
㈀　㤀 
팀 



 
 

 
1 

СУДАЛГААНЫ ТАНИЛЦУУЛГА 

Biznetwork.mn Монголд анх удаа цалин хөлсний нарийвчилсан судалгааг 11 салбар, 

300 албан тушаалаар гаргалаа. 

Нарийвчилсан судалгаанаас цалин хөлсний хэмжээг эдийн засгийн үйл ажиллагааны 

салбар, ажил мэргэжлийн ангиллаар харах боломжтой юм. Мөн ажиллагчдын 

боловсролын түвшин, ажилласан жил цалинд хэрхэн нөлөө үзүүлж буйг харж болно. 

Судалгааг Бизнетворк Консалтинг ХХК-ийн харилцагч 4800 байгууллагаас 

боломжит түүврийн аргаар авсан бөгөөд нийт байгууллагыг эдийн засгийн үйл 

ажиллагааны салбараар бүлэглэн, 2018 оны сүүлийн улирлын байдлаар мэдээллийг 

цуглуулсан. Судалгаанд нийт 240 байгууллага хамрагдсан юм.  

Судалгаанд хамрагдсан нийт ажиллагчдын дундаж цалин 1,152,000 төгрөг ба үүнийг 

цалин хөлсний бүтцээр харвал 1,010,000 төгрөг буюу 87.7 хувийг үндсэн цалин, 92,000 

төгрөг буюу 8 хувийг нэмэгдэл хөлс, 18,000 төгрөг буюу 1.6 хувийг нэмэгдэл, үлдсэн 

32,000 төгрөг буюу 2.8 хувийг шагнал урамшуулал эзэлж байна.  

1. Ажиллагчдын нийт цалин /хувиар/ 

Нийт судалгаанд хамрагдсан ажиллагчдын авч буй цалинг ангилан харвал: 
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1. Ажиллагчдын дундаж цалин /салбараар/ 

Эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар ажиллагчдын цалингийн дунджийг 

харвал уул уурхай, олборлолтын салбар хамгийн өндөр буюу 1,870,000 төгрөгийн нийт 

цалинтай байна. 

  

2. Ажиллагчдын дундаж цалин /боловсролын түвшнээр/ 

Нийт судалгаанд хамрагдсан ажиллагчдын 1.4% нь бага боловсролтой бол 3.4% нь 

суурь, 16.2% нь бүрэн дунд боловсролтой байна. Харин бакалавр зэрэгтэй ажиллагчид 

59.3%, магистр зэрэгтэй ажиллагчид 7.3%-ийг эзэлж байгаа бол хамгийн бага буюу 0.5%-

ийг доктор зэрэгтэй ажиллагчид эзэлж байна.  
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Ажиллагчдын цалингийн дунджийг боловсролын түвшнээр авч үзвэл суурь 

боловсролтой ажиллагчдын дундаж цалин 840,000 төгрөг байна. 

Зураг 4. Ажиллагчдын дундаж цалин /боловсролын түвшнээр/ 

 

3. Ажиллагчдын дундаж цалин /ажилласан жилээр/ 

Ажиллагчдын цалингийн дунджийг ажилласан жилээр авч үзвэл 5-аас дээш жил буюу 

6-10 жил ажилласан ажиллагчдын цалин 5 хүртэлх жил ажилласан ажиллагчдынхаас 23.6  

хувиар илүү байна. 
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Жишээ болгож худалдаа борлуулалт, маркетингийн 

салбарын судалгаанаас зарим мэдээллийг дор үзүүлэв 

ХУДАЛДАА БОРЛУУЛАЛТ, МАРКЕТИНГ 

Худалдааны салбар нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 16.7 хувь, үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн 38.8 хувийг бүрдүүлж, манай улсын эдийн засагт 

томоохон байр суурь эзэлдэг салбар юм.1 

Худалдаа борлуулалт, маркетингийн салбарын судалгаанд импортын болон дотоод 

үйлдвэрлэлийн бараа бүтээгдэхүүний худалдаа зэрэг бүх төрлийн худалдаа, үйлчилгээ 

үзүүлдэг компаниуд хамрагдсан юм. 

Судалгаанаас нийт 32 албан тушаалын дундаж цалингийн мэдээллийг харж болох ба авж 

буй цалингийн хамгийн дээд болон хамгийн доод дүнг харах боломжтой юм. 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг судалгааны тайлангаас үзэх боломжтой 

Холбогдох утас: 80010808 

Судалгааг гүйцэтгэсэн: biznetwork.mn 

                                                             
1 Үндэсний статискийн хороо 


