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I. 2011 онд хийгдсэн Бодлогын  

судалгаануудын танилцуулга 

 ҮХШХ-ны даргын  2011 оны 5 дугаар сарын 17-ны 

өдрийн 58 тоот тушаалыг үндэслэн нийт 15 сэдвээр 

Бодлогын судалгааны гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж 

гүйцэтгүүлсэн.   

Шалгаруулалтыг “Төрийн болон орон нутгийн өмчөөр 

бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 

35 дугаар зүйл болох Зөвлөх үйлчилгээний 

гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журмын дагуу зохион 

байгуулсан. 
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Тус хорооноос зарлагдсан судалгааны ажлуудыг 

МСХШҮХ-ийн дэргэдэх Судалгааны нэгж болон 

Бодлогын судалгааны зөвлөхүүдийг үнэлэх үүрэгтэй 

байгуулагдсан Үнэлгээний хороо хамтран зохион 

байгуулдаг. 

Бодлогын судалгаануудын эцсийн тайланг хүлээн 

авсан бөгөөд судалгааны үр дүнд гарсан бодлогын 

зөвлөмжүүдийг бодлогын баримт бичиг 

боловсруулахад ашиглаж байна. 
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2011 онд ҮХШХ-ноос зарласан 

 Бодлогын судалгааны нэрс 

 Төслийн нэр, дугаар Зөвлөх компани 

БС-01 “Уул, уурхайн салбарын бусад салбарт 

үзүүлэх нөлөөллийн талаарх судалгаа” 

“Мон оптима” ХХК, Ч.Алтаннар 

БС-02 “Монгол Улсын хөрөнгө оруулалтын 

шингээх чадварын судалгаа” 

“Соёмбо 2” баг, Т.Дорж 

БС-03 “Эдийн засгийн бүтцийн өөрчлөлтийг 

сайжруулах, Уул уурхайн салбараас орж ирэх 

орлогыг оновчтой хувиарлах арга зам 

боловсруулах судалгаа” 

“ERI” баг, Б.Түвшинтөгс 

БС-04 “Стратегийн бараа, бүтээгдэхүүнийг 

тодорхойлох шалгуур үзүүлэлт тогтоох, 

тэдгээрийн зах зээлийн орчин, нийлүүлэлтийн 

байдалд шинжилгээ хийх, стратегийн 

бүтээгдэхүүний үнэд төрөөс зохицуулалт хийж 

байгаа бусад орны сайн туршлагыг нэвтрүүлэх 

боломжийн талаархи судалгаа” 

Б.Оюунцэцэг 
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Үргэлжлэл 

БС-05 “Хүн амын нутагшил, суурьшил, 

хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа” 

Үндэсний хөгжлийн хүрээлэн, Б.Болдбаатар 

БС-06 “Төлөвлөлтийн арга зүйг боловсронгуй 

болгох судалгаа” 

“БС” баг, А.Энхбат 

БС-07 “Монгол Улсад мах, ноос, ноолуур, арьс 

шир, чацаргана, оёдлын үйлдвэрлэлийн кластер 

хөгжүүлэх нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх” 

Х.Цэвэлмаа 

БС-08 “Үндэсний бүтээмжийг дээшлүүлэх 

стратегийн судалгаа, үнэлгээ бодлогын зөвлөмж 

боловсруулах” 

Монголын бүтээмжийн төв 

БС-09 “Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг 

дэвсгэрийн нэгжийн шинэтгэлийн талаар  

харьцуулсан судалгаа хийх, бодлогын хувилбар 

боловсруулах” 

Үндэсний хөгжлийн хүрээлэн, М.Алтанбагана 

БС-10 “Орон нутагт бизнесийн орчны шалгуур 

үзүүлэлтийг боловсруулах, 2011 оны индексийг 

гаргах” 

МҮХАҮТ 
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Үргэлжлэл 

БС-11 “Монгол Улсад мэдлэгийн эдийн засгийг 

хөгжүүлэх урьдчилсан нөхцөлд үнэлгээ өгөх, 

цаашид хэрэгжүүлэх стратегийн хувилбарын 

судалгаа” 

Л.Оюунцэцэг 

БС-12 “Бүсүүдийн нийгэм, эдийн засгийн суурь 

судалгааны аргачлал боловсруулах” 

“MMCG” ХХК 

БС-13 “Баруун бүсийн нийгэм, эдийн засгийн 

суурь судалгаа” 

“Баруун бүс” баг, Ё.Гантогоо 

БС-14 “Монгол Улсад хэрэгжиж буй төсөл, 

хөтөлбөрүүдийн үр ашгийн судалгаа” 

“Гэрэгэ Партнерс” ХХК 

БС-15 “Төрийн захиргааны байгууллагуудад 

хэрэгжүүлэх Чанарын удирдлагын харьцуулсан 

судалгаа” 

Ж.Оюунчимэг 
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II. Судалгааны ажлыг   

зохион байгуулах зарчим 

  Тус хорооны захиалгаар хийгдэх судалгааны ажлууд 

нь “ҮХШХ-ны захиалгаар хийгдэх судалгааны ажлыг  

зохион байгуулах журам”-аар зохицуулагддаг. 

