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ОРОЛЦООНЫ 8 ДАХЬ ШАТ БА ИРГЭДИЙН БҮЛГИЙГ ҮР ДҮНТЭЙ ЧИГЛҮҮЛЭХ НЬ

ӨМНӨХ ҮГ
Ардчилал бол туйлын зорилго биш харин түүнд хүрэх “хөгжлийн үйл явц” юм. Үүнийг Монгол
Улсын Үндсэн Хуулийн оршилд “... эх орондоо хүмүүнлэг, иргэний ардчилсан нийгмийг
цогцлуулан хөгжүүлэхийг эрхэм зорилго болгоно” гэж тодорхойлсон. Мөн “ардчилсан ёс, хууль
дээдлэх” нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим бөгөөд “засгийн эрх мэдэл ард түмний мэдэлд
байна” гэж тодорхойлсон билээ. Бид тасралтгүй үргэлжлэх ардчиллын үйл явцыг бэхжүүлэхийн
тулд ИРГЭНИЙ ОРОЛЦОО хэмээх ухагдахуунаар дамжуулан өөрсдийн оруулж буй хувь нэмэр,
туршлагыг шингээн энэ гарын авлагыг бүтээлээ.
“Иргэний оролцоо II” төслөөс 2016, 2017 онд Монгол Улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж буй
хуулиудын иргэний оролцооны зохицуулалтын хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ хийсэн. Энэ хяналт
шинжилгээгээр иргэдийн оролцоог хуулиар баталгаажуулахад ахиц дэвшил гарсан хэдий ч иргэд
хуулиар олгосон оролцооны боломжуудаа мэддэггүйгээс хангалттай ашиглаж чаддаггүйг тогтоосон.
Мөн хуулийг анхан шатанд хэрэгжүүлж буй орон нутгийн удирдлагуудад иргэдтэй хамтран
ажиллах үйл явцад дэмжлэг үзүүлэх аргачилсан туслалцаа дутагддаг болохыг олж харсан. Иймд
орон нутагт тулгамдаж буй асуудлыг иргэд оролцох замаар, хуулийг ашиглан шийдэх туршлагыг
хуримтлуулахаар 2017 оноос эхлэн ажиллаж байна.
Энэ гарын авлага нь иргэдийн бүлэг үүсээгүй байгаа орон нутгийг сонгон, зохион байгуулалтад
оруулж, үйл ажиллагааг нь тогтвортой дэмжих интерактив буюу оролцооны АРГА ЗҮЙ-д суурилан
бичигдсэн. Уг арга зүйг 2017-2019 онд Иргэний оролцоо төслийн Завханы Их-Уул, Хэнтийн
Норовлин, Дорнодын Чойбалсан сумууд болон Улаанбаатар хотын Чингэлтэй, Багануур дүүргийн
иргэдтэй ажилласан бодит туршлагад тулгуурлан боловсруулснаараа онцлог. Өөрөөр хэлбэл, хоёр
жилийн хугацаанд иргэдийн бүлэгтэй ажиллахад олж авсан сайн туршлага, сургамжид тулгуурлан
боловсруулагдсан учир ардчиллын хөрсийг бордохыг хүссэн хүн бүрт хэрэгтэй гарын авлага болсон
гэдэгт итгэж байна.
“Оролцооны 8 дахь шат ба иргэдийн бүлгийг үр дүнтэй чиглүүлэх нь” чиглүүлэгчдэд зориулсан
уг гарын авлагыг залуучуудын байгууллага хариуцан боловсруулсан нь мөн онцлог. Ардчиллыг
бэхжүүлэх цаашдын аялалд залуучуудын манлайллыг одооноос эхлэн дэмжих нь бидний хамтын
хариуцлага билээ. Иймд төслийн зүгээс Бодлогод залуусын хяналт ТББ-ыг хэрэгжүүлэгчээр
сонгосон бөгөөд иргэний оролцоог нэмэгдүүлэхэд зориулсан тус гарын авлагад залуучуудын харах
өнцөг, туршлага тусч чадсан гэдэгт итгэж байна.
Ардчиллыг бэхжүүлэх бидний үйл хэрэгт тууштай хамтран ажиллаж буй Бодлогод залуусын хяналт
ТББ-ын хамт олон болон Захирал Ц.Мандхайхатан, Т.Амарзаяа нарт талархал илэрхийлье. Мөн
2017-2018 оны төслийн зөвлөх багт ажилласан Ш.Батсүх (Удирдлагын академийн дэд захирал),
Я.Долгоржав (Удирдлагын академийн Төрийн удирдлагын тэнхимийн эрхлэгч), A.Түвшинтулга
(Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн Хууль зүйн сургалт, мэдээлэл, сурталчилгааны төвийн эрхлэгч),
В.Энхтамир (өмгөөлөгч), 2019 оны орон нутгийн зөвлөх байгууллага Оюуны Инноваци ТББ-ын
хамтын ажиллагаанд гүн талархал илэрхийлж байна.
Д.Сүнжид, Төслийн зохицуулагч
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УДИРТГАЛ
УДИРТГАЛ
ГАРЫН АВЛАГЫН ТУХАЙД
ГАРЫН
АВЛАГЫН
ТУХАЙДхууль тогтоомжийг боловсруулахаас эхлэн хэрэгжүүлж, хянах
Төрийн
аливаа
бодлого, шийдвэр,

бүхий л үйл явцад иргэдийн зохион байгуулалттай, утга учиртай оролцоог бий болгох хүсэлтэй
Төрийн аливаа бодлого, шийдвэр, хууль тогтоомжийг боловсруулахаас эхлэн
байгууллага, бүлэг, иргэдэд зориулж энэ гарын авлагыг боловсрууллаа. Тодруулбал, иргэдийн
хэрэгжүүлж, хянах бүхий л үйл явцад иргэдийн зохион байгуулалттай, утга учиртай
санаачилга үгүйлэгдэж буй орон нутагт иргэдийн бүлэг байгуулан, чадавхжуулах үйл явцыг уг
оролцоог бий болгох хүсэлтэй байгууллага, бүлэг, иргэдэд зориулж энэ гарын авлагыг
гарын боловсрууллаа.
авлагын тусламжтайгаар
чиглүүлэх
боломжтой
юм.
Тодруулбал,
иргэдийн
санаачилга
үгүйлэгдэж буй орон нутагт

иргэдийн бүлэг
байгуулан,
чадавхжуулах
үйлүр
явцыг
уг гарын
авлагын
“Оролцооны
8 дахь
шат ба иргэдийн
бүлгийг
дүнтэй
чиглүүлэх
нь”тусламжтайгаар
гарын авлага нь
боломжтой
юм. бөгөөд сургалтын жишиг хөтөлбөр, арга зүйг алхам бүрээр
үндсэнчиглүүлэх
гурван стратегиас
бүрдсэн

тодорхой
заасан. Эдгээр
дасгал,
арга
зүйг нэгбүлгийг
дор эсвэл
тусадчиглүүлэх
нь ашиглахнь”
боломжтой
байдлаар
“Оролцооны
8 дахь
шат ба
иргэдийн
үртус
дүнтэй
гарын авлага
нь
боловсруулсан
юм.
Гарын
авлагад
тусгагдсан
бүхий
л
арга
зүй
нь
интерактив
буюу
оролцооны
аргад
үндсэн гурван стратегиас бүрдсэн бөгөөд сургалтын жишиг хөтөлбөр, арга зүйг алхам
бүрээр тодорхой
тулгуурласнаараа
онцлог.заасан. Эдгээр дасгал, арга зүйг нэг дор эсвэл тус тусад нь ашиглах
боломжтой байдлаар боловсруулсан юм. Гарын авлагад тусгагдсан бүхий л арга зүй нь
Мөн чиглүүлэгчид санаа өгөх зорилгоор “Иргэний оролцоо II” төсөл гурван стратегийг орон
интерактив буюу оролцооны аргад тулгуурласнаараа онцлог.
нутагт хэрхэн хэрэгжүүлсэн туршлага, сургамжаа танилцуулсан (хавсралт 1) учир иргэдийн
Мөнажиллахдаа
чиглүүлэгчид
санаа өгөх болох
зорилгоор
II” төсөл
гурван
стратегийг
бүлэгтэй
хэрэгжүүлж
үйл “Иргэний
ажиллагаагоролцоо
урьдчилан
төсөөлөх
буюу
төлөвлөх
орон
нутагт
хэрхэн
хэрэгжүүлсэн
туршлага,
сургамжаа
танилцуулсан
(хавсралт
1) учир
боломжтой болсон гэж итгэж байна.
иргэдийн бүлэгтэй ажиллахдаа хэрэгжүүлж болох үйл ажиллагааг урьдчилан төсөөлөх
буюу төлөвлөх боломжтой болсон гэж итгэж байна.

ГАРЫН
АВЛАГЫН
БҮТЭЦ

УДИРТГАЛ
Иргэдийн
бүлэгтэй
ажиллах
арга барил

Стратеги 1:
Иргэдийн
бүлгийг
байгуулах нь
(Сургалтын
жишиг
хөтөлбөр,
аргазүй)

Стратеги 2:
Иргэдийн
бүлгийг
бэхжүүлэх нь
(Сургалтын
жишиг
хөтөлбөр, арга
зүй)

Стратеги 3:
Иргэдийн
бүлгийг төрийн
бус
байгууллагын
зохион
байгуулалтад
ороход дэмжих
нь
(Сургалтын
жишиг арга зүй,
зөвлөмж)
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ЧИГЛҮҮЛЭХ ҮЙЛ ЯВЦЫН ТУХАЙД
Бүлэг хүмүүст нийтлэг зорилгыг нь ойлгуулах; зорилгодоо хүрэх арга замаа төлөвлөх,
хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх; төвийг сахьсан туслалцааг чиглүүлэг хэмээн гарын авлагад
тодорхойллоо.
Энэ нь үе шаттай , урьдчилан тооцоолсон, төлөвлөлт бүхий цогц үйл ажиллагаа байх ёстой.
Өөрөөр хэлбэл, чиглүүлнэ гэдэг нь иргэдийн эрх мэдэлжихэд дэмжлэг үзүүлэх үйл явц бөгөөд
зөвхөн сургалтаар хязгаарлагдахгүй болохыг доорх пирамидаас үзнэ үү.

Чиглүүлэх үйл явцын пирамид

оролц

Төлөвлөхөд нь
Эргэцүүлэхэд нь
Сонголт хийхэд
харилцан нөлөөл

Хамтран зүтгэ
Манлайлж, зөвлө
Харилцан суралц Бүлгийнхээ
гишүүн нь бай

ДЭМЖЛЭГИИН ОРЧИНГ БҮРДҮҮЛ

Зоригжуул
Зөрчлийг зохицуул
Алхам алхмаар ур чадварыг нь дээшлүүл
Идэвхтэй оролц Найрсаг уур амьсгал бүрдүүл

ээлтэй орчинг бүрдүүл

Сэтгэл хөдлөл, мэдрэмжээ чөлөөтэй илэрхийлэх
Үйл ажиллагаа явуулах орчин, хэрэгслийг шийдэх
Яаралтай үед авах арга хэмжээг тодорхойлох
Эрүүл хоол, цай - Бие махбодийн хувьд аюулгүй байх

Үзэл бодол, туршлагаа чөлөөтэй илэрхийлэх сэтгэлзүйн болон физик “аюулгүй орчин, нөхцөл”ийг бүрдүүлэх нь чиглүүлэх үйл явцын суурь нь. Энэ пирамидаас үзвэл тайван, ээлтэй орчин бүрдсэн
тохиолдолд иргэд суралцаж, оролцоотой “ИРГЭН” болон төлөвшиж, эвлэлдэн нэгдэх болно.
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ЧИГЛҮҮЛЭГЧИЙН ТУХАЙД
“Чиглүүлэгч” гэдгийг аливаа зүйлийг хялбаршуулан, дэмжих үүрэгтэй хүнийг хэлнэ гэж
энгийнээр тодорхойлж болох юм. Өөрөөр хэлбэл, “иргэний оролцоо” гэсэн иргэдэд танил бус
байгаа энэхүү ухагдахууныг энгийнээр, амьдралд нь ойрхон байдлаар ойлгуулж, иргэдийг нийтлэг
зорилгын төлөө нэгтгэж, урамшуулах нь чиглүүлэгчийн гол үүрэг юм. Түүнчлэн чиглүүлэгч байна
гэдэг нь “багшлах” эсвэл “удирдах” гэсэн утгаас өргөн хүрээтэй ойлголт юм. Бүлгийг чиглүүлнэ
гэдэг нь “иргэний оролцооны мөн чанар, ач холбогдлыг том зургаар нь харж, ардчиллын үйл явцыг
хөгжүүлж буй үйл хэрэг” юм.

ЗӨВЛӨМЖ
Үндсэн ур
чадвар:

ХЭРХЭН САЙН
ЧИГЛҮҮЛЭГЧ
БОЛОХ ВЭ?

?-ыг хурдтай боловсруулдаг
Санаагаа өөрийн үгээр хүргэдэг
Хэлэлцүүлгийг нэгтгэн дүгнэдэг
Оролцоог урамшуулдаг

Бүтээлчээр хуваалцахад нь туслах

Бодол

Санаа

ӨӨРТӨӨ ИТГЭХ 4 СУУРЬ ЧАДВАР

Бүтээх
Үйл хэргийн нэг хэсэг нь гэсэн
мэдрэмжийг төрүүлэх
Зорилго, зорилт,
хөтөлбөрүүдийг зохиох
Сайн уу?
Бат аа!

Хүн бүрийн
нэрийг нь тогтоо

АСУУЛТ
АСУУХ
(нээлттэй ба
хаалттай)

АСУУЛТ
АСУУХ
(нээлттэй ба
хаалттай)

НЭГТГЭН
ДҮГНЭХ

УРАМШУУЛЖ
ЗОРИГЖУУЛАХ

Гаднаа ч дотроо ч
сайн сонсогчбай

Анхаарал

ОРОЛЦООГ
НЬ УДИРДАН
ЗОХИЦУУЛ

Чимээгүйг
хүлээн
зөвшөөр

Холбоо тогтоо
Цаг хугацаа

Идэвхтэй сонс

Хошигнол
ашигла

Насанд
хүрэгчид
нүдээр харж
суралцдагийг
тооц
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БЭЛТГЭЛЭЭ ХАНГАХ ТУХАЙД
Орон нутагт иргэдийн бүлэгтэй ажиллаж эхлэхээс өмнө чиглүүлэгчийн хувьд дараах зүйлсийг
тунгаан бодож, өөрийгөө бэлдээрэй.
1. Баатар биш гэдгээ санах
Дахин сануулахад “чиглүүлэгч” бол тухайн орон нутагт амьдарч буй иргэд өөрсдийн нийтлэг
асуудлаа, төрийн байгууллагатайгаа хамтран шийдэх үйл явцыг нь дэмжиж, зоригжуулж, чиглүүлэх
л үүрэгтэй! Зарим тохиолдолд иргэд, орон нутгийн удирдлага танаас материаллаг дэмжлэг хүсэх,
эсвэл асуудлыг нь шийдэж өгнө гэсэн хүлээлттэй байдаг. Иймд анхнаасаа ИРГЭНИЙ ОРОЛЦООНЫ
8 ДАХЬ шатны утга агуулгыг цөхрөлтгүй тайлбарлаж, өөрчлөлтийн давуу талыг нь үргэлж онцолж
байгаарай. Өөрөөр хэлбэл, баатрыг гаднаас хайх биш, иргэд өөрсдөө БААТАР нь юм гэдгийг
ойлгуулах нь таны нэн тэргүүний үүрэг юм.
2. Зорилгоо тодорхойлж, нөөцөө төлөвлөх
Иргэдийн бүлэгтэй ажиллах таны зорилго юу вэ? Та хэдий хэр хугацааг төлөвлөж байна вэ? Танд
төсөв, санхүүжилт бий юу? Эдгээр асуултад хариулж, төлөвлөлт хийн эрсдлээ тооцсоныхоо дараа
хүмүүстэй ажиллахыг бодоорой. Учир нь урам зориг, итгэл найдвар төрүүлчихээд тууштай дэмжиж
чадахгүй бол иргэдийн оролцоог улам л идэвхгүй болгоно. Мөн бүлгийн зохион байгуулалтад
орж, нэг баг болж, нэгдэн ажиллах үйл явц нь орон нутаг, бүлэг бүрт ялгаатай гэдгийг урьдчилан
тооцоорой.
3. Орон нутаг, иргэдийн онцлогийг танин мэдэх
“Иргэний оролцоо” төслийн хоёр жилийн туршлагаас орон нутагт буюу сумандд, мөн
нийслэлийн дүүрэг, хороонд иргэдийг идэвхжүүлэх арга барил нь өөр өөрийн онцлогтойг ухаарсан
юм. Тухайлбал, орон нутаг, сумын хувьд үе удмаараа олон жил суурьшин амьдарч буй иргэдийн
нэгдэл гэдэг утгаараа “бахархал” болсон үнэт зүйлсээ авч үлдэх, өвлүүлэхсэн гэсэн хамтын хүсэл нь
иргэний оролцооны ухагдахууныг ойлгуулах “гол түлхүүр” болж байлаа. Жишээлбэл, “Байгалийн
баялаг, ой мод, түүх дурсгалын өвөө хадгалж авч үлдэхэд нь иргэний хамтын оролцоо чухал гэдгийг
ойлголоо” гэж дүгнэх нь олонтаа тохиолдсон. Харин нийслэлийн дүүрэг, хороодын иргэдийн хувьд
гэрэлтүүлэг, хөрсний бохирдол, авто машины зогсоол гэх мэт “суурин иргэншил”-ийн онцлог
асуудлуудаа шийдэх зорилгоор эвлэлдэн нэгдэж байлаа. Тодруулбал, иргэдэд тулгамдаж буй
асуудал нь суурин ба нүүдлийн соёлын онцлог, орон нутгийн хөгжлийн түвшин, алслагдмал байдал,
мэдээллийн хүртээмж, удирдлагын арга барил зэргээс шалтгаалан ялгаатай болохыг урьдчилан
тооцоолж энэхүү аргачлалыг ашиглахыг зөвлөж байна.
4. Төр, иргэдийн гүүр, зууч болох
Бидний зорилго бол Иргэний оролцооны 8 дахь шатны оролцоог хэрэгжүүлэхийг зорьж байгаа
билээ. Өөрөөр хэлбэл “иргэд санаачилж, иргэд-төр хамтран шийдвэр гаргаж, гаргасан шийдвэрээ
хамтран хэрэгжүүлэх үйл явц”-ыг өрнүүлэхийг эрмэлзэж байна. Иймд та “төр” ба “иргэн”-ий
хооронд мэдээлэл солилцох, хамтын ажиллагаа өрнөхөд гүүр, зууч болох ёстой. Харин иргэдийн
өмнөөс асуудлыг нь төлөөлөх ёсгүй юм.
5. Бусад төсөл хөтөлбөртэй уялдуулах боломжийг судлах
Тухайн орон нутагт эерэг өөрчлөлт авчрахыг хүсч байгаа, тантай ижил зорилго, тэмүүлэлтэй,
баг, хамт олон, төсөл хөтөлбөр байгаа эсэхийг эрж хайхыг бодоорой. Ганцаараа зүтгэснээс хүчээ
нэгтгэх нь хамаагүй хялбар байх нь тодорхой.
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СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙД
1. Оролцоонд тулгуурлах: Насанд хүрэгчдэд зориулсан сургалт тул “тэдний туршлага”-д
тулгуурласан арга зүйг сонгохыг эрмэлзээрэй.
2. Сургалтын ээлтэй орчныг бүрдүүлэх: Хэт албархаг ширээ сандал, чиглүүлэгчийн биеэ авч
явах байдал, мэргэжлийн нэр томъёо ашиглах нь оролцогчдыг өөрөөсөө түлхэж болзошгүй
байдаг. Иймд сандлаа тойргоор засах, ширээ хэрэглэхээс татгалзаарай. Мөн мэргэжлийн нэр
томъёо хэрэглэж байгаа эсэхдээ өөртөө дүгнэлт хийгээрэй.
3. Оролцогч бүрийг дэмжих: Хэн нэгэн орхигдож байна уу? Эсвэл хэн нэгэн хэт давамгайлж
байна уу? Таны үүрэг тэгш боломжийг хүн бүрт олгох учир нэг ч хүнийг орхигдуулах буюу
хэт дөвийлгөж болохгүй.
4. Багаар ажиллах: Сургалт, уулзалт, хэлэлцүүлэг гэх мэт иргэдийн бүлэгтэй ажиллах үйл
ажиллагаанд ямагт багаар ажиллахыг хичээгээрэй.
5. Үлгэр дууриал үзүүлэх: Багаар ажиллах, бусдыг дэмжих, урам зориг өгөхийг өөрөөрөө
үлгэрлээрэй.
6. Шүүмжлэхээс болгоомжлох: Чиглүүлэгчийн үүрэг үйл явцыг өрнүүлэх, дэмжих болохоос
бусдыг шүүмжилж, буруутгах биш юм.
7. Гарын авлагаа баримтлах: Дасгал, хэлэлцүүлэг, жишиг хөтөлбөрүүдийг орон нутагт
туршсан, аргачлалыг нэг бүрчлэн дэлгэрэнгүй тайлбарласан учир ач холбогдлыг нь үнэлж,
аль болох гарын авлагын дагуу ажиллахыг хичээгээрэй.
8. Бэлтгэл, бас дахин бэлтгэл: Илтгэл, лекц, дасгалыг өөрийн үгээр тайлбарлах, дүгнэх чадварт
суралцаарай. Мөн сургалтын хэрэглэгдэхүүн, материалыг урьдчилж бэлтгэх шаардлагатай.
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СТРАТЕГИ 1:
ИРГЭДИЙН БҮЛГИЙГ БАЙГУУЛАХ НЬ
Сургалтын жишиг хөтөлбөр
Зорилго:
Сонгосон орон нутгийн тулгамдсан асуудалд тухайн орон нутгийн удирдлага, иргэдийн
оролцоотойгоор үнэлгээ хийж, эрэмбэлэх замаар бүлгийн хэрэгцээг тодорхойлно.
09:00-09:20

Нээлт

09:20-10:00

Танилцах цаг

I хэсэг: Орон нутгийн нөхцөл байдлыг тодруулах
10:00-10:45

Дасгал, хэлэлцүүлэг: Орон нутгийн бахархал

10:45-11:00

Цайны завсарлага

11:00-12:30

Дасгал, хэлэлцүүлэг: Орон нутагт тулгамдаж буй асуудал

12:30-13:30

Үдийн хоол

13:30-14:30

Дасгал, хэлэлцүүлэг: Орон нутагт тулгарч буй асуудлын шалтгаан, шийдэх арга зам

II хэсэг: Иргэний оролцооны талаар нэгдсэн ойлголттой болох
14:30-15:30

Дасгал, хэлэлцүүлэг: Иргэний оролцоо

15:30-16:30

Дасгал, хэлэлцүүлэг: Иргэний оролцооны хууль зүйн боломж

16:30-16:45

Цайны завсарлага

16:45-17:00

Танилцуулга: “Иргэний оролцооны эрх зүйн зохицуулалтын талаарх судалгааны
дүнгээс”

17:00-17:30

Хэлэлцүүлэг: Хэрэгцээ шаардлага, төлөвлөлт

III хэсэг: Дүгнэлт, хаалт
17:30-17:50

Оролцогчдын үнэлгээ (амаар, бичгээр)

17:50-18:00

Хаалт
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СУРГАЛТЫН ЖИШИГ АРГА ЗҮЙ
НЭЭЛТ:
•

Сургалтын зорилго,  ач холбогдлыг танилцуулна.

•

Чиглүүлэгчдийн багаас зохион байгуулж   болон дэмжиж буй байгууллага, санхүүжилт
зэргийг товч танилцуулна.

•

Сургалтын хөтөлбөрийн агуулгыг товч тайлбарлана.

ТАНИЛЦАХ ЦАГ:
Зорилго: Сургалтын
бүрдүүлнэ.

оролцогчид,

чиглүүлэгчид хоорондоо танилцаж, эерэг уур амьсгал

Бэлтгэл:
•

Оролцогчдын тоогоор нэр бичих энгэрийн зүүлт

•

Улаан, цэнхэр, шар, ягаан, ногоон гэсэн таван өнгийн цаасыг оролцогчдын тоогоор жижиглэж
бэлдэх (хүн бүрт 5 өнгийн цаас байх)

•

Маркер

•

Ямар өнгийн цаасан дээр ямар хариулт бичих тухай тайлбарласан 1 слайд

•

Проектор, нөүтбүүк

Хугацаа: 45 минут
Алхам:
1. Оролцогчдод нэр бичих энгэрийн зүүлтийг өнгийн маркерийн хамт тараан, нэрээ гаргацтай
тод бичээд зүүхийг хүснэ.
2. Оролцогчдыг тойрог хэлбэрээр зогсоод танилцах дасгалын зааврыг анхааралтай сонсохыг
хүсч, дасгалын зааврыг проектороор харуулна.
3. Дараах 5 асуултад хариулаарай. Хариулахдаа асуулт тус бүрийг хариулан бичих цаасны
өнгийг анхаарна уу. Хариултыг аль болох товчхон, 1-2 түлхүүр үг ашиглан бичээрэй гэж
сануулна.
1) Шар өнгийн цаас: “Таныг илэрхийлдэг зан байдал юу вэ?” хариултыг бичнэ үү. Жишээ
нь: шударга, үнэнч, тусч, зөрүүд гэх мэт.
2) Ногоон өнгийн цаас:“Аль бүлгийн төлөөлөл вэ?” хариултыг бичнэ үү. Жишээ нь:
Малчин, эцэг эх, залуус, эмэгтэйчүүд гэх мэт.
3) Ягаан өнгийн цаас: “Таны амьдралын бахархал юу вэ?” хариултыг бичнэ үү. Жишээ нь:
гэр бүл, ажил мэргэжил, амьдарч буй орон нутаг гэх мэт.
4) Цэнхэр өнгийн цаас:“Танд амьдарч байгаа орон нутаг эсвэл бусдын төлөө хийсэн зүйл
бий юу?”хариултыг бичнэ үү.
5) Улаан өнгийн цаас: “Таныг энэ бүлэгтэй (сургалттай) холбож байгаа зүйл юу вэ?” гэсэн
асуултуудын хариултыг бичнэ үү.
4. Хариулт бичсэн цааснуудаа бариад тойрог болж зогсоно. Хариулт бичсэн цаасаа ижил өнгө
тус бүрээр нэг тойрог үүсгэн тавина. Ингэхдээ хүн бүр яагаад ийнхүү хариулах болсноо
товч тайлбарлана. Таван өнгө тус бүрээр нэг тойрог үүсэх ба хамгийн нийтлэг, олон удаа
13

ОРОЛЦООНЫ 8 ДАХЬ ШАТ БА ИРГЭДИЙН БҮЛГИЙГ ҮР ДҮНТЭЙ ЧИГЛҮҮЛЭХ НЬ

давтагдаж байгаа хариултыг төв хэсэгт байрлуулаад давтагдахгүй байгаа, нийтлэг бус
хариултыг тойргийн захаар байрлуулахыг хүснэ.
5. Хариултуудын байрлалыг хараад ямар сэтгэгдэл төрж байгааг 2-3 оролцогчдын сэтгэгдлээс
сонсоод чиглүүлэгч дараах байдлаар дүгнэнэ. “Энэ танхимд цугласан хүн бүр өөр өөрийн
гэсэн онцлог, зан чанар, амьдралын туршлагатай. Биднийг энд уулзуулж байгаа зүйл бол та
бүхний орон нутгийнхаа төлөө гэсэн чин сэтгэл, суралцах хүсэл зориг юм. Хүн бүрт байгаа
арвин туршлагууд нийлж, хамтарч чадвал ямар их хүч, эерэг өөрчлөлтийг хийж чадах болохыг
та бүхэн харж байна уу. Хүн тус бүрт байгаа энэ их туршлага, чин сэтгэлийг хамтруулж,
орон нутаг, Монгол Улсынхаа төлөө юу хийж болох талаар дэлгэрэнгүй ярилцаж, түүнд
хэрэгтэй мэдлэг чадварыг олж авах нь энэ сургалтыг зохион байгуулж байгаа шалтгаан гэж
ойлгож болно.”

