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1. ХҮН АМ 

Төв аймгийн хүн ам 94 250, өрхийн тоо 27 043 болсныг

тоолж гаргалаа. Хүн амын тоо 2010-2020 оны хооронд

жилд дунджаар 1.1 хувиар өслөө. Жилийн дундаж өсөлт

өмнөх тооллогоос 2.3 пунктээр нэмэгдлээ.
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ЗУРАГ 2.3. СУМЫН ХҮН АМЫН ЖИЛИЙН ДУНДАЖ ӨСӨЛТ, 

ХУВИАР, 2010-2020 ОН
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Хөдөлмөрийн насны 100 хүнд ногдох тэжээлгэгч хүн

амын тоо 56.7 байна. Хүн ам зүйн ачаалал 2020 онд 2010

оноос 6.1 пунктээр өссөн.

Аймгийн хүн ам насны бүтцийн хувьд ерөнхийдөө

идэрших хандлагатай болж байгааг зураг 2.4-өөс харж

болно. Гэхдээ нийт хүн амд 0-14 насны хүүхдийн эзлэх

хувийн жин тооллогоос тооллогод багасч байснаа сүүлийн

10 жилд төрөлт нэмэгдснээр 3,7 пунктээр өслөө.
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2020 онд голч нас 28.4 болсон нь хүн амын тэн хагас нь 28.4-өөс доош, үлдсэн 50

хувь нь түүнээс дээш насныхан байна гэсэн үг юм.

Нийт хүн амын 2.1 хувь нь буюу 1968 хүн гадаадад 6, түүнээс дээш сарын

хугацаагаар оршин сууж байна.

2.ХҮН АМЫН ҮНДЭС, УГСАА 

Монгол Улсын харьяат иргэдийн үндэс, угсааны талаарх мэдээллийг өмнөх

тооллогод 29 бүлгээр цуглуулж байсныг Хүн ам, орон сууцны 2020 оны улсын
тооллогоор 31 болгож өргөжүүлсэн.
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Хүн ам, орон сууцны 2020 оны тооллогоор Монгол Улсын харьяат суурин хүн амын

93.9 хувийг халхчууд эзэлж, өмнөх тооллогоос 1.3 пунктээр өслөө. Баядуудын нийт

хүн амд эзлэх хувийн жин 1.4 хувь байгаа нь халхчуудын дараа орлоо. Харин

Буриад, Тува, Дөрвөд, Урианхай, Казах, Буриад угсаатнууд 2010 оноос буурлаа.

3.ШАШИН

Арван тав, түүнээс дээш насны хүн амын 67.1 хувь нь шашин шүтдэг, 32.9 хувь нь

шашин шүтдэггүй гэж тоологдлоо. Шашин шүтлэгтэй хүмүүсийн 94.1 хувь нь

буддын, 3.5 хувь нь бөөгийн, 1.04 хувь нь христийн, 1.0 хувь нь исламын шашинтан

юм.

Хүн амын дийлэнх нь буддын шашинтан боловч насны бүлгээр авч үзэхэд 15-19

насны өсвөр үеийнхний хувьд христ, исламын шашинтан олонх байна.
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4.ХҮН АМЫН СУУРЬШИЛ 

Аймгийн хүн амын суурьшлыг бүсээр ангилж үзэхэд нийт хүн амын 28.1 хувь нь

төвийн бүс, 28.2 хувь нь баруун бүс, 14.0 хувь нь зүүн бүс, 29.7 хувь нь хойд бүсэд

оршин сууж байна. Хүн амын нягтрал 2000 онд нэг квадрат километр нутаг

дэвсгэрт 1.3 хүн ногдож байсан бол 2010 онд буурч 1.1 хүн, 2020 онд 1.2 болж

өссөн нь хүн амын ердийн цэвэр өсөлтийн нөлөө юм.
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Бүс нутаг
Хүний тоо

