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Судалгааны зарим төрөл хэлбэр 

 Àêàäåìèê ñóäàëãàà  

 юмс, ¿çýãäëèéí ìºí ÷àíàðûã òàéëæ, ìýäëýã “үйлдвэрлэх” 

 Үнэлгээ  

 хөтөлбөр, төслийг анх тавьсан зорилтоо хэр хүрч байгааг 
“хэмжих” 

 Ìîíèòîðèíã 

 хуóëü, øèéäâýð, бодлогын хэрэгжилтийг баримтжуула) 

 Áîäëîãûí ñóäàëãàà  

 бодит амьдралд тулгарч буй проблемыг шийдэх арга замыг 
санал болгох) 

 Тойм судалгаа  

 тодорхой асуудлын хүрээнд хийгдэж байгаа бүхий л үйл 
ажиллагаа, арга хэмжээг тоймлон, үнэлгээ дүгнэлт өгөх 



Төрийн бодлого: тодорхойлолт 

 Засгийн газар ажиллахаар ба ажиллахгүй байхаар сонгосон асуудал” 

 

 “Хүн амын өмнө тулгарсан бэрхшээл, санаа зовоож байгаа асуудлаар ажиллахдаа тодорхой нэг 
байгууллага, бүлэг хүний хэрэгжүүлж байгаа зорилтот үйлдэл... Бодлогыг төрийн байгууллага, 
албан хаагчид гаргана.” 

 

 “... Эрх мэдэл бүхий төрийн албан тушаалтан, тэдгээрт нөлөөлж болох хүмүүсийн үндсэн 
шийдвэр, хүсэл зорилт, үйлдлийн нэгдэл. Ихэнхдээ эдгээр нь өөрчлөлтийг шаардагч, шийдвэр 
гаргагч, мөн гаргаж байгаа шийдвэрт өртөгч нарын хоорондын харилцаанаас урган гардаг.” 

 

 “Төрийн бодлого нь нийгмийн зорилтуудыг хангах хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн улс 
төрийн шийдвэрүүдийн бүрдэл юм.” 

 

 “Бүрэлдээд байгаа тодорхой нөхцөлд нийцсэн зорилго тавьж, түүнд хүрэх арга замыг сонгохтой 
холбоотойгоор улс төрийн “тоглогч” юмуу бүлэг ”тоглогчдын” гаргасан хоорондоо уялдаа холбоо 
бүхий шийдвэрүүд” 

 

 “...бодит юмуу төсөөлж буй нийгмийн проблемыг шийдвэрлэх зорилготой Засгийн газрын үйл 
ажиллагаа юмуу шийдвэрүүдийн багц, цуврал юм. ...Эдгээрийг улс төрийн тогтолцоон дахь эрх 
мэдэлтнүүд, тухайлбал, хууль тогтоогч, шүүх, Засгийн газрынхан, захиргааны албан 
тушаалтнууд боловсруулж, хэрэгжүүлэн, үнэлгээ дүгнэлт өгдөг. Бодлогын үзүүлж буй үр 
нөлөөний тухай шинэ (эсвэл илүү) мэдээлэл дээр үндэслэн бодлогыг байнга өөрчилж байх 
ёстой” 



Төрийн бодлогын тодорхойлолт: 

нийтлэг зарчмууд 

 Юу: Бодлого = шийдвэр 

 Хэн: Эрх мэдэл бүрийн төрийн албан хаагч 

 Яагаад: Асуудал, проблемыг шийдэх 

 

 Ямар хэлбэр, загвартай байх 

 тодорхой асуудлыг шийдэх, нийгмийн зорилтыг хангах 

 Уялдаа холбоо бүхий/ цуврал/ багц зорилт, шийдвэр 

 Юу нөлөөлөх вэ 

 Улс төрийн сэдэл, сонирхол, хүсэл сонирхол (үнэ цэнэт зүйлсэд 

тулгуурласан шийдвэр) 

 Сонирхогч талууд 

 Нөлөөлөгч талууд 

 Шийдвэрт өртөж буй хүн/ нийгмийн бүлэг 

 



Жишээ: сурах бичгийн бодлого 

Асуудал: сурах бичгийн агуулга сурагчдын хэрэгцээнд нийцэхгүйн  

    дээр үнэ нь өндөр, ханган нийлүүлэлт хоцордог тул эцэг  

    эхчүүд худалдаж авахгүй байна.   

 Хандлага 

 зах зээлийн өрсөлдөөн үү, төвлөрсөн хангамж уу 

 

 Бодлогын сонголт 
 Хувилбарт сурах бичиг үү/ сонголт, эсвэд нэг сурах бичиг 

 

 Хэрэгжүүлэх арга зам   

 Хэвлэн нийтлэгчдийн дунд нээлттэй уралдаан зарлах, эсвэл БСШУЯ сурах 
бичиг зохиох, хэвлэн нийтлэх үйл явцыг өөрөө зохион байгуулах  

 

 Нөлөөлөгч талууд 

 хэвлэлийн бизнес эрхлэгчид, агуулгын экспертүүд, төсөв сангийн менежерүүд, 
судлаач, сургуулийн захирал багш нар, эцэг эх, .... 



