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Үндэсний статистикийн хорооны дарга А.Ариунзаяа 
НҮБ-ын Статистикийн комиссын 49-р чуулганд 
оролцлоо. Чуулган 3-р сарын 2-ноос 3-р сарын 9 
хүртэл АНУ-ын Нью-Йорк хотод үргэлжилсэн бөгөөд 
чуулганд идэвхтэй оролцсоныг үнэлж, Статистикийн 
олон улсын үйл ажиллагааны гарын авлагыг бусад улс 
орнуудад хэрэгжүүлэх зөвлөхөөр ажиллах, НҮБ-ын 
статистикийн хорооны дэд комиссын гишүүнээр 
ажиллах, НҮБ-ын зөвлөх группийн ТХЗ-ын 
мониторингийн хүрээнд хийгдэх ажлын хэсэгт  
ажиллахаар боллоо. Үүнээс гадна Монгол-Австралийн 
хамтран санаачилсан "Байгалийн нөөцөд суурилсан 

эдийн засгийн статистикийн Улаанбаатар хотын 
бүлгийн" боловсруулсан гарын авлагыг НҮБСК-ын 49 
дугаар чуулганаар эцэслэн батлууллаа. 

• Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа,
Ажиллах хүчний судалгааны багийн ахлагч, 
судлаачдад зориулсан сургалт зохион байгууллаа.
• Азийн Хөгжлийн Банктай хамтран хэрэгжүүлж
буй төслийн хүрээнд олон улсын зөвлөхүүд 
Үндэсний статистикийн хороонд ажиллалаа.
• Статистикийн төв, орон нутгийн нэгжийн албан
хаагчид магистрын дипломоо гардан авлаа.

ҮЙЛ ЯВДЛЫН ТОВЧООН



5

Үндэсний статистикийн хорооны дарга А.Ариунзаяа 
аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, Статистикийн хэлтсийн 
дарга нартай гурвалсан гэрээнд гарын үсэг зурлаа. 

• Үндэсний статистикийн хорооныхон “Сэтгэлийн
1000 донор-3” аянд нэгдэж цусаа бэлэглэлээ. 
• “Байгаль орчин, эдийн засгийн данс байгуулах
чадавхыг бэхжүүлэх нь” төслийн хаалтын семинар 
боллоо.
• Аж ахуйн нэгж, байгууллагаас статистикийн
мэдээлэл, судалгааг цахим хэлбэрээр авч эхэллээ. 

Тооллогын улсын комиссын анхдугаар хуралдаан 2018 
оны 2 дугаар сарын 22-нд болж, “Хүн ам, орон сууцны 
2020 оны ээлжит улсын тооллогыг зохион байгуулж 
явуулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”, “Аймаг, 
нийслэлийн тооллогын комиссын бүрэлдэхүүнийг 
томилох тухай” зэрэг тогтоолыг баталлаа. Тооллогын 
улсын комиссын даргаар Монгол Улсын Ерөнхий сайд 
У.Хүрэлсүх болж, Хүн ам, орон сууцны ээлжит 
тооллого 2020 оны 1 дүгээр сарын 8-аас 9-нд шилжих 
шөнийн 00:00 цагаас эхлэн 7 хоногийн турш 
явагдахаар боллоо. 

Үндэсний статистикийн хорооны зөвлөлийн анхдугаар 
хурал 2018 оны 3 дугаар сарын 14-нд боллоо. 
Үндэсний статистикийн хорооны зөвлөлийн 
бүрэлдэхүүнд Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дэд 
дарга Б.Бат-Эрдэнэ, УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын 
хорооны ажлын албаны ахлах зөвлөх Ж.Батсайхан, 
Монголбанкны дэд ерөнхийлөгч Б.Лхагвасүрэн, 
Сангийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга 
С.Наранцогт, Үндэсний хөгжлийн газрын дарга 
Б.Баярсайхан, Шинжлэх ухааны академийн тэргүүн дэд 
ерөнхийлөгч Г.Чулуунбаатар нарыг оролцуулан 
шинэчлэн баталсан.
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1. Япон Улсын Статистикийн товчоотой болон Япон Улсын
Статистик Мэдээллийн Зөвлөгөө, Дүн Шинжилгээний 
Хүрээлэн (Синфоника)-тай 2017 оны 02 дугаар сарын 
09-нд байгуулсан Хамтын ажиллагааны санамж 
бичгийн хүрээнд 2018 оны 1 дүгээр сарын 29-нөөс 2 
дугаар сарын 4-ний өдрүүдэд Япон Улсын Статистикийн 
товчоо болон СИНФОНИКА байгууллагад ҮСХ-ны Тамгын 
газрын дарга Ч.Цэвэгдорж, Мэдээллийн технологийн 
газрын дарга Л.Мягмарсүрэн нар албан айлчлал хийлээ. 
Айлчлалын хүрээнд Япон Улсын Статистикийн товчоо, 
Япон Улсын Үндэсний статистикийн төв, Синфоника 
зэрэг байгууллагын үйл ажиллагааны систем, хүн амын 
онлайн тооллогын систем,  албан ёсны статистикийн 
портал вэб сайт(e-Stat), газарзүйн мэдээллийн 
систем(GIS), статистикийн мэдээллийн хэрэглээ, 
статистикийн тайлангийн систем(Statistic Dashboard), 
Статистик мэдээллийн хоёрдогч хэрэглээтэй танилцаж, 
Япон Улсын парламентын гишүүн, Дотоод хэрэг, 
харилцаа холбооны яамны Дэд сайд ноён Кэнжи Харада 
болон Бодлого зохицуулалт хариуцсан дэд сайд ноён 
Тошика Вако нартай албан уулзалтууд хийсэн болно. 
Цаашид хамтын ажиллагааны хүрээнд зөвхөн туршлага 
солилцож, суралцахаас гадна хамтран бодитой ажил 
төлөвлөн хийх, ажилтнуудыг тусгайлсан сэдвээр ажлын 

ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА 
Г.Отгонбаяр

ҮСХ, Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хэлтэс

байран дээр нарийн мэргэшүүлэн сургах зэрэг бодит 
үр дүнтэй ажил төлөвлөн хийх талаар хамтран 
ажиллахаар ярилцсан.
2. Америкийн Нэгдсэн Улсын Нью-Иорк хотноо 2018
оны 3 дугаар сарын 2-ноос 10-ны өдрүүдэд зохион 
байгуулсан Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын 
Статистикийн комисс /НҮБСК/-ын 49 дүгээр чуулганд 
ҮСХ-ны дарга А.Ариунзаяа тэргүүтэй төлөөлөгчид 
оролцлоо. Нийт 32 асуудал хэлэлцэж мэдээллэсэн 
бөгөөд чуулганы үеэр салбар хуралдаанууд нээлттэй 
ба хаалттай хэлбэрээр явагдсаны дотор, ҮСХ-ны 
төлөөлөгчид нийт 10 салбар хуралдаан, семинарт 
оролцсон “Мэдээлэл, статистикийн харилцаа: хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн мэдээллийг хэрэглэгчид, хэвлэл 
мэдээлэл, бодлого боловсруулалтад тусгах нь” сэдэвтэй 
салбар хуралдааны даргаар, 
3 салбар хуралдаанд танилцуулга тавьж оролцсон. 
Түүнчлэн Монгол-Австралийн хамтран санаачилсан 
"Байгалийн нөөцөд суурилсан эдийн засгийн 
статистикийн Улаанбаатар хотын бүлэг"-ийн 
боловсруулсан гарын авлагыг НҮБСК-ын 49 дүгээр 
чуулганаар эцэслэн батлуулсан болно. Хоёр талт хамтын 
ажиллагааны хүрээнд нийт 20  гаруй уулзалтуудыг 
хийсэн. Чуулганд оролцсоноор Монгол

ГАДААД ХАРИЛЦАА
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Улсын Статистикийн байгууллагын нэр хүнд өсөж, бүс 
нутаг төдийгүй олон улсад идэвхтэй оролцох, тусгайлсан 
сэдвүүдээр туршлагаасаа хуваалцах боломжоо 
нэмэгдүүлэв. Олон талт болон хоёр талт хамтын 
ажиллагаатай байгууллагуудтай хийсэн уулзалтууд 
нь ҮСХ-ны гадаад хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэн 
хөгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой байсны дээр эдийн 
засаг, нийгэм, хүн ам зүйн статистикийн тодорхой 
чиглэлээр цаашид судалгаа хийх, сургалтад хамрагдах 
боломжийг нэмэгдүүллээ.
3. Монгол Улсын Үндэсний статистикийн хороо
нь 2018 онд “21–р Зууны Статистикийн Хөгжлийн 
Төлөөх Түншлэл” Консорциумын (ПАРИС21) Удирдах 
зөвлөлд гишүүнээр сонгогдсон бөгөөд Хорооны дарга 
А.Ариунзаяа 2018 оны 04 дүгээр сарын 04-нөөс 05-
ны өдрүүдэд Швейцарын Холбооны Улсын Берн хотод 
зохион байгуулагдсан ПАРИС21 – ийн  Удирдах зөвлөлийн 
хуралд оролцлоо. Тус Консорциум нь 1999 онд НҮБ, 
Европын комисс, Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, 
хөгжлийн байгууллага, Олон улсын валютын сан, болон 
Дэлхийн банкны оролцоотойгоор байгуулагдсан. 
ПАРИС21 – ийн Удирдах зөвлөлд Ази Номхон далай, 
Африк, Өмнөд Америк, Баруун Европ, Дундад Ази, 
болон Карибын тэнгисийн орнууд, Бүсийн хөгжлийн 
банкнууд, ОУВС, НҮБ-ын Статистикийн хэлтэс, НҮБ-ын 
бусад харьяа байгууллагууд болон донор орнууд багтах 
бөгөөд 2018 – 2020 онуудад нийт 53 гишүүнтэйгээр үйл 
ажиллагаагаа явуулж байна. Монголын Статистикийн 
хороо нь ПАРИС21 –ийн Удирдах зөвлөлийн гишүүнээр 
2020 он хүртэл ажиллана. ПАРИС21 нь бага болон 
дунд орлоготой орнуудад үндэсний болон олон улсын 
хөгжлийн зорилтуудыг хангах, ядуурлыг бууруулах 
үндсэн зорилготойгоор статистикийн чадавхыг 
хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, шийдвэр гаргахад 
мэдээллийг нэгтгэх, статистикт хандивлагчдын 

дэмжлэгийг нэмэгдүүлэхээр ажилладаг байгууллага 
бөгөөд уг удирдах зөвлөлийн хурлаар гишүүн орнууд 
ПАРИС21 –ийн дунд хугацааны ажлын төлөвлөгөө, 
удирдамжид санал авч хэлэлцэх, сайн туршлагаас 
хуваалцах, ТХЗ –ийн мониторинг болон Кейптауны 
Глобал ажлын төлөвлөгөөний зорилтод хүрэхэд 
тулгарч буй бэрхшээлүүд, мөн хүний нөөцийн чадавхыг 
бэхжүүлэхэд чиглэсэн болно. Удирдах зөвлөлийн 
хуралдаанаар “Бодит тоон мэдээллийн үүрэг” хэмээх 
сэдвийн хүрээнд хэрхэн олон нийтэд статистикийн 
үнэн зөв, бодитой мэдээллийг тархаах, мөн хэрхэн 
худал мэдээллийг ялган таних тал дээр олон нийтэд 
сурталчлах ажиллагааг хэлэлцэв. Жил тутам баяжиж 
буй мэдээллийн орчинд (тэр дундаа олон нийтийн 
сүлжээ) худал, тоо баримтад суурилаагүй, нотолгоогүй 
мэдээллүүд тархаагдах болсон нь олон нийтийн дунд 
төөрөгдөл үүсгэх, худал эх үүсвэрээс мэдээлэл авах, 
улмаар албан ёсны статистикт итгэх итгэлийг сулруулж 
буйг онцлон хэлэлцэв. Иймд Улс орнуудын Үндэсний 
статистикийн байгууллагууд нь зөвхөн статистикийн 
мэдээлэл гаргаад зогсохгүй, мөн тэдгээр мэдээллээ 
олон нийттэй нягт холбоотой байж тархаах нь зүйтэй 
хэмээн үзэж байна. Удирдах зөвлөлөөс статистикийн 
байгууллагуудад олон нийтийн статистикийн тухай 
мэдлэгийг дээшлүүлэх нь худал мэдээлэлд автахаас 
сэргийлэх болохыг онцлон чухалчлав. Энэ сэдвийн 
хүрээнд ҮСХ-ны дарга А.Ариунзаяа Монгол Улсын 
Үндэсний статистикийн хорооны туршлагаас хуваалцан 
оролцов. ПАРИС21 –ийн Удирдах зөвлөлийн хурлын 
үеэр ҮСХ-ны дарга А.Ариунзаяа Швейцарын Холбооны 
Статистикийн газрын дарга Доктор Георги Симон Ульрих 
тэргүүтэй төлөөлөгчидтэй уулзан хоёр талт хамтын 
ажиллагааг өргөжүүлэх улмаар статистикийн салбарт 
хамтран ажиллах талаар ярилцсан.
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АРТУРО МАРТИНЕЗ: МОНГОЛ УЛСЫГ
ТУРШИЛТЫН СУДАЛГАА ЯВУУЛСАН НӨГӨӨ ХОЁР 

УЛСТАЙ ХАРЬЦУУЛАХАД ХӨРӨНГИЙН ӨМЧЛӨЛИЙН 
АСУУДАЛ ДЭЭР ЖЕНДЭРИЙН ЯЛГААТАЙ БАЙДАЛ 

ИЛҮҮ БАЙГАА НЬ АНЗААРАГДСАН

Ц.Баасансүрэн 
ҮСХ, Олон нийттэй харилцах хэлтэс 

EDGE төслийн хүрээнд Азийн хөгжлийн банк Үндэсний 
статистикийн хороо хамтран зохион байгуулсан 
“Хөрөнгийн эзэмшил, аж ахуй эрхлэлтийг жендэрийн 
төлөв байдлаар нь тодорхойлох нь” туршилтын 
судалгааны үр дүнг өнгөрсөн сард танилцуулсан. Энэ 
талаар Азийн хөгжлийн банкны статистикч Артуро 
Мартинезтай ярилцлаа.

-Юуны өмнө Азийн хөгжлийн банкны үйл 
ажиллагааны талаар товч мэдээллээс ярилцлагаа 
эхэлье?

-Азийн хөгжлийн банк Ази, номхон далайн бүс нутагт 
үйл ажиллагаа явуулдаг. Одоогийн байдлаар бүс 
нутгийн 48 гишүүн улс оронд үйл ажиллагаа явуулж 
байгаагийн нэг нь Монгол Улс. Азийн хөгжлийн 
банкны гол чиг үүргүүдийн нэг нь гишүүн орны хөгжил, 
цэцэглэлтэд дэмжлэг үзүүлэх, хөнгөлөлттэй зээл, 
техникийн болон буцалтгүй тусламж, санхүүжилт олгох 
зэрэг олон чиглэлээр тусламж үзүүлдэг. 

Тухайлбал, гишүүн орнуудад дэд бүтэц байгуулахад 
шаардлагатай хөрөнгийн эх үүсвэрийг санхүүжүүлэх 
чиглэлээр дэмжлэг үзүүлж байгаа. Азийн хөгжлийн 
банкны үйл ажиллагааны гол чиглэлийн нэг нь 
жендэрийн асуудал. Гишүүн орнуудад хэрэгжүүлж буй 
төслүүдэд жендэрийн асуудлыг тусгадаг.

-Өнгөрсөн сард танилцуулсан судалгааны талаар 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөхгүй юү?

-Албан ёсны статистиктай холбоотой аргачлал, заавар 
боловсруулах гол үүргийг НҮБ-ын Статистикийн комисс 
голлон хариуцдаг. НҮБ-ын санаачилгаар Дэлхийн банк, 
Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн хүнс хөдөө аж ахуйн 
байгууллага хамтраад есөн орныг сонгож туршилтын 
судалгааг зохион байгуулсан. 

