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НЭГ. ТАНИЛЦУУЛГА 
 

Олон засгийн газрууд болон олон улсын байгууллагууд Жендерийн эрх тэгш байдлыг 
хүлээн зөвшөөрсөн билээ. Мөн олон улсын гэрээ, зорилтонд тусган оруулж, хууль эрхзүй, 
бодлого боловсруулалтын бүхий л түвшинд жендерийн тэгш байдлын үзэл баримтлал нь 
жендерийн тэгш байдлыг дэмжих дэлхийн хэмжээний үндсэн стратеги байдлаар улс 
орнуудад ашиглагдаж, эмэгтэйчүүд болон эрэгтэйчүүдийн хүний эрх, нийгмийн шударга 
ёсыг хангаж байна. 1995 онд болсон Эмэгтэйчүүдийн ауудлаарх НҮБ-ийн 4-р дэлхийн бага 
хурлын Бээжингийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусган оруулсан Жендерийн үзэл 
баримтлал нь хөгжлийн асуудалд жендерийн байр суурийг тусгаснаар нийгэм, эдийн 
засгийн өргөн хүрээний зорилтуудыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд чухал байр суурьтай гэдгийг 
хүлээн зөвшөөрдөг билээ. 
 
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын уур агаарын өөрчлөлтийн Конвенц (НҮБЦАӨХК) нь 
жендерийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулсан оролцоог хангах хамтын 
ажиллагааг үр дүнтэй, үр нөлөөтэй REDD+ стратегийг боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд 
хамгийн чухал бүрэлдэхүүн хэмээн онцлон авч үздэг бөгөөд Талуудын бага хурлын (ТБХ) 
шийдвэрт өөр үг, хэллэг ашиглаж болно. Жишээ нь, дараахь бичвэр жендерийн асуудал 
өргөн хүрээг хамарч,  ( өөр бусад зүйлүүдийн хамтаар)  2010 оны Канкуны гэрээнд нэгдэн 
орсон  (дэд мөр 72) 
 
Мөн оролцогч талууд болох хөгжиж буй улсуудыг үндэсний стратеги болон үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэхдээ, тухайлбал, ойн доройтол, 
хомсдол, ой модны доройтол, сүйтгэлийн шалтгаан, хүчин зүйл, газар ашиглалтын 
асуудал, ой асуудлаарх засаглалын асуудал, жендерийн асуудлууд болон энэ 
шийдвэрийн хавсралт I-ийн 2-р дэд мөрөнд тодруулсан урьдчилан сэргийлэх заалтуудыг 
тусган оруулж, шийдвэрлэж, бүх оролцогч талууд, ялангуяа уугуул иргэд, орон нутгийн 
иргэдийн бүрэн, үр дүнтэй оролцоог хангахыг хүсэж байна. 
 
НҮБЦАӨХК нь жендерийн асуудлыг шийдвэрлэхгүй орхих нь REDD+ хөтөлбөр дэх 
эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийг орхигдуулахад хүргэнэ гэдгийг ойлгож байгаа билээ. Ингэх нь 
тэднийг, ялангуяа эмэгтэйчүүдийг REDD+ үйл ажиллагааны ашиг тусаас шударгаар 
хүртэж чадахгүйд хүргэнэ. Урт удаан хугацаандаа, энэ нь урам хугарахад хүргэж, REDD+ 
ийн хэрэгжилтэнд аюул учруулж болзошгүй. Энэ нь өргөн хүрээндээ ой тогтвортой 
менежментийг эрсдэлд оруулж, улмаар хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах үйл 
ажиллагаанд аюул учруулна.  
 
Сүүлийн жилүүдэд, жендерийн үзэл баримтлалыг “үйл ажиллагаанд тусгаж”, жендэрийн 
мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулсан оролцоог хангах, талуудын хамтын 
ажиллагааны хөгжүүлэх зөвлөгөөг өгсөн. Гэсэн ч, олон улс орнуудад, ялангуяа, үндэсний, 
орон нутгийн түвшинд онолыг хэрэгжүүлдэг орчинд жендерийн үзэл баримтлалыг хэрхэн 
ойлгохыг тодруулж, шийдвэрлэх талаар ойлголт сул байгаа нь ноцтой саад болсон хэвээр 
байсаар байна. Өгч буй зөвлөгөө нь тодорхой газар нутаг зориулаагүй, мөн практик 
сургалтын хэрэгцээтэй холбогдож байна.  
 
Идэвхжүүлэгч нарт зориулсан энэхүү сургалтын гарын авлага нь Монгол улын ойн 
салбарын асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд, жендэрийн мэргэжилтнүүд болон бусад 
холбогдох талуудад сул байгаа жендэрийн мэдрэмжтэй, талуудыг тэгш хамруулсан 
оролцоог хангах чадавхыг бэхжүүлэхэд зориулагдаж байна. Тодруулбал аймаг, сумын 
түвшний эдгээр ажилтнууд, мэргэжилтнүүдийн чадавхийг сайжруулж, REDD+ холбогдогч 
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талуудын, эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдийн бүрэн, үр дүнтэй хамтын ажиллагааг бий болгох 
жендерийн үзэл хандлагыг ажлын байрны ажил үүрэгтээ тусган оруулах зорилгоор 
боловсруулагдсан. Тус гарын авлага нь идэвхжүүлэгч, хөтөчийн үүрэг гүйцэтгэж, талуудыг 
нийгмийн тэгш хүртээмжтэй, жендерийн мэдрэмжтэй үйл ажиллагаанд чиглэсэн хандлага, 
ур чадвар, мэдлэгтэй болгоход туслах зургаан модулийг танилцуулах бүтцийг агуулж 
байна. Энэхүү идэвхжүүлэгч  нь  янз бүрийн ур чадвартай идэвхжүүлэгчдээс бүрдсэн 
холимог багаар ажиллах тохиолдолд тохиромжтой бөгөөд суралцах үйл явцыг чиглүүлж, 
оролцогчдыг REDD+хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг жендерийн мэдрэмжтэй, нийгмийн 
бүлгүүдийг тэгш хамруулсан оролцоог хангах линзээр харж, хэрэгжүүлэх бодлого, арга 
хэмжээг (эсвэл үйл ажиллагаа) эрэлхийлж, юу сурсанаа бодож,тунгаахад урамшуулах юм.  
 
Сургалтын гарын авлагыг дараах зорилтот бүлгүүдэд зориулав. Үүнд:  
- Байгаль Орчин, Аялал жуулчлалын яам (БОАЖЯ) 

- Ойн бодлого, зохицуулалтын хэлтэс  
- Жендерийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд   

- Аймгийн Байгаль Орчин, Аялал жуулчлалын газар  
- Ойн ангиуд  
- Сум, сум дундын ойн ангиуд  
- Байгаль орны улсын байцаагч  
- Аймаг, сумын жендерийн мэргэжилтнүүд   

- Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын яам  
- Жендерийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд   

- Аймгийн Нийгмийн Хөгжлийн хэлтэс  
- Жендэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд   

- Сумын Засаг даргын тамгын газар   
- Нийгмийн бодлого, жендерийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд  
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ХОЁР. ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, 
ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ҮР ДҮН 

 
“Оролцогч талууд нь үндэсний REDD+ стратегийг боловсруулахаас эхлүүлээд түүнийг 
туршин хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих зэрэг REDD+-ийг хэрэгжүүлэх бүх шатанд 
холбогдох талуудыг оролцуулах зарчим, үр ашгийн талаар ойлгодог болсон байна” гэж 
REDD+ чадавхын хэрэгцээний үнэлгээ (БОАЖЯ, REDD+ Mongolia, 2017)-ий Мэргэшлийн 
чиглэл 7-д тодорхойлжээ. Тус хөтөлбөр нь жендэрийн мэдрэмжтэйгээр, нийгмийн 
бүлгүүдийг REDD+ үндэсний хөтөлбөрийн бодлого, үйл ажиллагаанд тэгш хамран 
оролцуулах аймаг, сумдын мэргэжилтэн, албан хаагчдын чадавхыг хөгжүүлэх зорилготой. 
Энэ хүрээнд дараах мэдлэг, чадвар, хандлагыг төлөвшүүлэн хөгжүүлэх зорилтыг 
хэрэгжүүлэх ба тэдгээр нь Мэргэшлийн чиглэл 7-ийн суурь болон ахьсан түвшний цогц 
чадамжийг хөгжүүлэхэд чиглэнэ. Үүнд:  
 

1. Мэдлэг 2. Чадвар 3. Хандлага 

A. Суурь түвшин  

1.1 REDD+ үндэсний 
стратегийг боловсруулах 
үе шатуудыг мэдэх  

1.2 REDD+ үндэсний 
стратегийн үйл явцад 
жендэрийн мэдрэмжтэй, 
нийгмийн бүлгүүдийг 
тэгш хамруулан 
оролцуулахын ач 
холбогдлыг тайлбарлах  

2.1 REDD+ үндэсний 
стратегийг боловсруулах 
үйл явцад эрэгтэй, 
эмэгтэйчүүд, залуучууд 
зэрэг нийгмийн бүлгүүдийг 
тэгш хамруулан 
оролцуулах үйл 
ажиллагааг төлөвлөх 

3.1 REDD+-ийн үйл 
ажиллагааны төлөвлөлт 
болон хэрэгжилтийн 
шатанд жендэрийн 
мэдрэмжтэйгээр 
нийгмийн бүлгүүдийг 
тэгш хамруулан 
оролцуулах талаар 
шийдвэр гаргагчдад 
нөлөөлөхөөр  

 

B. Ахьсан түвшин  

1.3 Жендэрийн мэдрэмжтэй, 
нийгмийн бүлгүүдийг 
тэгш хамруулсан 
талуудын оролцоог 
төлөвлөхөд ашиглагдах 
нийгмийн ба жендэрийн 
дүн шинжилгээний арга, 
хэрэгслийн талаар мэдэх 

1.4 Жендэрийн мэдрэмжтэй, 
нийгмийн бүлгүүдийг 
тэгш хамруулсан 
талуудын оролцоог 
хангах боломжит арга, 
хэрэгсэл, хувилбаруудыг 
тодорхойлох, тайлбарлах  

