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Эрдмийн зэрэг цол Докторант 

Мэргэжил Эдийн засагч-Хvн ам зvйч 

Төгссөн сургууль, 

он 

▪ Хүн ам зүйн докторант, (2012 оноос хойш). Жилин их сургууль, Чанчунь, 
Жилин муж, БНХАУ 
 

▪ Эдийн засгийн ухааны магистр, (2006). Эдийн засгийн сургууль, МУИС, 
Улаанбаатар, Монгол улс  

 
▪ Эдийн засагч-Хүн ам зүйч, (2002). Эдийн засгийн сургууль, МУИС, 

Улаанбаатар, Монгол улс 
 

▪ Бүрэн дунд боловсрол, (1998). 10 жилийн 2-р сургууль, Улаанбаатар хот, 
Монгол улс   

Одоогийн ажил 

эрхлэлт  

МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургууль, Нийгмийн ухааны салбарын Эдийн 

засгийн тэнхимд багш, 2014 оны 9-р сарын 1-нээс одоог хүртэл 

Ажлын туршлага 

2009 оны 9-рсарын 1-нээс 2014 оны 8-р сарын 31 хүртэл МУИС-ийн ЭЗС-ийн Хүн 

амын сургалт судалгааны төвд багш 

2008 оны 9-р сарын 1-нээс 2009 оны 9-р сарын 1 хүртэл МУИС-ийн ЭЗС-ийн 

ХАССТ-д дадлагажигч багш 

2007 оны 1-р сарын 1-нээс 2008 оны 9-р сар хүртэл МУИС-ийн ЭЗС-ийн ХАССТ-д 

сургалтын инженер 

2002 оны 8-р сарын 1-нээс 2006 оны 12-р сарын 31 хүртэл НҮБХАС, МУ-ын 

Засгийн газрын хамтарсан МОН/02/ПО9 төсөлд судлаач 

Шагнал, тэтгэлэг 

БНХАУ-ын Засгийн газрын тэтгэлэг. БНХАУ-ын Жилин их сургуульд 2011 оны 9-

р сарын 1-нээс нэг жилийн хэлний бэлтгэлтэйгээр докторантурт суралцаж байна.  

Монголын e-Knowledge Campus-ийн тэтгэлэг. Германы INWENT (Internationale 

Weiterbilding und Entwicklung gGmbH) хөтөлбөрийн хүрээнд “Support and Tutoring of 

Virtual Learning Communities” сэдэвт богино хугацааны онлайн сургалтанд 2007 онд 

хамрагдсан. 

Канадын Олон Улсын Хөгжлийн Судалгааны Төвийн тэтгэлэг. Тайландын 

Бангкок хотод Азийн Технологийн Институтээс 2004 онд зохион байгуулсан 

“Жендэр, Хөгжил ба Нийгмийн Бодлого” сэдэвт олон улсын хуралд оролцсон. 

НҮБХАС-ийн тэтгэлэг. Уг тэтгэлгийг 2003 МУИС-ийн ЭЗС-ийн магистрт сурч 

байхдаа магистрын судалгааны ажилд зориулан авсан. 

НҮБХАС-ийн тэтгэлэг. Энэтхэгийн Момбай хотод Олон Улсын Хүн Амын 

Шинжлэх Ухааны Институтаас 2003 онд зохион байгуулсан  “Томоохон хэмжээний 

судалгааг шинжлэх нь” сэдэвт богино хугацааны сургалтанд хамрагдсан.   

Судалгааны чиглэл 

Хүн амын гэрлэлтийн асуудал 

Ядуурал, өрхийн амьжиргааны түвшин 

Хөдөлмөр эрхлэлт (Хүн амын боловсролын түвшин, хүүхдийн хөдөлмөр, 

хөдөлмөрийн зах зээл гэх мэт) 
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Жендэр судлал 

Шилжих хөдөлгөөн 

Хvн ам ба хөгжлийн бусад асуудлууд  

Заадаг хичээл 

Судалгааны арга зүй 

Судалгааны мэдээлэл боловсруулалт 

Судалгааны арга зүйн хэрэглээ 

Хүн амын өсөлт, бүтэц 

Хүний хөгжил харилцааны ёс зүй 

 

Мэргэжил 

дээшлvvлсэн 

байдал, ажлын 

туршлага 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэргэжил 

дээшлvvлсэн 

байдал, ажлын 

туршлага 

Зөвлөх үйлчилгээ: 

 

• Үндэсний зөвлөх (2013 оны 5-6 сар): Дэлхийн Банк, Тогтвортой Амьжиргаа 

II төсөл, Оролцооны Хяналт, Шинжилгээ Үнэлгээний систем сэдэвт гарын 

авлага боловсруулах, бичих төсөлт ажил. 

