
 

 

СУДЛААЧДЫН УУЛЗАЛТЫН ТЭМДЭГЛЭЛ №2 

 

 

Судлаачдын ээлжит уулзалт тавдугаар сарын 29-ний Лхагва гарагт Хууль зүйн үндэсний 

хүрээлэн (ХЗҮХ)-гийн Хуульчдын танхимд 09:30 цагаас эхэлж, 11:30 цагт өндөрлөсөн бөгөөд 20 

гаруй судлаач оролцлоо.  

Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төв (ЭЗБӨЧСТ)-ийн ерөнхий 

захирлын үүрэг гүйцэтгэгч Б.Лакшми болон энэ удаагийн уулзалтыг хамтран зохион байгуулсан 

ХЗҮХ-гийн захирал Х.Номингэрэл нар хурлыг нээв. “Судалгааны байгууллагууд хоорондоо 

мэдээлэл солилцох нь чухал бөгөөд манай хүрээлэн ч энэ тал дээр ажиллаж байгаа. Судлаачдын 

хамтын ажиллагаа, харилцан мэдээлэл солилцох байдлыг сайжруулахад чиглэсэн энэхүү 

санаачилгыг манай хүрээлэнгийн зүгээс дэмжиж ажиллана” хэмээн Х.Номингэрэл захирал хэллээ.  

Хөтөлбөрийн дагуу нэгдүгээр илтгэлийг Стратеги судалгааны хүрээлэн (ССХ)-гийн 

Европ, Хойд Америкийн аюулгүй байдлын судалгааны төвийн эрхлэгч Д.Мөнхтөр танилцуулав. 

ССХ нь Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн харъяа гэдэг утгаараа бусад судлаачдын авах 

боломжгүй хаалттай мэдээллийг авах боломжтой байдаг ч судалгаандаа маш бага ашигладаг аж. 

Хоёрдугаар илтгэлийг Хөдөлмөрийн судалгааны институт (ХСИ)-ын албаны дарга 

Ч.Чулуунцэцэг танилцууллаа. Тэрбээр судлаачдын  ээлжит уулзалтыг энэ ондоо багтааж ХСИ-д 

зохион байгуулахыг урив. Танилцуулгын дараах асуулт хариултын үеэр тус институт болон 

Санхүү, эдийн засгийн дээд сургууль (СЭЗДС) хоѐул цалингийн судалгаа хийж эхэлж байгаагаа 

мэдэв. (Ийнхүү судалгааны байгууллагууд мэдээлэл солилцсоноор давхардсан ажил хийхгүй байх, 

бие биеэ нөхөх, улмаар илүү чанартай судалгаа боловсруулах боломжтой болох юм). 

Гуравдугаар илтгэлийг Сант марал сангийн судалгааны захирал Ц.Сэргэлэн 

танилцууллаа. Тус сан үнэ төлбөргүй, олон нийтэд зориулсан судалгаа хийдэг бөгөөд 2008 оноос 

хойших судалгаа бүгд цахим хуудсанд тавигдсан байгаа. Харин тэрнээс өмнөх буюу 1995-2008 

оны судалгааг Сант марал сангаас очиж авч болох аж.  

Дөрөвдүгээр танилцуулгыг Гамшиг судлалын хүрээлэнгийн захирал Б.Баяржаргал хийсэн 

бол тавдугаар илтгэлийг УИХ-ын судалгаа шинжилгээний хэлтсийн референт Ө.Мөнхтунгалаг 

танилцууллаа. Тус хэлтсийн хувьд суурь судалгаа хийх цаг хугацаа, хүний нөөц хомс байгаа 

учраас бодлогын судалгааны чиг үүргээ салгаж байгаа аж. Энэ оноос бодлогын судалгааны 

чиглэлээр бусад судалгааны байгууллагатай гэрээгээр ажиллах Ажлын хэсэг байгуулагдсан бөгөөд 

2013 оны 9 дүгээр сард судлаачдыг урьж уулзалт хийх юм байна.  

Тавдугаар илтгэлийг СЭЗДС-ийн доктор Б.Мөнхтуяа танилцуулсан бөгөөд Монгол Улсын 

санхүүгийн системийн тогтвортой байдлын судалгааны тухай ярилаа.  

(Дээрх 5 илтгэлийн PDF хувилбарыг Танд цахим шуудангаар илгээсэн байгаа).   

Хэлэлцүүлгийн үеэр оролцогчид судалгааны байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг 

сайжруулах чиглэлээр өөрсдийн санал бодлыг хуваалцав. Тэдгээр саналыг тоймлон хүргэвэл: 

 

 



 

 

 

Б.Лакшми, ЭЗБӨЧСТ:  

Мэдээллийн сан үүсгэх нь их чухал гэдгийг өмнөх уулзалтад оролцогчид хэлж байсан, 

одоо ч ярьж байна. Тиймээс бид энэ тал дээр яаралтай ажиллах хэрэгтэй. Эхний ээлжинд манай 

Төвөөс танилцуулгын загвар гаргаад та бүхэнд явуулъя. Тэр загварын дагуу та бүхэн өөрсдийн 

байгууллага, тогтмол гаргадаг судалгаа зэргийн товч танилцуулгаа илгээвэл бид байгууллага 

бүрийн товч мэдээлэл бүхий нэгдсэн жагсаалт гаргаж болно. Бид хэдийгээр өөр өөр чиг үүрэгтэй 

боловч улсынхаа хөгжлийн төлөө үйл ажиллагаа нэгдэж явуулж байгаа. Тийм ч учраас хамтарч 

ажиллах нь чухал.  

