
СУДАЛГААНЫ БҮТЭЭЛИЙН УРАЛДААНД УРЬЖ БАЙНА 

[English version below] 

ҮНДЭСЛЭЛ 

Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ) нь 1991 оноос хойш өнөөг хүртэл Монгол Улсын хамгийн том 
олон талт хөгжлийн түнш байсаар ирсэн. Энэ онд Монгол Улс АХБ-нд гишүүнээр элссэний 
30 жилийн ой тохиож буйтай холбогдуулан тус банкнаас хамтран ажиллагч талуудаа 
оролцуулан хамтын ажиллагааны түүхээ эргэн харж, ололт амжилтаа бататган, 
хуримтлуулсан туршлага, сургамжаа хуваалцан, цаашдын түншлэлийн зорилгоо 
тодорхойлох арга хэмжээнүүдийг бүтэн жилийн турш зохион байгуулж байгаа юм. Энэ 
хүрээнд АХБ судалгааны бүтээлийн уралдаан зарлаж байна.  

ЗОРИЛГО 

Энэхүү уралдаан нь өндөр чанартай судалгааны бүтээлүүдийг дэмжих, АХБ-ны цаашдын үйл 
ажиллагаанд тэдгээр судалгаанаас тусгах, сонгогдсон сэдвүүдийн хүрээнд ирээдүйд 
чиглэсэн хэлэлцүүлэг өрнүүлэх зорилготой юм.   

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ 

АХБ-наас 2021-2024 онд Монгол Улстай хамтран хэрэгжүүлэх Түншлэлийн стратегид 
КОВИД-19 цар тахлын хямралыг даван туулах,  хүртээмжтэй, тогтвортой өсөлтийг хангах бат 
бөх суурийг бий болгоход Монгол Улсад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор бодлогын шинэчлэл 
болон институцийн чадавхыг хөгжүүлэх, мэдлэгийг бэхжүүлэх, Засгийн газрын болон хувийн 
хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж ажиллахаар тусгаад байгаа юм. Энэ хүрээнд АХБ нь 
дараах стратегийн 3 чиглэлд төвлөрнө. Үүнд:  

(i) Нийгмийн хүртээмжтэй хөгжил ба эдийн засгийн боломжийг дэмжих,
(ii) Өрсөлдөх чадвар, төрөлжилтийг дэмжих уур амьсгалд тэсвэртэй дэд бүтцийг

бүрдүүлэх,
(iii) Тогтвортой, ногоон, уур амьсгалын мэдрэмжтэй хөгжлийг цогцлоох даван туулах

чадварыг нэмэгдүүлэх.

Энэ хүрээнд дээр дурдсан стратегийн 3 чиглэлийн нэгийг сонгож ирээдүйг харсан, салбар 
хоорондын өргөн хүрээний сэдвүүдийг хамарсан, онолын болон практик судалгааны бүтээл 
ирүүлэхийг урьж байна. Судлаачид үндсэн 3 чиглэлийн хүрээнд дараах сэдвүүдээс нэг эсвэл 
хоёрыг сонгох боломжтой (зөвхөн эдгээр сэдвээр хязгаарлахгүй).  

СУДАЛГААНЫ СЭДВҮҮД 

1. Нийгэм-эдийн засгийн хөгжил
 КОВИД-19 цар тахлын хямралын дараах нийгэм-эдийн засгийн сэргэлт
 Эрүүл мэндийн салбарын тулгамдсан асуудлууд, шинэчлэл



 Ажлын байрыг хамгаалах, нэмэгдүүлэх болон ур чадварыг хөгжүүлэх
 Нийгмийн хамгаалал
 Боловсролын хүртээмж, чанар
 Макро эдийн засгийн менежмент болон даван туулах чадвар
 Санхүүгийн салбарын тогтвортой байдал, шинэчлэл
 Бизнесийн таатай орчин, хувийн хэвшлийн хөгжил

