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Цэрэннадмид овогтой Амартүвшин 

Төрсөн он, сар, өдөр  1974 оны 10-р сарын 9  

Үндэс угсаа  Монгол  

Оршин суугаа хаяг  Улаанбаатар хот 

Холбоо барих мэдээлэл  Цахим шуудангийн хаяг: 
amartuvshin1009@gmail.com 

 amartuvshin_t@num.edu.mn 

 amartuvshin_t@yahoo.com     

Утасны дугаар: (976) 99907476 

Хэлний мэдлэг, түвшин  Монгол (төрөлх), Англи (сайн) 

Боловсрол   2011 Эдийн засгийн ухааны магистр, Цукубагийн 
Их Сургууль, Япон  

 1996 Эдийн засаг, статистикийн шинжлэх ухааны 
бакалавр, Эдийн засгийн дээд сургууль, 
Монгол Улсын Их Сургууль 

Гишүүнчлэл 
 1996 

Монголын Хүн ам, Хөгжил Нийгэмлэгийн 
гишүүн    

 
Сургалт, мэргэшлийн бэлтгэл 

2017 Насжилт ба үндэсний шилжүүлгийн тооцоолол 

 Ази, Номхон далайн Хүн амын институт. БНСУ 

2016 Хүртээмжтэй өсөлт, АХБ, Сангийн яам, Монгол, Улаанбаатар хот  

2015-2016 Зочин судлаач 

Эдийн засгийн судалгааны хүрээлэн (DIW Berlin), ХБНГУ 

2015 Хүн ам ба хөгжил, Шилжилт хөдөлгөөн 

Брауны Их Сургууль, АНУ 

2014 ADePT : Нийгмийн хамгаалал, ядуурал, ажил эрхлэлт.  

Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам болон Дэлхийн банк. 
Монгол. Улаанбаатар. 

2014 Хүн ам зүйн тоон шинжилгээ.  
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 Ази, Номхон далайн Хүн амын институт. БНСУ, Пусан. 

2013 Сургах зүйн боловсрол олгох дээд курс.  

Монгол Улсын Их Сургууль. Монгол, Улаанбаатар. 

2007 Өрхийн судалгааны арга зүй: Түүвэрлэлт, мэдээллийн чанарын 
шалгалт.  

Системас Интегралис. Чили, Сантиого. 

2006 – 2007  Албан ёсны статистикийн үндсэн модулиуд.  

Ази Номхон Далайн Орнуудын Статисикийн Институт /АНДОСИ/. 
Япон,Токио. 

2004 Ядуурлыг судлах арга зүй.  

АНДОСИ-ийн орон нутгийн сургалт . Индонези, Жакарта. 

2002 Албан ёсны статистикийн мэдээлэл цуглуулалт, шинжилгээ.  

АНДОСИ. Япон, Токио,  

1999 Хүний хөгжлийн үзүүлэлтүүд. 

АНДОСИ-ийн орон нутгийн сургалт . Монгол, Улаанбаатар. 

Ажилласан орон  Монгол, Япон, ХБНГУ 

 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал, ажилласан туршлага 

2013- одоог 
хүртэл 

МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургуулийн Эдийн засгийн тэнхмийн 
Багш   

2013- to одоог 
хүртэл 

МУИС-ийн Хүн ам зүйн лабораторийн Судлаач 

1999 – 2009 Үндэсний Статистикийн Хорооны Хүн ам, Нийгмийн статистикийн 
газрын ахлах мэргэжилтэн, статистикч  

1998-1999 Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн Статистикийн хэлтсийн 
мэргэжилтэн  

 
Ажил, мэргэшлийн туршлага 
 

2017.6-12 
Улаанбаатар сууцны нөхцөл сайжруулах төсөл. TA-9030 MON.  