1.5 Нийгэм болон жендэрийн 
мэдээлэлд суурилан, 
талуудын оролцоог 
хангах үйл ажиллагааны 
хяналт шинжилгээ, 
үнэлгээ хийхийн ач 
холбогдлыг танин мэдэх  

2.2 Нэгдүгээрт, нийгэм дэх 
эрэгтэй, эмэгтэйчүүд, 
залуучуудын эзэлж буй 
байр суурьт дүн 
шинжилгээ хийх, 
хоёрдугаарт, дүн 
шинжилгээний үр дүнг 
талуудын оролцоог 
хангахдаа харгалзан үзэх 
чадварыг эзэмших 
2.3 Талуудын бодит 
хэрэгцээнд нийцүүлэн 
жендэрийн 
мэдрэмжтэйгээр, 
нийгмийн бүлгүүдийг тэгш 
хамруулсан оролцоог 
хангах үйл ажиллагааг 
төлөвлөх, хэрэгжүүлэх  
2.4 Жендэрийн 
мэдрэмжтэй, нийгмийн 
бүлгүүдийг тэгш 
хамруулсан оролцооны үр 

3.2 REDD+ -ийн үйл 
ажиллагаанд эрэгтэй,() 
эмэгтэйчүүд, залуучуудын 
үүрэг чухал болохыг 
хийгээд үр нөлөөтэй, 
идэвхтэй тэгш хамруулсан 
оролцоог хангаж ажиллах 
нь өөрийн ажлын үүрэг 
хариуцлагын нэг хэсэг 
болохыг хүлээн зөвшөөрөх 
3.3 Талуудын оролцоог 
хангахтай холбогдсон 
асуудал, хүндрэл 
бэрхшээлийг 
шийдвэрлэхээр хичээх 
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1.6 Жендэрийн мэдрэмжтэй, 
нийгмийн бүлгүүдийг 
тэгш хамруулсан үр 
нөлөө бүхий мэдээлэл 
харилцааны аргуудыг 
мэдэх, тодорхойлох  

дүнд хяналт шинжилгээ 
хийх, дүн шинжилгээ хийх, 
нэгтгэх чадварыг 
хөгжүүлэх  
2.5 Тухайн нөхцөл 
байдлын бодит хэрэгцээ, 
зорилгод нийцсэн 
талуудыг оролцоог 
хангахад дэмжлэг үзүүлэх 
мэдээлэл харилцааны 
сувгуудыг ашиглахад 
суралцах  
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ГУРАВ. ЧАДАВХ БЭХЖҮҮЛЭХ ХӨТӨЛБӨРИЙН МОДУЛЬ, ХИЧЭЭЛ 
 

Жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулсан чадавх бэхжүүлэх 
хөтөлбөр, сургалтын модуль, хичээл болон сургалтын үйл ажиллагааны товч 
танилцуулга  
 
Аймаг, сумын ойн мэргэжилтэн, албан хаагч, жендэрийн мэргэжилтэнд зориулсан 
жендэрийн мэдрэмжтэйгээр нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулсан талуудын оролцоог 
хангах чадавхыг бэхжүүлэх хөтөлбөр нь дараах 7 модуль, 10 хичээлийн хүрээнд 
хэрэгжинэ. Модуль, хичээлүүдийг жендерийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийн оролцоог 
хангах  REDD+ Академийн модуль, Монгол улсын REDD+ хөтөлбөрийн талуудын 
оролцоог хангах төлөвлөгөө, нийгэм, жендэрийн оролцооны нөхцөл байдлыг тодруулсан 
судалгаа, зөвлөх багийн Сэлэнгэ аймагт хийсэн хэрэгцээг тодруулах судалгааны үр дүнд 
тулгуурлан боловсруулав. Хөтөлбөрийн танилцуулга, модуль, хичээл тус бүрийн 
удирдамж, багийн ажлын удирдамж, нэмэлт мэдээллийн талаар дор тусгав.  
 
 
 
 

 
 
 
Сургалтын чиглүүлэгчийн үүрэг 
Чиглүүлэгч нь суралцагчид өөртөө итгэлтэйгээр нээлттэй, итгэлцэн суралцах эрүүл, эерэг 
орчин бүрдүүлэх үүрэгтэй. Мөн суралцагч нь өөрсдийн туршлагаа солилцож, нээлттэйгээр 
ярилцаж, ялгаатай үзэл бодол, саналыг хүндэтгэж, хамтран суралцах нөхцөлийг 
бүрдүүлэх үүрэгтэй юм.  
Энэ нь зөвхөн чиглүүлэгч биш, суралцагчид бүгд суралцах үйл ажиллагаанд хамтын үүрэг 
хүлээн оролцох боломжийг олгодог. Чиглүүлэгч бол хөтөлбөрийн дагуу явагдаж буй 
эсэхийг хянагч, сургалтыг явуулах  хамгийн гол үүрэгтэн биш. Оролцогчид нь сургалтын 
сэдвийг тодорхойлж болно. Харин чиглүүлэгчийн үүрэг нь суралцах үйл ажиллагааг илүү 
ашигтай явагдах боломжийг бүрдүүлэх явдал юм.  
Чиглүүлэгч нь дараах үүргийг гүйцэтгэх ёстой. Үүнд:  

 Бүлгийн бүх гишүүдийг тэгш хамран, бүгдийг нь оролцохыг дэмжих. 

Чиглүүлэгч нь бүрэг ичимхий, дуугай, илэн далангүй байж чаддаггүй оролцогчдыг 
сургалтад татан оролцуулахад анхаарч, тэдний өөрсдийн үзэл санаа, санаа бодол, 
мэдрэмжээ илэрхийлэхийг хүчлэлгүйгээр дэмжих ёстой.  

 Оролцогчидтой болон оролцогч хооронд хамтран ажиллах боломжийг олгох 
замаар бүтээлч харилцан яриа, хэлэлцүүлгийг өрнүүлэх. Ингэхдээ оролцогчид 
нь юу хэрхэн гэдгийг анхааралтай сонсож, зөвхөн чиглүүлэгчийг биш, мөн бие 
биентэйгээ ярилцах, харилцан сонссон хамтын ажиллагааг урамшуулан дэмжинэ.  

 Сургалтын үр дүнгээс гадна сургалтын үйл явцад анхаарах. Үйл ажиллагаа 

бүрийн зорилтыг орхигдуулалгүйгээр, тэрхүү зорилтодоо хүрэхийн тулд сургалт, 
бүлгийн үйл ажиллагааг уян хатнаар хөтлөх нь маш чухал.   

 Урам зоригийг бадраах. Чиглүүлэгч нь өөрөө бүтээлч байхын хамт оролцогчдын 

оролцоог дэмжсэн, хөгжилтэй орчин бүрдүүлэх ёстой.  
Оролцооны хандлагаар чиглүүлэх нь  

Төлөвлөлт болон бэлтгэл 
Сургалтыг нягт нямбай төлөвлөж, бэлтгэх нь сургалтыг сайн чиглүүлэх түлхүүр хүчин 
зүйл. Сургалтын гарын авлага, удирдамжид бичигдсэн үйл ажиллагааг хөтлөн явуулагч, 

Зөвлөмж: Ерөнхийд нь хэлбэл сургалтыг чиглүүлнэ гэдэг нь аливаа үйл явдлыг 

амархан хийлгэх буюу зарим нэг зүйлийг хийх боломжтой болгож байгаа юм. 

Сургалтыг чиглүүлэх нь нь зорилготойгоор, идэвхтэйгээр суралцах, оролцох үйл 

ажиллагааны орчинг бүрдүүлэн дэмжиж, удирдан хөтлөх үйл явц юм.  
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чиглүүлэгч гэж өөрийгөө төсөөлж болохгүй. Иймээс сургалтад оролцогчдынхоо мэдлэг, 
чадамжид тохируулан өөрийн сургалтаа хөтлөн явуулах гэж байгаа тул гарын авлага 
удирдамжид өгүүлснийг засч сайжруулж, эсвэл өөрийн гэхүйц сургалтын үйл ажиллагааг 
төлөвлөн, ашиглах материалаа өөрөө боловсруулж байх шаардлагатай. 
Сургалтыг эхлүүлэхээс өмнө оролцогчдын нас, хүйс, боловсролын тшүвшин, байр суурь, 
үүрэг хариуцлага, хаанаас оролцож байгаа, сургалтын агуулгадтай холбоотой өмнөх 
мэдлэг, туршлагын тухай мэдээллийг цуглуулаарай. Оролцогчид сургалтаас юу хүлээж 
байгаа гэдгийг тодруулахаар хичээгээрэй. Мөн боломжтой бол сургалтаас өмнө 
оролцогчид REDD+, ой болон газар ашиглалт, уур амьсгалын өөрчлөлт, жендэр болон 
нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулах үзэл баримтлалын талаарх сургалтад хамрагдсан 
эсэхийг тодруулж чадвал оролцогчдын онцлог хэрэгцээнд сургалтынсэдвээ тааруулж 
тохируулах боломж бүрдэнэ.  
Мөн сургалтад ашиглах бүх хэрэглэгдэхүүн (гарын авлага, хувилсан материал, тараах 
материал, карт, маркер, бичлэг зэрэг) болон сургалтын хэрэгсэл (том цаас, компьютер, 
прожектор)-ийг сургалтаас  өмнө бэлтгээрэй.  
Багийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах 
Оролцогчдыг багт хуваахдаа ямар даалгавар гүйцэтгүүлэх гэж байгаагаасаа хамааруулан 
ямар бүрэлдэхүүнтэй байх тухай бодоорой. Зарим тохиолдолд оролцогчдыг ижил 
шинжээр (нас, хүйс, үндэс угсаа г.м) нь багт хуваах нь илүү дээр байх нь бий. Янз бүрийн 
туршлагыг хуваалцуулах үүднээс ялгаатай шинж бүхий оролцогчдыг нэг багт оруулж 
болно.  
Баг бүрт ялгаатай даалгавар өгөх тохиолдолд бичгэн удирдамжийг өгөөрэй. Удирдамж, 
асуултыг оруулсан ажлын хуудас зэргээр байж болно. Хэрэв үүнийгээ том цаасан дээр 
бичих бол сургалтыг эхлэхээс өмнө бэлтгэсэн байвал цаг хэмнэхийн зэрэгцээ сургалтын 
үйл ажиллагааг тасалдалгүйгээр үргэлжлэх боломжийг бүрдүүлнэ.  
Багаар ажиллах үед нь чиглүүлэгч нь баг бүрт очиж, даалгаврыг зөвойлгосон эсэх, ямар 
нэгэн дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай эсэхийг нягтлан идэвхжүүлэх чухал байдаг. Энэ 
үеэр оролцогчид өөрийн туршлагаа чиглүүлэгчид (бусдыг хэт давамгайлалгүйгээр) 
илэрхийлэх болдомжийг олгодог. Энэ нь оролцогчдыг өөрсдийн туршлага, үзэл санаа, 
мэдрэмжээ илэрхийлэх нь идэвхжүүлж, дэмждэг. Мөн энэ нь чиглүүлэгч багийн ажлын 
дараа анхаарвал зохих асуудал, сургалтын үйл явцыг засч залруулах боломжийг 
бүрдүүлж өгдөг. Түүнчлэн энэ нь чиглүүлэгч оролцогчид, тэдний санаа бодлыг анхаарч 
сонирхож байгааг илтгэдэг. Иймээс харилцан итгэлцсэн таатай орчин бүрдүүлж өгдөг.  
Хэрэв аль нэг баг нь бусдаасаа түрүүлээд даалгавраа гүйцэтгэсэн бол  асуудлыг 
нарийвчлан анхаарч гүйцэтгэлгүйгээр дуусгасан байж болох тул тэдэнтэй нэгдэн, 
хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлэн өрнүүлээрэй.  
Жижиг, түргэвчилсэн даалгавар гүйцэтгэх тохиолдолд нэг дор зэрэгцэн сууж буй хос эсвэл 
гурвалаар таван минутийн хугацаанд тодорхой даалгаврын хүрээнд ажиллуулаарай. 
Том бүлгийн хэлэлцүүлгийн зохион байгуулах 