Чиглүүлэгчийн тактик:
Халуун дулаан, хөгжилтэй, чөлөөтэй, эерэг уур амьсгалыг бүрдүүлэхэд танилцах цаг тун чухал.
Сургалтын оролцогчид цаашид бүлэг болж ажиллаасай гэж хүсч байгаа учир анхны алхмаа зөв
тавихыг хичээгээрэй.
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ДҮРЭМ БАТЛАХ:
Зорилго: Уулзалтын турш сахих дэгийг оролцогчидтой хамтран тодорхойлно.
Хугацаа: 5 минут
Бэлтгэл:
•

Дэлгэц цаас

•

Маркер

Алхам:
•

Нэг өдрийн турш хамтдаа ямар дүрмийг сахиж биелүүлэхийг асууж, дэлгэц цаасанд
тэмдэглэнэ.

•

Дүрэмд бусдыг хүндлэх, бусдыг сонсох, бусдын үзэл бодолд хүндэтгэлтэй хандана, цагаа
барина зэрэг санааг тусгана.

•

Дүрмийг гараа өргөж хамтдаа батална.

Чиглүүлэгчийн тактик:
Оролцогчид нь цаашид бүлэг болон ажиллахын тулд хэлэлцэж, тохирсон зүйлсээ хамтран
хэрэгжүүлдэг дадалд суралцах нь тун чухал. Энэ дадлыг хэвшүүлэхийн тулд сургалтын явцад
дүрмээ сануулах, төгсгөлд нь хэрэгжилтийг хамтран үнэлж дүгнэхийг хичээгээрэй.

I ХЭСЭГ: ОРОН НУТГИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫГ ТОДРУУЛАХ
ДАСГАЛ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ: ОРОН НУТГИЙН БАХАРХАЛ
Зорилго: Оролцогчид өөрсдийн амьдарч буй сумынхаа сайн сайхан, нийтлэг зүйлээ тодорхойлно.
Бэлтгэл:
•

Дэлгэц цаас

•

Маркер

Хугацаа: 45 минут
Арга зүй: Багаар ажиллах
Алхам:
1. Оролцогчдыг 1-4 хүртэл тоолуулж, 4 багт хуваарилна. Багуудад “Танай орон нутгийн
бахархал юу вэ? Та бүхэн үр хүүхэддээ өвлүүлэхийг хүсч буй зүйлс юу вэ?” гэсэн асуултыг
тавина. Оролцогчдод байгаль орчин, түүхт хүмүүс, бүтээн байгуулалт, ажилсаг зан чанар гэх
мэт санаанд орсон бүх зүйлсээ дэлгэц цаасан дээр жагсаан бичихийг хүснэ.Үүнд 15 хүртэл
минут зарцуулна.
2. Баг тус бүр 3-5 минутанд багтаан ажлаа танилцуулна.
3. Чиглүүлэгч багийн ажлыг сонсож дуусаад дараах байдлаар дүгнэнэ. “Орон нутаг бүхэнд
өөрийн гэсэн сайн сайхан зүйлс байдаг. Та бүхний гаргасан жагсаалтаас үзвэл үзэсгэлэнт
байгаль, уул ус нь бидэнд өвлөгдсөн зүйлс байна. Харин ....... зүйлс нь (оролцогчдын гаргаж
ирсэн жишээг дурдаад) та бүхэн ХАМТААРАА бий болгосон зүйлс байна. Энэ бүхнийг
хадгалж үлдэх, өвлүүлэх, бэхжүүлэх нь бидний хамтын зорилго юм.” Дүгнэлтэнд 10 минут
зарцуулна.
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Чиглүүлэгчийн тактик:
Чиглүүлэгч орон нутгийн талаар ерөнхий мэдээлэл, зураглалтай болоход энэ дасгал тусална.
Гэгээлэг, өөдрөг төсөөлөлтэй байхад нь багуудыг дэмжиж, аль болох олон зүйлийг жагсаахад нь
туслаарай.
Анхаарах: Оролцогчдоос гарч ирсэн санааг чиглүүлэгчдийн багаас нэг бүрчлэн тэмдэглэж авах
хэрэгтэй.

ДАСГАЛ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ: ОРОН НУТАГТ ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ
Зорилго: Тухайн орон нутагт тулгарч буй нийтлэг асуудлыг тодорхойлж, эрэмбэлнэ.
Бэлтгэл:
•

Дэлгэц цаас

•

Маркер

Хугацаа: 90 минут
Арга зүй: Дэлхийн кафе буюу нутаг сэлгэх зарчмаар оролцогчдод хот айл дундаа болон саахалтын
хот айл бүрт зочлох замаар хэлэлцүүлнэ:
Алхам:
1. Оролцогчдыг 4 бүлэгт хуваарилан суулгаж, “Танай суманд тулгарч буй асуудал юу вэ? гэж
асуун бүлэг тус бүрт сэдэв өгнө. Бүлэг бүр хот айлаа сахин үлдэх “хот айлын даамал” буюу
бичээчтэй байна. Бичээч өөрийн хот айлын болон бусад хот айлын гаргаж ирж байгаа
тулгамдсан асуудал бүрийг бичиж тэмдэглэнэ. Жишээлбэл, байгаль орчин, боловсрол, эрүүл
мэнд, хөдөлмөр эрхлэлт, төсөв хуваарилалт зэрэг сэдвийг урьдчилан тодорхойлж болно.
Эсвэл тухайн орон нутгийн хүн амын бүлгээр нь тодорхойлж болно. Тодруулбал, “хүүхэд,
залуучууд;” “эрэгтэйчүүд,” “эмэгтэйчүүд,” “ахмад настан” гэх мэт сэдвийг оролцогчдын
онцлог, чиглүүлэгчийн зорилгоос хамааран өөр өөрөөр тодорхойлж болно.
2. Оролцогчид 5 минут тутамд сэлгэж, бусад ширээнд буюу хот айлд очиж, саналаа хэлнэ.
3. Багуудаас гарч ирсэн жагсаалтыг хананд байрлуулна. Оролцогчдыг эдгээр асуудалтай
танилцаж, хамгийн чухал, нэн даруй шийдэх шаардлагатай гэж үзэж буй асуудлаа сэдэв тус
бүрээр эрэмбэлэхийг хүснэ. Өөрөөр хэлбэл, гарч ирсэн асуудлуудаас хамгийн чухал гэж
үзэж байгаа нэг асуудлыг (сэдэв бүрээс) оролцогч бүр сонгож, тэмдэглэнэ. Ингээд сэдэв
бүрт өгсөн саналыг тоолно.
4. Чиглүүлэгч оролцогчдын хамгийн олон санал авсан гурван жишээг дурдаад, эдгээр гурван
асуудлын улмаас орон нутагт гарч буй сөрөг үр дагавар, иргэдийн амьдралд үзүүлж буй
нөлөөллийг хэлэлцэнэ.
Чиглүүлэгчийн тактик
Энэ дасгал нь тухайн орон нутгийн нөхцөл байдлыг том зургаар, бүхэлд нь харахад чиглүүлэгчид
тусална.
Анхаарах: Оролцогчдын гарч ирсэн санааг чиглүүлэгчдийн багаас нэг бүрчлэн тэмдэглэж авна.
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ДАСГАЛ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ: ОРОН НУТАГТ ИРГЭДИЙН СЭТГЭЛИЙГ ЗОВООЖ БУЙ
АСУУДЛУУДЫН ШАЛТГААН, ТҮҮНИЙГ ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ
Зорилго: Тулгамдсан асуудлуудын шалтгааныг оролцогчидтой хэлэлцэж, шийдвэрлэх арга
замыг хамтран эрэлхийлэх замаар ямар ч асуудалд гарц шийдэл байдгийг ойлгуулна.
Хугацаа: 60 минут
Бэлтгэл:
•

Дэлгэц цаас

•

Маркер (өнгө өнгийн зураг зурахад тохиромжтой байх)

•

Хоёр өнгийн наадаг цаас (мемо)

•

Эрэмбэлсэн асуудлууд

Алхам:
1. Дөрвөн дэлгэц цаасан дээр хамгийн эхэнд эрэмбэлсэн асуудал тус бүрийг бичиж, хананд
байрлуулна. Оролцогчдод 2 өнгийн наадаг цаас өгнө. Оролцогчдоос нэг өнгийн цаасан дээр
нь асуудлын шалтгааныг, нөгөө цаасан дээр нь түүнийг хэрхэн шийдэж болох арга замыг
бичиж уг асуудлын дор наахыг хүснэ. Ингэхдээ төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн зүгээс
уг асуудлыг шийдвэрлэхэд хэрхэн оролцох боломжтой, аль нь илүү шийдэх боломжтойг
ярилцана. Үүнд 10 хүртэл минут зарцуулна.
2. Дээрх алхам дууссаны дараа оролцогчдыг 4 багт хувааж, хүмүүсийн бичсэн санаануудтай
танилцахыг хүснэ. Ингэхдээ баг тус бүр мэдээллээ нэгтгэж зургаар илэрхийлэхийг хүснэ.
Үүнд 15 хүртэл минут зарцуулна.
3. Эцэст нь баг тус бүр зурсан зургаа 3-5 минутанд багтаан тайлбарлана.
4. Багуудын тайлбарыг сонссоны дараа чиглүүлэгч энэ хэсгийг дараах байдлаар дүгнэнэ:
•

“Эдгээр асуудлын суурь шалтгааныг шийдвэрлэхэд оролцогч талуудын идэвхтэй
хамтын ажиллагаа чухал юм. Ялангуяа төр, иргэн хоёрын хамтын ажиллагаа чухал”
болохыг ойлгуулж, онцолно.

•

“Иргэдэд хуулиар Шийдвэр гаргахад оролцох өргөн боломжуудыг хуулиар иргэдэд
олгосон талаарх судалгааны үр дүнг танилцуулъя” гээд дараагийн хэсэгт шилжинэ.

Чиглүүлэгчийн тактик:
Иргэд ихэнх тохиолдолд өөрт тулгамдаж буй асуудлаа ярьж, бухимдахаас өөр зүйл төдийлөн
хийдэггүй. Энэ асуудал угаас ийм байсан, шийдэх боломжгүй гэсэн идэвхгүй байр сууринаас
хандах нь түгээмэл. Энэ дасгалаар гарц, шийдлийг зургаар илэрхийлүүлж байгаа нь оролцогчдын
бүтээлч сэтгэлгээг нь хөгжүүлэхэд анхаарч буй арга юм. Дасгалын эцэст асуудал бүрийг шийдэх
гарц шийдэл байдгийг өөрсдөө ойлгох нь чухал юм. Ингэснээр тулгамдаж буй асуудлын нийтлэг
шийдэл бол “ИРГЭНИЙ ОРОЛЦООГОО НЭМЭГДҮҮЛЭХ” гэсэн гол мессэжийг хүлээн авахад
оролцогчдын сэтгэл зүйг бэлтгэгдэх шаардлагатайг анхаараарай.
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II ХЭСЭГ: ИРГЭНИЙ ОРОЛЦООНЫ ТАЛААР НЭГДСЭН ОЙЛГОЛТТОЙ БОЛОХ
ДАСГАЛ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ: ИРГЭНИЙ ОРОЛЦОО
Зорилго: Иргэд оролцохын ач холбогдол, оролцооны хэлбэрүүдийн талаар нэгдсэн ойлголттой
болно.
Бэлтгэл:
•

Оролцогчдын тоогоор “Оролцооны тодорхойлолт” (Тараах материал 1)

•

Оролцогчдын тоогоор “Оролцооны 8 шат” (Тараах материал 2)

•

Дэлгэц цаасан дээр Арнштейны “Иргэний оролцооны 8 шат”-ыг зурах

•

Дэлгэц цаас, маркер

Хугацаа: 60 минут
Алхам:
1. “Иргэний оролцоо гэж юу вэ” гэж асуун хүн бүрийг дэвтэр дээрээ өөрийнх нь бодол,
ойлголт, тодорхойлолтыг бичүүлнэ. Дараа нь өөрийнхөө оролцооны жишээг бичихийг
хүснэ. Хэрэв төрийн албан хаагч оролцож байгаа бол иргэдийг оролцуулсан гэж бодож буй
жишээгээ бичнэ. Үүнд 5 хүртэл минут зарцуулна.
2. Оролцогчид бичиж дуусмагц оролцооны тодорхойлолтуудыг тарааж өгнө (тараах материал
2). Тэгээд хүн тус бүрийг тухайн тодорхойлолтуудаас хамгийн чухал гэж бодож буй түлхүүр
үг, санаагаа тэмдэглэж, өөрийн бичсэн тодорхойлолттой харьцуулахыг хүснэ. Үүнд 5 хүртэл
минут зарцуулна.
3. Чиглүүлэгч оролцогчдоос хамгийн чухал гэж үзэж буй санаа, түлхүүр үгнүүдийг хэлэхийг
хүсэх ба санаа бүрийг дэлгэц цаасан дээр тэмдэглэнэ. Үүнд 10 хүртэл минут зарцуулна.
4. Дээр бичсэн үг санаануудаа ашиглан хамтдаа “оролцоо” гэж юуг ойлгох талаар тодорхойлолт
бүтээнэ. Тухайлбал, “Иргэний оролцоо гэдэг нь ...” гэх мэтээр тодорхойлно. Үүнд 10 хүртэл
минут зарцуулна.
5. Ийнхүү оролцооны тодорхойлолтоо гаргамагц Аранштейны “иргэний оролцооны 8 шат”-ыг
зурсан дэлгэц цаасаа нааж, танилцахыг хүснэ. Ингээд өмнө дэвтэр дээрээ бичсэн оролцооны
жишээг аль шатанд тохирч байгааг тэмдэглүүлнэ. Гарч ирсэн жишээнүүдээс заримыг сонсоод,
Аранштейны “иргэний оролцооны 8 шат”-ны тайлбарыг тарааж өгч (тараах материал 2),
жишээнүүдтэй харьцуулан тайлбарлана. Үүнд 15 хүртэл минут зарцуулна.
6. Дүгнэхдээ “Иргэний оролцоо гэдэг нь бидний амьдралын туршлагад өдөр тутам тохиолддог
зүйл. Гол нь аль шатны оролцоог хэрэгжүүлж байгаагаа ухамсартайгаар ялгах хэрэгтэй. Та
бидний хамтын ажиллагаа 8-р шатны оролцоонд хүрээсэй хэмээн эрмэлзэж байна. Асуудлаа
төр-иргэн хамтран шийдэх нь урт хугацаанд, тогвтортой үр дүнг авчрах болно. Хэрэв та
бүхэн оролцохгүй бол эдгээр асуудал шийдлээ олохгүй, та бүхэн асуудалтайгаа амьдарсаар
байх магадлалтай юм. Иймд иргэн бүр “шийдвэр гаргах” үйл явцад идэвх, хариуцлагатайгаар
оролцох ёстой.” Үүнд 15 хүртэл минут зарцуулна.

18

ОРОЛЦООНЫ 8 ДАХЬ ШАТ БА ИРГЭДИЙН БҮЛГИЙГ ҮР ДҮНТЭЙ ЧИГЛҮҮЛЭХ НЬ

Чиглүүлэгчийн тактик:
Иргэд ихэнх тохиолдолд мэдээлэл авах, зөвлөлдөх хэлбэрийн, тогтмол бус, “иргэний эрх
мэдэлгүй” оролцооны туршлагатай байдаг. Энэ нь өөрийгөө идэвх оролцоотой гэж үздэг, эсвэл
иргэдийгээ оролцуулдаг гэж боддог төрийн албан хаагчдад эмзэг тусах магадлалтай. Энэ
тохиолдолд өөрсдийн ажлаа зөвтгөх, сайн гэж магтах, эсвэл эсрэгээрээ зөвхөн орон нутгийн
удирдлагаа шүүмжлэх гэсэн явцуу агуулга руу хэлэлцүүлэг чиглэж, үр дүнгүй болох магадлалтай.
Иймд чиглүүлэгчийн зүгээс хэлэлцүүлгийг хөтлөхдөө өнөөдрийн нөхцөл байдалд буруутан хайх
биш, харин оролцоог бодитой, утга учиртай болгохын тулд юунаас эхлэх, ямар алхмууд хийх
шаардлагатай талаар эргэцүүлэл өдөөхөд анхаарах хэрэгтэй.
Тараах материал 1
Иргэний оролцооны тодорхойлолт
Иргэний оролцоо гэж иргэд санал бодлоо илэрхийлж, шийдвэр гаргахад нөлөөлөх үйл явц гэж
тодорхойлдог. (Эх сурвалж: James L. Creighton (2005)The Public Participation Handbook: Making
Better Decisions through Citizen Involvement. John Wiley& Sons Inc).
Иргэний оролцоо гэж улс төрийн шийдвэр гаргах үйл явц болон томоохон төсөл, хөтөлбөрүүдийг
төлөвлөх явцад иргэдийг оролцуулахыг хэлдэг.Иргэний оролцоо бол хүн төрлөхтний түүхийн явцад
хамтын ажиллагааны зохион байгуулалтын дээд хэлбэрт хүрэх гэсэн байнгын тэмүүлэл юм. (Эх
сурвалж: Ш.Батсүх Ардчилалд иргэний оролцоо, идэвхи чухал болох нь, ЭШБХ-ын эмхэтгэл, 2015
он, КАС)
Иргэний оролцоо гэж улс төр, эдийн засгийн үйл явцаас гадуурхагдсан иргэдийн хувьд эдгээр
үйл явцад ирээдүйд оролцуулах боломжийг бүрдүүлдэг эрх мэдлийн дахин хуваарилалт юм. (Эх
сурвалж: Sherry Arnstein (1969) A Ladder of Citizen Participation).
Иргэний оролцоо гэдэг нь хувь хүн нийтэд хамааралтай шийдвэр гаргахад нөлөөлөх, ардчилсан
шийдвэр гаргах процессын нэг хэсэг нь байхыг ойлгоно. Гол нь өөрсдийн амьдралын чанар,
амьдрах орчныг сайжруулах зорилготой байна. (Эх сурвалж: The importance of citizen’s participation,
NatiaShakaia,http://www.ladder-project.eu/?p=16008)
Иргэний оролцоо гэж нийтийн эрх ашгийг хөндсөн аливаа асуудлаар хамтын шийдвэр гаргах,
түүнийг хэрэгжүүлэх, хяналт тавихад иргэд сайн дурын үндсэн дээр чөлөөтэй оролцох үйл явц юм.
Иргэн та оролцуулахгүй байна гэж хүлээж суух бус, аливаа асуудлыг шийдвэрлэхэд үзэл бодол,
санал, санаачилгаа нэмэрлэх, хийж бүтээх, идэвхтэй хяналт тавих үйл ажиллагаа юм. (Эх сурвалж:
“Хотын иргэн” гарын авлага, 2016 он, Нийслэлийн ИТХ, ШХА-ын хамтарсан “Хотын засаглал”
төсөл).
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Тараах материал 2

Тараах материал 2

Шийдвэр
гаргах
түвшин
нэмэгдэнэ

(passive)

7 Төлөөлүүлсэн бүрэн
эрх (delegated power)
6 Түншлэл (partnership)

“Эрх мэдэлтэй”
иргэд шийдвэр
гаргах эрхтэй
боловч зөвлөгөө
өгөх“эрх мэдэлгүй”

5 Тайвшруулах
(placation)

4 Зөвлөлдөх(consultation)

3 Мэдээлэх(informing)

2 Сэтгэл засал(therapy)
“Сургах” эсвэл
“эмчлэх”
“Эрх мэдэлгүй”

1 Аргалах(manipulation)

Иргэний эрх мэдлийн
хэмжээ

(citizen control)

“Эрх мэдэлгүй”
Иргэдийг сонсч,
сонсгож чадах
боловч
анхааралдаа авах
баталгаагүй

Идэвхгүй

8 Иргэний хяналт

Хэлбэрдэлтийн хэмжээ

Иргэний эрх мэдэл2

Оролцоо
биш

(responsive)

Хариу үйлдэлтэй

(active)

Идэвхтэй

АРНШТЕЙН:
ИРГЭНИЙОРОЛЦООНЫ
ОРОЛЦООНЫ 8 ШАТ
АРНШТЕЙН:
ИРГЭНИЙ
8 ШАТ

Эх сурвалж: https://360participation.com/models-of-participation/

Эх сурвалж: https://360participation.com/models-of-participation/
Англи
20 хэлний “power” хэмээх үгийг “Эрх мэдэл” гэж орчуулсан болно. Энэ томъёолол албан тушаал
гэдгээс өргөн утгатай. Энэ гарын авлагад эрх мэдэл гэдгийг “хүн бүр өөрийн итгэл үнэмшилтэй байх,
шийдвэрээ өөрөө гаргах, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх, өөрийгөө бүтээн туурвих зэрэг эрх, эрх
чөлөө, чадамж” гэсэн “эерэг” утгаар ашиглаж байгаа болно. Энэ талаар МОНФЕМНЕТ үндэсний
2
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ДАСГАЛ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ:
ИРГЭНИЙ ОРОЛЦООНЫ ХУУЛЬ ЗҮЙН БОЛОМЖ
Зорилго: Төрийн бодлого, шийдвэрт боловсруулах, батлах, хэрэгжүүлэх үйл явцад иргэд оролцоог
хангах зохицуулалтыг тусгасан хуулиудын талаар мэдээлэлтэй болно.
Бэлтгэл:
•

Таван хуулийн хялбаршуулсан танилцуулгыг багийн гишүүн бүрт хүртээмжтэй байхаар
хэвлэх (тараах материал 3-7)