 Судалгааны ажлыг тодорхойлох, гүйцэтгэгчийг сонгон 

шалгаруулах,тайлан хүлээн авах ажлуудыг дараах 

дарааллаар зохион байгуулна. Үүнд: 
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1. Холбогдох салбарын яамд, агентлагийн саналыг 

үндэслэн Судалгааны сэдвийг газар 

хэлтсийнхээ түвшинд тодорхойлох; 

a) Бодлогын Судалгааны  сэдэв нь дараах шаардлагад 

нийцсэн байвал зохино. Үүнд: 

 УИХ, Засгийн газрын тогтоол, Ерөнхий сайдын 

захирамжийн дагуу Хорооны чиг үүрэгт хамаарах 

төсөл, хөтөлбөр, бодлогын баримт бичгийг 

боловсруулах, төлөвлөхөд шаардлагатай бодлогын дүн 

шинжилгээ, судалгаа байна; 
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 ҮХЦБ, Монгол Улсын хөгжлийн дунд хугацааны 

тэргүүлэх чиглэл болон Засгийн газрын үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан  ажлыг тэргүүн 

ээлжинд сонгон хэрэгжүүлнэ; 

 Хорооны чиг үүрэгтэй уялдсан, цаг үеийн тулгамдсан 

асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн байна; 

 Өмнө нь Улсын Их Хурал, Засгийн газрын бусад 

байгууллага, бүтцийн хүрээнд хийгдсэн буюу одоо 

хийгдэж буй ажлуудтай давхардал үүсгэхгүй байхаар 

тодорхойлсон байна; 

 Өмнө нь хийгдсэн судалгааны ажлын үргэлжлэл  

ажил байж болно. 
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b) Хорооны газар, хэлтсээс гарах Бодлогын 

судалгааны сэдвийн санал дараах бүтэцтэй 

байна. 

 Судалгааны нэр 

 Судалгааг хэрэгжүүлэх хугацаа 

 Судалгааг хэрэгжүүлэх шаардлага, үндэслэл 

 Судалгааг гүйцэтгэх зардлын үндэслэл тооцоо 

 Судалгааны үр дүнгийн талаархи төсөөлөл, үр дүнг 

ашигласнаар бий болох үр дагавар, нөлөөлөл  

 Үр дүнг нэвтрүүлэх, ашиглах чиглэл,  

 Захиалагчийн хүлээх үүрэг, хариуцлага 
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2. Газар хэлтсийн түвшинд тодорхойлогдсон 

судалгааны ажлыг Хорооны газар хэлтсийн 

дарга нарын хурлаар хэлэлцэж захиалах 

судалгааны ажил, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх 

хугацаа, санхүүжилтийн хэмжээг эцэслэн 

тогтоож Хорооны даргын тушаалаар батална. 

3. Батлагдсан судалгааны дэлгэрэнгүй ажлын 

даалгавар буюу TOR-ыг дараах бүтэцтэйгээр 

боловсруулах. Үүнд: 
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Танилцуулга: Бодлогын судалгааг хэрэгжүүлэх 

шаардлага  

Нэг хуудсанд багтаан бодлогын судалгааны 

талаар, түүнийг хэрэгжүүлэх үндэслэлийн талаар 

болон сэдэвт хамаарагдах агуулгын талаар 

танилцуулга бэлдэнэ. Сэдвийн хүрээнд бодлогын 

болон нийгэм эдийн засгийн хүрээнд нэн чухал 

асуудлуудыг танилцуулгатаа багтаана. Хавсралт 

гарган бусад шаардлагатай мэдээллийг оруулж 

болно.  
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Ажлын зорилго, зорилтууд 

• Бодлогын судалгааг хэрэгжүүлэх болсон зорилго 

болон зорилтуудыг дурдана. Яагаад хийх болсон 

болон хэрхэн ашиглагдах талаар мэдээллийг 

оруулах. Энэхүү зорилго зорилтууд ерөнхий чиг 

хандлагатайгаар дурдах /жагсаалт гаргаж 

тайлбарлавал сайн/. Үнэлгээний явцад нарийвчлан 
авч үзэх болно.  
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Захиалагч бодлогын судалгааг хэрхэн ашиглах 

