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Судалгааны ажлын бичиглэлд  

тавигдах шаардлага 

 
Судалгааны ажлыг дараах бичиглэлийн шаардлагад бүрэн нийцүүлэн хэвлэнэ. Үүнд: 

• Times New Roman фонтоор текстийн үсгийн хэмжээ 12pt (Монгол фонт 
ашиглахгүй байх. Судалгааны ажлын бүлэг, дэд бүлэг, хэсгийн гарчгийн хувьд 
фонт болон үсгийн хэмжээнд хязгаарлалт тавихгүй.) 

• Судалгааны ажлын үндсэн хэсэгт гарчиг, номын болон сэтгүүлийн нэр, гадаад үг 
зэрэг онцгой тохиолдлоос бусад үед Italic, Bold зэрэг хэлбэрүүдийг ашиглахгүй 
байх. Хүснэгт, график болон хавсралтуудад 12pt-ээс бага фонтын хэмжээ ашиглаж 
болно. Мөн зүүлт (footnote) бичихдээ 9pt-10pt гэсэн фонтын хэмжээ ашиглана. 

• Мөр хоорондын зай - 1.5pt (Гарчиг, хүснэгт, график, зүүлт, ашигласан 
материалын жагсаалт болон хавсралтуудад мөр хоорондын зай 1.0 pt  байна) 

• Цаасны хэмжээ A4. Хуудасны захын хэмжээсүүд: зүүн болон дээд тал-3 см, 
баруун болон доод тал-2.5 см байна. 

• Хуудсуудыг заавал дугаарласан байна. (Судалгааны ажлын нүүр хуудас, агуулга 
буюу бүтцийг харуулсан хуудас дугаарлалтад орохгүй. Хуудасны дугаарлалт нь 
абстракт буюу хураангуй бичсэн хуудаснаас эхэлнэ.) 

• Бичсэн зүйлийг хоёр талаас нь зэрэгцүүлсэн (justify) байна. 

• Цэг, таслалын дараа заавал нэг зай авсан байна. 

• Бүлэг, дэд бүлэг, хэсгүүдийн фонтын хэлбэрийг (font style) ялгаж өгсөн байна. 

• Бүлэг бүрийг шинэ хуудаснаас эхэлнэ. Аливаа бүлэг, хэсэг, дэд бүлгийн нэрийг 
хуудасны төгсгөлд бичихгүй. Гарчгийн дараа 2-оос доошгүй мөр байгаа 
тохиолдолд хуудасны төгсгөлд байж болно. 

• Бүлэг, дэд бүлэг, хэсгийн гарчгийн дараа нэг мөр авч үндсэн текстийг эхлүүлнэ. 
• Догол мөрийн эхний мөр нь өмнөх мөрөөс 6pt хэмжээтэй зайтай байна. 

• Үг, үсгийн алдааг бүрэн хянасан байна. 
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Судалгааны ажилд ишлэл, зүүлт 

ашиглах заавар 
 

Судалгааны ажил бичих явцад ишлэл, зүүлт (бусдын бүтээлээс авч ашиглаж буй санаа, 
ойлголт, тайлбар, тодорхойлолтууд зэрэг болон нэмэлт тайлбар шаардлагатай үед)-ийг 
оновчтой зөв хэрэглэнэ. Ишлэл, зүүлт бичих хэлбэрүүдээс нэгийг сонгон судалгааны 
ажлын бүх хэсэгт тухайн хэлбэрийг баримталж бичнэ. 

Ишлэл бичихдээ эх үүсвэрийг заавал бичнэ. Үүнд бусдын бүтээлийн үр дүн, санааг нэгтгэн 
тайлбарлаж байгаа бол зохиогчийн нэр болон оныг бичнэ. (Зохиогчдын нэрсийг латинаар 
бичнэ.) 

Нэг зохиогчтой бол: 

• Энэхүү таамаглалыг шалгах хоёр арга замыг санал болгосон байна (Johns, 1990). 
• Johns (1990) энэхүү таамаглалыг шалгах хоёр арга замыг санал болгосон. 

Нэг зохиогч хэд хэдэн ажилдаа дурьдсан бол: 

• Энэ таамаглалыг тэрээр хэд хэдэн удаа шалгасан байна (Johns, 1978, 1980, 1990). 

Хэд хэдэн ажилд ижил санааг дурьдсан бол: 

• Энэ ололтыг дахин шалгах оролдлогууд бүтэлгүйтсэн байна (Johns, 1978, 1980; 
Jones, 1976; Smith, 1981; Thomas, 1980). 

Нэг бүтээл хэд хэдэн зохиогчтой бол: 

• Энэхүү таамаглалыг шалгах хоёр арга замыг санал болгожээ (Johns ба Thomas, 
1991). 