•

Дэлгэц цаас, олон өнгийн маркер

Хугацаа: 60 минут
Арга зүй: Хуулийн дүн шинжилгээ
Алхам:
1. Оролцогчдыг 5 багт хуваарилж, баг тус бүрт дараах сэдэв бүхий мэдээллийн хуудсыг тарааж
өгнө.
I баг: Хууль тогтоомжийн тухай хууль
II баг: Захиргааны ерөнхий хууль
IIIбаг:Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль
IV баг: Нийтийн сонсголын тухай хууль
V баг: Төсвийн тухай хууль
2. Баг тус бүрийг мэдээлэлтэй танилцаж, “Иргэний оролцооны 8 шат” тараах материалын дагуу
аль оролцоог хуульчилсан талаар багаар дүн шинжилгээ хийж, тухайн хуулийн танилцуулах
ханын сонин хийхийг хүснэ (Дэлгэц цаас, өнгийн маркер тарааж өгнө). Үүнд 30 хүртэл
минут зарцуулна.
3. Багууд бэлдэж дуусмагц, ханын сонинг 5 өөр газар наах бөгөөд танхимын голд хүмүүсийг
цуглуулж зогсоон ханын сонинтой танилцаж, багийн гишүүдээр тайлбарлуулна. Үүнд 20
хүртэл минут зарцуулна.
4. Дасгалыг дүгнэхдээ“Өмнөх дасгалаар үзсэн иргэний оролцооны 6-8 дугаар оролцооны
хэлбэрийг хуулиар бий болгосон бөгөөд 8 –р шатны оролцоо нь амьдралаас хол зүйл биш юм.
Иймд иргэд оролцож, асуудлаа шийдүүлэх эрхтэй бөгөөд төрийн зүгээс оролцоог дэмжих,
хамтран ажиллахүүргийг хуульчилсан байдаг. Дасгалаар ажилласан хуулиуд зөвхөн жишээ
бөгөөд дараагийн хэсэгт Монгол Улсад нийт хуульд хийсэн дүн шинжилгээний мэдээллийг
товч танилцуулна” гэж дүгнэнэ. Үүнд 10 хүртэл минут зарцуулна.
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Тараах материал 3
ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
(Иргэний оролцох эрхийн зохицуулалтын түүвэр)
Энэ хуулийн зорилго нь хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийг санаачлах, боловсруулах
ажиллагааны үндэслэл, чанарыг сайжруулах, түүнд олон нийтийн оролцоог хангах, хууль
тогтоомжийн төсөлд тавих шаардлагыг тодорхойлох, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр
нөлөөг үнэлэх замаар хууль дээдлэх ёсыг бэхжүүлэхэд оршино.
3 дугаар зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ
3.1.Энэ хууль нь хууль тогтоомжийг санаачлан боловсруулах, олон нийтийн оролцоог хангах, эрх
зүйн дүгнэлт хийх, өргөн мэдүүлэх, батлагдсан хууль тогтоомжийг нийтлэх, олон нийтэд сурталчлах,
түүний хэрэгжилтийг зохион байгуулах болон хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт шинжилгээ,
үнэлгээ хийхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулна.
4 дүгээр зүйл. Нийтлэг зарчим
4.1.Энэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт
заасан зарчмаас гадна дараах нийтлэг зарчмыг баримтална:
4.1.1.ил тод, нээлттэй байх;
4.1.2.олон нийтийн оролцоог хангах;
4.1.3.ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байх;
4.1.4.судалгаа, шинжилгээнд үндэслэсэн байх.
38 дугаар зүйл. Хууль тогтоомжийн төслийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулах
38.1.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол хууль санаачлагч хууль тогтоомжийн төслийг Улсын Их Хуралд
өргөн мэдүүлэхээс өмнө олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, холбогдох материалыг
баримтжуулан хууль тогтоомжийн төслийн бүрдүүлбэрт хавсаргана.
38.2.Хууль санаачлагч албан ёсны цахим хуудсандаа хууль тогтоомжийн төсөл, түүний үзэл
баримтлал, хууль тогтоомжийн хэрэгцээ, шаардлагыг урьдчилан тандан судалсан, эсхүл тухайн
харилцааг зохицуулж байгаа хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаварт үнэлгээ хийсэн, хууль
тогтоомжийн төслийн үр нөлөөг үнэлсэн, хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах
зардлын тооцоог хийсэн тайланг байршуулж, хууль тогтоомжийн төсөлд санал өгөх хугацааг
тодорхой заана.
38.3.Хууль, Монгол Улсын олон улсын гэрээнд өөрөөр заагаагүй бол энэ хуулийн 38.2-т заасан
хугацаа 15-аас доошгүй хоног байна.Энэ хугацаанд иргэн, хуулийн этгээд саналаа бичгээр өгөх
бөгөөд холбогдох этгээд гарын үсэг зурж баталгаажуулсан байна.
38.4.Хууль санаачлагч энэ хуулийн 38.3-т заасны дагуу ирүүлсэн саналыг харгалзан үзнэ.
38.5.Олон нийтийн хэлэлцүүлгийг дараах хэлбэрээр явуулна:
38.5.1.бичгээр санал авах;
38.5.2.уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах;
38.5.3.санал асуулга явуулах;
38.5.4.олон нийтийн цахим сүлжээгээр хэлэлцүүлэг явуулах;(38.5.5.бусад хэлбэр).
38.6.Хууль санаачлагч олон нийтийн хэлэлцүүлгийн хугацаа дууссан өдрөөс хойш 30 хоногийн
дотор хуулийн төсөлд тусгасан болон тусгаагүй саналын товъёгийг бэлтгэн албан ёсны цахим
хуудсандаа байршуулна.			
(Дэлгэрүүлж унших бол www.legalinfo.mn хандана уу)
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Тараах материал 4
ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ
(Иргэний мэдээлэл авах, оролцох эрхийн түүвэр)
Энэ хуулийн зорилго нь нийтийн эрх зүйн хүрээнд гүйцэтгэх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэн захиргааны
байгууллагаас захиргааны акт, захиргааны хэм хэмжээний акт гаргах, захиргааны гэрээ байгуулах
замаар иргэн, хуулийн этгээдтэй харилцах үйл ажиллагааны эрх зүйн суурь зохицуулалтыг
бүрдүүлэхэд оршино.
15 дугаар зүйл.Оролцогчийн эрх
15.1.Оролцогч захиргааны байгууллагатай харилцахдаа дараах эрхийг эдэлнэ:
15.1.1.захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагааны талаар хуульд заасан журмын дагуу мэдээлэл
авах, холбогдох баримт бичгийг хуулбарлан авах;
26 дугаар зүйл.Оролцогчийг сонсох
26.1.Захиргааны акт, захиргааны гэрээг батлан гаргахын өмнө эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь
хөндөгдөж болзошгүй этгээдэд захиргааны шийдвэр гаргахад ач холбогдол бүхий нөхцөл байдлын
талаар тайлбар, санал гаргах боломж олгоно.
26.2.Энэ хуулийн 26.1-д заасан оролцогчоос тайлбар, санал авах ажиллагааг сонсох ажиллагаа гэнэ.
27 дугаар зүйл.Сонсох ажиллагааг явуулах
27.2.Сонсох ажиллагааны талаарх мэдэгдлийг эрх, хууль ёсны ашиг сонирхол нь хөндөгдөж байгаа
этгээдэд дараах байдлаар хүргүүлнэ:
27.2.1.хорь буюу түүнээс доош тооны этгээдийг сонсохоор бол мэдэгдлийг этгээд тус бүрд шууд
хүргүүлэх;
27.2.2.хорин нэг буюу түүнээс дээш тооны этгээдийг сонсохоор бол энэ хуулийн 20.1-д заасан
төлөөлөгчид шууд хүргүүлэх, эсхүл тухайн орон нутагт хүргэх боломжтой хэвлэл мэдээллийн
хэрэгсэл, шуудан болон тэдгээрт урьдчилан мэдэгдэх бусад арга хэрэгслийг ашиглан хүргүүлэх.
27.4.Сонсох ажиллагааг дараах арга хэлбэрээр явуулна:
27.4.1.сонсгол зохион байгуулах;
27.4.2.саналыг бичгээр авах;
27.4.3.биечлэн уулзах;
27.4.4.утсаар санал авах;
27.4.5.цахим хэлбэрээр санал авах;
27.4.6.төлөөлөгчөөр дамжуулан санал авах;
27.4.7.бусад.
27.7.Сонсох ажиллагааны үед гарсан саналыг захиргааны шийдвэр гаргах ажиллагаанд заавал
тусгах үүрэг хүлээхгүй боловч тусгаагүй шалтгааныг тайлбарлах үүрэгтэй.
31 дүгээр зүйл.Зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
31.1.Захиргааны байгууллага захиргааны шийдвэр гаргахтай холбоотой мэдээлэл өгөх үүрэгтэй.
31.2.Оролцогчоос гаргасан хүсэлт, тайлбар, мэдээлэл зэрэг нь захиргааны шийдвэр гаргах
ажиллагааны явцад бүрэн бус, эсхүл буруу бичигдсэн байвал захиргааны байгууллага оролцогчид
холбогдох зөвлөгөө өгөх үүрэгтэй.
(Дэлгэрүүлж унших бол www.legalinfo.mn хандана уу)
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Тараах материал 5
МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ БА МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ
ЭРХИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
(Иргэний мэдээлэл авах эрхийн түүвэр)
Энэ хуулийн зорилт нь төрийн үйл ажиллагааны ил тод байдал болон иргэн, хуулийн этгээдийн
мэдээлэл хайх, хүлээн авах эрхийг хангахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.   
6 дугаар зүйл.Мэдээллийн ил тод байдал
6.1.Мэдээллийн ил тод байдал дараах төрөлтэй байна:
6.1.1.үйл ажиллагааны ил тод байдал;
6.1.2.хүний нөөцийн ил тод байдал;
6.1.3.төсөв, санхүүгийн ил тод байдал;
6.1.4.төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах
ажиллагааны ил тод байдал.
11 дүгээр зүйл.Мэдээлэл авах
11.1.Иргэн, хуулийн этгээд нь хүний эрх, эрх чөлөө, үндэсний аюулгүй байдал, байгууллагын хууль
ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгоор хууль тогтоомжид нийтэд мэдээлэхийг хориглосноос
бусад дараах мэдээллийг энэ хуулийн 3.1-д заасан байгууллагаас авах эрхтэй:
11.1.1.тухайн байгууллагын эзэмшилд байгаа бүх төрлийн мэдээ, баримт бичиг, гэрээ, контракттай
холбоотой мэдээлэл;
11.1.2.тухайн байгууллагын эзэмшилд байгаа эд зүйлтэй холбоотой мэдээлэл;
11.1.3.тухайн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой бусад мэдээлэл.
11.2.Мэдээлэл авах тухай иргэн, хуулийн этгээдийн хүсэлтийг хүлээн авч байгаа энэ хуулийн 3.1д заасан байгууллагын холбогдох албан тушаалтан иргэнд энэ хуульд зааснаас бусад шаардлага
тавихыг хориглоно.
14 дүгээр зүйл.Мэдээлэл өгөх
14.1.Энэ хуулийн 3.1-д заасан байгууллага нь тухайн байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой
хууль тогтоомжид нийтэд мэдээлэхийг хориглоогүй мэдээллийг иргэн, хуулийн этгээдэд өгөх
үүрэгтэй.
14.3.Энэ хуулийн 3.1-д заасан байгууллага өөрт хадгалагдаж байгаа мэдээллийг хууль бусаар устгах,
иргэдээс мэдээлэл авах эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь саад учруулахыг хориглоно.
14.6.Мэдээллийг амаар, бичгээр, цахим хэлбэрээр өгч болох бөгөөд иргэн, хуулийн этгээд нь
мэдээлэлтэй биечлэн танилцаж болно.
14.5.Энэ хуулийн 3.1.10-т заасан байгууллага өөрийн байгууллагын нууцын жагсаалтыг батлан
нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй.
14.7.Хариуг нь шууд өгөх боломжтой хүсэлтийг тухай бүр шийдвэрлэж хариуг өгнө.
14.8.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол мэдээллийг хүсэлт гаргасан иргэн, хуулийн этгээдэд ажлын 7
өдрийн дотор өгөх бөгөөд хүсэлтийг иргэд хамтран гаргасан бол тэдгээрийн төлөөлөл болох нэг
иргэнд мэдээллийг өгнө.
14.9.Шаардлагатай гэж үзвэл энэ хуулийн 14.8-д заасан хугацааг нэг удаа 7 хоногоор сунгаж болно.
14.10.Хүсэлтийн хариуг өгсөн он, сар, өдөр, хариу бэлтгэсэн албан тушаалтны нэр, мэдээлэл
олгосон хэлбэр зэргийг бүртгэлд тэмдэглэн хадгална.
(Дэлгэрүүлж унших бол www.legalinfo.mn хандана уу)
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Тараах материал 6
НИЙТИЙН СОНСГОЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ
(Иргэний оролцох эрхийн түүвэр)
Энэ хуулийн зорилт нь ард нийтийн санал асуулга явуулах зарчим, журмыг тодорхойлж, санал
асуулгыг бэлтгэн зохион байгуулж явуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.
“Нийтийн сонсгол” гэж хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний актыг тогтоох, төрийн
байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтны
үйл ажиллагаанд хяналт тавих, түүнчлэн хууль тогтоомж, захиргааны хэм хэмжээний актын
хэрэгжилтийг үнэлэх, нийтийн эрх ашгийг хөндсөн асуудлаар шийдвэр гаргахын өмнө төрийн
байгууллага, албан тушаалтан, иргэн, хуулийн этгээд, мэргэжлийн шинжээчээс санал сонсох,
мэдээлэл авах үйл ажиллагааг;
3 дугаар зүйл.Үндсэн зарчим
3.1.Нийтийн сонсголыг зохион байгуулахад ардчилсан ёс, хууль дээдлэх, талуудын оролцоог тэгш
хангах, иргэний мэдэх эрх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх чөлөөг хангах, үр нөлөөтэй байх
зарчмыг удирдлага болгоно.
6 дугаар зүйл.Сонсгол, сонсголын төрөл, хэлбэр
6.1.Аливаа шийдвэр гаргах үйл ажиллагаа нь сонсголын үйл ажиллагаанаас тусдаа байна.
6.2.Сонсгол нь дараах төрөлтэй байна:
6.2.1.хууль тогтоох;
6.2.2.ерөнхий хяналтын;
6.2.3.төсвийн хяналтын;
6.2.4.томилгооны;
6.2.5.захиргааны хэм хэмжээний болон төлөвлөлтийн;
6.2.6.орон нутгийн.
6.3. Сонсголыг нээлттэй, хаалттай хэлбэрээр зохион байгуулах бөгөөд хувь хүн, байгууллага, төрийн
нууцад хамаарах болон үндэсний аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотойгоос бусад асуудлаар
сонсголыг хаалттай явуулахыг хориглоно.
15 дугаар зүйл.Сонсголд оролцогчийн эрх, үүрэг
15.1.Сонсголд оролцогч дараах нийтлэг эрх эдэлнэ:
15.1.1.энэ хуульд заасан үндэслэл журмын дагуу тайлбар, санал, дүгнэлт гаргах;
15.1.2.сонсголын тэмдэглэл, гарсан шийдвэртэй танилцах;
15.1.3.энэ хуульд заасны дагуу бусад холбогдох хууль тогтоомжид заасан эрхийг эдлэх.
15.2.Сонсголд оролцогч дараах нийтлэг үүрэг хүлээнэ:
15.2.1.сонсгол зохион байгуулагчийн дуудснаар сонсголд хүрэлцэн ирэх;
15.2.2.сонсгол явуулах журам, дэгийг сахих;
15.2.3.сонсгол зохион байгуулагч болон сонсгол даргалагчийн хууль ёсны шаардлагыг биелүүлэх;
15.2.4.сонсголын асуудлаар гаргасан тайлбар, санал, дүгнэлт нь үнэн бодитой байх.
21 дүгээр зүйл.Сонсголыг нийтэд зарлах
21.1.Сонсголын товыг олон нийтийн телевиз, радио болон сонсгол зохион байгуулагчийн цахим
хуудас, өдөр тутмын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан 14-өөс доошгүй хоногийн өмнө энэ
хуулийн 18.7-д заасан журмаар тогтоосон давтамж, арга хэрэгслээр олон нийтэд мэдээлнэ.
(Дэлгэрүүлж унших бол www.legalinfo.mn хандана уу)
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Тараах материал 7
ТӨСВИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ
(Иргэний оролцох эрхийн түүвэр)
Энэ хуулийн зорилт нь төсөв, түүний зарчим, тогтолцоо, бүрэлдэхүүн, ангиллыг тогтоож, төсвийн тусгай
шаардлагыг хэрэгжүүлэх, төсвийн харилцаанд оролцогчийн эрх, үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлж, төсөв
боловсруулах, батлах, зарцуулах, бүртгэх, тайлагнах, хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулахад
оршино.
6 дугаар зүйл.Төсвийн зарчмыг хэрэгжүүлэх
6.4.Энэ хуулийн 5.1.3-т заасан санхүү, төсвийн зохистой удирдлагыг хэрэгжүүлэх зарчмыг дараах байдлаар
хэрэгжүүлнэ:
6.4.1.төсвийг үр ашигтай, хэмнэлттэй байхаар төлөвлөж, зарцуулах;
6.4.2.төрийн чиг үүрэгт хамаарахгүй хөтөлбөр, арга хэмжээг санхүүжүүлэхгүй байх;
6.4.3.иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлэх боломжтой хөтөлбөр, арга хэмжээг
тэдгээрээр гүйцэтгүүлэх чиглэл баримтлах;
6.4.4.хуульд өөрөөр заагаагүй бол бараа нийлүүлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэх этгээдийг чөлөөт
өрсөлдөөн, нээлттэй сонгон шалгаруулалтын аргаар сонгох;
6.5.Энэ хуулийн 5.1.4-т заасан төсвийн ил тод байдлыг хангасан байх зарчмыг дараах байдлаар хэрэгжүүлнэ:
6.5.1.төсөв хэлэлцэх, батлах үйл ажиллагааг нийтэд нээлттэй байлгаж, төсвийн төлөвлөгөө, гүйцэтгэл,
тайлагналын талаар тогтоосон хугацаанд нийтэд ойлгомжтой, хүртээмжтэй байдлаар мэдээлэх;
6.5.2.төсвийг төлөвлөх, бүрдүүлэх, хуваарилах, тайлагнах үйл ажиллагаанд олон нийтийн оролцоог хангах;
6.5.3.төсвийн гүйцэтгэл, зарцуулалт нь батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжиж байгаа эсэхэд олон
нийт хяналт тавих боломжоор хангах;
6.5.4.төрөөс үзүүлж байгаа аливаа ажил, үйлчилгээ, хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ, тэдгээрийн хүрээнд
худалдан авч байгаа бараа, ажил, үйлчилгээнд олон нийт хяналт тавих боломжоор хангах;
6.5.5.хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний ач холбогдлын эрэмбэ, хэрэгжүүлэх дараалал, арга замыг
тодорхойлох шийдвэрт олон нийтийн саналыг харгалзан үзэх;
6.5.6.төсвийн асуудлаар иргэд, төрийн бус байгууллагаас гаргасан санал, дүгнэлтийг эрх бүхий этгээд
нь шийдвэртээ хэрхэн тусгасан тухай, төсвийн үйл ажиллагаан дахь олон нийтийн оролцоог хангаж
ажилласан дүнг тэдэнд тухай бүр мэдээлж байх.
63 дугаар зүйл.Орон нутгийн төсөвт иргэд, олон нийтийн оролцоог хангах
63.1.Баг, хорооны Засаг дарга Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт,
хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээ, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх дараалал, арга замын талаар баг, хороодод олон
нийтийн нээлттэй санал асуулга явуулна.
63.2.Энэ хуулийн 63.1-д заасан санал болон баг, хорооны иргэдийн Нийтийн Хурал дээр гарсан саналыг
иргэдийн Нийтийн Хурал хэлэлцэн, тэргүүлэх ач холбогдол бүхий төсөл, арга хэмжээг эрэмбэлэн сонгоно.
63.3.Энэ хуулийн 63.2-т заасны дагуу баг, хорооны иргэдийн Нийтийн Хурлаас ирүүлсэн саналыг сум,
дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар ач холбогдол, тухайн орон нутгийн хөгжлийн бодлоготой уялдуулан
эрэмбэлж, төсвийн төсөлд тусган сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд өргөн мэдүүлнэ.
63.4.Сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал нь энэ хуулийн 63.3-т заасан саналыг хэлэлцэж, төсвийн
төсөлд тусган, батална.
(Дэлгэрүүлж унших бол www.legalinfo.mn хандана уу)
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ТАНИЛЦУУЛГА: “ИРГЭНИЙ ОРОЛЦООНЫ
ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН
ТАЛААРХ СУДАЛГААНЫ
ТАНИЛЦУУЛГА:
“ИРГЭНИЙ ОРОЛЦООНЫ
ЭРХ ЗҮЙН ДҮНГЭЭС”
ЗОХИЦУУЛАЛТЫН
(оролцогчдод
хувилан
тарааж болно)
ТАЛААРХ СУДАЛГААНЫ
ДҮНГЭЭС”
(оролцогчдод
хувилан тарааж болно)
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СТРАТЕГИ 2:
БҮЛГИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ НЬ
Сургалтын жишиг хөтөлбөр
Зорилго: Зохион байгуулалтад орсон иргэдийн хамтран ажиллах чадавхийг бэхжүүлж, орон
нутгийнхаа шийдвэр гаргах үйл явцад оролцох туршлага хуримтлуулахад нь дэмжлэг үзүүлнэ.
Сэдэв 1: Хүний эрх ба хамтын манлайлал
09:00-09:30
Хэлэлцүүлэг: Бүлгийн үйл явцыг сэргээн санах
09:30-11:00
Дасгал: Нэгэн сумын түүх дасгал
11:00-11:20
Цайны завсарлага
11:20-12:20
Танилцуулга: Хүний эрхэд суурилсан хандлага
12:20-13:00
Дасгал, танилцуулга: Хамтын манлайлал
13:00-14:00
Үдийн хоол
Сэдэв 2: Шийдвэр гаргах үйл явц ба үр дүнтэй нөлөөлөл
14:00-15:00
Дасгал: Харилцаа ба шийдвэр гаргах үйл явц
15:00-15:30
Дасгал: Бүлэг “хийж болох ба болохгүй” зүйлийн жагсаалт (Do’s and Don’ts)
15:30-15:50
Цайны завсарлага
15:50-16:30
Дасгал: Үр дүнтэй нөлөөлөл ба бүтээлч хамтын оролцоо
16:30-17:50
Дасгал: Нөлөөллийн ажлын төлөвлөгөө боловсруулах нь
17:50-18:00
Дүгнэлт, хаалт
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СУРГАЛТЫН ЖИШИГ АРГА ЗҮЙ
ДАСГАЛ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ: “НЭГЭН СУМЫН ТҮҮХ”
(Хүний эрхийн үндэсний комиссын 2016 оны “Хүний эрхэд суурилсан хандлага” сургалтын гарын
авлагын дасгалаас санаа авч хялбаршуулав).
Зорилго: Асуудалд олон талаас нь дүн шинжилгээ хийж, аливаа асуудалд хүний эрхэд суурилсан
хандлагаар ханддаг болох нь чухал гэдгийг ойлгоно.
Бэлтгэл:
•

Дэлгэц цаас, маркер

•

Түүхийг багуудын тоогоор хэвлэж тараах  

•

Дасгалын дүрмийг танилцуулсан слайдыг самбарт үзүүлнэ.

Хугацаа: 90 минут
Алхам:
1. Оролцогчдыг 1-5 хүртэл тоолуулж 5 багт хуваана. Таван багийг дараах байдлаар дүрд
тоглохыг хүснэ.
•

Сумын Засаг дарга , ИТХ-ын гишүүд

•

Өндөр настай оршин суугчид

•

Тэмцлийн хэлбэрийг сонгосон оршин суугчид

•

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл

•

Гадаадын барилгын компанийн төлөөлөл

2. Багуудад дараах түүхийг уншиж танилцуулна.
“Нэгэн сумын Засаг дарга Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамтай зөвшилцөн сумын
төв рүү орж ирдэг хэсэгт гадаадын зочдыг хүлээн авч, байршуулдаг цогцолбор барихаар
шийджээ. Энэхүү цогцолборыг барих тендэрт гадаадын хөрөнгө оруулалттай томоохон
компани ялсан.
Нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл өгч, иргэдээс санал авах зорилго бүхий мэдээллийн
хуудсыг Нутгийн удирдлагын ордны зарын самбарт сар гаруй хугацаанд байршуулсан
боловч иргэдээс ямар нэгэн санал гомдол ирсэнгүй. Ийнхүү сумын удирдлага, барилгын
компани цогцолбор барих гэрээнд гарын үсэг зурж, барилгын ажил эхлэв.
Барилгын ажил өрнөж эхэлмэгц нутгийн иргэд юу бож байгаа талаар ойлгож сумын иргэдийг
ундны усаар хангадаг голын сав газартай ойрхон цогцолбор барих нь сумын иргэдийн эрүүл,
аюулгүй орчинд эсэн мэнд амьдрах эрхийг зөрчиж байна хэмээн эсэргүүцэж эхлэв. Ялангуяа
өндөр настнууд болж байгаа үйл явцад ихэд ундууцаж, зарим идэвхтэй иргэн гадаадын
хүмүүсийн эсрэг жагсаал зохион байгуулжээ. Иргэдийн жагсаал “гадны компани сумын
удирдлагыг хахуульджээ” гэсэн цууг тарааж, аймгийн телевизүүд энэ талаар мэдээлж,
сошиал медиад шуугиан үүсчээ.”
3. Багууд дараах дарааллаар ажиллахыг сануулна (20 минут).
1) Түүхийг уншаад хувийн дүгнэлтээ хийнэ.
2) Багаараа ажиллаад багийн нэгдсэн дүгнэлтээ хийнэ.
3) Бусад багуудын байр суурийг няцаана.
4) Хамгийн сүүлд ангийн хэлэлцүүлэг өрнүүлнэ.
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5) Багуудын байр суурь
Дээр харуулсан дарааллаар баг бүр өөрийн нэг гишүүнээр байр сууриа дамжуулан
илэрхийлнэ. Үүний дараа нэг багаас нэг л асуултыг нэг багт тавина. Асуултын зорилго нь
тухайн хариулагч багийн байр суурийг няцаах зорилгыг агуулах бөгөөд өөр нэмж асуулт,
тодруулга хийхгүй. Мөн баг асуулт тавьж, хариулж байхад дэргэдээс бусад баг оролцож
болохгүй.
4. Бүлгийн ажлын цаг дуусмагц 1-5 хүртэлх дарааллаар багуудыг өөрсдийн байр сууриа
танилцуулахыг хүснэ. Баг тус бүрт 5 минут олгоно. (25 минут)
5. Баг бүрт бусад багаас 1 асуулт асуух боломж олгоно. Асуулт 1 минут, хариулт 1 минут байхыг
сануулна.
6. Баг бүр анхаасаа ямар дарааллаар ажилласан бол энэ зөрчилд хүрэхгүй байх байсан бэ?
Манай багийн алдаа юу байв гэдэгт хариулна. Багуудад алдаагаа засах боломж олгож байна
гэж хэлнэ. (10 минут)
7. Ангийн хэлэлцүүлэг. Чиглүүлэгч дараах асуултыг асууж, хэлэлцүүлгийг чиглүүлнэ.
•

Хэн, ямар алдаа гаргасан бэ?

•

Хүмүүс хэрэгцээндээ анхаарч байр сууриа илэрхийлсэн үү, эрхээ эдлэхэд анхаарч байсан уу?

•

Хүний эрхийн зарчмыг удирдлага болгож чадсан уу?

•

Эцэст нь хэн хожсон бэ?

8. Чиглүүлэгчийн дүгнэлт: Хүний эрхийг хангая гэж байгаа бол үйл явц нь өөрөө хүний
эрхийн зарчимтай нийцсэн байх ёстойг онцолно. Эрх агуулагч, үүрэг хүлээгчийг
тодорхойлсноор хариуцлага тооцох, шаардлага тавихад хялбар болно. Учир дутагдалтай
үйлдлийг хүний эрхэд суурилсан хандлагаар засах боломжтой.
9. Ангийн хэлэлцүүлгийн дараа тохиолдлын хариуг уншиж өгнө.
“Олон нийт болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн дарамтын улмаас Сумын удирдлага,
ИТХ-ын гишүүд нь яльгүй олонхийн саналын дагуу цогцолборын барилгын ажлыг зогсоох
шийдвэр гаргасан. Сум энэ асуудлыг олон сарын турш шийдэж чадахгүй байсан тул тухайн
компани нь гэрээг цуцалж, хууль ёсны дагуу Сумаас нөхөн төлбөр шаарджээ. Энэ явдлын
эцэст уурлаж бухимдсан оршин суугчид, сумын удирдлага, дутуу баригдсан барилга,
гадаадын компанид их хэмжээний нөхөн төлбөртэй үлджээ. Боломжит хөрөнгө оруулагчдын
дунд орон нутгийн нэр хүнд олон жилийн турш унасан. Иргэд ялсан боловч бодит амьдрал
дээр өөрсдийн орчин тойрныг тохижуулах, хөгжүүлэх, сумын орлогыг сайжруулах, ажлын
байр бий болгох нөхцлийг хаажээ.”
Чиглүүлэгчийн тактик:
Иргэд асуудалд бүтээлчээр оролцохгүй, зөвхөн шүүмжлэлт өнцгөөс хандах юм бол өөрсдөө
хохирч үлдэж болзошгүй гэдэг санааг дасгал бүрт бататгана.
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ТАНИЛЦУУЛГА: “ХҮНИЙ ЭРХЭД СУУРИЛСАН ХАНДЛАГА”

ТАНИЛЦУУЛГА: “ХҮНИЙ ЭРХЭД СУУРИЛСАН ХАНДЛАГА”
Хугацаа: 40 минут

Хугацаа: 40 минут

Бэлтгэл:

Бэлтгэл:
•

••
•

Дэлгэц цаасан дээр зураглалуудыг зурж бэлдэх

Дэлгэц
цаасан дээр
зураглалуудыг
зурж
бэлдэх
Тараах материал
2.1, 2.2-ыг
оролцогчдын
тоогоор
хэвлэж бэлдэх
Тараах материал 2.1, 2.2-ыг оролцогчдын тоогоор хэвлэж бэлдэх

Чиглүүлэгч дээрх зураглалыг дараах байдлаар тайлбарлана:

Чиглүүлэгч дээрх зураглалыг дараах байдлаар тайлбарлана:

1) Хүний эрхэд суурилсан хандлагын диаграммыг анхааралтай ажиглана уу.

1) Хүний эрхэд суурилсан хандлагын диаграмм3ыг анхааралтай ажиглана уу.