2. Дэд бүтцийн хөгжил
 Бүс нутгийн холбоос, тээвэр, ложистик, худалдааг хөнгөвчлөх хөрөнгө оруулалт
 Дэд бүтцийн хөгжил болон экспорт/эдийн засгийн өрсөлдөх чадварын уялдаа холбоо
 Хот, хөдөөгийн холбоосыг сайжруулах
 Дэд бүтцийн төслүүдийн хөрөнгө оруулалтын үр ашиг
 Хот байгуулалт
 Бүс нутгийн хамтын ажиллагаа

3. Ногоон хөгжил
 Тогтвортой хөдөө аж ахуйн бизнес болон үнэ цэнийн ногоон сүлжээ
 Ногоон санхүүжилт Монгол улсад
 Тогтвортой аялал жуулчлал
 Сэргээгдэх эрчим хүч
 Усны нөөц, бэлчээр болон нийтийн нөөцийн менежмент
 Байгаль орчны болон гамшгийн эрсдлийн удирдлага

Судлаачид сонгосон сэдвээ коронавируст цар тахлын одоогийн нөхцөл байдалтай холбож, 
цар тахлын нөлөө болон боломжийг тусган шинжлэхийг санал болгож байна.  

УРАЛДААНЫ ДҮРЭМ 

 Өгөгдсөн сэдвийн хүрээнд байх: Судалгааны бүтээл нь өгөгдсөн чиглэл, сэдвийн
хүрээнд бичигдэж, асуудлыг Монгол Улсын үндэсний хэмжээнд авч үзсэн байна. 

 Судлаачийн харьяалал: Харьяалал болон оршин суугаа газрыг үл харгалзан бүх
судлаачид, эрдэмтэд оролцох боломжтой.

 Хамтарсан судалгаа: Нэгээс илүү судлаач хамтарч оролцох боломжтой. Хоёр болон
түүнээс дээш тооны судлаач хамтарч оролцож, шагналт байранд шалгарсан
тохиолдолд мөнгөн шагналыг багт нь олгоно.

 Олон бүтээлээр оролцох: Нэг судлаач нэгээс илүү судалгааны бүтээлээр
уралдаанд оролцох боломжтой.

 Судлаачийн эх бүтээл: Судалгаа нь өмнө давтагдаагүй эх судалгаа байх бөгөөд
өөрийн хийсэн бүтээл байх ёстой. 2019 оны нэгдүгээр сараас хойш нийтлэгдсэн
судалгааны бүтээлүүдийг уралдаанд оролцуулж болох бөгөөд ингэхдээ судалгааны
бүтээлийг уг удирдамжийн дагуу шинэчилсэн байх шаардлагатай.

 Хүлээн авах: Зөвхөн бүрэн гүйцэтгэсэн судалгааны бүтээлийг хүлээн авна.
Судалгааны бүтээлийн хураангуй эсвэл бүрэн бус судалгааны бүтээлийг үнэлгээнд
оруулахгүй.

 Хэл: Судалгааны бүтээл нь англи эсвэл монгол хэл дээр бичигдсэн байна.
 Арга зүй: Тохиромжтой статистикийн дата дүн шинжилгээ хийгдсэн байх

шаардлагатай. Эконометрик болон эмпирик баримтуудтай судалгаа болон
мэргэжлийн шүүмж бүхий судалгаа байвал илүү тохиромжтой. Томоохон хэмжээний
статистикийн дата агуулсан судалгааны бүтээлийн хувьд тэдгээр мэдээллийг хүснэгт,
графикаар оруулбал зохино.

 Тоо мэдээлэл: Судалгаанд АХБ (www.adb.org), Үндэсний статистикийн хороо болон
бусад байгууллага (Монгол банк, Засгийн газрын агентлагууд гэх зэрэг), олон улсын
байгууллага (ОУВС, Дэлхийн банк, ДЭМБ, НҮБ болон бусад)-ын нийтэлсэн тоон
мэдээллийг ашиглахыг зөвлөж байна.  Ашигласан тоо мэдээлийн талаар судалгааны
тайланд тайлбар оруулсан байх шаардлагатай.