Өсөлт
Дүнд эзлэх хувь

2000 2010 2020 2000 2010 2020

БҮГД 99 268 83 838 92 409 110.2 100.0 100.0 100.0

Төвийн бүс 25 771 21 302 25 935 121.7 26.0 25.4 28.1

Зүүн бүс 14 727 11 993 12 945 107.9 14.8 14.3 14.0

Баруун бүс 32 656 24 999 26 055 104.2 32.9 29.8 28.2

Хойд бүс 26114 25 444 27 474 108.0 26.3 30.5 29.7

ХҮСНЭГТ 4.1. ХҮН АМЫН ТОО, БҮСЭЭР, ӨСӨЛТ,  ХУВИАР, 2010, 2020 ОН



5. ШИЛЖИХ ХӨДӨЛГӨӨН 

Төрснөөс хойших аймаг, нийслэл хоорондын шилжих хөдөлгөөнд оролцогч нийт
суурин хүн амын 21.4 хувийг эзэлж байгаа нь өмнөх тооллоготой харьцуулахад
22.0 пунктээр буурлаа.

Сүүлийн 5 жилийн шилжих хөдөлгөөнд оролцогчдын сөрөг урсгалын 83.0 хувийг
Улаанбаатар эзэлж байхад, эерэг урсгалын 21.0-4.2 хувийг Увс, Өвөрхангай,
Булган, Хөвсгөл, Завхан, Архангай, Баянхонгор аймагт ногдлоо.

Сүүлийн 1 жилийн шилжих хөдөлгөөнд оролцогчдын сөрөг урсгалын 96.0 хувийг
Улаанбаатар эзэлж байхад, эерэг урсгалын 12.9-5.5 хувийг Увс, Өвөрхангай,
Баянхонгор, Завхан, Хөвсгөл, Ховд, Архангай, Баян-Өлгий аймагт ногдлоо.

6. БОЛОВСРОЛ, БИЧИГ ҮСГИЙН МЭДЛЭГ

Арав, түүнээс дээш насны хүн амын 95.5 хувь нь ямар нэгэн боловсролын түвшин
эзэмшжээ. Харин 15, түүнээс дээш насны хүн амын 98.5 хувь нь бичиг үсэг
тайлагдсан байна.

Боловсролын түвшин өмнөх тооллогын жилүүдээс харьцангуй өссөн ба бичиг үсэг
мэддэггүй хүн амын түвшин буурчээ. Арав ба түүнээс дээш насны хүн амын дүнд
бичиг үсэг мэддэггүй хүн амын эзлэх хувь буурлаа. Харин дийлэнх нь буюу 27.5
хувь нь суурь боловсролтой байна.
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* Нийт 10 ба түүнээс дээш насны хүн амын тоонд Монгол Улсад удаан хугацаагаар амьдарч байгаа гадаад
улсын иргэдийг хамруулаагүй болно.

Дээд боловсролтой хүн амын түвшин өмнөх тооллогын жилээс өссөн
үзүүлэлттэй гарлаа. Арав ба түүнээс дээш насны Монголын харьяат суурин
хүн амын 16.4 хувь нь дээд ба түүнээс дээш боловсролтой болсон нь 2010
оны үр дүнтэй харьцуулахад 6.3 пунктээр өслөө.

7. ӨРХ, ГЭР БҮЛИЙН БАЙДАЛ 

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны тооллогоор нийт өрхийн тоо 2010 оноос 9.5
хувиар өссөний дотор хотын өрх 23.9 хувиар, хөдөөгийн өрх 6.9 хувиар тус
тус өслөө.

Аймгийн хэмжээнд 27.0 мянган өрх тоологдсоноос 62.8 хувь нь ам бүлээрээ
байгаа өрх, 17.8 хувь нь нийлмэл ам бүлтэй, 19.0 хувь нь ганц бие, 0.4 хувь
нь холимог ам бүлтэй өрх юм.
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10 ба түүнээс дээш настай хүн ам*