2) Төр иргэн хоёрын харилцааг хүний эрхийн өнцгөөс харвал төр үүрэг хүлээгч бөгөөд үүрэг

2) Төр
иргэн
хоёрынхувьд
харилцааг
хүнийхүндэтгэж,
эрхийн өнцгөөс
төр үүрэг хүлээгч
хүлээгч
болохынхоо
хүний эрхийг
хамгаалж,харвал
хангах үүрэгтэй.
бөгөөд үүрэг хүлээгч болохынхоо хувьд хүний эрхийг хүндэтгэж, хамгаалж, хангах
Ингэж чадаагүй бол үүнийхээ өмнө хариуцлага хүлээх учиртай. Ингэхийн тулд төрийг
үүрэгтэй.
(төрийн албан хаагчдыг) тогтмол чадавхжуулж, хүний эрхийн талаарх мэдлэг, хандлагад нь

Ингэж
бол үүнийхээ
өмнө шаардлагатай.
хариуцлага хүлээх учиртай. Ингэхийн тулд
чиглэсэнчадаагүй
үйл ажиллагаа
тогтмол явуулах
төрийг (төрийн албан хаагчдыг) тогтмол чадавхжуулж, хүний эрхийн талаарх
3) Харин иргэд бол эрх агуулагч бөгөөд эрхээ мэдэж, ухамсарлаж, шаардаж оролцдог байх
мэдлэг, хандлагад нь чиглэсэн үйл ажиллагаа тогтмол явуулах шаардлагатай.

хэрэгтэй. Иргэдийн энэ чадавхийг нэмэгдүүлэхийн тулд иргэдэд эрх мэдэлжүүлэлт
3) Харин
иргэд бол
эрх агуулагч бөгөөд эрхээ мэдэж, ухамсарлаж, шаардаж оролцдог
(empowerment)
хэрэгтэй.

байх хэрэгтэй. Иргэдийн энэ чадавхийг нэмэгдүүлэхийн тулд иргэдэд эрх
Үүнийг бий болгоход хүний эрхийн чиглэлээр ажилладаг төрийн болон төрийн бус
мэдэлжүүлэлт (empowerment) хэрэгтэй.
байгууллагын хичээл зүтгэл чухал үүрэг гүйцэтгэнэ.

Үүнийг бий болгоход хүний эрхийн чиглэлээр ажилладаг төрийн болон төрийн бус
байгууллагын хичээл зүтгэл чухал үүрэг гүйцэтгэнэ.

Монгол Улсын Хүний эрхийн үндэсний комиссын http://nhrcm.gov.mn/ вэбсайтад тавигдсан гарын
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авлага, судалгаануудтай үнэ төлбөргүй танилцаж, мэдлэгээ бататгаарай.
3
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НАС

Давуу байдлыг
хэмжигч
privilege checker

ХҮЙС

АЛБАН
ТУШААЛ

ДАВУУ
БАЙДАЛ

ХӨГЖЛИЙН
БЭРХШЭЭЛ

ЖЕНДЭР

ГАРАЛ УГСАА

БЭЛГИЙН ЧИГ
БАРИМЖАА

Чиглүүлэгч давуу байдлыг хэмжигч зураглалыг дараах байдлаар тайлбарлана:
Чиглүүлэгч
байдлыг
хэмжигч зураглалыг
1) Давуудавуу
байдлыг
хэмжигчээр
та өөрийндараах
бодит байдлаар
амьдрал тайлбарлана:
дээрх дүрээ хэмжиж үзнэ үү.

нь, Тахэмжигчээр
ганц бие тазалуу
эмэгтэй
бол? Бэлгийн
цөөнх
бол?
Хөгжлийн
1) Жишээ
Давуу байдлыг
өөрийн
бодит амьдрал
дээрх дүрээ
хэмжиж
үзнэ
үү. Жишээ
бэрхшээлтэй
бол
давуу
байдлаас
улам
холдох
болно.
нь, Та ганц бие залуу эмэгтэй бол? Бэлгийн цөөнх бол? Хөгжлийн бэрхшээлтэй бол давуу
байдлаас
уламжилийн
холдох болно.
2) Харин
олон
ажлын ажлын туршлагатай, эрэгтэй, нийгэмд өөрийн гэсэн
байр суурьтай, халх, бэлгийн чиг баримжааны хувьд эсрэг хүйстнээ сонирхдог

2) Харин олон жилийн ажлын ажлын туршлагатай, эрэгтэй, нийгэмд өөрийн гэсэн байр
(heterosexual), ямар нэгэн хөгжлийн бэрхшээлгүй бол давуу байдалд илүү ойртож,
суурьтай, халх, бэлгийн чиг баримжааны хувьд эсрэг хүйстнээ сонирхдог (heterosexual),
бүр цөм хэсэгт нь очих боломж бий гэдгийг харж болно.
ямар нэгэн хөгжлийн бэрхшээлгүй бол давуу байдалд илүү ойртож, бүр цөм хэсэгт нь очих
3) Аливаа
хүний
боломжасуудалд
бий гэдгийг
харжэрхэд
болно.суурилсан хандлагаар хандаж, шийдвэр гаргадаг бол

хүн бүр ямар байгаагаасаа үл хамааран эрх тэгш байж, хүн бүрт тэгш боломжтой

3) Аливаа асуудалд хүний эрхэд суурилсан хандлагаар хандаж, шийдвэр гаргадаг бол хүн бүр
байх болно.
ямар байгаагаасаа үл хамааран эрх тэгш байж, хүн бүрт тэгш боломжтой байх болно.
Хандивт тулгуурласан
Хэрэгцээнд чиглэсэн
Эрхэд суурилсан хандлага
Хандивт тулгуурласан
Хэрэгцээнд хандлага
чиглэсэн хандлага
Эрхэд суурилсан хандлага
хандлагахандлага
••
•

•

•
•
••

Хандиваанэмэгдүүлэхийг
Хандиваа
нэмэгдүүлэхийг
онцгойлж
үздэг
Ядууст
чиглэсэн
онцгойлж
үздэгбаячуудын
ёс
суртахууны
хариуцлагыг
Ядууст чиглэсэн
хүлээн
зөвшөөрдөг
баячуудын ёс
Хувь хүнийг хохирогч гэж
суртахууны
хардаг
хариуцлагыг
хүлээн
Хувь
хүмүүс тусламж
зөвшөөрдөг
хүртвэл зохино гэж үздэг
Хувь хүнийг
хохирогч
Асуудлыг
гаргаж
ирж,
дэлгэхийг
зорьдог
гэж хардаг

••
••
•

•

•

•

•

•

Хэрэгцээгхангахыг
хангахыг
Хэрэгцээг
чухалчилдаг.
чухалчилдаг.
Хэрэгцээг
Хэрэгцээгзүй
зүйзохистой
зохистой
шаардлага
гэж
хүлээн
шаардлага гэж
хүлээн
зөвшөөрдөг
зөвшөөрдөг
Хувь хүмүүсийг обьект гэж
Хувь хүмүүсийг обьект
үздэг.
гэж үздэг.
Хувь
хүмүүс тусламж хүртвэл
Хувь хүмүүс
тусламж
зохино
гэж үздэг
хүртвэл
зохино
гэж үздэг
Асуудлын үр дагаврыг
шийдэхэд
аардаг
Асуудлын үр дагаврыг

•

•

•

•

•

•
•

Эрхийг хангахыг онцгойлж
Эрхийг хангахыг онцгойлж
үздэг
үздэг баталгаатай эдлэх бодит
Эрхээ
боломжийг
бий болгохыг
Эрхээ баталгаатай
эдлэх
шаардана
бодит боломжийг бий
Хүн
бүрийгшаардана
эрх агуулагч
болгохыг
болохыг хүлээн зөвшөөрдөг
Хүн бүрийг эрх агуулагч
Хувь хүн, бүлэг эрхээ
болохыг хүлээн
зөвшөөрдөг
шаардахуйц
эрх мэдэлжсэн
Хувь
хүн,
бүлэг
эрхээ
байна
шаардахуйц
эрх
мэдэлжсэн
Төрийг гол үүрэг хүлээгч
гэж
үзнэ.
Асуудлын
суурь
байна
шалтгаанд
анхаардаг
Төрийг гол үүрэг хүлээгч гэж

Хувь хүмүүс тусламж
шийдэхэд аардаг
•
хүртвэл
зохино
гэж
үзнэ. Асуудлын
суурь дараах
Чиглүүлэгч эрхэд суурилсан хандлагыг бусад хандлагуудтай харьцуулсан
зураглалыг
үздэг
шалтгаанд анхаардаг
байдлаар тайлбарлана:
• Асуудлыг гаргаж ирж,
дэлгэхийг зорьдог
•
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1) Тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх хандлагуудын ялгааг та бүхэн олж харлаа. Хандивт
тулгуурласан, хэрэгцээнд суурилсан хандлагаар асуудалд хандсаар байвал тухайн асуудлыг
үүсгэгч суурь шалтгаан арилахгүй. Иймээс тухайн асуудал арилахгүй.
2) Ялангуяа шийдвэр гаргах түвшинд аливаа шийдвэрийг гаргахдаа эрхэд суурилсан хандлагаар
ханддаггүйгээс болж олон хүний наад захын эрхүүд зөрчигдсөөр байдаг. Жишээ нь, харааны
бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан товгор зам өвөлдөө ямар их халтиргаатай байдгийг бид
мэднэ. Налуу зам, өргөн хаалгагүйгээс болоод зарим газраар тэргэнцэртэй иргэд үйлчлүүлж
чадахгүй явдал байсаар л байна.
3) Хүүхдүүдийн хичээлдээ явах зам хэр зэрэг аюулгүй байж чаддаг вэ? Хүндээ зориулсан
бүтээн байгуулалт хийж байгаа нэрээр бид машинд зориулсан замыг л улам нэмээд, улам
өргөн болгоод байна. Замаа засаад л байвал машин нэмэгдсээр байх нь тодорхой. Энэ мэтээр
гадаа гараад хамгийн эхний зам, барилгаас хүний эрхэд суурилсан хандлагаар хандаагүй
шийдвэрүүд, төсөвлөлтүүдийг харах боломжтой.
4) Тараах материал 2.1-ийг өгч одоо та бүхэн дор бүрнээ өөрсдийн эрхийн хэрэгжилтийг Хүний
эрхийн түгээмэл тунхаглалд тулгуурлан үнэлж үзнэ үү. Эрхийн хэрэгжилт сайн бол та давуу
байдалд ойр байна гэсэн үг юм.
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Тараах материал 2.1
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТҮГЭЭМЭЛ ТУНХАГЛАЛД ЗААСАН
ХҮНИЙ ҮНДСЭН ЭРХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨ
Дасгалын заавар: Өөрт байгаа эрхийнхээ ард + тэмдэг тавина уу.

Нийлбэр оноо:

Хүн бүр эрх чөлөөтэй; хүн бүрт адил тэгш хандах ёстой.
Арьсны өнгө, хүйс, шашин, хэл зэргээрээ ялгаатай ч, хүн бүр тэгш эрхтэй.
Хүн бүр амьд явах; эрх чөлөөтэй, аюулгүй амьдрах эрхтэй.
Хүнийг боол мэт үзэж, харьцах эрх хэнд ч байхгүй .
Хүнд гэм учруулж, тамлан зовоох эрх хэнд ч байхгүй.
Хүн бүр хаана ч байсан хуулийн этгээд байх эрхтэй.
Хууль хүн бүрийн хувьд адил, хуулийг хүн бүрт адил тэгш хэрэгжүүлэх ёстой.
Эрх нь зөрчигдсөн тохиолдолод хүн бүр эрх зүйн туслалцаа авах эрхтэй.
Хүнийг шударга бусаар хорих, улс орноос нь хөөн зайлуулах эрх хэнд ч байхгүй.
Хүн бүр нээлттэй шүүхээр шударгаар шүүлгэх эрхтэй.
Хүн бүр гэм буруутай нь нотлогдох хүртэл гэм буруугүйд тооцогдох эрхтэй.
Хүн бүр аюул заналхийллээс хамгаалуулах эрхтэй, гэвч хангалттай үндэслэлгүйгээр гэрт
тань дайрч орох, захидлыг тань нээх, гэр бүлийнхнийг тань шалгаах эрх хэнд ч байхгүй.
Хүн бүр дураараа аялан зорчих эрхтэй.
Хэлмэгдсэн буюу хэлмэгдэх аюулд өртсөн тохиолдолд хүн бүр өөр оронд очиж хамгаалал
хүсэх эрхтэй.
Хүн бүр аль нэг орны иргэн байх эрхтэй, хүслээрээ өөр орны иргэн болоход тань саад хийх
эрх хэнд ч байхгүй.
Хүн бүр гэрлэх, гэр бүл үүсгэх эрхтэй; гэрлэгсэд гэр бүл болох, хамтран амьдрах, гэр бүл
салахад тэгш эрхтэй.
1.
Хүн бүр өмч, хөрөнгөтэй байх эрхтэй.
Хүн бүр шашин шүтэх, шашны зан үйлээ гүйцэтгэх, хүсвэл өөр шашинд орох эрхтэй
Хүн бүр санал бодлоо илэрхийлэх, мэдээлэл өгөх, авах эрхтэй.
Хүн бүр тайван замаар хуран цугларах, эвлэлдэн нэгдэх эрхтэй
Хүн бүр улсынхаа удирдлагыг сонгох, улс орноо удирдахад оролцох, төрийн үйлчилгээнээс
тэгш хүртэх эрхтэй.
Хүн бүр нийгмийн хамгаалалтай байх, өөрийгөө чөлөөтэй хөгжүүлэх, “хүн шиг” амьдрах
боломжтой байх эрхтэй.
Хүн бүр аюулгүй орчинд шударга цалинтай ажиллах, үйлдвэрчний эвлэлд нэгдэх эрхтэй.
Хүн бүр амрах, өөрийн гэсэн чөлөөт цагтай байх эрхтэй.
Хүн бүр эрүүл, гачигдалгүй амьдрах бололцоотой байх эрхтэй.
Хүн бүр сурч боловсрох эрхтэй.
Хүн бүр нийгэм, хамт олныхоо соёлын амьдралд оролцох эрхтэй.
Хүн бүр энэ бүх эрхийг эдлэх боломжийг хангахуйц “нийгмийн дэг журмыг” сахих
үүрэгтэй.
Хүн бүр бусдын эрх, хамт олон, нийтийн өмчийг хүндэтгэх үүрэгтэй.
Энэ тунхаглалд заасан эрх, эрх чөлөөг зөрчих, үгүйсгэх эрх хэнд ч байхгүй.
Эх сурвалж: Simplified version of UDHR, http://www.hrea.org
Орчуулга: МОНФЕМНЕТ үндэсний сүлжээ, 2012 он.
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Тараах материал 2.2
ХҮНИЙ ЭРХИЙН СУУРЬ ЗАРЧМУУД
Тэгш байдал: Тэгш байдлын үзэл баримтлал нь хүн болж төрснийхөө хувьд хүн бүр ижил үнэ
цэнэтэй байж, адил хүндэтгэлийг эдлэх тухай ойлголтыг илэрхийлдэг.
“Хүн бүр төрөхөөсөө эрх чөлөөтэй, нэр төр, эрхийнхээ хувьд адил тэгш байна.” хэмээн Хүний
эрхийн түгээмэл тунхаглалын 1-р зүйлд онцлон заасан нь хүний эрхийн тухай ойлголтын суурь
нь юм.
Үл ялгаварлан гадуурхах: Ялгаварлан гадуурхахгүй байх нь тэгш байдлын үзэл баримтлалтай
салшгүй холбоотой. Энэ нь гадны зарим хүчин зүйлсэд тулгуурлан хүний эрхийн хамгааллыг
хэн ч няцаахгүй байх явдлыг хангана. Рас(race), арьс өнгө, хүйс, хэл, шашин шүтлэг, улс төрийн
болон бусад үзэл бодол, үндэсний болон нийгмийн гарал үүсэл, өмч хөрөнгө, төрсөн байдал болон
бусад статусаас үл хамааран хэнийг ч ялгаварлан гадуурхаж болохгүй. ОУ-ын гэрээ, конвенцид
тодорхойлогдсон дээрх шалгуурууд нь зөвхөн жишээ тул бусад үндэслэлээр ялгаварлан гадуурхаж
болно гэсэн утга санааг агуулахгүй.
Түгээмэл: Дэлхийн бүх л үндэстэн, төр засаг болон нийтлэг хамт олонд өөрсдийн бүтээсэн, хүлээн
зөвшөөрч, дагадаг тодорхой зан заншил, ёс зүйн үнэт зүйлс байдаг. Хүний эрх нь бүх л хүмүүсийг
хүнийх нь хувьд ижил авч үзсэн, өөрчлөгдөшгүй ойлголт учраас дээрх утгатай адил биш юм.
Хүний үнэ цэнэ, нэр төр: Хүний үнэ цэнэ, нэр төр нь бүх хүмүүс хүн болж төрснийхөө хувьд
ижил үнэлэгдэж, адил хүндлэл хүлээнэ гэдгийг баталгаажуулдаг. Бүх хүн нас, соёл, угсаа гарал,
арьс өнгө, хүйс, бэлгийн чиг баримжаа, хэл, боломж чадвар, нийгэмд эзлэх байр суурь, иргэний
харъяалал болон улс төрийн үзэл бодлоос үл хамааран ижил хүндэл хүлээнэ.
Хуваагдашгүй: Хүний эрх нь хуваагдашгүй ба иргэний, нийгмийн, эдийн засгийн, соёлын болон
бүлгийн эрхийг хамтад нь авч үзэх ёстой.
Харилцан хамааралтай: Хүний эрх нь орон гэр, сургууль, ажлын байр, зах зэрэг газар бүрт,
амьдралын бүх хүрээнд хамаардаг. Хүний эрхийн зөрчлүүд нь харилцан холбогдсон байдаг тул нэг
эрхийг зөрчигдсөнөөр бусад эрх мөн хязгаарлагддаг. Үүнтэй адил аль нэг талбарт хүний эрхийг
хангах нь хүний бусад эрхийг хангахад мөн дэмжлэг болж байдаг.
Салшгүй: Хувь хүн эрхээсээ татгалзаж, больж, шилжүүлж чадахгүй.
Хариуцлага тооцох
Төр, засагтай хариуцлага тооцох:Хүний эрхийг төр, засгаас бэлэглээгүй, өгөөгүй, олгоогүй.Төр,
засаг нь хүний эрхийг хүндэтгэх, хамгаалах, хангахаас татгалзах, эсхүл хэсэг хүмүүсийн эрхийг
хүндэтгэж, хамгаалж, хангаад бусдынхаас нь татгалзах ёсгүй.
Хувь хүнтэй хариуцлага тооцох:Хувь хүн бүр эрхээ эдлэх, хүний эрхийг хүндэтгэх, аливаа хувь
хүн, институцээс хүний эрхийг зөрчсөн тохиолдолд эрхээ шаардах хариуцлага хүлээнэ.
Бусад этгээдтэй хариуцлага тооцох:Корпорацууд, ТББ-ууд, сангууд болон боловсролын
институцүүд зэрэг нийгэм дэх байгууллага бүр хүний эрхийг хамгаалах, хангах үүрэг хариуцлагыг
хуваалцана.
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ДАСГАЛ: “ХАМТЫН МАНЛАЙЛАЛ”
Зорилго: Оролцогчдод хамтын манлайллаар ажиллахын ач холбогдлыг ойлгуулна.
Бэлтгэл:
•

Дэлгэц цаас

•

Самбар

•

Маркер

Хугацаа: 40 минут
Алхам:
1. “Санал нийлнэ,” “Санал нийлэхгүй байна,”“Эргэлзэж байна” гэсэн 3 бичгийг хэвлэж, гурван
ханан дээр нааж бэлдээд оролцогчдыг ангийн голд бөөгнөрөн зогсохыг хүснэ.
2. Өгөгдлийг уншиж өгөхөөр өгөгдөл тус бүр дээр санал нийлж байгаа бол "санал нийлж
байна" гэсэн хэсэгт, санал нийлэхгүй байгаа бол "санал нийлэхгүй байна" гэсэн хэсэгт
хэрэв эргэлзээтэй санагдаж байгаа бол "эргэлзэж байна" гэсэн хэсэгт очиж зогсоорой гэж
сануулаад өгөгдлийг нэг нэгээр нь уншиж өгнө.
3. Өгөгдөл бүрийг уншаад яагаад энэ хэсэгт зогсох болсон тухай оролцогчдоос асууж,
хэлэлцүүлэг өрнүүлээрэй. Ялангуяа эргэлзэж байгаа оролцогчдоос болон цөөнх болсон
оролцогчдын санаа бодлыг асууна.
4. Дасгалыг ажиллуулахдаа: “Оролцогчдод манлайллын талаар эргэцүүлэн бодох боломж
олгохын зэрэгцээ манлайллын тухай хэвшмэл ойлголтыг эвдэж, хүн бүр манлайлагч байх
боломжтой бөгөөд хамтын манлайлалд багийн гишүүн бүрийн хувь нэмэр, үүрэг хариуцлага
чухал" гэж эргэцүүлэхэд нь тусална.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ӨГӨГДӨЛ: Манлайлагч байх уу? Хамтын манлайлал уу?
Баг дотор нэг манлайлагч заавал түүчээлэх нь зөв.
Манлайлагчийн ур чадвар, үзэл бодол багт чухал нөлөөтэй.
Манлайлал, манлайлагч гэдэг адилхан
Манлайлал гэдэг бол нэг хүний үг, үйлдэл бусад хүнд зөв үлгэр дууриалал болохыг хэлдэг.
Манлайлагч хүн алдаа гаргаж болохгүй.
Олуулаа удаан явснаас ганцаараа хурдан явах нь илүү амар.
Баг дотор нэг нь нөгөөгөө нөхөж чаддаг байх нь чухал.
Хүн бүр өөрийн гэсэн ур чадвартай учир хүн бүр хувь нэмэр оруулж чадна.
Нийтлэг үнэт зүйлийнхээ төлөө хамдаа зүтгэхийг манлайлал гэнэ.
Манлайлагч хүн багаа удирдаж чаддаг, шаардлагатай үед үйл хөдлөл бүрийг хянаж чаддаг байх нь зөв.
Хамтын манлайлалд итгэлцэл чухал
Манлайлагч нь багийн гишүүдийн үйл хөдлөлд анхаарахын зэрэгцээ бодох бодолд санаа тавьж зааварлах
ёстой.
Харилцан бие биенээсээ суралцдаг байх нь манлайллын нэг хэлбэр мөн.
Ноцтой зөрчил үүсвэл шийтгэл оногдуулж чаддаг байх нь манлайлагч хүний шинж мөн.
Харилцан хүндлэлгүй бол хамтын манлайлал хэрэгжих боломжгүй.
Бусдын хэрэгцээнд мэдрэмжтэй хандах нь хамтын манлайлал мөн.
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ТАНИЛЦУУЛГА (20 минут)
ТАНИЛЦУУЛГА (20 минут)
ТАНИЛЦУУЛГА (20 минут)

ТАНИЛЦУУЛГА (20 минут)
Манлайлагчийн тухай,
тухай, хэрхэн
хэрхэнманлайлагч
манлайлагчболох тухай олон
Манлайлагчийн
Манлайлагчийн
тухай, сургалт,
хэрхэнном
манлайлагч
болох тухай олон янзын
товхимол
янзын
сургалт,
ном
товхимол
хэвлэгдэн
болох
тухай
олон
янзын
сургалт,
ном
товхимол гарч, ерөнхий
хэвлэгдэн гарч, ерөнхий боловсролын сурагчдад
Манлайлагчийн
тухай,
хэрхэн
манлайлагч
хэвлэгдэн
гарч,
ерөнхий
боловсролын
сурагчдад
боловсролын
сурагчдад
зориулсан
лидер
сурагч академи хэмээх
зориулсан лидер сурагч академи хэмээх сургалт
болох
тухай
олон
янзын
сургалт,
ном
товхимол
зориулсан
лидер
сурагч
академи
хэмээх
сургалт
сургалт
зохион
байгуулагдсаар байна.
байна. “Манлайлал гэж
хүртэл хүртэл
зохион
байгуулагдсаар
хэвлэгдэн
гарч,
ерөнхий
боловсролын сурагчдад
хүртэл
зохион
байгуулагдсаар
байна.
“Манлайлал
гэж юугэж
вэ?хэн
Манлайлагч
гэж
хэнолон хүнд энэ дүр
юу
вэ?
Манлайлагч
бэ?”
гэж
асуувал
зориулсан
лидер
академи
хэмээх сургалт
“Манлайлал
гэжсурагч
юуолон
вэ?
Манлайлагч
гэжзураг
хэн
бэ?”
гэж
асуувал
хүнд
энэ
дүр
зураг
буудаг.
Бүлгийн
ажлын
үеэр дүр
ч гэсэн
хүртэл
зохион
байгуулагдсаар
байна.
бэ?”
гэжБүлгийн
асуувал
олон
хүнд
зурагихэнх оролцогчид
буудаг.
ажлын
үеэр чэнэгэсэн
ихэнх
“Манлайлал
гэж түүчээлэгч
юу вэ? Манлайлагч
гэжзураг
хэн зурж, манлайлагч
ийм
зурагБүлгийн
эсвэл
шувууны
буудаг.
ч гэсэн
ихэнх
оролцогчид
ийм ажлын
зураг үеэр
эсвэл
түүчээлэгч
бэ?”
гэж
асуувал
олон
хүнд
энэ
дүр
зураг
оролцогчид
ийм
зураг
эсвэл
түүчээлэгч
ямар
байх ёстой
тайлбарладаг.
шувууны
зураг талаар
зурж, манлайлагч
ямар байх