 Судлагдсан байдлын тойм: Сонгосон сэдвийн хүрээнд өмнө хийгдсэн судалгааны
бүтээлүүдийн тоймыг оруулна.

 Илтгэл: Шагналт байранд шалгарсан судлаачдыг Монгол Улс, АХБ-ны түншлэлийн
30 жилийн хүрээнд 2021 оны аравдугаар сард зохион байгуулагдах Эрдэм
шинжилгээний бага хуралд оролцож, илтгэл тавихыг урина.

 Хүчингүйд тооцох: Хэн нэгний бүтээлээс хуулбарласан судалгааны бүтээлийг
үнэлгээнд оролцуулахгүй.

СУДАЛГААНЫ БҮТЭЭЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА 

Хэмжээ: Судалгааны бүтээл нь мөр хоорондын зайг 1-ээр тохируулсан 40-өөс дээшгүй 
хуудастай байна. Хуудасны тоонд бүх хүснэгт, график, ном зүй болон хавсралтууд багтана. 

Бүтэц: Судалгааны бүтээл нь дараах бүтэцтэй байна. Үүнд: хураангуй, оршил, судлагдсан 
байдлын тойм, үндсэн бүлэг (1, 2, 3 гэх зэрэг), ашигласан тоо мэдээллийн тайлбар, арга 
зүй, судалгааны үр дүн, дүгнэлт, зөвлөмж, ном зүй.  

Бүрдлүүд: 

 Судлаачийн мэдээлэл (хамтарсан судлаачийн мэдээлэл): нэр, байгууллага, хаяг,
имэйл

 Хураангуй
 Оршил
 Судлагдсан байдлын тойм
 Үндсэн бүлэг (судлаач хэд хэдэн бүлэг болон дэд бүлгүүдэд хувааж болно).

Ашигласан тоо мэдээллийн тайлбар, арга зүй, загвар хөгжүүлэлт, эмпирик баримт,
судалгааны үр дүн зэргийг энэ хэсэгт багтаана.

 Дүгнэлт
 Бодлого/үйл ажиллагааны зөвлөмж
 Ном зүй

Хэлбэр, загвар: 

 Arial фонт 11 хэмжээтэй;
 Хуудасны бүх талаас 2.5 см зай авах;
 Мөр хоорондын зай 1-ээр авах;
 Бүх хүснэгт болон графикуудыг засварлаж болох байдлаар илгээх;
 Хүснэгт болон график нь:

o График болон графикийн гарчиг нь өөр өөр мөрөнд байна (графикийн гарчигийг
дотор нь бичихгүй).

o Хүснэгт, графикийн бүрэн эх сурвалжийг бичнэ (судлаачийн өөрөө бэлтгэсэн
график, хүснэгтэд хамаарахгүй).

o Товчилсон үгсийн тайлбарыг анх хэрэглэгдсэн хэсэгт нь хаалтанд бичнэ. Жишээ
нь: гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт (ГШХО).

o 1000-тын оронтой тоо бичихдээ таслал хэрэглэнэ. Жишээ нь, 45,000 гэж бичнэ.
Мөн бутархай тоо бичихдээ цэг тавина. Жишээ нь, 37,5% гэж бичилгүй 37.5% гэж
бичнэ.

Эшлэл болон ном зүйн шаардлагыг хавсралтаас үзнэ үү. 



БҮТЭЭЛ ХҮЛЭЭН АВАХ 

Бүтээлийг 2021 оны 9-р сарын 20-ны өдрийг дуустал gganzorig@adb.org имэйл хаягаар 
хүлээн авна. Бүтээлээ ирүүлэхдээ имэйлийн гарчиг хэсэгт “Судалгааны бүтээлийн 
уралдаанд” гэж хаяглана уу. Имэйлд дараах мэдээллийг оруулна. Үүнд:  

● Судлаачийн нэр/нэрс
● Байгууллага
● Утасны дугаар
● Судалгааны бүтээлийн гарчиг
● Имэйлийн СС хэсэгт хамтарсан судлаачдын хаягийг оруулна.

