтэд шаардагдах нэмэлт 

үзүүлэлтийг тухайн үеийн нөхцөл байдлыг харгалзан нэмж тусгаж болно. 

Хүн ам, орон сууцны тооллогын асуудал хариуцсан нэгж тооллогын асуулгын хуудас 

нөхөх үлгэрчилсэн заавар, асуулгад ашиглагдах ойлголт, тодорхойлолт, өрх, хүн амын 

урьдчилсан бүртгэлийн маягт, тооллогын дүнг нэгтгэх урьдчилсан дүнгийн маягт, өдөр тутмын 

мэдээ ирүүлэх маягт болон маягтуудыг нөхөх заавар зэрэг тооллогын үйл ажиллагаатай 

холбоотой бүхий л лавлагаа, мэдээлэл, гарын авлагыг боловсруулж батлуулна.  

 

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын асуулгын хуудсыг хэд хэдэн төрлөөр 

боловсруулж болно. Туршилтын тооллогоор асуулгын хуудасны боломжит хувилбаруудыг 

туршиж, үндсэн төрлүүдийг тодорхойлно. Ээлжит тооллогын асуулгын хуудсыг туршилтын 

тооллогын үр дүнд үндэслэн эцэслэж, Үндэсний статистикийн хороо батална.  

Тооллогын асуулгын хуудасны загварыг 2 төрлөөр боловсруулж бэлтгэнэ. Үүнд: 

• Хураангуй буюу богино асуулга 

o Иргэд интернэтэд суурилж гар утас болон компьютерээр нөхөх 

o Төрийн байгууллагуудын мэдээллийн санг холбож мэдээллийг гаргах 

• Дэлгэрэнгүй буюу урт асуулга 

o Таблет эсвэл цаасан хэлбэрээр тоологч иргэдээс асууж нөхөх асуулга 

Цаасан асуулгын хуудсыг эдэлгээ даах, тооллогын дараа тээвэрлэлтийн явцад 

гэмтэхгүй байх, Үндэсний архивын газарт хадгалагдах зэрэг нөхцөлийг харгалзан үзэж, 80-90 

граммаас (GSM) багагүй жинтэй цаасан дээр ар, өвөргүй хэвлэж, бэлтгэнэ. 

Төхөөрөмжид суурилж нөхсөн асуулгын хуудсыг тооллого явагдсаны дараа ҮСХ нэгдсэн 

журмаар хэвлэж, мэдээлэл үнэн болохыг баталгаажуулан 2021 онд багтаан тооллогын хуудсыг 

архив зүйн дагуу боловсруулалт хийж үндэсний архивын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны 

төв байгууллагад хүлээлгэн өгнө.  

3.3 Гарын авлага, удирдамж, журам 

 Хүн ам, орон сууцны тооллогын асуудал хариуцсан нэгж тооллогын асуулгын хуудас 

нөхөх үлгэрчилсэн заавар, асуулгад ашиглагдах ойлголт, тодорхойлолт, өрх, хүн амын 

урьдчилсан бүртгэлийн маягт, тооллогын дүнг нэгтгэх урьдчилсан дүнгийн маягт, өдөр тутмын 
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мэдээ ирүүлэх маягт болон маягтуудыг нөхөх заавар зэрэг тооллогын үйл ажиллагаатай 

холбоотой бүхий л лавлагаа, мэдээлэл, гарын авлагыг боловсруулж батлуулна.  

  Мөн Хүн ам, орон сууцны тооллогын удирдлага, зохион байгуулалт, бэлтгэл ажлыг 

хангах, тоолох болон түүний дараа хийгдэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах зорилгоор 

холбогдох удирдамж, журмыг ХАОСТТ боловсруулж ҮСХ-ны холбогдох хурлаар хэлэлцүүлж 

батлуулна. 

3.4 Ангилал, код 

  Тооллогын асуулгын хуудсыг боловсруулахад шаардлагатай бүхий л ангилал, кодыг 

шинэчлэн болон шинээр боловсруулан батлуулж ашиглана. Тухайлбал, 

• Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн код; 

• Хот, тосгоны ангилал, код; 

• Дэлхийн улс орнуудын код; 

• Шашны ангилал, код; 

• Үндэстэн, угсаатны ангилал, код; 

• Боловсролын түвшний ангилал, код; 

• Ажил эрхлэлтийн байдлын ангилал, код; 

• Ажил, мэргэжлийн ангилал, код; 

• Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал, код;  

• Тухайн үеийн нөхцөл байдлаас нэмэлтээр оруулсан үзүүлэлтийн ангилал, код; 

 

ДӨРӨВ. СУРГАЛТ, УХУУЛГА СУРТАЛЧИЛГАА, ЗӨВЛӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

4.1 Сургалт 

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын бэлтгэл ажлыг хангах, мэдээллийг 

боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх үйл ажиллагаатай холбоотой дараах сургалтуудыг зохион 

байгуулж, холбогдох хүмүүсийг хамруулна. Үүнд:  

• Улсын комиссын гишүүдэд зориулсан уулзалт/сургалт; 

• Тооллогын комиссын дарга нарын сургалт; 

• Тооллогын түр товчоодын ажилтнуудын сургалт; 

• Сургагч багш нарын сургалт, давтан сургалт; 

• Тоологч, шалгагч нарын сургалт; 

o Тоологч нарын архив зүйн анхан шатны сургалт 

• Мэдээлэл кодлогч, оператор нарын сургалт; 

• Хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслийн ажилтнуудад зориулсан уулзалт/сургалт; 

• Газарзүйн мэдээллийн систем (GIS) дээр ажиллах мэргэжилтнүүдийн сургалт 

• Тооллого зохион байгуулах Монгол Улсаас гадаадад суугаа ЭСЯ, консулын газрын 

ажилтнуудын сургалт; 
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• ҮСХ-ны хүн ам, орон сууцны тооллогын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийн 

сургалт, давтан сургалт; 

ҮСХ-ны хүн ам, орон сууцны тооллогын болон тооллогын мэдээлэл боловсруулалт, 

технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийг дараах чиглэлээр сургалтад хамруулж, 

чадавхжуулна: Үүнд: 

• Газарзүйн мэдээллийн систем (GIS) дээр ажиллах мэргэжилтнүүдийн сургалт; 

• Тооллогын олон улсын ангилал, асуулгын сургалт; 

• Хүн ам зүйн шинжилгээний сургалт; 

• Тооллогын мэдээлэл боловсруулалтын программ хангамжийн сургалт; 

• Тооллогын мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх, үнэлгээ өгөх, хяналтын тооллогын үр 

дүнг тархаах аргазүйн сургалт;  

• ҮСХ-ны хүн ам, орон сууцны тооллогын үйл ажиллагааны төлөвлөлт, тооллогын 

мэдээлэл боловсруулалт, тооллогод нэвтрүүлсэн технологийн асуудлаарх холбогдох 

мэргэжилтнүүдийн сургалт, давтан  сургалт, танилцах аялал; 

Түүнчлэн бусад орнуудын тооллого явуулж буй туршлагаас суралцахын тулд танилцах 

аяллыг зохион байгуулна.  

4.2 Ухуулга сурталчилгааны ажил 

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллого болон тус тооллогын бэлтгэл ажлын 

хүрээнд хийгдэж буй “Байшин, орон сууцны 2019 оны тооллого” нь нэгдсэн уриа болон таних 

тэмдэгтэй /лого/ байна. Тооллогод ашиглах уриа болон таних тэмдгийг ҮСХ-ны даргын 

зөвлөлийн хуралд танилцуулан батлуулсан байна. 

