
                                

      ХӨДӨЛМӨРИЙН СТАТИСТИКИЙН ОЛОН УЛСЫН 

                              ШИНЭ СТАНДАРТ 
 

                                 Үндэсний семинар  

         

                                            2017.03.28-29, Улаанбаатар, Монгол Улс 

 

 

Семинарын зорилго: 

- Үндэсний оролцогч талууд, ялангуяа “Хөдөлмөр эрхлэлт, ажиллах хүчний статистикийн 

үзүүлэлтийг тооцох аргачлал"-ыг боловсруулах ажлын хэсгийн багийн гишүүдэд ХСОУ-ын    

19-р бага хурлаас гарсан тогтоол шийдвэр, үндсэн зорилтууд болон түүнийг дагаж гарсан 

шийдвэр, үзэл баримтлалыг танилцуулах 

- Бусад оролцогч талуудтай хамтран Хөдөлмөрийн статистикийн шинэ стандартыг 

хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон бэлтгэл үйл ажиллагаа, анхаарах асуудлуудыг хэлэлцэх 

Хөтөлбөр 

2017.03.28, Мягмар  

09:00 – 09:30    Бүртгэл 

09:30 – 10:00  Нээлтийн үг 

10:00 – 10:10  Оролцогчдыг танилцуулах 

10:10 – 10:20  Семинарын зорилгыг танилцуулах 

- Э.Гантуяа, Ахлах статистикч, ҮСХ-ны Хүн ам, нийгмийн 

статистикийн газрын Ажиллах хүчний судалгааны алба 

 

10:20 -10:50  Зураг даруулах/Цайны завсарлага   

Хэлэлцүүлэг 1: Хөдөлмөрийн статистикчдын олон улсын 19-р бага хурлын 

шийдвэрийн тухай танилцуулга 
 

10:50 – 11:30  

 

 

11:30 – 12:00  

 

Хөдөлмөрийн статистикчдын олон улсын 19-р бага хурлын 

шийдвэр, үндсэн зорилго, үзэл баримтлал, үндсэн зарчим  

- Титэ Хабияакарэ, Бүсийн хөдөлмөрийн статистикч, ОУХБ-

ын Ази, номхон далайн бүсийн товчоо   
 

Асуулт, хариулт 

12:00-13:00  Үдийн зоог  

 

13:00-13:30  

 

 

Монгол Улсын Хөдөлмөрийн статистикийн хүрээ, үнэлгээнд 

тусгагдсан гол асуудлууд, аргачлалыг шинэчлэх шаардлага   

- Н.Амарбаясгалан, Ахлах шинжээч, ҮСХ-ны Хүн ам, нийгмийн 

статистикийн газрын Ажиллах хүчний судалгааны алба 

Олон Улсын 
Хөдөлмөрийн 
Байгууллага 



 

13:30 – 14:00 

14:00 – 14:30 

 

14:30 – 15:00 

 

Асуулт, хариулт 

ХСОУ-ын 19-р бага хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 

ОУХБ-аас хийгдсэн туршилтын үйл явц, үндсэн үр дүн  

- Титэ Хабияакарэ, Бүсийн хөдөлмөрийн статистикч, ОУХБ-

ын Ази, номхон далайн бүсийн товчоо   

Асуулт, хариулт 

15:00 – 15:30  Цайны завсарлага   

Хэлэлцүүлэг 2: Хөдөлмөр эрхлэлтийн статусын ангиллыг шинэчлэх бэлтгэл 

ажлын тухай танилцуулга 

15:30 – 16:00 

 

16:00 – 16:30 

16:30 – 16:40 

Ажлын харилцааны талаарх статистикийн шинэ үзэл баримтлал, 

зарчим 

- Титэ Хабияакарэ, Бүсийн хөдөлмөрийн статистикч, ОУХБ-

ын Ази, номхон далайн бүсийн товчоо  
 

Асуулт, хариулт  
Эхний өдрийн дүгнэлт, дараагийн өдрийн хөтөлбөрийг танилцуулах 

 

2017.03.29, Лхагва 

09:00 – 09:20  

 

Эхний өдөр ярилцсан асуудлуудыг тоймлох 

- Титэ Хабияакарэ, Бүсийн хөдөлмөрийн статистикч, ОУХБ-

ын Ази, номхон далайн бүсийн товчоо, Бангкок   
 

Хэлэлцүүлэг 3: Хөдөлмөр эрхлэлтийн статусын ангилал-18 туршилт болон ХСОУ-

ын 19-р бага хурлын тогтоолын дагуу Монгол Улсад хэрэгжүүлж буй үйл 

ажиллагааны талаарх танилцуулга 

09:20 – 10:00 

 

 

10:00 – 10:30 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн статусын ангилал-18 туршилт болон ХСОУ-

ын 19-р бага хурлын шийдвэрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол 

Улсад хийгдэхээр хүлээгдэж буй ажлууд 

- Э.Гантуяа, Ахлах статистикч, ҮСХ-ны Хүн ам, 

нийгмийн статистикийн газрын Ажиллах хүчний 

судалгааны алба 

 

Асуулт, хариулт  
10:30 – 11:00  Цайны завсарлага   

11:00-11:30 

 

 11:30-12:00  

12:00-12:30 

Цаашдын төлөвлөгөө болон анхаарах асуудлуудын талаарх 

бүлгээр хэлэлцэх 

Нэгдсэн хэлэлцүүлэг 

Дүгнэлт, зөвлөмж/Хаалт 

12:30-13:30  Үдийн зоог 

 


