
ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ТООЛЛОГО, 

БАЙШИН, ОРОН СУУЦНЫ 2019 ОНЫ 

ТООЛЛОГО

Аймгийн тооллогын комисс, түр 

товчооны хуралд зориулав.

2019 он
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• Хүн ам, орон сууцны тооллогын тухай
 Хууль, эрх зүйн үндэслэл

 Тогтоол, шийдвэр

 Удирдлага, зохион байгуулалт

• Зорилго, зорилт
 Тооллогын зорилго, зорилт

 Тооллого явуулах зарчим, ач холбогдол, онцлог

• Мэдээлэл цуглуулалт
Хамрах хүрээ

Тооллогын тов, арга аргачлал

АГУУЛГА
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ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭСЛЭЛ

7 дугаар зүйл.Тооллого, судалгаа явуулах

1. Үндэсний статистикийн хороо дараах тооллого, 
судалгааг явуулна.

а/ хүн ам, орон сууцны улсын ээлжит тооллогыг 
10 жил тутам, завсрын тооллогыг 5 жил тутам;

Статистикийн тухай хууль
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Хүн ам, орон сууцны улсын тооллогын тухай хууль

8 дугаар зүйл. Ээлжит тооллогын хугацаа, хамрах хүрээ

8.1.Ээлжит тооллогыг 2010 оноос эхлэн 10 жил тутамд нэг 
удаа улсын хэмжээнд явуулна.

8.2.Тооллогын товыг ээлжит тооллого явуулах 
хугацаанаас хоёроос доошгүй жилийн өмнө Улсын Их 
Хурал зарлана.

8.3.Ээлжит тооллогын хүн, ам орон сууцыг тоолох 
ажиллагааг товлосон өдрөөс эхлэн долоо хоногт багтаан 
явуулна.



УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ТОГТООЛ /2017.12.08/
76 - Тооллогын тов тогтоох 

2020.01.08-наас 09-нд шилжих шөнийн 00:00 цаг
77 - Улсын комисс байгуулах 

Даргаар: Ерөнхий сайд 
Орлогч дарга: ЗГХЭГ-ын дарга, ҮСХ-ны дарга 
Гишүүд: Яамдын сайд нар 

УЛСЫН КОМИССЫН ТОГТООЛ
1 - Ээлжит тооллого зохион байгуулж явуулах тооллогын  

Улсын комиссын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах
2 - Аймаг, нийслэлийн тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнийг   

томилох
4 - Мастер төлөвлөгөө батлах тухай 

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны тооллого болон 
Байшин, орон сууцны 2019 оны тооллогын зорилго 
ач холбогдол, нийтлэг үндэслэл, тооллогын арга, 
аргачлал, зохион байгуулалтын талаарх дэлгэрэнгүй 
гарын авлага

ТОГТООЛ, ШИЙДВЭР
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УДИРДЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Мэдээлэл цуглуулагч (Гэрээт ажилтан)

Баг, хорооны 

тооллогын түр товчоо

Сум, дүүргийн тооллогын 

комисс, түр товчоо

Аймаг, нийслэлийн тооллогын 

комисс, түр товчоо

ҮСХУлсын комисс
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1. Бие даасан хуулийн хүрээнд явагдах тооллого
2. Мэдээлэл цуглуулалтын хосолмол аргаар явагдах тооллого
3. Гадаадад оршин суугаа Монгол Улсын иргэдийг интернэтээр тоолох
4. Орон зайн мэдээллийн системийг ашиглах
5. Байшин, орон сууцны тооллогын мэдээлэлтэй уялдуулах

1. Монгол Улсын хүн амын тоог Засаг, захиргаа, нутаг
дэвсгэрийн хамгийн бага нэгжийн түвшинд өрх, хүн амын
суурь мэдээллийг гаргах

2. Хүн амын тоог бэлэн болон суурин хүн амаар тодорхойлох
3. Гадаадад оршин суугаа Монгол иргэдийн тоог гаргах
4. Төрөөс баримталж буй бодлого, хөтөлбөрийн төлөвлөлт