Эдгээр есөн оронд өөр өөр аргачлал ашиглан 
хөрөнгийн эзэмшил, өмчлөлтэй холбоотой судалгааг 

гаргахаар ажиллаж байгаа. Гол зорилго нь энэ 
чиглэлээр үнэлэлт, дүгнэлт хийхэд шаардлагатай 
өгөгдөл, мэдээлэл цуглуулах юм. Мянганы хөгжлийн 
зорилтуудад жендэрийн тэгш байдлыг хангах зорилт 
тусгаж хэрэгжүүлсэн.  

Үүнд хөдөлмөрийн статистик, анхан дунд болон дээд 
боловсролын сургалтад хамрагдаж буй эмэгтэйчүүдийн 
тоо, эхийн эндэгдэл зэрэг үзүүлэлтүүдэд сайн үр 
дүн гарсан. Гэхдээ жендэртэй холбоотой анхаарах 
асуудал байсан нь хөрөнгийн өмчлөл. Үүнд үнэлгээ 
хийхэд бидэнд мэдээлэл хангалтгүй байсан болохоор 
EDGE төслийн хүрээнд “Хөрөнгийн эзэмшил, аж ахуй 
эрхлэлтийг жендэрийн төлөв байдлаар тодорхойлох 
нь” туршилтын судалгааг зохион байгуулсан. 

Азийн хөгжлийн банкинд жендэрийн асуудал хариуцсан 
хэлтэс байдаг. Энэ хэлтэс нь бусад үйл ажиллагаа 
хариуцсан газруудтай уялдаа, холбоотой байж төсөл, 
хөтөлбөрт нь жендэрийн асуудлыг хэрхэн тусгах талаар 
хамтарч ажилладаг.

-“Хөрөнгийн эзэмшил, аж ахуй эрхлэлтийг 
жендэрийн төлөв байдлаар тодорхойлох нь” 
туршилтын судалгааг хэрхэн зохион байгуулсан бэ?

-Өмчлөлтэй холбоотой мэдээлэл цуглуулах нь хялбар 
мэт сонсогдож байгаа ч статистик талаасаа багагүй 
сорилт, бэрхшээлтэй тулгардаг. Тухайлбал, өмчлөлтэй 
холбоотой судалгааг өрхийн тэргүүнээс нь асуучихвал 
тухайн өрхийн өмчийг хэн өмчилж байгаа нь тодорхой 
гарч ирдэггүй. Энэ утгаараа EDGE төслийн хүрээнд 
сонгож авсан есөн оронд хүн тус бүрээс асуулга авах 
замаар хүйсээр ангилсан мэдээлэл гаргаж авахаар 
ажилласан. 

Азийн хөгжлийн банк бүс нутгийнхаа хүрээнд Монгол, 
Гүрж, Филиппин гэсэн гурван улсад дэмжлэг үзүүлж, 
статистикийн байгууллагатай хамтран ажиллаж байгаа. 
Бусад зургаан улсад НҮБ, Дэлхийн банк, хөгжлийн 
хамтын ажиллагааны байгууллагууд дэмжлэг үзүүлж 
байгаа. 

Тэгэхдээ оновчтой аргачлал гаргаж авахын тулд 
төрөл бүрийн аргачлалыг туршиж үзсэн. Мөн НҮБ-ын 
эмэгтэйчүүдийн байгууллага хяналт тавьж ажилласан. 
Эдгээр бүх улсад туршилтаар явуулсан судалгааны үр 
дүнг нэгтгээд НҮБ-ын статистикийн комисс хөрөнгийн 
өмчлөлтэй холбоотой статистик мэдээлэл цуглуулах 

ЯРИЛЦЛАГА
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Азийн хөгжлийн банкны статистикч 

    Артуро Мартинез
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гарын авлага, зааварчилгаа боловсруулж гаргана.

Манайтай хамтарч ажилласан Үндэсний статистикийн 
хорооны баг идэвх, зүтгэлтэй маш сайн ажилласан. 
Энэ нь нотолгоонд суурилсан, шийдвэр гаргахад 
шаардлагатай мэдээллийг бүрдүүлэхийн төлөө хэрхэн 
ажиллаж байгааг харуулсан.

-Азийн хөгжлийн банк гурван улсыг сонгож, 
статистикийн байгууллагатай нь хамтран 
ажиллаж, судалгаа хийсэн. Тэгэхдээ ямар 
шалгуураар энэ гурван улсыг сонгосон юм бол?

-Гүрж, Монгол, Филиппин улсуудыг үндэсний 
статистикийн байгууллагуудын томоохон хэмжээний 
судалгаа хийх чадавх, тус байгууллагуудын албан 
хаагчдын уг төсөлд тууштайгаар хамтран ажиллах 
боломж, байгууллагуудын судалгааны хөтөлбөрийн 
үнэлгээ гэсэн шалгууруудаар сонгосон.  

Сонгогдсон улсууд нь газарзүйн байршил, хүн ам зүйн 
үзүүлэлт, засаглал, эдийн засгийн бүтцийн хувьд тус 
тусын онцлогтой ба хөрөнгө өмчлөх, захиран зарцуулах, 
өвлүүлэх нийгэм болон хууль эрх зүйн орчны хувьд 
ялгаатай.

-Азийн бүс нутгаас сонгож авсан эдгээр гурван улсын 
судалгааны үр дүн ямар гарсан бэ. Магадгүй соёл 
иргэншил, нийгэм, эдийн засгаасаа шалтгаалаад 
өөр өөр үр дүн гарсан болов уу гэж сонирхож байна?

-EDGE төслийн гол зорилго нь бүх улс орнуудад ашиглаж 
болох заавар, аргачлалыг гаргаж ирэх. Үүний хүрээнд 
бидний ашигласан аргачлал өмнө нь тогтмол хэвшээгүй 
шинэ аргачлал. Азийн хөгжлийн банк дэмжлэг үзүүлж 
ажилласан гурван улсын хүрээнд яръя. 
Филиппинд тухайн өрхийн өмч, хөрөнгийг эмэгтэйчүүд 
нь эрэгтэйчүүдээс илүү захиран зарцуулдаг. Тухайлбал, 
өрхийн орлогыг эмэгтэйчүүд нь зарцуулдаг байх 
жишээний. 

Монгол Улсыг нөгөө хоёр улстай харьцуулахад 
хөрөнгийн өмчлөлийн асуудал дээр жендэрийн тэгш 
бус байдал илүү байгаа нь анзаарагдсан. Энэ нь улс 
орны тогтсон соёлын хэм хэмжээг харуулж байна.

-Азийн хөгжлийн банкнаас дараа дараагийн 
судалгааг хийж эхэлсэн байх. Сүүлийн үеийн шинэ 
мэдээ, мэдээллүүдээс сонирхуулахгүй юү?

-Би Азийн хөгжлийн банкны судалгааны газарт 
ажилладаг. Манай гол чиг үүрэг бол  бодлого 

боловсруулагчдыг найдвартай мэдээллээр хангах 
зорилготой. Азийн хөгжлийн банк өөрийн гишүүн 
орнууд тэр дундаа хөгжиж буй улс орны статистикийн 
чадавхыг дээшлүүлэх, Тогтвортой хөгжлийн 
зорилтуудын үзүүлэлтийг гаргах чиглэлээр дэмжлэг 
үзүүлж ажиллаж байна. 

Үүнээс гадна ядуурал, жендэр, боловсрол, нийгэм, 
эдийн засаг зэрэг өргөн хүрээнд олон талаар үйл 
ажиллагаа явуулдаг учраас яг одоо дараагийн судалгааг 
шууд хэлэх боломжгүй байна.  Харин одоо үед 
статистикийн байгууллагууд уламжлалт мэдээллийн эх 
үүсвэр ашиглахаас гадна мэдээлэл цуглуулах шинэлэг 
аргачлалыг ашиглах нь ихээхэн ач холбогдолтой 
болохыг онцлон тэмдэглэмээр байна. 

Монгол Улсын Үндэсний статистикийн хорооныхон 
үлгэр жишээ сайн ажиллаж байгаа.
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ХУРААНГУЙ
Энэхүү судалгааны зорилго эрэгтэй, эмэгтэй 
ажиллагчдын цалингийн зөрүүг тодорхойлоход 
чиглэгдсэн. Ажиллах хүчний судалгааны 2013-2015 
оны мэдээллээс 15-аас дээш насны цалин хөлстэй 
ажиллагчдын тоонд үндэслэн эрэгтэй, эмэгтэй 
ажиллагчдын цалингийн зөрүүг олон хүчин зүйлийн 
шугаман регрессийн загварыг үнэлэв. 

     Эрэгтэй, эмэгтэй ажиллагчдын Түлхүүр үгс: 
цалингийн зөрүү 

НЭГ. УДИРТГАЛ
Хөдөлмөрийн зах зээлийн хамгийн далд үзүүлэлтийн 
нэг болох жендерт суурилсан цалин хөлсний тэгш бус 
байдал нь дэлхий нийтэд оршсоор байна. Жендерт 
суурилсан цалин хөлсний ялгаатай байдал зарим газар 
багасаж байгаа ч дунджаар эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс 
бага цалинтай ажиллаж байна. Эмэгтэйчүүдийн 
боловсрол эзэмших байдал, ажлын туршлагад ахиц 
дэвшил гарч байгаа боловч энэ хандлага хэвээр 
үргэлжилсээр байна. Монгол Улс жендерийн асуудал 
тэр дундаа цалин хөлс дэх жендерийн ялгаатай байдлыг 
арилгах талаар үндсэн хуульдаа тусгаж, ОУХБ-ын суурь 
конвенцүүдийг соёрхон баталсан билээ.
Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь эрэгтэй, эмэгтэй 
ажиллагчдын цалингийн зөрүүг тодорхойлоход 
чиглэгдсэн.

ОЙЛГОЛТ, ТОДОРХОЙЛОЛТ
Цалин, хөлс: Ажил олгогчоос бэлэн болон бэлэн бусаар 
хүлээн авсан тогтмол цалинг ойлгоно. Энэхүү ойлголтод 
ажилласан хугацаа эсвэл хийсэн ажлын цалин болон 
ажиллаагүй цагийн олговор, түүнчлэн тогтмол олгодог 
нэмэгдэл хөлс, нэмэгдэл, урамшуулал багтана. Үүнд 
ажил олгогчоос төлдөг нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 
хамруулахгүй. Мөн ажлаас халагдсаны тэтгэмжийг 
оруулахгүй. Дундаж цалин хөлс: Тайлант хугацаанд 
цалин хөлс авсан ажиллагчдын тоогоор жигнэсэн 

нийт цалин хөлс болон тайлант хугацаанд цалин 
хөлс авсан ажиллагчдын тооны харьцаа юм. Эрэгтэй,  
эмэгтэй ажиллагчдын цалингийн зөрүү: Эрэгтэй, 
эмэгтэйчүүдийн сарын дундаж цалингийн харьцангуй 
ялгааг хэмжих үзүүлэлт юм. Ажиллах хүчний судалгааны 
мэдээллээс зөвхөн цалин хөлстэй ажиллагчдын цалин, 
хөлсний мэдээллийг гарах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл 
ажил олгогч болон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, малчин, 
өрхийн үйлдвэрлэлд цалин хөлсгүй оролцогчдын 
цалин хөлсний мэдээллийг оруулаагүй болно. Эрэгтэй, 
эмэгтэй ажиллагчдын цалингийн зөрүү нь эрэгтэй, 
эмэгтэй ажиллагчдын сарын дундаж цалин хөлсний 
зөрүүг эрэгтэй ажиллагчдын сарын дундаж цалингийн 
хувиар илэрхийлсэн зөрүү юм. 

СЭДВИЙН СУДЛАГДСАН БАЙДАЛ
Цалин, хөлсний тэгш бус байдалд нөлөөлж буй 
хүчин зүйлийг ажиллагчдын хүйс, нас, боловсрол, 
ажлын туршлагаар тайлбарласан судалгааны ажлууд 
цөөнгүй хийгдсэн байна.  Дэлхийн банк, Монгол Улс: 
Хөдөлмөрийн зах зээл дэх жендерийн тэгш бус байдал, 
бодлогын зөвлөмж (2013)-д эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн 
цалингийн ялгаа нь бүтээмжийн үзүүлэлтүүдийн 
ялгаатай холбоотой гэхээсээ илүү, эрэгтэй, эмэгтэй 
хүмүүсийн ажлыг зах зээл ялгаатай үнэлж байгаатай 
холбон тайлбарласан. Залуу ажилчдын хувьд эрэгтэй, 
эмэгтэйчүүдийн цалингийн ялгаа их байгаа бөгөөд 
залуу эрэгтэйчүүд залуу эмэгтэйчүүдээс 1.35 дахин 
илүү цалин авч байна. John Bound, George Johnson 
(1992) нарын судалгаагаар АНУ-ын цалингийн бүтцэд 
боловсролын ялгаатай байдал нь дундаж цалинг 
15 хувиар нэмэгдүүлж, эрэгтэйчүүдийн ажилласан 
жил, туршлага нэмэгдэх тутам цалин нь өсөж байхад 
эмэгтэйчүүдийн хувьд 15 жилээс дээш ажилласан 
жилд цалингийн өсөлт өөрчлөлтгүй болсныг дүн 
шинжилгээгээр тогтоожээ.

ЦАЛИНГИЙН ТЭГШ БУС БАЙДЛЫН
ШИНЖИЛГЭЭ

Н.Лхам 
ҮСХ, Үндэсний тооцоо, шинжилгээ судалгааны газар

ХОЁР. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ, АРГАЧЛАЛ
Тоон мэдээлэл
Судалгаанд хоёрдогч мэдээллийн эх үүсвэрт суурилсан 
тоон судалгааны загварыг ашигласан. Ажиллах хүчний 
судалгааны 2013-2015 оны тоо мэдээллийг ашиглан 
шинжилгээ хийв.

ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГАА 
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Ажиллах хүчний судалгаа нь олон улсад мөрдөгдөж 
буй нийтлэг тодорхойлолт, арга зүйн дагуу хүн амын 
хөдөлмөр эрхлэлтийн байдлыг тодорхойлж буй анхдагч 
мэдээллийн эх үүсвэр юм. 

Ажиллах хүчний судалгаа нь хоёр шатат бүлэглэсэн 
санамсаргүй түүврийн аргаар улсын түвшнийг төлөөлөх 
12816 өрхийг хамруулсан. 

Эрэгтэй, эмэгтэй ажиллагчдын цалингийн зөрүүг 
тодорхойлохдоо 15-аас дээш насны цалин хөлстэй 
ажиллагчдын тоо мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийсэн. 

Хүснэгт 2. Судалгаанд хамрагдсан цалинтай 
ажиллагчдын тоо, хүйсээр

Хүн амын хөдөлмөр эрхлэлт нь тэдгээрийн цалин хөлстэй 
уялддаг боловч АХС-ны тоо мэдээллээс зөвхөн цалин 
хөлстэй ажиллагчдын мэдээллийг авч ашигласнаараа 
энэхүү шинжилгээний дутагдалтай тал юм. 

Цалин хөлс нь хүн амын дундах тэгш бус байдлыг 
харуулах нэг үзүүлэлт болно. 

Нэрлэсэн цалингийн түвшнийг (2013-2015 оны) 2010 
онд суурилсан инфляцын түвшинтэй харьцуулж бодит 
дундаж цалинг тооцсон. 

Түүнчлэн ажиллагчдын сарын дундаж цалинг хүн ам 
зүйн шинж байдлаар тодорхойлоход зарим бүлгийн 
түүврийн хэмжээ хангалтгүй байсан. 

Иймд АХС-ны 2013-2015 оны мэдээллийг нэгтгэн 
2010 онд суурилсан инфляцийн түвшнээр засварлаж 
хүн амын бүлгүүдийн эрэгтэй, эмэгтэй ажиллагчдын 
цалингийн зөрүүг тооцлоо.  

ОЛОН ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН РЕГРЕССИЙН ЗАГВАР
Ажиллагчдын нас, хүйс, боловсрол, ажлын туршлага 
нь цалингийн ялгааг тайлбарлах гол хувьсагчид гэж 
таамаглаж, энгийн шугаман регрессийн загвараар 
үнэлэв. 