буудаг.
Бүлгийн
ажлынманлайлагч
үеэр ч гэсэн
шувууны
зураг
зурж,
ямарихэнх
байх
ёстой талаар
тайлбарладаг.
оролцогчид
ийм
зураг
эсвэл
түүчээлэгч
ёстой талаар тайлбарладаг.
шувууны зураг зурж, манлайлагч ямар байх
ёстой талаар тайлбарладаг.
Гэвч шинэ үеийн манлайллын загвар бол өмнөх
Гэвч
шинэ
үеийн
манлайллын
бол
Гэвч
шинэ
үеийн
манлайллын
загвар
болөмнөх
өмнөх
цаг үеэс
тэс
өөр бөгөөд
багаарзагвар
ажиллахыг
илүү цаг үеэс тэс өөр
цаг
үеэс
тэс
өөр
бөгөөд
багаар
ажиллахыг
илүү
чухалчилдаг
болсон.
Нийтлэг
асуудлаар
бөгөөд
багаар
ажиллахыг
илүү
чухалчилдаг
Гэвч
шинэ
үеийн
манлайллын
загвар
бол
өмнөх болсон. Нийтлэг
чухалчилдаг
болсон.
Нийтлэг
асуудлаар
холбогдсон,
нэг бөгөөд
үнэт зүйлтэй,
нийгмийн
сайн
цаг
үеэс тэс
өөр
багаар
ажиллахыг
асуудлаар
холбогдсон,
нэг
үнэт
зүйлтэй, илүү
нийгмийн
сайн сайхны
холбогдсон,
нэгхувь
үнэтнэмрээ
зүйлтэй,
нийгмийн
сайн
сайхны
төлөө
оруулах
хүсэлтэй,
чухалчилдаг
болсон.
Нийтлэг
асуудлаар
төлөө
хувь нэмрээ
оруулах
хүсэлтэй,
багийн гишүүн бүрийн
сайхны
хувь
нэмрээхувь
оруулах
хүсэлтэй,
багийн төлөө
гишүүн
бүрийн
нэмэр
чухал
холбогдсон,
нэг
үнэт
зүйлтэй, ойлгож,
нийгмийн
сайн
хувь
нэмэр
чухал
гэдгийг
харилцан
хүндэтгэлтэй
багийн
гишүүн харилцан
бүрийн хүндэтгэлтэй
хувь нэмэрханддаг
чухал
гэдгийг ойлгож,
сайхны
төлөө хувь
нэмрээ оруулах хүсэлтэй,
ханддаг
шинэ соёлыг
төлөвшүүлж,
багаараа
гэдгийг
ойлгож,
харилцан
шинэ соёлыг
дагаж дагаж мөрдвөл
багийн
гишүүн төлөвшүүлж,
бүрийн хүндэтгэлтэй
хувьбагаараа
нэмэр ханддаг
чухал
шинэ
соёлыг
төлөвшүүлж,
багаараа
дагаж
амжилтанд
илүү
ойртох
болно.
мөрдвөлойлгож,
амжилтанд
илүү ойртох
болно.ханддаг
гэдгийг
харилцан
хүндэтгэлтэй
мөрдвөл
амжилтанд
илүү
ойртох
болно.
шинэ соёлыг төлөвшүүлж, багаараа дагаж
мөрдвөл амжилтанд илүү ойртох болно.
Хамтын манлайлалд мөрдөгдөх хамгийн чухал
Хамтын
манлайлалд
мөрдөгдөх
хамгийн
чухал
зарчим бол
хувь бүрийн
хувь нэмрийг
бодитой
Хамтын
манлайлалд
мөрдөгдөх
хамгийн
чухал зарчим бол хувь
зарчим
бол
хувь
бүрийн
хувь
нэмрийг
бодитой
Хамтын
манлайлалд
мөрдөгдөх
хамгийн
чухал
үнэлж, урам
зоригоор
тэтгэж байх
явдал
юм.
бүрийн
хувь
нэмрийг
бодитой
үнэлж,
урам
үнэлж,
урамхувь
зоригоор
байх
явдал
юм. зоригоор тэтгэж
зарчим
бол
бүрийнтэтгэж
хувь
бодитой
Зорилгодоо
хүрэхийн
тулд нэмрийг
шууд
үр
дүнд
Зорилгодоо
хүрэхийн
тулд
шууд
үр
дүнд
байх
явдал
юм.
Зорилгодоо
хүрэхийн
тулд шууд үр дүнд
үнэлж,
урам
зоригоор
тэтгэж
байх
явдал
юм.
анхаарахаас илүү үйл явцын чанарт анхаарч,
анхаарахаас
илүү
үйл
явцын
чанарт
анхаарч,
Зорилгодоо
хүрэхийн
тулд
шууд
үр
дүнд
анхаарахаас
илүү
үйл явцын
анхаарч,
үйл явц бүрээс
багийн
гишүүд чанарт
суралцаж
байх үйл явц бүрээс
үйл
явц бүрээс
гишүүд
суралцаж
байх
анхаарахаас
илүүбагийн
үйлбагийн
явцын
чанарт
анхаарч,
нь чухал.
Ингэснээр
гишүүд
нэг
ньИнгэснээр багийн
багийн
гишүүд
суралцаж
байх
ньхэн
чухал.
нь
чухал.
Ингэснээр
багийн
гишүүд
хэн
нэг
нь
үйл
явц
бүрээс
багийн
гишүүд
суралцаж
байх
боломжгүй,
завгүй
үед
нэгийгээ
нөхөж,
орлох
гишүүд
хэн завгүй
нэг ньүед
боломжгүй,
завгүйорлох
үед нэгийгээ нөхөж,
боломжгүй,
нэгийгээ
нөхөж,
нь
чухал.
Ингэснээр
багийн
гишүүд
хэн
нэг
нь
чадвартай болох юм
орлох
чадвартай
болох
юм
чадвартай
болох
юм
боломжгүй,
завгүй
үед нэгийгээ нөхөж, орлох
чадвартай болох юм
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ОРОЛЦООНЫ 8 ДАХЬ ШАТ БА ИРГЭДИЙН БҮЛГИЙГ ҮР ДҮНТЭЙ ЧИГЛҮҮЛЭХ НЬ

ДАСГАЛ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ: "ХАРИЛЦАА БА ШИЙДВЭР ГАРГАХ ҮЙЛ ЯВЦ”
Зорилго: Оролцогчид шийдвэр гаргах үйл явцад суралцаж, цаашид багаар, бүлгээр ажиллахдаа
багийн гишүүдийн оролцоог хангаж, хамтын шийдвэр гаргах ур чадварт суралцана.
Бэлтгэл:
•

Дэлгэц цаас, өнгийн маркер, харандаа, скоч, өнгийн цаас

Хугацаа: 60 минут
Алхам:
1. Оролцогч бүр өөрийн дуртай өнгийн цаас, өнгийн маркер, харандааг авахыг хүснэ. Тарааж
өгсөн өнгийн цаасан дээр хүн бүр дараах асуултад хариулж бичихийг хүснэ.
•

Би бусадтай харилцахдаа хамгийн түрүүнд юуг анхаардаг вэ?

•

Харилцаанд зөрчил үүсвэл би хэрхэн шийдвэрлэдэг вэ?

•

Би бусдаас ямар харилцаа, хандлага хүсдэг вэ?

•

Багаар ажиллахдаа миний баримталдаг зарчим юу вэ?

•

Багийн уур амьсгалд нөлөөлдөг хамгийн чухал хүчин зүйл юу вэ?

2. Оролцогч бүрийг бичиж дууссаны дараа өөр өөрийн бичсэн цаасаа бариад тойрог хэлбэрт
орж зогсохыг хүснэ. Дараа нь ижил өнгө сонгосон хүмүүс нэг баг болж зогсоод хэрхэн
хариулсан талаараа ярилцаж, дундаасаа багийн хариултыг гаргаж бусад багийнханд
танилцуулна. Багийн хариултаа аль болох болох бүтээлчээр илэрхийлэхийг хүснэ (зурах,
будах, хайчилж наах гэх мэт).
3. Баг бүр өөрсдийн хийсэн бүтээлийг танилцуулж, ангид байгаа нийтлэг зан чанаруудаа олж
харна. Ялангуяа багаар ажиллахдаа баримталдаг зарчмуудаа мэдэх боломжтой болно.
4. Чиглүүлэгч дараах "Бүлгийн түвшинд шийдвэр гаргах сонголтууд" зургийг дэлгэц цаасан
дээр зурж, оролцогчдыг өөрийн зөв гэж бодож байгаа хариулт дээр нэг смайл тэмдэг наахыг
хүснэ.
5. Хамгийн олон смайл цуглуулсан хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлж ярилцах ба дараа нь “Бүлгийн
түвшинд шийдвэр гаргах сонголтууд” тараах материал 2.3-ыг өгч тайлбарлана.
6. Дүгнэхдээ “Нийгмийн сайн сайхан болон нэг хэсэг бүлэг хүмүүсийн төлөө эсвэл орон
нутгийнхаа сайн сайхны төлөө нэг баг, нэг бүлэг болон ажиллахад хүмүүс хоорондын
харилцаа, бас шийдвэр гаргах үйл явц хамгийн чухал юм. Тиймээс 1,2-р түвшнээр
шийдвэр гаргахаас зайлсхийж, аль болох 4,5-р түвшнээр шийдвэр гаргахад суралцаж, зарим
зөрчилдөөн үүссэн үед 3-р түвшин рүү буцаж буухад ч гэмгүй бөгөөд харилцан ярилцаж,
ойлголтоо нэгтгэх нь илүү чухал юм.”

Чиглүүлэгчийн тактик:
Бүлэг дотор идэвхтэй, бусдыг удирдан чиглүүлж сурсан, эсвэл бусдыг даган санал бодлоо
илэрхийлдэггүй оролцогчид байдаг учир шийдвэр гаргах төрлүүдийг тайлбарлах замаар
“хамтын шийдвэр” гаргах ёстойг нь ухамсарлуулаарай.

40
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Тараах материал 2.3
Тараах
материал 2.3
Шийдвэр гаргах
төрлүүд
Шийдвэр гаргах төрлүүд

5.Хамтаар
зөвшилцөж
шийдэх
(100%)

Шаардлагатай
бол 3 руу
буцаж болно
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ОРОЛЦООНЫ 8 ДАХЬ ШАТ БА ИРГЭДИЙН БҮЛГИЙГ ҮР ДҮНТЭЙ ЧИГЛҮҮЛЭХ НЬ

ДАСГАЛ: БҮЛГИЙН “ХИЙЖ БОЛОХ БА БОЛОХГҮЙ” ЗҮЙЛИЙН ЖАГСААЛТ
(DO’S AND DON’TS)
Зорилго: Цаашид бүлгээрээ хамтарч өөрчлөлт авчрахын тулд юуг хийх шаардлагатай, юуг хийж
болохгүй вэ гэсэн нэгдсэн ойлголттой болно.
Бэлтгэл:
•

Дэлгэц цаас, маркер

Хугацаа: 30 минут
Алхам:
1. “Энэ дасгал бидэнд цаашид “Хийж болох”ба“Хийж болохгүй” зүйлээ тодорхой болгож,
жагсаалт гаргахад тусална”гэж хэлээд гурван бүлэгт хуваарилан, самбарын цаас, маркер
тараан өгнө.
2. Оролцогчид 5 минутын дотор санаануудаа самбарын цаасанд түлхүүр үгээр, “хийж болох
зүйлс”-ийн аль болох олон жагсаалт гаргахыг хүснэ. Энэ ажлыг дуусгасны дараа дахиад 5
минутын дотор “Хийж болохгүй” зүйлийн жагсаалт гаргана. Ингэхдээ "Хийж болох зүйлс"ийн жагсаальыг шууд эсрэг болгон бичиж болохгүй гэдгийг сануулна.
3. Цаг болмогц самбарын цаасан дээр нэмж тэмдэглэхгүйгээр багийн ажлаа дуусган, бүгд
анхааралтай сайн сонсох хэрэгтэйг сануулна. Бүлэг бүр ээлжлэн “хийж болох зүйл”-ээ
хэлнэ. Нэг удаад нэг санааг хэлэх ба өмнө нь хэлсэн зүйлийг давтахгүй. Бүлэг бүр санаа
нэмж хэлэх тоолондоо нэг оноогоор шагнуулж, оноо бүрийг дэлгэц цаасанд тэмдэглэнэ.
Энэ үед 2-р чиглүүлэгч багуудын хэлсэн санаануудыг самбарын цаасан дээр бичиж авна.
(Жишээ нь, итгэл найдвар төрүүлэх, хүмүүст эргэцүүлэн бодоход нь туслах, ярьж байгаа
зүйлээ хүмүүсийн амьдралтай холбох, хувилбаруудыг санал болгох гэх мэт).
4. Ийнхүү санаануудыг гаргаж дуусаад, “хийж болохгүй зүйл”-ийн жагсаалтаа мөн адил
гаргана. (Жишээ нь, хүмүүст юу хийхийг нь заах, зэмлэх, шүүх, ичээх гэх мэт).
5. Санаануудаа гүйцээсний дараагаар хамгийн их оноо цуглуулсан бүлэгт баяр хүргэж, бүгд
сайн ажилласныг тэмдэглээд, 2-р чиглүүлэгчийн тэмдэглэсэн жагсаалтуудтай танилцана.
Эдгээр жагсаалтад дараах зүйлс орсон эсэхийг анхаарч, хэрэв гарч ирээгүй бол жагсаалтанд
нэмэхийг санал болгоно.
Хийж болох зүйлд: хамтаараа манлайлах, хүн бүрийн оролцоог хангах, мэдээлэл түгээх,
хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх, хариуцлагатай ажиллах, хүндэтгэлтэй байх, хөгжилтэй
байх, шинийг санаачлах, хүчирхийлэл үйлдэхгүй байх, тэгш хандах;
Хийж болохгүй зүйлд: нэг хүн шийдвэр гаргах, цөөн хэдэн хүн манлайлах, хүрээгээ тэлэхгүй
байх, зориггүй байх, идэвхгүй байх, асуудлаа харахгүй байх, бусдын хараат болох, түрэмгий
байх, мэдлэггүй байх.
Тухайн бүлэг өөрсдийн “Хийж болох ба болохгүй зүйлс”-ийн жагсаалттай болсныг
тэмдэглээд, цаашид хийж болох зүйлсдээ илүү түлхүү анхаарч, хийж болохгүй зүйлсээс
зайлсхийснээр үйл явц, үр дүнд ч, бусад хүнтэй харилцахад ч эерэг нөлөөтэй” гэж дүгнэнэ.
Чиглүүлэгчийн тактик:
Оролцогчдын гаргасан санаануудыг бүлгийнх нь дүрэм болгон батлуулж болно.
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ДАСГАЛ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ: ҮР ДҮНТЭЙ НӨЛӨӨЛӨЛ БА
БҮТЭЭЛЧ ХАМТЫН ОРОЛЦОО
Зорилго: Иргэдийн бүлгээс орон нутгийн захиргаа болон төрийн албан хаагчидтай хамтран ажиллаж
асуудлаа шийдэх гол арга зам нь “бүтээлч хамтын оролцоо”байх ёстойг оролцогчдод ойлгуулна.
Бэлтгэл:
•

Үр дүнтэй нөлөөлж ажиллах загвар хүснэгтийг самбарын цаасан дээр зурах

•

Оролцогчдын тоогоор наадаг дүрсийг бэлдэх

•

Тараах материал 2.4-ийг хэвлэж бэлдэх

Хугацаа: 40 минут
Алхам:
1. Хананд дараах хүснэгтийг дэлгэц цаасан дээр бичиж байрлуулна

АЖИЛЛАХ

ХЭЛЭХ

АСУУХ

АЖИГЛАХ
•

Харах

•

Лавлах

•

Зааварлах

•

Харилцан ярилцах

•

Мэдрэх

•

Тодруулах

•

Мэдэгдэх

•

Хэлэлцээр хийх

•

Бодох

•

Сурвалжлах

•

Тайлбарлах

•

Хамтдаа шийдэх

2. Чиглүүлэгч оролцогчдоос “Орон нутгийн иргэдийн өмнө тулгамдсан асуудлыг шийдэхийн
тулд Та хэрхэн хамтран ажилладаг вэ?” гэж асууна. Хананд байрлуулсан хүснэгтэнд дурдсан
үйл үгсийг уншаад өөрийн байнга хийдэг үйлдлийнхээ ард дүрс наахыг хүснэ.
3. Оролцогчид дүрсийг нааж дуусмагц, хагас тойрог хэлбэрт орж зогсоод самбарт анхаарлаа
хандуулж, хамгийн их гаргадаг үйлдлүүд дээр хэлэлцүүлэг өрнүүлж, оролцогчдын санаа
бодлыг чөлөөтэй сонсоно. Хэлэлцүүлгийн явцад сайн жишээ болохуйц туршлагатай хүн
байвал өөрийн туршлагаас бусаддаа хуваалцахыг хүсээрэй.
4. Чиглүүлэгч тараах материал 2.4-ийг тарааж өгч дараах байдлаар тайлбарлана. “Иргэдийн
нийтлэг эрх ашгийн өмнө тулгамдаад байгаа асуудлыг олж харсны дараа хүрэх үр дүн,
хүссэн өөрчлөлтөө авчрахын тулд бодлого, шийдвэрт нөлөөлөх нь маш чухал. Хүн аливаа
асуудалд хэрхэн ханддагийг энд дүрсэлж үзүүлсэн байна" гэж танилцуулна.
5. Чиглүүлэгч хэлэлцүүлгийг дараах байдлаар дүгнээрэй. “Зөвхөн ажиглах, бусдад хэлэх, эсвэл
бусдаас асуух, хэлж зааварлахаар хязгаарлагдахгүй, эдгээрийг хослуулах нь үр дүнтэй байдаг.
Өөрөө эргэцүүлж, дотроо тунгаахын хамт асууж лавлах зэрэг эргэх холбоотой байвал эерэг
үр дүн гарах боломж улам ихэснэ. Улмаар харилцан ярилцах, хэлэлцэх, талууд хамтран
ажиллах зэрэг хамтын оролцоотой байж чадвал төрийн албан хаагчидтай хамтран хүссэн
өөрчлөлтөө хийж чадна.”
Чиглүүлэгчийн тактик:
Оролцогчдыг урамшуулах, жишээгээр баяжуулах, түүхээ хуваалцах байдлаар оролцогчдыг
сэдэлжүүлэхэд анхаарна.
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материал 2.4
Тараах Тараах
материал
2.4
Үр дүнтэй
нөлөөлөх
загвар загвар
Үр дүнтэй
нөлөөлөх

НӨЛӨӨЛЛИЙН
ТҮВШИН
НЭМЭГДЭНЭ

АЖИГЛАХ
• Харах
• Мэдрэх
• Бодох

АСУУХ
• Лавлах
• Тодруулах
• Сурвалжлах

ХЭЛЭХ
• Зааварлах
• Мэдэгдэх
• Тайлбарлах

АЖИЛЛАХ
• Харилцан
ярилцах
• Хэлэлцээр хийх
• Хамтдаа

Асуудлыг одж харах, шийдвэрлэх чадвар нэмэгдэнэ
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ДАСГАЛ: НӨЛӨӨЛЛИЙН АЖЛЫН
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ НЬ
Зорилго: Иргэд, орон нутгийн удирдлагууд хамтран орон нутгийн нөхцөл байдлыг сайжруулахаар
хамтран ажиллаж, шийдлүүдийг тодорхойлох аргад суралцана.
Бэлтгэл:
•
•
•

Самбарын цаас
Маркер
Жижиг тойргийн гадна том тойрог байдлаар сандлыг засах

Хугацаа: 60 минут
Алхам:
1. Дараах дүрмийг оролцогчдод уншиж, танилцуулна.
Хэсгийн дүрэм:
•

Үндсэн тойрог, үндсэн тойргийн гадна талаар хоёр дахь тойрог үүсгэн суух байдлаар
ярилцлага өрнөнө.

•

Үндсэн тойрогт чиглүүлэгч асуулт асууж, харилцан ярилцах зарчмаар явагдана.

•

Үндсэн тойргийн ярилцлага өрнөж байх үеэр гадна тойргийн оролцогчид хоорондоо
ярихгүй, сайн сонсогч байж, тэмдэглэл хөтөлнө.

•

Үндсэн тойргийн оролцогчийн  нэг удаа ярих хугацаа 2 минут байна. 2 минутаас хугацаа
хэтэрсэн тохиолдолд чиглүүлэгч зогсооно.

•

Эхний тойргийн ярилцах хугацаа 15 минут. Цаг дуусмагц үндсэн тойрог гаднах
тойрогтой байраа сэлгэн суугаад дээрх дүрмийн дагуу ярилцлага өрнөнө.

2. Оролцогчдыг нэг хоёроор тоолуулна. Нэг гэж тоолсон хүмүүс үндсэн тойрогт суух ба
иргэдийг төлөөлнө. Хоёр гэж тоолсон хүмүүс гаднах тойрогт суух ба орон нутгийн шийдвэр
гаргагч нарыг төлөөлнө гэж хэлээд тойрогт суулгана.
3. Хэсгийн дүрмийг дахин сануулаад үндсэн тойргийн иргэдээс дараах асуултуудыг асууна.
Энэ үед 2-р чиглүүлэгч үндсэн тойргийн буюу иргэдийн хэлсэн саналыг орхилгүй самбарын
цаасан дээр тэмдэглэж авахыг хүснэ.
•

Орон нутагт иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд ямар хүчин зүйлс саад болдог вэ?

•

Яагаад иргэдийн оролцооны түвшин нэмэгдэхгүй байна вэ?

•

Иргэдийн оролцоог сайжруулахад төр/орон нутгийн засаг захиргаа юу хийх хэрэгтэй
вэ?

4. Орон нутгийн удирдлагууд үндсэн тойрогт сууж, дээрх дүрмийн дагуу иргэдийн асуултанд
хариулахыг хүснэ. Үндсэн тойрог хариулж дуусмагц мөн адил дараах асуултыг асууж,
хариултыг тэмдэглэн авна. "Хэрвээ би орон нутгийн удирдлага байсан бол" гэдэг өнцгөөс
бодож, дүрдээ орж хариулахыг сануулаарай.
•

Орон нутагт иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд ямар хүчин зүйлс саад болдог вэ?

•

Яагаад иргэдийн оролцооны түвшин нэмэгдэхгүй байна вэ?

•

Иргэдийн оролцоог сайжруулахад иргэд юу хийх хэрэгтэй вэ?

5. Иргэд болон төр гэсэн хоёр дүрээрээ баг болон сууж, төрийн зүгээс иргэдтэй ажиллах
төлөвлөгөөг, харин иргэдийн зүгээс төртэй ажиллах төлөвлөгөөг 10 минутанд боловсруулж,
хоёр баг ээлжлэн танилцуулахыг хүснэ.
6. Багууд өөрсдийн төлөвлөгөөг танилцуулж дуусмагц, бүх оролцогчдыг том тойрог үүсгэн
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суухыг хүсээд дараах асуултаар дүгнэх хэлэлцүүлэг өрнүүлээрэй.
•

Төр – иргэн хамтран ажиллавал өөрчлөлт бий болох уу?

•

Энэ хандлагыг төлөвшүүлж, удаан хугацаанд хадгалахын тулд талууд юу хийх хэрэгтэй
вэ?

•

Иргэн – төр түншилж, хамтарч ажиллахын давуу талуудыг дурдана уу?

•

Та бүхний дасгалын хугацаанд гаргасан төлөвлөгөөнүүдээс шууд хэрэгжүүлж болох
ямар санаанууд байна вэ?

Чиглүүлэгчийн тактик:
Асуултаараа сэдэлжүүлж, оролцогчдыг дүрдээ орох, итгэл үнэмшил төрүүлэхэд анхаарна.
Ингэснээр нөлөөллийн ажлын төлөвлөгөө, түүнд тусгагдсан санал хэрэгжүүлж болохуйц, бодитой
гарах боломжтой болно.

46

ОРОЛЦООНЫ 8 ДАХЬ ШАТ БА ИРГЭДИЙН БҮЛГИЙГ ҮР ДҮНТЭЙ ЧИГЛҮҮЛЭХ НЬ

СТРАТЕГИ 3:
ИРГЭДИЙН БҮЛГИЙГ ТӨРИЙН БУС
БАЙГУУЛЛАГЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТАД
ОРОХОД ДЭМЖИХ НЬ
Сургалтын жишиг хөтөлбөр
Зорилго:
Хамтран ажиллаж, чадавхижсан бүлгүүдийг төрийн бус байгууллагын зохион байгуулалтад ороход
нь дэмжлэг үзүүлж, нэгдсэн ойлголттой болно.
09:00-09:30
Нээлт
I хэсэг: Төрийн бус байгууллага болоход бэлтгэх нь
09:30-10:00
Цайны завсарлага
10:00-13:00
Дасгал, хэлэлцүүлэг: Алсын хараа, эрхэм зорилгоо тодорхойлох
13:00-14:00
Өдрийн хоол
II хэсэг: Төрийн бус байгууллагыг үүсгэн байгуулах нь
14:00-15:00
Норовлин сумын туршлага
15:00-16:30
Танилцуулга, хэлэлцүүлэг:
• Төрийн бус байгууллагын нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг
• Төрийн бус байгууллагын жишиг дүрмийг хэлэлцэх
16:30-16:45
Цайны завсарлага
16:45-17:30
Зохион байгуулалт, төлөвлөлт
III хэсэг: Дүгнэлт, хаалт
17:30-17:50
Оролцогчдын үнэлгээ (амаар, бичгээр)
17:50-18:00
Хаалт
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СУРГАЛТЫН ЖИШИГ АРГА ЗҮЙ
ДАСГАЛ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ: АЛСЫН ХАРАА, ЭРХЭМ ЗОРИЛГОО ТОДОРХОЙЛОХ
Зорилго: Иргэдийн бүлэг цаашид урт хугацаанд, үр дүнтэйгээр хамтран ажиллахын тулд алсын
хараа, эрхэм зорилгоо тодорхойлох шаардлагатай. Тиймээс энэхүү дасгалаар дамжуулан алсын
хараа, эрхэм зорилгоо нэгтгэж, хамтрагч талуудаа тодорхойлохын зэрэгцээ дараагийн нэг сард, яг
одоо юу хийх хүртлээ томоос нь эхлээд анхны алхам хүртлээ төлөвлөх боломжтой болно.
Бэлтгэл:
•

Олон өнгийн маркер, харандаа

•

Дэлгэц цаас

•

Хайч, цавуу, скоч

•

Намуухан хөгжмийн ая

•

1-2 сайн дурын зураач

Хугацаа:180 минут
Алхам:
1. Оролцогчдод дасгалын зорилго, дүрмийг танилцуулна. “Энэ дасгал нь иргэдийн бүлэг
өөрсдийн хамтын ирээдүйгээ гэрэл гэгээтэйгээр төсөөлж, алсын хараа (алтан гадас одоо)
–гаа тодорхойлох учир бүгд дараах дүрмийг сайтар тогтоож, дасгалын туршид мөрдөнө үү”  
гэж хэлээд дүрмээ танилцуулна.
Дасгалын турш мөрдөх дүрэм:
•

Оролцогчид бүгд эерэг байр сууринаас хандана

•

Үгүйсгэхгүй, бие биенээ дэмжинэ

•

Хязгааргүй мөрөөднө

•

Бүтээлчээр хандана

•

Аль болох тав тухтай байдлаар байрлалаа эзэлнэ

•

Бүгд утсаа унтраана

•

Бүх санаагаа зургаар илэрхийлнэ.