Б.Амарсанаа, ХЗҮХ-гийн дэд захирал: 

Хурлыг нээж Х.Номингэрэл захирлын хэлсний дагуу бид та бүхэнтэй хамтарч ажиллахад 

бэлэн байна. Энэ хүрээнд:  

1. Өмнө нь  хийгдсэн судалгаануудын нэгдмэл сан үүсгэх тал дээр анхаармаар байна. 

Мэдээлэл сайн солилцохгүй бол давхардал, хуулах эрсдэл их гарахаар байна. Манай хүрээлэнгийн 

номын санд энэ төрлийн мэдээллийг нэгтгэж авах боломжтой. Эхний ээлжинд судалгааны нэр, 

агуулга, хийсэн он нь байж байхад л хангалттай гэж үзэж байна. Энэ тал дээр яаралтай нэгдэж 

ажиллах хэрэгтэй. Манай номын сан судлаачдын хувьд үргэлж нээлттэй байна.  

2. Одоо ямар байгууллага ямар судалгаа хийж байна вэ гэдэг дээр мэдээлэл солилцох 

хэрэгтэй. Энэ бол зардал байхгүй, зөвхөн зохион байгуулалтын л асуудал. 

3.  Японд судлаачдын профайл гэж байдаг. Хэн ямар судалгаа дагнаж хийдэг вэ гэдгийг 

тэндээс мэдэх боломжтой. Монголын судлаачдын профайлыг бий болгох тал дээр ажилламаар 

байна.  

Д.Мөнхтөр, ССХ:  

1. Номын сан, мэдээлэл олж авахыг хялбаршуулна гэдэг санааг маш их дэмжиж байна. Энэ 

хүрээнд нэмж хэлэхэд бүгдээрээ дундын цахим каталогтой болмоор байна. Хүн бүрт биеэр ирээд 

хэрэгтэй номоо хайх боломж байхгүй. Харин байгууллага бүр номын сангийн цахим каталогтой 

болчихоод түүнийгээ нэгтгэвэл хэрэгтэй номоо хаана байгааг нь хурдан мэдэх боломжтой болно.  

2. Маш олон залуу судлаач байна. Тиймээс бид залуучууд руу хандсан албаны бус үйл 

ажиллагаа зохион байгуулах хэрэгтэй юм болов уу. Тухайлбал, судлаачид маань нэг заал аваад 

тоглолоо гэхэд бие биетэйгээ танилцах, улмаар ажлын хүрээнд ч илүү хамтран ажиллах уур 

амьсгал бүрдэж магадгүй.  

3. Монгол хэлний нэгдмэл байдал, зөв бичих дүрмийн асуудал хүнд байна. Ялангуяа 

судалгааны байгууллагууд хэвлэмэл бүтээгдэхүүн их гаргадаг учраас энэ тал дээр анхаарах нь 

зүйтэй. Өнөөдөр өдөр тутмын сонинууд хүртэл үг үсэг, найруулгын алдаа ихтэй гарч байна. Тэгвэл 

судалгааны тайлангууд нь хэл найруулгын хувьд жишиг, загвар болж байх ѐстой болов уу. 

Тухайлбал бид Хэл зохиол судлалын хүрээлэнгээс багш урьж судлаачдадаа монгол хэлний хичээл 

заалгаж байсан. Тэгэхэд сүүлийн үед дүрмийн өөрчлөлт олон гарсан нь харагдаж байв. Тиймээс 

залуу судлаачдад монгол хэлний хичээл заах ажлыг ч зохион байгуулж болох юм. 

 

 



 

 

 

Л.Амар, Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-ны эдийн засагч:  

Судлаачдын хоорондын хамтын ажиллагааг дэмжих чиглэлээр АХБ ажиллахад бэлэн 

байгаагаа өмнөх уулзалтын үеэр хэлсэн. Ялангуяа судлаачдын хувьд хэрэгцээт мэдээллийн санг 

үүсгэх цахим хуудас бий болгох тал дээр бид дэмжлэг үзүүлэхэд бэлэн. Мөн энэ уулзалтыг 

дараагийн удаад үдээс хойш хийгээд, дараа нь танилцах арга хэмжээ зохион байгуулж ч болох юм. 

Номын сангийн хувьд байгууллага бүрт байгаа жагсаалтыг нэгтгэх нь үнэхээр үр дүнтэй гэж 

бодож байна.  

ЭЗБӨЧСТ-ийн ерөнхий захирлын үүрэг гүйцэтгэгч Б.Лакшми хурлыг хааж үг хэлэхдээ 

дараагийн уулзалт 6 дугаар сарын сүүлчийн долоо хоногт болохыг сануулаад, тэр үеэр 

оролцогчид зөвхөн байгууллага биш, тодорхой судалгааныхаа талаар танилцуулж, мэдээлэл авах, 

санал солилцох боломжтойг тэмдэглэлээ.  

 

 

 


