
Хөдөлмөрийн судалгааны  

институт  



“Хөдөлмөрийн судалгааны институт”-ын  

 эрх зүйн үндэслэл 

1.МУ-ын Засгийн 

газрын 2012 оны 

Улсын төсөвт 

үйлдвэрийн газар 

байгуулах тухай, 

зарим 

байгууллагуудын 

бүтцийг өөрчлөх 

тухай 35 дугаар 

тогтоол   

2. Хөдөлмөрийн 

сайдын 

“Хөдөлмөрийн 

судалгааны 

институтын үйл 

ажиллагааны 

дүрэм, бүтэц, орон 

тооны дээд 

хязгаарыг батлах 

тухай 19 дүгээр 

тушаал ” 



Байгууллагын эрхэм зорилго: 

 Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар баримтлах 

бодлого, хөтөлбөрийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх, 

эдийн засгийн өсөлтийг дэмжихэд чиглэн хөдөлмөр 

эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөрийн зах 

зээлийн асуудлаар онолын болон бусад судалгаа, 

шинжилгээ хийж, мэдээлэл, бодлогын зөвлөмжөөр 

хангах, хөдөлмөрийн салбарын ажилтнуудын 

чадавхийг бэхжүүлэх  

 



Хөдөлмөрийн 

судалгааны институт  



Хөдөлмөрийн эрхлэлтийн бодлогын  

судалгаа шинжилгээний 

 сектор    

 

Ажиллах хүчний 

эрэлт, 

нийлүүлэлт 

түүний 

зөрүүгийн 

судалгаа  

шинжилгээ  

ХЗЗ-ийн үндсэн 

асуудал, 

бүлгүүдийн 

хөдөлмөр 

эрхлэлтийн 

судалгаа 

шинжилгээ  

Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн 

бодлогын 

хэрэгжилтийг 

үнэлэх, дүгнэх  

судалгаа 

шинжилгээ 



 

Хөдөлмөрийн зах зээлийн 

эрэлтийн барометр судалгаа 

 

Их, дээд сургууль, коллеж, 

МСҮТ төгсөгчдийн 

хөдөлмөрийн зах зээл дэх 

шилжих хөдөлгөөний 

судалгаа  

Албан бус хөдөлмөр 

эрхлэлтийн бүтцийн 

судалгаа  

Хөдөлмөр эрхлэлтийг 

дэмжих үйл ажиллагааны 

үнэлгээний судалгаа 

Ажиллах хүчний эрэлт, 

нийлүүлэлт, түүний 

зөрүүгийн судалгаа  

 

2013 онд гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн 

 судалгааны ажлууд  



Хөдөлмөрийн зах 

зээлийн эрэлтийн  

барометр судалгаа 

Их, дээд сургууль, коллеж, 

МСҮТ төгсөгчдийн 

хөдөлмөрийн зах зээл дэх 

шилжих хөдөлгөөний 

судалгаа  

Зорилго: Ойрын нэг жилийн дотоодын хөдөлмөрийн 

зах зээлийн ажиллах хүчний хэрэгцээг тодорхойлох 

Үр дүн: Богино хугацааны буюу ойрын нэг жилийн 

хугацааны ажиллах хүчний хэрэгцээ эдийн засгийн үйл 

ажиллагааны салбаруудаар, ажлын байрны хэлбэр, 

байршил, ажил мэргэжлийн ангилал зэрэг 

үзүүлэлтүүдээр тодорхойлогдоно. 

Зорилго: Дээд боловсролын болон мэргэжлийн 

боловсролын сургалтын байгууллага төгсөгчдийн ур 

чадварын хөгжил болон ажлын байранд шилжих арга 

хэлбэрийг мөшгөн судалж, төгсөгчдийн ажилгүйдлийг 

бууруулахад чиглэсэн үр ашигтай бодлого 

боловсруулахад ашиглах анхдагч мэдээллийг бий болгох  

Үр дүн: Төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн төлөв байдал, 

шинэ мэргэжилтэй ажиллах хүчний хөдөлмөр эрхлэхэд 

тулгардаг гол хүндрэл бэрхшээл, тэдгээрийн мэдлэг, ур 

чадвар хөдөлмөрийн зах зээлд нийцэж буй эсэх нь 

тодорхойлогдоно. 