2. Мөрөөдлөө мэдрэх нь 1-р хэсэг
Оролцогчдыг сандал дээр гарч зогсоод нүдээ анихыг хүснэ. Намуухан хөгжмийн аянд
хягзааргүй мөрөөдөхийг хүснэ. “Манай орон нутаг, амьдарч байгаа газар маань ямар болсон
байгаасай гэж хүсэж байна вэ, бидний ирээдүй ямар байгаасай гэж хүсэж байна вэ? Алтан
гадас одоо хамтдаа төсөөлцгөөе” гэж хэлээд 2-3 минут мөрөөдлөө төсөөлөхийг хүснэ.
Чиглүүлэгч “Манай баг, иргэдийн бүлэг орон нутгийнхаа ирээдүйд ямар эерэг өөрчлөлтүүдийг
авчирч чадах вэ?” Алсын хараа, алтан гадас одоо ямар нэгэн хязгаарлалт, хаалтгүйгээр
төсөөлье, мөрөөдлөө бодит мэтээр төсөөлж, мэдэрцгээе” гэж хөгжмийн аян дундуур хэлж
оролцогчдыг сэдэлжүүлнэ.
Ая дуусмагц оролцогчдыг нүдээ нээж, өөрсдийн төсөөллөө хуваалцахыг хүснэ. Оролцогчид
гараа өргөсөн дарааллаараа төсөөллөө хуваалцана. Энэ үеэр оролцогчдын ярьсан мөрөөдлийг
нэг дугаартай цаасан дээр бусад чиглүүлэгч нар зурж, цаасан дээр буулгана.
3. Мөрөөдлөө буулгах нь 2-р хэсэг
Хоёр дугаартай цаасан дээр Алсын хараанд хүрэх зорилтуудаа бичнэ. “Та бүхний мөрөөдсөн
хязгааргүй мөрөөдлийг биелүүлэхийн тул ямар зорилтууд байх вэ? Алсын хараандаа
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хүрэхийн тулд бид ямар болох ёстой вэ? Өмнөх хэсэгт бид алсын хараагаа хягзааргүй
мөрөөдөж хамтдаа төсөөллөө. Одоо харин бүгдээрээ энэ алсын хараандаа хүрэхийн тулд
юу хийх ёстойгоо хамтдаа ярилцацгаая” гэж хэлээд оролцогчдын саналыг хоёр дугаартай
цаасан дээр зургаар буулгана.
4. Газарт буух нь
Одоо хэдүүлээ газарт бууж, бодит байдлаа эргэн харъя. Одоогийн нөхцөл байдал ямар
байгааг тодорхойлно. Бидэнд ямар чадвар, чадавх, нөөц боломжууд байгаа вэ? Бидний
ололт амжилт юу байна вэ? Бидний давуу талууд юу вэ? Эдгээр асуултын хариултыг гурав
дугаартай цаасан дээр буулгана.
5. Хамтран ажиллах (хүн) талуудаа тодорхойлох нь
Цаашид хэнтэй хамтдаа үргэлжлүүлэн алхах вэ? Тэр хүмүүсийн (байгууллагын) хувь нэмэр
юу байх вэ? Дөрөв дугаартай цаасан дээр хариултыг буулгана.
6. Хүч чадлаа мэдрэх нь
		Зорилгодоо хүрэх арга замууд, шаардлагатай ур чадварууд юу байх вэ? Бидэнд ямар дэмжлэг,
ур чадвар байвал бид зорилгодоо хүрч чадах вэ? Багийн гишүүдээ, өөрийгөө бодоорой. Тав
дугаартай цаасан дээр хариултуудыг буулгана.
7. Дараагийн таван сард бид юу хийх хэрэгтэй вэ? Үйл ажиллагаа, сургалт, уулзалт гэх мэт.
Зургаа дугаартай цаасан дээр хариултуудыг буулгана.
8. Дараагийн нэг сард бид юу хийх вэ? Хамгийн түрүүнд өөрсдийн нөөц бололцоонд тулгуурлан
хийж болох ажлууд юу байж болох вэ? Хариултыг долоо дугаартай цаасан дээр буулгана.
9. Яг одоо юу хийж болох вэ? Гэртээ хариад хамгийн түрүүнд юу хийх вэ? Хариултыг найм
дугаартай цаасан дээр зургаар буулгана. "Бид хамтдаа бүтэн гурван цагийн турш хамтдаа
мөрөөдөж, мөрөөдлөө цаасан буулгалаа. Хамгийн том алтан гадас (алсын хараа)-гаа
төсөөлөхөөс эхлээд сүүлийн 5 сард, ойрын нэг сард, яг одоо юу хийх хүртлээ нарийвчилж
төлөвлөлөө. Энэ бол бидний байгууллагын дүрэм, стратегийг гаргахад туслах хамгийн чухал
бичиг баримт болох юм. Энэ бүхнийг бүлгийн гишүүд та бүхэн маш амжилттай гүйцэтгэлээ.
Баяр хүргэе" хэмээн 1-р хэсгийг хаана.
Чиглүүлэгчийн тактик:
Дасгалын туршид "эерэг байх", "бүх санааг зургаар буулгах" дүрэм үйлчилсээр байгааг тогтмол
сануулна. Оролцогчдыг эрч хүчтэй, зоримог байдлаар ямар нэгэн хаалт, хязгаарлалтгүйгээр
төсөөлж, төсөөллөө мэдрэхэд чиглүүлэгчийн үүрэг чухал. Мөн оролцогчдын гаргасан санаануудыг
компьютерт буулгаж, үдээс хойшхи  дүрэм, зохион байгуулалт, төлөвлөлтийн хэсэгт ашиглаарай.

алсын хараа, эрхэм зорилгоо
тодорхойлох нь засгалын схем

3.
Газарт
буух

5.
4.
8.
7.
Хүч
Хамтран
Яг одоо
чадлаа
Ойрын
ажиллах
юу хийх
мэдрэх
нэг сард
талууд
вэ?
арга зам

6.
Дараагийн
5 сард

2.
Зорилго

1.
мөрөөдөл
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ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ: НОРОВЛИН СУМЫН САЙН ТУРШЛАГА
Зорилго: Иргэдийн бүлэг тууштай ажилласнаар сум, орон нутгийн удирдлагатай бүтээлчээр хамтран
ажиллаж, олон эерэг өөрчлөлт хийх боломж бий гэдгийг оролцогчдод ойлгуулж, урам зориг өгнө.
Бэлтгэл:
•

Тараах материал 3.1: Норовлин сумын сайн туршлагыг оролцогчдын тоогоор хэвлэх

•

“Аялал жуулчлалд иргэдийн оролцоо анхдугаар чуулган” видеог үзүүлэхэд бэлдэх (https://
www.youtube.com/watch?v=cHSZt5ZpC4Y)

Хугацаа: 60 минут
Алхам:
1. Оролцогчдод Норовлин суманд байгуулагдсан ТББ-ын түүхийг өгүүлсэн тараах материал
3.1-ийг тарааж өгнө. Оролцогчид дор бүрнээ дүгнэлтээ хийхийг хүснэ. Ингэхдээ дараах
гурван асуултад хариулахыг хүснэ.
•

Тэдний гол ололт, амжилт юу байв?

•

Тэднийг нэгтгэдэг зүйл нь юу вэ?

•

Төрийн зүгээс гол түншлэгч нь хэн бэ?

2. Түүхийг уншаад ямар сэтгэгдэл төрсөн талаарх оролцогчдын сэтгэгдлийг болон дээрх
гурван асуултад хэрхэн хариулсныг нь ангиараа сонсоно.
3. “Аялал жуулчлалд иргэдийн оролцоо” чуулганы видеог үзүүлж, дуусаад Норовлин сумын
иргэдийн бүлэг тийм ч амархан амжилтанд хүрээгүйг хэлнэ. Хоёр жилийн турш тууштай
чиглүүлж, хамтран ажилласны үр дүнд иргэдийн бүлэг нь утга учиртай оролцоо буюу
найм дахь шатны оролцооны хэлбэр лүү шилжиж, иргэдийн зохион байгуулалттай бүлгээс
төрийн бус байгууллага болсон  нь илүү үр дүнтэй болсон. . Эндээс “иргэд – төр” хоорондын
гүүрийг ТББ хийх боломжтой маш том хүч байдгийш харж болно. ” гэж дүгнэнэ.
4. Энэ бүхнийг бий болгоход тал бүрийн хичээл зүтгэл маш чухал бөгөөд сумын удирдлагыг
иргэдийг ойлгож дэмждэг хандлагатай болгоход нөлөөлөх нь маш чухал гэдгийг онцлон
сануулна.
Чиглүүлэгчийн тактик:
Дээрх сайн түүхийн тусламжтайгаар сургалтын оролцогчдыг сэдэлжүүлэн, оролцооны ач
холбогдлыг ойлгуулж, орон нутгийн удирлагатай бүтээлчээр хамтран ажиллаж, хамтдаа
манлайлвал олон эерэг өөрчлөлт гарах боломжтойг ойлгуулахад анхаарлаа хандуулна. Асуулт
асуух, хариулт авахдаа үргэлж эерэг өнцгөөр хариулахад анхаараарай. Оролцогчдын олж хараагүй
чухал санаанууд үлдсэн бол нэмж сануулах хэрэгтэй.
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Тараах материал 3.1
НОРОВЛИН-САЙН ЗАСАГЛАЛД ИРГЭДИЙН ОРОЛЦОО ТББ
Хэнтий аймгийн Норовлин сум Улаанбаатар хотоос 533 км зайд оршдог. Монгол Улсын Зүүн Бүсийн
аялал жуулчлалын зангилаа сум болон хөгжихөөр Засгийн газрын төлөвлөлтөд туссан онцлог сум.
“Иргэдийн оролцоо II” төслөөс 2017 оны сүүлээр зөвлөх, чиглүүлэгч нарын баг гарч, сумын иргэдэд
зориулан иргэдийн оролцооны эрх зүйн орчин, иргэдийн оролцоог хэрхэн бий болгох талаар үе
шаттай сургалт зохион байгуулсан нь одоогийн “Норовлин – Сайн засаглалд иргэдийн оролцоо”
ТББ-ыг байгуулах үндэс суурь нь болжээ. Тэд иргэдийн сайн дурын бүлэг хэлбэрээр жил гаруйн
хугацаанд ажиллахдаа нэг баг болж чадсан учир 2019 оны 8-р сард төрийн бус байгууллагын
хэлбэрээр ажиллаж, орон нутгийнхаа хөгжилд тогтвортой хувь нэмэр оруулах хүсэл эрмэлзэлтэй
болсон байна. Ийнхүү тэд“Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд иргэдийн оролцоо" чуулганыг
санаачилж, 2019 оны 9-р сард Норовлин сумын ЗДТГ, ИТХ-тай хамтран зохион байгуулсан байна.
Энэ чуулганаар аялал жуулчлал, түүний стандарт, хог хаягдлын менежмент зэрэг асуудлыг хөндсөн
бөгөөд чуулганд төр болон иргэний нийгэм, хувийн хэвшил зэрэг олон талт төлөөлөл оролцож,
өөрсдийн туршлага, мэдлэгээ сумын 200 гаруй иргэдтэй хуваалцсан юм.
Энэ чуулган нь шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог хангах, иргэдийн хяналт, иргэн - төрийн
хамтын ажиллагааг бий болгох, сайн туршлага түгээх зорилготой байсан бөгөөд тэд энэ зорилгодоо
хүрчээ. Учир нь чуулганаас гарсан зөвлөмжийг “Норовлин сумын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх
төлөвлөгөө”-нд оруулж, ИТХ-аар баталсан байна.
Энэ нь зөвхөн аялал жуулчлал гэлтгүй нутгийн удирдлагын аливаа шийдвэр, хөгжлийн үр шимийг
иргэд, орон нутаг хүртэх учир оролцоо зайлшгүй чухал гэдгийг талууд хүлээн зөвшөөрсний илрэл
болсон. Мөн яамны, аймгийн хариуцсан байгууллага, албан тушаалтнууд оролцож мэдээлэл
хуваалцсан нь салбарын бодлоготой уялдуулах, танин мэдэхэд ач холбогдолтой болсон байна.
Чуулганд оролцогчдын сэтгэгдлээс...
1. Сумын Засаг дарга болгон ингэж хичээж зүтгэдэг, асуудлыг цогцоор шийдвэрлэхийг
эрмэлздэг бол орон нутаг хөгжил дэвшилд эерэгээр нөлөөлөх нь гарцаагүй. Нөхцөл байдлын
үнэлгээг газар дээр нь хийлгэж, онол практикийг хослуулж урьдчилан төлөвлөж байгаа нь
олзуурхууштай байлаа.
2. Жорыг нь ч мэддэг, зовлонг нь ч үзсэн илтгэгчид оролцож сэдвээ танилцуулсан нь үнэхээр
сонирхолтой, олон талын өнцөг байлаа. Авах шинэ санаа, анзаарах асуудлууд олон байлаа.
3. Бүх илтгэгч, оролцогч "Байгальд ээлтэй, экосистемийг хадгалах, экологийн боловсрол
олгох" асуудлыг хог хаягдал, аялал жуулчлалтай холбон онцолж байна. Хөгжил ногоон байх
ёстой гэдэг нийтийн трэнд болсныг ойлголоо.
ТББ-ынхан хэлэхдээ “Бид иргэдийн санаа бодлыг төрийн шийдвэрүүдэд тусгахад анхааран
ажиллахаар төлөвлөж байна. Урьд нь сумын хэмжээнд иргэдийн санаачилгаар төртэй хамтран
чуулган зохион байгуулж байсан тохиолдол байгаагүй. Сумын иргэдийн аж амьдрал, эдийн засаг,
цаашлаад улсын төсөвт чухал нөлөөтэй аялал жуулчлалын бүс (цогцолбор)-ыг орон нутагтаа бий
болох их үйлсэд хувь нэмрээ оруулсаар байх болно” гэв.
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ТАНИЛЦУУЛГА:
ТАНИЛЦУУЛГА:
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ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ: ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН
ДҮРМИЙН ТӨСЛИЙГ ХЭЛЭЛЦЭХ
1. Төрийн бус байгууллагын нийгэмд гүйцэтгэх үүрэг танилцуулгыг сонссоны дараа иргэдийн
бүлгээс ТББ болох хүсэл зориг нэгдмэл байгаа эсэх, ажиллах боломж нөхцөл нь бүрдсэн
эсэхийг ярилцана.
2. ТББ байгуулна, ажиллуулна гэдэг нь орон нутгийн удирдлага, иргэдийн өмнө хүлээсэн
хариуцлага болохыг сануулна. Мөн хуулийн дагуу татвар, санхүү, үйл ажиллагааны тайлан
өгөх гэх мэт тогтмол ажлууд хийгддэг болохыг сануулна.
3. Ийнхүү хэлэлцээд иргэдийн бүлэг ТББ байгуулах шийдэлд хүрсэн тохиолдолд Гарын
авлагын Хавсралт 1, 2 дугаар баримт бичгийг танилцуулж, тайлбарлана.
4. ТББ-ын үүсгэн байгуулагчид хурлаа хийх хугацааг товлож, дүрмийн төслөө бэлдэх баг
гарснаар сургалтын үйл ажиллагааг хаана.

Чиглүүлэгчийн тактик:
ТББ үүсгэн байгуулах, ажиллуулах нь иргэдийн бүлгийн бие даан шийдэх асуудал, хариуцлага
тул чиглүүлэгч аль болох хөндлөнгийн байр сууринаас хандахыг хичээх хэрэгтэй. Харин алсын
хараа, эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны хүрээ, удирдлагын бүтэц зэргээ тодорхойлж, томъёолоход
нь арга зүйн туслалцаа үзүүлж болно.
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Хавсралт 1
Хавсралт 1

“ИРГЭНИЙ
ОРОЛЦОО
II” ТӨСӨЛ
ОРОНОРОН
НУТГИЙН
ИРГЭДИЙН
БҮЛЭГТЭЙ
“ИРГЭНИЙ
ОРОЛЦОО
II” ТӨСӨЛ
НУТГИЙН
ИРГЭДИЙН
АЖИЛЛАСАН
ТУРШЛАГЫН
ГРАфИК
БҮЛЭГТЭЙ АЖИЛЛАСАН ТУРШЛАГЫН ГРАфИК

4

Орон нутгийн сургагч
нарын бүлэг байгуулсан
(15 гишүүнтэй)

5
ТӨЛӨВЛӨЛТ,
ЧАДАВХЖУУЛАЛТ

АЖИЛЛАХ
АСУУДЛЫН
ХҮРЭЭГ
ТОДОРХОЙЛСОН

Дэмжлэг

ИРГЭДИЙН
БҮЛГИЙГ
БАЙГУУЛАХ
СУРГАЛТ

Хамтын ажиллагаа

3

Иргэдийн төлөөлөл
60 хүн (2 удаа)
Төрийн албан
хаагчдын төлөөлөл
30 хүн

МЭДЭЭЛЭЛ ТҮГЭЭХ
Орон нутгийн
удирдлагаар
дамжуулан хүргэсэн
(2017 оны 11-р сард)

1

6
ХЭРЭГЖИЛТ, ХАМТЫН
АЖИЛЛАГАА
Иргэдэд зориулсан
сургалт, хэлэлцүүлэг
Аян, уралдаан

ОРОН НУТГИЙН
УДИРДЛАГА

Оролцооны 8-р шат

2

Асуудлын судалгаа
Бүлгийн төлөвлөгөө
Туршлага судлах аялал
Үе шаттай сургалт

9

7
ТАЙЛАГНАЛТ,
ЧАДАВХЖУУЛАЛТ
Орон нутгийн чуулган
Барим бичиг
боловсруулалт

ТББ байгуулагдсан
“Иргэний оролцоо
II” төсөл

Зохион байгуулалтад
ороогүй иргэд

8
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Хавсралт 2
ЗАВХАН АЙМГИЙН ИХ-УУЛ СУМЫН ИРГЭДИЙН БҮЛЭГТЭЙ
АЖИЛЛАСАН ТУРШЛАГА
Сумын товч мэдээлэл, дэвшүүлсэн зорилго:
Завхан аймгийн Их-Уул сум нь аймгийнхаа зүүн хэсэгт Архангай, Хөвсгөл аймаг, Завхан аймгийн
Тосонцэнгэл сумдтай хиллэдэг. Нийслэл хотоос 840 км, аймгийнхаа төвөөс 225 км-ийн зайд оршдог.
Газар зүйн байрлалын хувьд Хангайн нурууны хойд талын салбар уулс болох Булнай, Тарвагатайн
нуруудын хооронд Хангайн нурууны томоохон гол буюу Сэлэнгэ мөрний нэг үндсэн эх болох
Идэрийн голын хөндийд оршдог. Сумын хүн ам 6000 гаруй бөгөөд тус суманд бүртгэлгүй хэдий ч
байнга ирж буцаж байдаг иргэдийн тоо 1500 хүрдэг томоохон сум ажээ. 2015 онд Идэрийн гол дээрх
төмөр бетон гүүрийн ажил дуусч улмаар Нийслэлтэй засмал замаар холбогдсон тул дэд бүтцийн
хангамж харьцангуй сайтай. Сумын голлох аж ахуй нь мал аж ахуй. Малын тоо толгой харьцангуй
ихтэй, бэлчээр нутаг хомс зэргээс шалтгаалан тус сумын малчид холын отор хийх нь түгээмэл
бөгөөд зарим тохиолдолд 600-800 км хүртэл нүүдэллэх нь нийтлэг. Их-Уул сум ой, түүний дагалт
баялаг (нэрс жимсний гол тархац нутаг) ихтэй бөгөөд мод бэлтгэл, жимс түүх зэрэг нь цөөнгүй
иргэдийн орлогын эх үүсвэр болдог.
Төслийн зөвлөх баг 2017 оны төгсгөлд Их-Уул суманд ажиллаж, тулгамдсан асуудлыг тодорхойлоход
байгаль орчин, ой модыг хамгаалах, хог хаягдлын асуудлыг шийдэхэд иргэдийн оролцоог бий болгох
нь нэн тулгамдсан асуудал болох нь тодорхой болсон. Энэ хүрээнд дараах зорилгыг дэвшүүлсэн.
Үүнд:
Зорилго 1: Ой модыг хамгаалж, нөхөн сэргээхэд иргэдийн зохион байгуулалттай, идэвхтэй оролцоог
бий болгож, орон нутгийн удирдлага-иргэдийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлнэ.
Энэ зорилгыг хэрэгжүүлэхэд Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Ойн тухай хууль болон бусад хэм
хэмжээний акт, тогтоол, шийдвэрүүдэд иргэдийг оролцуулах механизмыг хэрхэн туссаныг
зураглаж, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангахаар төлөвлөсөн.
Зорилго 2: Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах, иргэдийн хандлагад нөлөөлнө.
Энэ зорилгыг хэрэгжүүлэхэд 2017 онд шинэчлэн батлагдсан Хог хаягдлын тухай хуульд тулгуурлаж
буй бөгөөд мөн Захиргааны ерөнхий хуулийн хэм хэмжээний акт батлах тухай зохицуулалтын
иргэний оролцооны зохицуулалтыг авч үзсэн.
Асуудлыг иргэдийн оролцоотойгоор судалсан туршлага:
Тухайн орон нутагт амьдарч буй иргэд нутаг ус, байгаль орчин, тулгамдаж буй асуудлаа хамгийн сайн
мэддэг боловч суурь шалтгаан, хэрхэн шийдэх арга замаа олоогүй байдгаас асуудалтайгаа эвлэрэн
амьдрах эсвэл бухимдахаас өөр шийдэлгүй байх нь нийтлэг. Тухайлбал, Их-Уул сумын иргэдийн
дунд “хөрөө рам” (ойн аж ахуй нэгж) ойг сүйтгэж байна гэсэн эсэргүүцэл, ой мод үгүй боллоо
гэсэн сөрөг хандлага давамгайлж байсан. Гэтэл бодит байдал дээр 2009 онд шатсан Солонготын
давааг цэвэрлэх буюу шатсан модыг огтлох зөвшөөрлийг ойн ангиас өгдөг нь тодорхой болсон. Энэ
нь нэг талаас иргэдэд мэдээлэл дутмаг байгаа, нөгөө талаас орон нутгаас мэдээллийг хангалттай
түгээгээгүйтэй холбоотой юм.
Иймд бидний зүгээс Их-Уул сумын байгаль орчинд тулгамдаад байгаа асуудлыг олон талын
оролцоотойгоор тодорхойлох “Газрын зургийн аргачлал”-ыг туршин хэрэгжүүлсэн. Энэ аргачлалыг
хэрэгжүүлэхэд тун энгийн бөгөөд тухайн сумын сансрын зургийг томоохон хэмжээтэйгээр хэвлэж,
бэлдсэн байхад хангалттай.∗ Ийнхүү хэвлэсэн зураг дээр талууд орон нутгийн тулгамдаж буй
асуудлыг тэмдэглэснээр сумын нөхцөл байдлыг бүхэлд нь олж харах боломжтой болно. Хамгийн
чухал зүйл бол аль болох олон талын оролцоог хангаж, мэдээллийг цуглуулах хэрэгтэй юм.
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боломжтой болно. Хамгийн чухал зүйл бол аль болох олон талын оролцоог хангаж, мэдээллийг
цуглуулах хэрэгтэй юм.
Бидний хувьд
хувьдиргэд
иргэд(сумын
(сумын
төвийн
Бидний
төвийн
оршин
оршин малчин,
суугч, малчин,
нөхөрлөлийн
суугч,
нөхөрлөлийн
гишүүн гэх
гишүүн
гэх мэт),
хаагч
мэт),
төрийн
албантөрийн
хаагч албан
(байгаль
орчны
(байгаль орчны байцаагч, хамгаалагчид
байцаагч, хамгаалагчид гэх мэт), орон
гэх мэт), орон нутгийн удирдлага гэсэн
нутгийн
удирдлага
гэсэн
3 бүлэгтэй
тус бүрт
3 бүлэгтэй
тус бүрт
нь ажиллав.
Бүлэг
нь
ажиллав.
Бүлэг
бүрийн
мэдээллийг
бүрийн мэдээллийг “байгаль орчин”
“байгаль
хог хаягдал”болон орчин”
“сумынболон
хог“сумын
хаягдал”-ын
асуудлыг
тодорхойлсон.
ын
асуудлыг
тодорхойлсон.Хэрхэн
Хэрхэн
ажилласан
арга
зүйг
дараах
“Иргэдийн
ажилласан арга зүйг дараах “Иргэдийн
оролцоо Их-Уул
Их-Уул сум”
сум”гэсэн
гэсэнтүлхүүр
түлхүүрүгээр
оролцоо
үгээр youtube сувгаар хайлт хийн, үзэх
youtube сувгаар хайлт хийн, үзэх боломжтой
боломжтой
((https://www.youtube.com/watch?v=5wT
https://www.youtube.com/
watch?v=5wTRSAAC77w).
RSAAC77w).

Зураг
нь шатаж,
Зураг 1-ийн
1-ийн улаан
улаантэмдэглэгээ
тэмдэглэгээ
нь
шатаж, идэгдсэн,
хорхойд шар
идэгдсэн,
шар
хорхойд
тэмдэглэгээ нь
үлийн
тэмдэглэгээ
нь
үлийн
цагаан
оготнод
цагаан оготнод нэрвэгдсэн бэлчээрийг
нэрвэгдсэн
бэлчээрийг
байгаа
харуулж
байгаа
бөгөөдхаруулж
нэлээдгүй
талбайг
бөгөөд нэлээдгүй талбайг эзэлсэн
эзэлсэн болохыг харж болно. Энэ нь тухайн
болохыг харж болно. Энэ нь тухайн
сумын
иргэд ойн
ойннөөц,
нөөц,
байгаль
орчны
сумын иргэд
байгаль
орчны
асуудлаар
аргагүй
байгааг
асуудлаар санаа
санаазовохоос
зовохоос
аргагүй
харуулж
байна.
байгааг харуулж байна.
Эдгээр асуудлыг
тулдтулд
учиручир
Эдгээр
асуудлыгшийдэхийн
шийдэхийн
шалтгааныг
нь
тодруулсан.
Тухайлбал,
шалтгааныг нь тодруулсан. Тухайлбал,
сумын ойн менежментийн
ойн
менежментийн
сумын
төлөвлөгөөний
төлөвлөгөөний хугацаа дууссан учир
хугацаа дууссан учир
Тосонцэнгэлийн
Тосонцэнгэлийн сум дундын ойн ангиас
сум
дундын
ойн
ангиас
өмнөх
жилүүдийн
өмнөх жилүүдийн жишгийг үндэслэн,
Зураг 1: Их-Уул сумын байгаль орчинд тулгамдаж буй асуудал
жишгийг
мод сэргээлтийн
огтлох талбай,
мод огтлохүндэслэн,
талбай, нөхөн
нөхөн
сэргээлтийн
асуудлыг
асуудлыг шийдэн ажиллаж байсан шийдэн
нь
нөлөөлж
байсан.
Иймд төслийн
нь ойнөөрийнх
менежментийн
ажиллаж
байсан
нь нөлөөлж
байсан. зүгээс
Иймд сумын
төслийнөөрийнх
зүгээс сумын
нь ойн төлөвлөгөө
менежментийн
боловсруулж,
батлах үйл
явцыг
ажилласан.
.
төлөвлөгөө
боловсруулж,
батлах
үйлдэмжин
явцыг дэмжин
ажилласан.
.
• • Бодит
зөвхөн ашиглаж
ашиглажбайгаа
байгаабөгөөд
бөгөөд
ойн
цэвэрлэгээ,
Бодитамьдралд
амьдралдойг
ойгнөхөн
нөхөн сэргээхгүй,
сэргээхгүй, зөвхөн
ойн
цэвэрлэгээ,
хортон
хортон
шавьжийн
устгал
хангалтгүй
байна.
Үүнээс
улбаалан
бэлчээр
ихээр
доройтож,
шавьжийн устгал хангалтгүй байна. Үүнээс улбаалан бэлчээр ихээр доройтож, бэлчээрийн
бэлчээрийн даац муудаж байна. Ойн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө, төсвийг сум бие даан
даац муудаж байна. Ойн нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөө, төсвийг сум бие даан шийдэх эрх
шийдэх эрх хэмжээгүй бөгөөд аймгийн байгаль орчны газар баталж хэрэгжүүлдэг байна.
хэмжээгүй
байгаль орчны
газар баталж
хэрэгжүүлдэг
байна.тусахад
Иймд бидний
Иймд
биднийбөгөөд
хувьд аймгийн
ойн менежментийн
төлөвлөгөөнд
тодорхой
асуудлууд
нь
хувьд
ойн
менежментийн
төлөвлөгөөнд
тодорхой
асуудлууд
тусахад
нь
анхаарсан.
анхаарсан.