 
Үндэсний зөвлөх/Нийгмийн хөгжил, жендэрийн мэргэжилтэн. Азийн 
Хөгжлийн Банк 
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2017.6-8 
Эдийн засгийн өсөлтийн өрхийн амьжиргаанд үзүүлэх нөлөөг судлах  

 
Үндэсний зөвлөх, Үндэсний Статистикийн Хороо  

2016.12 
Нийгмийн хамгаалал ба хөдөлмөр эрхлэлт, хүнсний баталгаат 
байдлын үнэлгээ.  

 
Үндэсний зөвлөх, Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага 

2016.07-
2016.09 

RIMS нөлөөллийн судалгаа. Монгол улсын бэлчээрийн менежментийг 
сайжруулах төсөл 

 
Үндэсний зөвлөх, Хүнс, хөдөө аж ахуйн хөгжлийн олон улсын 
байгууллага 

2016.06-
2016.08 

Хүүхдийн мөнгө хөтөлбөрийн үнэлгээний дүн шинжилгээ 

 
Үндэсний зөвлөх, НҮБ Хүүхдийн сан 

2015.09-
2016.03 

Хүнсний хэрэглээнд үзүүлэх цаг агаарын хүндрэлийн нөлөө 

 Зочин судлаач, ХБНГУ, Эдийн засгийн судалгааны хүрээлэн (DIW 

Berlin) 

2014.12- 

 2015.09 
Нийгмийн үзүүлэлтүүдийн түүвэр судалгаа, Гүнзгийрүүлсэн судалгаа,  

 
Үндэсний зөвлөх, Oxford policy management, ХАССТ, НҮБ Хүүхдийн сан 

2014. 07- 
2014.12 

Хүн амын амьжиргааны түвшинг орлого орлуулан тооцох арга зүйгээр 
тодорхойлсон мэдээллийн санд дүн шинжилгээ хийх, илтгэл бичих  

Үндэсний зөвлөх, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам 

2014.04- 

2014.06 
Монгол улсад авлигын индекс тооцох арга зүйг сайжруулах.  

Үндэсний зөвлөх, Авлигатай тэмцэх газар 

2014.03- 

2014.05 
Анхдагч нэгжид нийгмийн статистикийг сайжруулах нь төсөл 

Үндэсний зөвлөх, Үндэсний Статистикийн Хороо 

2013.07- 

2013.12 
Орлого орлуулан тооцох арга зүйг сайжруулах 

Үндэсний зөвлөх, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам, 
Дэлхийн банк 

2012.09-  
Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх  
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2013.03 
Ядуурал, жендэр, нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн. GHK 
consulting компани, Азийн Хөгжлийн банк   

2012.10- 

2012.12 
RIMS нөлөөллийн суурь судалгаа. Монгол улсын бэлчээрийн 
менежментийг сайжруулах төсөл 

Үндэсний зөвлөх, Хүнс, хөдөө аж ахуйн хөгжлийн олон улсын 
байгууллага 

2011.10- 

2012.12 
Монгол улсад хэрэгжүүлж байгаа Хүнсний талон, Эрүүл мэндийн 
эрхийн бичгийн хөтөлбөрийг үнэлэх судалгаа 

Мэдээлэл цуглуулах багийн ахлагч, Oxford policy management, Хүн 
амын сургалт, судалгааны төв, Азийн хөгжлийн банк, Нийгмийн 
хамгаалал, хөдөлмөрийн яам 

2012.06- 

2014.12 
“Монгол улс дах дундаж давхарга” бодлогын судалгаа 

 
Судлаач, Монголын Эдийн засгийн Хүрээлэн     

2012.01-  

2012.03 
Орлого орлуулан тооцох аргаар мэдээлэл цуглуулах судалгаа, 3 дах үе 
шат  

 
Дархан-Уул аймгийн мэдээлэл цуглуулах үйл ажиллагааны үндэсний 
зөвлөх, Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банк, Нийгмийн хамгаалал, 
хөдөлмөрийн яам.   