Он
ЦАЛИНТАЙ АЖИЛЛАГЧДЫН ТОО

Эрэгтэй Эмэгтэй Нийт
2013 4 045 4 136 8 181
2014 3 927 4 099 8 026
2015 3920 3 994 7 914
Нийт 11 892 12 229 24 121

Цалинг тодорхойлох функцийг дараах хэлбэрээр 
томьёолбол:

Энд:
ln(w)– цалингийн натурал логарифм хувьсагч, 
age – нас 
age2  –насны квадрат
male–хүйс (эрэгтэй)
educ–боловсрол (бага, суурь, бүрэн дунд, техник 
болон тусгай мэргэжлийн, дээд боловсрол)
exp–ажлын туршлага
(1-2 жил, 3-5 жил, 5-9 жил,
10-аас дээш жил ажилласан)
rural–байршил (хөдөө)
industry–салбар
(аж үйлдвэр, үйлчилгээ)
married –гэрлэлтийн байдал
(гэрлэсэн/хамтран амьдардаг)

ГУРАВ. ҮР ДҮН
ЦАЛИН ХӨЛС ДЭХ ЖЕНДЕРИЙН БАЙДАЛ
Монгол Улсын Хөдөлмөрийн тухай хуульд ажил 
хөдөлмөр эрхэлж байгаа эрэгтэй эмэгтэй ажилтанд 
адил хэмжээний цалин хөлс тогтооно, хөдөлмөрийн 
тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр “Хөдөлмөрийн 
харилцаанд үндэс, угсаа, арьсны өнгө, нас, эрэгтэй, 
эмэгтэй, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, 
эрхэлсэн ажил, албан тушаал, боловсрол шашин шүтлэг, 
үзэл бодлоор нь ялгаварлах, хязгаарлах, давуу байдал 
тогтоохыг хориглоно”, Жендерийн эрх тэгш байдлыг 
хангах тухай хуульд ижил ажилд адил цалин, нэмэгдэл 
хөлс тогтоох, ижил нөхцөл бүрдүүлэхэд чиглэсэн арга 
хэмжээг тусгана гэж тус тус заасан байна.

Тогтвортой хөгжлийн зорилтод 2030 он гэхэд эрэгтэй, 
эмэгтэй бүх хүн, түүний дотор залуу болон хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүсийг бүрэн, бүтээмжтэй ажил, 
зохистой хөдөлмөр эрхлүүлж, адил үнэ цэнэтэй ажилд 
адилхан цалин хөлс олгох зорилтыг тавьсан. 

Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 1951 оны 
“Тэгш шан хөлс олгох тухай” 100 дугаар конвенцэд 
ижил эсвэл ижил төстэй ажил эрхэлж байгаа эрэгтэй, 
эмэгтэй ажилтны тухайд бус адил үнэ цэнэтэй ажил 
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эрхэлж байгаа асуудлын хүрээнд ижил цалин олгоно 
гэж заасан.

Үндэсний статистикийн хороо 2000-2013 онд 
ажиллагчдын сарын дундаж цалин хөлсний мэдээллийг 
аж ахуйн нэгж, байгууллагад суурилсан түүвэр 
судалгааны үр дүнгээр тооцож байсан. Харин 2014 
оноос эхлэн мэдээллийн эх үүсвэрийг өөрчилж, Эрүүл 
мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын нийгмийн 
даатгалын сангийн мэдээлэлд үндэслэн тооцож байна. 

Зураг 8. Ажиллагчдын сарын дундаж цалин, хүйсээр, 
2001-2015 он
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Ажиллагчдын хөдөлмөрийн үнэлэмж болох дундаж 
цалин 2006 оноос эхлэн хурдацтай өсөж байгаа боловч 
дундаж цалингийн зөрүү хүйсийн хувьд мөн нэмэгдэж 
байна. 

Ажиллагчдын дундаж цалингийн зөрүү 10 гаруй жилийн 
өмнө 10 орчим мянган төгрөгөөр хэмжигдэж байсан 
бол өнөөдөр 100 орчим мянган төгрөгөөр ялгаатай 
болжээ. 

Ажиллагчдын сарын дундаж цалингийн мэдээллээр 
эрэгтэй, эмэгтэй ажиллагчдын цалингийн зөрүүг 
тооцвол 2001-2015 онд 10.5-18.9 хувь байна. 

Өөрөөр хэлбэл эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн дундаж 
цалингийн зөрүү эрэгтэйчүүдийн дундаж цалингийн 
10.5-18.9 хувийг эзэлж байна. Энэ үзүүлэлт эерэг байх 
нь эрэгтэйчүүдийн дундаж цалин, эмэгтэйчүүдийнхээс 
өндөр байгааг илтгэнэ. 

Эрэгтэй, эмэгтэй ажиллагчдын цалингийн зөрүү 2011 
онд хамгийн өндөр буюу 18.9 хувь байна. 

АХС-ны 2013-2015 оны ажиллагчдын цалингийн 
мэдээллийг 2010 онд суурилсан инфляцаар засварлаж, 
нэгтгэн улсын түвшин, ажлын туршлага, гэрлэлтийн 
байдал, боловсролын түвшин, салбар, байршлаар 
харьцуулав. 

Хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллагчдын болон 

боловсролгүй, бага боловсролтой ажиллагчдын 
сарын бодит дундаж цалинд хүйс нь статистикийн ач 
холбогдол бүхий нөлөө үзүүлэхгүй байна. 
Өөрөөр хэлбэл Эрэгтэй, эмэгтэй ажиллагчдын 
цалингийн зөрүү статистикийн хувьд ач холбогдолгүй 
байна.

Эрэгтэй, эмэгтэй ажиллагчдын цалингийн зөрүү 2013-
2015 онд 17.3 хувь байна. Ерөнхий хандлагыг харахад 
ижил боловсролтой боловч хүйсийн цалингийн түвшин 
ялгаатай байна. 

Боловсролын түвшин дэх эрэгтэй, эмэгтэй ажиллагчдын 
цалингийн зөрүү хамгийн өндөр, ялангуяа бүрэн дунд, 
техникийн болон тусгай мэргэжлийн дунд боловсролтой 
эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн эрэгтэй, эмэгтэй ажиллагчдын 
цалингийн зөрүү 25.0-25.6 хувь  байна. 

Хөдөөд эрэгтэй, эмэгтэй ажиллагчдын цалингийн зөрүү 
хамгийн бага байна.

Ажлын туршлага нэмэгдэхэд ажиллагчдын сарын 
бодит дундаж цалин нэмэгдэж байна. Харин 3-5 жил 
ажилласан эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн эрэгтэй, эмэгтэй 
ажиллагчдын цалингийн зөрүү хамгийн өндөр буюу 
20.5 хувь байна. 

Эмэгтэйчүүдийн нөхөн үржихүйн үүргээ гүйцэтгэх, 
түүнд зарцуулж буй цаг эрэгтэйчүүдээс их байдаг нь 
эмэгтэйчүүдийн ажлын туршлага, ажилласан хугацаанд 
сөргөөр нөлөөлж байна.  

Түүнчлэн, гэрлэсэн эрэгтэй ажиллагчдын цалин 
гэрлээгүй эрэгтэйчүүдээс өндөр байгаа бол 
эмэгтэйчүүдийн цалинд гэрлэлтийн байдал нь 
статистикийн ач холбогдол бүхий нөлөө үзүүлэхгүй 
байна.

Зураг 9. Ажиллагчдын сарын бодит дундаж 
цалин, 2010 оны үнээр, хүйсээр, эрэгтэй, эмэгтэй 
ажиллагчдын цалингийн зөрүү,  насны бүлгээр, 2013-
2015 он
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Үзүүлэлт Эрэгтэй Стандарт 
алдаа Эмэгтэй Стандарт 

алдаа

Эрэгтэй, эмэгтэй 
ажиллагчдын 

цалингийн 
зөрүү, хувь

Улсын түвшин 424.4 4.3 350.8 3.2 17.3

Ажлын туршлага
1 хүртэлх жил 343.6 5.7 276.4 5.8 19.6
1-2 жил 397.0 5.7 323.3 4.8 18.6

3-5 жил 434.7 7.3 345.7 5.1 20.5

5-9 жил 443.7 7.5 369.1 5.6 16.8
10-аас дээш жил 464.1 7.2 384.8 4.3 17.1
Гэрлэлтийн байдал

Гэрлэсэн 435.8 4.9 352.8 3.4 19.0

Гэрлээгүй 385.3 5.2 346.9 4.7 10.0
Боловсролын түвшин
Боловсролгүй 225.9 11.6 181.1 17.6 -
Бага 263.7 17.4 175.8 11.1 -
Суурь 289.9 6.3 218.0 4.3 24.8
Бүрэн дунд 352.9 4.3 262.7 3.3 25.6
Техник болон тусгай 
мэргэжлийн дунд 395.6 3.6 296.6 2.8 25.0

Дээд 514.2 7.5 412.9 4.3 19.7
Салбар
Хөдөө аж ахуй 255.7 13.6 214.6 11.3 -
Аж үйлдвэр 479.6 6.0 393.3 6.2 18.0
Үйлчилгээ 387.8 4.4 342.9 3.1 11.6
Байршил
Хот 448.6 5.2 366.3 4.0 18.3
Хөдөө 328.5 4.7 296.3 2.5 9.8

АХС-ны 2013-2015 оны дүнгээр ажиллагчдын сарын 
бодит дундаж цалинг хүйс, насны бүлгээр судлахад 
насны бүлэг, хүйс дотроо ч цалингийн ялгаа нэлээд 
өндөр байна. Ажиллагчдын сарын бодит дундаж цалин 
30-34 насанд бусад насны бүлгийнхээс өндөр, эрэгтэй, 
эмэгтэй ажиллагчдын цалингийн зөрүү 20.2 хувь байна. 

Эрэгтэйчүүдийн сарын бодит дундаж цалин 35 хүртэлх 
насанд өсөж байсан бол түүнээс хойш буурч байна. 
Харин эмэгтэйчүүдийн сарын бодит дундаж цалин 35-
аас дээш насанд өөрчлөлт бага байна.  15-19 насны 
бүлгийн эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн эрэгтэй, эмэгтэй 
ажиллагчдын цалингийн зөрүү хамгийн өндөр буюу 
22.7 хувь байна.

АЖИЛЛАГЧДЫН БОДИТ ДУНДАЖ ЦАЛИНД 
НӨЛӨӨЛЖ БУЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛИЙН ШИНЖИЛГЭЭ 
Бодит цалингийн ялгааг ажиллагчдын нас, хүйс, 
гэрлэлтийн байдал, боловсролын түвшин, ажилласан 
жилээс хамаарсан энгийн шугаман регрессийг хамгийн 
бага квадратын аргаар  үнэлэв. 

Ажиллагчдын дундаж цалингийн түвшинд нөлөөлж буй 
хүчин зүйлийг шугаман регрессийн загвараар үнэлэхэд 
бага, суурь боловсролоос бусад тайлбарлагч хувьсагчууд 

Хүснэгт 7. Ажиллагчдын сарын бодит дундаж цалин, 
эрэгтэй, эмэгтэй ажиллагчдын цалингийн зөрүү, 
хүйсээр, ажлын туршлага, боловсролын түвшин, 
салбараар, 2013-2015 он,  мянган төгрөгөөр

нь статистикийн хувьд ач холбогдолтой байна. 
Ажиллагчдын нас нэмэгдэхэд цалин 1.8 хувиар өсөж 
байна.  Эмэгтэйчүүдийн дундаж цалинг эрэгтэйчүүдтэй 
харьцуулахад 19.8 хувиар бага байна. Гэрлэсэн хүмүүс 
гэрлээгүй хүмүүстэй харьцуулахад 2.5 хувиар илүү цалин 
авч байна. Хөдөөд хоттой харьцуулахад 15.2 хувиар 
бага цалин авч байна. Ажилласан хугацаа уртассанаар 
цалингийн ялгаа ихсэж байна.  Эмэгтэйчүүдийн цалинд 
гэрлэлтийн байдал статистикийн хувьд ач холбогдолтой 
нөлөө үзүүлэхгүй байна. 

Хүснэгт 8: Шугам регрессийн загвар: Ажиллагчдын 
бодит дундаж цалин ба нас, гэрлэлтийн байдал, 
боловсрол, ажилласан хугацааны хамаарал

Ажиллагчдын бодит 
дундаж цалин

Нийт Эрэгтэй Эмэгтэй

Коеф T тест Коеф T тест Коеф T тест

Нас 0.018 (7.48)** 0.020 (6.45)** 0.012 (3.05)**

Нас2 0.000 (8.94)** 0.000 (8.02)** 0.000 (3.58)**

Бага боловсрол 0.044     (0.83) 0.093  (1.51) -0.123 (1.33)

Суурь боловсрол 0.172 (3.71)** 0.209 (3.90)** 0.046 (0.57)

Бүрэн дунд боловсрол 0.381 (7.54)** 0.652 (8.43)** 0.223 (2.55)*

Техник болон 
мэргэжлийн боловсрол  0.520 (9.77)** 0.822 (10.08)** 0.345 (3.80)**

Дээд боловсрол 1.061 (16.81)** 1.079 (14.99)** 0.872 (8.07)**

1-2 жил ажилласан 0.130 (9.31)** 0.111 (5.95)** 0.150 (7.92)**

3-5 жил ажилласан 0.214 (14.79)** 0.184 (9.58)** 0.245 (12.34)**

5-9 жил ажилласан 0.261 (17.93)** 0.209 (11.22)** 0.315 (14.82)**

10-аас дээш жил 
ажилласан 0.387 (24.16)** 0.331 (15.56)** 0.433 (18.72)**

Аж үйлдвэр 0.575 (14.22)** 0.589 (12.98)** 0.511 (8.34)**

Үйлчилгээ 0.241 (6.86)** 0.212 (5.42)** 0.266 (4.85)**

Хөдөө -0.152 (18.42)** -0.170 (14.22)** -0.137 (16.07)**

Гэрлэсэн 0.025   (3.09)** 0.067   (5.38)** 0.000 (0.03)

Эрэгтэй 0.198 (29.20)**

Тогтмол тоо 4.327 (62.39)** 4.453 (54.33)** 4.769 (42.43)**

Ажиглалтын утга 24 119 11891 12228

* p<0.05; ** p<0.01

ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ
Ажиллагчдын дундаж цалингийн түвшинд нөлөөлж 
буй хүчин зүйлийг шугаман регрессийн загвараар 
үнэлэхэд бага, суурь боловсролоос бусад тайлбарлагч 
хувьсагчууд нь статистикийн хувьд ач холбогдолтой 
байна. 

Ажиллагчдын дундаж цалин ажиллагчдын боловсрол, 
хүйс, нас, гэрлэлтийн байдал, ажилласан жил, ажлын 
туршлага зэргээр ялгаатай байна.