Хүн ам, орон сууцны тооллогын сурталчилгааны ажил 3 үндсэн хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд: 

a) Хэрэглэгчдийн дунд явуулах сурталчилгаа;  

б) Тооллогын үйл явцад оролцох байгууллага, хувь хүмүүсийн дунд явуулах 

сурталчилгаа; 

в)  Нийт хүн амын дунд явуулах сурталчилгаа; 

Сурталчилгааны ажлын төлөвлөгөө нь тооллого явуулах үндсэн үе шат бүрийн чухал 

бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд үйл ажиллагаа бүртэй нягт уялдаатай байна.  

Тооллогын сурталчилгааны ажлын тусгайлсан нарийвчилсан төлөвлөгөө боловсруулж, 

нийт ажлыг бие даасан мэргэжлийн багаар гүйцэтгүүлнэ. 

4.2.1 Хэрэглэгчдэд зориулсан ухуулга сурталчилгаа  

Хэрэглэгчдийг тооллогын асуулга болон тооллогод хэрэглэгдэх үндсэн тодорхойлолтын 

талаарх мэдээллээр хангах нь тооллогын бэлтгэл ажлын эхний үе шатанд хийж гүйцэтгэх чухал 

ажил юм. Энэхүү ажлыг амжилттай хийж гүйцэтгэснээр байгаа нөөц бололцооны хүрээнд 

хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, мэдээллийн 

бааз бүрдүүлэх ажлуудыг хийж гүйцэтгэх болно. Хэрэглэгчид гэдэгт Засгийн газар, салбарын 

яам, агентлаг, орон нутгийн байгууллагууд, их, дээд сургуулиуд, судалгааны байгууллагууд, 

төрийн бус байгууллагууд, хувийн хэвшил, иргэд болон гадаадын түншүүд орно.  

Хэрэглэгч бүрийн хэрэгцээ шаардлагад үндэслэн сурталчилгааны төрөл бүрийн ажлыг 

зохион байгуулна. Бүс нутгийн төлөвлөлтийн үйл явцад тооллогын мэдээлэл чухал үүрэгтэй 
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учир орон нутгийн хэрэглэгчдэд зориулсан сурталчилгааны ажлыг тусад нь зохион байгуулна. 

Сурталчилгааны ажлын явцад уулзалт, семинар ярилцлага болон бичгээр санал авах зэрэг 

сурталчилгааны төрөл бүрийн хэлбэрийг өргөнөөр ашиглана.  

4.2.2 Тооллогод оролцох байгууллага, хувь хүмүүсийн дунд явуулах ухуулга 

сурталчилгаа 

Тооллогын бэлтгэл ажлыг хангах, тооллогыг зохион явуулах болон тооллогын дараах 

үйл ажиллагааг амжилттай хийж гүйцэтгэхийн тулд төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын 

оролцоог нэмэгдүүлэх, түр ажиллах ажилтныг сургах, тэднийг шаардлагатай мэдлэг, 

мэдээллээр хангах ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ. Түүнчлэн ҮСХ тооллогын үйл явцад оролцох 

төрийн болон төрийн бус байгууллага, хувь хүн, гадаад, дотоодын бусад түншүүдийн хооронд 

Хамтын ажиллагааны гэрээг байгуулж, тэдний оролцоог хэвлэнэ.  

4.2.3 Хүн амын дунд явуулах сурталчилгаа 

Хүн амыг тооллогын талаарх мэдлэг мэдээллээр хангах нь маш чухал юм. Үүний тулд 

сургалт болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэл түгээх, төлбөрт сурталчилгаа, 

удирдлагын зүгээс үг хэлэх, ярилцлага зохион байгуулах, тооллогын тусгай таних тэмдэг 

хэрэглэх, сургуулийн сурагчид, оюутан залуусын дунд тооллогын асуудлаар арга хэмжээ 

зохион байгуулах болон бусад нээлттэй үйл ажиллагаа зохион байгуулна. Хүн ам, орон сууцны 

тооллогын цахим хуудсыг тусгайлан нээж, ҮСХ-ны цахим хуудсанд байршуулах бөгөөд 

тооллогын бүхий л үйл явцыг цаг алдалгүй мэдээлнэ. Энэхүү цахим хуудас нь иргэд болон 

хэрэглэгч нарт мэдээлэл өгөхөөс гадна тооллогыг зохион байгуулж явуулж буй нэгжүүдийг 

нэгдсэн удирдлагаар хангах, үйл ажиллагааг дэмжих чиглэлийг баримтална.  

Нийт хүн амын дунд явуулах сурталчилгаа нь дараах зорилтыг хангасан байна. 

1. Тооллогын үндсэн зорилго ач холбогдлыг олон нийтэд ойлгуулах; 

2. Тооллогын асуулгад орсон асуултыг тайлбарлах, яаж хариулахыг зааж сурталчлах; 

3. Тооллогын хамрах хүрээг өргөжүүлж, бүрэн байдлыг хангах;  

4. Тооллогод хамрагдахын ач холбогдлыг иргэдэд таниулах; 

5. Тооллогын хамрагдалт, мэдээллийн үнэн, зөв, бодит байдлыг хангахад орших болно. 

4.2.4 Тооллогын үйл ажиллагааг баримтжуулах 

Тооллогын бүхий л үе шат, бүх төрлийн үйл ажиллагааг баримтжуулж, тооллогын 

түүхийн лавлагаа бүрдүүлэх ажлыг хүн ам, орон сууцны тооллогын товчоо хийж гүйцэтгэнэ. Хүн 

ам, орон сууцны тооллогын товчооноос тооллогын баримтжуулсан бичиг баримтаар тусгайлан 

товхимол, тайлан бэлтгэж гаргана. 

4.3 Зөвлөх үйл ажиллагаа 

Хүн ам, орон сууцны тооллого зохион байгуулж явуулахад дутагдаж буй хэрэгцээ, 

мэргэжил, аргазүйг хангахад гадаад, дотоодын мэргэшсэн зөвлөхүүдийг авч ажиллуулна. 

Дараах үйл ажиллагааг зөвлөхийн туслалцаатайгаар хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд: 

• Газарзүйн мэдээллийн систем (GIS), дижитал газрын зураглалын сан үүсгэхэд зөвлөх; 

• Мэдээлэл боловсруулалтад мэргэжил, аргазүйн дэмжлэг үзүүлэх; 

• Тооллогын сурталчилгаа, олон нийтийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх, тэдэнд нөлөөлөх 

чиглэлээр мэргэжил, аргазүйн дэмжлэг үзүүлэх, зөвлөх; 
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• Хяналтын тооллогын үр дүнд тархаалт хийх, олон улсын жишигт хүргэх, бие даасан 

үнэлгээ хийхэд зөвлөх; 

• Тооллогын үр дүнд шинжилгээ хийх, сэдэвчилсэн судалгаа боловсруулах, тайлан, 

илтгэл бичихэд зөвлөх; 

 

ТАВ. ТЕХНОЛОГИ, ПРОГРАММ ХАНГАМЖ 

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогыг зохион байгуулж явуулахад 

мэдээллийн дэвшилтэт технологийг ашиглана.  

Шаардлагатай тоног төхөөрөмж, программ хангамжийн жагсаалтыг хуульд заасан 

журам, санхүүжилт, хэрэгцээг үндэслэн Үндэсний статистикийн хорооноос гаргаж, худалдан 

авалтыг хийж гүйцэтгэнэ. 