2011.06- 

2012.11 

Нийгмийн хамгааллын хөтөлбөрүүдийн хяналт, үнэлгээMonitoring and 
evaluation- FNSWPP Package 4, Population Teaching and Research center 
of Mongolia, Oxford Policy Management and Ministry of Welfare and Labour 
of Mongolia 

 Хүнсний талон болон бусад нийгмийн хамгааллын 
хөтөлбөрийн үнэлгээний Үндэсний зөвлөх,  Oxford policy 
management, Хүн амын сургалт, судалгааны төв, Азийн 
хөгжлийн банк, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн яам  

 Хүнс болон хүнсний шимт тэжээлийн мэдээллийн системийн 
Үндэсний зөвлөх, Oxford policy management, Хүн амын сургалт, 
судалгааны төв, Азийн хөгжлийн банк, Нийгмийн хамгаалал, 
хөдөлмөрийн яам 

2011.08-  
2012.03  
 

“Эдийн засгийн өсөлт болон ядуурал” судалгааы ажил  

Судалгааны багийн ахлагч, Үндэсний статистикийн хороо   

2011.05- 
2011.09 

“Ус, ариун цэврийн байгуулламжийн шинэчлэлтэнд өрхийн төлбөр 
төлөх бэлэн байдал”  Улаанбаатар хотын Баянхошуу хэсгийн 
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өрхүүдийн судалгаа  

 Судалгааны багийн ахлагч, GHK зөвлөх компани, Азийн хөгжлийн банк 

2011.01- 
2011.03 

Микро тоон мэдээллийн шинжилгээ, Монгол улсын өрхийн нийгэм, 
эдийн засгийн судалгаа (ӨНЭЗС)   

 
Судлаач/дадлагажигч, Зөвлөх болон дүн шинжилгээний статистик 
Мэдээллийн Институт (SINFONICA), Япон улс 

 

1999.09 – 
2009.03 

Үндэсний статистикийн хорооны Хүн ам, нийгмийн статистикийн 
газрын ахлах мэргэжилтэн/ статистикч  

Өрхийн нийгмийн эдийн засгийн судалгаа (ӨНЭЗС)-ны төслийн 
менежер, судалгааны үндсэн багийн ахлагч (2007.05 –2009.03), 
Өрхийн орлого, зарлагын судалгаа (ӨОЗС) болон ядуурлын статистик 
хариуцсан багийн ахлагч (1999.09 – 2007.05)  

Хариуцаж байсан ажил, үүрэг: 

▪ Олон улсын байгууллага, дотоодын хэрэглэгчидтэй харилцах; 
▪ Өрхийн судалгааг зохион байгуулах,  ядуурлыг статистикийг 

боловсруулах ажлыг удирдах; 

▪ Түүвэр судалгааны аргачлалыг хангах; 
▪ Судалгааны болон статистик мэдээллийн асуулга, маягтыг 

боловсруулах; 
▪ Тоон мэдээллийн баазд боловсруулалт хийх; 
▪ Судалгааны үр дүнгийн тайлан боловсруулах; 
▪ Судалгааны үр дүнг, ядуурлын статистикийг тайлагнах. 
 
Бусад ажил: 

▪ Монгол улсын өрхийн тогтвортой амьжиргааг дэмжих үндэсний 
хөтөлбөр, Ажлын хэсгийн гишүүн (2008.06 – 2009.03); 

▪ Ядуурлын дүн шинжилгээ, тоон мэдээллийн санаачлага бүлэг 
(PADI), Монгол улсыг хариуцсан зохицуулагч (2008.06 -2009.02); 

▪ Монгол улсын ядуурлын газрын зураглал бий болгох багийн 
гишүүн, НҮБХХ, (2008) 

▪ ҮСХ-ны арга зүйн байнгын зөвлөлийн гишүүн (2007.05 –  2009.03); 
▪ Судлаач, Оюутолгойн нийгэм, эдийн засгийн нөлөөллийн үнэлгээ, 

Хүн амын сургалт, судалгааны төв(2008.04); 
▪ Судалгааны үндсэн багийн гишүүн, “Ядуурлыг оролцооны арга 

зүйгээр үнэлэх”, Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банк(2005); 
▪ Судалгааны үндсэн багийн гишүүн, “ MISC”, НҮБ-ын Хүүхдийн сан 