Монгол Улсад эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийн цалин 
хөлсний ялгаварлахыг хуулиар хамгаалсан байдаг ч 
амьдрал дээр эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс доогуур 
цалин хөлс авч байна. Ажиллагчдын хүйсийн байдал 
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нь тэдний боловсрол, ур чадварын түвшинтэй энэ 
тэнцэхүйц цалингийн ялгаанд нөлөөлж байна.
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ТУРШИЛТЫН БОЛОН АЖИГЛАЛТЫН ТООН 
ӨГӨГДӨЛ АШИГЛАН ДИСПЕРСИЙН ШИНЖИЛГЭЭГ 

ХИЙХ НЬ

Д.Амаржаргал 
МУИС-ийн Эдийн засгийн тэнхимийн ахлах багш

Аливаа судалгаанд ашиглагдаж буй тоон өгөгдөл 
хоёр төрлийн хэв маягтай байдаг: туршилтын болон 
ажиглалтын тоон өгөгдөл. Туршилт нь урьдаас 
төлөвлөгдсөн байх бөгөөд ажиглалтаас ялгаатай нь 
туршилтын нэгжүүдэд нөлөөлөл үзүүлж, түүнийхээ 
үр нөлөөг хариу үйлдлийн хэмжигдэхүүнээр тусад нь 
хэмжиж илэрхийлнэ. Жишээлбэл “Бага нүүрстөрөгч”-
ийн буюу Аткинсийн хоолны дэглэмийн туршилтыг авч 
үзье. Туршилтын бүлэг нь дэглэм барих хэсэг хүмүүс, 
Хяналтын бүлэг нь дэглэм барихгүй хэсэг хүмүүс байна. 
Аткинсын дэглэмийг барихыг туршилтын бүлэгт тулгасан 
эсвэл тэдгээр хүмүүс сайн дураараа зөвшөөрсөн, 
хоёр бүлгийн хүмүүсийн жинг туршилтын өмнө болон 
дараа нь хэмжиж бүртгэнэ. Ажиглалт нь аливаа 
нэг хэмжигдэхүүн(шинж тэмдэг)-ийг удирддаггүй, 
тиймээс үр дүнд нь хэмжигдэхүүнүүдийн хоорондын 
харилцан уялдаа, хамаарал илэрдэг.  Харин туршилтад 
хэмжигдэхүүнийг удирддаг, дээрх жишээн дээр 
туршилтын бүлэгт багтаж буй хүмүүсийн өдөрт хоол 
тэжээлээр авч буй нүүрстөрөгчийн хэмжээг удирдана. 
Тиймээс үр дүнд нь шалтгаан-үр дагаврын харилцан 
уялдааг илрүүлдэг, тухайлбал Аткинсын хоолны дэглэм 
баримталснаар жинг дунджаар. кг-аар бууруулж байна 
г.м. Дээрхээс харвал туршилт нь ажиглалт явуулснаас 
эсвэл боломжит эх үүсвэрээс цуглуулсан тоон өгөгдлөөс 
илүү дэлгэрэнгүй мэдээллээр хангаж болохнээ. 
Туршилтыг мэдээж бодит үйлдвэрлэлд, тухайлбал 
эмийн үйлдвэрлэл болон ихэнхдээ байгалийн шинжлэх 
ухааны шинжилгээ судалгаанд өргөн ашигладаг бол 
нийгмийн шинжлэх ухаанд сэтгэл зүйчид, зан үйлийн 
судлаачид, боловсрол судлаачид илүү түлхүү хэрэглэх 
нь бий. Тухайлбал ахисан түвшний сургаалтанд 
хамрагдаж буй биологичийн хувьд судалгааны ажил 
нь хэр амжилттай шийдэгдэхэд  туршилтын дизайныг 
хэрхэн томьёолсон байх нь нэлээд шийдвэрлэх үүрэгтэй 
гэжээ. Бидний сайн мэдэх дисперсийн шинжилгээнд 
туршилтын болон ажиглалтын тоон өгөгдлийн аль 
алийг нь хэрэглэх боломжтой. Нэг чигийн дисперсийн 
шинжилгээ(One way ANOVA)-г хэрхэн ашиглахыг 
жишээгээр харуулъя. Жишээ 1: Хүүхэд саатуулах  хэд 
хэдэн төвийн хүүхдүүдийг санамсаргүй түүвэрт сонгох 
бөгөөд тодорхой нэг өдөр хүүхэд саатуулах төв бүрд 
ирсэн хүүхдүүдийн хагаст нь хүчирхийллийн элемент 
багтаагүй хүүхэлдэйн киног, харин үлдсэн хүүхдүүдэд 
нь хүчирхийлэл багтсан хүүхэлдэйн киног яг адил 
орчин нөхцөлд 30 минутын хугацаанд үзүүлнэ. Үүний 

дараагаар хүүхдүүдийг 30 минут тоглуулах бөгөөд 
тэдний гаргаж буй хүчирхийллийн зан үйлийг ажиглаж, 
бүртгэнэ. Зан үйлийг ажиглах багш нар хүүхдүүдэд 
үзүүлсэн хүүхэлдэйн киноны талаар ямар ч мэдээлэл 
аваагүй байна (энэ мэт хэд хэдэн туршилтыг хянах 
техникүүдийг тодорхойлсон байх ёстой).  Үл хамаарах 
хэмжигдэхүүн цорын ганц байх (Үзүүлж буй хоёр кино 
хүчирхийллийн элемент агуулсан түвшингээрээ өөр) 
түүврийн дизайн юм. Үл хамаарах түүврүүд  гэдэг 
нь хүүхдүүдийн хүчирхийллийн түвшин илтгэх оноо 
нь бие биеэсээ үл хамаарах байхаар бүлгүүдийг 
санамсаргүйгээр байгуулахыг хэлж байна.  Энэ жишээн 
дээр хүчирхийлэл бүхий хүүхэлдэйн кино, нөгөө нь 
хүчирхийлэлгүй хүүхэлдэйн кино үзэх хүүхдүүдийг 
санамсаргүйгээр онооно. Санамсаргүй хуваарилалт нь 
аль болох оролцогчийг тухайн бүлэгт сонгохтой уялдсан 
будилаан үүсгэж болзошгүй хэмжигдэхүүн ашиглахаас 
зайлсхийх ёстой.  Ө.х кино үзүүлэхээс өмнө хүүхдүүдээс 
алийг нь үзэхийг асуусан бол яах вэ? Хэрэв тэгвэл үл 
хамаарах түүврүүд байж чадахгүй бөгөөд туршилтын 
дизайнд тавигддаг санамсаргүй оноолт (Random as-
signment) болон санамсаргүй сонголт (Random selec-
tion)-ын нөхцөл биелэгдэхгүйд хүрч байгаа юм. 

Хүснэгт 1: Бүртгэгдсэн хүчирхийллийн зан үйлийн тоо
Хүчирхийллийн элемент 
агуулсан кино үзсэн бүлэг

хүчирхийллийн элемент 
агуулаагүй кино үзсэн бүлэг

  8         8         6     10       5        2
  9         8         5 2       7        4
  0         6         5 2       2        6
 10       12        9 2       0        4
  4         8         9 0       2        7
  7         4       15 1       6        7
  3         4       12      3       8        9
  2         5         3 3      11       5

Эх үүсвэр: Бодит бус тоон өгөгдөл, сургалтын зорилготой.

Дисперсийн шинжилгээний Excel програм дээрх үр 
дүнг хүснэгт 2-д харуулъя.
Хүснэгт 2: Anova: Single Factor
SUMMARY  
Groups Count Sum Average Variance

хүчирхийллийн 
элемент агуулсан 

24 162 6.75 12.37

хүчирхийллийн 
элемент агуулаагүй

24 108 4.5 9.74

ANOVA 
Source of Variation SS df MS F P-value F crit

Between Groups 60.75 1 60.75 5.50 0.023 4.052

Within Groups 508.5 46 11.05

Total 569.25 47
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Хүснэгт 3: Нэг чигийн ANOVA-г ашиглах судалгааны 
дизайны үзүүлэлтүүд

Судалгааны
дизайн

Үл хамаарах 
хэмжигдэхүүн

(IV)-ий тоо

IV-ийн 
түвшний

тоо

Хамаарах 
хэмжиг-

дэхүүний
тоо

Бүлэгт
оноолт

Боломжит 
шинжилгээний

арга

Нэг чигийн
үл хамаарах 
түүврүүд

1
2 болон 
түүнээс
олон

1 Санам-
саргүй

t тест эсвэл нэг 
чигийн ANOVA

Судалгааны зорилгод нийцтэй илүү бодитой дүгнэлт 
гарган авахын тулд өмнөх хоёр тохиолдолд судалгааг 
хэрхэн үргэлжлүүлэх тухай асуулт урган гарч байна. 
Эхний тохиолдолд туршилтад гуравдагч бүлгийг: 
Ажиглалт хийхээс өмнө 30 минутад кино үзэхгүй 
хүүхдүүдийг  нэмье. Өөрөөр хэлбэл хэд хэдэн төвийн 
хүүхдүүдийг санамсаргүй түүвэрт сонгох бөгөөд 
тодорхой нэг өдөр хүүхэд саатуулах төв бүрд ирсэн 
хүүхдүүдийн нэг хэсэгт нь хүчирхийллийн элемент 
багтаагүй хүүхэлдэйн киног, харин өөр нэг хэсэгт 
хүүхдүүдэд нь хүчирхийлэл багтсан хүүхэлдэйн киног 
яг адил орчин нөхцөлд 30 минутын хугацаанд үзүүлнэ.
Харин үлдсэн хүүхдүүдэд огт кино үзүүлэхгүй. Энэ 
тохиолдолд хамгийн зохимжтой шинжилгээ нь ANO-
VA юм. Учир нь IV-ийн 3 түвшин үүсэж байгаа тул үл 
хамаарах түүврийн t тестийг хэрэглэх боломжгүй 
болно.

Хүснэгт 4: Бүртгэгдсэн хүчирхийллийн зан үйлийн тоо
хүчирхийллийн 

элемент агуулсан 
кино үзсэн бүлэг

хүчирхийллийн 
элемент агуулаагүй 

кино үзсэн бүлэг
кино үзээгүй бүлэг

  8         8         6      10       5        2        7         5         9

  9         8         5 2       7        4 7         8         9

  0         6         5 2       2        6 10         2       11

10       12        9 2       0        4 4       11         7

  4         8         9 0       2        7 3       12       10

  7         4       15 1       6        7    12        3          4

  3         4       12        3       8        9         6        3          5

  2         5         3 3      11       5  6        5          4
Эх үүсвэр: Бодит бус тоон өгөгдөл, сургалтын зорилготой.

Дисперсийн шинжилгээний Excel програм дээрх үр 
дүнг хүснэгт 5-д харуулъя.
Хүснэгт 5: ANOVA: Single factor
SUMMARY
Groups Count Sum Average

хүчирхийллийн элемент агуулсан 24 162 6.75

хүчирхийллийн элемент агуулаагүй 24 108 4.50

кино үзээгүй бүлэг 24 163 6.79

ANOVA  
Source of Variation SS df MS F P-value F crit

Between Groups 82.52778 2 41.26 3.90 0.02 3.13

Within Groups 730.4583 69 10.59

Total 812.9861 71

F шинжүүрийн магадлалыг тооцоолоход ач холбогдлын 
түвшин 0.05-aaс бага гарсан нь туршилт нь хүүхдүүдийн 
хүчирхийллийн зан үйлд нөлөө үзүүлсэн буюу хоёр 
бүлгийн хүүхдүүдийн ийм төрлийн зүйн үйлд ялгаа 
байна гэсэн гаргалгааг өгч байна. 

Тэгвэл хүүхэлдэйн кинон дахь хүчирхийлэл нь хүүхдийн 
ийм зан үйлийг нэмэгдүүлсэн гэж үзвэл зөв дүгнэлт болох 
уу? Эсвэл өөр тайлбар: Хүчирхийллийн элементтэй гэж 
үзэж буй кино нь хэвийн түвшинд гэж үзвэл нөгөө кино 
нь хүүхдүүдийн ийм зан үйлийг багасгахад нөлөөлсөн 
байх уу? Хэрэв тэгвэл 3 дахь төрлийн тайлбар: Эхний 
кино хүүхдүүдийн хүчирхийлэл хэрэглэх зан үйлийг 
нэмэгдүүлсэн бол нөгөө нь багасгасан байж болно. 
Тэгвэл үүнд бидний хэрэглэсэн нэг чигийн дизайн 
хариулт өгч чадахгүй. 

Нэг чигийн дисперсийн шинжилгээг өөр байдлаар 
хэрхэн ашиглахыг жишээгээр харуулъя.
Жишээ 2: Киноны хүчирхийллийн элементийн үзүүлэх 
үр нөлөөг илрүүлэхийн тулд туршилтад хоёр өөр хүүхэд 
саатуулах төвийг сонгон, тус бүрийн хүүхдүүдэд хоёр 
өөр киног үзүүлжээ. Нэгэнт судалгааны зорилгоор 
хэлэлцэж буй тул өмнөх жишээний тоон өгөгдлийг 
хэвээр авч үзье. 

Тэгвэл гарсан үр дүнгээс киноны хүчирхийллийн 
ялгаатай түвшин нь хүүхдүүдийн ийм төрлийн зан үйлд 
нөлөөтэй гэж дүгнэж болох уу? Хэрэв энэ 2 төвийн 
хүүхдүүдийн хүчирхийлэл хэрэглэх зан үйл туршилтаас 
өмнө ялгаатай байсан бол яах вэ? 

Өөрөөр хэлбэл эдгээр төв нь ажиллагчид, үйл 
ажиллагаа, ихэнхдээ үзүүлдэг кино, хүүхдүүдийн эцэг 
эхийн орлого, тэдний боловсролын түвшин болон 
олон бусад хүчин зүйлүүдээр ялгаатай байж болно. 
Тэгэхээр туршилтаар ажиглагдсан зан үйлийн ялгаа нь 
тэдгээрээс болсон байж болзошгүй. Туршилтын 
бүлгийг өөр нэг бүлэгтэй харьцуулах дизайнаар 
шинжилгээ хийгдвэл тэдгээр бүлгүүдийн тэгш 
байдлын асуудал чухлаар тавигдана. Энэ нь эдгээр 
бүлгүүдэд субъектийг санамсаргүйгээр оноогоогүйтэй 
холбоотой.
Хэдийгээр кино үзүүлэх хоёр төвийн хүүхдүүдийг 
тэдгээр төвийн хүүхдүүдээс санамсаргүйгээр сонгосон 
ч төвүүдэд хүүхдүүдийг санамсаргүйгээр оноох боломж 
байгаагүйгээс туршилтын дизайны нөхцөл алдагдаж 
байгаа юм. Энэ тохиолдолд ашигласан тоон өгөгдөл нь 
ажиглалтын тоон өгөгдөлд тооцогдох бөгөөд судлаач 
бүрэн бус туршилтын(quasi-experimental) дизайн 
гэж үзэж болох талтай байж магадгүй юм.  Дээрх 2 
жишээн дээр тулгуурлан Нэг чигийн ANOVA-г ашиглах 
судалгааны дизайны үзүүлэлтүүдийг тодорхойлъё. 
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Эдгээр 3 бүлгийн дунджуудын хооронд мэдэгдэхүйц 
ялгаа оршин байгааг тогтоолоо. Гэхдээ аль 2 бүлэг нь 
мэдэгдэхүйц ялгаатай эсэхийг одоогоор хэлж чадахгүй. 
Tukey HSD тестийг шалгаснаар хүчирхийллийн 
элементгүй кино үзсэн бүлэг болон огт кино үзээгүй 
бүлгийн хүүхдүүдийн хүчирхийллийн зан үйлийн 
хооронд мэдэгдэхүйц ялгаа байгаа нь тогтоогдсон 
гэж үзвэл эхний бүлэгт үзүүлсэн кино хүүхдүүдийн 
хүчирхийлэл хэрэглэх зан үйлийг бууруулсан гэсэн 
дүгнэлтийг хийж байна. Харин хоёр дахь тохиолдолд 
судалгааг үргэлжлүүлэхдээ хүүхэд асрах 3 дахь төвийг 
нэмж, тэрхүү төвийн хүүхдүүдэд өмнөх туршилтад авч 
үзсэн хоёр төрлийн киног огт үзүүлээгүй болно. 

Тэгвэл гарсан үр дүнгээс кино огт үзүүлэхгүй 
байх, хүчирхийллийн элементтэй кино үзүүлэх, 
хүчирхийллийн элементгүй кино үзүүлэх гэсэн ялгаатай 
нөхцөлүүд нь хүүхдүүдийн ийм төрлийн зан үйлд 
нөлөөтэй гэж дүгнэж болох уу? гэсэн асуултад хариулт 
өгөхөд чиглэгдэх боловч энэхүү хариулт нь хэрэв энэ 
3 төвийн хүүхдүүдийн хүчирхийлэл хэрэглэх зан үйл 
туршилтаас өмнө ялгаатай байсан бол яах вэ? гэдэг 
асуултад мөн адил шийдгүй хэвээр үлдэхээ.
Туршилтын бүлгийг өөр нэг бүлэгтэй харьцуулах 
дизайнаар шинжилгээ хийгдвэл тэдгээр бүлгүүдийн тэгш 
байдлын асуудал чухлаар тавигдана.  Иймд судлаач аль 
болох ижил төсөөтэй субъектүүдийг ялган бүлэглэхийг 
оролдох боловч энэ нь маш хүндрэлтэй. Энэ жишээн 
дээр хүүхэд асрах төв бүр дээр хүүхдүүдийг сонгохдоо 
тэдний эцэг эхийн орлого, тэдний боловсролын түвшин 
болон олон бусад хүчин зүйлүүдээр ижил тэнцүү жин 
эзэлж байхуйцаар бүрдүүлэхийг чармайх хэрэгтэй 
болно.