талаарх төсөөлөл 

    Үүнд: Хэн хэрхэн энэхүү бодлогын судалгааны 

төслийг ашиглах талаар мэдээлэл оруулна. Үр дүнг 

яаж бусад асуудлуудтай уялдуулан ашиглах талаар 

илэрхийлэх. Бодлогын судалгааг ашигласнаар 

шийдвэрлэгдэх асуудлуудыг мөн жагсааж ирүүлэх. 

Бодлогын судалгааг гаргаснаар бий болох ач 

холбогдлын талаар мөн оруулах.Энэхүү мэдээллийг 

дэлгэрэнгүйгээр өгнө. 
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Бодлогын судалгааны хэлбэр, онцлог, чанарыг цар 

хүрээндээ тусгах 

Бодлогын судалгааны сэдвийнхээ онцлогийг анхааран 

явцын дунд гарч болзошгүй эрсдлүүд, боломжуудын 

талаарх дүгнэлтээ тусгана. Жишээ асуудлууд: 

• Нэн тэргүүний асуудлуудад судалгааны сэдвийн хамрах 

хүрээ юу вэ? 

• Ямар цар хүрээнд, судалгааны сэдвийн зорилго 

зорилтууд хүчинтэй байх вэ? 

• Сэдвийн хүрээнд тулгарч буй одоогийн байгаа 

таамаглалуудын талаарх мэдээлэл байгаа эсэх, 

үүнтэй уяалдсан эрсдлүүд юу вэ? Юуг анхаарах вэ? 

• Энэхүү судалгааны сэдвийн ач холбогдол нь хэр их вэ? 
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Судалгааны ажлын үр дүнтэй байдлыг тодорхойлох 

Тавигдсан зорилго зорилтуудтайгаа уялдан, хүрч болох 

үр дүнг төсөөлж үүсгэн шалгуур үзүүлэлт, асуултуудыг 

тодорхойлно. Энэхүү дүгнэлтээ төлөвлөсөн зорилго 

зорилтуудынхаа хүрээнд системчилсэн байдлаар гаргах 

нь зүйтэй.  

• Хүрч болох хамгийн дээд хэмжээний үр дүнд анхаарлын 

төвийг өгөх.  

• Энэхүү судалгааны сэдвийг хэрэгжүүлснээр 

стратегийн ач холбогдол болон түүний үр дүнгийн 

талаар үнэлж үзэн шалгууруудыг үндэслэх 
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Үргэлжлэл 

• Бусад төрийн байгууллага болон бусад 

байгууллагатай ярилцах болон санал бодол 

солилцож байхдаа гарч байсан болох асуудлуудыг 

мөн тусгах боломжтой эсэхийг дүгнэн оруулах. 

• Сэдвийн хүрээнд гарч тулгарч болох асуудлуудын 

төсөөллийн үндсэн дээр шалгуур бий болгох 

Бодлогын судалгааны ажлын үр нөлөө 

Энэхүү бодлогын судалгаа нь зорилго зорилтондоо 

ямар хэмжээнд хүрэх боломжтойг үнэлэн дүгнэх. Энэ 

судалгааг хийлгэснээр хэрхэн бодлогын шийдвэрт 

нөлөөлж болох талаар дүгнэж шалгуур асуултуудыг 

бэлдэх. 
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Үргэлжлэл 
Тодорхойлсон шалгуур асуултууд дээр үндэслэн үүрэг 

даалгавруудын жагсаалтыг нэн түрүүнд анхаарч 

Бодлогын судалгаанысэдвийнхээ хүрээнд тохируулах. 

Жишээ нь дор дурдсанаар үлгэрчлэн, зөвлөхийн 

гүйцэтгэх үүрэг даалгавруудын жагсаалтыг тодорхой 

гаргаж болно: /хариулагдах ёстой асуултуудад 

үндэслэн/ 

Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч нь доорх үүрэг 

даалгавруудыг гүйцэтгэнэ: 

• Даалгавар 1: 

• Даалгавар 2: 

• Даалгавар 3: г.м. 
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Арга/ Аргачлал 