5.1 Технологи 

5.1.1 Тооллогын нутаг дэвсгэрийн нэгжийн зураглал 

Газарзүйн зураглалын тусламжтайгаар тоолох үйл ажиллагааг зохион байгуулах нь 

тоологч нар тухайн хариуцсан нэгжийн хүн амыг орхигдуулахгүй, давхардал гаргалгүй тоолох 

нөхцөлийг бүрдүүлдэг. Дижитал газрын зургийг тооллогод ашиглах нь тооллогын бэлтгэл 

ажлын хүрээнд орон зайн төлөвлөлт хийх, тооллогын үр дүнд шинжилгээ хийх, тархаах үед 

цуглуулагдсан мэдээллийг орон зайн түвшинд нутаг дэвсгэрийн хамгийн бага нэгжээр гаргаж 

харах, хүснэгтээр өгөгдсөн мэдээллээс олж харж чадахгүй үр дүн, сэдэвчилсэн судалгааг 

хэрэглэгчдэд илүү ойлгомжтой, хялбар хүргэх бололцоог бий болгодог. 

Хүн ам, орон сууцны тооллогод газарзүйн мэдээллийн систем (GIS)-ийг үүсгэж, тоолох 

болон үр дүнд шинжилгээ хийх, тархаах үйл ажиллагаанд хэрэглэнэ. Тооллогын нутаг 

дэвсгэрийн нэгж (Enumeration area)-ийг үүсгэхийн тулд Монгол Улсын засаг захиргааны нэгжийн 

хувьд баг, хорооны түвшний хилийн цэсийн гар зураг боловсруулж, дижитал санд хөрвүүлнэ. 

Тооллогын нутаг дэвсгэрийн нэгжийг баг, хорооны өрх, хүн амын тоонд үндэслэн байгуулах 

бөгөөд тоологч, шалгагчийн ажлын нормативыг харгалзаж үзнэ. 

5.1.2 Мэдээлэл боловсруулалт 

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын мэдээлэл боловсруулалтад 

ашиглагдах технологи нь дараах төрөлтэй байна. Үүнд: 

1. Интернэт болон төрийн байгууллагуудын мэдээллийн санд тулгуурласан асуулгын 

мэдээллийг боловсруулах  

Тооллогын асуулгын хуудсын холбогдох ангилал, кодод хайлтын систем боловсруулж, 

компьютерийн тусламжтайгаар кодолно. Засварлалтыг CSPro программ дээр хийж гүйцэтгэнэ. 

2. Мэдээллийг гараар боловсруулах: кодлох, шивэх, засварлах 

Мэдээллийг гараар боловсруулна. Тооллогын асуулгын хуудасны ажил, мэргэжлийн 

болон эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны ангилал, кодыг дээрх хувилбарын нэгэн 

адил компьютерийн тусламжтайгаар кодолно. Кодлолт дууссаны дараа асуулгын хуудсыг 

гараар CSPro программ дээр шивж, компьютерт оруулна. 

3. Хүн ам, орон сууцны ээлжит тооллого болон Байшин, орон сууцны тооллогын дүнг 

нэгтгэх 
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Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын нэгдсэн дүнг ҮСХ-ноос 2019 онд 

зохион байгуулсан Байшин, орон сууцны тооллогын мэдээллээр баяжуулан гаргах ба тус 

тооллогуудын мэдээллийн санг холбох CSPro эсвэл SPSS программын бичилтийг 

боловсруулна. 

5.2 Программ хангамж  

Тооллогын мэдээллийг сүлжээний орчинд боловсруулна. Сүлжээний тохиргоо хийх 

албан ёсны зөвшөөрөлтэй системийн болон вирусийн эсрэг программыг худалдаж авна. 

Интернэтэд суурилсан мэдээлэл цуглуулалтын үйл ажиллагаа явагдах учир цахим туслахын 

үйлчилгээг үзүүлнэ.  

Мөн ҮСХ-ны программ зохиогчид өөрсдөө бичих программ хангамжийн жагсаалт гаргаж, 

боловсруулалтыг хийнэ.  Үүнд: 

1. Тооллогын хуудсыг кодлох хайлтын систем;  

2. Лавлах мэдээлэл, нэгдсэн ангилал, кодын сан;   

3. Тооллогын мэдээлэл шивэх; 

4. Давтан шивэлт хийх; 

5. Шалгах, засварлах; 

6. Мэдээлэл боловсруулалтын явцын хяналт хийх; 

7. Тооллогын урьдчилсан дүнг боловсруулах; 

8. Үр дүнгийн хүснэгт боловсруулах; 

9. Цахимаар олгогдох гэрчилгээг тухайн хүний үндсэн мэдээлэл бүхий QR эсвэл Bar 

 кодтойгоор боловсруулах; 

Мэдээлэл боловсруулалтад ашиглах программ хангамж: 

• CSPro; 

• SPSS 21.0; 

• ArcGIS багц программ 

• Security.Suite эдгээр болно. 

5.3 Материаллаг бааз, тоног төхөөрөмж 

Үндэсний статистикийн хороо тооллогын товчооны болон тооллогын түр ажилтнууд, 

операторуудыг ажлын байр, компьютер, техник, тоног төхөөрөмж, бусад нөхцөлөөр хангана. 

Түүнчлэн тооллогын асуулгын хуудсыг орон нутгаас хүлээж авах, мэдээллийн боловсруулалт 

бүрэн хийж дуусгахад шаардлагатай хадгалах байрыг бэлтгэнэ.  

  Хүн ам, орон сууцны тооллогын товчооны ажилтнуудын ажлын хэвийн үйл ажиллагааг 

хангахад шаардлагатай өрөө, тэдгээрийг тохижуулах, ажилтнуудыг ширээ сандал, компьютер, 

тоног төхөөрөмжөөр хангана. Мөн тооллогын мэдээлэл хүлээж авах, кодлогч, операторууд 

ажиллах, мэдээллийг архивлах наад зах нь 10x6 метрийн хэмжээтэй 2 том өрөөг гаргана. 

Тооллогын асуулгын хуудсыг хадгалах 1 өрөөнд архивын байрны тусгай нөхцөл шаардлага 

тавигдана.   

Монгол Улс өргөн уудам нутагтай, засаг захиргааны нэгж, айл өрхүүд хоорондоо 

алслагдмал, цаг агаарын хүнд нөхцөлтэй зэрэг нь тооллого, түүвэр судалгааны мэдээлэл 

цуглуулах зардлыг ихээхэн өсгөдөг онцлогтой. Иймд статистикийн салбарын хэмжээнд 
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мэдээллийн технологийн дэвшлийг нэвтрүүлэх явдал мэдээлэл цуглуулах, дамжуулах, 

боловсруулах үйл явц, түүний чанар, зарцуулах хугацааг хэмнэх бололцоо олгоно. Орон 

нутгийн статистикийн албадын компьютер, тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг сайжруулж, 

шинэчлэх нь тоолох үеийн үйл ажиллагааны явцад хяналт тавих, тооллогын урьдчилсан дүнг 

онлайн сүлжээгээр хүлээн авахад нэн чухал арга хэмжээ байх болно. Цаашдаа орон нутаг руу 

хандсан үйл ажиллагаа явуулах, төвлөрсөн бус сургалт хийх, мэдээлэл солилцох бусад арга 

хэмжээг зохион байгуулах боломж бүрдүүлэх ач холбогдолтой юм. Тиймээс орон нутгийн 

статистикийн албадын материаллаг бааз, техник, тоног төхөөрөмжийг шат дараалан шинэчилж 

сайжруулах шаардлага тавигдаж байна. 

