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ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ: 

 

Овог, нэр:  Батцэнгэлийн Мөнхжаргал 
Шуудангийн хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар, Ш/х 46а/301  
Утас:    976-9928 2084 
Электрон шуудан: Munkhjarga@gmail.com; munkhjargal_b@num.edu.mn 

 

Хүйс:   Эмэгтэй 
 
Мэргэжил:                     Эдийн засагч-Хүн ам зүйч;  Олон улс судлаач (Олон улсын хамтын 

ажиллагаа) 
 
Одоогийн  Ахлах багш 
албан тушаал:  МУИС, ШУС, НУС, Эдийн засгийн тэнхим, Хүн амын сургалт, судалгааны 

төв (ХАССТ) 
Докторант, МУИС, ШУС, НУС, Эдийн засгийн тэнхим 

 
Байгууллагын хаяг:       Монгол улс, Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, Бага Тойруу-7, 

МУИС-ийн хичээлийн 5-р байр, Өрөө №510 
Утас:  976-75754400 (2320) 

 

МЭРГЭЖЛИЙН ЗЭРЭГ, ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ 

2006-2008 Олон Улс Судлал (Олон улсын хамтын ажиллагаа)-ын магистр 
Бүгд Найрамдах Солонгос улс, Сөүл хот, Ёнсей Их Сургууль,  

2000-2002    Эдийн Засгийн Ухааны магистр                 
МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургууль 

 
1995-2000 Эдийн засагч-хүн ам зүйч бакалавр 

МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургууль  

 

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН  БАЙДАЛ 

2017 Насжиж байгаа улс орнуудад хүн ам зүйн шинжилгээг хэрэглэх нь (англи 
хэлээр), Европын холбоо болон Чулалонгкорны их сургуулийн хамтран зохион 
байгуулсан олон улсын сургалт, Банкок, Тайланд  

 
2016  Шилжих хөдөлгөөнийг шинжлэх нь   

“Хүн амын асуудлаарх КОСТАТ-ын 3-р семинар”, Ази номхон далайн орнуудын 
Хүн амын Институт, Даэжон, БНСУ 

 
2016  Хэрэглээний статистик: Сургалт, Судалгаа, Бизнесийн шинэ санаа  

МУ-ын бүртгэл, статистикийн хороо, МУИС, Алабамагийн их сургууль,  
Яалегийн их сургууль, Дэлхийн банкнаас хамтран зохион байгуулсан сургалт 
Улаанбаатар, Монгол  
  

2016  Монгол улсад хүртээмжтэй өсөлтийг дэмжих нь  
МУ-ын СЯ, АХБ, Ядуурлыг бууруулах Японы Сангийн хамтарсан сургалт, 
Улаанбаатар, Монгол 
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2015  SPSS програмаар гүнзгийрүүлсэн шинжилгээ хийх нь  
МУИС-ийн ХАССТ, Их Британий Oxford Policy Management байгууллагуудын 
хамтран зохион байгуулсан сургалт, Улаанбаатар, Монгол  
 

2013  “Чанарын Судалгааны аргууд” 

НҮБХАС, Жон Хопкинс Блоомбергийн Нийгмийн эрүүл мэндийн сургууль, 

Улаанбаатар, Монгол 

 

2012 “Онлайн сургалт төлөвлөлт, Онлайн хичээлийн агуулга хөгжүүлэлт, Онлайн 

сургалтад багшлах нь” (монгол хэлээр), МУИС-ийн ЭЗС ба “Цахим мэдлэг” 

байгууллагуудын хамтран зохион байгуулсан шаталсан сургалтууд 

2012  “The 2012 International Conference on e-Learning, e-Business, Enterprise  

Information Systems, e-Government, & Outsourcing”, The 2012 World Congress in 

Computer Science, Compute Engineering, and Applied Computing, Las Vegas, 

Nevada, USA 

 