• Дотоодын зөвлөх (2011 оны 5-8 сар): Азийн Хөгжлийн Банк, (TA-7300 

(MON)), “Ядуурлын байдалд оролцооны аргаар дүн шинжилгээ хийх 

судалгаа”-ны зөвлөх  

• Үндэсний зөвлөх (2009.10 сар – 2011.3 сар): Дэлхийн Банк, Тогтвортой 

амьжиргаа – II төсөл, Орон нутагт оролцооны хяналт, шинжилгээ ба 

үнэлгээний чадавхи бэхжүүлэх төсөлт ажил.  

• Үндэсний зөвлөх (2009): Айвенхоу Майнз Компаний захиалгаар хийгдсэн 

“Оюу толгой төслийн нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ хийх” төсөлт ажил, 

боловсролын салбар дахь үнэлгээ. 

 

Богино хугацааны сургалтууд: 

НҮБХХ-өөс зохион байгуулсан “Хүний хөгжил” сэдэвт 3 хоногийн сургалт, 2009 

он 

МУИС, НШУФ-ийн СССХУ-ны тэнхим, Сурганы дээд курс, 2009 он.  

БСШУЯ-тай хамтран хэрэгжүүлсэн “Хүний хөгжил” сэдэвт 4 хоногийн сургалт, 

2008 он 

НҮБХХ, МУИС-ийн ЭЗС-тай хамтран зохион байгуулсан “Хүний хөгжлийн 

сургагч багш бэлтгэх” сэдэвт сургалт, 2006 он  

Энэтхэгийн Олон Улсын Хvн Амын Шинжлэх Ухааны Их Сургуулиас зохион 

байгуулсан “Томоохон хэмжээний судалгааг шинжлэх нь: Онол ба Практик” сэдэвт 

богино хугацааны зуны сургалт, 2003 он, Бомбей, Энэтхэг 

ОУХБ-ын АЙПЕК хөтөлбөрийн хvрээнд зохион байгуулсан “Бага хэмжээний 

судалгааны онол арга зvйн асуудал” сэдэвт 1 өдрийн сургалт, 2004 он 

НVБХАС, МУ-ын ЭМЯ-аас хамтран төрийн ба төрийн бус байгууллагын 

ажилтнуудад зориулан зохион байгуулсан “Ухуулга сургалчилгаа” сэдэвт 5 

хоногийн сургалт, 2003 он 

Соросын сангийн Нээлттэй Мэдээлэл Төвөөс зохион байгуулсан “Вэб хуудас хийх, 

шинэчлэх” сэдэвт 1 сарын сургалт, 2002 он 

МУ-ын БОЯ-аас зохион байгуулсан “Нийтийн эзэмшлийн байгалийн нөөцийн 

менежмент ба хvрээлэн буй орчны эдийн засаг”, 3 хоногийн сургалт, 2002 он 

Олон улсын тvвшний хурал, семинаруудад тавьсан илтгэлvvд: 

2015 оны 11-р сарын 6-7-нд Ази Номхон Далайн Нийгэм Эдийн Засгийн Зөвлөл 

зохион байгуулсан “Зүүн Хойд Азийн Хүн амын Насжилтын Форум”-д “Ахмад 

настны орлогын баталгаат байдал” сэдвээр, Япон, 2015 он 

2015 оны 7-р сарын 27-30 –нд Азийн Хүн Ам Зүйн Нийгэмлэгийн зохион 

байгуулсан “Азийн Хүн Ам Зүйн III хурал”-д “Монголын хүн амын дахин гэрлэлт” 

сэдвээр, Малайз, 2015 он 



2004 оны 5-р сард Тайландын Азийн Технологийн Их Сургуулиас зохион 

байгуулсан “Жендэр, Хөгжил ба Нийгмийн бодлого” сэдэвт олон улсын бага 

хуралд “Монгол Улсын Бэлчээрийн менежмент дэх хvйсийн оролцоо” сэдвээр, 

Тайланд, 2004 он 

2002 оны 10-р сард Канадын олон улсын хөгжлийн төв, МУ-ын БОЯ-тай хамтран 

зохион байгуулсан “Нийгэм ба Жендэрийн шинжилгээ” сэдэвт олон улсын 2-р бага 

хуралд “Хамтын менежмент дэх эмэгтэйчvvдийн оролцоо”  сэдвээр, Монгол Улс, 

2002 он 

Vндэсний хэмжээний хурал, семинаруудад тавьсан илтгэлvvд:  