болоод олон улсад гаргаж буй хөгжлийн үзүүлэлтүүдийн
суурь мэдээллийг бий болгох

1. Мэдээллийн сан сайжруулах
2. Хаягжилтыг жигдрүүлэх
3. Үр дүнг хэрэглэгчдэд ойлгомжтой, хүртээмжтэй

байдлаар танилцуулах
4. Нарийвчилсан дүн шинжилгээ хийх

ОНЦЛОГ

ЗОРИЛГО

ЗОРИЛТ
ХҮН АМ, ОРОН 

СУУЦНЫ 

ТООЛЛОГО

АЧ ХОЛБОГДОЛ

1. Төлөвлөлт хийх, бодлого боловсруулах нэн
хэрэгцээтэй мэдээллийн эх үүсвэр бүрдэнэ.

Сургууль, эмнэлэг, ирээдүйн хүн амын
төлөв, шинэ хот суурин

2. Бодлого, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үнэлнэ.
3. Хүн ам зүйн өнөөгийн байдал, цаашдын чиг

хандлагыг тодорхойлно.
4. Тооллого бол түүхийн үнэт лавлагаа болно.

ХҮН АМ, ОРОН СУУЦНЫ 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ  

ТООЛЛОГО



Хураангуй асуулга /Бүртгэл/: 

ХАӨМС-гийн үзүүлэлтийн хүрээнд төрийн байгууллагын мэдээллийн сангийн 

мэдээллүүдийг уялдуулан гаргана.

Дэлгэрэнгүй асуулга /Уламжлалт/: Өрхийн гишүүн бүрээс асууж нөхнө.

ТООЛЛОГЫН ТОВ, АРГА АРГАЧЛАЛ

1989 2000 2010 2020

Тооллогын тов

1989.01.07-08

/Ням/ 

00:00 цаг

2000.01.08-09

/Ням/ 

00:00 цаг

2010.11.10-11

/Пүрэв/

00:00 цаг

2020.01.08-09

/Пүрэв/ 

00:00 цаг

Мэдээлэл 

цуглуулалтын 

арга

Уламжлалт

Хосолмол

/Бүртгэл + 

Уламжлалт/

Үргэлжлэх 

хугацаа
7 хоног

Хамрах хүрээ Нэлэнхүй

Асуулгын хэлбэр Дэлгэрэнгүй
Хураангуй+

Дэлгэрэнгүй
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Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллого нь 11 дэх удаагийн ээлжит 

тооллого юм. 



Хаягийн 

мэдээллийн 

сан

Хаягийн

мэдээлэл
Эрүүл 

мэндийн 

сан

РЕГИСТРИЙН 

ДУГААР

Ургийн овог

Эцэг эхийн 

нэр

Өөрийн нэр

Өрхийн 

мэдээллийн 

сан

Иргэний 

мэдээллийн 

сан

Халамж

Өрхийн 

цэг

Нийгмийн 

даатгал

ӨРХИЙН 

ДУГААР

РЕГИСТРИЙН ДУГААР

ӨРХИЙН ДУГААР

САНГУУДЫГ ТҮЛХҮҮР ҮЗҮҮЛЭЛТЭЭР ХОЛБОХ

Бусад 

сан

МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТ /БҮРТГЭЛ/ 
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МЭДЭЭЛЭЛ ЦУГЛУУЛАЛТ /УЛАМЖЛАЛТ/ 

Хэвлэмэл 

маягтаар

Тоологч

Тоолуулагч

Шалгагч

Хувь хүний мэдээлэл бүхий хэвлэмэл маягт

Кодлох, шивэх



10

ТООЛЛОГЫН УРИА



1.1960 оноос хойш анх удаа бие даасан байдлаар явагдах орон сууцны
тооллого

2.Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогын хүрээнд анх удаа
хаягийн зурагт суурилах