71 541

Боловсролгүй 
6 205

Бага

10 755

Суурь

16 696

Бүрэн дунд

18 711

Техник 
мэргэжлийн

4 224

Тусгай 
мэргэжлийн

3 202

Дээд

11 748



15

Аймгийн хэмжээнд өрхийн ам бүлийн дундаж тоо 3.4 болсон нь 2010 оны

аймгийн дунджаас 0.1-ээр өслөө. Харин 1-2 ам бүлтэй өрхийн эзлэх хувь

ихээхэн өөрчлөгджээ. Тухайлбал, 1-2 ам бүлтэй өрх хотод 1.9 пунктээр,

хөдөөд 5.9 пунктээр өмнөх тооллогын дүнгээс нэмэгдлээ. Үүнийг шилжих

хөдөлгөөн өөрөөр хэлбэл, хотод их, дээд сургуульд суралцагчид, болон

ажил хөдөлмөр хийхээр шилжин ирсэн хүмүүс тусдаа өрх болж

тоологдсонтой холбоотой байж болох юм. Хүн амын гэрлэлтийн байдалд

огт гэрлээгүй хүмүүс өмнөх тооллогоос 3.2 пунктээр өсч, харин гэр бүлтэй

хүмүүс, цуцалсан хүмүүс 1.7 пунктээр тус бүр буурлаа.

Анхны гэрлэлтийн дундаж нас эрэгтэйчүүд 28.8, эмэгтэйчүүд 25.6 болж

насны ялгаа 3.2 насны зөрүүтэй гарлаа. 2010 оноос эмэгтэйчүүд 2.7,

эрэгтэйчүүд 2.4 насаар тус бүр хойшиллоо.

Нийт өрх

27 043

Ганц бие өрх

5 144

Ам бүлээрээ 
байгаа өрх

16 985

Нийлмэл өрх

4 812

Холимог өрх

102
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8.ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛ

Аймгийн хэмжээнд 3.2 мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байгаа нь нийт

суурин хүн амын 3.5 хувийг эзэлжээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 1.9
мянга буюу 58.6 хувь нь эрэгтэй, 1.3 мянга буюу 41.4 хувь нь эмэгтэйчүүд юм.

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ТОО, ХҮЙСИЙН СУВРАГА, 2010, 2020 ОН



ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ХҮНИЙ ТОО, ХЭЛБЭРЭЭР, 
2010, 2020 ОН 
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Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд өмнөх тооллогоос 0.6 мянга буюу 15.9 хувиар
буурлаа.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний тоо 2020 онд өмнөх тооллогоос 55-59, 60-64
насны бүлгийн эрэгтэй, эмэгтэй, 50-54 насны бүлгийн эмэгтэйгээс бусад бүх
насны бүлэгт буурсан эерэг үзүүлэлт гарлаа.

Хөгжлийн бэрхшээлийг хэлбэрээр нь авч үзвэл 2010 оны тооллогоос
бэрхшээлтэй иргэдийн хувийн жин сонсголынх 6.1, харааных 3.8,
хөдөлгөөнийх 2.3, ярианых 1.3 пунктээр тус бүр буурч; харин бусад 6,6,
сэтгэцийнх 3.2 пунктээр тус бүр өслөө. Нийт бэрхшээлийн дийлэнх буюу
27.6 хувийг сэтгэцийн, 24.1 хувийг хөдөлгөөний бэрхшээл эзэлж байгаа бол
хамгийн бага буюу 3.4 хувийг ярианы бэрхшээл эзэлжээ.

Үйлдлийн чадвар 

10 хувийн түүвэрт сонгогдсон 18, түүнээс дээш настай хүнээс үйлдлийн
чадварын хүндрэлийг асуусан бөгөөд эмэгтэйд нь алхах, харааны, эрэгтэйд
нь сонсголын, санах, өөрийгөө арчлах, бусадтай харилцах хэлбэрүүд
харьцангуй илүү зонхилжээ.
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Эрэгтэй