 

ЗУРГАА. ТООЛЛОГЫН ТӨСӨВ 

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогыг зохион байгуулах, үр дүн тархаах 

урьдчилсан төсөв нийт 6.3 тэрбум төгрөг болж байна /Хавсралт 2/. 

Тооллогын бэлтгэл ажлын хүрээнд нийт 3.0 тэрбум, тоолох үйл ажиллагаанд 2.4 тэрбум, 

хяналтын тооллого зохион байгуулж, үнэлгээ хийхэд 170.2 сая болон тооллогын мэдээлэл 

боловсруулж, үр дүнд шинжилгээ хийх, хэвлэх, тархаахад 688.6 сая төгрөг шаардагдаж байна. 

Тооллогын нэг хүнд ногдох зардал ойролцоогоор 1899 төгрөг буюу 1 орчим ам.доллар болж 

байна. Хүн ам, орон сууцны 2010 оны тооллогоор нэг хүнд ногдох зардал 4 орчим ам.доллар 

болж байв. 

 

ДОЛОО. ТУРШИЛТЫН ТООЛЛОГО 

 Туршилтын тооллого явуулах нь тоолох үеийн зохион байгуулалт, асуулга, 

удирдамжийн оновчтой байдал, тооллогын нэгжийн хамрагдалт, мэдээлэл боловсруулалтын 

байдлыг туршин үзэж, ээлжит тооллогын үед гарч болзошгүй алдаа, эрсдэлээс зайлсхийх 

зорилготой. Туршилтын тооллогыг зохион байгуулж явуулах аргачилсан журам, нарийвчилсан 

төлөвлөгөө боловсруулан батлуулж, хэрэгжүүлнэ.  

 Хүн ам, орон сууцны ээлжит тооллогын бүхий үйл ажиллагаа, үе шатыг туршсан 

тооллогыг 2019 онд зохион байгуулна. Ингэхдээ ээлжит явагдах ижил хугацаанд нэг удаа 

зохион байгуулах бөгөөд тооллогын тов 2019 оны 1 дүгээр сарын 9-нөөс 10-нд шилжих шөнийн 

“00” цаг байна. Харин “Байшин, орон сууцны 2019 оны тооллого”-ын туршилтыг 2018 оны 10 

дугаар сард багтаан явуулна. Тус туршилтын тооллогуудад хамрагдах нэгжийг сонгохдоо 

тооллогын мэдээллийг гаргахад тулгарч болох хүндрэл, түүнтэй холбоотой ойлголт, 

тодорхойлолтыг шалгах, ээлжит тооллогын үед гарч болох эрсдэлийг тодорхойлох зэрэг 

нөхцөл, байдлыг харгалзаж үзсэн байна. Харин тооллогын асуулга, үзүүлэлтийн туршилтыг 

тухай бүр зохион байгуулна.  

  

НАЙМ. ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГЫН ТООЛОХ ҮЙЛ ЯВЦ 

8.1 Тоолох үйл явц 

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын тов нь шилжихгүй шөнийн товтой 

байна. Тооллогын тов Монгол Улсын Их хурлаар батлагдсан 2020 оны 1-р сарын 8-наас 9-нд 

шилжих шөнийн Улаанбаатарын 00 цагаар байна. 

Тоолох ажлыг орон даяар нэгэн зэрэг 2020 оны 1 дүгээр сарын 9-ний өдрийн орон 

нутгийн 8.00 цагаар эхлүүлж, 1 дүгээр сарын 15-ны 24 цаг хүртэл 7 хоногт багтаан явуулна.  
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“Хүн ам, орон сууцны улсын тооллогын тухай” хуулийн 10 дугаар зүйлийн дагуу 

тооллогод дараах нэгжийг хамруулна. Үүнд: 

1. Хүн амын тооллого 

• Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт оршин суугаа Монгол Улсын иргэн; 

• Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт 183 хоногоос дээш хугацаатай оршин сууж байгаа 

болон оршин суухаар эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрөл авсан гадаадын 

харьяат иргэн, харьяалалгүй хүн; 

• Гадаадад оршин суугаа Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын 

газар, олон улсын байгууллагад ажиллаж байгаа Монгол Улсын иргэн, түүний гэр 

бүл; 

• Гадаадад ажиллаж суралцаж байгаа болон хувийн журмаар оршин суугаа 

Монгол Улсын иргэн; 

2. Орон сууцны тооллого 

• Сууцны тусдаа байшин; 

• Нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын доторх сууц; 

• Бүх төрлийн гэр; 

• Нийтийн байр; 

• Сууцны бус зориулалттай бусад байр, талбай. 

Нийтийн болон оюутны байр, байшингийн дээвэр, байрны орц, хонгил, дулааны шугам 

сүлжээний суваг, ой мод, уул хаданд амьдардаг хүмүүсийг тооллогын бэлтгэл ажлын хүрээнд 

орон нутаг дахь тооллогын түр товчоод бүртгэж, байршлыг тогтоон, тооллогод бүрэн хамруулах 

ажлыг зохион байгуулсан байна.  

Тооллого явуулахдаа дараах журмыг баримтална. Үүнд: 

1. Орон нутгийн тооллогын комиссын тоологч нар: 

• Тооллогын үед эх орондоо байнга, түр суугаа, түр эзгүй байгаа Монгол Улсын бүх 

иргэд (зэвсэгт хүчин, дотоодын цэрэг, хилийн цэрэгт цэргийн жинхэнэ алба хааж 

байгаа цэргийн гэрээт алба хаагч болон хугацаат цэргийн алба хаагчид, 

хоригдол, сэжигтнээс бусад)-ийг; 

• Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт 183 хоногоос дээш хугацаатай оршин сууж байгаа 

болон оршин суухаар эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрөл авсан гадаадын 

харьяат иргэн, харьяалалгүй хүнийг; 

• Тооллогын үед гадаадад ажиллаж суралцаж байгаа болон хувийн хэргээр оршин 

суугаа Монгол Улсын иргэдийг хугацаа харгалзахгүйгээр үндсэн өрхөд нь түр 

эзгүйгээр тоолно. Энд гадаад улсад суугаа Монгол Улсын дипломат 

төлөөлөгчийн болон консулын газар, олон улсын байгууллагад ажиллагсад, 

тэдний гэр бүлийн гишүүд хамаарахгүй болно.  

2. Гадаад харилцааны яам 

• Гадаад улсад суугаа Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын 

газар, олон улсын байгууллагад ажиллагсад, тэдний гэр бүлийг; 

3. Хууль зүй, дотоод хэргийн яам 
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• Хилийн болон дотоодын цэргийн албан хаагчид, хоригдож буй сэжигтэн, 

яллагдагчийг тоолно. 

4. Батлан хамгаалах яам 

• Цэргийн гэрээт болон хугацаат албан хаагчдыг тоолно. 

Хүн ам, орон сууцны тооллогод хамрагдсаныг гэрчилж хүн бүрд гэрчилгээ олгоно.  

 

Интернэтээр болон төрийн байгууллагын мэдээллийн сангийн тусламжтайгаар 

мэдээллийг цуглуулсан иргэдэд дээрх гэрчилгээг цахимаар олгох ба тухайн нэгжийн удирдах 

албан тушаалтны тоон гарын үсгээр баталгаажсан байна. Цахимаар олгогдох гэрчилгээг тухайн 

хүний үндсэн мэдээлэл бүхий QR эсвэл Bar кодтойгоор боловсруулна.  