Багаар ажиллаж дууссаны дараагаар бүх оролцогчдыг бие биенээ харах, сонсох 
бололцоотойгоор суулган, том бүлгийн хэлэлцүүлгийг эхлүүлнэ. Тойрог хэлбэрээр суулгах 
нь илүү сайн, гэвч хана, том цаасан дахь даалгаврыг харах шаардлагатай тохиолдолд 
хагас дугуй хэлбэрээр суулгаарай. Зарим оролцогчдыг хойгуур суулгавал (уламжлалт 
хэлбэрээр, эсвэл нэг том ширээ тойруулах суулгах үед) хэлэлцүүлгийн үйл ажиллагааны 
гадна үлдээх гээд байдаг тул татгалзаарай.  
Үйл ажиллагааны агуулгаас хазайх эсвэл оролцогчдын яриаг багасгаж, таналгүйгээр 
оролцогчдын ашиг сонирхол, туршлагын талаар хэлэлцэх, мэтгэлцэх зэргээр уян хатан 
байгаарай.  
Оролцогчид өөрсдийн хэлэхийг хүссэн зүйлээ илэрхийлэх үед хэлэлцүүлгийг тодорхой 
асуудал руу хандуулах үүднээс асуух асуултыг сургалтын удирдамж, гарын авлагатай 
бэлтгэж ашиглаарай.  
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Хэдэн өдрөөр үргэлжилсэн цуврал сургалтын үеэр хичээл тус бүрийн эхэнд өмнөх 
хичээлтэй энэ нь хэрхэн холбогдож байгааг сэргээн сануулж, хичээлийн төгсгөлд 
дараагийн хичээлээр хэрхэн үргэлжлэх талаар тайлбарлаж мэдээлээрэй.  
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Сургалтын модуль болон хичээл 
 

Танилцуулга: Чадавх бэхжүүлэх хөтөлбөр, сургалтын товч танилцуулга болон үйл 
ажиллагаа 
 
Үргэлжлэх хугацаа: 30 мин 

 
Хичээлийн зорилтууд:  

 REDD+  хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн 
бүлгүүдийг тэгш хамруулсан талуудын оролцоог хангах чадавх бэхжүүлэх 
хөтөлбөр (ЧБХ)-ийг танилцуулах  

 Сургалтын модуль болон хичээлийн ЧБХ-ийн зорилттой хэрхэн уялдаж 
байгааг тодруулах. 

 
Зохион байгуулах төлөвлөгөө 

№ Сэдэв  Сургалтын арга  Цагийн 
хуваарилалт 

Сургалтын 
хэрэглэгдэхүүн  

1 Танилцах 
Дасгал 1. Танилцах 
тоглоом  

20 минут  Энгэрийн зүүлт, 
маркер, стикер 
цаас. 

2 REDD+ -ийн 
хэрэгжилтэнд 
жендерийн 
мэдрэмжтэй, 
нийгмийн бүлгүдийг 
тэгш хамруулсан 
оролцоог хангах 
чадавхийг бэхжүүлэх 
хөтөлбөрийн 
танилцуулга  

Илтгэл  10 минут  REDD+ -ийн 
танилцуулга видео, 
слайд, компьютер, 
проектор, спикер 

 Нийт   30 мин  

 
Үйл ажиллагаа 
 
Танилцах (Хугацаа: 20 минут) 
 
Хүрэх үр дүн: Сургалтанд оролцогчид хоорондоо танилцаж, нүүр хагаран, сургалтын 
зорилгоо тодорхойлж анхаарлаа төвлөрүүлсэн байна. 
 
Зөвлөмж: Сургалтанд оролцож байгаа зорилтот бүлгийн оролцогчид нь ажил мэргэжил, 
амьдралын хувьд тодорхой туршлага хуримтлуулсан насанд хүрэгчид тул сургалтыг 
тэдний мэдлэг, туршлага дээр үндэслэн шинэ мэдлэг бүтээх, ур чадварыг эзэмшүүлэх 
зарчмаар явуулна.   
Сургалтын эхэнд оролцогчидтой танилцах, хооронд нь танилцуулах, сургалтын зорилго, 
гарах үр дүнг хэрхэн төсөөлж байгааг сургалтанд оролцогчдоор тодорхойлуулах нь 
сургалтаа үр дүнтэй удирдах, тэдний хүсэн хүлээж буй зорилгод нийцүүлэн зөв чиглүүлэх, 
сургалтын үеэр чөлөөтэй санал бодлоо илэрхийлэх, хүн нэг бүрийн оролцоог хангахад 
чухал.  
 
Зорилго: Сургалтанд оролцогчид хоорондоо танилцах, сургалтын зорилгоо тодорхойлох. 
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Хэрэглэгдэхүүн: Энгэрийн зүүлт, маркер, стикер цаас. 
 
Аргачлал:  

 
Оролцогчдыг бүртгэсний дараа сургалт эхлэхийн өмнө тэднийг танилцуулах, сэдэлжүүлэх 
үйл ажиллагааг олон аргаар хийх боломжтой. Гэхдээ аргууд нь оролцогчдыг 
идэвхжүүлсэн, сонирхолтой, сургалтанд анхаарлыг нь хандуулахад чиглэгдсэн байвал 
сайн. Тухайлбал дараах аргыг хэрэглэж болно:  
 

1. Танилцах тойрог: Хүн бүрт нэрийг нь бичилгүйгээр нэг энгэрийн зүүлт тарааж өгнө. 
Сургалтын өмнө сургалт зохион байгуулагч түүн дээрээ өөрсдийн товчоор дууддаг 
нэрээ томоор бичин энгэртээ зүүхийг хүснэ. Жишээ нь: Энхээ, Амраа, Төөгий. 
Нэрээ бичсэний дараа оролцогчид 2 давхар тойрог болж өөд өөдөөсөө харах ба 
нар зөв тойрч бие биетэйгээ танилцана. Нэр бичих цаасны өнгөө 4-5 хүнийх нэг 
ижил өнгөтэй байхаар эсвэл нэг өнгийн цаасны аль нэг буланд өөр өнгөөр, дүрсээр 
тэмдэглэн тараавал дараа тэрхүү өнгө, дүрсээр нь оролцогчдыг баг болгон 
хуваахад хялбар болно.  

2. “Зурагт танилцуулга”: Энэ аргыг бие биенээ танихгүй оролцогчид байвал 
танилцах,  харин нэг нэгнээ танидаг хүмүүс байвал сургалтын зорилгоо 
тодорхойлох зорилгоор ашиглаж болно. Аргаа ашиглах алхам: 
- Оролцогчдод нэг нэг цаас тарааж өгнө.  
- Сургагч багш оролцогчдыг цаасан дээрээ өөрийгөө илэрхийлэх ямар нэг 

дүрсийг тухайлбал, нар, цэцэг, туулай гэх мэт зурахыг хүснэ.  
- Бүх оролцогчид зурж дууссаны дараа дараа эхний хүнээс эхлээд юу зурсанаа, 

яагаад энэ дүрс өөрийг нь илэрхийлж байгааг тайлбарлана.  
- Эсвэл энэхүү сургалтаас мэдэхийг хүссэн зүйлсээ хэлнэ.  
- Сургагч багш оролцогчдоос гарч байгаа давхардаагүй шинэ содон танилцуулга, 

сурч мэдэхийг хүсэж байгаа зорилтыг том цаасан дээр товч бичиж ангийн 
танилцуулга, сургалтаас сурч мэдэхийг хүсэж буй мэдээлэл тодорхой болно. 

Сургагч багш энэ мэдээллийг өөрийн сургалтын сэдэв зорилго, зорилттой хэр уялдаж 
байгаа, бас ямар асуудлаар энэ удаад ярилцах, эсвэл боломжгүй байгаа талаар заавал 
дурьдана. 

 
Чадавх бэхжүүлэх хөтөлбөрийн танилцуулга (10 минут) 
Чадавх бэхжүүлэх хөтөлбөрийг дараах агуулгын хүрээнд танилцуулна (10 мин).  