“Хотын ядуурал ба шилжих хөдөлгөөний судалгаа”-ны vр дvнг олон нийтэд 

тайлагнах нь сэдэвт хурал семинарт, “Тvvвэр судалгааны аргачлал, аргазvй”, 

“Судалгаанд хамрагдагсдын шинж байдал” сэдвvvдээр, 2004 он 

ХАССТ-ийн төслийн хvрээнд хийгдэх ажлууд, Судалгаа, Эрдэм 

шинжилгээний ажлуудад оролцсон байдал: 

Бодлого судлалын төв, ХАССТ-өөс хийж гүйцэтгэсэн “Хойд хэсгийн төмөр замын 

төслийн судалгааны нийгэм- эдийн засаг, хүрээлэн буй орчны суурь судалгаа”, 

судалгааны багийн үндсэн гишүүн, 2012 он. 

НХХЯ-ны захиалгаар ХАССТ-өөс хийсэн “Өрхийн амьжиргааны түвшинг орлогыг 

орлуулан тооцох аргаар тодорхойлох” судалгааны менежер, 2010 он. 

Азийн хөгжлийн банкны захилгаар ХАССТ-өөс хийж гүйцэтгэсэн “Ядуурлыг 

оролцооны аргаар үнэлэх” сэдэвт судалгааны багийн үндсэн гишүүн, 2009 он. 

“Монголын дотоод шилжих хөдөлгөөний хандлага, үр дагавар” судалгааны багийн 

үндсэн гишүүн, 2009 он. 

БСШУЯ-аас хийж гүйцэтгэсэн “Авлигын талаарх олон нийтийн үзэл бодол” сэдэвт 

судалгааны мэдээлэл боловсруулагч, тайлан бичигч, 2009 он. 

Өмнөговь аймгийн судалгаа, хөгжлийн сангийн захилгаар БСТ, ХАССТ хамтран 

гүйцэтгэсэн “Өмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь 

судалгаа”-ны багийн үндсэн гишүүн, 2008 он. 

Азийн сангийн захиалгаар “Уул уурхайн ойр орчим дах хүн худалдаалах гэмт 

хэрэг” сэдэвт судалгааны мэдээлэл цуглуулагч, 2008 он. 

“Оюу толгой төслийн ажилтан албан хаагч нарын төслийн талаарх үзэл бодол” 