2011 “Түүврийн дизайны элементүүд” (англи хэлээр), МУ-ын ҮСХ ба ESCAP-ийн 

Статистикийн Институтээс хамтран зохион байгуулсан богино хугацааны сургалт 

2006              “Хүний хөгжил” (монгол хэлээр), МУИС, НҮБХХ-өөс хамтран зохион байгуулсан 

сургалт 

2003  “Эрүүл мэндийн бодлого, хөтөлбөрүүдэд зориулсан мэдээллийг удирдах нь” 

(англи хэлээр), АНУ-ын Хүн амын Мэдээллийн Товчоо (PRB), Вьетнам Улсын 

Ханой хотын Нийгмийн эрүүл мэндийн сургуулиас хамтран зохион байгуулсан Зүүн 

Азийн бүсийн сургалт  

2003 “Ухуулга, сурталчилгааны материалын эх бэлтгэл ба дизайн” (монгол хэлээр), 

НҮБХАС, ЭМЯ, Хэвлэлийн хүрээлэнгээс хамтран зохион байгуулсан сургалт 

2002-2003       ХАССТ-өөс НҮБХАС-тай хамтран Хүн ам, Жендэр, Хөгжлийн асуудлаар мэргэшсэн 

бүлгийнхэнд зориулан зохион байгуулсан 6 удаагийн богино хугацааны сургалтууд 

(монгол, англи хэлээр) 

2002  “Сурганы заах арга зүй” сургалт (монгол хэлээр), МУИС-ийн НШУС 

2002            “Хүн ам, хөгжил, эрүүл мэндийн асуудлаарх судалгааны мэдээллийг 

боловсруулж багцлах нь” (англи хэлээр), ЭМЯ, НҮБХАС-тай хамтран зохион 

байгуулсан богино хугацааны сургалт 

 

АЖЛЫН ТУРШЛАГА: 

2012/09 сараас өнөөг хүртэл Ахлах багш 

МУИС-ийн Эдийн засгийн тэнхим; Хүн амын сургалт, судалгааны 

төв 

2002/09-2012/09   Багш 

МУИС-ийн ЭЗС-ийн Хүн амын сургалт, судалгааны төв  

2002/02-2002/09   Дагалдан багш 

МУИС-ийн ЭЗС-ийн Хүн амын сургалт, судалгааны төв  

2000/08 сар – 2002/02 сар  Эрдэм шинжилгээний ажилтан 

МУИС-ийн ЭЗС-ийн Хүн амын сургалт, судалгааны төв  

 

Дээрх албан тушаалуудын хүрээнд “Хүн амын загвар, хэтийн тооцоо”, “Хүн амын эдийн засаг”, 

“Судалгааны арга зүйн үндэс”, “Судалгааны арга зүйн хэрэглээ”, “Судалгааны мэдээлэл 
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боловсруулалт” (SPSS, ISSA software), “Хүн ам, хөгжлийн бодлого төлөвлөлт”, “Хүн ам зүйн 

шинжилгээ”, “Хүн ам судлал”, “Хүн амын өсөлт, бүтэц”, “Хүн амын онолууд” зэрэг хичээлүүдийг 

бакалаврын түвшинд суралцаж буй оюутнууд болон богино хугацааны сургалтад оролцогчдод 

зааж байсан. Мөн бакалавр болон магистрын сургалтын хөтөлбөрүүд бэлтгэх, хүн ам зүй болон 

нийгмийн судалгааны чиглэлээр сурах бичиг, гарын авлага бэлтгэх; хүн ам зүй, нийгэм, эдийн 

засгийн анхдагч болон хоёрдогч мэдээллийг шинжлэх; ХАССТ-ийн гүйцэтгэсэн бодлогын 

судалгааны төслүүдэд удирдах, зохицуулах, мэдээлэл боловсруулах программ бичих, мэдээлэл 

шинжлэх, мэдээлэл цуглуулах, тайлан бичих, илтгэл танилцуулга бэлтгэх зэрэг ажлуудаар 

оролцож байсан.  