- Чадавх бэхжүүлэх хөтөлбөрийн  зорилго, хүлээгдэж буй үр дүн (суурь болон 
ахьсан түвшинд) 

- ЧБХ-ийн зорилтот бүлэг 
- Модуль, хичээл тус бүрийн зорилго, агуулгын товч танилцуулга  
- Модуль, хичээл тус бүрийн агуулга хийгээд ЧБХ-ийн зорилго, хүлээгдэж буй үр 

дүн хоорондын уялдаа холбоо 
 

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ:  
 
Оролцогчдыг сэргээх идэвхжүүлэх үйл ажиллагаа. Эхний өдрийн сургалтын үдээс 
хойш, хоёр дахь өдрийн сургалтын үдээс өмнө, хойш нийтдээ 3 удаа тус үйл ажиллагааг 
хөтлөн явуулна. Тус үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцогчдыг урамшуулахдаа чихэр, 
амттан ашиглаж болно.  
- Сэргээх үйл ажиллагаа 1: “Спорт тоглоомоор тоглоцгооё” (10 мин).  

 Сургагч багш бөмбөг авсан оролцогч тухайн спорт тоглоомд хамаарах 
үйл хөдлөл үзүүлэх ба оролцогч бүр тэр хөдөлгөөнийг дуурайх ёстой ба 
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дараагийн оролцогч руу бөмбөгөө шилжүүлэх (хөл бөмбөг бол өшиглөх, 
толгойгоо мөргөх, сагсан бөмбөг бол дамжуулах, гар бөмбөг бол холбож 
тоглох г.м), бөмбөгийг хүлээн авсан оролцогч өмнө нь хийгдээгүй үйл 
хөдлөл хийх ёстой гэсэн дүрмийг танилцуулна.  

 Сургагч багш тоглоомыг эхлүүлж.  
 Хамгийн хөгжилтэй бөгөөд сайн дуурайсан хөдөлгөөн үзүүлсэн 

оролцогчийг шалгаруулж баяр хүргэнэ.  
- Сэргээх үйл ажиллагаа 2: “Шөлтэй хоолны гурил бэлдэх нь” массаж (10 мин). 

 Сургагч багш гурил зуурах, нухах, илдэх, хэрчих хөдөлгөөнийг товч 
танилцуулна.  

 Оролцогч бүгд ар араасаа харж цуварч зогсох ба хойд талын хүн нь урд 
талын хүний нуруун дээр шөлтэй хоолны гурил бэлтгэх хөдөлгөөнөөс 
массаж хийнэ.  

 Эргэж нөгөө хүндээ массаж хийхээр үргэлжлүүлнэ.  
 Хамгийн сайн массаж хийсэн оролцогчийг оролцогчдын саналд 

тулгуурлан шалгаруулж болно.  
- Сэргээх үйл ажиллагаа 3: “Атом ба молекул” (15 мин). 

 Сургагч багш дүрмийг танилцуулна. Дүрэм ёсоор хөтлөгчийн хэлсэн 
тооны дагуу оролцогчид баг болох ёстой. Багт орж чадаагүй оролцогчид 
хасагдах замаар ялагчийг тодруулна. 1 атомыг нэг хүн гэж тооцох ба 
молекул гэж хэлсэн тохиолдолд 2 атомоос бүрддэг тул тэр дагуу нь 
тооцож багийг бүрдүүлэх ёстой.  

 Сургагч багш атом …, молекул … гэж хэлэх замаар тоглоомыг хөтөлнө.  
 Ялагчийг тодруулж, баяр хүргэнэ.  
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Модуль 1. Удиртгал: Жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш 
хамруулсан талуудын оролцоог хангахын ач холбогдол 

 
Хичээл 1. Жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамарсан талуудын 

оролцоог хангах талаар үндэсний бодлого, хууль эрх зүйн орчны танилцуулга  

 
Хичээлийн зорилго:  

 Нийгмийн бүлгүүд, жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах талаар Монгол улсын 
нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, конювенцийн талаар мэдлэгтэй болох. 

 Нийгмийн бүлгүүдийн оролцоо, жендэрийн тэгш байдлыг хангах, удирдамж 
заавраар хангахад дэмжлэг үзүүлэх үндэсний хууль тогтоомж, бодлого, 
зохицуулалт, бэрхшээлийг тоймлон гаргах. 

 Ойн салбарт нийгмийн бүлгүүдийн оролцоо, жендэрийн тэгш байдлыг хангахад 
тулгарч буй сорилтуудыг тоймлон авч үзэх.  

 
Хугацаа: 30 минут  
 
Зохион байгуулах төлөвлөгөө 

№ Сэдэв  Сургалтын арга  Цагийн 
хуваарилалт 

Сургалтын 
хэрэглэгдэхүүн  

1 
Хичээлийн 
танилцуулга  

Илтгэл  5 минут  Слайд 

2   Нийгмийн бүлгүүд, 
жендерийн тэгш 
байдлыг хангах 
хүрээнд Монгол 
улсын нэгдэн орсон 
олон улсын гэрээ, 
конвенцийн 
танилцуулга.  
Ойн салбарт 
хэрэгжүүлэхэд 
тулгарч буй 
бэрхшээл, 
хүндрэлүүд.  

Илтгэл  25 минут  Слайд 

 Нийт   30 мин  

 
Үйл ажиллагаа 

1. Модуль 1. Хичээл 1-ийн зорилго танилцуулах (5 минут) 
2. Нийгмийн бүлгүүд, жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах талаар Монгол улсын 

нэгдэн орсон олон улсын гэрээ, конвенцийн талаар танилцуулах (15 минут) 
3. Оролцогчдоос эдгээр үндэсний хууль тогтоомж, бодлого, зохицуулалтыг 

хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй сорилтуудыг асууна. Өмнөх судалгаагаар тодорхойлсон 
ойн салбарт дээрх хууль тогтоомж, бодлого, зохицуулалтыг хэрэгжүүлэхэд тулгарч 
буй хүндрэл, бэрхшээл, сорилтуудын тоймлон танилцуулах (10 минут). 
 

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ 
 
Олон улсын гэрээ, Үндэсний хууль тогтоомж, бодлого, зохицуулалт ба 
хэрэгжилтэнд учирч буй хүндрэл бэрхшээл  
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1. Нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулсан оролцоог хангах, жендерийн эрх тэгш 

эрхийг хангах талаар Олон улсад хүлээсэн үүрэг амлалт  

 
Монгол Улс 2015 оны байдлаар 200 орчим олон талт гэрээ, конвенцийн оролцогч болж, 
2000 гаруй хоёр талын хэлэлцээр байгуулаад байна.1 Монгол Улс 1980 оны 7 дугаар 
сарын 10-нд Эмэгтэйчүүдийг алагчлах бүх хэлбэрийг устгах тухай НҮБ-ийн конвенцид  
гарын үсэг зурж, 2001 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдөр Нэмэлт Протоколд тус тус нэгдэн 
орсон нь эмэгтэйчүүдийн эрх, жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах суурь олон улсын 
конвенц болж байна. Мөн Олон Улсын Хөдөлмөрийн байгууллагын Алагчлахгүй байх 
(Ажил мэргэжил, хөдөлмөр эрхлэлт), Тэгш шан хөлс олгох (Ижил ажилд ижил цалин хөлс), 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенц, Хүний эрхийн түгээмэл 
тунхаглал, Хүүхдийн эрхийн конвенц, Эмэгтэйчүүдийн улс төрийн эрхийн тухай зэрэг 
конвенцид Монгол Улс нэгдэн ороод байна. Олон Улсын гэрээ, конвенц нь заавал 
биелэгдэх шинжтэй ба Үндэсний хууль тогтоомжтой зөрчилдсөн тохиолдолд олон улсын 
гэрээ, конвенцийн дагуу шийдвэрлэх үүргийг нэгдэн орсон гишүүн орон хүлээж байдаг 
билээ. Монгол Улс жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах эдгээр олон улсын гэрээ, 
конвенцид нэгдэн орсон байдлаас эмэгтэйчүүдийн эрх, жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
нийгмийн харилцааны бүх түвшинд хангах хүсэл зориг, хүчин чармайлт өндөр буйг 
харуулдаг. 2 
 
Хүний эрхийн гэрээ болон олон улсын өмнө авсан зорилтууд нь хүний эрхэд тулгуурлаж, 
жендерийн тэгш байдал, нийгмийн тэгш хүртээмжийн үзэл баримтлалыг  REDD+ д тусган 
нэгтгэх аргачлалын суурь үндэслэл болдог.  

 
Нийгмээс тусгаарлагдаж, орхигдох болон жендерийн тэгш бус байдлыг шийдвэрлэх 
хэрэгцээ шаардлага, үнэ цэнийг хүлээн зөвшөөрснөөр ТХЗ 2030 -ийн хэлэлцэх асуудал нь 
тэгш хүртээмжтэй хөгжлийг дэмжиж,ТХЗ-д хүрэхэд нь улс орнуудад туслах замаар" 
хөгжөөс хэн ч үлдэж, хоцрохгүй" байх зарчмыг хэрэгжүүлнэ. ТХЗ-уудад (17)  нь ядууралыг 
бууруулах нь эдийн засгийн өсөлтийг бий болгох стратегитэй заавал хамт хэрэгжиж,  
нийгмийн олон хэрэгцээ, асуудлыг шийдвэрлэж, уурын амьсгалын өөрчлөлт, байгаль 
орчныг хамгаалах асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатайг хүлээн зөвшөөрдөг. Жендерийн 
тэгш байдал, эмэгтэйчүүд, охидуудад эрх мэдэл олгож чадавхижуулах гэсэн бие даасан 
зорилтыг (ТХЗ №5) дэвшүүлсэн бөгөөд жендерийн тэгш байдлын зорилтуудыг бусад 
зорилтуудтай уялдуулсан байдаг. ТХЗ 2030 мөн тусдаа саланги өгөгдлийг (хүйс, нас г.м)-
ээр цуглуулж, нотолгоонд суурилсан шийдвэр гаргахад ашиглахын тулд "өгөгдлийн  
хувьсгалын" ач холбогдлыг онцолсон билээ.   
 
Эмэгтэйчүүдийг бүх хэлбэрээр ялгарлан гадуурхалтыг арилгахын төлөө Конвенц (CEDAW) 
нь жендерийн тэгш байдлыг хэмжих болон ялгаварлан гадуурхахгүй байх шаардлагуудын 
хамгийн хүчтэй хуулийн зааварчлага юм. CEDAW нь хуулинд заасан тэгш байдлаас давж, 
бодит тэгш байдлын хүрээг тогтоож, бодит болон амьдрал дээр байдаг тэгш байдалд 
анхаарч, REDD+хөтөлбөрт ач холбогдолтой асуудлуудыг хамаардаг. Жишээ нь, 14-р зүйл, 
хөдөө орон нутгийн эмэгтэйчүүдийг давууд авч үзэж, гэр бүлийнхээ эдийн засгийн нөхцөл 
байдлын төлөө тэд чухал үүрэг гүйцэтгэдгийг дурдсан байдаг бол, 16-р зүйлд 
эмэгтэйчүүдийн өмч хөрөнгө эзэмших эрхийг хүлээн зөвшөөрдөг. 
 