(2005); 
▪ Судалгааны багийн ахлагч, Хөдөөгийн хүн амын амьжиргааны 

түвшний суурь судалгаа, Хүнс, хөдөө аж ахуйн олон улсын 
байгууллага (2003); 
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▪ Судалгааны үндсэн багийн гишүүн, “ Амьжиргааны түвшний 
түүвэр судалгаа/Өрхийн орлого, зарлагын судалгаа ”,НҮБХХ, 
Дэлхийн банк (2002 – 2003); 

▪ Судалгааны багийн гишүүн, “Хөдөөгийн аж байдлын судалгаа”, 
НҮБХХ (2002); 

▪ Судалгааны үндсэн багийн гишүүн, Цаг ашиглалтын судалгаа, 
НҮБХХ (2000); 

▪ Судалгааны багийн гишүүн, “Ядуурлыг оролцооны аргаар үнэлэх 
судалгаа ”, Дэлхийн банк (2000). 

 

1999.03 –  
1999.09 

Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүргийн статистикийн хэлтсийн 
мэргэжилтэн, статистикч  

Хариуцаж байсан ажил, үүрэг: 

▪ Хүн амын тоо, төрөлт, шилжилт хөдөлгөөний талаарх мэдээллийг 
үндсэн нэгжээс цуглуулах; 

▪ Түүвэрлэгдсэн өрхөөс өрхийн орлого, зарлагын мэдээллийг 
мэдээллийг цуглуулах ажлыг зохион байгуулах; 

▪ Өрхийн орлого, зарлагын мэдээллийн баазийг бий болгох, уялдаа 
холбооны шалгалтуудыг хийх, ҮСХ-нд илгээх; 

▪ 2000 оны Хүн амын тооллогыг явуулах бэлтгэл ажлыг үндсэн 
нэгжид зохион байгуулах. 

Багшлах 
туршлага 

Заадаг хичээлt: Судалгааны арга зүй, Судалгааны мэдээлэл 

боловсруулалт, Судалгааны арга зүйн хэрэглээ, Хүн амын эдийн засаг  

 Дипломын ажлын удирдагч: 1.) Ажиллах хүчний оролцоон дах 

хүйсийн ялгаатай байдал (Бакалаврын ажил, М.Мөнх-Эрдэнэ.2014 он)   

2.) Усны хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн нөхцөл, түүнд 

нөлөөлөгч хүчин зүйлс (Магистрийн ажил, З.Мөнхцэцэг.2014)  

Бүтээл, хэвлэсэн материал  

1996 Бакалаврын ажил “ Монгол улсын хүн амын амьжиргааны түвшин” 

2004 “Өрхийн орлого, зарлага, амьжиргааны түвшний түүвэр судалгаа”-ны 
үндсэн үр дүн, 2004, ҮСХ, Дэлхийн банк, НҮБХХ 

2006 Ядуурлыг оролцооны арга зүйгээр үнэлэх, 2006, ҮСХ, Азийн хөгжлийн 
банк, Дэлхийн банк  

2004 – 2009 Ядуурлын асуудлаарх радио, телевиз, сонинд өгсөн ярилцлагууд  

2009 “Хөгжлийн төлөвлөлтөнд хэрэглэх ядуурлын үзүүлэлтүүд, арга зүй”  
засгийн газрын ажилтнуудад зориулсан гарын авлага. НҮБ-йн Хүн 
амын сан, Сангийн яам, Улаанбаатар,  Монгол улс  
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2009 “Ядуурлын дүр төрх” 2009, ҮСХ, Дэлхийн банк 

2011 Магистрын ажил “Монгол хүний хүнсний шимт тэжээлийн хэрэглээ ба 
ядуурал” Япон улс 

2011 Ажлын баримт бичиг “Монгол улсын 2007/08 оны ӨНЭЗС –ны 
мэдээлэлд хийсэн дүн шинжилгээний тайлан”, Sinfonica, Япон улс 

2011 Report of “Quantitative and Qualitative Survey of Willingness to Pay for 
Water and Sanitation services in Bayankhoshuu area in Ulaanbaatar, 
Mongolia”, GHK Consulting of the UK 

2011 “Nutrient consumption and poverty in Mongolia”, Монголын хүн амын 
сэтгүүл , No20 

2011 “Food price and other disasters impact assessment report” OPM, PTRC. 