• Johns ба Thomas (1990) нар таамаглалыг шалгах хоёр арга замыг санал болгосон. 

Хоёрдогч эх үүсвэрээс авч хэрэглэж байгаа бол: 

• Johns (1980, Stevens, 1988-д дурьдсанаар) энэ таамаглалыг шалгасан байна. 

Бусдын бүтээлээс бүтэн өгүүлбэр авч ашиглаж байгаа тохиолдолд тэр нь 40 үгээс 
хэтрэхгүй ба тухайн өгүүлбэрийг хашилтанд хийнэ. Эх үүсвэрт зохиогчийн нэр, оныг 
дурьдахаас гадна хуудасны дугаарыг заавал тэмдэглэнэ. Тухайлбал, 

• “Энэхүү таамаглалыг шалгасан хэд хэдэн тохиолдлууд байгаа хэдий ч тэдгээр нь 
тохиромжгүй аргуудыг ашигласан байсан” (Johns, 1981, х. 32). 
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Зүүлт (footnote) бичихдээ тухайн тодотгол оруулж буй текст ба тэмдэглэл нь нэг хуудсанд 
байх талаар анхаарна. Хэрвээ тэмдэглэл нь тухайн хуудсанд багтахгүй бол дараагийн 
хуудас руу шилжүүлж болно. 

Хүснэгт болон графикуудад дүрсэлж буй материал, тоон өгөгдлийн эх үүсвэрийг заавал 
дурьдана. Эх үүсвэр нь хүснэгт болон графикийн дор бичигдсэн байна. Судалгааны 
ажлын бүхий л хэсэгт дүрсэлж буй хүснэгт, графикууд оноосон гарчигтай байна. Хүснэгт, 
графикууд нь тухайн бүлэг, дэд бүлэг, хэсгийн дугааруудыг агуулсан байдлаар 
дугаарлагдана. Жишээлбэл, 

• Хүснэгт 2.2.1. ДНБ-ий өсөлт–Энэ нь судалгааны ажлын 2-р бүлгийн 2-р дэд 
бүлэг буюу хэсгийн 1-р хүснэгт бөгөөд ДНБ-ий өсөлтийг харуулсан гэсэн утгыг 
илэрхийлнэ. Дугааруудыг хооронд нь цэгээр тусгаарлана. 

Эсвэл бүлэг, дэд бүлэг, хэсгийн дугаарыг харгалзахгүйгээр зураг, хүснэгт, графикуудыг 
эрэмбэлж дугааралж болно. Жишээлбэл, 

• Хүснэгт 1. ДНБ-ий өсөлт 
Хүснэгт 2. Инфляци гэх мэт. 

Эдгээрээс аль нэг хэлбэрийг сонгох бөгөөд судалгааны ажлын туршид тухайн хэлбэрийг 
баримтална. 
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Ашигласан материалын жагсаалт 

бичих заавар 
Ном 

1. Зохиогчийн нэр (зохиогч, редактор, орчуулагч, байгууллага гэх мэт.) 

2. Хэвлэгдсэн он 

3. Бүтээлийн нэр, хэрвээ байгаа бол дэд гарчиг (italic хэлбэрээр) 

4. Цувралын дугаар 

5. Хэвлэлтийн дугаар 

6. Хэвлэлийн газрын нэр 

7. Хэвлэлийн газрын байршил 

Жишээ: 

Нэг зохиогчтой ном 

§ Gujarati, D. 2004, Basic Econometrics, The McGraw Hill companies, New York. 

§ Цэвэлмаа. Х. 2000, Менежментийн Эдийн Засаг, Жиком Пресс ХХК, Улаанбаатар. 

Хоёр буюу түүнээс дээш тооны зохиогчидтой ном 

§ Barro, R. J. & Sala-i-Martin, X. 1999, Economic Growth, MIT Press, New York. 

§ Алтанцэцэг. Б, Отгонтөгс. Б. 2000, Макро Эдийн Засаг, Жиком Пресс ХХК, Улаанбаатар. 

Редактортой ном 

§ Harriss, J., Hunter, J. & Lewis, C. M. (eds) 2003, The New Institutional Economics and Third 

World Development, Routledge Press, New York. 

§ Батнасан. Н, Жахан. С. (ред) 2006, Хүний Хөгжил, M-Bros printing ХХК, Улаанбаатар. 

Байгууллага хэвлэн гаргасан ном 

§ Australian Government Publishing Service 1994, Style Manual for Authors, Editors and Printers, 

5th edn, AGPS, Canberra. 

§ United Nations Development Program 2006, Human Development Report: Beyond Scarcity: 

Power, Poverty and the Global Water Crisis, Oxford University Press, New York. 