Суманд
орлогын
олон
талын
эх үүсвэр
байдаггүйгээс
цэвэрлэгээ
модны
• • Суманд
орлогын
олон
талын
эх үүсвэр
байдаггүйгээс
ойнойн
цэвэрлэгээ
хийххийх
буюубуюу
модны
аж аж
ахуй
зарим
иргэдийн
орлогын
эх үүсвэр
болж
байна.
Төслийн
зүгээс
Байгаль
хамгаалах
ахуй
ньнь
зарим
иргэдийн
орлогын
эх үүсвэр
болж
байна.
Төслийн
зүгээс
Байгаль
хамгаалах
тухай
хуульд
ойн
нөхөрлөлийн
зохион
байгуулалтаар
дамжуулж
байгаль
орчныг
хамгаалах
тухай
хуульд
ойн
нөхөрлөлийн
зохион
байгуулалтаар
дамжуулж
байгаль
орчныг
хамгаалах
болон
ойн
дагалдах
баялгийг
ашиглаж,
амьжиргаагаа
дээшлүүлэх
боломжтой
учиручир
болон ойн дагалдах баялгийг ашиглаж, амьжиргаагаа дээшлүүлэх боломжтой
“нөхөрлөл”-ийн
зохион
байгуулалтыг
сайжруулахад
дэмжлэг
үзүүллээ.
“нөхөрлөл”-ийн зохион байгуулалтыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүллээ.

56

58

ОРОЛЦООНЫ 8 ДАХЬ ШАТ БА ИРГЭДИЙН БҮЛГИЙГ ҮР ДҮНТЭЙ ЧИГЛҮҮЛЭХ НЬ

Зураг 2-ийн улаан тэмдэглэгээ нь
Зураг 2-ийн
улаан тэмдэглэгээ
нь
сумын
хогийн
цэгийн зургийг
сумын
хогийн
цэгийн
зургийг
харуулж байна. Хогийн цэг нь ундны
харуулж
байна.
Хогийн
цэг голтой
нь
гол
эх үүсвэр
болсон
Идэрийн
ундны
гол
эх
үүсвэр
болсон
тун ойр байгааг харж болно.
Идэрийн голтой тун ойр байгааг

Зураг 3-ийн улаан тэмдэглэгээ нь
харж болно.
суманд үүссэн албан бус хогийн цэг
Зураг 3-ийн
тэмдэглэгээ
нь
буюу
хур улаан
хогийн
байршлыг
суманд үүссэн албан бус хогийн
харуулсан.
цэг буюу хур хогийн байршлыг

Зураг 2: Их-Уул сумын хог хаях цэг

Зураг 3: Сумын төвийн хог хаягдлын байршил

Хог хаягдал үүсч буй шалтгаан нь хог
харуулсан.
хаягдлын
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журам
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хаягддаг
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намар
өөрсдийн дураар хаядаг байна.
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Хогийн цагаар
цэгт модны
малын бий
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аргаар
сумынхаа
хэмжээнд, нийтлэг асуудлаа олж харсны дараа шалтгаан шийдлийг
хийхэд
зам дагуухэлэлцэх,
хог хаяхтөлөвлөлт
үзэгдэл гарч
нутаг аж.
ус, үнэт зүйлийнхээ төлөө гэсэн нэгдмэл байр суурьтай болж чадсан нь энэхүү
байгаа
аргачлалын давуу тал болсон.
Зураглалын аргаар сумынхаа хэмжээнд, нийтлэг асуудлаа олж харсны дараа шалтгаан шийдлийг
Орон нутгийн
сургагч
нарын
бүлгийг
чадавхжуулсан
туршлага:
хэлэлцэх,
төлөвлөлт
хийхэд
нутаг
ус, үнэт
зүйлийнхээ төлөө
гэсэн нэгдмэл байр суурьтай болж
чадсан нь энэхүү аргачлалын давуу тал болсон. Орон нутгийн сургагч нарын багийг чадавхжуулах

замаартуршлага:
иргэдийн зохион байгуулалттай, бүлэг бий
Орон нутгийн сургагч нарын бүлгийг чадавхжуулсан
болж идэвхтэй ажиллаж байна. Энэ хүрээнд хийсэн
Орон нутгийн сургагч нарын багийг
ажлуудаас онцолбол:
чадавхжуулах

сурагчдын дунд зохион байгуулсан.

замаар

иргэдийн

Хаягдал материал
орчнообүлэг
тохижуулах
зохион ашиглан
байгуулалттай,
бий
уралдаан, аян:
Сургагч
нарын
багаас
санаачлан
болж
идэвхтэй
ажиллаж
байна.
Энэ
хаягдал материал
орчнооажлуудаас
тохижуулах
хүрээндашиглан
хийсэн
аяныг аж онцолбол:
ахуйн нэгж, албан байгууллага,
сургуулийн сурагчдын дунд зохион байгуулсан.
Хаягдал
ашиглан
Аяныг сумын
иргэдийнматериал
төлөөлөгчдийн
хурал
орчноо
тохижуулах
уралдаан,
аян:
дэмжин, хамтран зохион байгуулсан юм. Энэ
нарын багаас
санаачлан
аяныг зохионСургагч
байгуулснаар
сургагчдын
багийн
хаягдал
материал
ашиглан
орчноо
гишүүдин хэлснээр “Ямар нэг зүйлийг
зүгээр
тохижуулах
аяныг
аж
ахуйн
нэгж,
хаяхаа байсан. Үүгээр юу хийж болох вэ гэж
албан
байгууллага,
боддог болсон”
гэж дүгнэж
байсан. сургуулийн
Багийн сургалт, уулзалт: Сургагч нар сумынхаа

Аяныг сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал дэмжин,
зохион
байгуулсан
юм. Энэ
аяныг хог
багийнхамтран
хурлуудад
очиж
иргэдийн
оролцоо,

хаягдлын асуудлаар сургалт зохион байгуулсан.
Сургагчдаас бусдын өмнө анх удаа ярьж байгаа
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зохион байгуулснаар сургагчдын багийн гишүүдин хэлснээр “Ямар нэг зүйлийг зүгээр хаяхаа
байсан. Үүгээр юу хийж болох вэ гэж боддог болсон” гэж дүгнэж байсан.
Багийн сургалт, уулзалт: Сургагч
нар сумынхаа багийн хурлуудад
очиж иргэдийн оролцоо, хог
хаягдлын асуудлаар сургалт зохион
байгуулсан. Сургагчдаас бусдын
өмнө анх удаа ярьж байгаа хүмүүс
олон байсан бөгөөд ийнхүү сурсан
зүйлсээ бусдад тайлбарлах нь шинэ
туршлага болсон байна. Ийнхүү
улирал тутам бусдад хичээл
зааснаар ярих чадвар, сургалт
зохион байгуулж сурсан гэж дүгнэж
байлаа.
Туршлага судлах аялал: Дэлхийн банкны МАСАМ төслийн хүрээнд ажилласан Хөвсгөл аймгийн
иргэдийн бүлгийн туршлагатай танилцсан. Сургагчид “Бидэн шиг иргэд эрүүл мэндийн салбартаа
өөрчлөлт хийж чадсан нь маш их урам зориг өгсөн. Сумынхаа эмнэлгийг ч гэсэн өөрчлөх юм сан
гэсэн хүслээр аймагтаа ирсэн” гэж дүгнэсэн. Энэ нь иргэд-иргэддээ туршлага солилцох нь маш их
үр дүнтэй байдгийг харуулсан.
“Иргэдийн оролцоотой Их-Уул сум”
чуулга уулзалт: Сургагч нарын баг
орон нутагтаа ажиллаж, тодорхой
туршлага хуримтлуулсан тул анх
удаагаа сумын түвшинд чуулга
уулзалтыг зохион байгуулсан. Энэ
чуулганаар сургагчдын баг, орон
нутгийн удирдлагын зүгээс өнгөрсөн
хугацаанд хийсэн ажил, үр дүн,
цаашид
хэрэгжүүлэх
ажлаа
сумынхаа иргэдэд тайлагнасан.
Чуулга уулзалтад нийт 250 орчим
иргэн оролцсон юм. Түүнчлэн сумын хэмжээнд ажиллаж буй олон улсын байгууллагууд үйл
ажиллагаагаа танилцуулснаараа онцлог болсон. Тухайлбал, Дэлхийн зөн байгууллагын ядуурлын
эсрэг төсөл, Улаан загалмайн нийгэмлэг, Тогтвортой амьжиргаа төсөл болон “Иргэний оролцоо II”
төсөл тус суманд ажиллаж буй өөрсдийн үйл ажиллагаагаа биечлэн танилцуулсан юм. Сургагчдын
багийн гишүүдийн хэлснээр “Чуулган зохион байгуулсны дараа сумын иргэд биднийг хүндэтгэн
харьцдаг болсон. Та нар их чухал ажил хийж байгаа юм байна гэж хэлсэн нь их урам зориг өгсөн”
гэв.
“Иргэдийн оролцоо бидний хөгжил” ТББ: Иргэний оролцоо нь байнгын үйл явц учир ТББ-ын
зохион байгуулалтад орох нь зүйтэй гэж сургагч нарын багийн гишүүд үзсэн. Ийнхүү төслийн
зүгээс ТББ болон ажиллахад нь шаардлагатай дүрэм журмаа боловсруулах, бүтэц бүрэлдэхүүн, үйл
ажиллагааны чиглэлээ тодорхойлоход нь арга зүйн дэмжлэг үзүүлснээр “Иргэний оролцоо бидний
хөгжилд” ТББ-ыг байгууллаа.
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Нөхөрлөлийг чадавхжуулсан туршлага:
Суманд 10 гаруй нөхөрлөл албан
ёсны бүртгэлтэй. Тэд амьдран буй
газар нутгийнхаа тодорхой ойг
хариуцан авснаас бус байгаль орчны
хуулиудад заасан ойн дагалдах
баялгийг ашиглах, амьжиргаагаа
дээшлүүлэх гэх мэт боломжуудыг
төдийлөн
ашиглаж
чаддаггүй.
Сумын зүгээс нөхөрлөлүүдийн
зохион
байгуулалтыг
хангах,
чадавхжуулах, хяналт тавих арга
хэмжээг үе шаттай хэрэгжүүлэхэд
нь бэрхшээлтэй байдаг байна.
Иймд нөхөрлөлүүд хэрхэн ажиллах
ёстой талаар үе шат бүхий сургалт
зохион байгуулснаас гадна Хэнтий
аймгийн Онон мөрний нөхөрлөлүүдийн нэгдсэн холбооны үйл ажиллагаатай биечлэн танилцах,
туршлага судлах боломжийг олгосон юм. Учир нь тус холбоо нь Хэнтий аймгийн 7 сумын 100
гаруй нөхөрлөлүүдийг эгнээндээ нэгтгэн, аймгийнхаа тамгын газартай хамтарч “Нөхөрлөл хөгжил”
наадмыг жил бүр зохион байгуулдаг нөлөөллийн болон чадавхжуулах ажлыг тогтмол зохион
байгуулдаг байнгын ажиллагаатай байгууллага юм.
Тус наадамд оролцсон төлөөлөл дүгнэхдээ “Хэнтий аймгийн нөхөрлөлүүд байгалийн дагалдах
баялгаа ашиглаж бүтээгдэхүүн гаргадаг, түүн дээр нь тухайн нөхөрлөлийн нэр, хаяг нь байдаг нь
тун чухал санагдлаа. Бидний хувьд зам дээр өөрсдийн бүтээгдэхүүнээ зараад хэдэн төгрөг олохоо
бодохоос бус брэнд болгох талаас нь төдийлөн анхаарч байгаагүй юм байна гэдгээ олж харлаа” гэж
дүгнэв. Ийнхүү туршлага судалсан төлөөллүүд нэгдэж “Их-Уул сумын нөхөрлөлүүдийн нэгдсэн
холбоо” болох ажлыг санаачлан хэрэгжүүлж байна.
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Хавсралт 3
ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН ЖИШИГ ДҮРЭМ
Үүсгэн байгуулагчдын .... оны ..... сарын …-ний
өдрийн хурлаар батлав.
“__________________________________”
НИЙГЭМД ҮЙЛЧИЛДЭГ ТӨРИЙН БУС
БАЙГУУЛЛАГЫН ДҮРЭМ
НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1.1 Байгууллагын оноосон нэр нь Монгол хэлээр “................................” байна. Энэ дүрэм нь үүсгэн
байгуулагчдын хурлаар батлагдсан өдрөөсөө хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.
1.2 Байгууллага нь энэ дүрмийг хүлээн зөвшөөрсөн, ардчилсан зарчмыг баримтлан эвлэлдэн
нэгдсэн хувь хүмүүсийн сайн дурын, чөлөөт нэгдэл мөн.
1.3 Байгууллага нь аливаа төрийн болон төрийн бус байгууллага, улс төрийн нам, эвсэл бусад
хөндлөнгийн этгээдээс хараат бус, ашгийн бус, нийгэмд үйлчилдэг, гишүүнчлэлгүй төрийн бус
байгууллага байна.
1.4 Байгууллага нь өөрийн бэлгэдэл, тэмдэг, албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, банкны данстай
хуулийн этгээд байна.
1.5 Байгууллага нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Төрийн бус байгууллагын тухай хууль, Монгол
Улсын бусад хууль тогтоомж болон Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, конвенцийн
үзэл санаа, зарчмын дагуу энэхүү дүрмийг удирдлага болгон үйл ажиллагаагаа явуулна.
1.6 Байгууллага нь жил бүрийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлангаа холбогдох байгууллагуудад
хууль, гэрээгээр тогтоосон хугацаанд гаргаж өгнө. Энэ тайлан нь олон нийтэд нээлттэй байна.
1.7 Байгууллагын удирдах, зохицуулах байгууллага нь Завхан аймгийн Их-Уул суманд төвлөрнө.
1.8 Байгууллагын албан ёсны хаяг:
ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ. АЛСЫН ХАРАА, ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
2.1 Байгууллагын алсын хараа нь “Монгол Улсын иргэн бүр өөрсдийн амьдарч буй нутаг орон болон
амьдралтай холбоотой шийдвэрийг хүний эрх, ардчиллын үнэт зүйлсийг эрхэмлэн гаргадаг
иргэн болон төлөвшиж, нийгмийн бүхий л хүрээнд хараат бус, бие даасан, идэвх, хариуцлагатай
оролцох соёлыг хамтаараа бүтээн, төр ба төрийн бус, хувийн хэвшил зэрэг шийдвэр гаргах
бүхий л түвшинд иргэн бүр миний оролцоо чухал юм гэдгийг ойлгон манлайллыг бий болгон,
тогтвортой хөгжил бүхий хүмүүнлэг нийгмийг цогцлуулан хөгжүүлэх” юм.
2.2 Байгууллагын эрхэм зорилго нь “Хууль тогтоомжид заасан эрхээ эдлэх, хэрэгжүүлэх, шаардах,
судалгаанд суурилсан бодлогыг хэрэгжүүлэхэд төрд дэмжлэг үзүүлэх, хамтын ажиллагааг
бэхжүүлэх” юм.
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ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ. ЗОРИЛТ
3.1 Орон нутгийн хөгжилд иргэний оролцоог нэмэгдүүлэх, мэдээлэл хүргэх, мэдлэг, хандлагыг
дээшлүүлэх, чадавхжуулах, хамтран ажиллах;
3.2 Орон нутагт тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлох, шийдвэр гаргах эрх бүхий байгууллагад
санал, санаачилгаа хүргэх, асуудлыг шийдвэрлэхэд идэвхтэй оролцох;
3.3 Орон нутгийн төрийн болон төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллах.
ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ. БАРИМТЛАХ ЗАРЧМУУД, ҮНЭТ ЗҮЙЛ
4.1 Хүний эрх, ардчиллын үнэт зүйлийг эрхэмлэн дээдэлж, улс төрөөс ангид байж, байгууллагын
бодлого, шийдвэр, үйл ажиллагаа нь олон нийтэд нээлттэй, ил тод хамтын удирдлагын зарчмыг
хэрэгжүүлнэ.
4.2 Нээлттэй, бүтээлч хэлэлцүүлэг өрнүүлж, аливаа асуудалд баримт нотолгоонд суурилан
үндэслэлтэй, хандах бөгөөд ингэхдээ олон ургальч үзэлд тулгуурлан, нийгмийн олон
талын төлөөллийг хангана.
4.3 Ёс зүй, хариуцлагыг чанд баримталж, ашиг сонирхлын зөрчлөө тухай бүр мэдээлж зохицуулна.
Удирдах зөвлөлийн гишүүд, гүйцэтгэх захирал, ажлын албаны ажилтнууд нь байгууллагын
нэрийн өмнөөс ажиллахдаа гэр бүлийн, хувийн, улс төрийн болон бизнесийн зүй бус, явцуу
нөлөөлөлд орохоос зайлсхийнэ.
ТАВДУГААР БҮЛЭГ. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭ
5.1 Үндсэн зорилго, зорилтуудаа хэрэгжүүлэхийн тулд дараах хүрээнд үйл ажиллагаа явуулна:
(а) Нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулах
(б) Хяналт шинжилгээ (мониторинг), үнэлгээ хийх, хийхийг дэмжих
(в) Сургалт, хэлэлцүүлэг зохион байгуулах
(г) Байгууллагын эрхэм зорилгод нийцсэн бусад үйл ажиллагаа.
ЗУРГАДУГААР БҮЛЭГ. ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ХЭЛБЭР
6.1 Зорилго, үнэт зүйл, зарчим нэгт байгууллага, бүлгүүдтэй хамтран ажиллаж, түншилж болно.
6.2 Байгууллага нь үндсэн зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд үндэсний болон олон улсын төрийн ба
төрийн бус байгууллага, бусад байгууллагатай дараах хэлбэрээр хамтран ажиллана:
(а) Харилцан мэдээлэл солилцох, туршлага, арга зүйгээ хуваалцах,хамтран ажиллах, харилцан
туслалцах, түншлэлийг хөгжүүлэх, бодлогод нөлөөлөх;
(б) Нийтлэг алсын хараа, ашиг сонирхол, нэгэн зорилгын төлөө эвсэл, сүлжээнд нэгдэн ажиллах;
ДОЛДУГААР БҮЛЭГ. УДИРДЛАГА, БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
7.1 Удирдлагын бүтэц
Байгууллага нь дараах бүтэцтэйгээр үйл ажиллагаа явуулна:
(а) Удирдах зөвлөл
(б) Ажлын алба
63

ОРОЛЦООНЫ 8 ДАХЬ ШАТ БА ИРГЭДИЙН БҮЛГИЙГ ҮР ДҮНТЭЙ ЧИГЛҮҮЛЭХ НЬ

7.2

Удирдах зөвлөл, түүний чиг үүрэг, гишүүдийг сонгох журам

7.2.1

Байгууллагын удирдах дээд байгууллага нь хамтын удирдлагын зарчмаар ажилладаг Удирдах
зөвлөл байна.

7.2.2

Удирдах зөвлөл нь тус бүр саналын нэг эрхтэй 5-9 гишүүдээс бүрдэнэ.

7.2.3

Удирдах зөвлөлд шинээр гишүүн сонгохдоо гишүүдийн санал болгосон хүмүүсийн нэр дээр
зөвшилцсөний үндсэн дээр, нээлттэй санал хураалтаар 2 жилээр сонгоно. Шаардлагатай
тохиолдолд өөрсдийн нэрийг дэвшүүлэх хүсэлтэй хүмүүсээс өргөдөл хүлээн авч болно.

7.2.4

Удирдах зөвлөлийн гишүүнийг сонгохдоо доорх шалгуурыг баримтална:
а)

Хүний эрх, эрх чөлөө, жендэрийн тэгш эрх, шударга ёс зэрэг ардчиллын үнэт зүйлс,
зарчмыг эрхэмлэдэг;

б)

Байгууллагын үйл ажиллагаанд идэвх, санаачилгатай оролцож ирсэн;

в)

Нийтлэг зорилгын төлөө багаар хамтран ажиллаж, хувь нэмрээ оруулах, хүч, хөдөлмөр,
цаг заваа зориулах хүсэл эрмэлзэл, чадвартай;

г)

Байгууллагын үнэт зүйлс, дүрмийг хүлээн зөвшөөрч, ойлгож, дэмждэг;

7.2.5

Удирдах зөвлөлд төрийн жинхэнэ болон улсын төрийн албан хаагч 2-оос дээшгүй байж
болно.

7.2.6

Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүний гуравны нэгийг 2 жил тутамд ротацид оруулах буюу
сэлгээ хийх ба гишүүн нь улиран сонгогдож болно.

7.2.7

Удирдах зөвлөл улиралд нэгээс доошгүй удаа хуралдана. Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн
олонхи оролцож, хуралдааны дэг, ирц, байгууллагын суурь зарчмыг баримталсан шийдвэр
хүчинтэйд тооцогдох ба хэлэлцэх асуудлыг гишүүдийн олонхын саналаар шийдвэрлэнэ.

7.2.8

Гишүүд биечлэн оролцох боломжгүй тохиолдолд харилцаа холбооны боломжит хэлбэрээр
хуралд оролцож болно.

7.2.9

Удирдах зөвлөл нь дүрмээр тогтоосон бодлого, стратеги, зарчим, үнэт зүйлсийг баримтлан,
биечлэн эсхүл утас, цахилгаан, цахим шуудан гэх мэт харилцааны хэрэгслээр зөвлөлдөн
шийдвэр гаргаж болно. Энэ тохиолдолд шийдвэр гаргасан арга, гаргасан шийдвэрээ Удирдах
зөвлөлийн дараагийн хурлаар баталгаажуулж, хурлын протоколд тэмдэглэнэ.

7.2.10 Удирдах зөвлөл хуралдааны дэг, ажиллах журмаа анхдугаар хурлаараа баталж мөрдөнө.
Хуралдааны явцыг протоколд тэмдэглэх бөгөөд хуралдаанаас тогтоол гаргаж, оролцсон
гишүүд гарын үсэг зурж баталгаажуулна. Удирдах зөвлөлийн гишүүн зарчмын зөрүүтэй
саналтай тохиолдолд үндэслэлээ бичгээр тайлбарлаж, протоколд хавсаргана.
7.2.11 Онцгой нөхцөлд, нэн даруй арга хэмжээ зайлшгүй авах шаардлагатай үед Удирдах зөвлөлийн
ээлжит бус хурлыг гүйцэтгэх захирал болон зөвлөлийн гишүүдийн дийлэнх олонх буюу
дөрөвний гурвын саналаар зарлан хуралдуулж болно.
7.2.12 Удирдах зөвлөлийн чиг үүрэг:
(а) Байгууллагын бодлогыг тодорхойлох, Ажлын албаны үйл ажиллагааг стратегийн
удирдлагаар хангах, шийдвэрийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих;
б)

Гүйцэтгэх захирлыг сонгох, чөлөөлөх;

(в) Байгууллагын өмч, хөрөнгийг захиран зарцуулах гүйцэтгэх захирлын эрх, хэмжээг
тогтоох;
(г) Гүйцэтгэх захирлын ажлын тайланг хэлэлцэж, үнэлэлт өгөх;
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(д) Хөрөнгө босгох, нөөц дайчлах бодлогыг тодорхойлох, дэмжлэг үзүүлэх;
(е) Ажлын албаны санхүүгийн тайланг хэлэлцэх;
(ё) Маргаан, гомдлыг шийдвэрлэх;
(ж) Энэ дүрэмд заасан бусад чиг үүрэг.
7.2.13 Удирдах зөвлөлийн гишүүний хүлээх үүрэг хариуцлага:
(а) Байгууллагын үйл ажиллагааны хүрээнд байгууллагын үнэт зүйл, зарчимд үнэнч
байж, байгууллагын эрх ашгийг хувийн, мэргэжлийн болон байгууллагын сонирхлоос
дээгүүр тавих;
(б) Ашиг сонирхлын зөрчлөөс зайлсхийх, байгууллагын удирдлагад ил тодоор мэдээлэх,
зохицуулах;
(в) Хамтын ажиллагаандаа итгэлцлийг хадгалж, байгууллагын “Дотоод хэрэгцээнд” гэсэн
мэдээллийг бусдад тараах, түгээх, худалдахгүй байх, хэн нэгнийг эрсдэлд оруулахаас
зайлсхийх;
(г) Байгууллагын хөрөнгө, санхүүгийн болон бусад чадавхыг бэхжүүлэхэд анхаарлаа
хандуулж, тогтвортой байдлыг хадгалахад дэмжлэг үзүүлэх;
(д) Удирдах зөвлөлөөс эрх олгосны дагуу байгууллагыг гадаад, дотоодод төлөөлөх.
7.2.14		Удирдах зөвлөл нь зөвшилцлөөр буюу гишүүдийн олонхын саналаар, нууцсанал хураалтаар
сонгогдсон даргатай байна. Удирдах зөвлөлийн дарга нь нам бус байхаас гадна төрийн албан
хаагч байж болохгүй.
7.2.15 Удирдах зөвлөлийн даргын чиг үүрэг:
(а) Удирдах зөвлөлийн хуралдааныг даргалах;
(б) Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн ашиг сонирхлын зөрчлийг Удирдах зөвлөлийн хуралд
танилцуулах;
(в) Удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг үндэслэн гүйцэтгэх захиралтай гэрээ байгуулах;
(г) Удирдах зөвлөлийн хуралдааныг гүйцэтгэх захиралтай хамтран төлөвлөх, хугацааг
товлох.
7.2.16 Удирдах зөвлөл нь үйл ажиллагаагаа явуулахын тулд зөвлөх, дэмжих чиг үүрэг бүхий
дүрмийн, санхүүгийн дотоод хяналт, аудит зэрэг байнгын болон түр хороо байгуулж болно.
7.2.17 Удирдах зөвлөл нь хууль, санхүү, бодлогын асуудлуудаар мэргэшсэн орон тооны бус
зөвлөхтэй байж болно. Зөвлөх нь Удирдах зөвлөлийн хуралд саналын эрхгүй оролцоно.
7.2.18 Удирдах зөвлөлийн гишүүд байгууллагын нэрээр хөрөнгө босгож, хандив, санхүүжилт олох
тохиолдолд гүйцэтгэх захирлын оролцоотой Удирдах зөвлөлөөр шийднэ.
7.3 Гүйцэтгэх захирал
7.3.1

Гүйцэтгэх захирлыг Удирдах зөвлөлөөс томилно.

7.3.2

Гүйцэтгэх захирал нь Удирдах зөвлөлөөс олгосон бүрэн эрхийн хүрээнд байгууллагын
өдөр тутмын үйл ажиллагааг шууд удирдлага, зохион байгуулалтаар хангаж ажиллана.

7.3.3

Гүйцэтгэх захирал нь байгууллагыг үндэсний болон олон улсын хэмжээнд албан ёсоор
төлөөлнө.

