
АГУУЛГА

2

1.Нийгмийн чиглэлийн түүвэр судалгаануудын
зорилго, ач холбогдол
1. Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа
2. Ажиллах хүчний судалгаа
3. Цаг ашиглалтын судалгаа

2. Судалгааны үндсэн үр дүн
3. Анхаарах асуудлууд, зөвлөмж



• Түүвэр судалгаа – Эх
олонлогийг төлөөлж чадах
хэсгийг статистикийн аргаар
сонгон мэдээлэл цуглуулах
үйл ажиллагаа

• өрхийн нийгэм, эдийн засгийн
судалгааг улирал тутам;

• хүн амын нөхөн үржихүйн эрүүл
мэндийн түүвэр судалгааг 5 жил
тутам;

• хүн амын ажил эрхлэлтийн түүвэр
судалгааг улирал тутам;

• хүүхэд хөгжил судалгааг 4 жил тутам;
• цаг ашиглалтын түүвэр судалгааг 4

жил тутам улирлаар.
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ТҮҮВЭР СУДАЛГАА 
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1. Мэдээлэл цуглуулах  үндсэн арга: 
Ярилцлагын арга

2. Судлагдах нэгж: Өрх

Нийгмийн чиглэлийн түүвэр 
судалгаа 



1.1 ӨНЭЗС-ны  зорилго, ач 
холбогдол
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Судалгааны зорилго:

Хүн ам, өрхийн амьжиргааны байдлыг
тодорхойлох, ядуурлын үндсэн үзүүлэлтүүдийг
тооцох суурь мэдээлэл бий болгох
Ядуурлыг бууруулахад чиглэсэн
бодлого, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг үнэлэх
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Судалгааны ач холбогдол:

Улсын нийт хүн амын хэдэн хувийг ядуу хүн ам эзэлж
байгааг тодорхойлох, ядуурлын үндсэн үзүүлэлтүүдийг
тогтмол давтамжтайгаар тооцох боломж бүрдсэн
Хэрэглээний үнийн индекст ашигладаг сагс, жинг
шинэчлэх болон ДНБ-ийг хэрэглээний аргаар тооцоход
шаардлагатай мэдээлэл бий болгодог
Ядуурлыг бууруулахад чиглэсэн төрийн
бодлого, хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр нөлөөг
үнэлэх тулгуур мэдээлэл болдог
Өрхийн амьжиргаа, ядуурлын чиглэлээрх анализ
шинжилгээ хийх суурь мэдээллийг бүрдүүлдэг
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Түүвэрлэлт: Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны
түүврийн хэмжээ нь жилд нийт 11232 өрхийг хамруулж
байна.

Асуулга: Судалгаанд хамрагдаж буй өрхөөс 3 төрлийн
маягтаар асуулгыг авдаг. Үүнд:
– Өрхийн асуулгын маягт буюу ӨНЭЗС-3,
– Өрхийн өдрийн тэмдэглэлийн маягт буюу ӨНЭЗС-1
– ӨНЭЗС-2а, б

Мэдээлэл цуглуулах арга:
- УБ хот, аймгийн төвийн өрхүүдэд өдөр тутмын
тэмдэглэлийн арга

- Хөдөөгийн өрхүүдэд нэг удаагийн сануулах арга
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Судалгааны давтамж: Мэдээллийг сар бүр цуглуулж,
улирал бүр үр дүнг нэгтгэдэг

Судалгаа явуулахад иргэдийн оролцоо:
o Ярилцлага авагчийн үнэмлэхийг шалгаж, гэр орондоо

нэвтрүүлэх
o Үнэн зөв мэдээлэл өгөх, судалгааны өдрийн тэмдэглэлийг

тогтмол хөтөлж байх
Сумын төр захиргааны байгууллагын оролцоо:
o Өрхийн жагсаалтыг шинэчилж, баяжилтыг сар бүр хийж

байх
o Судалгааны явцад сумын удирдлага болон багийн засаг

дарга нар хамтран ажиллаж, шаардлагатай дэмжлэг
туслалцаа үзүүлэх

o



1.2 Ажиллах хүчний судалгааны  
зорилго, ач холбогдол
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Судалгааны зорилго:

Хөдөлмөрийн зах зээлийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг
тооцох, хөдөлмөрийн зах зээл, хөдөлмөр
эрхлэлтийн чиглэлээрх бодлого
боловсруулалт, хэрэгжилтийг үнэлэхэд
шаардлагатай суурь мэдээлэл бүрдүүлэх
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Судалгааны ач холбогдол:

Хүн амын ажил эрхлэлтийн улирлын нөлөөллийг
тусгасан, хөдөлмөрийн зах зээл, хүн амын ажил
эрхлэлтийн талаарх өрхөд суурилсан дэлгэрэнгүй
мэдээллийг бий болгодог
Хүн амын ажил эрхлэлтийг дэмжих, ажилгүйдлийг
бууруулахад чиглэсэн бодлого, хөтөлбөрийн
хэрэгжилт, үр нөлөөг үнэлэхэд шаардлагатай
суурь мэдээллийг бий болгодог
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Судалгааны давтамж: Мэдээллийг сар бүр цуглуулж,
улирал бүр үр дүнг нэгтгэдэг

Судалгаа явуулахад иргэдийн оролцоо:
o Ярилцлага авагчийн үнэмлэхийг шалгаж, гэр орондоо