Судалгааны бүтээлийг MS Word (DOCX) файлаар хавсаргаж ирүүлнэ. 

ШАЛГАРУУЛАЛТ 

Үнэлгээний баг нь АХБ-ны мэргэжилтнүүд болон салбарын туршлагатай экспертүүдээс 
бүрдэнэ.  

Судалгааны бүтээлүүдийг ач холбогдол, баримтын чанар, эх бүтээл, дата дүн шинжилгээ 
болон судалгааны асуулт гэсэн шалгуураар үнэлнэ.  Үүнд: 

Шалгуур Эзлэх хувь 

АХБ-ны үйл ажиллагаанд үзүүлэх болон бодлогын ач 
холбогдол   
Судалгааны бүтээл нь бодлого боловсруулалт эсвэл АХБ-ны 
үйл ажиллагаанд практик чухал ач холбогдолтой байх 

25 

Баримтын чанар 
Онол, үзэл баримтлал, дүгнэлтийн талаар дүн шинжилгээ 
хийсэн байдал, дэвшүүлсэн санаа болон хэлэлцүүлгийн чанар, 
нийцэл 

20 

Эх бүтээл 
Судлаачийн өөрийн судалгаа болон таамаглал, саналд 
үндэслэх 

20 

Дата дүн шинжилгээ 
Зөв зүйтэй судалгааны арга зүй ашиглаж, чанартай үр дүн 
гаргасан байх, мөн судлаач үр дүнг оновчтой тайлбарлаж 
дүгнэсэн байх  

20 

Судалгааны асуулт болон судалгааны загвар 
Уншигчдад зорилгоо тодорхой илэрхийлсэн байх. Судалгааны 
бүтээлийн бүтэц, загвар нь судалгааны асуултад хариулт 
өгөхүйц байх.  

15 

Шагналын эздийг 2021 оны аравдугаар сард тодруулж, Эрдэм шинжилгээний бага хуралд 
урина.   



ШАГНАЛ 

1. Тэргүүн байр: шилдэг нэг бүтээлд 5,000,000 төгрөг
2. Дэд байр: нэг бүтээлд 4,000,000 төгрөг
3. Гуравдугаар байр: нэг бүтээлд 3,000,000 төгрөг
4. Тусгай байр: нэг бүтээлд 1,000,000 төгрөг

Шагналт байрт шалгарсан бүтээлүүдийг АХБ-ны цуврал хэвлэлд нийтэлнэ. 

ОЮУНЫ ӨМЧ 

Уралдаанд бүтээлээ ирүүлсэн оролцогч уг бүтээлийг тухайн оролцогчийн өөрийн эх бүтээл 
бөгөөд хэн нэгний бүтээлээс хуулбарлаагүй, аливаа хувь хүн болоод хуулийн этгээдийн 
оюуны өмчийн эрхийг зөрчөөгүй хэмээн нотолсон гэж үзнэ.  

АХБ энэхүү уралдаанд ирүүлсэн судалгааны бүтээлүүдийг уралдааны зорилгын хүрээнд 
хуулбарлах эрхтэй.  

АХБ энэхүү уралдааны ялагчдын мэдээллийг ирүүлсэн бүтээлийн хамт өөрийн веб хуудас, 
хэвлэл, баримт бичиг, бусад хэрэгсэл дээр тавих, дурдах эрхтэй.  

УРАЛДААНЫГ ЦУЦЛАХ, ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ 

АХБ нь уралдааныг цуцлах, мөн өөрчлөлт оруулах эрхтэй.  

АХБ уралдаанд ирүүлсэн аливаа бүтээлийг хүлээж авахаас татгалзах эрхтэй. 

Оролцогч нь уралдаанд бүтээлээ ирүүлснээр тэмцээний бүх дүрэм, шаардлагатай танилцаж, 
хүлээн зөвшөөрсөн гэж үзнэ.  

Оролцогч нь уралдаанд бүтээлээ ирүүлснээр өөрийн мэдээллийг энэхүү уралдааны хүрээнд 
ашиглаж болохыг хүлээн зөвшөөрсөн гэж үзнэ.  