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ, СОНИРХОЛ  

Хүн ам ба хөгжил; хүн амын гадаад, дотоод шилжих хөдөлгөөн; хүн амын өсөлт, бүтэц, хэтийн 

тооцоо; хүн амын/хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэлт, нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, бусад нийгэм, эдийн 

засгийн асуудлууд 

МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ӨГСӨН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА/СУДАЛГАА 

- Онол, арга зүй, эрдэм шинжилгээний чиглэлээр сурах бичиг, гарын авлага, өгүүлэл гэх мэт 22 

бүтээл хэвлүүлсэн (ХЭВЛҮҮЛСЭН БҮТЭЭЛ хэсгийг харна уу) 

- Монгол улсын хүн ам, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн асуудлуудаар 20 гаруй тоон болон 

чанарын судалгаануудад оролцсон (ХЭВЛҮҮЛСЭН БҮТЭЭЛ хэсгийг харна уу) 

- Дараах төслүүдэд мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн:  

2017/06/-2017/12 МУ-ын ХНХЯ, Human Dynamics, Европын холбооны хамтарсан төсөлт 

ажил, Үндэсний зөвлөх: “Төгсөгчдийн панел судалгааны арга зүй 

боловсруулах, мэдээлэлд шинжилгээ хийх” (ХНХЯ-ны харьяа Хөдөлмөр 

эрхлэлт, нийгмийн хамгааллын судалгааны институтын мэргэжилтнүүдэд 

зориулсан сургалт зохион байгуулах, судалгааны мэдээлэлд 

боловсруулалт хийх) 

2017/07-2017/10 АХБ, ЭЖИС Интернэйшнл, Хорват HTL-ийн хамтарсан судалгааны төсөлт 

ажил, Төслийн удирдагч: Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт 

газарт тогтвортой аялал жуулчлал хөгжүүлэх нь” төслийн суурь 

судалгаа  

06/2017-07/2017 Европын холбоо, МУ-ын засгийн газар, Хүний хөгжил судалгаа, сургалтын 

төвийн хамтарсан судалгааны төсөлт ажил, Үндэсний зөвлөх: МУ-ын 

хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого, зохицуулалтын уул уурхайн бус салбар 

дахь нөлөөллийн үнэлгээ  

05/2017-06/2017 Улаанбаатар хотын гэр хорооллын хөгжил, дахин төлөвлөлтийн хөтөлбөр, 

АХБ, МУИС-ийн ХАССТ-ийн хамтарсан суурь судалгааны төсөлт ажил, 

Үндэсний зөвлөх/төслийн удирдагч: Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвүүд дэх 

Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртөх өрх/байгууллагуудын 

нийгэм эдийн засгийн байдал  

2016/09-2017/01 МУЗГ, НҮБХАС, Хүний хөгжил сургалт судалгааны төвийн судалгааны 

төсөлт ажил, Үндэсний зөвлөх: Монгол улсын гадаад шилжих 

хөдөлгөөний тоон болон чанарын судалгаа  

2016/02-2016/04 Улаанбаатар хотын гэр хорооллын хөгжил, дахин төлөвлөлтийн хөтөлбөр, 

АХБ, МУИС-ийн ХАССТ-ийн хамтарсан суурь судалгааны төсөлт ажил, 

Үндэсний зөвлөх/төслийн удирдагч: Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвүүд дэх 

Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтэд өртөх өрх/байгууллагуудын 

нийгэм эдийн засгийн байдал  
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2015/03-2015/05 Улаанбаатар хотын гэр хорооллын хөгжил, дахин төлөвлөлтийн хөтөлбөр, 

АХБ, МУИС-ийн ХАССТ-ийн хамтарсан судалгааны төсөлт ажил, 

Үндэсний зөвлөх: Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвүүд дэх Газар чөлөөлөлт, 

нүүлгэн шилжүүлэлтийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа  

2012/04-2012/06 Рио Тинто ХХК-ны судалгааны төсөлт ажил, үндэсний зөвлөх: “Оюу 

толгой хотхоны хүн амын загвар боловсруулах” (хэтийн тооцооны модел 

боловсруулах ажил) 