Ийм ижилсүүлж буй бусад хэмжигдэхүүн нь олон 
байх тусам боломжит хүүхдийн тоо нь цөөрөх 
хандлагатайгаас гадна тэднийг санамсаргүйгээр 
сонгосон байхад нөлөөлөл үзүүлэх талтай.  Судалгаанд 
ашиглагдаж буй тоон өгөгдлийн хэв маягтай уялдаж 
ямар төрлийн судалгааны дизайн, арга техникээр 
шинжлэх нь тодорхойлогдоно. Хэрэв өмнөх хоёр жишээг 
холих байдлаар өөрчлөн, хүүхэд асрах гурван төв бүрд 
кино огт үзүүлэхгүй байх, хүчирхийллийн элементтэй 
кино үзүүлэх, хүчирхийллийн элементгүй кино үзүүлэх 
гэсэн бүлгүүдийг бүрдүүлэхдээ төв бүрийн хүүхдүүдээс 
хангалттай тоогоор санамсаргүйгээр сонгон, тэдгээр 
сонгогдсон хүүхэд бүрийг санамсаргүйгээр бүлгүүдэд 
оноох байдлаар туршилтыг хийвэл яах вэ? Тэгвэл  
судалгаа нь хүүхдийн хүчирхийлэл хэрэглэх зан үйлд 
тэдэнд үзүүлж буй киноны хүчирхийллийн элементийн 
түвшин илтгэсэн гурван хувилбар бүхий нөхцөл болон 
тэдний хүмүүжиж буй төвийн ялгаа нь нэгэн зэрэг хэрхэн 
үр нөлөө үзүүлж буй тухай гаргалгааг илрүүлэхээр болж 

өөрчлөгдөж байна. Энэ тохиолдолд нэг чигийн биш, 
хоёр чигийн  ANOVA хийх шаардлагатай болж буйн 
зэрэгцээ судалгааны анхны зорилго нь өөрчлөгдөх юм. 
Харьцуулан шинжилж буй дээрх хоёр төрлийн жишээг 
судалгааны дизайны үүднээс тодорхойлон авч үзвэл 
Жишээ 1 нь Pre-Experimental design бөгөөд аль хүүхэд 
асрах төв, хэдэн хүүхэд асрах төв байхаас үл хамааран, 
субъектүүдийг санамсаргүй сонголт болон оноолтоор 
туршилтын болон хяналтын бүлэгт хуваарилж байна. 
Ингээд туршилтын хариу үйлдлийг зөвхөн ганц удаа 
хэмжиж байгаа юм. 

Жишээ 2 нь бүрэн туршилтын судалгаа биш, ажиглалтын 
тоон өгөгдлийг ашигласан, субъектүүдийг үл хамаарах 
хэмжигдэхүүнд санамсаргүйгээр харьяалуулахдаа 
хяналт тавиагүй учир туршилтын болон хяналтын 
бүлгүүдийн дотоод тэгш байдлын асуудал маргаантай 
болж байна. Тиймээс туршилтын болон хяналтын 
бүлгүүд санамсаргүйгээр сонгогдоогүй, хамааран 
хувьсагч хэмжигдэхүүн(хүчирхийлэл хэрэглэх зан үйл) 
нь хоёр төрлийн киног үзүүлэхээс өмнө хоёр бүлэгт 
хоёуланд нь ажиглагдсан байж болзошгүй буюу 
хяналтын бүлгийн хүүхдүүдэд кино үзүүлэхээс өмнө 
хүчирхийллийн зан үйл илэрч байсан эсэхэд хяналт 
тавиагүй. Ийм шалтгаанаар судалгаа нь бүрэн бус 
туршилтын "nonrandomized/nonequivalent control group 
design"-д хамаарахаар байна.

АШИГЛАСАН МАТЕРИАЛ:
1. Statistics for Business and Economics, 13th edition,
Revised, D.R. 
    Anderson, D.J. Sweeney, T.A. Williams, J.D.Camm, 
J.J.Cochran, 2018
2. Statistical Techniques in Business and Economics,
D.A. Lind, W.G. 
    Marchal, S.A. Wathen, 2005 
3. Статистикийн Онол, МУИС зохиогч нар, 2011
4. https://cirt.gcu.edu/research/developmen-
tresources/
    research_ready/experimental/design_types
5. http://wwwstage.valpo.edu/other/dabook/ch14/
c14-2.htm
6. https://web.csulb.edu/~msaintg/ppa696/696qua-
si.htm
7. http://howardsei.org/uploads/QuasiExperimental.
pdf
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оронзайн тархацыг тооцоолох (1970-2016 он)
5. Монгол орны ургацын мэдээг ашиглан оронзайн

тархацыг тооцоолох (1970-2016 он)
6. Зудын эрсдэлийн үнэлгээ хийх

АРГА ЗҮЙ
Судалгааны ажлыг 3 сэдвийн хүрээнд хийсэн.
1. Статистик мэдээг тухайн  мэдээ харьяалах

аймаг, сум, багт холбож, утга нь мэдэгдэж буй 
цэгүүдэд үндэслэн бусад талбайн мэдээг тооцоолох 
ИНТЕРПОЛЯЦ тооцооллын  KRIGING аргыг ашиглан 
гарган авлаа. Энэхүү арга нь цэгүүдийн хоорондын зай, 
жингээс хамааруулан геостатистик тооцоолол хийдэг 
билээ.

Тариаланд тохиромжтой байдлын үнэлгээг хийхдээ 
ГХГЗЗГ-ын даргын 2015 оны А/200 тоот тушаалын 1 
болон 2 дугаар хавсралтыг ашиглан тодорхойлсон 
болно. Харин тариалангийн газрын тохиромжтой 
байдалд нөлөөлөх уур амьсгалын хүчин зүйлийн 
динамикийг статистик мэдээний сайт www.1212.mn-
ын хүрээлэн буй орчны мэдээнээс ЦАГ УУРЫН ОЛОН 
ЖИЛИЙН ДУНДАЖ ҮЗҮҮЛЭЛТ, АГААРЫН ЖИЛИЙН 
ДУНДАЖ ТЕМПЕРАТУР, ХУР ТУНАДАС, ГАДАРГЫН УС 
зэрэг үзүүлэлтийг авч тооцоолол хийлээ. 

Харин таарцын судалгааг Төв аймгийн Батсүмбэр сумын 
зэргэлдээ орших сумдын болон Батсүмбэр сумын нийт 
төмс тариалсан талбай болон хураан авсан ургацад 
үндэслэн нэг га-гаас авах ургацын хэмжээг тогтоож 
түүгээрээ интерполяц хийлээ. 

Тариаланд тохиромжтой байдлын үнэлгээгээр тогтоосон 
газар нь статистик мэдээнд үндэслэн тогтоосон ургац 
сайтай газартай давхцуулан хамаарлыг тооцон үзсэн.

СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ АШИГЛАН 
ТОХИРОМЖТОЙ БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭГ 

ТООЦООЛОХ БОЛОМЖ

М.Норжмаа 
ХААИС-ийн Газар зохион байгуулалтын ангийн оюутан

ҮНДЭСЛЭЛ
Үндэсний статистикийн хорооноос гаргаж буй статистик 
мэдээ нь маш олон эрдэм шинжилгээ судалгааны 
суурь мэдээлэл болдог билээ. Гэхдээ Үндэсний 
статистикийн хорооноос гаргаж буй мэдээнүүд нь 
орон зайн байршлын өгөгдөл биш, нэгтгэн багцалсан 
мэдээ юм.  Мэдээний байршил аймаг, нийслэл, сум, 
дүүрэг, баг, хорооны төвд үндэслэгддэг тул орон зайн 
өгөгдөлд ашиглагдаад байдаггүй билээ. Гэсэн хэдий ч 
мэдээг интерполяц буюу цэгийн утгад үндэслэн бусад 
талбай хэсгийн мэдээг тооцоолох боломжтой юм. Мөн 
үүнийг зөвтгөх нэг шалтгаан нь сумын төвийн ойролцоо 
дэд бүтэц, төрийн үйлчилгээнд ойртон буусан иргэд 
болон бусад дагалдах хүчин зүйлүүдийн таталцлаар 
тайлбарлаж болох юм. 

Тариаланд тохиромжтой байршлыг сонгох нь эдийн 
засгийн болоод байгаль экологийн хувьд ашигтай 
хувилбар юм. Газрын хайгуулыг олон улсын практикт 
гол төлөв “тохиромжтой байдлын үнэлгээ”-ээр хийдэг 
бөгөөд тухайн газар ашиглалтын зориулалтад хэр зэрэг 
тохиромжтой байхыг  тодорхойлно. Нөгөө талаас ХАА-н 
газарт зөвхөн хөрсийг  голчилж үнэлгээ хийдэг байсан 
бол сүүлийн жилүүдэд хөрснөөс гадна түүний ургамал, 
цаг уур, газрын гадаргуу зэрэг иж бүрэн хүчин зүйлийг 
хамруулж үнэлж байна. Иймээс газрын тохиромжтой 
байдлын үнэлгээнд цаг уурын хүчин зүйлийн статистик 
мэдээг (хүрээлэн буй орчин) ашиглан тохиромжтой 
байдлын үнэлгээнд ашиглах цаашлаад тохиромжтой 
хэмээн тодорхойлсон газраа статистик мэдээтэй холбож 
таарцын судалгааг хийж цаг, мөнгөө хэмнэх боломжтой 
юм.

ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ
Бид нийт 2 зорилгыг авч үзсэн бөгөөд үүнд статистик 
мэдээний тоо баримтын тусламжтай тариаланд 
тохиромжтой байдлын үнэлгээг хийх, таарцын судалгаа 
хийх зэрэг багтана.
Эдгээр зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг өмнөө 
тавилаа. Статистик мэдээны тоо баримт ашиглан:

1. Тариаланд тохиромжтой байдлын үнэлгээ хийх
2. Тариаланд тохиромжтой байдлын үнэлгээний
таарцын 

судалгаа хийх
3. Төв аймгийн Батсүмбэр сумыг хамарсан ургацын

мэдээг гаргах
4. Монгол орны малын тоо толгойн мэдээг ашиглан

АРГА ЗҮЙ

Судалгааны ажлыг 3 сэдвийн хүрээнд хийсэн.

1. Статистик мэдээг тухайн мэдээ харьяалах аймаг, сум, багт холбож, утга нь
мэдэгдэж буй цэгүүдэд үндэслэн бусад талбайн мэдээг тооцоолох ИНТЕРПОЛЯЦ
тооцооллын KRIGING аргыг ашиглан гарган авлаа. Энэхүү арга нь цэгүүдийн хоорондын 
зай, жингээс хамааруулан геостатистик тооцоолол хийдэг билээ.

Z(si) = i- хүртэл хэмжсэн зай  
λi = i- ийн ойролцоох жин нь мэдэгдэж буй цэгийн жин 
s0 = Тооцоолж буй байршил 
N = Нийт утга нь мэдэгдэж буй цэгүүдийн тоо 

Гаусын семивирианцийн моделийг харуулсан байдал

Тариаланд тохиромжтой байдлын үнэлгээг хийхдээ ГХГЗЗГ-ын даргын 2015 оны 
А/200 тоот тушаалын 1 болон 2 дугаар хавсралтыг ашиглан тодорхойлсон болно. Харин
тариалангийн газрын тохиромжтой байдалд нөлөөлөх уур амьсгалын хүчин зүйлийн
динамикийг статистик мэдээний сайт www.1212.mn-ын хүрээлэн буй орчны мэдээнээс
ЦАГ УУРЫН ОЛОН ЖИЛИЙН ДУНДАЖ ҮЗҮҮЛЭЛТ, АГААРЫН ЖИЛИЙН ДУНДАЖ
ТЕМПЕРАТУР, ХУР ТУНАДАС, ГАДАРГЫН УС зэрэг үзүүлэлтийг авч тооцоолол хийлээ.
Харин таарцын судалгааг Төв аймгийн Батсүмбэр сумын зэргэлдээ орших сумдын болон
Батсүмбэр сумын нийт төмс тариалсан талбай болон хураан авсан ургацад үндэслэн нэг
га-гаас авах ургацын хэмжээг тогтоож түүгээрээ интерполяц хийлээ.

Тариаланд тохиромжтой байдлын үнэлгээгээр тогтоосон газар нь статистик
мэдээнд үндэслэн тогтоосон ургац сайтай газартай давхцуулан хамаарлыг тооцон үзсэн.

АРГА ЗҮЙ

Судалгааны ажлыг 3 сэдвийн хүрээнд хийсэн.

1. Статистик мэдээг тухайн мэдээ харьяалах аймаг, сум, багт холбож, утга нь
мэдэгдэж буй цэгүүдэд үндэслэн бусад талбайн мэдээг тооцоолох ИНТЕРПОЛЯЦ
тооцооллын KRIGING аргыг ашиглан гарган авлаа. Энэхүү арга нь цэгүүдийн хоорондын 
зай, жингээс хамааруулан геостатистик тооцоолол хийдэг билээ.

Z(si) = i- хүртэл хэмжсэн зай
λi = i- ийн ойролцоох жин нь мэдэгдэж буй цэгийн жин
s0 = Тооцоолж буй байршил
N = Нийт утга нь мэдэгдэж буй цэгүүдийн тоо

Гаусын семивирианцийн моделийг харуулсан байдал 

 

Тариаланд тохиромжтой байдлын үнэлгээг хийхдээ ГХГЗЗГ-ын даргын 2015 оны 
А/200 тоот тушаалын 1 болон 2 дугаар хавсралтыг ашиглан тодорхойлсон болно. Харин
тариалангийн газрын тохиромжтой байдалд нөлөөлөх уур амьсгалын хүчин зүйлийн
динамикийг статистик мэдээний сайт www.1212.mn-ын хүрээлэн буй орчны мэдээнээс
ЦАГ УУРЫН ОЛОН ЖИЛИЙН ДУНДАЖ ҮЗҮҮЛЭЛТ, АГААРЫН ЖИЛИЙН ДУНДАЖ
ТЕМПЕРАТУР, ХУР ТУНАДАС, ГАДАРГЫН УС зэрэг үзүүлэлтийг авч тооцоолол хийлээ.
Харин таарцын судалгааг Төв аймгийн Батсүмбэр сумын зэргэлдээ орших сумдын болон
Батсүмбэр сумын нийт төмс тариалсан талбай болон хураан авсан ургацад үндэслэн нэг
га-гаас авах ургацын хэмжээг тогтоож түүгээрээ интерполяц хийлээ.

Тариаланд тохиромжтой байдлын үнэлгээгээр тогтоосон газар нь статистик
мэдээнд үндэслэн тогтоосон ургац сайтай газартай давхцуулан хамаарлыг тооцон үзсэн.
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СУДАЛГААНЫ ОБЬЕКТ 
Батсүмбэр сум нь 243.1 мянган га нутаг дэвсгэртэй. 
Үүнээс 95.3 га бэлчээр 2.1 га тариалангийн талбай, 
137.6 мянган га ой модтой. Батсүмбэр сум нийт 2093 
өрхийн 7003 хүн амтай үүнээс 3619 эрэгтэй, 3384 
эмэгтэй. Нийт 2093 өрхтэй ба үүнээс:

• 1-р баг: 766 өрх 2742 хүн амтай
• 2-р баг: 497 өрх 1653 хүн амтай
• 3-р баг: 445 өрх 1391 хүн амтай 
• 4-р баг: 370 өрх 1066 хүн амтай байдаг.