АХБ нь бүтээл ирүүлэхтэй холбоотой гарсан аливаа зардлыг хариуцахгүй. 

Энэхүү удирдамжид заасан аливаа зүйл, заалт нь АХБ-ыг байгуулах гэрээ болон бусад 
Монгол Улсын хууль тогтоомж, олон улсын гэрээ хэлэлцээрээр баталгаажсан АХБ-ны эрх 
ямбыг хөндөхгүй болно.   

*************************************** 

Уралдааны талаар тодруулах зүйл байвал АХБ-ны Гадаад харилцааны мэргэжилтэн 
Г.Гантуяатай (gganzorig@adb.org) холбогдонo уу. 

Судалгааны бүтээл ирүүлэхээр сонирхож буй танд баярлалаа. 

Aмжилт хүсье! 



Хавсралт 

Ишлэл, Ном зүй 

Англи хэл дээрх судалгааны бүтээл: 

In-text references should look like this: 

 The demand for apples has been in decline for the last seven years (Motts 2001; Jones
2007; Smith, Johnson, and Motts 2006). OR

 Motts (2001) notes that the demand for apples has been in decline for the last seven
years.

In-text citations and reference list items must correspond (i.e., name, spelling, and year). 

 Ensure that people’s names are spelled correctly.
 Follow the “First name Family name” format (e.g., Hideyoshi Takada).

Reference list citations should generally conform to the following formats: 

Book: 

Schwartz, J. B., and B. Loevinsohn. 1999. Financing Immunization in Cambodia, Lao 
PDR, and Viet Nam. Manila: ADB.  

Chapter in an edited volume: 

Brooks, D., and D. Roland-Holst. 2007. How Financial Multilateralism can Increase 
Sustainable Output, Employment, and Income in the Pacific Region. In Static and 
Dynamic Consequences of a KORUS FTA, edited by W. Koo and R. Zhuang. Seoul: 
Korea Economic Institute.  

Journal article: 

Menon, J. 2007. Bilateral Trade Agreements. Asian-Pacific Economic Literature 21(2): 
29–47.  

Online source: 

Berthelsen, J. 2008. A Tale of Two Devastated Countries. Asia Sentinel. 13 May. 
http://www.asiasentinel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1196&Itemid
=31 (accessed 12 August 2008).  

For more information on writing style manual please refer to the following note on ADB’s 
Handbook of Style and Usage for English papers:  

 https://www.adb.org/sites/default/files/page/436131/adbi-style-notes.pdf 



Монгол хэл дээрх судалгааны бүтээл: 

Ишлэлийн хувьд дараах форматыг баримтална. Үүнд: 

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

Бусдын бүтээлээс бүтэн өгүүлбэр авч ашиглаж байгаа тохиолдолд тэр нь 40 үгээс 
хэтрэхгүй ба тухайн өгүүлбэрийг хашилтанд хийнэ. Эх үүсвэрт зохиогчийн нэр, оныг 
дурдахаас 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).

Ашигласан материалын хувьд дараах форматыг баримтална. Үүнд: 

Ном:  

 Gujarati, D. 2004, Basic Econometrics, The McGraw Hill companies, New York.
 Цэвэлмаа. Х. 2000, Менежментийн Эдийн Засаг, Жиком Пресс ХХК, Улаанбаатар.

Номын бүлэг: 

 Bernstein, D. 1995, “Transportation planning” in The Civil Engineering Handbook, ed.
 Лувсандорж. П. 2007, “Шилжилтийн үр дүн, хөгжлийн хандлага”, Монгол Улс Зах

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

Өгүүллэг: 

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

 Наранчимэг. Л. 2007, “Санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээний арга зүй”,
Эдийн Засаг: Онол, Практик, No276(17), х. 41-51.