сэдэвт судалгааны мэдээлэл цуглуулах багийн гишүүн, мэдээлэл боловсруулагч, 

2006 он, ХАССТ 

“Жирэмснээс сэргийлэх арга хэрэгслийн хэрэглээ ба хүртээмж, хэрэглэгчийн 

судалгаа”-ны мэдээлэл цуглуулах багийн ахлагч, 2006 он, МХАХН 

“Албан бусаар алт, жонш олборлож буй ажиллах хvчний судалгаа”-ны мэдээлэл 

цуглуулах багийн ахлагч, 2005 он, ХАССТ 

“Судалгааны асуулгын хуудас боловсруулах, тайлан бичих арга зvй” сэдэвт 

сургалтанд “Асуулгын хуудас боловсруулах арга зvй” сэдвээр лекц уншсан, 2004 

он, ХАССТ 

НVБХАС-ын элч дуучинг тодруулах vйл ажиллагааны хvрээнд “Зууны манлай 

дуучин Б. Сарантуяагийн тухай хvмvvсийн vзэл бодол” чанарын судалгааны 

багийн vндсэн гишvvн, 2004 он, ХАССТ 

Хотын шилжих хөдөлгөөн ба ядуурал судалгаа”-ны багийн vндсэн гишvvн, 

туслах/санхvvгийн ажилтан, 2003-2004 он, ХАССТ, МХАХН  

2003 оны НVЭМ-ийн vндэсний хэмжээний судалгааны ажлын хэсгийн гишvvн, 

VСГ, 2003-2004 он 

НХХЯ-ны захиалгаар ХАССТөвөөс хийгдсэн “Судалгааны чиглэлvvд тодорхойлох 

судалгаа”-ны багийн гишvvн, 2003 он, ХАССТ  

Азийн Хөгжлийн Банкны “Чойр-Замын Vvд” – төслийн хvрээнд хийгдсэн “Чойр-

Замын Vvдийн шинэ замын хэрэгцээг тодорхойлох нь” судалгааны асуулгын 



хуудсыг боловсруулж, программ бичин, мэдээллийг боловсруулсан, 2003 он, АХБ   

 “Нийтийн эзэмшлийн байгалийн нөөцийн тогтвортой менежмент” төслийн 

судалгааны багийн судлаач, БОЯ, 2002-2004 он 

ОУХБ-ын харъяа АИПЕК-ийн захиалгаар хийгдсэн ”Хувиараа хөдөлмөр эрхэлж 

буй хvvхдvvдийн судалгаа”-ны багийн vндсэн гишvvн, 2002 он, ХАССТ 

“НVЭМ-ийн суурь судалгаа”-ны мэдээллийг засварлах, кодлох ажилд оролцсон, 

2002 он 

Мэргэжилтэй боловсон хvчний хvйсийн байдал судалгааны мэдээллийг 

компьютерт шивэх ажилд оролцсон, 2002 он, МХАХН 

 “Алтны уурхайд албан бусаар алт олборлож буй хvvхдvvдийн судалгаа”-ны 

мэдээлэл цуглуулах багийн ярилцлага авагч, 2002 он, ХАССТ 

“Монгол улсын дотоод шилжих хөдөлгөөний микро тvвшний судалгаа”-ны 

 мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах багт ярилцлага авагчаар, мөн мэдээллийг 

засварлах, кодлох, шивэх ажилд оролцсон, 2000 он, ХАССТ 

Бvтээлийн 

жагсаалт 

Судалгааны тайлан, илтгэлvvд: 

БСТ, ХАССТ-өөс хамтран 2012 онд хийж гүйцэтгэсэн “Хойд хэсгийн төмөр замын 

төслийн судалгааны нийгэм- эдийн засаг, хүрээлэн буй орчны суурь судалгаа” Үр 

дүнгийн тайлангийн Хүн ам ба Боловсрол дэд бүлэг, 2012 он. 

ХАССТ-өөс 2009 онд хийж гүйцэтгэсэн “Монголын дотоод шилжих хөдөлгөөний 

хандлага, үр дагавар” судалгааны тайлангийн 2, 6-р бүлэг, 2009 он. 

ҮСХ-оос 2008 онд хийж гүйцэтгэсэн “Хүн амын нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн 

судалгаа”-ны тайлангийн 3-р бүлгийн 2-р хэсэг, 2009 он.  

Азийн хөгжлийн банкны захилгаар ХАССТ-өөс хийж гүйцэтгэсэн “Ядуурлыг 

оролцооны аргаар үнэлэх” сэдэвт судалгааны тайлангийн 2, 3, 5-р бүлэг, 2009 он. 

“Өмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны суурь судалгаа”:  Хүн 

амын боловсролын бүлэг, 2008 он 

 “Жирэмснээс сэргийлэх арга хэрэгслийн хэрэглээ ба хүртээмж, хэрэглэгчийн 

судалгаа”-ны үр дүнгийн тайлан 3-р бүлгийн 2-р хэсэг, 2006 он 

“Хотын ядуурал ба шилжих хөдөлгөөн” судалгаа, 3-р бvлэг, 2004 он  

2003-2006 онд Хvн ам, Хөгжил, Жендэрийн асуудлаар мэргэшсэн бvлгийнхэнд 

зориулан явуулах сургалтын стратеги төлөвлөгөө, 2003 он, ХАССТ 

МУ-ын Vндэсний Хөгжлийн Хөтөлбөрийн “Хvний хөгжил, амьдралын чанарын 

өсөлт дэд бvлэг”-ийн эхний төслийг боловсруулсан, 2003 он, ХАССТ  

НЭБНТМ төслийн хvрээнд ”Хамтын Менежмент дэх эмэгтэйчvvдийн оролцоо” 

шаталсан судалгаанууд, 2002-2004 он 

 

Хэвлvvлсэн ном, сурах бичиг, гарын авлагууд: 

“Хvн ам зvйн vндсэн асуудлууд” сурах бичгийн 8-р бvлэг, 2006 он, УБ  

Канадын “Олон Улсын Судалгаа, Хөгжлийн Төв”, МУ-ын Байгаль Орчны Яам 

хамтран зохион байгуулсан “Нийгэм ба Жендэрийн Шинжилгээ” сэдэвт олон 

улсын бага хуралд тавигдсан илтгэлvvдийн эмхэтгэл, 2005 он, Канад 
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