Шаардлагатай бол энэхүү Бодлогын судалгааг 

явуулахад зайлшгүй шаардлагатай арга аргачлалыг 

оруулж өгнө үү. Үүнд: ярилцлага, асуулгууд гэх мэт 

сэдвээс хамаарсан янз бүрийн арга аргачлал байж 

болно. Тухайн Бодлогын судалгаатай холбоотой арга 

аргачлалыг онцгойлон сонгох, эсвэл анхаарах 

шаардлагатай зүйлс байж болох юм.  
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Бодлогын судалгааны хүрэх үр дүнгийн төсөөлөл 

Бодлогын судалгааг хэрэгжүүлснээр бий болох эцсийн 

үр дүнгийн төсөөллийг жагсаалтаар гаргах. Энэхүү 

жагсаалт нь дээр дурьдсан  Бодлогын судалгааны цар 

хүрээний шалгуур асуултуудад хариулагдсан байдалтай 

шууд холбоотой юм. Доорх хэлбэрээр гарцыг жагсаан 

бичнэ үү: 

• Үр дүнгийн гарц 1: 

• Үр дүнгийн гарц 2: 

• Үр дүнгийн гарц 3: 
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Бодлогын судалгааны хэрэгжих үе шат 

Бодлогын судалгааны хэрэгжих үе шатыг цаг хугацааны 

хүрээний хувьд гэхээсээ илүүтэйгээр агууламжийн 

гүйцэтгэлийг цаг хугацааны хуваарьтай хослуулан 

гаргаж өгвөл сайн. Энэхүү хэсэгт  Бодлогын судалгааны 

цар хүрээтэй холбоотойгоор ерөнхий хэрэгжих үе шатыг 

тоймлоно. 

4. Тендерийн баримт бичиг боловсруулах, 

холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагаас 

зөвшөөрөл авах; 

 

 



ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖИЛ, ШИНЭТГЭЛИЙН ХОРОО 

Засгийн газрын тохируулагч агентлаг www.ndic.gov.mn 

5. Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 

a) Дэлгэрэнгүй жагсаалт үүсгэх 

Тендерийн урилгыг өдөр тутмын хэвлэл, мэдээллийн 

хэрэгслээр олон нийтэд зарласнаар зөвлөх багуудын 

ирүүлсэн хүсэлтийг үндэслэн дэлгэрэнгүй жагсаалтыг 

үүсгэнэ. 

b) Хураангуй жагсаалт үүсгэх 

Үнэлгээний хороо хуралдан дэлгэрэнгүй жагсаалтад 

багтсан зөвлөхүүдийн чадварыг харгалзан онооны 

зарчмаар шалгаруулан 3-аас доошгүй зөвлөхийг 

хураангуй жагсаалтад үлдээнэ. 
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c) Техникийн болон санхүүгийн санал бэлтгэх 

Хураангуй жагсаалтад багтсан 3-аас доошгүй зөвлөх баг 

захиалагчийн боловсруулсан тендерийн баримт бичгийн 

дагуу технийкийн болон санхүүгийн санал бэлтгэнэ. 

d) Техникийн болон санхүүгийн саналыг үнэлэх 

Үнэлгээний хороо хуралдан зөвлөх багуудаас ирүүлсэн 

техник болон санхүүгийн саналуудыг үнэлнэ. Захиалагч 

хурлаар хамгийн сайн үнэлэгдсэн техникийн болон 

санхүүгийн санал бэлтгэсэн зөвлөх багт гэрээ байгуулах 

эрх олгоно 
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6. Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах; 

Хамгийн сайн үнэлэгдсэн зөвлөх багтай захиалагч 

гэрээний хэлэлцээр хийж, судалгааны тайлангийн 

хуваарь, гэрээний заалтыг хэлэлцэн зөвшилцсөний 

үндсэн дээр гэрээ байгуулагдана. 

7. Тайланг хүлээн авах, явцын болон эцсийн 

тайлангийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулах; 

Хорооны даргын тушаалаар байгуулагдсан Тайлан 

хүлээн авах ажлын хэсэг гэрээнд заасан хуваарийн 

дагуу зөвлөх багуудын бэлтгэсэн тайланг хүлээн авах 

ба холбогдох салбарын яам, агентлаг, судалгааны 

байгууллагуудын төлөөллийг байлцуулан тайлангийн 

хэлэлцүүлгийг зохион байгуулдаг. 
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8. Бодлогын судалгааны эцсийн тайланг хорооны 

даргын зөвлөлөөр хэлэлцэх 

Тайлан хүлээн авах ажлын хэсгийн хангалттай гэж 

үнэлсэн Бодлогын судалгааны эцсийн тайланг Хорооны 

даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж хүлээн авах 

эсэхийг шийдвэрлэнэ. 
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Анхаарал тавьсанд баярлалаа 