Электрон эх үүсвэр: 

 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

 Монгол Банк 2008, Улирлын Мөнгөний Тойм. Электрон эх үүсвэр:
http://www.mongolbank.mn/web/guest/publication/mreview_mn?id=a-qr08-07mn

[English version below] 



CALL FOR PAPERS

OVERVIEW 

The Asian Development Bank (ADB) has been Mongolia’s largest multilateral development partner 
since 1991, supporting the country’s development priorities and developing a strong relationship 
with key stakeholders in Mongolia. The year 2021 marks the 30th anniversary of the ADB—
Mongolia partnership. To ensure successes are well understood and that lessons are learnt, ADB 
plans to commemorate the anniversary through a series of events and activities that will aim to 
trigger innovation and knowledge sharing to further deepen and broaden the relationship. As part 
of the commemoration, ADB Mongolia Resident Mission (MNRM) is organizing a research paper 
competition. 

PURPOSE 

The award aims to promote high quality research, encourage research inputs for future ADB 
operations, and enable a forward-looking discussion on selected topics.  

THEMES 

ADB’s Country Partnership Strategy 2021-2024 for Mongolia will support sovereign and non-
sovereign investments, structural reforms, institutional capacity, knowledge development to help 
Mongolia’s recovery from the COVID-19 crisis and lay resilient foundations for inclusive and 
sustainable growth. To achieve this, ADB will focus on three strategic priorities:  

(i) fostering inclusive social development and economic opportunity,
(ii) developing climate resilient infrastructure to drive competitiveness and diversification, and
(iii) improving resilience for sustainable, green and climate conscious development.

In this regard, ADB invites research papers focusing on forward-looking aspects of one of the three 
strategic priorities and from a wide variety of interdisciplinary, theoretical, and pragmatic 
perspectives. We recommend addressing one or two of the following topics (but not limited by the 
below) under the chosen priority theme: 

TOPICS 

1. Socio-Economic Development
 Socio-economic recovery from the COVID-19 crisis
 Health sector issues and reforms
 Job protection and creation, and skills development
 Social protection
 Access to and quality of education
 Macroeconomic management and resilience
 Financial sector stability and reform
 Business enabling environment and private sector development.



2. Infrastructure Development 
 Investing in connectivity, transport, trade facilitation and logistics 
 Linkages between infrastructure development and export/economic competitiveness 
 Strengthening rural-urban linkages 
 Investment efficiency of infrastructure projects 
 Urban development 
 Regional cooperation and integration. 

 
3. Green development 

 Sustainable agribusiness and green value chains 
 Green financing in Mongolia 
 Sustainable tourism 
 Renewable energy 
 Water resource, pasture, and management of public goods 
 Environmental and disaster risk management. 

 
We encourage authors to link analysis of selected topics with the current COVID-19 pandemic 
situation. In overcoming the pandemic in the discussion, we welcome analysis, including the impact 
and/or opportunities arising from this situation.  
 
AWARD COMPETITION RULES 
 

 Adherence to the topics: Papers need to adhere to the stated themes and topics and may 
consider issues at the Mongolian national level. 

 Author status: All researchers and scholars are eligible to participate. The award 
competition is open to all nationals, regardless of place of current residence.  

 Co-authorship: Papers written by more than one author are permitted. Co-authored or 
multiple-authored winners will share the specified monetary awards.  

 Multiple submissions: Multiple papers entered by an author, whether as a sole author or 
as co-author, are acceptable. 

 Originality: Each paper must be an original analysis and must be the author’s own work. 
Papers which have already been published (after January 2019) are eligible, but must be 
updated according to the guidelines.  

 Eligibility: Full papers are eligible only. Extended abstracts or incomplete papers will not 
be considered for evaluation.  

 Language: Papers should be written either in English or Mongolian language.  
 Method: Appropriate statistical data analysis must be conducted. Papers with econometrics 

and empirical evidence, and peer reviews are highly recommended. If the paper contains a 
large statistical data, consider putting them into tables or figures.  

 Data: Authors are encouraged to use data published by ADB (www.adb.org), official data 
published by the National Statistics Office and other entities (Bank of Mongolia, 
Government agencies etc.) and international organizations (IMF, World Bank, WHO, UN 
and others). Data should be appropriately described in the paper.  