                                                             
1
 ХЗҮХ, Олон улсын гэрээг шүүхэд хэрэглэх нь, 2015 

2
 УУХҮЯ, СЕСМИМ төсөл, НБХСХ, Эрдэс баялгийн салбарын жендэрийн нөлөөллийн үнэлгээ, 2018 
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1995 оны Бээжингийн Тунхаглал болон Үйл ажиллагааны хөтөлбөр нь эмэгтэйчүүдэд эрх 
мэдэл олгож, чадавхижуулах хэтийн төлөвийг гаргаж тавьсан. 1995 оны Бээжингийн үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийг Дэлхийн эмэгтэйчүүдийн 4-р хурал дээр баталсан. Тус бичиг 
баримт нь дэлхийн хэмжээний хамгийн цогц дэлгэрэнгүй бодлого, үйл ажиллагааны бичиг 
баримт бөгөөд эдийн засаг, соёл, улс төрийн шийдвэр гаргалтанд эмэгтэйчүүдийг бүрэн, 
тэгш оролцуулах замаар эмэгтэйчүүдийн нийгмийн болон хувийн амьдралын идэвхтэй 
оролцоонд тулгуурладаг бүхий л саад бэрхшээлийг шийдвэрлэхийг зорьсон 
болно."Эмэгтэйчүүд болон Байгаль орчин" нь 12 чухал сэдвүүдийн нэг болно. Тус бичиг 
баримтаар, төр засаг, орон нутаг, иргэний нийгмийн байгууллагууд, хувийн хэвшлийн 
зүгээс жендерийн асуудал, байр суурийг тогтвортой хөгжил, байгаль орчныг хамгаалах 
талаар нэлээн их амлалт, зорилтыг авах ёстой болно.  
 

2. Жендерийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгийн тэгш оролцоог хангахтай 
холбоотой үндэсний хууль эрх зүй, бодлогын бүтэц  
 

Монгол улсын Үндсэн хууль 
 
Монгол Улсад эрэгтэй, эмэгтэй хүний тэгш эрхийн асуудлыг 1924 оны Анхдугаар Үндсэн 
хуулиар “тус улсын харъяат ард түмэнд угсаа шашин, эрэгтэй, эмэгтэй гэдэг ялгаваргүй 
нэгэн адил эрхийг эдлүүлбэл зохино” гэж тунхаглаж байсан үзэл санаа 1940, 1960 оны 
Үндсэн хуулиудад хэвээр хадгалагдаж иржээ. 1992 оны шинэ Үндсэн хуулинд “хүнийг 
үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, 
эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоор нь ялгаварлан 
гадуурхаж үл болно”, "улс төр, эдийн засаг, нийгэм соёлын амьдрал, гэр бүлийн 
харилцаанд эрэгтэй, эмэгтэй тэгш эрхтэй" хэмээн шинэ утга агуулгаар баяжуулан 
хуульчилсан байдаг. 
 
Монгол улсын Тогтвортой Хөгжлийн Үзэл Баримтлал-2030   

 
ТХҮБ-2030 нь жендэрийн эрх тэгш байдлыг дэмжихдээ “жендэрийн тэгш эрхийг хангаж, 
эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар иргэддээ эрүүл 
аюулгүй амьдрах орчин бүрдүүлж эрүүл мэндийн боловсрол олгох, мэдлэг нэмэгдүүлэх 
насан боловсрол эзэмшүүлэх үндэсний тогтолцоог боловсронгуй болгох, ядуурлын бүх 
хэлбэрийг устгаж нийгмийн дундаж орлоготой давхрагыг тууштай нэмэгдүүлэх” нийгмийн 
тогтвортой хөгжлийн зорилтыг дэвшүүлж байгаа билээ.3 Нийгмийн тогтвортой хөгжлийн 9 
зарчмын нэгд "нийгмийн хүрээн дэх жендэрийн тэнцвэртэй байдлыг хангах, нийгмийн 
баялагтай адил тэнцүү ашиг тусыг бий болгох таатай орчныг бүрдүүлэх" хэмээн 
тодорхойлогджээ.  

 
Ногоон Хөгжлийн Бодлого  

 
Монгол Улсын Засгийн Газар 2014 онд Ногоон Хөгжлийн Бодлогоо баталжээ. Монгол 
Улсын Засгийн Газар 2016 онд "Ногоон Хөгжлийн Бодлогын Хэрэгжүүлэх Үйл 
Ажиллагааны Төлөвлөгөө 2016-2030"-г 2016 онд батлав. Уг төлөвлөгөөнд экосистемийн 
тэнцвэрийг хадгалах, байгалийн нөөцийн үр ашигтай ашиглалт, нүүрстөрөгчийн хэрэглээг 
бууруулах, ногоон эдийн засаг, цэвэр технологийг дэмжих, ногоон ажлын байр бий болгох, 
ядуурлыг бууруулах зэрэг стратегийн зорилтууд багтжээ.   

 
Жендэрийн  Эрх Тэгш Байдлыг Хангах тухай Хууль 

                                                             
3
Government of Mongolia. 2016. Mongolia’s Sustainable Development Vision–2030. Ulaanbaatar. 
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2011 онд Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль батлагдан гарсан нь эрэгтэй, 
эмэгтэй хүний тэгш эрх, тэгш боломжийг хангах баталгааг тогтоон, хүйсийн шинжээр 
ялгаварлан гадуурхах аливаа хэлбэрийг устгаж, улс төр, эдийн засаг, нийгэм, соёл, гэр 
бүлийн харилцааны бүхий л хүрээнд жендэрийн эрх тэгш байдлыг хэвшүүлэх нөхцөл, 
бололцоог бүрдүүлж өгсөн эрх зүйн орчныг бий болгосноороо чухал ач холбогдолтой 
болсон.  
Тус хуулиар Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах нөхцөл бүрдүүлэх эрх зүйн үндсийг: 

-Улс төрийн 
-Эрх зүйн  
-Эдийн засгийн 
-Нийгэм, соёлын 
-Гэр бүлийн гэсэн үндсэн 5 хүрээнд тодорхойлон бүрдүүлэхээр зохицуулжээ.4  

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг зохицуулж буй дээрх суурь хуулиас гадна салбарын 
шинжтэй Эрүүгийн хууль, Иргэний хууль, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 101 дүгээр зүйлээс 
гадна, Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль, Хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх тухай хууль, Гэр бүлийн тухай болон бусад холбогдох хууль тогтоомжид эрэгтэй 
эмэгтэй хүнд адил тэгш боломж олгох тухай зохицуулалтууд туссан байна.  

 
Жендэрийн Эрх Тэгш Байдлыг Хангах тухай (ЖЭТБХТ) хуулийг УИХ-р 2011 онд соёрхон 
баталсан нь хүний эрхийг хангаж ажиллах чухал заалтуудын хэрэгжилтийг хангах эрхзүйн 
орчныг бүрдүүлжээ.  

 
Жендэрийн Эрх Тэгш Байдлыг Хангах Үндэсний Хөтөлбөр  

 
Монгол Улсын мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын 
4.2 дахь хэсэгт жендэрийн тэгш байдлыг хангах асуудлыг төрийн бодлого, хууль 
тогтоомжид тусган хэрэгжүүлж, бие даасан хуультай болох, бүх шатны боловсролын 
хөтөлбөрийн агуулгыг жендэрийн мэдрэмжтэй болгох, өмчийн болон хөдөлмөрийн 
харилцаанд эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийг адил, тэгш оролцуулах соёлыг хэвшүүлэх, удирдах, 
шийдвэр гаргах түвшинд жендэрийн тэгш байдлыг хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилтыг 
дэвшүүлсэн байна. Ийнхүү нийгмийн хөгжил дэвшилд жендэрийн эрх тэгш оролцоог 
хангах, нийгмийн баялгийн үр шимээс адил тэгш хүртэх таатай орчинг бүрдүүлэх нь 
Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн нэг зорилт болжээ.  

 
Засгийн газрын 2017 оны 129 дүгээр тогтоолын хавсралтаар 2017-2021 онд хэрэгжих 
Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах Үндэсний хөтөлбөрийг баталсан. Тус хөтөлбөр нь 
өмнө дурдсан тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд жендэрийн 
мэдрэмжтэй бодлого, төлөвлөлтийг нэвтрүүлэх, жендэрийн эрх тэгш байдлын талаарх 
хэвшмэл ойлголтыг өөрчлөхөд чиглэсэн цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, хуулийн 
хэрэгжилтийг хангах, улс төр, эдийн засаг, нийгэм, соёл, гэр бүлийн харилцаанд 
жендэрийн тэгш байдлыг хангахад чиглэж байна. 

 
Ойн тухай хууль  

 
Ойн тухай хууль нь ойн санг гэрээгээр эзэмших, менежмент төлөвлөгөөний дагуу ойг 
хамгаалах, зохистой ашиглах, ойн түймэр хортон шавжаас урьдчилан сэргийлэх зэрэг 
чухал харилцааны зохицуулалтыг тусгажээ. Хуулийн зүйл заалтад хүйсээр ялгаварласан 
заалт байхгүй. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс ойн санг гэрээлж ажиллахад тэгш эрхтэй.  