Сумын нутаг дэвсгэр нь 1800-2250 метрт өргөгдсөн 
үржил шим сайтай  хар, хүрэн  хөрстэй. Эх газрын 
эрс тэс уур амьсгалтай ба хамгийн өндөр температур  
7-р сарын сүүлч 8-р сарын эхний арав хоногт +40 хэм 
хүрдэг бол хамгийн бага температур  нэгдүгээр сард 
-40 хэм хүрдэг. Жилдээ 245 мм орчим хур тунадас 
унадаг. Хэнтий нурууны салбар уул бүх нутгийн  51.1%-
г эзэлдэг. Өлгий, Шатан, Сөгнөгөр, Баянгол, Хүймандал, 
Бургалтай, Хуцал, Хужирт зэрэг уулс хоорондын 
хөндийгөөр хүрээлэгдсэн байгалийн гоо үзэсгэлэнт 
нутаг гол горхи олонтой, байгалийн бүх төрлийн 
баялаг жимс жимсгэнэ, эмийн ургамлууд, ан амьтан, 
жигүүртэн шувууд амьдардаг өгөөмөр баян нутаг юм.
Байгалийн гоо үзэсгэлэн бүрдсэн нэн тааламжтай нутаг 
төдийгүй түүх соёлын арвин өв уламжлалтай. Батсүмбэр 
сум 72257 толгой малтай. Үүнээс: Тэмээ-14, Адуу-7042, 
Үхэр – 22761, Хонь-25027, Ямаа-17413 тоологдсон 
байна. Газар тариалангийн салбарт 455 га-д төмс 
хүнсний ногоо, 130 га талбайд малын таримал тэжээл 
тус тус тариалсан байна. Тус суманд 5-50 үнээтэй 110 
иргэн фермийн  аж үйл ажиллагаа явуулж, жилдээ 4.8-
5 сая литр сүүг зах зээлд нийлүүлж, жилд дунджаар 6.8-
7.2 мянган тонн байгалийн хадлан бэлтгэж байна. Мод 
боловсруулах чиглэлээр 3 аж ахуй нэгж үйл ажиллагаа 
эрхэлж зүсмэл болон модон материал эрхэлж, 
худалдааны чиглэлээр бизнес эрхлэгчид 42 цэг, салбар 
хувийн мал эмнэлэг 3 ажиллаж байна.

ҮР ДҮН
1. Тариаланд тохиромжтой байдлын үнэлгээ
ГМС дээр суурилсан олон шалгуурт шийдвэр гаргалтын 
арга нь газар төлөвлөлт, менежментэд хамгийн өргөн 
хэрэглэгддэг ГМС-ийн аргачлалын нэг бөгөөд мөн газар 
ашиглалтын тохиромжтой байдлын зураглал болон 
дүн шинжилгээнд хамгийн их ашиглагддаг.  Шатлан 
жигнэсэн аргаар тохиромжтой байдлын жинг зургийн 
давхарга бүр дээр тогтоож улмаар жигнэсэн оноо тус 
бүрээр үржүүлсэн зургийн давхаргуудыг жигнэсэн 
шугаман хамаарлын аргаар нэгтгэх боломжтой болно. 
Монгол орны газар ашиглалтын тохиромжтой байдлын 
үнэлгээнд ГМС дээр суурилсан олон шалгуурт шийдвэр 
гаргалтын аргыг эрэмбэлэлтийн матрицын аргатай 
хослуулан ашиглалтын төрлөөр тохиромжтой байдлыг 

үнэлж, зураглах ажил дараах үе шаттай хийгдсэн.
1. Газар ашиглалтын тохиромжтой байдлын 
үнэлгээг суурь нөхцөлийн 

(constraint map) аргаар үнэлэх;
2. Газар ашиглалтын тохиромжтой байдлын 
үнэлгээг олон шалгуурын 
 (factor map) аргаар үнэлэх;
3. Олон шалгуурт дүн шинжилгээнд хүчин
зүйлүүдийн жигнэсэн 

утгыг олох арга;
4. Нэгдсэн үнэлгээний зураг гаргах;
5. Таарцын судалгаа хийх

1. Суурь нөхцөлийн (constraint map) аргаар үнэлж, 
зураглах үе шат
Зөвшөөрөх, хориглох гэсэн нөхцөлийг илэрхийлнэ. 0 
болон 1 гэсэн тоон утгаар авна. 0 утга нь боломжгүй 
буюу зөвшөөрөхгүй нөхцөл. 1 утга нь зөвшөөрөх буюу 
боломжит утгыг илэрхийлнэ. Үржвэрийн үр дүнд 0 
утгатай гарч байгаа бол ашиглахад нэн хүндрэлтэй, 1 
гэсэн тоон утгатай бол хэвийн гэж үзнэ. 
2. Олон шалгуурын (factor map) аргаар үнэлж, зураглах 
үе шат 
Factor зураг буюу олон шалгуур үзүүлэлт тус бүрийн 
нөлөөллийг илэрхийлсэн зургийг гаргах
Оновчтой газар сонгоход нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийн 
шалгуур үзүүлэлтийг 3-5 шатлалтай ангиллаар 
боловсруулах
Хүчин зүйлийн үзүүлэлт бүрт тохируулан тогтоосон 
онооны (баллын) аргын үнэлгээг ашигласан [Eric Rapa-
port, Martin Bcklin нар]. 
3. Олон шалгуурт дүн шинжилгээнд хүчин зүйлүүдийн 
жигнэсэн утгыг  
    олох арга
АHP (analytical hierarchy process) буюу шатлан захирах 
дүн шинжилгээний аргыг ашигласан (Saaty 1977). Энэ 
арга нь шалгуур үзүүлэлтийн эрэмбэлэлтийн матрицаар 
жингийн утгыг тодорхойлдог. 

CR- Consistency ratio буюу нийцлийн харьцаа.
RI- Random index буюу санамсаргүй байдлын индекс 
(Saaty 1977).
CI- Consistency index буюу нийцлийн индекс
Эндээс;

λmax- Матрицын хувийн утга
n- Матрицын гишүүний тоо (Saaty 1977) 
CR > 0.1-ээс их бол жингийн харьцаа үнэмшил багатай 
учраас дахин эзлэх жингээ тооцох шаардлагатай. 
CR ≤ 0.1-ээс бага бол жингийн харьцаа зөв бөгөөд дүн 
шинжилгээний үйл 

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑛𝑛
𝑛𝑛 − 1

λmax- Матрицын хувийн утга

n- Матрицын гишүүний тоо (Saaty 1977)

CR > 0.1-ээс их бол жингийн харьцаа үнэмшил багатай учраас дахин эзлэх жингээ тооцох 
шаардлагатай.

CR ≤ 0.1-ээс бага бол жингийн харьцаа зөв бөгөөд дүн шинжилгээний үйл

Шатлан жигнэсэн аргаар тохиромжтой байдлын жинг зургийн давхарга бүр дээр
тогтоож улмаар жигнэсэн оноо тус бүрээр үржүүлсэн зургийн давхаргуудыг жигнэсэн
шугаман хамаарлын аргаар нэгтгэх боломжтой болно.

Монгол орны газар ашиглалтын тохиромжтой байдлын үнэлгээнд ГМС дээр
суурилсан олон шалгуурт шийдвэр гаргалтын аргыг эрэмбэлэлтийн матрицын аргатай 
хослуулан ашиглалтын төрлөөр тохиромжтой байдлыг үнэлж, зураглах ажил дараах үе
шаттай хийгдсэн.

1. Газар ашиглалтын тохиромжтой байдлын үнэлгээг суурь нөхцөлийн (constraint
map) аргаар үнэлэх;

2. Газар ашиглалтын тохиромжтой байдлын үнэлгээг олон шалгуурын (factor map) 
аргаар үнэлэх;

3. Олон шалгуурт дүн шинжилгээнд хүчин зүйлүүдийн жигнэсэн утгыг олох арга;

4. Нэгдсэн үнэлгээний зураг гаргах;

5. Таарцын судалгаа хийх

1. Суурь нөхцөлийн (constraint map) аргаар үнэлж, зураглах үе шат

Зөвшөөрөх, хориглох гэсэн нөхцөлийг илэрхийлнэ. 0 болон 1 гэсэн тоон утгаар авна.
0 утга нь боломжгүй буюу зөвшөөрөхгүй нөхцөл. 1 утга нь зөвшөөрөх буюу боломжит утгыг
илэрхийлнэ. Үржвэрийн үр дүнд 0 утгатай гарч байгаа бол ашиглахад нэн хүндрэлтэй, 1
гэсэн тоон утгатай бол хэвийн гэж үзнэ.

2. Олон шалгуурын (factor map) аргаар үнэлж, зураглах үе шат

- Factor зураг буюу олон шалгуур үзүүлэлт тус бүрийн нөлөөллийг илэрхийлсэн зургийг
гаргах

- Оновчтой газар сонгоход нөлөөлөх хүчин зүйлүүдийн шалгуур үзүүлэлтийг 3-5 
шатлалтай ангиллаар боловсруулах

- Хүчин зүйлийн үзүүлэлт бүрт тохируулан тогтоосон онооны (баллын) аргын үнэлгээг
ашигласан [Eric Rapaport, Martin Bcklin нар].

3. Олон шалгуурт дүн шинжилгээнд хүчин зүйлүүдийн жигнэсэн утгыг олох арга

АHP (analytical hierarchy process) буюу шатлан захирах дүн шинжилгээний аргыг
ашигласан (Saaty 1977). Энэ арга нь шалгуур үзүүлэлтийн эрэмбэлэлтийн матрицаар
жингийн утгыг тодорхойлдог.

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶

CR- Consistency ratio буюу нийцлийн харьцаа. 

RI- Random index буюу санамсаргүй байдлын индекс (Saaty 1977).

CI- Consistency index буюу нийцлийн индекс

Эндээс;
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Налуу
(S)

Зүг зовхис
(A)

Өндөршил
(E)

Голын сүлжээний 
нягтшил (GI) 

Хөрсний усны 
түвшин (GE) 
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Ургацыг 2016 оны  мэдээнээс тооцсон бол тохиромжтой 
байдлын үнэлгээг олон жилийн дундаж үзүүлэлт болон 
зарим хөрсний PH, ялзмагийн агууламж зэргийг 2016 
оны мэдээ ашиглан хийсэн болно. Тохирмжтой байдлын 
үнэлгээний зургийг үйлдэхдээ мэдээ шилжүүлэх аргыг 
ашигласан тул бодит байдалд шууд тохирно хэмээн  
үзэж болохгүй тул санамсаргүй болон торон бүтцээр 
таарцыг шалгадаг. Энэ тохиолдолд ургацын мэдээг 
ашиглан тохиромжтой байдлын тохиромжтой гэж 
тооцоолж газар нутаг статистик мэдээний ургац сайн 
байсан газруудад тохирч байгаа эсэхийг орон зайн 
хамаарлын тусламжтай тооцоолон олж болно. Үүний 
тулд GeoDa болон Excel програм хангамжуудыг ашиглан 
хамаарлыг тодорхойллоо.

Ийнхүү тохиромжтой байдлын үнэлгээ тооцсон 
дүнгээр шинжилгээ хийхэд детерминацын коеффицент 
r2=0.22484 байна.  Тус ургацын мэдээг багийн хилд 
захирагдан багцлан гаргасан тул орон зайн зөв байрлал 
нь хараахан учир дутагдалтай байгаа тул сумын 
тариалсан талбай бүрт мэдээллийг шивж оруулж өгвөл 
үр дүнтэй байх магадлалтай.
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y = 9.8712x+81.335
R2 = 0.2284
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Дүрслэх статистик нь түүвэр олонлогийг утга учиртай 
замаар дүрслэн, тайлбарлах аргуудыг багтаадаг 
бол дүгнэх статистик нь энэхүү санамсаргүй түүвэр 
олонлогийг сонгон авсан эх олонлогийн талаарх 
дүгнэлтийг гаргах зорилготой байдаг.   

Судлаачид мэдээлэлдээ найдвартай, үнэн зөв 
шинжилгээ хийж бодит дүгнэлтэд хүрэхийн тулд 
энэ  хоёр аргыг дамжин өнгөрдөг. Тоо мэдээллийн 
шинж чанарын талаар өөр өөр мэдээг өгдөг учраас 
энэ аргуудыг хамтад нь хэрэглэснээр хамгийн хүчтэй 
шинжилгээ болж өгдөг. 

Дүрслэх статистик нь цуглуулсан мэдээллийн гол 
шинж чанарыг тоон талаас нь дүрсэлж, тайлбарладаг. 
Ингэхдээ энэ статистик нь өгөгдсөн түүвэр олонлогийн 
талаарх нэгтгэл үр дүнг бидэнд өгдөг. Энэхүү нэгтгэл үр 
дүн нь тоо болон графикаар илэрхийлэгддэг. 

Тухайлбал 2017-2018 оны хичээлийн жилд Статистик 
хэрэглээний програм хичээлийг судалсан 34 оюутны  
дүнгийн зарим дүрслэх статистикууд  дараах байдлаар 
тооцогдсон.   

Хүснэгт-1. Дүнгийн статистик
Дундаж 80

Медиан 80

Мод 80

Стандарт хазайлт 8.4

Түүврийн дисперс 70.5

Далайц 33
Эх үүсвэр:Судлаачийн тооцоо

ДҮРСЛЭХ БОЛОН ДҮГНЭХ СТАТИСТИК 
ГЭЖ ЮУ ВЭ?

      Б.Оюун-Эрдэнэ 
МУИС-ийн Эдийн засгийн тэнхимийн багш

Статистик нь мэдээллийг бүртгэх, цуглуулах, эрэмбэлж 
цэгцлэх, товчоолж танилцуулах, шинжлэх, дүгнэх ухаан 
юм. Тоо мэдээллийг шинжлэн судлахад зорилгын хувьд 
ялгаатай 2 төрлийн аргууд ашиглагддаг.

СТАТИСТИК

Дүрслэх статистик 
(Descriptive Statistics)

Дүгнэх статистик
(Inferential Statistics)

Хэлбэлзлийн
статистикууд

Төвийн хандлагын
статистикууд

Зураг-1. Дүнгийн гистограмм    

Зураг-2. Дүнгийн хайрцаг ба сахлан диаграмм 

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоо

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоо
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Статистик хэрэглээний програм хичээлийг судалсан 
34 оюутан дунджаар 80 оноотой үнэлэгдсэн байна. 
Оюутнуудын тэн хагас нь 80-аас бага оноотой, тэн хагас 
нь 80-аас их оноотой үнэлэгдсэн байна. 80 оноотой 
үнэлэгдсэн оюутнууд хамгийн олон ба оюутнуудын 
авсан дүн дунджаасаа хэлбэлзэх хэлбэлзэл 8.4 оноо 
байна. Хамгийн их ба хамгийн бага оноо авсан 
оюутнуудын онооны зөрүү 33 юм.

Оюутнуудын дүнгийн тархалт хэвийн тархалттай 
харьцуулахад багахан зүүн салааны суналттай байна. 
Ихэнх оюутнууд 70-90 оноотойгоор үнэлэгдсэн байхад 
цөөн оюутнууд 60-70, 90-100 хооронд үнэлэгдсэн 
байгаад графикуудаас харж болно. 

Ийнхүү бид 34 оюутны хүрээнд дүнгийн статистикуудыг 
харж байгаа ба тоо, график бүрийн цаана утга учир 
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бүхий тайлбар оршин байна. Дүрслэх статистикууд 
нь өгөгдсөн мэдээллийн хүрээнээс гаднах дүгнэлт 
эсвэл судлаачийн дэвшүүлсэн таамаглалын талаар 
дүгнэлт өгдөггүй. Харин мэдээллийг байгаа байдлаар 
нь дүрслэх, тайлбарлах энгийн арга болох нь харагдаж 
байна. 

Дүгнэх статистикийг эх олонлогийн талаар дүрслэх, 
дүгнэлт гаргах зорилготойгоор түүвэр олонлогийг 
ашиглан тооцдог. Энэ аргыг эх олонлогийн элемент 
бүрийг судлахад тохиромжгүй эсвэл судлах боломжгүй 
үед ашигладаг.