 

Тоологч өрхөөр орж тоолсон тохиолдолд хэвлэмэл гэрчилгээг тоологдсон иргэдэд 

олгоно. Энэхүү гэрчилгээ нь баг, хорооны засаг даргын гарын үсэг болон тамгаар баталгаажсан 

байна. 

 

Тооллогын үеэр албан ажил болон хувийн журмаар харьяалагдах засаг захиргааны 

нэгжээс гадагш явах хүнийг урьдчилан тоолж болно. 

8.2 Тоолох үйл явцын мэдээлэл солилцоо 

 Тооллогын ажлын явцын мэдээг тооллогын комисс өдөр бүр үндсэн нэгжээсээ авч 

нэгтгэн ҮСХ-нд мэдээлж байна. 

ҮСХ-ны Хүн ам, орон сууцны тооллогын товчоо тооллогын явцад гарч буй тулгамдсан 

асуудлыг хүлээн авч, хариулт өгөх шуурхай жижүүрийн 2 утас тооллогын үеэр өдөр бүр 

ажиллуулна. Хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр тооллогын ажлын явцыг хэвлэлийн бага хурал 

хийлгэх, радио, телевизээр мэдээлэх, нэвтрүүлэг бэлтгэх, өдөр тутмын сонинд мэдээ нийтлэх 

зэрэг хэлбэрээр зохион байгуулна.  

Тооллогыг тогтоосон хугацаанд нь эхлүүлж, явагдаж дуустал бүх шатны комиссууд 

дараах нийтлэг хяналтын ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ. Үүнд: 

• Зарим тоологчийн тоолсон өрхөөр орж шалгах; 

• Тооллогын хамрагдалтыг хянах; 

• Шалгагч, тоологч нарын ажлын уялдаа, шалгагч тоологчийг хэрхэн шалгаж байгааг 

хянах; 

• Тооллогын хуудасны нөхөлт бүрэн эсэхийг шалгагчаар хянуулах; 

• Тоологч нар хариуцсан өрхөө бүрэн тоолсон эсэхийг давхар тандах; 

• Олон улсын хилийн байнгын болон түр боомт, гарцаар онгоц, төмөр зам, автомашин, 

явганаар гадаадад зорчиж байгаа Монгол Улсын иргэдийг тооллогод хамрагдсан 

эсэхийг шалгах; 

• Өрхийн бүртгэлд байгаа ба тоологдсон хүний тоо хоёр тохирч байгаа эсэхийг 

магадлан шалгах;  

8.3 Тооллогын урьдчилсан дүн 

Тооллогын комиссууд тооллогын хуудасны хариултын үнэн зөв, бүрэн байдлыг хянасны 

үндсэн дээр нэгтгэж, графикт хугацааны дагуу үр дүнг ҮСХ-нд урьдчилсан дүнгийн маягтын 

дагуу тухайн нэгжийн тооллогын комиссын даргын тоон гарын үсгээр баталгаажуулан явуулна. 
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Урьдчилсан дүнг улсын хэмжээнд нэгтгэх программ хангамжийг тооллогын бэлтгэл 

ажлын хүрээнд Хүн ам, орон сууцны тооллогын товчоо, Мэдээлэл боловсруулалт, технологийн 

газраас бэлтгэсэн байна. Тооллогын багцыг хэрхэн бүрдүүлж, хүлээлгэн өгөх урсгалыг 

хавсралт 5-д харуулав. 

 

  ЕС. ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГЫН ХЯНАЛТ, ҮНЭЛГЭЭ, ҮР ДҮН 

9.1 Хяналтын тооллого 

Монгол Улсын Их Хурлаар батлагдсан хугацааны дагуу тооллого дууссаны дараа буюу 

2020 оны 1 дүгээр сарын 17-ноос 19-нд хяналтын тооллогыг зохион байгуулж явуулна. 

Хяналтын тооллого явуулах гол зорилго нь тооллогын хүн амын хамрагдалтын түвшин 

гаргаж, үзүүлэлтийн алдааг үнэлэхэд оршино. Нийт хүн амын нэгээс доошгүй хувийг хяналтын 

тооллогод хамруулна.  

Хяналтын тооллогод тэр хэсгийн өрх, хүн амыг өмнө нь тоолсон тоологч, шалгагч 

оролцуулахгүй. Хяналтын тооллогын асуулгад тооллогын үндсэн асуулгын гол үзүүлэлтүүдийг 

багтаана. 

9.2 Үнэлгээ 

Хүн ам, орон сууцны 2000 болон 2010 оны тооллогуудын дараа хяналтын тооллогыг 

явуулж байсан боловч үндсэн үр дүнд тархааж, мэдээлэх ажил хийгдэж байгаагүй юм. Тиймээс 

энэ удаагийн хяналтын тооллогод тус асуудлаар мэргэшсэн олон улсын зөвлөх авч 

ажиллуулан, тайланг хэвлүүлнэ. Тайланг хүн ам, орон сууцны тооллогын товчоо болон орон 

нутгийн статистикийн албадын хүрээнд танилцуулж, цаашдын тооллого зохион байгуулахад 

шаардлагатай зүйлсийг тусгасан байна.  

Тооллогын үнэлгээний ажлын хүрээнд дараах чиглэлийн ажилбаруудыг хийж гүйцэтгэнэ. 

Үүнд: 

• Хяналтын тооллогын дүнг үндэслэн үр дүнд тархаалт хийх;  

• Хүн ам зүйн стандарт үнэлгээ хийх, нас бүлэг, хүйсийн алдаа гэх мэт; 

• Тооллогын алдааг тооцох засварлах, арга зүйг хүн ам, орон сууцны тооллогын товчооны 

ажилтнуудад эзэмшүүлэх; 

• Хүн амын тоо, статистик үзүүлэлтийг 2010 болон 2020 онуудын хооронд эргэж тооцох, 

засварлах; 

 

АРАВ. ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ, ТАРХААЛТ 

10.1 Дүн шинжилгээ 

 Тооллогын мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх ажиллагаа тооллогын нэгдсэн хүснэгтүүд 

бэлэн болсон үеэс эхэлнэ. Дүн шинжилгээг дараах сэдвүүдээр хийнэ. Үүнд:  

• Хүн ам, орон сууцны тооллогын үндсэн үр дүн; 

• Байшин, орон сууцны тооллогын үндсэн үр дүн; 

• Аймаг, нийслэлийн илтгэл, эмхэтгэл; 

• Хүн амын хэтийн тооцоо; 
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• Нас, хүйсийн бүтэц; 

• Боловсрол, бичиг үсгийн мэдлэг; 

• Хүн амын шилжих хөдөлгөөн; 

• Жендер; 

• Гэр бүлийн байдал; 

• Ажил эрхлэлт; 

• Орон сууц; 

• Өндөр настан; 

• Хүүхэд, залуучууд; 

• Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд; 

• Хүн ам зүйн атлас; 

• ХАОСТ болон БОСТ-уудын хүрээнд гарч болох ТХЗ үзүүлэлтийн өнөөгийн байдал; 

• Бусад сэдвүүд; 

Тооллогын үр дүнгийн шинжилгээ нь орчин үеийн статистикийн болон хүн ам зүйн онол, 

шинжилгээний аргазүйд нийцсэн, мэргэжлийн өндөр түвшинд боловсруулагдсан байна. 