                                                             
4
 Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль, 2011 
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Байгаль Орчны Салбарын Жендэрийн Стратеги   

 
Байгаль орчны Салбарын Жендэрийн стратеги 2014-2030 нь 2014 онд УИХ-р батлагдаж 
үндэсний хэмжээнд салбарын хэмжээнд жендэрийн асуудлыг тусгах анхны санаачлага 
болжээ. Энэхүү стратеги нь нийгмийн бүлгүүдийн тэгш оролцоог дэмжсэн, тэдний 
хөгжлийн хэрэгцээ шаардлага, тулгамдаж буй асуудлыг харгалзаж, байгалийн нөөцийг зөв 
зохистой адил тэгш хүртээмжтэй байдлаар ашиглах боломж бүрдүүлэхэд чиглэгдсэн. Үүнд 
жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулсан оролцоог харгалзан 
тэднийг хөгжлийн гол хөдөлгөгч хүч хэмээн үзэж бодлого боловсруулах, төлөвлөх, 
хэрэгжүүлэх, хяналт үнэлгээ шинжилгээ зэрэг бодлогын бүхий л үе шатанд оролцуулах”-
ын чухлыг тусгасан байна .5  
 
Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлого 

 

Төрөөс ойн талаар баримтлах бодлого нь ойн экосистемийг хамгаалах, ойн нөөцийг 
зохистой ашиглах, нутгийн иргэдэд түшиглэсэн ойн менежментийг дэмжихэд чиглэгдэж 
байна. Ойгоос хамааралтай болон ойгоос шууд хамааралгүй нутгийн иргэд ойн дагалт 
баялаг ашиглах, ойн бүтээгдэхүүний тоог өсгөх замаар ойн тогтвортой менежментэд хувь 
нэмрээ оруулах мөн нийгэм эдийн засгийн нөхцлөө сайжруулахад чиглэсэн олон чухал 
арга хэмжээнүүд тусгагджээ. Гэсэн хэдий ч ойгоос хамааралтай иргэд, олон нийт, 
эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн боломж нөхцлийг сайжруулахад чиглэсэн 
арга хэмжээ учир дутагдалтай байгаа нь харагдаж байна. Хэрэгжилтэд шаардлагатай 
санхүү, нөөц, үр ашигтай хяналт үнэлгээ шинжилгээний тогтолцоо, орон нутгийн төрийн 
байгууллагуудын мэдлэг, ойлголт хандлага хангалтгүй байгаа зэрэг асуудлууд 
тулгамдсаар байна.6 

 
Хөгжлийн Бодлого Төлөвлөлтийн тухай хууль  

 
Уг хуулинд төрийн бодлого боловсруулах үе шатанд олон нийтийн оролцоог хангах, 
төрийн байгууллагуудын саналыг олон нийтэд хүргэх, олон нийтийн хэлэлцүүлгийг зохион 
байгуулах, олон нийтийн форум зохион байгуулах талаар тусгажээ.  

 
Газар өмчлөх эрхийн зохицуулалт   

 
Үндсэн хууль (1992), Газрын тухай хууль (2002), Ойн тухай хууль (2012), Төрөөс ойн 
талаар баримтлах бодлого (2015), Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль (1995) 
эдгээрийн аль нь ч ой эзэмшигчийн албан бус эзэмшлийн эрхийг хуульчлан тусгаагүй ч 
Ойн тухай хуулийн (2012) 4.6-р заалтаар ойн сангийн тодорхой хэсгийг нутгийн иргэдэд 
гэрээгээр эзэмших боломж нөхцлийг бүрдүүлжээ.  
Газрын тухай хуулийн (2002) 52.1-зааснаар нутгийн малчдын бэлчээрийн газрыг (ойн 
газрын бэлчээр орох) малчдад хадлан хадах зорилгоор ашиглахыг зөвшөөрч байгаа 
боловч эрх7 нь албан ёсны бус байна. 

 
3. Ойн салбар дахь жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах, нийгмийн бүлгүүдийг 

тэгш хамруулсан оролцоог хангахад учирч буй бэрхшээл  
 

                                                             
5
Ministry of Environment and Tourism. 2014. Environmental sector Gender Strategy 2014-2030. Ulaanbaatar. 

6
Asian Development bank. 2016. Sector policies and analysis. 

7
Mongolia, Forest Tenure summary of findings. Food and Agricilture Organization of the United Nations. 2016. 

Ulaanbaatar.Mongolia. 



 

20 
 

Ойн нөхөрлөлийн өнөөгийн нөхцөл  
 

Ойн тухай хуулиар, ойн нөөц ба бусад байгалийн баялгийг орон нутгийн иргэдэд 
хуваарилах боломжтой ч нөхөрлөлийг мод бэлтгэх эсвэл мод бэлтгэх, ойн огтолгоо, 
цэвэрлэгээ гэх мэт ойн аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулахыг зөвшөөрдөггүй. Одоогоор 1,218 
Ойн нөхөрлөл ойролцоогоор 31000 гишүүдтэйгээр 3 сая га ойн санг хариуцан ажиллаж 
байна. Гэхдээ Ойн нөхөрлөлүүдийн 50% доош хувь нь ойн менежментийн төлөвлөгөөтэй 
байхад 25%-аас доош хувь нь ойн тооллого хийсэн байна.8 Ойн нөхөрлөлүүд нь ой 
хамгаалах өндөр үүрэг хариуцлага хүлээх хэдий ч холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд 
Ойн тухай хууль гм ой болон ойн дагалдах баялагаас ашиглах боломж хязгаарлагдмал 
байна. Тэдгээрийн амьжиргааны эх үүсвэр нь мал аж ахуй, түүхий эд, бүтээгдэхүүн байна.  

 
БНМ болон ойн салбарт ажиллаж хувь нэмрээ оруулж буй үндэсний цөөнх болон хүн 
амын бусад бүлгүүдийн талаарх статистик тоо мэдээ хомс, бага судлагдсан байна.  

 
Байгалийн нөөцийн менежмент ба ойн салбар дахь жендерийн асуудал 

 
Байгаль орчин аялал жуулчлал яамны нийт ажилтны 51% эрэгтэй, 49% нь эмэгтэй харин 
удирдах ажилтны 32% нь эмэгтэй, 68% эрэгтэй байна.9 

 
Зураг 1: Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны болон удирдах албан 

тушаалтны жендэрийн харьцаа  

 
Тус салбарын нийт 2820 ажиллагсдын зөвхөн 18% нь эмэгтэйчүүд байхад 82% нь 
эрэгтэйчүүд байгаа нь эрэгтэйчүүд давамгайлсан салбар гэдгийг баталгаажуулж байна. 
Байгаль орчны салбарт аймаг, сумын түвшинд ажиллагсдын дунд эмэгтэйчүүд 18%-ийг 
эзэлж10 байгаагаас харахад эмэгтэйчүүдийн удирдах албан тушаалд томилогдох (10%), 
оролцох, төлөөлөх боломж ялангуяа орон нутагт сул байна.11  

 
Зураг 2. Байгаль орчны салбарын ажилтнууд. 2015 

                                                             
8
ADB. Sustainable Forest Management. Improving Livelihood of  

9
 Байгаль орчин Аялал жуулчлалын яам. 2015. Улаанбаатар. Монгол улс. 

10
Gender analysis of Environmental Sector of Mongolia:Desk Review. 2013.GIZ.Ulaanbaatar.Mongolia. 

11
Gender Analysis of Environmental Sector of Mongolia: Desk Review.2013. GIZ.Ulaanbaatar. Mongolia. 
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Байгаль орчны салбарын бодлого боловсруулагчид, хэрэгжүүлэгчид, түншлэгч 
байгууллагуудын холбогдох ажилтан албан тушаалтнуудын жендэрийн мэдрэмжгүй 
байдал, салбарын жендэрийн стратегийн хэрэгжүүлэгчдийн ажлын байрны тогтворгүй 
байдал, техникийн ур чадвар хангалтгүй зэрэг бэрхшээлүүд Жендэрийн Эрх тэгш байдлыг 
хангах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх Засгийн Газрын Дунд хугацааны Стратеги болон үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн дунд хугацааны үнэлгээний тайланд 
дурдагджээ.12 Тус үнэлгээний үр дүнгээс харахад, жендэрийн ялгаатай үүрэг хариуцлага, 
ойн салбарт оруулж буй хувь нэмэр, оролцоо нь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс, үндэсний цөөнх, 
ажилгүй иргэд гэх мэт эмзэг бүлгийн иргэдэд ялгаатай үр дүн, үр нөлөө үзүүлж байгааг 
харуулж байна.  
 
БНМ, ойн салбарт эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдийн гүйцэтгэж буй үүрэг хариуцлагууд 

  
Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс адил чухал үүрэг гүйцэтгэдэг ч уламжлалт  бэлчээрийн мал аж 
ахуй дахь БНМ, ойн үйл ажиллагаанд ялгаатай үүрэг оролцоотой боловч байгалийн 
нөөцийн ашиглалт, шийдвэр гаргах, хэрэгжүүлэхэд эмэгтэйчүүдийн үүрэг, оролцоо бага, 
байсаар байна. Ихэнх тохиолдолд, судалгаа, бодлого боловсруулахад эмэгтэйчүүдийн 
мэдлэг, чадвар нь "зүгээр л" орхигддог, эсвэл тэдний оролцоо хувь нэмрийг үл 
тоомсорлодог.13 Мал аж ахуйд эрчүүдийн адил үүрэг гүйцэтгэхийн хажуугаар эмэгтэйчүүд 
өрх гэрийн ажлууд, хоол хүнс бэлтгэх, хүүхдүүд болон гэр бүлийн гишүүдийн эрүүл мэнд, 
халамж анхаарал тавихаас гадна сүү цагаан идээ боловсруулах, гэр орноо цэвэрлэх гэх 
мэт олон ажил үүргийг давхар гүйцэтгэх болдог. Эмэгтэйчүүдийн өдөр тутмын ажлын 
ачаалал 11.1 цаг байхад эрэгтэйчүүдийн 9.2 цаг байна.14 Эрэгтэйчүүд ихэнхдээ гэрийн 
гадуур ажлууд бэлчээр сонгох, өвс хадлан тэжээл бэлтгэх, хурал цуглаанд оролцох, аж 
ахуйн ажилд зарцуулдаг байна.  

 
Эрэгтэйчүүд дийлэнхдээ ойн огтолгоо, цэвэрлэгээнд хүнд машин, тоног төхөөрөмж, хөрөө 
ашиглах үйл ажиллагаа ногддог бол эмэгтэйчүүд мод үржүүлэг,ойн цэвэрлэгээ, 
хамгаалал, түлээний мод бэлтгэх ажлыг гүйцэтгэхийн зэрэгцээ орон гэр, хоол унд, мал аж 
ахуйн үйл ажиллагааг зэрэгцүүлэн хийдэг талаар бүлгийн хэлэлцүүлэг, ганцаарчилсан 
уулзалт ярилцлагын үр дүн харуулж байлаа (дийлэнх Ойн нөхөрлөлүүд малчид).  