 Literature review: Each paper should contain a literature review of the previous studies. 
 Presenting: Authors of shortlisted papers will be invited to present at the Research 

Conference during the main event for the 30th anniversary of the ADB–Mongolia 
partnership in October 2021.  

 Disqualification: Plagiarism will result in a disqualification.  
 

 
REQUIREMENTS 

Length: The research paper should be no longer than 40 pages, single spaced. Page limits 
include all charts/graphs, references, and any appendices.  



Structure: The research paper should have the following structure: abstract, introduction, 
literature review, main sections (1, 2, 3 etc.), including data description and methodology, 
research outcomes, conclusions, recommendations for future studies, and references. 

Elements:  

 Author information (including co-authors): name, affiliation, address and email 
 Abstract 
 Introduction 
 Literature review 
 Main text (split into various sections with headings and sub-headings chosen by the author), 

including data description, methodology, model development, empirical evidence, research 
outcomes etc. etc. 

 Conclusions 
 Policy/operational recommendations 
 References 

Format and Style:  

 Font should be Arial — font size 11; 
 Margins of 2.5 cm all around; 
 Single spaced; 
 All figures and tables must be submitted in an editable format;  
 For figures and tables: 

o Titles of figures and the actual figures must be in separate cells (i.e. the title is not 
included inside the figure). 

o Complete sources for all tables and figures must be included (exception: tables/figures 
based on author’s own calculations). 

o Acronyms and abbreviations should be written out in full on first usage with abbreviation 
in parentheses directly following, e.g., foreign direct investment (FDI). 

o Numbers in the thousands should include a comma (e.g., 45,000). Periods should be 
used to show decimals (e.g., 37.5% NOT 37,5%).  

Requirements for citations and references can be found in the Attachment.  
 
SUBMISSION 
 
All papers must be submitted by email to gganzorig@adb.org no later than 20 September 2021. 
Late submissions will not be considered. Please indicate “Academic Research Paper Award” in 
the subject line of your email. Email must include the following details:   
 

 Author’s name/names 
 Affiliation(s) 
 Phone number(s) 
 Title of the paper 
 Copy all co‐authors in the email. 

Papers must be submitted in MS Word (DOCX) format. 

 
 
 
 



EVALUATION 

An Evaluation Committee will be comprised of ADB staff and recognized sector experts.  

Papers will be scored on their significance, quality of argument, originality, data analysis, and 
research question and design as follows: 
 

Criteria Weight 

Significance of the research on policy or ADB operations 
Research may have significant practical contributions to policy or 
ADB operations   

25 

Quality of argument  
Quality of argument, critical analysis of concepts, theories and 
findings, consistency, and coherency of debate  

20 

Originality 
Based on author’s original research and thesis 

20 

Data analysis 
Applies sound methodology and achieve high quality results, and 
the author discusses results appropriately 

20 

Research question and research design 
The research should be clear in informing the reader of its aims. 
The overall research design should be suitable to answer the 
research question.  

15 

 
Award winners will be notified in October 2021 and invited to present their research work during 
the research conference. 
 
PRIZE 
 

1. Grand prize: MNT 5,000,000 for one winner/team  
2. First runner-up: MNT 4,000,000 for one winner/team  
3. Second runner-up: MNT 3,000,000 for one winner/team  
4. Special recognition: MNT 1,000,000 for one winner/team  

Winning papers will be considered for inclusion in ADB’s knowledge product series.  

INTELLECTUAL PROPERTY 

Entrants affirm their papers are their own original work, have not been copied from others or from 
previous works, including their own, and do not violate intellectual property rights of any other 
person or entity. 

ADB shall have the right to make copies of all entries for purposes of this competition.  

ADB reserves the right to publish the identities and entries of the winners and the runners-up on 
its website, publications, documents, or any other dissemination medium.  

DISCLAIMER 

ADB reserves the right to cancel or modify the competition at any time at its sole discretion. 