1.Монгол Улсын байшин, орон сууцны сан хөмрөгийг бүрэн

тодорхойлох

2.Улсын хэмжээний тооллого, судалгааны суурь хүрээг хаягийн

бүртгэлд суурилан шинэчлэх

3.Орон сууцны фонд, хийц, ашиглалт, хүчин чадал, дэд бүтцийн

хүртээмжийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийн сантай болох

1.Улсын хэмжээний хаягийн нэгдсэн жагсаалт бий болгож,

орон сууцны хаягийн жагсаалтыг орон зайн

мэдээлэлтэй холбох

2.Байшин, орон сууцны мэдээллийн санг Хүн ам, өрхийн

бүртгэлийн мэдээллийн сантай холбох

ОНЦЛОГ

ЗОРИЛГО

ЗОРИЛТ

БАЙШИН, 

ОРОН 

СУУЦНЫ 

ТООЛЛОГО

АЧ ХОЛБОГДОЛ

1.Байшин, орон сууцны сан хөмрөгийг бүрэн гүйцэд 

тодорхойлно. 

2.Хот төлөвлөлтийг оновчтой зохион байгуулах суурь 

мэдээллийг баяжуулна.

3.Мэдээллийн сангийн чанарыг дээшлүүлж, ашиглалт, 

хэрэглээг нэмэгдүүлнэ.

БАЙШИН, ОРОН СУУЦНЫ 2019 ОНЫ 

ТООЛЛОГО



III III

IV

МОНГОЛ 

УЛС

БАЙШИН, ОРОН СУУЦНЫ ТООЛЛОГЫН МЭДЭЭЛЭЛ 

ЦУГЛУУЛАЛТ

Хугацаа: 

3 сар орчим 

ArcGIS for Collector
Тооллогын мэдээлэл

цуглуулалтыг таблет

төхөөрөмжинд

суурилна.



АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ДАРГА 
БОЛОН ЗАСАГ ДАРГЫН АНХААРЧ АЖИЛЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

13

• Хүн ам, орон сууцны тооллогын тухай хуулийн
6.3, 6.4, 6.5 дугаар зүйлд заасны дагуу холбогдох
төсвийг орон нутгийн төсөвт суулгах

• Хүн ам, орон сууцны тооллогын тухай хуулийн
16.1, 16.2 дугаар зүйлд заасны дагуу холбогдох
эрх, үүргийг хэрэгжүүлэх

• Аймаг/нийслэл, сум/дүүргийн тооллогын комисс,
түр товчоо, багийн түр товчоог байгуулах, үйл
ажиллагааны төлөвлөгөө гаргаж батлах

• Аймаг/нийслэлийн тооллогын комисс тооллогын
комиссын гишүүд, түр товчооны ажилтнуудын
ажил, үүргийн хуваарийг хүн нэг бүрээр нарийн
гарган, сум/дүүргийг хуваарилан хариуцуулж, үйл
ажиллагаанд нь хяналт тавих, зөвлөмж өгч,
тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх арга хэмжээг
авч ажиллах
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• Аймаг/нийслэл, сум/дүүргийн тооллогын комисс
холбогдох асуудлаар дээд шатны тооллогын комисс
болон орон нутгийн төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгж
хоорондын ажлын уялдаа холбоог хангах

• Харьяа нутаг дэвсгэрийн гудамж, зам, талбайн нэр,
хашаа, байр, орон сууцны хаягжилт, дугаарлалтыг
цэгцлэх талаар чиглэл өгч, хяналт тавих

• Хүн ам, өрхийн мэдээллийн сангийн өрх, хүн амын
үзүүлэлтүүдийн бүрэн нөхөлт, мэдээллийн чанар, үнэн
бодит байдлыг сайжруулахад тогтмол хяналт тавьж,
чиглэл өгч ажиллах

АЙМГИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ БОЛОН ЗАСАГ ДАРГЫН
АНХААРЧ АЖИЛЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА



2015-2045 ОНЫ ХЭТИЙН ТООЦООЛОЛ
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1963 2015 2045

ТӨВ АЙМАГ

Хүн ам              52 525 89 981 91 886
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ӨРХИЙН ТОО, ХЭЛБЭРЭЭР