 



Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний эрэлт 

Ажил олгогчид: Төрийн, хувийн, 

олон нийтийн байгууллага 

Ажлын байр: 

Мэргэжил, 

мэдлэг, ур 

чадвар, авьяас 

чадварын 

хэрэгцээ 

Сургалтын 

хэрэгцээ: 

Мэргэжил 

олгох, 

мэргэшүүлэх, 

чадавхижуулах  

Хүн ам /өсөлт, төрөлт, шилжих 

хөдөлгөөн, цагаачлал/ 

Ерөнхий боловсрол /суурь болон бүрэн 

дунд боловсрол/ 

Мэргэжлийн болон дээд  боловсрол  

Мэргэжлийн 

сургалт /түр 

сургалт/ 

Мэргэжлийн 

боловсрол 

/МСҮТ/ 

Дээд 

боловсрол 

/ИДСК/ 

Зохицуулагч, зуучлагч, холбогч субьектууд: 
Хөдөлмөрийн мэргэжилтнүүд, ажил мэргэжлийн зөвлөхүүд, 

багш нар, эцэг эх, олон нийтийн оролцоонд тулгуурласан 

байгууллага г.м 

Хөдөлмөр зуучлал болон хөдөлмөрийн  зах зээл:  

 

 

 

 

 

 

Ажлын 

байр 
Ажил хайгч 

Ажилгүй 

иргэн Ажилтан 
ХЧ-тай ЭЗИ-гүй 

хүн 

ХЗЗ, ажилд  зуучлал  

ХӨДӨЛМӨРИЙН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗАГВАР 

АЖИЛЛАХ 

ХҮЧНИЙ ЭРЭЛТ 

АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ 

НИЙЛҮҮЛЭЛТ 



АЖИЛЛАХ ХҮЧ/LABOR FORCE 

Мэргэжлийн зэргээр 

Байршлаар /хот, хөдөө/ 

Салбараар тус тус шаардлагатай ажиллах хүчний тоог харуулна. 

 

ЦАЛИНГИЙН ХУВЬ/SALARY % 

Төсөвт тусгагдсан цалин, урсгал болон бусад зардлын дүн 

Шууд зардалд багтах цалингаар ажиллах ажиллагсдын хувийн жин 

ТААМАГЛАЛ/ASSUMPTIONS 

Зардалд агуулагдах цалингийн жин 

Шууд зардалд багтах цалингаар ажиллах ажиллагсдын дундаж цалин 

Бусад эх үүсвэрээс  цалинжих ажиллагсадын дундаж цалин 

Ажил гүйцэтгэх гэрээний хугацаа 

НӨХЦӨЛ/CONDITIONS 

Ажил тус бүрийн төсөвт өртгийн өгөгдлүүд 

Төсөвт өртгийн товчоо бодох /multiplier/ 

Ажиллагсадын мэргэжлийн ур чадвараарх цалингийн дүнг тооцох  

 

ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОГИНО ХУГАЦААН 

ДАХЬ ЭРЭЛТИЙН ТААМАГЛАЛ 



Хөдөлмөрийн харилцааны 

судалгаа 

шинжилгээний  

сектор 

Хөдөлмөрийн бүтээмж,  

бодит цалингийн  

хамаарлын  

судалгаа 

Хөдөлмөрийн 

салбарын  

аюулгүй 

байдал,эрүүл  

ахуйн төлөв  

байдал  

Хөдөлмөрийн 

норм 

норматив, эрх 

зүйн орчны 

судалгаа 



Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 

стандарт хангалтын судалгаа 

 

Хөдөлмөрийн гэрээний эрх зүйн байдлын 

судалгаа 

 

 

Цалингийн бүтцийн судалгаа 

 

2013 онд гүйцэтгэхээр төлөвлөсөн 

 судалгааны ажлууд  



Цалингийн бүтцийн судалгаа 

Зорилго: Цалин хөлсний талаарх мэдээллийг шинэчлэн 

дэлгэрэнгүй гаргах, цалингийн статистикийг боловсронгуй болгох, 

ажиллагчдын цалин, орлого, нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлс, шагнал 

урамшуулал зэргийг нарийвчлан судалж, хөдөлмөрийн хөлсний 

доод хэмжээ болон бусад, цалин хөлстэй  холбогдох  

үзүүлэлтүүдтэй уялдуулан дүгнэлт гаргах  

Үр дүн: 

Аж ахуй нэгж байгууллагын ажилчдын цалин хөлсний бүтэц, 

түүний түвшинг харуулахаас гадна цалин хөлсний тогтолцоонд  

нөлөөлж буй хүчин зүйлсүүд тодорхойлогдоно. 

  



Хүний нөөцийн хөгжил, сургалтын 

сектор  

1. 

Хөдөлмөрийн 

яамны харъяа 

байгууллагууды

н хүний 

нөөцийн мэдлэг 

ур чадвар 

дээшлүүлэх  

2. 

Хөдөлмөрийн 

судалгааны 

институтын  

хүний нөөцийг 

хөгжүүллэх  

3. Ажил олгогч 

байгууллагын 

хүний нөөцийн 

ажилтны  

хөгжил  



2013 онд зохион байгуулахаар  төлөвлөсөн 

сургалт семинар 

 

Хөдөлмөрийн салбарын бодлого-Хамтын 

ажиллагаа" форум  
 

“Хөдөлмөрт зуучлах нь” сэдэвт сургалт 

Хүний нөөцийн ажилтнуудын шаталсан сургалт 

Салбарын зуучлалын мэргэжилтнүүдийн шаталсан 

сургалт 



Анхаарал тавьсанд 

баярлалаа 