2011/06-2011/08 Бреактрү Пи Ар ТББ-ын судалгааны төсөлт ажил, зөвлөх: Оюу Толгойн 
талаарх олон нийтийн санал бодол (тоон судалгаа) 

05/2011-06/2011 ХАХНХЯ, Азийн Хөгжлийн Банк, Английн Окспорд Полиси Менежмент, 

МУИС-ийн ХАССТ-ийн хамтарсан судалгааны төсөл, Үндэсний зөвлөх: 

Хүнс тэжээл, нийгмийн халамжийн төсөл, хөтөлбөрийн хяналт 

шинжилгээ үнэлгээ: Хүнсний бүтээгдэхүүний үнэ болон бусад хямралын 

нөлөөллийг үнэлэх нь (чанарын судалгаа) 

2011/03-2011/05 НХХЯ, Оксфордын Бодлогын Менежментийн Институци, ХАССТ-ийн 
хамтарсан судалгааны төсөлт ажил, үндэсний зөвлөх: Хүнс тэжээл, 
нийгмийн халамжийн хөтөлбөр: 4-р багц – Иргэний бүртгэлийн 
тогтолцоог урамшууллын хэлбэрээр дэмжих нь (чанарын судалгаа) 

2010/11-2011/01 Бреактрү Пи Ар ТББ-ын судалгааны төсөлт ажил, зөвлөх: Монголын эрчим 
хүчний салбарын талаарх олон нийтийн санал бодол (тоон судалгаа) 

2010/01-2010/03 Хөгжлийн Эзэд ТББ-ын судалгааны төсөлт ажил, зөвлөх: Говь-Алтай 
аймгийн Бигэр сумын Нийгэм, эдийн засгийн байдал (суурь судалгаа) 

2007/07-2007/08 Монгол дахь НҮБХАС-ийн гэрээт төслийн ажил, үндэсний 

зөвлөх/судлаач: Улс орныг дэмжих НҮБХАС-ийн 4 дэх хөтөлбөрийн суурь 

судалгаа 

2006/07-2007/08 “Айвенхоу Майнз” ХХК-ий судалгааны төсөлт ажил, төслийн зохицуулагч: 

Оюу толгой төслийн ажилтан, албан хаагч нарын төслийн талаарх үзэл 

бодол (тоон судалгаа) 

2005/07-2005/09  НҮБХАС, ЭМЯ-ны судалгааны төсөлт ажил, зөвлөх, багийн ахлагч: 

Монголын эмэгтэйчүүд, хосуудын төрөлт ба төрөх сонирхолд нөлөөлөгч 

хүчин зүйлс (НҮЭМ-ийн судалгаа 2003-д үндэслэсэн гүнзгийрүүлсэн 

шинжилгээ) 

2003/09-2003/11  НҮБХАС, Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Хүрээлэн, судалгааны төсөлт ажил, 
үндэсний зөвлөх: Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн суурь судалгаа 

 

КОМПЪЮТЕР ДЭЭР АЖИЛЛАХ ЧАДВАР  

Түүвэр судалгааны мэдээлэлд шинжилгээ хийх SPSS, судалгааны мэдээлэл боловсруулах ISSA, 

Cs-Pro, статистикийн шинжилгээний STATA, хүн ам, ажиллах, хүч,боловсролын хэтийн тооцооны 

PEOPLE, PROJCT, DEMPROJ, MORTPAK, хүн ам зүйн шинжилгээний PAS, MORTPAK болон MS 

Office-ийн программууд 

ГАДААД ХЭЛ: 

Англи хэл, орос хэл  
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ХЭВЛҮҮЛСЭН/БИЧСЭН БҮТЭЭЛҮҮД: 

Мэргэжлийн сурах бичиг, гарын авлага:  

1. Jacob S.Siegel /David A.Swanson 2004. The Methods and Materials of Demography, Еlsevier 

academic press, сурах бичгийн монгол хэл рүү орчуулга (одоо хийгдэж байгаа) 