 
Мод бэлтгэлийн ажилд эрэгтэйчүүд 70% эрэгтэй, 30% нь эмэгтэй байдаг мөн эрэгтэйчүүд 
удирдлага, шийдвэр гаргахад  давамгай оролцдог хэмээн холимог бүлгийн ярилцлагын 
оролцогчид дүгнэж байлаа (Хөвсгөл аймаг, Дэлгэрмөрөн ойн анги). Тус аймгийн хэмжээнд 

                                                             
12

Gender Analysis of Environmental Sector of Mongolia: Desk Review.2013.GIZ.Ulaanbaatar.Mongolia. 
13

Tserendorj Odgerel, Ph.candidate, National Unviersity of Mongolia.2008. Gender Roles in Grassland 
and Natural Resource Management its conservation in Mongolia. Ulaanbaatar. 
14

ADB, Inception report of Sustainable Forest Management and Improving Livelihood of Local Comminity. 
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нийт 109 Ойн нөхөрлөл байдгаас 2 нөхөрлөл нь эмэгтэй ахлагчтай, нөхөрлөлүүдийн 
удирдах зөвлөлд 2-3 эмэгтэй гишүүнтэй.  

 
“Ой бүхий аймгуудын биологийн олон янз байдлын хамгаалал, тогтвортой ойн менежмент, 
нүүрстөрөгчийн хийн хуримтлалыг нэмэгдүүлэх” төсөл (2015-2018)-ийн жендэрийн 
үнэлгээний дүнг үзэхэд Ойн нөхөрлөлд эмэгтэй ахлагчид цөөн байна. Ойн нөхөрлөлийн 
гишүүнчлэлийг хүйсээр ангилан үзэхэд харьцаа ойролцоо буюу 54.6% нь эрэгтэй (1424), 
45.6% нь (1196) эмэгтэй гишүүн байхад шийдвэр гаргах хүрээнд эмэгтэйчүүдийн оролцоог 
үнэлэхэд нэлээд зөрүүтэй харьцаа харагдаж байна. Удирдлага манлайлалд 
эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл бага байгаа ч олон нийтийн үйл ажиллагаа, хурал цуглаанд 
идэвхтэй, тогтмол оролцох хүсэл эрмэлзэлтэй байдаг байна.15 Гэсэн хэдий ч 
эмэгтэйчүүдийн өрх гэр бүлдээ гүйцэтгэдэг давхардмал үүргүүд нь тэдний идэвхтэй 
оролцоо, шийдвэр гаргах түвшинд оролцох, төлөөлөх боломжийг хязгаарладаг байна. 
Тухайлбал, зарим орон нутагт сургалт семинар зохион байгуулахад оролцогчдын 80% 
эрэгтэй байна.16 
 
Гүнзгийрүүлэн судлах эх сурвалж:  
 
MET, National UN-REDD Programme (2017) Analysis on Inclusive Engagement and Gender 
Issues. UB.,  
MET, National UN-REDD Programme (2017)  Stakeholder Engagement Plan for REDD+ 
Program, UB.,  
UN-REDD. Methodological Brief on Gender. 2017. 

                                                             
15

Swiss Agency for Development Cooperation. Gender Analysis in Pastoral Livestock Herding. 2015.Ulaanbaatar.Mongolia. 
16

Interview.Khuvsgul Aimag Delgermurun soum forest unit. 2017.Ulaanbaatar. 
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Хичээл 2. Жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулсан талуудын 
оролцоог хангах нь 

 
Зорилго: 

- НҮБУАӨСК-ийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа REDD+, Монголын  REDD+  хөтөлбөрийн 
тухай мэдэх. 

- REDD+ үйл ажиллагаанд талуудын оролцоог хангахын ач холбогдлыг тайлбарлах 
- REDD+  хөтөлбөрийн Оролцогч талуудыг тодорхойлох хэлэлцүүлэг хийх. 
- REDD+  хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанаас оролцогч талуудад гарч болох үр ашиг, 

эрсдлийг тодорхойлох дасгал ажил хийх.  
 

Хугацаа: 120 мин  

 
Зохион байгуулах төлөвлөгөө: 

№ Дэд сэдэв  Сургалтын арга  Цагийн 
хуваарилалт 

Сургалтын 
хэрэглэгдэхүүн  

1 
Хичээлийн 
танилцуулга  

Илтгэл   5 минут  Слайдууд 

2 НҮБУАӨСК-ийн 
хүрээнд хэрэгжиж 
байгаа REDD+ 

Илтгэл   20 минут  Слайдууд 

3 Монгол орны REDD+ 
хөтөлбөрийн 
танилцуулга 

Илтгэл   10 минут  REDD+ -ийн 
танилцуулга видео 

4 Оролцогч тал гэж 
хэн бэ?, REDD+ 
хөтөлбөрийн 
оролцогч талууд 

Дасгал 2. Бүлгийн 
ажил 

25 минут  Чиглүүлэх асуулт, 
самбар , А1 цаас, 
маркер, жимсний 
хэлбэртэй стикер 
цааснууд 

5 Жендерийн 
мэдрэмжтэй 
нийгмийн 
бүлгүүдийн 
оролцооны тухай  

Илтгэл  10 минут Слайдууд 

6 Жендерийн 
мэдрэмжтэй 
нийгмийн 
бүлгүүдийн оролцоог 
хангахын ач 
холбогдол 

Илтгэл, бүлгийн 
ажил  

10 минут  Слайдууд  

7 REDD+-ийн 
оролцогч талуудад 
учирч болох 
боломжит үр ашиг 
ба эрсдэл 

Дасгал 3. бүлгийн 
ажил 

30 минут  REDD+-ийн үйл 
ажиллагаануудын 
тодорхойлолтыг 
хэлэлцэх  

8 Дүгнэлт Ярилцлага  10 минут   

 Нийт  120  

 
Хичээлийн хэрэглэгдэхүүн 

- PPT илтгэл 
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- Видео  
- Флипчарт цаас 
- Өнгийн цаас 
- Маркер 

 
Хичээлийн үйл ажиллагаа: 

1. Модуль 1, хичээл 2-ын танилцуулга (5 мин):  
a. Сэдэв 1: НҮБУАӨСК-ийн хүрээнд REDD+, Монголын  REDD+  хөтөлбөр 
b. Сэдэв 2: Үндсэн ойлголтууд: Оролцогч тал, талуудын оролцоо, Жендэрийн 

үндсэн ойлголт, Жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш 
хамруулсан оролцоо   

c. Сэдэв 3: REDD+ болон ойн салбарт жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн 
бүлгүүдийг тэгш хамруулсан оролцоог хангахын ач холбогдол юу вэ?  

2. Танилцуулга: НҮБУАӨСК-ийн хүрээнд REDD+, Монголын  REDD+  хөтөлбөрийн 
товч танилцуулга (20 мин) 

3. Монголын  REDD+  хөтөлбөрийн видео (10 мин), 
4. Бүлгийн ажил 1: Оролцогч тал гэж хэн бэ? (25 мин) 
5. Оролцогч тал, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулан оролцуулах, жендэрийн 

мэдрэмжийг хангах талаар танилцуулга хийх (10 мин). Газар өмчлөл, эзэмших, 
түрээслэх эрхтэй холбогдсон бусад нэрлээгүй талуудыг нэмж тодорхойлуулахад 
анхаарна.  

6. REDD+ болон ойн салбарт талуудын оролцоог хангахдаа нийгмийн бүлгүүдийг 
тэгш хамруулах, жендэрийн хувьд мэдрэмжтэй байхын ач холбогдол юу болохыг 
тайлбарлах (10 min):  

a. Нийгмийн болон жендэрийн тэгш бус байдлын өнөөгийн төлөв байдал   
b. REDD+ үйл явцад эзэмших хийгээд худалдаж авах нөхцөлд тэгш 

хамруулсан, шударга, утга учир бүхий талуудын оролцоог хангах нь  
7. Бүлгийн ажил 2: Боломжит үр ашиг ба боломжит эрсдэл (35 мин) 
8. Товч дүгнэлт хэсэг. Сургалтын үр дүнг асуулт дэвшүүлэн товч танилцуулна (5 min).  
 

Бүлгийн ажил 1 
 
Үргэлжлэх хугацаа: 10 мин 
 
Хэрэглэгдэхүүн: Жимсгүй мод зурсан А1 цаас, жимсний хэлбэртэй наадаг цааснууд.  
 
Зорилт:  
Оролцооны мод бүтээх дасгал нь REDD+-ийн оролцогч талуудыг тодорхойлох зорилготой.  
 
Аргачлал:  

- Багш том цаасан дээр жимсгүй мод зурж хүмүүс харагдах газар байрлуулна.  
- Оролцогчдод жимсний хэлбэртэй цааснуудыг тарааж өгнө. 
- Оролцогчоос тэрхүү цаасан дээр REDD+ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд оролцож 

болох талуудыг нэг нэгээр нь нэрлэж бичихийг хүснэ./3-4 минут хангалттай/ 
- Бичиж дууссан оролцогчид өөрийн бичсэнийг бусаддаа танилцуулаад модон дээр 

байрлуулна. 
- Багш оролцогчдын хэлсэнийг давхцуулахгүйгээр уншиж өгнө.  

 
Бүлгийн ажил 2  

 
Хугацаа: 30 минут 
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Хэрэглэгдэхүүн: REDD+ ийн гол үйл ажиллагаануудаас 2-ыг бичсэн тараах материалыг 
өгнө.  
 
Зорилго: REDD+ хөтөлбөрийн хэрэгжилтээс гарах боломжит үр ашиг болон эрсдлийг 
тодорхойлох, эрсдлийг бууруулах канкуны зарчмуудын талаар мэддэг болох.  
 
Аргачлал:   

1. 4-5 гишүүнтэй 4 багт хуваана.  
2. REDD+ ийн гол үйл ажиллагаануудыг бичсэн тараах материалыг өгнө.  
3. Баг бүрт 2 үйл ажиллагааг өгөөд энэхүү үйл ажиллагаанаас ямар ямар үр ашиг 

болон эрсдэл гарч болох, тэр нь оролцогч талуудын хэнд нь шууд болон шууд 
бусаар эерэгээр болон сөргөөр нөлөөлөх талаар ярилцаж А1 цаасан дээр бичнэ.  