Эмэгтэй

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

Харааны Сонсголын Алхах Санах Өөрийгөө 
арчлах

Бусадтай 
харилцах

20.3
16.9

26.2

13.8 13.1
9.7

21.6

13.2

33.2

12.7 11.6

7.6

Үйлдлийн чадварын хүндрэлүүд

18, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСТАЙ ХҮНИЙ ҮЙЛДЛИЙН ЧАДВАРЫН 
ХҮНДРЭЛ, ХҮЙС,ТӨРЛӨӨР, ДҮНД ЭЗЛЭХ ХУВЬ 
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18, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСТАЙ ХҮНИЙ ҮЙЛДЛИЙН ЧАДВАР, ХҮЙСЭЭР, 

ДҮНД ЭЗЛЭХ ХУВИАР, 2020 ОН 
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9. ИНТЕРНЭТ, ГАР УТАСНЫ ХЭРЭГЛЭЭ

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны тооллогоор зургаа ба түүнээс дээш насны

нийт суурин хүн амын 86.6 хувь нь гар утас хэрэглэж байгаа бол 58.5

хувь нь интернэт хэрэглэгчид юм.

Зургаа ба түүнээс дээш насны гар утас, интернэт хэрэглэгчдийн дүнд

эзлэх хувь 2010 оноос харьцангуй өссөн ба гар утас хэрэглэгчид 17.7
пунктээр, интернэт хэрэглэгчид 42.1 пунктээр тус тус нэмэгдлээ.

ЗУРГАА, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСТАЙ ХҮН АМЫН НАС, ХҮЙСИЙН СУВРАГА, 
ГАР УТАСНЫ ХЭРЭГЛЭЭ, ХУВИАР, 2010, 2020 ОН
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ЗУРГАА, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСТАЙ ХҮН АМЫН ГАР УТАС ХЭРЭГЛЭЭ, 2020 

ОН

Түүвэрлэгдсэн нэгжийн 6 ба 

түүнээс дээш настай хүн ам

100 %

Гар утас хэрэглэдэг

86.6 % 

Интернэт хэрэглэдэг

58.5 %

ЗУРГАА, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСТАЙ ХҮН АМЫН НАС, ХҮЙСИЙН СУВРАГА, 
ИНТЕРНЕТИЙН ХЭРЭГЛЭЭ, ХУВИАР, 2010, 2020 ОН
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10. ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН БАЙДАЛ

Хөдөлмөрийн насны буюу арван тав, түүнээс дээш насны нийт хүн

амын 60.4 хувь нь ажиллах хүчинд багтаж байгаа нь 2010 оноос 0.1

пунктээр өссөн бол ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам (39.6%) 0.1

пунктээр буурчээ. Ерөнхийд нь үзвэл ажиллах хүчний оролцооны

түвшин өнгөрсөн тооллогын үеийнхээс өссөн, ялангуяа

эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний оролцоо өмнөх тооллогын

үеийнхээс 0.3 пунктээр өслөө.

60 түүнээс дээш насны хүн амын 23.8 хувь ажиллах хүчинд

хамрагдаж байгаа нь өмнөх тооллогын үеийнхээс тухайн насны хүн

амын ажиллах хүчинд эзлэх хувь 10.4 пунктээр нэмэгдсэн эерэг

үзүүлэлт гарсан нь мал аж ахуй эрхлэгчид ихэнх нь юм.



АРВАН ТАВ, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ ХҮН АМЫН ЭДИЙН 
ЗАСГИЙН ИДЭВХИЙН ТАЛААРХ БҮДҮҮВЧ, 2020 ОН
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15, түүнээс дээш насны хүн ам

63 747

Ажиллах хүчнээс гадуурх

25 238

Ажиллах хүч

38 509

Ажил 

эрхэлдэг

37 496

Боломжит 

ажиллах хүч

16.5%

Ажилгүй 

иргэд

1 013

Тэтгэвэрт

7 756

Сургуульд 

сурдаг

8 440

Хөдөлмөр 

эрхлэх 

чадваргүй

1 126

Гэрийн 

ажилтай

2 611

Тохирох 

ажил 

олдохгүй 

3 042

Ажиллах 

сонирхолгүй
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Эрэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний оролцоо 66.2, эмэгтэйчүүдийнхээс

11.9 пунктээр өндөр юм. Байршлын хувьд эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн аль

алиных нь ажиллах хүчний оролцоо хөдөөд хотынхоос өндөр байна.