2. ХАССТ, Хүн ам зүйн үндсэн асуудлууд (сурах бичиг), 4-р бүлэг, УБ, 2006 

3. ХАССТ, Хүн ам зүйн ойлголт, тодорхойлолтууд (гарын авлагын 2 дахь хэвлэл), 
2,3,4,7,9,11-р бүлгүүдийн редакци, УБ, 2006 

4. Хүн амын насны бүтцэд гарч буй өөрчлөлтүүд, оюутнуудад зориулсан уншлагын 
материал, 2006 

5. Мэдээллийн Чанарыг Үнэлэх Аргууд, бакалаврын болон магистрын түвшинд суралцаж буй 
оюутнуудад зориулсан орчуулгын гарын авлага, 2006 

6. Хүн ам зүйн шинжилгээний шууд бус аргууд, бакалаврын болон магистрын түвшинд 
суралцаж буй оюутнуудад зориулсан орчуулгын гарын авлага, 2006 

7. ХАССТ, Хүн амын бодлого (сурах бичиг), 2-р бүлэг, УБ, 2005  

8. ХАССТ, НҮБХАС, Фокус бүлгийн ярилцлага хөтлөх ур чадавхийг нэмэгдүүлэх нь 
(судалгааны арга зүйн сурах бичиг), 1, 2-р бүлгийн орчуулга, 2002 

 

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл:  

1. “Монгол улсын эмэгтэйчүүдийн дутуу төрөлт, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс”, Үндэсний 

статистик сэтгүүл, 2017/04, ҮСХ, Улаанбаатар  

2. “Хүн амын мэдээллийн чанарыг үнэлэх аргууд”, Монголын хүн амын сэтгүүл, дугаар 23, 
2015, ХАССТ, МХАХН (монгол хэлээр) 

3. “Монгол эмэгтэйчүүдийн төрөлт ба төрөх сонирхолд нөлөөлөгч хүчин зүйлс”, Эдийн засаг, 

бизнесийн судалгааны үндэсний бага хурал- 2013 эмхтгэл, Эдийн засгийн судалгааны 

институт, МУИС, 2013 (монгол хэлээр) 

4. “Хүн амын моментумын тухай ойлголт”, Монголын хүн амын сэтгүүл, дугаар 21, 2012, 
ХАССТ, МХАХН (монгол хэлээр) 

5. “Монголын эрчим хүчний салбарын талаарх олон нийтийн үзэл бодол”, Монголын хүн 
амын сэтгүүл, дугаар 20, МХАХН, УБ, 2011 (монгол хэлээр) 

6. “Ядуурлыг оролцооны аргаар үнэлэх нь”, Монголын хүн амын сэтгүүл, дугаар 19, 
МХАХН, УБ, 2010 (англи хэлээр) 

7. “Өмнөд Солонгост ажиллаж буй Монголын хууль болон хууль бус шилжигчдийн нөхцөл 
байдал”, Монголын хүн амын сэтгүүл, дугаар 19, МХАХН, УБ, 2010 (англи хэлээр) 

8. “Монголын албан бусаар алт олборлох салбарт ажиллаж буй хүүхдүүдийн сургуульд 
хамрагдалтад нөлөөлөгч хүчин зүйлс”, Монголын хүн амын сэтгүүл, дугаар 18, МХАХН, 
УБ, 2009 (англи хэлээр) 

9. “Монгол улсын тэтгэврийн даатгалын системийн алдагдалд нөлөөлөгч хүчин зүйлс”, 
Монголын хүн амын сэтгүүл, дугаар 14, МХАХН, УБ, 2006 

10. “Улаанбаатар хотын гэр бүлийн амьдралын мөчлөгийн судалгаа”, Монголын хүн амын 
сэтгүүл, дугаар 12, МХАХН, УБ, 2005 

11. “Монголын хүн амын нас, хүйсийн бүтэц: Одоогийн ба ирээдүйн үр нөлөө”, Монголын хүн 
амын сэтгүүл, дугаар 10, МХАХН, УБ, 2004 