§ Монгол Улсын Дээд Шүүх 2005, Жилийн тайлан, Бит Пресс ХХК, Улаанбаатар. 

Цуврал ном 

§ Organization of Economic Cooperation and Development 1995, Participatory Development and 
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Good Governance, Development Cooperation Guidelines Series, Paris. 

§ Нээлттэй Нийгэм Форум 2006, Монгол Улсын Эдийн Засгийн Эрх Чөлөөний Тойм 2006: 

Институцийн хөгжил-Эдийн засгийн өсөлтийг түргэтгэх шинэтгэлийн дараагийн үе шат, 

ADMON, Улаанбаатар. 

Олон дахин хэвлэгдсэн ном 

§ McTaggart, D., Findlay, C. & Parkin, M. 1995, Economics, 2nd edn, Addison-Wesley, Sydney. 

§ Баярдаваа. С. Гансүлд. Д. 2006, Микро Эдийн Засаг, 2 дахь хэвлэл, Сэлэнгэпресс, 

Улаанбаатар. 

Номын бүлэг 

§ Bernstein, D. 1995, “Transportation planning” in The Civil Engineering Handbook, ed. 

§ W. F. Chen, CRC Press, Boca Raton. 

§ Лувсандорж. П. 2007, “Шилжилтийн үр дүн, хөгжлийн хандлага”, Монгол Улс Зах Зээлд 

номын I бүлэг, 8-48 хуудас, МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр, Улаанбаатар. 

Өгүүллэг 

1. Өгүүллэгийг зохиогчийн нэр 

2. Хэвлэгдсэн он 

3. Өгүүллэгийн нэр (тодорхойлох хашилтанд) 

4. Сэтгүүлийн нэр (italic хэлбэрээр) 

5. Сэтгүүлийн дугаар 

6. Хэсгийн дугаар 

7. Хуудасны дугаар  

Жишээ: 

Сэтгүүлийн өгүүллэг 

§ Akcay, S. 2006, “Corruption and human development”, Cato Journal, vol. 26, no. 1, pp. 29-48. 

§ Fischer, S., Sahay, R. & Vegh, C. A. 1996, “Stabilization and growth in transition economies: The 

Early experience”, The Journal of Economic Perspectives, vol. 10, no. 2, pp. 45-66. 

§ Наранчимэг. Л. 2007, “Санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээний арга зүй”, Эдийн 

Засаг: Онол, Практик, №276(17), х. 41-51. 
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Хурал, семинарын материал 

§ Ahrens, J. & Meurers, M. 2000, “Institutions, governance, and economic performance in post-

socialist countries: A conceptual and empirical approach”, 4th International Conference on 

“Institutions in Transition”, Portoroz, Slovenia. 

§ Эрдэнэчимэг. М. 2007, “Баруун бүсийн эдийн засгийн хөгжлийн тулгамдсан зарим асуудал, 

тэдгээрийг шийдвэрлэх арга зам”, Төв Азийн Шилжилтийн Эдийн Засагтай Орнуудад 

Тулгарч буй Асуудлууд, МУИС-ийн хэвлэх үйлдвэр, Улаанбаатар. 

Working Paper эсвэл Discussion Paper 

§ Chong, A. & Gradstein, M. 2004, “Inequality and institutions”, Working Paper 506 (Apr), Inter-

American Development Bank, Washington, D.C. 

§ Fischer, S. & Sahay, R. 2000, “The Transition economies after ten years”, IMF Working Paper 

WP/00/30, IMF, Washington, D.C. 

§ Gradstein, M. 2002, “Governance and growth”, CEPR Discussion Paper 3270 (Mar), London. 

§ Hyden, G. & Court, J. 2002, “Governance and development”. World Governance Survey 

Discussion Paper 1 (Aug), United Nations University, Tokyo. 

Электрон эх үүсвэр 

1. Зохиогчийн нэр 

2. Хэвлэгдсэн он 

3. Материалын нэр 

4. Хэвлэлийн газар буюу байгууллагын нэр 

5. Интернет дэх нэр буюу сайтын хаяг, холбоос (шаардлагатай бол)  

Жишээ: 

§ Annan, K. A. 1998, “Cooperating for development: Supporting good governance”, Ch 2 in 

Partnerships for global community: annual report on the work of the organization. Available at: 

http://www.un.org/Docs/SG/Report98/con98.htm 

§ Heritage Foundation 2006, 2006 Index of Economic Freedom. Available at: 

http://www.heritage.org/research/features/index/ 

§ Монгол Банк 2008, Улирлын Мөнгөний Тойм. Электрон эх үүсвэр: 

http://www.mongolbank.mn/web/guest/publication/mreview_mn?id=a-qr08-07mn 