нэвтрүүлэх
o Үнэн зөв мэдээлэл өгөх, судалгааны өдрийн тэмдэглэлийг

тогтмол хөтөлж байх
Сумын төр захиргааны байгууллагын оролцоо:
o Өрхийн жагсаалтыг шинэчилж, баяжилтыг сар бүр хийж

байх
o Судалгааны явцад сумын удирдлага болон багийн засаг

дарга нар хамтран ажиллаж, шаардлагатай дэмжлэг
туслалцаа үзүүлэх

o



1.3 Цаг ашиглалтын  
зорилго, ач холбогдол
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Судалгааны зорилго:

Өрх, гэр бүлийн доторх хөдөлмөрийн
хуваарилалт, хөлстэй болон хөлсгүй хөдөлмөрт
хүн амын зарцуулж байгаа цагийг гаргах
Хүн амын амьдралын хэв маягийг тодорхойлох
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Судалгааны ач холбогдол:

Өрхийн түвшинд зах зээлийн бус үйл ажиллагаанд
зарцуулж байгаа цагийг тооцож үнэлэхэд ашиглах
болон жендэрийн статистикийн мэдээлэл
гаргах, жендэрийн тэгш байдлыг хангах үндэсний
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дүгнэхэд шаардагдах
мэдээллийн гол эх үүсвэр болдог
Хүн амын амьдралын хэв маягийг тодорхойлох
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Судалгааны зарчим:
Сонгогдсон өрх бүрээс нэгбүрчлэн мэдээлэл авах
Мэдээллийг бүрэн гүйцэд авах, мэдээллийн нууцлалыг
чанд хадгалах

Судалгааны хамрах хүрээ:
8 аймаг (Архангай, Баян-
Өлгий, Дорнод, Дундговь, Сүхбаатар, Увс, Хөвсгөл, Да
рхан-Уул)
Улаанбаатар хот (төвийн 6 дүүрэг)

Түүврийн хэмжээ:
Дээр дурьдсан аймгууд, Улаанбаатар хотын 4000 өрх
хамрагдана
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Мэдээлэл цуглуулах арга:
Ярилцлагын арга ашиглана

Сонгогдсон нэгж бүхэнд тусгай ярилцлага авагч
ажиллана

Судалгаанд ажиллаж байгаа ярилцлага авагч нар
тусгай үнэмлэхтэй байна.

Судалгаа явуулахад иргэдийн оролцоо:
o Ярилцлага авагчийн үнэмлэхийг шалгаж, гэр орондоо

нэвтрүүлэх
o Үнэн зөв мэдээлэл өгөх, судалгааны өдрийн тэмдэглэлийг

тогтмол хөтөлж байх
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Сумын төр захиргааны байгууллагын оролцоо:

o Өрхийн жагсаалтыг шинэчилж, баяжилтыг сар бүр хийж
байх

o Судалгааны явцад сумын удирдлага болон багийн засаг
дарга нар хамтран ажиллаж, шаардлагатай дэмжлэг
туслалцаа үзүүлэх



2.1 ӨНЭЗС-ны үндсэн үр дүн
ßÄÓÓÐËÛÍ ¯ÍÄÑÝÍ ¯Ç¯¯ËÝËÒ, õîò, õºäºº, á¿ñ, ñóóðüøëààð
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Õ¿í àìûí õýðýãëýýíèé á¿òýö, ºðõèéí òîîíû
òýíö¿¿ 5 á¿ëãýýð



19

ÍÝÃ Õ¯ÍÄ ÑÀÐÄ ÍÎÃÄÎÕ Õ¯ÍÑÍÈÉ ÇÀÐÈÌ 
Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯ÍÈÉ ÓËÑÛÍ ÄÓÍÄÀÆ ÕÝÐÝÃËÝÝ, æèøñýí

õ¿íýýð, õîò, õºäººãººð
/кг/
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НЭГ ХҮНИЙ ХОНОГТ ХЭРЭГЛЭСЭН ХҮНСНИЙ 
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ИЛЧЛЭГ, НАЙРЛАГА, жишсэн

хүнээр, хот, хөдөөгөөр
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2.2 АХС-ны үндсэн үр дүн
Õ¯Í ÀÌÛÍ ÀÆÈË ÝÐÕËÝËÒÈÉÍ YÇYYËÝËÒ, îíû ýöýñò
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Ажиллагчид, салбараар, нийт дүнд
харьцуулсан хувиар, 2010 он
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АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТҮВШИН*, бүс, аймаг, нийслэлээр
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Мянганы хөгжлийн зорилтын нийт 48 үзүүлэлтээс боловсролын
салбарын 6 үзүүлэлтийг аймаг, нийслэлээр тооцоход
Ядуурлыг бууруулах, хүн амын ажил эрхлэлтийг

дэмжих, ажилгүйдлыг бууруулах, хүн амын амьдралын хэвшил, зах
зээлийн бус үйл ажиллагаанд зарцуулсан цагийг тодорхойлоход
Хэрэглээний үнийн индекст ашигладаг сагс, жинг шинэчлэх

болон ДНБ-ийг хэрэглээний аргаар тооцоход шаардлагатай
мэдээлэл бий болгоход
Гүнзгийрүүлсэн болон сэдэвчилсэн анализ шинжилгээ, судалгаа

хийхэд

3. Судалгааны мэдээллийн 
ашиглалт
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