Нэгдсэн үр дүнг үндэсний түвшин болон аймаг, нийслэл бүрээр боловсруулж, товхимол 

бэлтгэж, монгол, англи хэл дээр бэлтгэнэ.  

10.2 Үр дүнгийн тархаалт 

Хүн ам, орон сууцны тооллогын товчооноос тооллогын нэгдсэн үр дүнг танилцуулах, 

тархаах ажлыг үе шаттай зохион байгуулна. Тооллогын үр дүнгээр товхимол хэвлүүлэх, CD-

ROM болон DVD хэлбэрээр тархаах мөн захиалагчийн хүсэлтээр тусгайлсан мэдээллийг 

хэвлүүлэх зэрэг хэлбэрээр тархаана. Үүнээс гадна ҮСХ-ны цахим хуудсаар тооллогын үр дүнг 

мэдээлнэ. Түүнчлэн нууцлалыг хангасан тооллогын задгай мэдээллийг ҮСХ-ны мэдээллийн 

лабораториор тархаана. Тооллогын үр дүнгээр хэрэглэгчдийн хүрээнд үндэсний болон орон 

нутгийн түвшинд семинар зохион байгуулж, хэлэлцүүлнэ.  

10.3 Мэдээллийн хамгаалалт, хадгалалт, архивлалт 

Асуулгын хуудасны мэдээллийн нууцлал, тээвэрлэлтийн аюулгүй байдлыг тооллогын 

комиссууд бүрэн хариуцаж, ҮСХ-нд хүлээлгэж өгөх бөгөөд “Байгууллагын нууцын тухай хууль”, 

“Хувь хүний нууцын тухай хууль”-ийн дагуу үйл ажиллагааг зохион байгуулна. Мөн ҮСХ 

мэдээллийн цахим хамгаалалтын системийг бүрэн хангаж ажиллана. 

 Тоологч, шалгагч нарт зориулсан багцыг бэлтгэнэ. Багцад цүнх, ID карт, өнгийн бал, 

асуулга, заавар, удирдамж, тэмдэг зэргийг оруулна. Тооллогын асуулгын хуудсыг сайн чанарын 

цаасан дээр хэвлэж, тоологч нарын багцыг анхнаас нь архивт өгөх боломжтой хэлбэрээр хийж 

зохион байгуулна. 

 Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын материалыг үндэсний архивын 

асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад шилжүүлэхэд тохиромжтой, архивын 

стандартыг хангасан байхаар бодож захиална.  

 Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын дараа тооллогын материалыг  

тооллогын цаасан болон цахим асуулгын хамт үндэсний архивын асуудал эрхэлсэн төрийн 

захиргааны төв байгууллагад 2021 онд багтаан хүлээлгэн өгнө.  
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 Мөн тооллогын үе шат, ажилбар бүрийг баримтжуулан баримтат кино хийж, тоологч, 

шалгагч нарт зориулсан багцын хамт ҮСХ-ны архивт хүлээлгэн өгнө.  

 

АРВАН НЭГ. ТООЛЛОГЫН ҮЕД ГАРЧ БОЛОХ ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ 

Монгол Улсын хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллого явагдах үеийн эрсдэлийг 

дараах байдлаар тодорхойлж байна. Үүнд: 

• Улсын нийт нутаг дэвсгэр, эсвэл зарим бүс нутгийг хамарсан байгалийн гамшиг, гоц 

халдварт өвчин болон бусад онцгой нөхцөл байдал тохиолдох; 

• Тоолох үед гарч болох эрсдэлүүд. Үүнд: тоологч нарын аюулгүй байдал алдагдах, 

гэнэтийн халдлагад өртөх, тооллогын хуудас үрэгдүүлэх, тоолуулагч тоолуулахаас 

татгалзах, орон байрандаа оруулахгүй байх, унаа тэрэг эвдрэх, осолд орсноос 

шалтгаалан тоолох хугацаандаа багтахгүй байх; 

• Хөрөнгө, санхүү дутагдах, санхүүжилт шийдвэрлэгдэхгүй байх; 

• Урьдчилан тооцсон зардалд инфляц, үнийн хөөргөдөл нөлөөлөх; 

• Хүн амын өрхийн дутуу бүртгэл нь тооллогын хамрагдалтад нөлөөлөх;    

• ҮСХ-ны материаллаг бааз, боловсон хүчинтэй холбогдон гарах эрсдэлүүд. Үүнд: 

ажлын байр, тоног төхөөрөмжийн хүрэлцээгүй байдал нь гүйцэтгэх ажлын чанарт 

нөлөөлөх, тооллогын асуулгын хуудасны хадгалалт хамгаалалт, мэдээллийн 

нууцлал аюулгүй байдлын шаардлага зөрчигдөх, хүн ам, орон сууцны тооллогын 

товчооны ажилтнуудын мэргэжлийн ур чадвар, туршлагаас үүдэн гарах эрсдэл зэрэг 

болно.  

Сайтар боловсрогдсон тооллогын мастер төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх нь болзошгүй 

эрсдэлүүдээс сэргийлэх хамгийн чухал хүчин зүйл юм. Эрсдэл гарсан тохиолдолд Улсын Их 

Хурал, Тооллогын улсын комисс, ҮСХ хамтран эрсдэлийг арилгах тодорхой шийдвэр гаргаж, 

ажил хэвийн үргэлжлэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 
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ХАВСРАЛТ 1. Монгол Улсад явагдсан хүн, ам орон сууцны тооллогын товчоон 

Тооллого 

явуулсан 

он 

Тооллогын 

тов 

Тоологдсон 

хүн ам 

/мян.хүн/ 

Тооллого  

хоорондын 

жилийн 

дундаж 

өсөлт /%/ 

Тооллогын онцлог 

1918 Байгаагүй 647.5 - 4 аймаг, нийслэлийн хүн амыг тоолсон 

бусад газрыг тооцоогоор оруулсан 

1935.06.01 

  

Байгаагүй 738.2 0.77 Хүн амаа нэлэнхийд нь тоолсон  

1944.10.15 

 

Байгаагүй 759.1 0.32 Хүн амаа 14 хоногт багтаан тоолсон 

1956.02.05 Товтой 845.5 0.98 Түүхэнд анх удаа тооллогын тов 

тогтоосон 

1963.01.05 Товтой 1017.1 2.7 Анх удаа үр дүнг тооцоолох шивүүрт 

машинд  боловсруулалт хийсэн. 

Хүн амын дундаж наслалт, хэтийн 

тооцоог тооцсон 

Үр дүнгийн өргөн хүрээтэй материал 

гаргаж авсан 

1969.01.10 Товтой 1197.6 2.8 ЭЗХТЗ-ийн зөвлөмжийн дагуу явуулсан. 

Хүн амын тооллоготой хамт орон 

сууцны тооллогыг явуулсан. 

Үр дүнгээр албан хэрэгцээнд ном 

болгон хэвлэн гаргасан. 

1979.01.05 Товтой 1595.0 2.9 Тооллогын хүрээнд анх удаа 

сэдэвчилсэн  “Малчдын”, “Ажилчдын” 

судалгаа хийсэн. 

Үр дүнг анх удаа тооцоолох электрон 

машинаар боловсруулсан. 

1989.01.05 Товтой 2044.0 2.5 “Ажил эрхлээгүй хүн амын судалгаа”, 

Хүн амын нөхөн үржихүй” гэсэн 2 

түүвэр судалгаа явуулсан. 