Дээр бид Статистик хэрэглээний програм хичээлийн 
2017-2018 оны буюу нэг хичээлийн жилийн дүнг авч 
үзсэн. Энэ хичээлийг жил бүр олон оюутнууд судалж 
байгаа өмнөх 5 жилийн дундаж үнэлгээ  (урт хугацааны 
дундаж) нь 85 оноо байв. 2017-2018 оны хичээлийн 
жилийн түүврийг ашиглан нийт оюутнуудын сурлагын 
түвшин урт хугацааны дунджаас ахиж байгаа гэсэн 
таамаглалыг дэвшүүлэн шалгая. 

H_0: µ=85    (оюутнуудын дүн урт хугацааны дундажтай 
тэнцүү буюу хэвээндээ байгаа)
 H_1: µ>85 (оюутнуудын дүн урт хугацааны дунджаас 
илүү буюу ахиж байгаа)

Хүснэгт-2. Дүнгийн талаарх таамаглал
ТААМАГЛАЖ БУЙ УТГА= 85

t
Чөлөөний 

зэрэг

Магадлал
Sig. 

(2-tailed)

Дунджийн 
зөрүү

Дунджийн зөрүүний 95% 
итгэх интервал

Доод хил Дээд хил

Дүн -3.473 33 .001 -5.000 -7.9293 -2.0707
Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоо

Sig.<0.05 гарч H_1  таамаглалыг хүлээн авах үндэслэлтэй 
байна Өрсөлдөгч таамаглалыг хүлээн авч байгаа 
нь энэ хичээлийг судалж буй оюутнуудын дүн, урт 
хугацааны дунджаас ахисан байгааг харуулж байна. 
Ийнхүү таамаглал шалгаснаар бид өгөгдсөн түүврийн 
мэдээллийн хүрээнээс гарч тухайн  эх олонлогийн 
талаарх дүгнэлтийг хийж байна. 

Дүрслэх ба дүгнэх статистикийн ялгааг  тодотговол:
• Дүгнэх статистик нь эх олонлогийн талаар таамаглал

дэвшүүлж, дүгнэлт гаргадаг бол дүрслэх статистик 
нь түүвэр олонлогийн талаарх энгийн дүрслэлийг 
бидэнд өгдөг.

• Дүрслэх статистик нь мэдээллийн төвийн хандлага
болон давтамжийн тархалтын талаар дүрсэлдэг 
бол дүгнэх статистик нь таамаглалын шалгуур,итгэх 
интервал зэрэг илүү нарийн, тодорхой судалдаг.

• Дүрслэх статистикууд (дундаж, мод, медиан) нь
бүгд тоо бол дүгнэх статистикууд нь үргэлж тоогоор
илэрхийлэгддэггүй.

• Дүрслэх статистик нь алдаагүй үр дүнг гаргах
боломжийг олгодог жижиг түүвэр олонлогийг
авч үздэг бол дүгнэх статистик нь яг үнэн, зөвийг
хэмжиж боломгүй, магадлал бүхий дүгнэлтийг
гаргадаг эх олонлогийг авч үздэг.

Хүснэгт-3. Нийтлэг хэрэглэгддэг дүрслэх болон дүгнэх 
статистик аргууд

ДҮРСЛЭХ СТАТИСТИКУУД

Үүнд тоо мэдээллийг цуглуулах, зохион байгуулах, нэгтгэх, 
дүрслэн харуулах энгийн аргууд багтдаг ба эдгээрийг 3 

төрөлд хуваадаг. 
Төвийн 

хандлагын 
статистикууд

Хэлбэлзлийн 
статистикууд

График
дүрслэл

Дундаж,  
Мод,  

Медиан, 
Квартилууд, 

Далайц, Түүврийн 
дисперс, Стандарт 
хазайлт, Квартил 

хоорондын далайц

Гистограмм, Туузан 
график, Хайрцаг ба 
Сахлан диаграмм, 
Шугаман график, 

Скаттер диаграмм, 
Огива, 

ДҮГНЭХ СТАТИСТИКУУД
Түүврээр цуглуулсан тоо мэдээлэл дээр үндэслэн эх 

олонлогийн талаар дүгнэлт гаргах аргууд багтдаг.  
Статистик 
үнэлэлт

Таамаглалын 
шалгуур

Корреляци, Регресс, 
Прогноз хийх

Эх сурвалж: Levine, 2003, “Business Statistics”
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мэргэжлийн олон улсын стандарт ангилал нь Ажил 
мэргэжлийн олон улсын стандарт ангилал  (ISCO-88) 
юм.

90. Ажилласан цаг
Нийт ажилласан цаг гэдэг нь тайлант хугацааны 
туршид хөлсний ажиллагчид болон хувиараа 
хөдөлмөр эрхэлж буй ажиллагсдаас жинхэнэ 
ажилласан цагийн нийлбэр юм. Ажилласан цагийн 
тооны талаархи статистикт дараахь цаг орно: 

(a) ажлын ердийн цагт ажилласан жинхэнэ 
цаг;
(b) ажлын ердийн цагаас гадна илүү 
ажилласан цаг, энэ цагийн хөлс нь 
ердийнхөөс өндөр байна (илүү цаг);
(c) ажлын байранд, тухайлбал ажлын 
байрны бэлтгэл хангах, засвар, үйлчилгээ 
хийх, багаж хэрэгслээ бэлдэх, цэвэрлэх, 
баримт тасалбар, цагийн хуваарь, тайлан 
бэлтгэхэд зарцуулсан ажлын цаг;
(d) ажлын байранд, тухайлбал ажилд 
шаардлагатай хангамжийн материал хүлээх, 
сул зогсох, машин тоног төхөөрөмж эвдрэх, 
гэмтэл гарах, эсхүл ажил хийгээгүй боловч 
хөдөлмөрийн гэрээгээр цалин хөлс олгогддог 
ажлын байранд өнгөрөөсөн цаг;
(e) ажлын байран дахь богино хугацааны 
амрах цаг, үүнд цай, кофений завсарлага мөн 
орно.
Ажилласан цагийн статистикт дараахь цаг 
орохгүй: 
(a) цалин хөлс олгогддог боловч ажиллаагүй 
цаг, тухайлбал цалин хөлстэй ээлжийн 
амралт, нийтээр амрах амралтын ба баяр 
ёслолын өдрүүд, өвчний улмаас чөлөөтэй 
байсан хугацаа;
(b) өдрийн хоолны завсарлага;
(c) гэрээсээ ажилдаа ирэх, ажлаасаа гэртээ 
харихад зарцуулсан цаг.  

91. Ажил олгогч
Ажил олгогчдод өөрийн тооцоонд нэг эсхүл хэд хэдэн 
түнштэйгээ хамтарч ажилладаг,  хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэх тодорхойлолтод хамаарах ажил эрхэлдэг, өөрийн 
хүчин чадлынхаа хэмжээнд нэг эсхүл түүнээс олон 
хөлсний ажиллагсдыг байнгын үндсэн дээр (тайлант 
хугацаа ороод) бизнесийнхээ үйл ажиллагаандаа 
оролцуулдаг ажиллагчид багтана. 

СТАТИСТИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТИЙН ОЙЛГОЛТ, 
ТОДОРХОЙЛОЛТ

Өмнөх дугаараас 56-84 -ыг үзнэ үү
Хөдөлмөрийн  статистик

86. Ажил
Ажил гэж тухайн хүн, эдийн засгийн нэгжийн хооронд 
тодорхой эсхүл цаашид сунгагдах хугацаагаар цалин, 
хөлстэй (эсхүл холимог орлого) ажил гүйцэтгэхийн тулд 
байгуулсан гэрээ (ил эсхүл далд) юм. 

87. Ажиллах хүч
Нийт ажиллах хүч эсхүл одоогоор эдийн засгийн 
идэвхтэй байгаа хүн ам нь ажил эрхэлж буй хүн ам болон  
тайлант богино хугацаанд ажилгүй гэж  тооцогдох 
шалгуурыг хангасан нийт хүн амаас бүрдэнэ.  

88. Ажилгүйчүүд
Ажилгүйчүүд гэдэгт тайлант хугацааны туршид ажилгүй 
байсан тогтоосон наснаас дээш насны дараахь бүх 
хүмүүсийг оруулна: 

(a) тайлант хугацаанд ажилгүй байсан, 
өөрөөр хэлбэл тогтмол цалинтай ажил, 
эсхүл хувиараа хөдөлмөр эрхлээгүй;
(b) тухайн үед ажиллахад бэлэн, өөрөөр 
хэлбэл тайлант хугацааны туршид тогтмол 
цалинтай эсхүл хувиараа хөдөлмөр эрхлэхэд 
бэлэн байсан, мөн
(c) ажил хайж байсан, өөрөөр хэлбэл тайлант 
хугацааны туршид тогтмол цалинтай эсхүл 
хувиараа хөдөлмөр эрхлэхээр тодорхой 
алхмууд хийсэн. 

Тодорхой алхмууд гэдэгт улсын эсхүл хувийн хөдөлмөр 
эрхлэлтийн албанд бүртгүүлсэн; ажил олгогчдод хандаж 
өргөдөл гаргасан, байгууллага, ферм, үйлдвэрийн газар, 
зах зээлийн газар эсхүл  ажлын байр төвлөрсөн бусад 
газруудаар очиж сурагласан; сонинд зар өгч, сонингийн 
зарыг судалж хариу бичсэн; найз нөхөд, хамаатан 
садангийн туслалцаа  хайсан; өөрийн гэсэн үйлдвэрийн 
газар байгуулах зорилгоор газар, барилга байгууламж, 
машин тоног төхөөрөмж хайсан; санхүүгийн эх 
үүсвэрийг олохоор судалсан; зөвшөөрөл, лиценз авах 
хүсэлт гаргасан г.м байж болно.

89. Ажил мэргэжил
Ажил мэргэжил нь тухайн хүн аль салбарт, хөдөлмөр 
эрхлэлтийн ямар статуст ангилагдах ёстойг 
харгалзахгүйгээр  тайлант  хугацаанд  хийж гүйцэтгэсэн 
ажлын төрөлд (хэрэв тухайн хүн ажилгүй бол өмнө 
нь эрхэлж байсан ажлын төрөл) хамаарна. Ажил 

ЦУВРАЛ ХИЧЭЭЛ
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92. Ажлын цагтай холбоотой бүрэн бус хөдөлмөр
эрхлэлт 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн статистикийн одоогоор мөрдөж 
буй олон улсын заавар, удирдамжийн дагуу ажлын 
цагтай холбоотой бүрэн бус хөдөлмөр эрхлэлттэй хүн 
ам нь тайлант хугацаанд хөдөлмөр эрхлэлтийн дараахь 
гурван шалгуурыг хангасан бүх хүн амаас бүрдэнэ:

(a) “нэмэлт цагаар ажиллах хүсэлтэй”,  ө.х ажлын 
нийт цагаа нэмэгдүүлэхийн тулд одоогийн ажлаасаа 
гадна өөр ажил эрхлэхийг хүссэн;  одоогийн эрхэлж 
байгаа ажлаа ажлын цаг илүү их байх өөр ажлаар 
солихыг хүссэн; одоогийн хийж буй ажлынхаа ажлын 
цагийг нэмэгдүүлэхийг хүссэн; эсхүл дээр дурдсаны 
хослол.
(b) “нэмэлт цагаар ажиллах боломжтой”, ө.х 
дараачийн тодорхой хугацаанд нэмэлт цагаар 
ажиллах боломжтой, тэр боломж нь олгогдсон 
(c) ажлын цагийн босгоос бага цаг ажилласан 
өөрөөр хэлбэл ажлын цагийн статистикийн талаархи 
одоогийн мөрдөгдөж байгаа олон улсын удирдамж 
чиглэлд тодорхойлсон байдлаар тухайн хугацаанд 
бүх ажил тус бүр дээр  ажилласан цаг нь босгоос 
доогуур байсан хүмүүсийг тухайн улсын нөхцөл 
байдлыг харгалзан сонгоно. Энэ босгыг жишээлбэл 
ажлын цагийг зохицуулсан холбогдох хууль тогтоомж, 
хамтын гэрээ, хэлэлцээрүүдэд заасан бүрэн болон 
хагас цагийн ажил эрхлэлт, дундаж үнэлгээ, болон 
ажлын цагийн норм хэмжээ хоорондын зааг 
хэмжээгээр тодорхойлж болно.

93. Ажиллах хүчний оролцооны түвшин
Ажиллах хүчний оролцооны түвшинг ажиллах хүчийг 
хөдөлмөрийн насны нийт хүн амд харьцуулсан 
харьцаагаар тодорхойлж, хувиар илэрхийлнэ.

94. Албан бус хэвшил
Албан бус хэвшлийн нийтлэг онцлог нь  холбогдох 
хүмүүстээ хөдөлмөр эрхлэлт, орлого бий болгох анхдагч 
зорилготой бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үйлдвэрлэлд 
оролцогч нэгжүүдээс бүрдэж байна. Эдгээр нэгжүүд нь 
гол төлөв байгууллагын доод түвшинд үйл ажиллагаагаа 
явуулдаг, үйлдвэрлэлийн хүчин зүйл болох хөдөлмөр, 
хөрөнгийн хоорондын хуваарилалт бараг эсхүл огт 
байдаггүй, багахан хэмжээнд үйлдвэрлэл явуулдаг 
болно.  Хөдөлмөрийн харилцаа нь хэрэв байдаг бол 
албан ёсны баталгаатай гэрээний үндсэн дээр гэхээсээ 
илүүтэйгээр гол төлөв тохиолдлын хөдөлмөр эрхлэлт, 
ураг төрлийн, эсхүл хувийн, эсхүл нийгмийн харилцаанд 
үндэслэдэг байна. Статистикийн зорилгод албан бус 
хэвшлийг өргөн утгаар  нь тодорхойлдог учраас зах 
зээлийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг боловч аж ахуйн нэгжийн 
статусгүй өрхийн бүх үйлдвэрлэл багтдаг: 

(a) өөрийн тооцоонд ажилладаг албан бус 
үйлдвэрийн газар (онолын хувьд үндэсний хууль 
тогтоомжоор тогтоосон хэлбэрт багтдаггүй учраас 
бүртгэлд хамрагддаггүй бүх үйлдвэрийн газрууд 
орно);
(b) албан бус ажил олгогчдын үйлдвэрийн газрууд 
(онолын хувьд тогтоосон босгоос цөөн тооны 
ажиллагсадтай болон ажиллагчид нь бүртгэлд 
хамрагддаггүй ажил олгогчид).  

95. Бүрэн бус ажил эрхлэлт
Бүрэн бус хөдөлмөр эрхлэлт нь тухайн хүний ажил 
мэргэжлийн ур чадварын агуулгаар уг хүний хөдөлмөр 
эрхлэлт нь өөр ажил эрхлэлтийн тогтоосон хэм 
хэмжээтэй холбоотойгоор зохицохгүй байх үед гардаг.  
Бүрэн бус хөдөлмөр эрхлэлтийн дараахь хоёр хэлбэрт 
хуваана: үзэгдэх болон үл үзэгдэх.

(a) Yзэгдэх бүрэн бус ажил эрхлэлтэд тухайн үйл 
ажиллагаанд тогтоосон ердийн хугацаанаас бага 
хугацаагаар сайн дурын бус үндсэн дээр ажилладаг, 
тайлант хугацаанд нэмэлт ажил хайж байгаа эсхүл 
ажиллах боломжтой хүмүүсийг оруулна. Yзэгдэх 
бүрэн бус ажил эрхлэлтийг гол төлөв ажиллах 
хүчний судалгаагаар тооцдог. 
(b) Yл үзэгдэх бүрэн бус ажил эрхлэлтэд ур чадвар нь 
зохих ёсоор ашиглагддаггүй ажил хийдэг хүмүүсийг 
оруулна. 
(c) Yл үзэгдэх бүрэн бус ажил эрхлэлт маш өвөрмөц 
онцлогтой учраас тооцоход хүндрэлтэй байдаг.