7.3.4

Гүйцэтгэх захирлын чиг үүрэг:
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(а) Байгууллагын нэрийн өмнөөс холбогдох байгууллагуудтай гэрээ, хэлцэл байгуулж
ажиллах;
(б) Удирдах зөвлөлөөс олгосон эрх хэмжээний хүрээнд байгууллагын хөрөнгийг захиран
зарцуулж, санхүүгийн баримтанд нэгдүгээр гарын үсэг зурах, санхүүгийн хяналт
тавих, Удирдах зөвлөлд тайлагнах;
(в) Ажлын албыг удирдаж, уг албаны ажилтнуудыг томилж, чөлөөлөх, шагнаж урамшуулах,
хариуцлага тооцох;
(г) Байгууллагын дүрэм, Удирдах зөвлөлийн шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг хариуцан
зохион байгуулах;
(д) Байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжигч, оролцогчдын оролцоог хангах, хамтын үйл
ажиллагааг уялдуулан зохицуулах;
(е) Байгууллагын үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг
бүрдүүлэх, нөөцийг дайчлах.
7.4 Ажлын алба
7.4.1

Ажлын алба нь гүйцэтгэх захирлын удирдлага дор байгууллагын үр нөлөөтэй, тасралтгүй
ажиллах нөхцлийг бүрдүүлж, өдөр тутмын үйл ажиллагааг явуулна.

7.4.2

Ажлын албаны ажилтны хөдөлмөрийн харилцааны асуудлыг Хөдөлмөрийн тухай хуулиар
зохицуулна.

7.4.3

Ажлын албаны ажилтан нь ажлын байрны тодорхойлолтод заагдсан ажил үүргийг гүйцэтгэнэ.

7.4.4

Байгууллагын сонгуульт албан тушаалтнууд өөрчлөгдөх нь Ажлын албаны ажилтныг
өөрчлөх үндэслэл болохгүй.

7.5 Шийдвэр гаргах журам
Шийдвэр гаргахад дараах нийтлэг зарчмыг баримтална:
7.5.1

Байгууллагын суурь зарчмууд, хуралдааны дэгийг баримталж гарсан шийдвэр хүчин
төгөлдөр байх ба аль болох зөвшилцлөөр шийдвэрлэхийг эрмэлзэнэ.

7.5.2

Хувь хүнтэй холбоотой асуудлыг нууцаар, бусад асуудлыг илээр санал хурааж шийдвэрлэнэ.

7.5.3

Удирдах зөвлөлийн шийдвэр нь Тогтоол, гүйцэтгэх захирлын шийдвэр нь Тушаал хэлбэртэй
байна.

НАЙМДУГААР БҮЛЭГ. ЁС ЗҮЙН БОЛОН АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛ, ТҮҮНЭЭС
УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ
8.1 Ёс зүйн зөрчил гэдэгт байгууллагын алсын хараа, эрхэм зорилго, баримтлах зарчмууд,
зорилтуудад харшилсан, байгууллагын нэр хүндийг унагасан, бусдыг ямар нэгэн байдлаар
ялгаварлан гадуурхсан, намын харъяалал, шашин шүтлэг зэргээс үүдэлтэй үзэл бодлоо бусдад
тулгасан, түгээсэн, нийтэд түгээгээгүй дотоод хэрэгцээний мэдээллийг тараасан санаатай болон
санамсаргүй үйлдлийг ойлгоно.
8.2 Ашиг сонирхлын зөрчил гэдэгт хувьдаа давуу байдал үүсгэх /эс үйлдэхүй/, өөрийн ашиг тусын
төлөө байгууллагын үйл ажиллагааг ашиглах, байгууллагаас шийдвэр гаргахад нөлөөлөхүйц
бэлэг сэлт авах, зочлох, шагнал авах, байгууллагын эрхэм зорилго, зорилтууд харшлах
байгууллага, хувь хүнээс хөрөнгө босгох, хандив авах, байгууллагаас санхүүжүүлсэн төсөл,
хөтөлбөрийг хавсран хэрэгжүүлэх, зохицуулах зэрэг үйлдлийг ойлгоно.
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8.3 Удирдах зөвлөлийн гишүүд идэвхтэй оролцож, үүргээ биелүүлэхгүй эсвэл ёс зүйн болон ашиг
сонирхлын зөрчил гаргасан бол түүнийг түдгэлзүүлж, Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн олонхын
шийдвэрээр цаашид гишүүнээр тооцох эсэхийг шийднэ.
ЕСДҮГЭЭР БҮЛЭГ. ХӨРӨНГӨ, САНХҮҮЖИЛТ
9.1 Байгууллагын хөрөнгөд түүний өмчлөл, эзэмшилд байгаа үл хөдлөх болон бусад хөрөнгө,оюуны
үнэт зүйлс хамаарна.
9.2 Байгууллага нь дараах эх үүсвэрээс санхүүжнэ:
(а) Сайн дурын хандив;
(б) Гадаад, дотоодын байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдийн хандив, тусламж, бэлэг;
(в) Төслийн болон гэрээт ажлын санхүүжилт;
(г) Дүрэмд заасан зорилгоо хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон үйл ажиллагаанаас олсон орлого;
(д) Хадгаламжийн хүүгээс олсон орлого;
(е) Зээлийн болон өвийн хөрөнгө;
(ё) Хуулиар хориглоогүй бусад орлого.
9.3 Байгууллага нь олсон орлогоо зөвхөн Дүрэмд заасан зорилгоо хэрэгжүүлэхэд зориулан
зарцуулна.
9.4 Байгууллагийн орлогоос ногдол ашиг хуваарилах, иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад
хөрөнгийн баталгаа гаргах, тэдгээрийн төлбөрийг төлөх зэргийг хориглоно.
9.5 Удирдах зөвлөлийн гишүүд, гүйцэтгэх захирал, ажлын албаны ажилтнууд нь байгууллагын өмч
хөрөнгөөр хувийн ашиг олоход чиглэсэн санхүүгийн буюу аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулахыг
хориглоно.
9.6 Аливаа улс төрийн үйл ажиллагааг дэмжиж нам, эвсэлд хөрөнгө, хандив өгөхийг хориглоно.
9.7 Санхүүгийн тайлан тэнцлийг холбогдох хууль, журмын дагуу гаргаж, хуулиар тогтоосон
хугацаанд холбогдох байгууллагад тайлагнана.
АРАВДУГААР БҮЛЭГ. ӨӨРЧЛӨН БАЙГУУЛАХ, ТАТАН БУУЛГАХ
10.1 Байгууллагыг Монгол улсын холбогдох хуульд заасан үндэслэлээр өөрчлөн байгуулах ба татан
буулгаж болно.
10.2 Байгууллагыг өөрчлөн байгуулах, татан буулгах асуудлыг Удирдах зөвлөлийн гишүүдийн
хурлаар хэлэлцэн, гишүүдийн дөрөвний гурвын саналаар шийдвэрлэнэ.
10.3 Өөрчлөн байгуулах, татан буулгахтай холбоотойгоор үүссэн эд хөрөнгийн шинжтэй харилцааг
Төрийн бус байгууллагын тухай хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэн
Удирдах зөвлөл шийдвэрлэнэ.

................................. аймгийн ...................... суманд
..........оны ............ сарын ...... өдөр батлав.
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Хавсралт 4
ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГА ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАХ
ЖИШИГ БАРИМТ БИЧГҮҮД
ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГА БАЙГУУЛАХ
хуралдаан удирдах дараалал
1. ХУРАЛДААН ДАРГАЛАГЧ: Мэндчилж, иргэдийн ирцийг танилцуулна. ............... аймаг/хот
.................... сум/дүүргийн иргэдийн үүсгэл санаачилгаар байгуулагдаж байгаа “Төрийн бус
байгууллага” байгуулах........... оны ......... дугаар сарын ..........-ны өдрийн хуралдаан нээснийг
мэдэгдэе.
2. ХУРАЛДААН ДАРГАЛАГЧ: Өнөөдрийн хурлын протоколыг хөтлөх нарийн бичгийн даргыг
сонгоё. /Санал авч, тодруулах/
3. ХУРАЛДААН ДАРГАЛАГЧ: Хуралдааны хэлэлцэх асуудлыг танилцуулна:
. ............... аймаг/хот .................... сум/дүүргийн иргэд өөрсдийн санаачилгаар “Төрийн бус
байгууллага” байгуулах тухай.
Хэлэлцэх асуудалтай холбогдуулан саналтай иргэн байгаа эсэхийг асууна.
4. ХУРАЛДААН ДАРГАЛАГЧ: Төрийн бус байгууллага байгуулахад дараах асуудлуудыг хэлэлцэнэ.
Үүнд:
1) УБ-03 маягтыг бөглөх /1хувь/ - burtgel.gov.mn/service/ хаягаас татаж авах эсвэл улсын
бүртгэгчээс авч бөглөх боломжтой.
2) Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт /Голомт банк 1401002649, Хас банк
5001122188 дансанд 500 төгрөг/ - Үүсгэн байгуулагч эсвэл итгэмжлэгдсэн хүн иргэний
үнэмлэхтэй /хуулбар байж болно/ ирж, Улсын бүртгэгчээс нэрийн баталгаажуулалтын
хуудас авна. Банкинд мөнгө тушаасан баримттай ирэх эсвэл дурын банкны VISA картыг нэр
олгох цонхонд уншуулж төлөх боломжтой.
3) Үүсгэн байгуулах тухай шийдвэр /1хувь/ - Оноосон нэр, хаяг, үүсгэн байгуулах тухай,
удирдах зөвлөлийн гишүүдийн овог нэрийг тусгаж (5 дээш сондгой тоотой байх), дүрмийг
хавсралтаар баталсан байх
4) Удирдах зөвлөлийн тогтоол /1 хувь/ - УЗ-ийн дарга, Гүйцэтгэх захирлыг сонгосон тухай
тусгаж УЗ-ийн гишүүд гарын үсгээ зурна.
5) Дүрэм /2 хувь/ - Дүрэмдээ Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10-р зүйлд заасан
зүйлийг тусгана. ТББ нь ашгийн төлөө бус хуулийн этгээд тул үйл ажиллагааны чиглэл нь
ашгийн төлөө бус байхыг анхаарах.
6) Үүсгэн байгуулагч болон УЗ-н гишүүдийн иргэний үэмлэхний хуулбар /1 хувь/ Нотариат шаардлагагүй
7) Хуулийн этгээд байрших хаягийн нотлох баримт. /1 хувь/ - Үл хөдлөх хөрөнгийн
гэрчилгээ эсхүл түрээсийн гэрээний хуулбар, үүсгэн байгуулагчийн гэрийн хаягаар бол
иргэний үнэмлэхний хуулбар
8) Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт - 44 000 төгрөгийг Голомт банк: 140 100 26
49 дансанд тушаах эсхүл бүртгэл хийлгэх үедээ дурын банкны VISA карт уншуулан төлөх
боломжтой
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5. ХУРАЛДААН ДАРГАЛАГЧ: Төрийн бус байгууллага байгуулах үндсэн асуудалдаа орьё.
1) Төрийн бус байгууллагын нэр ямар байх вэ? /саналыг авах/. Нэр дээр тогтох.
2) Төрийн бус байгууллагын үүсгэн байгуулагчид хэн хэн байх вэ? /саналыг авах/ Үүсгэн
байгуулагчдыг тодорхойлох. /4-5 хүн байж болно/
Үүсгэн байгуулах тухай шийдвэр гаргах
o

Оноосон нэр, хаяг, үүсгэн байгуулах тухай, удирдах зөвлөлийн гишүүдийн овог нэрийг
тусгаж (5 дээш сондгой тоотой байх), дүрмийг хавсралтаар баталсан байх.

o

Нэрсийг гаргах.

o

Тогтоол батлах. Үүнд:

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 10, Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 5
дугаар зүйл болон үүсгэн байгуулах хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:
1) “нэр___” хэмээх оноосон нэр бүхий нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллагыг үүсгэн
байгуулсугай.
2) ТББ-ын дүрмийг энэхүү шийдвэрийн хавсралтаар баталсугай.
3) ТББ-ын Удирдах Зөвлөлийг 5 /тав/-н хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж, Удирдах
зөвлөлийн гишүүдээр_________________________________________нарыг сонгосугай.
4) ТББ байгуулах журмын дагуу Монгол Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газрын Хуулийн этгээдийн
бүртгэлийн газарт бүртгүүлж, хуулийн этгээдийн гэрчилгээ авахыг үүсгэн байгуулагч
______________________________ даалгасугай.
6. ХУРАЛДААН ДАРГАЛАГЧ: Төрийн бус байгууллага байгуулсанд баяр хүргэе. Сая бид үүсгэн
байгуулах тогтоолоо баталсан. Мөн Удирдах зөвлөлийн гишүүдээ сонгочихлоо. Одоо Удирдах
зөвлөл хуралдаж, Удирдах зөвлөлийн даргаа сонгож хуралдана уу.
Удирдах зөвлөлийн даргын сонгууль явуулна. Мөн төрийн бус байгууллагын гүйцэтгэх захирал,
хяналтын зөвлөл /3 иргэн байж болно/-ийг сонгох. Гүйцэтгэх захирал нь төрийн бус байгууллагын
өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулан явуулна.
7. ХУРАЛДААН ДАРГАЛАГЧ: Төрийн бус байгууллага нь Удирдах зөвлөлийн тогтоол гаргасан
байна. Удирдах зөвлөлийн тогтоолыг уншиж сонсгоё.
Төрийн бус байгууллагын тухай Монгол Улсын хуулийн 11, 13, 14 дүгээр зүйлүүд болон
“____________________ нэр” ТББ-ын Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны 08 дугаар сарын 28-ны
өдрийн хурлын тэмдэглийг үндэслэн ТОГТООХ нь:
1. “нэр” /цаашид “ТББ” гэнэ/-ын Удирдах зөвлөлийн даргаар __________________ сонгосугай.
2. ТББ-ын Гүйцэтгэх захиралаар ______________________ томилсугай.
3. ТББ-ын Удирдах Зөвлөлийн дарга ________________________ нь Гүйцэтгэх захирал
_____________________ гэрээ байгуулж ажиллахаар тогтоосугай.
4. ТББ-ын Хяналтын Зөвлөлийг 3 /гурав/-н хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж, Хяналтын
зөвлөлийн гишүүдээр ____________ нарыг томилсугай.
8. ХУРАЛДААН ДАРГАЛАГЧ: Одоо Төрийн бус байгууллагын дүрмийг хэлэлцье. Дүрэмдээ
Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 10-р зүйлд заасан зүйлийг тусгана. ТББ нь ашгийн
төлөө бус хуулийн этгээд тул үйл ажиллагааны чиглэл нь ашгийн төлөө бус байхыг анхаарах.
Дүрмийн төслийг дэлгэц дээр харуулах.
Дүрмээ батлах.
9. ХУРАЛДААН ДАРГАЛАГЧ: Баяр хүргэх. Сая Төрийн бус байгууллагын дүрмийг баталлаа.
Төрийн бус байгууллагыг Улсын бүртгэлд бүртгүүлэх ажлыг гүйцэтгэх захирал ___________ 10
хоногийн дотор яаралтай бүртгүүлэхийг анхааруулъя. Гүйцэтгэх захирал нь итгэмжлэлгүйгээр
төлөөлөх эрх бүхий этгээд юм.
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“________________________________________”

НИЙГЭМД ҮЙЛЧИЛДЭГ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫГ
ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАХ ШИЙДВЭР

... оны ...-р сарын ....-ны өдөр		

Дугаар		

Байршил:

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 10, Төрийн бус байгууллагын тухай хуулийн 5
дугаар зүйл болон үүсгэн байгуулах хурлын тэмдэглэлийг үндэслэн ТОГТООХ нь:
1.

“___________________” хэмээх оноосон нэр бүхий нийгэмд үйлчилдэг төрийн бус байгууллагыг
үүсгэн байгуулсугай.

2.

ТББ-ын дүрмийг энэхүү шийдвэрийн хавсралтаар баталсугай.

3.

ТББ-ын Удирдах Зөвлөлийг 5 /тав/-н хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж, Удирдах зөвлөлийн
гишүүдээр ______________________________________________________________________
_____________________________________________________ нарыг сонгосугай.

4.

ТББ байгуулах журмын дагуу Монгол Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газрын Хуулийн этгээдийн
бүртгэлийн газарт бүртгүүлж, хуулийн этгээдийн гэрчилгээ авахыг үүсгэн байгуулагч _______
__________________________ даалгасугай.

Үүсгэн байгуулагчдын овог, нэр:................................... (гарын үсэг)
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“________________________________________________”

НИЙГЭМД ҮЙЛЧИЛДЭГ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

.... оны ...-р сарын ...-ны өдөр		

Дугаар			

Байршил

Төрийн бус байгууллагын тухай Монгол Улсын хуулийн 11, 13, 14 дүгээр зүйлүүд болон
“нэр” ТББ-ын Удирдах Зөвлөлийн ... оны .... дугаар сарын ...-ны өдрийн хурлын тэмдэглийг
үндэслэн ТОГТООХ нь:
5. “нэр” /цаашид “ТББ” гэнэ/-ын Удирдах зөвлөлийн даргаар Б.Эрдэнэчимэгийг сонгосугай.
6. ТББ-ын Гүйцэтгэх захиралаар Г.Батдоог томилсугай.
7. ТББ-ын Удирдах Зөвлөлийн дарга Б.Эрдэнэчимэг нь Гүйцэтгэх захирал Г.Батдоотой гэрээ
байгуулж ажиллахаар тогтоосугай.
8. ТББ-ын Хяналтын Зөвлөлийг 3 /гурав/-н хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж, Хяналтын
зөвлөлийн гишүүдээр ____________ нарыг томилсугай.

ДАРГА: Овог, нэр:................................... (гарын үсэг)
ГИШҮҮД: овог, нэр:................................... (гарын үсэг)
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“__________________________________”
НИЙГЭМД ҮЙЛЧИЛДЭГ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН
УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ТЭМДЭГЛЭЛ

.... оны ..-р сарын .....-ны өдөр		

Дугаар			

Байршил

“________________________________________” ТББ-ын Удирдах Зөвлөлийн хуралд дараах гишүүд
хүрэлцэн ирэв. Үүнд:
_____________________________________________
Хурлын даргалагчаар ______________________ сонгож, хурлын тэмдэглэлийг _________________
________________ хөтлөхөөр болов.
Хурлаар хэлэлцэх асуудал:
1. “________________________” ТББ-ын Удирдах зөвлөлийн даргыг сонгох,
2. ТББ-ын Гүйцэтгэх захирлыг томилох.
3. Хяналтын зөвлөлийн гишүүдийг томилох.
Хурлаар дээр дурьдсан асуудлуудыг хэлэлцэж дараах шийдвэрийг гаргав. Үүнд:
1. “___________________” ТББ-ын Удирдах зөвлөлийн даргаар _____________________________
________ сонгов.
2. ТББ-ын Гүйцэтгэх захиралаар ________________________________________ томилов.
3. ТББ-ын Удирдах Зөвлөлийн дарга _____________________________ нь Гүйцэтгэх захирал
_________________________________-тай гэрээ байгуулж ажиллахаар тогтов.
4. ТББ-ын Хяналтын Зөвлөлийг 3 /гурав/-н хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулж, Хяналтын
зөвлөлийн гишүүдээр __________________________________________ нарыг томилов.
ХУРАЛДААН ДАРГАЛАГЧ: Овог, нэр:................................... (гарын үсэг)
ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН: Овог, нэр:................................... (гарын үсэг)
ТАНИЛЦСАН: Овог, нэр:................................... (гарын үсэг)
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“__________________________________________”

НИЙГЭМ ҮЙЛЧИЛДЭГ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГА

... оны ...-р сарын .......-ны өдөр		
Дугаар			
Байршил
ЭХЛЭЛТИЙН ТАЙЛАН ТЭНЦЭЛ
№

Үзүүлэлт
Үндсэн хөрөнгө
Мөнгөн хөрөнгө
Эзэмшигчдийн өмч
Тэнцэл

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

Актив

Пассив

Овог, нэр: ................................... (гарын үсэг)
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Хавсралт 5: "Хэрхэн үр дүнтэй нөлөөлөх вэ" зөвлөмж
НӨЛӨӨЛЛИЙН УУЛЗАЛТ ХИЙХЭД АНХААРАХ ЗҮЙЛС
Бэлтгэсэн зөвлөмжөө шууд хүргэхийн тулд албан бичгээр харилцахын зэрэгцээ биечлэн уулзаж
болно. Нүүр тулан уулзах үедээ асууж тодруулах, харилцан санал бодлоо солилцох боломж олгодог
тул албан уулзалтад оролцох нь үр нөлөөтэй байдаг. Гэхдээ сайтар бэлтгээгүй тохиолдолд цаг үрсэн
үйл ажиллагаа болох нь ч бий.
Үр нөлөөтэй уулзалт хийхийн тулд:
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•

Тухайн асуудлыг шийдэхүйц шийдвэр гаргах эрх мэдэл бүхий хүмүүсийг судлах;

•

Эрх мэдэл бүхий хүн эсвэл хүмүүстэй нэг дор уулзахаар товлох;

•

Уулзалт товлохдоо тухайн хүний хариуцсан ажилтай ямар байдлаар шууд холбоотойг итгэн
үнэмшүүлэх хэлбэрээр ярих, таниулах, ятгах;

•

Уулзах өдрөө өөрт хамгийн эвтэйхэн хувцсыг өмсөх;

•

Уулзахаар тогтсон газраа 10 минутын өмнө ирж, уулзахад бэлэн байх;

•

Гар утсаа унтраах эсвэл “Дуугүй” горимд шилжүүлэх;

•

Ярилцах гэж байгаа асуудлаа тал бүрээс нь судалж, хэрэгтэй мэдээллээ гар дороо бэлдсэн
байх;

•

Тухайн асуудлыг хэрхэн тодорхойлсон, ямар шийдэл байж болох, түүний дагуу юу хийх
саналаа цаасан урьдчилан дэлгэрэнгүй бичсэн байх;

•

Дэлгэрэнгүй бичсэн хүсэлтийг (өргөдөл, санал, мэдэгдэл, гомдол гэх мэт) нотлох гэрэл зураг,
тоо баримт, тайлан, эх сурвалжаа хавсаргасан байх;

•

Тухайн асуудлыг шийдсэнээр хэн хэнд нөлөөтэй, нийгэмд ямар эерэг үр нөлөөтэйг 2-3
өгүүлбэрт хариулахаар урьдчилан бэлдэх;

•

Ярилцахдаа өөртөө итгэлтэй, тайван, ярилцагчийнхаа нүд рүү харж ярих;

•

Ярилцахдаа зөв боловсон үг, хэллэг ашиглах;

•

Уулзалтын дараа тохирсон шийдлээ цаасан буулгаж албажуулах буюу шийдвэр гаргуулах.
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ДУГУЙ ШИРЭЭНИЙ ЯРИЛЦЛАГЫГ
ЗОХИОН БАЙГУУЛАХАД АНХААРАХ ЗҮЙЛС
Дугуй ширээний ярилцлага хэлбэрээр уулзалт зохион байгуулах зорилго нь нэг асуудлыг тойруулан,
сонирхогч талууд тал талаасаа хэлэлцэх, харилцан ярилцахад чиглэдэг. Хэд хэдэн онцлогтой:
•

Оролцогчид тэгш эрхтэй байна.

•

Асуудлыг өргөнөөр хэлэлцэнэ (илтгэл мэдээлэлтэй холбогдуулан асуулт хариулт, санал
гаргах, амлалт авах).

•

Мэдээлэл солилцоно.

•

Хагас албан байдалтай байна.

•

Цаашид хийх ажлуудаа тодорхойлно.

Бэлтгэл:
•

Ярилцлага хийх сар, өдрөө товлоно.

•

Ярилцлагын хөтөлбөрөө гаргана.

•

Оролцогчдын нэрсийн жагсаалтыг гаргаж, хүн бүрт урилга хүргүүлнэ

•

Хэлэлцэх асуудалтайгаа холбоотой оролцогчдод тарааж өгөх материалаа бэлтгэж олшруулна.

•

Проектор, зөөврийн компьютер, дэлгэц цаас, маркер гэх мэт хэрэглэгдэх зүйлсээ бэлтгэнэ.

•

Уулзалтыг чиглүүлэх, удирдах хүнийг томилно.

•

Мэдээлэл хийх хүнээ сонгож, хийх мэдээлэл, илтгэлийг багаараа танилцаж сайжруулна.

•

Оролцогчдод тавих асуултаа Багаараа гаргана.

•

Ярилцлагын тэмдэглэлийг хөтлөх, зураг авах хүнийг томилно.

•

Зохион байгуулах байраа олж, ширээ сандлыг оролцогчид тойрч суухаар засна.

Ярилцлагын дараалал:
1. Ярилцлагын чиглүүлэгч нээлт хийнэ. Дараа нь чиглүүлэгч өөрийгөө танилцуулаад, дугуй
ширээний ярилцлагын зорилго, явагдах дараалал, оролцох журмыг танилцуулна.
2. Оролцогчид өөрсдийгөө нэг бүрчлэн, товч танилцуулна.
3. Илтгэл, мэдээлэл танилццулах хүн маш товчхон мэдээлэл бэлтгэж танилцуулна. Танилцуулга:
•

Гол асуудлаа танилцуулна

•

Хэрэв судалгаа хйисэн бол гол үр дүн (ямар сайн зүйлс гарч ирсэн, ямар анхаарал татсан,
шийдвэрлэх асуудлууд гарсан)

•

Боловсруулсан зөвлөмжөө танилцуулах (хамтраад юу хийж болох )

•

Бодлого/төсөв/төлөвлөлтөд ямар нөлөө үзүүлэх

4. Ярилцлагын чиглүүлэгч оролцогчдод асуулт тавьж, хариулт авна. Хүн бүрт 3 минут өгнө.
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Хавсралт 6: Жишиг үнэлгээний хуудас
“ОРОЛЦООНЫ 8 ДАХЬ ШАТ БА ИРГЭДИЙН БҮЛГИЙГ
ҮР ДҮНТЭЙ ЧИГЛҮҮЛЭХ НЬ”
Үндсэн сургалтын үнэлгээний хуудас
Сургалтын ерөнхий үнэлгээ

Тайлбар:.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Сонгосон сэдвүүдийн талаар:
•

Хамгийн чухал санагдсан 3 сэдвийг нэрлэнэ үү:

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
•

Хамгийн ач холбогдолгүй санагдсан 3 сэдвийг нэрлэнэ үү:

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
•

Ямар сэдвээр гүнзгийрүүлэн судлахыг хүсч байна вэ?:

.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Чиглүүлэгчдэд өгөх ерөнхий үнэлгээ:
		

Тайлбар:.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Аргазүй:.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................,
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Тараах материал, хэрэглэгдэхүүн: .............................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Дадлага ажил:................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Таны оролцоог хангасан үзүүлэлтийг дугуйлна уу:
1. Санаа бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх боломжтой байсан
2. Багаар ажиллах боломжтой байсан
3. Сэтгэл зүйн эерэг, таатай уур амьсгалтай байсан
Үнэлгээг дараах 3 үзүүлэлтээс сонгоно уу:
Сургалтын танхим:

1. Маш сайн

2. Сайн

Сургалтын хоол, цайны амт, чанар: 1. Маш сайн
Сургалтаас хүлээж буй үр дүнд хүрсэн эсэх:

3. Муу
2. Сайн

1. Тийм

3. Муу
2. Үгүй

Яагаад: ..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Цаашид засч сайжруулах санал:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
Хамтран ажилласан танд баярлалаа.
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