Ялангуяа, хөдөөгийн эрэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний оролцоо 67.2 хувь

байгаа нь хотынхоос 6.0 пунктээр илүү байна.

Арван тав, түүнээс дээш настай нийт хүн амын 58.8 хувь нь ажил

эрхэлж байхад энэ үзүүлэлт хөдөөд 59.6 хувь байгаа нь хөдөөгийн хүн

амын дийлэнх мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхэлдэгтэй холбоотой.

Ялангуяа, хөдөөгийн ажил эрхлэлт хотынхоос 4.5 пунктээр өндөр

байгаа нь хөдөөгийн дийлэнх иргэд нь мал аж ахуй эрхэлж байгаагаар

тайлбарлагдана. Аймгийн хэмжээнд ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам

нийтдээ 25.2 мянга байгаа нь өмнөх тооллогоос 6.5 хувиар, үүний

дотор ажиллах сонирхолгүй хүний тоо 2.4 дахин, сургуульд сурдаг 31.1

хувиар, тэтгэврийн хүн 14.4 хувиар тус тус өслөө. Харин хөдөлмөр

эрхлэх чадваргүй, гэрийн ажилтай, тохирох ажил олдохгүй байгаа

хүмүүсийн хувь 14.2-35.7 хувиар буурлаа.
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11. СУУЦНЫ НӨХЦӨЛ

Төв аймагт нийт 27.0 мянган өрх 20.6 мянган сууцанд амьдарч

байна. Амьдарч буй өрхийн тоо, хүн байнга амьдардаг сууцны

тооны харьцаа хотод ойролцоо байхад, хөдөөд өрхийн тоо нь

илүү байна. Энэ нь хөдөөд нэг сууцанд олон өрхүүд хамт

амьдарч байгааг харууллаа.
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Хүн ам, орон сууцны тооллогын дүнгээр нийт өрхийн 59.6 хувь нь

монголын ард түмний уламжлалт сууц гэрт, 39.3 хувь нь байшинд, 1.1

хувь нь бусад төрлийн сууцанд амьдарч байна. Өмнөх тооллогын

үеийнхээс гэрт амьдардаг өрхийн хувийн жин 2.5 пунктээр буурсан бол

байшинд амьдардаг өрхийнх 2.6 пунктээр нэмэгджээ.
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Тооллогоор хүн байнга амьдардаг сууцны дэлгэрэнгүй мэдээллийг

амьдарч буй өрхөөс асууж цуглуулсан. Хүн байнга амьдардаг сууцыг

төрлөөр авч үзвэл 55.9 хувь нь гэр сууц, 40.5 хувь нь сууцны тусдаа

байшин, 1.1 хувь нь нийтийн зориулалттай орон сууцны байшин, 1.9 хувь нь

бие даасан тохилог сууц, 0.6 хувь нь нийтийн байр тоологдлоо. Нийтийн

зориулалттай 199 орон сууцны байшинд 3 356 сууц тоологдов.



31

12.ГАДААДАД ОРШИН СУУГАА МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭД

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны улсын ээлжит тооллогын дүнгээр гадаадад оршин

суугаа 1968 иргэн тоологдож 2010 оноос 48.0 хувиар өслөө. Гадаадад тоологдсон

иргэдийн 44.4 хувь нь БНСУ, 10.5 хувь нь Япон, 6.3 хувь нь АНУ, 5.9 хувь нь

Хятад, 5.7 хувь нь Швед, 5.0 хувь нь Чех, 4.9 хувь нь Турк, 17.3 хувь нь бусад

улсад суугаагаар тоологдлоо. Тооллогоор гадаадад оршин суугаа хүмүүсийн 36.8

хувь нь хувиараа ажиллах, 26.5 хувь нь суралцах, 15.5 хувь нь хөдөлмөрийн

гэрээгээр ажиллах, 11.6 хувь нь гэр бүлийн шалтгаанаар оршин суух зорилгоор

явж байжээ.
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