ADB reserves the right to refuse or disqualify any entry at any time at its sole discretion. 

By entering this competition, entrants declare that they have read and accepted the competition 
rules, and agree to accept the decisions of ADB as final and binding. 

By entering this competition, entrants’ consent to have their submitted personal information used 
and retained by ADB in accordance with its rules and policies. 
 
ADB will not be liable to reimburse any expenses incurred during the preparation for the competition. 
 
Nothing in this document may be construed as a waiver of any of the privileges, and immunities 
and exemptions of accorded to the Asian Development Bank under the Agreement Establishing 
the Asian Development Bank, other instruments, or national or international laws. 
 

*************************************** 
 

For further inquiries about the competition, please send an e-mail to gganzorig@adb.org.   

Thank you for your interest in the Research Paper Award. 

Best of luck! 
 

  



Attachment  

Citations and References  

For English papers: 

In-text references should look like this: 

 The demand for apples has been in decline for the last seven years (Motts 2001; Jones 
2007; Smith, Johnson, and Motts 2006). OR 

 Motts (2001) notes that the demand for apples has been in decline for the last seven 
years. 

In-text citations and reference list items must correspond (i.e., name, spelling, and year).  

 Ensure that people’s names are spelled correctly.  
 Follow the “First name Family name” format (e.g., Hideyoshi Takada).  

Reference list citations should generally conform to the following formats:  

Book:  

Schwartz, J. B., and B. Loevinsohn. 1999. Financing Immunization in Cambodia, Lao 
PDR, and Viet Nam. Manila: ADB.  

Chapter in an edited volume:  

Brooks, D., and D. Roland-Holst. 2007. How Financial Multilateralism can Increase 
Sustainable Output, Employment, and Income in the Pacific Region. In Static and 
Dynamic Consequences of a KORUS FTA, edited by W. Koo and R. Zhuang. Seoul: 
Korea Economic Institute.  

Journal article:  

Menon, J. 2007. Bilateral Trade Agreements. Asian-Pacific Economic Literature 21(2): 
29–47.  

Online source:  

Berthelsen, J. 2008. A Tale of Two Devastated Countries. Asia Sentinel. 13 May. 
http://www.asiasentinel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1196&Itemid
=31 (accessed 12 August 2008).  

For more information on writing style manual please refer to the following note on ADB’s 
Handbook of Style and Usage for English papers:  

 https://www.adb.org/sites/default/files/page/436131/adbi-style-notes.pdf  

 

 

 



For Mongolian papers: 

Ишлэлийн хувьд дараах форматыг баримтална. Үүнд:  

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

Бусдын бүтээлээс бүтэн өгүүлбэр авч ашиглаж байгаа тохиолдолд тэр нь 40 үгээс 
хэтрэхгүй ба тухайн өгүүлбэрийг хашилтанд хийнэ. Эх үүсвэрт зохиогчийн нэр, оныг 
дурдахаас 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).  

Ашигласан материалын хувьд дараах форматыг баримтална. Үүнд:  
 
Ном:  

 Gujarati, D. 2004, Basic Econometrics, The McGraw Hill companies, New York. 
 Цэвэлмаа. Х. 2000, Менежментийн Эдийн Засаг, Жиком Пресс ХХК, Улаанбаатар.  

Номын бүлэг:  

 Bernstein, D. 1995, “Transportation planning” in The Civil Engineering Handbook, ed. 
 Лувсандорж. П. 2007, “Шилжилтийн үр дүн, хөгжлийн хандлага”, Монгол Улс Зах 

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

Өгүүллэг:  

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

 Наранчимэг. Л. 2007, “Санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээний арга зүй”, 
Эдийн Засаг: Онол, Практик, No276(17), х. 41-51.  

Электрон эх үүсвэр:  

 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  

 Монгол Банк 2008, Улирлын Мөнгөний Тойм. Электрон эх үүсвэр: 
http://www.mongolbank.mn/web/guest/publication/mreview_mn?id=a-qr08-07mn  

 
 