Өрхийн бүтэц, ам бүлийн ажил 

эрхлэлтийг судлах зорилгоор хүн нэг 

бүрийг тоолох тооллогын хуудаснаас 

гадна өрхийн хуудсыг нэмж гаргасан. 

НҮБХАС-ийн туслалцаатайгаар улсын 

хэмжээний болон аймаг, нийслэлээр үр 

дүнгийн 23 боть номыг хэвлэн гаргасан. 

Мөн “Эмэгтэйчүүд, хүүхэд“,“Боловсрол“ 

эмхэтгэлүүдийг гарган хэвлүүлсэн. 

2000.01.05 Товтой 2373.5 1.4 НҮБ-ын зарчим, зөвлөмжийг 

баримталсан.  

Статистикийн тухай Монгол Улсын 

хууль, Засгийн газрын тогтоол, 

шийдвэрүүд нь тооллого явуулах эрх 
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зүйн үндэс болж өгсөн. 

Тооллогын үр дүнгээр Үндсэн үр 

дүнгийн тайлан, эмхэтгэл, нийслэл, 

аймаг бүрээр  дүнгийн тайлан, 

эмхэтгэл, хүн амын хэтийн тооцоо 

болон олон төрлийн сэдэвчилсэн 

судалгаанууд хийж хэвлэн нийтлүүлсэн. 

Тооллогын мэдээллээр хэрэглэгчийн 

мэдээллийн сан байгуулж, СиДи-гээр 

тархаасан; 

Тооллогын үр дүнг хэрэглэгчдэд хүргэх, 

зорилгоор хэрэглэгчдийн уулзалт,  

семинар зохион байгуулсан байна.  

Тооллогын бүх үе шатыг баримтжуулан 

үлдээсэн. 

2010.11.10 Товтой 2 754.7 

 

1.5 НҮБ-ын зарчим, зөвлөмжийг 

баримталсан.  

Тусгайлсан хууль болох Монгол Улсын 

Хүн ам, орон сууцны тооллогын хууль 

болог Статистикийн тухай хууль 

Засгийн газрын тогтоол, шийдвэрүүд нь 

тооллого явуулах эрх зүйн үндэс болж 

өгсөн. 

Газарзүйн мэдээллийн системийг 

тооллогын хяналт, мэдээлэл 

боловсруулалт, тархаалтын үед анх 

удаагаа ашигласан. 

Гадаад суугаа Монгол иргэдийг 

интернэтээр тоолсон. 

Тооллогын үр дүнгээр Үндсэн үр 

дүнгийн тайлан, эмхэтгэл, нийслэл, 

аймаг бүрээр  дүнгийн тайлан, 

эмхэтгэл, хүн амын хэтийн тооцоо 

болон олон төрлийн сэдэвчилсэн 

судалгаанууд хийж хэвлэн нийтлүүлсэн. 

Тооллогын мэдээллээр хэрэглэгчийн 

мэдээллийн сан байгуулж, СиДи-гээр 

тархаасан. 

Тооллогын үр дүнг хэрэглэгчдэд хүргэх, 

зорилгоор хэрэглэгчдийн уулзалт,  

семинар зохион байгуулсан байна.  

Тооллогын бүх үе шатыг баримтжуулан 

үлдээсэн. 
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ХАВСРАЛТ 2. Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын төсвийн урьдчилсан 

тооцоо 

 

ХҮСНЭГТ 1. 2019 ОНД ШААРДАГДАХ ТӨСВИЙН УРЬДЧИЛСАН ТООЦОО 

 

№ Зардлын зүйл 
ТӨСӨВ 

/мян.төгрөг/ 
1. ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНД   

Хүн ам, орон сууцны тооллого 

1 1   Тооллогын товчооны үйл ажиллагааны зардал   

1 1 1 Үндсэн  цалин, НДШ /гэрээт ажилтан/              47 952,0  

1 1 2 Бичиг хэргийн зардал                2 840,0  

1 1 3 Тээвэр, шатахууны зардал              16 758,0  

1 1 4 Шуудан, холбооны зардал                1 500,0  

1 1 5 Материаллаг бааз, тоног төхөөрөмжийн зардал            230 000,0  

      Хэсгийн дүн            299 050,0  

1 2   Тооллогын бэлтгэлийг хангах үйл ажиллагааны зардал   

1 2 1 Дотоод томилолт, унааны зардал              52 104,0  

1 2 2 Сургагч багш бэлтгэх сургалтын зардал               54 954,4  

1 2 3 Зар сурталчилгааны зардал            280 576,3  

1 2 4 Улсын комиссын үйл ажиллагаанд зориулах зардал              17 500,0  

1 2 5 Тоологч, шалгагч нарын багцын зардал              89 632,4  

1 2 6 
Тооллогын асуулгын хуудас, бусад маягт, заавар, 

тоолуулсан гэрчилгээ, удирдамж хэвлэх зардал            203 918,5  

1 2 7 Тооллогын асуулгын хуудас, маягтууд хүргэх зардал              17 663,7  

1 2 8 ГХЯ-ны үйл ажиллагааны зардал             152 837,5  

1 2 9 ХЗДХЯ, БХЯ-ны үйл ажиллагааны зардал              10 947,9  

1 2 10 Тооллогын нутаг дэвсгэрийн нэгжийн зураглал хийх               74 064,0  

1 2 11 Хяналт, мониторинг хийх зардал                 9 670,0  

1 2 12 Туршилтын тооллогын зардал                 5 703,8  

      Хэсгийн дүн           969 347,4  

Байшин, орон сууцны тооллого  

1 3   Тооллогын бэлтгэл ажил   

1 3 1 Удирдах хороо, ажлын хэсгийн үйл ажиллагааны зардал                   864,0  

1 3 2 Зөвлөлдөх уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах зардал                2 000,0  

1 3 3 Тооллогын нутаг дэвсгэрийн нэгжийн зураглал хийх               78 064,0  

1 3 4 Мэдээлэл цуглуулалт              17 096,8  

1 3 5 Хяналт, мониторинг хийх зардал               24 762,0  

1 3 6 Сургагч багш бэлтгэх сургалтын зардал               10 315,0  

      Хэсгийн дүн            133 101,8  

      1-р бүлгийн дүн           1 401 499,2  

2. АЙМАГ, НИЙСЛЭЛД   

Хүн, ам орон сууцны тооллого 

2 1   Тооллогын бэлтгэлийг хангах үйл ажиллагааны зардал   

2 1 1 Зар сурталчилгааны зардал              93 450,0  

2 1 2 Өрх, хүн амын урьдчилсан бүртгэл гаргах зардал            579 940,0  

2 1 3 
Сум, дүүрэг, баг, хорооны түр товчооны үйл ажиллагааны 

зардал            128 451,0  

2 1 4 
Аймаг, нийслэлийн тооллогын комиссын гишүүд, түр 

товчооны ажилтнуудын сургалтын зардал              11 281,0  

2 1 5 
Сум, дүүргийн тооллогын комиссын гишүүд, түр товчооны 

ажилтнуудын сургалтын зардал            177 921,0  

2 1 6 Баг хорооны түр товчооны ажилтнуудын сургалтын зардал             159 220,0  

2 1 7 Тоологч шалгагчийн сургалтын зардал             168 774,6  
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2 1 8 Туршилтын тооллогын зардал               79 957,4  