ХҮН АМЫН ТОО

ӨРХИЙН ТОО, СУУЦНЫ ТӨРЛӨӨР
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ХҮН АМЫН НЯГТРАЛ 2010 ОНООР

НАС, ХҮЙСИЙН СУВАРГА 

2000, 2010 ОНООР



Хүн ам, орон сууцны улсын тооллогын тухай хууль
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6.3.Тооллого зохион байгуулж явуулахтай холбогдсон дор
дурдсан зардлыг орон нутгийн төсвөөс санхүүжүүлнэ:

6.3.1.ажилгүй болон тэтгэвэрт байгаа хүнийг тооллогын
ажилтнаар ажиллуулсан хугацаанд хөдөлмөрийн хөлсний доод
хэмжээгээр тооцож олгох цалин хөлс;

6.3.2.энэ хуулийн 6.3.1-д заасан тооллогын ажилтнуудыг
сургах сургалтын болон тооллогын талаар нутаг дэвсгэрийн
оршин суугчдад хүргэх мэдээлэл, сурталчилгааны зардал;

6.3.3.тооллогын хугацаанд тооллогын ажилтнуудад өгөх хоолны
мөнгө;

6.3.4.хууль тогтоомжид заасан бусад зардал.

6.4.Энэ хуулийн 6.3 дахь хэсэгт заасан орон нутгийн төсвөөс
санхүүжүүлэх зардлын хэмжээг тухайн шатны иргэдийн
Төлөөлөгчдийн Хурал тухай бүр тогтооно.

6.5.Тооллого зохион байгуулж явуулах комиссын ажиллах байр,
тээвэр, холбооны болон бусад шаардлагатай хэрэгслээр хангах
асуудлыг тухайн шатны засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн
нэгжийн Засаг дарга, холбогдох төрийн захиргааны төв
байгууллага хариуцна.



Хүн ам, орон сууцны улсын тооллогын тухай хууль
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16.1.Тооллого зохион байгуулж явуулахад бүх шатны
иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал дор дурдсан эрх, үүрэгтэй:

16.1.1.энэ хуулийн 6.3-т заасан зардлыг төсөвт тусгах;

16.1.2.энэ хуулийн 16.2-т заасан асуудлаар тухайн шатны
Засаг даргын, тооллого явуулахтай холбогдсон асуудлаар
харьяа тооллогын комиссын мэдээллийг сонсож, тулгамдсан
асуудлыг өөрийн эрх хэмжээний хүрээнд шийдвэрлэх;

16.1.3.орон нутагт тооллого зохион байгуулж явуулахтай
холбоотой бусад асуудлыг хууль тогтоомжийн хүрээнд
шийдвэрлэх.



Хүн ам, орон сууцны улсын тооллогын тухай хууль
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16.2.Тооллого зохион байгуулж явуулахад бүх шатны засаг
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн Засаг дарга дор дурдсан
үүрэгтэй оролцоно:

16.2.1.нутаг дэвсгэртээ тооллого явуулах бэлтгэл ажлыг хангах;

16.2.2.тооллого явуулахын өмнө хүн ам, өрхийн бүртгэлийн
хөдөлгөөнийг бүрэн хийж, мэдээллийн санг бэлтгэх;

16.2.3.тооллогын асуудлаар Улсын комисс болон Үндэсний
статистикийн хорооноос өгсөн удирдамж, чиглэлийн дагуу
тооллогын ажлыг нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулах;

16.2.4.тооллого явуулахтай холбогдуулан харъяа нутаг дэвсгэрийн
гудамж, талбайн нэр, байр, орон сууцны хаягжилт, дугаарлалтыг
цэгцлэх, тооллого явуулах нутаг дэвсгэрийн хил заагийг тогтоон,
зураглал гаргах;

16.2.5.тооллогын комиссыг ажиллах болон тооллогын материалыг
хадгалах байр, тавилга, шаардлагатай бусад тоног төхөөрөмж,
техник хэрэгслээр хангах;

16.2.6.хууль тогтоомжид заасан бусад үүрэг.



АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД 
БАЯРЛАЛАА
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