Бодлогын судлаач юу хийх вэ 

Үйлдэл хий 

Ятгаж итгүүл 

Мэдээлэл өг 



Давхацсан боловч ялгаатай 

хүрээнүүд 

Төрийн 

захиргаа 

Бодлого 

Улс төр 



Бодлогын судлаач  ба шийдвэр 

гаргагч 

 Бодлогын судалгаа бол үйлчлүүлэгч буюу 

шийдвэр гаргагчид хандсан нөлөөллийн 

арга хэрэгсэл 

 Үүнээс гарах эрсдэл: үйлчлүүлэгчийн 

гаргачихсан шийдвэрт “захирагдах” 

 “Захиалгат” дүгнэлт 

Шийдэл боловсруулах биш гаргачихсан 

шийдвэрийн техникийн шийдлийг гаргах 
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Проблемын  

томъёолол 

Судалгааны 

дизайн 

Өгөгдөл & 

Дүн шинжилгээ 

Тайлангийн төсөл, 

эцсийн тайлан 

Проблемыг  

тодорхойл 

Судалгааг  

төлөвлө 

Судалгааг  

хэрэгжүүл 

Судалгааны 

дүгнэлт,  

зөвлөмжийг 

бэлд,  

танилцуул 

Haas and Springer, Applied Policy Research (1998), p. 70 

Боловсруулалт 

Мэдээллийн  

хэрэгцээ 

s 

u 

b 

s 

t 

e 

p 

s 

Асуудал 

Судалгааны дизайн 

Арга 

Мэдээллийн эх сурвалж 

 

Өгөгдөл цуглуул 

Шинжилгээ хий 

 

 

 

 
Бич 

БОДЛОГЫН СУДАЛГААНЫ ҮЕ ШАТУУДЫН 
ЗАГВАР 



Үндсэн алхмууд 



Асуудлаа сонгоход тус болох зарим 

зүйл 

 Проблемын зураглал (mapping) 

 Проблемын тодорхойлолт 
 Шалтгаан, үр дагаврын холбоо 

хамаарал: үл хамаарах ба хамаарах 
хувьсагч 

 Үл хамаарах хувьсагчдын төрөл 
(бодлогын ба нөхцөл байдлын) 

 Асуудал/проблемыг 
тодорхойлолтоос ургуулан 
судалгааны асуултыг 
тодорхойлох 
 Бодлогын судалгааны асуулт нь 

“хэрхэн”, “яаж” (харьцуулахад, 
академик судалгааны асуулт нь  “юу”) 



Бодлогын судалгааны логик хүрээ 

 Шалтгаан, үр дагаврын холбоо хамаарал 

 Асуудлыг үүсгэж буй олон хүчин зүйл = “хувьсгагчид” 

 “хянах”  хувьсагч = амьдралд тохиолдож буй сөрөг нөхцөл 

байдал (бодлогын асуудал/ проблем)  

 “тайлбарлах”  хувьсагчид = энэхүү нөхцлийг үүсэхэд нөлөөлж 

байгаа хүчин зүйлс  

 Бодлогын хувьсагчид = шийдвэр, арга хэмжээгээр богино 

хугацаанд өөрчилж болох хүчин зүйлс 

 Нөхцөл байдлын хувьсагчид = удаан хугацааны туршид хөтөлбөр, 

тууштай арга хэмжээгээр өөрчлөгдөх/ үл өөрчлөгдөх хүчин зүйс 

(соёлын, түүхэн, байгалийн). Эдгээрийг харгалзаж үзэх хэрэгтэй 

 Бодлогын судалгаагаар хүчин зүйлсийн нөлөөллийг 

судлаад, эерэг нөлөөллийг бэхжүүлэх, сөрөг 

нөлөөллийг арилгах арга замсанал болгоно. 



Бодлогын судалгааны фокус: 

жишээ 1 

Бодлогын тодорхойлолт 

Зорилго Арга хэрэгсэл 

Оролцогчид 
Холбогдох бодлогын  

хүрээнүүд 



Бодлогын судалгааны фокус: 

жишээ 2 

Б
о 
c 
о 
о  
 
х 
о 
л 
б 
о 
о 

Хэвтээ холбоо хамаарал (ажилгүйдлийг бууруулах бодлого) 

Бодлого A 
Татвар 

 
Бодлого Б 
Боловсрол 

 

Бодлого В 
ЖДҮ 

Хөтөлбөр Хөтөлбөр 
Хөтөлбөр Хөтөлбөр Хөтөлбөр Хөтөлбөр 