2 1 9 Мэдээлэл цуглуулалтын үеийн зардал            868 625,1  

2 1 10 Хяналтын тооллого явуулах зардал              55 228,4  

2 1 11 Хяналт, мониторинг хийх зардал               49 376,3  

      Хэсгийн дүн          2 369 224,7  

Байшин, орон сууцны тооллого  

2 2   Тоолох үйл ажиллагаа   

2 2 1 Мэдээлэл цуглуулалтын үеийн зардал  1 551 498,8 

2 2 2 Хяналт, мониторинг хийх  65 835,0 

2 2 3 Хяналтын тооллого явуулах  94 508,3 

      Хэсгийн дүн          1 711 842,0  

      2-р бүлгийн дүн           4 081 066,7  

     

НИЙТ ДҮН          5 482 565,8  

 

ХҮСНЭГТ 2. 2020 ОНД ШААРДАГДАХ ТӨСВИЙН УРЬДЧИЛСАН ТООЦОО 

№ Зардлын зүйл 
ТӨСӨВ 

/мян.төгрөг/ 

ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРООНД 

Мэдээлэл боловсруулалт 

1 1   Тооллогын товчооны үйл ажиллагааны зардал   

1 1 1 Үндсэн  цалин, НДШ /гэрээт ажилтан/           47 952,0  

1 1 2 Бичиг хэргийн зардал             2 840,0  

1 1 3 Тээвэр, шатахууны зардал           16 758,0  

1 1 4 Шуудан, холбооны зардал             1 500,0  

      Хэсгийн дүн           69 050,0  

1 2   Тархаалт, семинар зохион байгуулах    

1 2 1 Үндсэн үр дүнгийн тархаалтын семинарын зардал            67 906,0  

1 2 2 Нэгдсэн үр дүнгийн тархаалтын семинарын зардал          450 850,0  

1 2 3 Хэтийн тооцоо           54 470,0  

1 2 4 Сурталчилгаа, семинар             2 400,0  

      Хэсгийн дүн         575 626,0  

АЙМАГ, НИЙСЛЭЛД 

1 3 1 Нэгдсэн үр дүнгийн зардал /ОН/           43 930,0  

     

НИЙТ ДҮН          688 606,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХАВСРАЛТ 3. Хүн ам, орон сууцны 2020 оны 
ээлжит тооллогын удирдлага зохион 
байгуулалтын схем 
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ТООЛЛОГЫН УЛСЫН КОМИСС 

Үндэсний статистикийн хороо 

Хүн ам, нийгмийн статистикийн газар 
Хүн ам, орон сууцны тооллогын товчоо

 

 

Нийслэлийн тооллогын 
комисс: 

Нийслэлийн Засаг дарга 

Аймгийн тоологын 
комисс: 

Аймгийн Засаг дарга 

Яамдын 
тооллогын 

комисс

 

 

Нийслэлийн тооллогын 
түр товчоо: Нийслэлийн 

статистикийн газрын  
дарга  

 

Аймгийн тооллогын түр 
товчоо: Аймгийн 

статистикийн хэлтсийн 
дарга 

Яамдын тооллогын  
түр товчоо 

 

 

Дүүргийн тооллогын 
комисс: 

Дүүргийн Засаг дарга 

Сумын тооллогын комисс: 

Сумын Засаг дарга

 

 

Дүүргийн тооллогын түр 
товчоо: Дүүргийн 

статистикийн хэлтсийн 
дарга

 

 

 

Хорооны тооллогын түр 
товчоо: 

Хорооны Засаг дарга 

Багийн тооллогын түр 
товчоо: 

Багийн Засаг дарга
 

 

ШАЛГАГЧ

 

ТООЛОГЧ

Сумын тооллогын түр 
товчоо Сумын санхүү 

албаны дарга 
 

ШАЛГАГЧ ШАЛГАГЧ 

ТООЛОГЧ ТООЛОГЧ 
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ХАВСРАЛТ 4. Хүн ам, орон сууцны 2020 оны тооллогын асуудлын хүрээнд ажиллуулах 

зөвлөхүүдийн хуваарь 

Дд 
Гадаадын 

зөвлөхүүд 

Ажиллуулах 

хуваарь 
Ажлын үндсэн чиглэл 

1 

Хяналт, 

үнэлгээний олон 

улсын зөвлөх 

2019 оны 9- р 

сар  

1 сар 

Тооллогын дараах бие даасан үнэлгээний ажлыг  

зохион байгуулах; 

Хяналтын тооллого зохион байгуулахад арга 

зүйн дэмжлэг үзүүлэх; 

2020 оны 3- р 

сар 

1 сар 

Тооллогын үеийн алдааг тооцож, үр дүнг 

тархаах; 

Үнэлгээний ажлын бие даасан тайлан 

боловсруулж, бага хурал зохион байгуулах, 

тайлан хэлэлцүүлэх; 

 

Дотоодын зөвлөхүүдийн хуваарь 

Дд Дотоодын зөвлөх 
Ажиллуулах 

хуваарь 
Ажлын үндсэн чиглэл 

1 

Газар зүйн 

мэдээллийн 

систем 

2019 оны 10-р 

сар 

1 сар 

Газарзүйн мэдээллийн систем (GIS), дижитал 

газрын зураглалын сан үүсгэх, зөвлөх; 

2019 оны 12-р 

сар 

1 сар 

Тооллогын мэдээлэл боловсруулалтад 

мэргэжил, аргазүйн дэмжлэг үзүүлэх; 

2 

Тооллогын үр 

дүнгийн 

шинжилгээний 

зөвлөх  

2020 оны 3-р 

сар 

6 сар 

 

Тооллогын сэдэвчилсэн судалгааг 

боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх; 

ХАОСТ болон БОСТ-уудын хүрээнд гарч болох 

ТХЗ үзүүлэлтийг тодорхойлох, аргачлалыг 

боловсруулж хүлээлгэн өгөх; 

3 

Сурталчилгааны 

чиглэлээр 

дотоодын 

мэргэжлийн 

байгууллагын 

зөвлөх 

2019 оны 1-р 

сар  

12 сар 

Сурталчилгаа ажил зохион байгуулах ажлыг 

мэргэжлийн зүгээс зохион байгуулах. 

ТТ-ны удирдлага дор хүн амын зорилтот бүлэг 

бүрээр сурталчилгааны материал, гарын авлага 

боловсруулах; 

Төлбөртэй сурталчилгаа, компанит ажил, 

хэвлэлийн бага хурал, телевизийн 

ярилцлагуудын хуваарь гаргаж зохион 

байгуулах; 

Орон нутагт зохион байгуулах мэдээлэл 

сурталчилгааны ажлын төлөвлөгөө 

боловсруулах, зохион байгуулах. 
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Бэлтгэх 

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн түр товчоонд 

Баг, хорооны түр товчоонд 

  Тоологч, шалгагч нарт 

 

 

 

 

 

 

Хүн ам, нийгмийн статистикийн газар  
(Хүн ам, орон сууцны тооллогын товчоо) 

Багц 

-Асуулга 

-Цүнх  

-Гарын авлага, Удирдамж 

-Бал, бусад 

Т
ү

гэ
э
х

, 
2

0
1

9
 о

н
ы

 1
0

-1
1

 с
а

р
 

Багц 

-Асуулга 

-Цүнх  

Х
ү

л
э
э
л

гэ
н

 ө
гө

х
, 
2
0

2
0

 о
н

ы
 1

-2
 с

а
р

 

ХАВСРАЛТ 5. Хүн ам, орон сууцны 2020 оны улсын тооллогын багцыг түгээх, буцаах 

схем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