12. “Бүс нутаг дахь хүн ам, хөдөлмөр эрхлэлт, ядуурлын асуудлууд”, Монголын хүн амын 
сэтгүүл, дугаар 8, МХАХН, УБ, 2003 

13.  “Монголын хүн амын нас, хүйсийн бүтцэд гарч буй өөрчлөлтийн үр нөлөө”, Монголын хүн 
амын сэтгүүл, дугаар 6, ХАССТ, УБ, 2002. 
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14.  “Монголын хүн амын нас, хүйсийн бүтцэд гарч буй өөрчлөлтүүд”, Монголын хүн амын 
сэтгүүл, дугаар 5, ХАССТ, УБ, 2001. 

 

Судалгааны тайлан:  

 

1. Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн зарим тулгамдсан асуудлууд: 2015, 2016 онд 

төгсөгчдийн жишээн дээр хийсэн гүнзгийрүүлсэн шинжилгээ, МУ-ын Засгийн газар ба  

Европын Холбооны хамтарсан SECiM төсөл, ХНХСИ-ийн захиалгаар хийсэн судалгааны 

тайлан, Улаанбаатар, 2017  

2. Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт газарт тогтвортой аялал жуулчлал хөгжүүлэх 

нь” төслийн суурь судалгааны тайлан, АХБ, ЭЖИС Интернэйшнл, Хорват HTL, МУИС-

ХАССТ, Улаанбаатар, 2017  

3. Монгол улсын гадаад шилжих хөдөлгөөний тоон болон чанарын судалгаа (судалгааны 

тайлан), бүлэг 5, 6, ХНХЯ, НҮБХАС, Хүний хөгжил сургалт судалгааны төв, 2016 (монгол 

хэлээр) 

4. Сэлбэ, Баянхошуу дэд төвүүд дэх газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлэтэд өртөх 
өрх/байгууллагын нийгэм, эдийн засгийн байдал (Улаанбаатар хотын гэр хорооллын 
дахин төлөвлөлтийн хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдсэн суурь судалгааны тайлан), МУЗГ, 
Азийн хөгжлийн банк, 2016 (монгол, англи хэлээр) 

5. Оюу толгой хотхоны хүн амын хэтийн тооцооны загвар, (хэтийн тооцооны модел 
боловсруулах судалгааны ажлын тайлан), Рио Тинто, ре-План, 2012 (англи хэлээр) 

6. Хүнс тэжээл, нийгмийн халамжийн төсөл, хөтөлбөрийн хяналт шинжилгээ үнэлгээ: 
Иргэний бүртгэлийн тогтолцоог урамшууллын хэлбэрээр дэмжих нь (чанарын 
судалгааны тайлан), ХАХНХЯ, Азийн Хөгжлийн Банк, Английн Окспорд Полиси 
Менежмент, 2011 (монгол, англи хэлээр) 

7. Хүнс тэжээл, нийгмийн халамжийн төсөл, хөтөлбөрийн хяналт шинжилгээ үнэлгээ: 
Хүнсний бүтээгдэхүүний үнэ болон бусад хямралын нөлөөллийг үнэлэх нь (чанарын 
судалгааны тайлан),  ХАХНХЯ, Азийн Хөгжлийн Банк, Английн Окспорд Полиси 
Менежмент 2011 (монгол, англи хэлээр) 

8. Оюу Толгойн талаарх олон нийтийн санал бодол (судалгааны тайлан), Бреактрү ТББ-ын 
захиалгаар, 2011 (монгол, англи хэлээр) 

9. Шилжих хөдөлгөөн ба хот, суурины аюултай бүс, орцонд амьдарч буй гэр бүл 
(судалгааны тайлан), НХХЯ-ны захиалгаар, 2010-2011 (монгол хэлээр) 

10. Эрчим хүчний салбарын талаарх олон нийтийн санал бодол (судалгааны тайлан), 
Бреактрү ТББ-ын захиалгаар, 2010 (монгол, англи хэлээр) 