96. Гаднын ажилчин
Гаднын ажилчин гэж тухайн үйлдвэрийн газартай 
өмнө нь хийсэн тохиролцоо эсхүл гэрээний үндсэн 
дээр уг байгууллагад ажиллах, эсхүл тодорхой тооны 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нийлүүлэхээр тохиролцсон 
боловч уг байгууллагад хамаарах аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудад ажлын байр нь байдаггүй хүнийг 
хэлнэ; үйлдвэрийн газар нь гаднын ажилчдын ажлын 
цаг ашиглалтыг хянадаггүй, ажил хийх нөхцөл байдлын 
талаар хариуцлага хүлээдэггүй болно. 

97. Өөрийн тооцооны ажиллагчид
Өөрийн тооцооны ажиллагсдад хөлсний ажилчингүй 
хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид орно. Өөрийн тооцооны 
ажиллагсдад тайлант хугацаанд өөрийн тооцоонд, нэг 
ба түүнээс олон түнштэй хамтарч ажилладаг, хувиараа 
эрхэлдэг-ажил гэж тодорхойлсон төрлийн ажилтай, 
өөрсдийнхөө төлөө хөлсний ажилчдыг байнгын 
үндсэн дээр ажиллуулдаггүй ажиллагчид орно. Энд 
анхаарах ёстой зүйл бол энэ бүлэгт багтах хүмүүсийн 
гэр бүлийн гишүүд нь тайлант хугацаанд байнгын бус 
үндсэн дээр хөлсөөр ажиллаж болно. 
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100. Хөлсний ажиллагчид 
Хөлсний хөдөлмөр эрхлэлт гэж тодорхойлсон төрлийн 
ажилтай бүх ажиллагсдыг хэлнэ. Байнгын гэрээтэй 
хөлсний ажиллагсдад тухайн ажил олгогчтойгоо 
үргэлжилсэн үндсэн дээр урьд нь ч, одоо ч, цаашид 
ч үргэлжлэх хөдөлмөр эрхлэлтийн ил эсхүл далд 
хэлбэрийн гэрээтэй (бичгээр эсхүл аман), ажиллагчид 
багтана. Үргэлжилсэн үндсэн дээр гэдэг нь үндэсний 
онцлогийн дагуу тогтоосон доод хэмжээнээс илүү 
хугацааны хөдөлмөр эрхлэлтэд хамаатай юм. Үндсэн 
ажиллагсдад байнгын гэрээтэй ажиллагчид орох 
бөгөөд тэдгээрийг ажиллуулж буй байгууллага нь 
тэдгээрийн орлогын татвар, нийгмийн хамгааллын 
шимтгэлийг нь төлөх хариуцлага хүлээх ба гэрээний 
харилцаа нь тухайн улсын хөдөлмөрийн хууль 
тогтоомжид захирагдана.

101. Хөдөлмөр эрхлэлт 
Хөдөлмөр эрхэлж буй хүн ам нь тодорхой  богино 
хугацаанд, нэг долоо хоног, эсхүл нэг өдөр дараахь 
ангилалд багтах ажил хийж байсан тогтоосон наснаас 
дээш насны бүх хүн амаас бүрдэнэ:

(a) хөлсний хөдөлмөр эрхлэлт
(b) хувиараа хөдөлмөр эрхлэлт

102. Хөдөлмөр эрхлэлт
(аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын судалгаа) 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын судалгаан дахь хөдөлмөр 
эрхлэлт нь тухайн аж ахуйн нэгж, байгууллагад эсхүл 
түүний төлөө ажиллаж буй нийт хүний тоогоор 
илэрхийлэгдэх бөгөөд үүнд ажиллаж буй эзэд, 
бизнесийн идэвхтэй түншүүд, хөдөлмөрийн хөлсөөр 
ажилладаггүй гэр бүлийн гишүүд, тухайн аж ахуйн нэгж, 
байгууллагаас цалинждаг түүний хяналтын дор гадуур 
ажилладаг хүмүүс, жишээ нь худалдааны төлөөлөгчид, 
гадуур үйлчилгээ үзүүлдэг инженерүүд, засвар, 
үйлчилгээний ажилтнууд орно. Хөдөлмөрийн хөлс нь 
тодорхой тогтсон өдөр, цалин олгогдох хугацаа, эсхүл 
шаардагдах хугацааны хуанлийн долоо хоног байж 
болно. 

103. Хөдөлмөрийн хөлс 
Хөлсний ажиллагсдын хөдөлмөрийн хөлс гэж 
үйлдвэрийн газраас хөлсний ажилтанд тайлант 
хугацааны туршид хийсэн ажлынх нь төлөө бэлэн мөнгө, 
бэлэн бус хэлбэрээр олгох нийт цалин, хөдөлмөрийн 
хөлсний өглөгийг хэлнэ. 

104. Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин нь хөдөлмөрийн насны 
(15-64 насны) хүн амд уг насны  хөдөлмөр эрхэлж буй 
хүн амын  эзлэх хувийн жинг харуулна. 

Түншүүд нь тухайн гэр бүл эсхүл өрхийн гишүүн эсхүл 
гишүүн бус хүмүүс байж болно. 

98. Тогтмол цалинтай  ажил
Тогтмол цалинтай  ажил гэдэгт тухайн хүмүүс ажиллаж 
байгаа нэгжийн орлогоос шууд хамаарахгүйгээр 
талуудын хооронд ил (бичгээр эсхүл аман) эсхүл далд 
хэлбэрээр байгуулсан хөдөлмөр эрхлэлтийн гэрээний 
дагуу үндсэн цалин олгогддог ажил багтана. Энд нэгж 
нь компани, ашгийн бус байгууллага, засгийн газрын 
байгууллага эсхүл өрх байж болно. Тогтмол цалинтай 
ажил хийдэг хүмүүст гол төлөв цалин, хөдөлмөрийн хөлс 
олгох боловч заримдаа борлуулалтын хувь, хэмжээ, 
ширхэглэнгийн хувь хэмжээ, бонус, болон бэлэн бус 
хэлбэрээр, тухайлбал хоол зэргээр цалинг олгож болно

99. Хөдөлмөр эрхэлж буй хүн  ам
Хөдөлмөр эрхэлж буй хүн ам нь тогтоосон наснаас дээш 
насны, тодорхой  богино хугацаанд /нэг долоо хоног, 
эсхүл нэг өдөр/ дараахь ангилалд хамрагдсан нийт хүн 
амаас бүрдэнэ:

(a) хөлсний хөдөлмөр эрхлэлт
- ажил дээрээ байгаа: тайлант хугацааны туршид 
бэлэн мөнгө, эсхүл бэлэн бус хэлбэрээр цалин, 
хөдөлмөрийн хөлсний төлөө тодорхой ажил 
гүйцэтгэсэн хүн ам;
- ажилтай боловч ажил дээрээ байхгүй байгаа: 
тухайн ажлаа хийж гүйцэтгэдэг боловч тайлангийн 
хугацаанд түр хугацаагаар ажилдаа эзгүй байгаа, 
тухайн ажилтайгаа албан ёсоор холбоотой байгаа хүн 
ам орно; Албан ёсоор холбоотой гэдгийг үндэсний 
нөхцөл байдалд тохируулан дараахь нэг ба түүнээс 
дээш шалгуурыг хангасан байдлаар тодорхойлно: 
цалин, хөдөлмөрийн хөлсөө үргэлжлүүлэн авч 
байгаа; тухайн үйл явдал дуусмагц ажилдаа буцаж 
орох баталгаатай; ажилдаа буцаж орох хугацааны 
талаар гэрээтэй; шаардлагатай тохиолдолд 
ажилчид нь ажилдаа эзгүй байх хугацаандаа өөр 
ямар нэгэн ажил гүйцэтгэх үүргийг хүлээхгүйгээр 
нөхөн олговрын тэтгэлэг авах боломжтой байна;
(б) хувиараа хөдөлмөр эрхлэлт
- ажил дээрээ байгаа: тайлангийн хугацаанд 
бэлэн мөнгө эсхүл бэлэн бус хэлбэрээр ашиг олох 
эсхүл гэр бүлийн орлогоо нэмэгдүүлэх зорилгоор 
тодорхой ажил гүйцэтгэсэн хүн ам;
- үйлдвэрийн газартай боловч тухайн үед ажил 
дээрээ байхгүй байгаа: үйлдвэрийн газар, фермер, 
эсхүл үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагатай боловч 
тайлант хугацаанд ямар нэгэн шалтгаанаар 
ажилдаа эзгүй байгаа хүн ам орно. Энд "тодорхой 
ажил" гэдэг ойлголтыг ядахдаа нэг цагийн ажил гэж 
тайлбарлаж болно. 
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хүчний онцлогуудаар нь төдийгүй дэлгэрэнгүйгээр 
тодорхойлон тайлбарладаг. 

108. Хөдөлмөрийн бүтээмж  
Хөдөлмөрийн бүтээмж нь нэгж хөдөлмөрийн орцод 
ногдох гаргалтаар тодорхойлогдоно. Нөгөөтэйгүүр 
нэгж хөдөлмөрийн өртөг нь нэгж гаргалтанд ногдох 
хөдөлмөрийн өртөг юм. 

109. Цалин, хөдөлмөрийн хөлс  
Цалин, хөдөлмөрийн хөлсний ойлголтыг  цалингийн 
статистикт хэрэглэх ба энэ нь хөлсний ажиллагсдад 
хөдөлмөрийн хөлс олгогддог ажиллаагүй цагийг 
тухайлбал, ээлжийн амралт, бусад цалинтай чөлөө 
болон амралтын өдрүүдийг оруулсан  ажилласан 
цагийн эсхүл хийсэн ажилд бэлэн мөнгө болон бэлэн 
бус хэлбэрээр олгосон цалин, хөдөлмөрийн хөлстэй 
холбогдоно. Хөдөлмөрийн хөлсөнд ажил олгогчдоос 
төлдөг нийгмийн хамгаалал, тэтгэврийн даатгалын 
шимтгэл, түүнчлэн эдгээр даатгалын тогтолцооны 
хүрээнд ажиллагсдаас хүлээн авдаг тэтгэмж  орохгүй. 
Цалин, хөдөлмөрийн хөлсөнд мөн хөдөлмөрийн 
харилцааг цуцлах, дуусгавар болгохтой холбоотойгоор 
олгодог тэтгэмжийг оруулахгүй.  

110. Эдийн засгийн идэвхийн түвшин; цэвэр, бохир 
түвшин

Эдийн засгийн идэвхийн цэвэр түвшинг тооцохдоо 15 ба 
түүнээс дээш насны эдийн засгийн идэвхтэй хүн амыг уг 
хүн амын холбогдох насны бүлгийн хүн амд харьцуулж, 
хувиар илэрхийлнэ. Харин бохир коэффициентийг 
тооцохдоо эдийн засгийн идэвхтэй нийт хүн амыг 
хөдөлмөрийн бус насны хүн амыг оруулсан нийт насны 
бүлгийн хүн амд харьцуулна (хувиар илэрхийлнэ). 

111. Эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам 
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагаас баталсан Үндэсний 
тооцооны системд тодорхойлсны дагуу эдийн засгийн 
идэвхтэй хүн ам нь тодорхой хугацаанд эдийн засгийн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, үйлчилгээ үзүүлэхэд 
хөдөлмөрийн  нийлүүлэлтийг хангаж чадах бүх хүйсийн 
нийт хүн амаас бүрдэнэ. 

112. Эдийн засгийн идэвхгүй хүн ам 
Эдийн засгийн идэвхгүй хүн ам нь ”тухайн үеийн үйл 
ажиллагаа”-г тооцоход ашигладаг тайлант богино 
хугацаанд ”ажилтай” болон ”ажилгүй” байсан бүх 
хүмүүсээс бүрдэнэ.  Эдгээр хүн амыг дотор нь дөрвөн 
бүлэгт хуваана:

(a) боловсролын байгууллагад суралцаж байгаа
(b) өндөр насны тэтгэвэрт гарсан
(c) гэрийн ажил эрхэлдэг
(d) эдийн засгийн идэвхгүй бусад хүн ам 

105. Хөдөлмөр эрхлэлтийн статус 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн статус нь эдийн засгийн 
идэвхтэй хүн амын хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой 
статус бөгөөд өөрөөр хэлбэл бусад хүмүүстэй эсхүл 
байгууллагуудтай байгуулсан хөдөлмөр эрхлэлтийн 
ил, далд хэлбэрийн гэрээний дагуу ажилтай байгаа 
хүмүүст хамаарна. Статусын ангиллын бүлгүүдийг 
тодорхойлоход хэрэглэгдэх үндсэн шалгуур нь эдийн 
засгийн эрсдэл буюу тухайн хүн, түүний эрхэлж буй 
ажлын хоорондын холбооны хүчний хүчин зүйл, 
тухайн хүний эрхэлж буй ажил нь тухайн аж ахуйн 
нэгж, байгууллага, бусад ажилчдын хувьд үйлчилж 
буй эрх мэдлийн хэлбэр болно. Энд анхаарах зүйл бол 
эдийн засгийн идэвхтэй хүнийг хөдөлмөр эрхлэлтийн 
статусаар ангилахдаа тухайн хүний "ажил мэргэжил", 
"салбар" болон "сектор"-ын ангилалд ашигласан ажил 
мэргэжлийг үндэслэн ангилсныг баталгаажуулах ёстой. 
Эдийн засгийн идэвхтэй хүн амыг хөдөлмөр эрхлэлтийн 
дараахь статусаар ангилахыг зөвлөмж болгодог. 
Үүнд: 

(a) хөлсний ажиллагчид, үүнийг байнгын гэрээтэй 
болон бусад ажиллагчид гэж ялгаж болно, 
(b) ажил олгогчид; 
(c) өөрийн тооцоонд ажиллагчид; 
(d) гэр бүлийн гишүүн туслах ажилчид; 
(e) үйлдвэрлэгчдийн хоршооны гишүүд; 
(f) статусаар ангилах боломжгүй хүн ам.

106. Хөдөлмөрийн өртөг 
Хөдөлмөрийн өртгийн статистикийн зорилгод 
хөдөлмөр эрхлэлтийн өртөг нь хөдөлмөр эрхлэлттэй 
холбоотойгоор ажил олгогчдоос гаргасан зардал юм. 
Хөдөлмөрийн өртгийн статистикийн ойлголтод хийж 
гүйцэтгэсэн ажилд олгосон цалин, хөдөлмөрийн хөлс 
ажиллаагүй цагт олгодог цалин хөдөлмөрийн хөлс, 
шагнал, урамшуулал, хоол, цайны зардал, тэдгээртэй 
адилтгах бусад төлбөр, ажил олгогчдоос гарч буй 
ажилчдын орон сууцны зардал, нийгмийн хамгаалалд 
зарцуулсан ажил олгогчдын зардал, мэргэжлийн 
сургалт, ажилчдын сайн сайхны үйлчилгээ болон бусад, 
тухайлбал ажилчдыг тээвэрлэх, ажлын хувцасаар хангах, 
ажилд шинээр дагалдуулан сургахад ажил олгогчоос 
гарсан зардал, хөдөлмөрийн өртөг гэж тооцдог бүх 
татвар орно. 

107. Хөдөлмөрийн зах зээлийн хөдөлгөөн 
Хөдөлмөрийн зах зээлийн хөдөлгөөний статистик нь 
тайлант хугацааны хөдөлмөрийн зах зээл дэх хувь 
хүмүүсийн хөдөлгөөнийг, өөрөөр хэлбэл хичнээн хүн 
ажилд орж, ажлаас гарч, хичнээн хүн ажилгүй эсхүл 
ажилтай болж,  эсхүл хөдөлмөрийн зах зээлийн гадна 
байна вэ гэдгийг эдгээр байдалд байгаа хүмүүсийн 
тооны өөрчлөлт, тухайн бүлгүүдийн ажиллах 
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Албан ёсны статистикийн 7 хоног, сар, улирал, 
жилийн мэдээллийг энгийн, ойлгомжтой, шуурхай 
байдлаар инфографик бэлтгэж   хэрэглэгчдэд
хүргэж байна.

Тэмдэглэлт өдрүүдэд зориулж сонирхолтой 
статистик мэдээллээр инфографик хийж олон 
нийтэд хүргэснээр статистик мэдээллийн хэрэглээг 
нэмэгдүүлж байна.
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