Ramlatu Attah, Alex Hurrell, Ian MacAuslan, Felix Schmieding, and 

Amartuvshin Tserennadmid 

2012 “Nutrition monitoring and early disaster warning systems review” OPM, 

PTRC.  Kelly Wooster, Asheq Rahman, AmartuvshinTserennadmid, Marian 

Guest andIan MacAuslan 

2012 
“Demand elasticity for nutrients”, Монголын хүн амын сэтгүүл, No 21 

2012 
Ажлын баримт бичиг  “Монгол улс дах эдийн засгийн өсөлт ба 
ядуурал”, ҮСХ 

2012 
Ажлын баримт бичиг  “Монгол улс дах ядуурлыг тооцож буй арга зүй, 
түүнийг сайжруулах ”, ҮСХ 

2013 
“Өрхийн бүтцийн засварлалт”, Монголын хүн амын сэтгүүл, , No23, 
Martin Cumpa, Ludovico Carrora 

2014 
“Ядуурал, тэгш бус байдлыг хэмжих арга зүй” НҮБХАС, Хүн амын 
сургалт судалгааны төв, Монгол 

2014 
“Ядуурлыг олон хэмжээсээр үнэлэх нь”  Монголын хүн амын сэтгүүл, 
No 24 

2016 
“Монгол улс дах дундаж давхарга”  Монголын эдийн засгийн сэтгүүл 

2016 
“Монгол Улсын өрх, хүн амын аж байдлын дүр төрх” Өрхийн 
амьжиргааны түвшинг тодорхойлох 2013 оны судалгааны үр дүнгийн 



8 
 

тайлан, Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам, Дэлхийн банк 

2016 
“Хүнсний баталгаат байдал ба ядуурал” Монголын хүн амын сэтгүүл, 
No 25 

2017 
“Хүүхдийн мөнгө хөтөлбөрт гарах өөрчлөлтийн хүүхдийн ядууралд 
үзүүлэх нөлөө” Монголын хүн амын сэтгүүл, No 26, Доктор, Профессор 
Франциска Гассманн хамтаар 

Гавьяа, шагнал   

  Магистрын хөтөлбөрийн дипломын шилдэг ажил, Цукубагийн 
их сургуулийн эдийн засаг, нийтийн бодлогын хөтөлбөр, Япон 
улс, 2011  

 Монгол улсын Бүртгэл, статистикийн тэргүүний ажилтан, 2006 

 ҮСХ-ны Хүндэт жуух, 2004  

Судалгааны талбар  

  Ядуурал, амьжиргааны түвшин  

 Хөгжлийн эдийн засаг 

Компьютерийн туршлага 

  Microsoft Office Windows  

 STATA 

Лавлагаа 
өгөх хүн 

 Mr. Ludovico Carraro, Principal consultant of Oxford Policy Management 

Ltd.  

Address: 6 St Aldates Courtyard, 38 St Aldates, Oxford, OX1 1BN,  

United Kingdom  

Tel.  +44 (0) 1865 207300  

Fax. +44 (0) 1865 207301  

E-mail:Ludovico.Carraro@opml.co.uk 

 Док. Проф. Цогтсайханы Болормаа, Хүн ам зүйн лабораторийн дарга, 

Монгол Улсын Их Сургууль  

Утас: 976-75754400 (2320) 

E-mail: boogiits@yahoo.com 

 Док. Проф. Б.Түвшинтөгс, Эдийн засгийн судалгааны хүрээлэнгин 

захирал, Монгол Улсын Их Сургууль  

E-mail: tuvshintugs@num.edu.mn 

 

mailto:boogiits@yahoo.com