11. Говь-Алтай аймгийн Бигэр сумын Нийгэм, эдийн засгийн байдал (суурь судалгааны 
тайлан), Хөгжлийн Эзэд ТББ-ын захиалгаар, 2010 (монгол хэлээр) 

12. Дундговь аймгийн Хайрхан, Хараатын ураны лиценцэт газруудын нийгмийн 
нөлөөллийн үнэлгээ (судалгааны тайлан), Эко-трейд ТББ-ын захиалгаар, 2010 (монгол, 
англи хэлээр) 

13.  “Уугуул ба шилжин суурьшигч нутгийн төлөв байдал”, “Шилжих хөдөлгөөн ба мянганы 
хөгжлийн зорилт”, Монгол улсын хүн амын дстссд шилжих хөдөлгөөний чиг хандлага, үр 
дагавар (судалгааны тайлан), бүлэг 2, 6, хуудас 38-50, 167-174 УБ. НХХЯ-ны захиалгаар 
ХАССТ, 2009 (монгол, англи хэлээр) 

14. “Ядуурлын шалтгаан”, Оролцооны аргаар ядуурлын байдалд үнэлгээ хийх нь (чанарын 
судалгааны тайлан), бүлэг 3, УБ, 2009 (монгол, англи хэлээр) 

15. ХАССТ, Оюу толгой төслийн ажилтан, албан хаагч нарын төслийн талаарх үзэл 
бодол (судалгааны тайлан), 1-р бүлэг, УБ, 2006 (монгол, англи хэлээр) 

16. ХАССТ, ОУХБ, АЙПЕК, Монгол дахь албан бусаар алт, жонш олборлож байгаа ажиллах 
хүчний суурь судалгаа” (судалгааны тайлан), 6-р бүлэг, УБ, 2005 (монгол, англи хэлээр)  
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17. ХАССТ, НҮБХАС, Монголын эмэгтэйчүүд, хосуудын төрөлт ба төрөх сонирхолд 
нөлөөлөгч хүчин зүйлс-гүнзгийрүүлсэн судалгаа (судалгааны тайлан), хуудас 132-144, 
153-171, 177-191, 202-205. УБ, 2005 (монгол, англи хэлээр) 

18. ХАССТ, ОУХБ, АЙПЕК, Монгол дахь гэрийн үйлчлэгч хүүхдүүдийн суурь судалгаа 
(судалгааны тайлан), бүлэг 5, хуудас 73-89, УБ, 2005 (монгол, англи хэлээр) 

19. ХАССТ, МАОЭН, Төв аймгийн Борнуур, Заамар сумууд дахь албан бусаар алт 
олборлогчдын суурь судалгаа (судалгааны тайлан), бүлэг 3, хуудас 23-33, 52-60, 2004, 
УБ, 2004 (монгол, англи хэлээр) 

20. ХАССТ, НҮБХХ, Хотын ядуурал ба шилжих хөдөлгөөн (судалгааны тайлан), бүлэг 6, УБ, 
2004  (монгол, англи хэлээр) 

21. НҮБХАС, НЭМХ, Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн суурь судалгаа (судалгааны тайлан), 
бүлэг 2, 3,УБ, 2003  

22. ХАССТ, ОУХБ, АЙПЕК, Улаанбаатар хотын захуудад ажиллаж буй хүүхдүүдийн 
судалгаа (судалгааны тайлан), УБ, 2002 (монгол, англи хэлээр) 

23. ХАССТ, ОУХБ, АЙПЕК, Албан бусаар алт олборлож буй хүүхдүүдийн судалгаа 
(судалгааны тайлан), УБ, 2002 (монгол, англи хэлээр) 

24. ХАССТ, НҮБХАС, Монгол улсын дотоод шилжих хөдөлгөөний микро түвшний судалгаа 
(судалгааны тайлан), бүлэг 6, УБ, 2000 (монгол, англи хэлээр) 

 

      

    Сүүлд хянагдсан: 2018/02/12 

 

 

 