4. Багаараа ярилцаж бичсэнээ тайлбарлана.  
5. Багууд танилцуулж дууссаны дараа сургагч багш REDD+ хөтөлбөрөөс энэхүү гарч 

болох үр ашгийг дээшлүүлэх, эрсдлийг бууруулахын тулд сөрөг нөлөөллөөс 
сэргийлэх Канкуны 7 зарчмыг үйл ажиллагаа бүртээ тусган хэрэгжүүлдэг болохыг 
хэлж өгнө.  
 

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ  
 
НҮБУАӨСК-ын Киотогийн Протокол  
 
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын Уур Амьсгалын Өөрчлөлтийн Суурь Конвенц нь 
1992 оны 5 дугаар сарын 9-нд Нью-Йорк хотноо батлагдсан. Монгол улс Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн Конвенцид 1992 оны 6 дугаар сарын 12-нд Рио де Жанейро хотноо гарын 
үсэг зурж УИХ түүнийг 1993 оны 9 дүгээр сарын 30-нд Батламжилсан.  
 
2000 оноос хойших хугацаанд агаар дахь хүлэмжийн хийн хэмжээг бууруулах асуудлыг 
улс орнуудын хувьд хуульчлах  зорилготой  Киотогийн протокол нь анх 1997 оны 12-р 
сарын 10-нд Япон улсын Киото хотноо Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаарх НҮБ-ын 
Суурь Конвенцийн Талуудын 3-р бага хурлаар батлагдсан. Монгол улс Киотогийн 
Протоколыг 1999 оны 12 дугаар сарын 15-нд Батламжилж хүлээн зөвшөөрсөн.   
 
REDD+ ГЭЖ ЮУ ВЭ? 

 
REDD+ гэдэг нь Ойн хомсдол, доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах 
гэсэн утгатай англи үгсийн товчлол юм.  
Уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулах олон улсын санаачлагын нэг хэсэг нь НҮБ-ын 
УАӨСК-д нэгдэн орсон улс орнууд REDD+ механизмаар дамжуулан хүлэмжийн хийг 
бууруулах, нүүрстөрөгчийг шингээх, хадгалахын тулд бодлогын удирдамж, бодит 
урамшууллаар дамжуулан ойн салбарт үйл ажиллагаа эрхлэн явуулахад нь хөгжиж буй 
орнуудад дэмжлэг үзүүлэх явдал юм. REDD+ нь хөгжиж буй орнуудыг ойн хомсдол, 
доройтлын түвшинг бууруулж, нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг нэмэгдүүлсэн хэмжээгээр нь 
урамшуулал олгох олон улсын шинэ механизм юм.  
 
REDD+ үйл ажиллагаанууд  
 
НҮБУАӨСК-ийн хүрээнд REDD+ гэдэгт ойн хомсдол, доройтлыг бууруулах, ойн 
нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг нэмэгдүүлэх, ойн тогтвортой менежмент хэрэгжүүлэх, ойн 
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нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг хамгаалах зэргийг ойлгодог. REDD+-ийн хүрээнд дараах 5 
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.  
 
a. Ойн хомсдолоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах  
 
НҮБУАӨСК-ийн Талуудын. Бага хурал (ТБХ)-ын 16/CMP шийдвэрт ойн хомсдолыг “... 
хүний үйл ажиллагааны шууд нөлөөгөөр ой бүхий газар ойн бус газар болж хувирахыг” 
хэлнэ гэж тодорхойлсон. Иймээс ойн хомсдолоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг 
бууруулах гэдэг нь ой бүхий газар хүний нөлөөтэйгөөр ойн бус болж хувирах үйл явцыг 
сааруулах эсвэл зогсоох, титмийн бүрхэвчийг нэмэгдүүлэх гэсэн үг.  
 
b. Ойн доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах  
 
Ойн нүүрстөрөгчийн нөөц хүний шууд нөлөөгөөр алдагдахыг хэлэх бөгөөд ойн хомсдолд 
тооцогдохгүй доройтлыг хэлнэ. Ойн доройтол гэдэг нь хүний шууд нөлөөтэйгөөр ойн 
нүүрстөрөгчийн нөөц багасахыг илэрхийлнэ. Ойн доройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн хийн 
ялгарлыг бууруулах гэдэг нь ойн нүүрстөрөгчийн нөөц хүний нөлөөтэйгөөр багасах үйл 
явцыг сааруулах эсвэл зогсоох гэсэн үг.  
 

1. Ойн нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг хамгаалах  
Ой, ойн нүүрстөрөгчийн нөөц болон санг хамгаалах, нүүрстөрөгчийг шингээх, 
хуримтлуулах чадавхыг нэмэгдүүлэх зэрэг орно. Хамгаална гэдэг нь ерөнхийдөө ойн 
хүлэмжийн хийн ялгарал болон шингээлтийн утгыг дүйцүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа 
бөгөөд ойн нүүрстөрөгчийн нөөцийг  хамгаалах гэж ойлгож болно.  
 

2. Ойн тогтвортой менежмент  
 
Нийгэм, эдийн засаг, экологийн зорилтуудад тэнцвэртэй хүрэхийн тулд ойн салбарт 
хэрэгжүүлэх ойн менежментийн хэлбэр бөгөөд ойн нүүрстөрөгчийн нөөц, сангуудыг 
хамгаалах эсвэл сайжруулахад чиглэнэ. Ойн тогтвортой менежментийн нарийвчилсан 
тодорхойлолт нь мод бэлтгэлийн хэмжээг  ойн байгалийн хэвийн ургалт, өсөлттэй 
уялдуулахыг илэрхийлнэ.     
 

3. Ойн нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг нэмэгдүүлэх  
 
Ойн нүүрстөрөгчийн сан болон нөөц, нүүрстөрөгчийг шингээх, хуримтлуулах чадавхыг бий 
болгох эсвэл нэмэгдүүлэхийг хэлнэ. Үүнд өмнө нь ойн санд тооцогддоггүй байсан газрыг 
ойжуулах, нөхөн сэргээх замаар доройтсон ойг нөхөн сэргээх, ойн бүрхэвчийг 
нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн ойн менежментийн үйл ажиллагааг ойлгоно.   
 
Үндэсний түвшинд REDD+ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх нь  
REDD+ийн гэрээ хэлцлүүд дэлхийн түвшинд хийгдэж байгаа ч үйл ажиллагааны цар хүрээ 
нь үндэсний түвшинд хэрэгжих ёстой. REDD+ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх нь техникийн 
болон үйл явцын нарийн түвэгтэй болохыг харгалзан үзээд 3 үе шаттайгаар (бэлэн 
байдлыг хангах, хэрэгжүүлэх, үр дүнд суурилсан үйл явц) хэрэгжүүлэхээр талууд 
тохиролцсон байна.  
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Зураг 1. REDD+ийг хэрэгжүүлэх аргазүй, үе шат (Эх сурвалж: UN-REDD Хөтөлбөр) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REDD+ийг хэрэгжүүлэх үндсэн бүрэлдэхүүн 

Канкун хотноо болсон ТБХ-ын 16 дугаар хурлын 1-р шийдвэр нь REDD+ийг хэрэгжүүлэх,  
үр дүнд суурилсан урамшуулал эсвэл үр дүнд суурилсан санхүүжилтийг хүртэхийн тулд 
улс орнууд дараах бүрэлдэхүүнийг бий болгож, хэрэгжүүлсэн байх нөхцөлийг шаардсан 
байдаг. Эдгээрийг цуврал гарын авлага бүрд нарийвчлан тайлбарласан болно.  Үүнд: 

 Үндэсний Стратеги (ҮС) эсвэл Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (ҮАТ):  (Гарын 

авлага 4); 

 Хэмжилт, Тайлагналт, Баталгаажуулалт (ХТБ)-ыг агуулсан Үндэсний Ойн 
Мониторингийн Систем (ҮОМС) (Гарын авлага 5); 

 Ойн хүлэмжийн хийн ялгарлын суурь түвшин (ОХХЯСТ), эсвэл Ойн суурь 
түвшин (ОСТ): Гарын авлага  6.  

 Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх мэдээллийн систем (Гарын авлага 8); 
Эх сурвалж: UNREDD+ (2017) REDD+ ба НҮБУАӨСК-ийн тухай ойлгох нь. УБ., 6 

дугаар тал 
 
 
НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ 
 
Жендэрийн үндсэн ойлголт  
 
Жендэр гэдэг нь эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн нийгэмд эзлэх байр суурь, гүйцэтгэх үүрэг 
нийгмийн хүлээлтийг илэрхийлнэ.  
Хүйс гэдэг бол эрэгтэй, эмэгтэй хүний биологийн ялгааг тодорхойлох бөгөөд энэхүү 
хүйсийн ялгаа генээр тодорхойлогддог нийтлэг чанар юм.  
 
“Жендэр” гэж улс төр, эрх зүй, эдийн засаг, нийгэм, соёлын ба гэр бүлийн харилцаанд 
эрэгтэй, эмэгтэй хүний гүйцэтгэх үүрэг, хүлээх хариуцлага, тэдний нийгэмд эзлэх байр 

Улс орнууд оролцогч талуудтай хамтран үндэсний стратеги 

эсвэл үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж, REDD+ийг 

хэрэгжүүлэх үндэсний чадавхыг бэхжүүлэх, REDD+ийг хэрэгжүүлэх 

бодлого, арга хэмжээ, орон нутагт турших үйл ажиллагааг боловсруулах  

 

1-р үе шатанд санал болгосон Үндэсний стратеги, бодлого, үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, туршина.  Энэ үе шатанд үр дүнд 

суурилсан үйл ажиллагааг турших, чадавхыг нэмж бэхжүүлэх, технологи 

бүтээх, нутагшуулах зэрэг үйл ажиллагаа багтана.    

 

Үе шат 1: Бэлэн 

байдлыг хангах 

Үе шат 2: Хэрэгжүүлэх  

Үр дүнд суурилсан REDD+ үйл ажиллагаа үндэсний түвшинд 

дэмжигдэн хэрэгжих ба үр дүнг бүрэн хэмжиж, тайлагнаж, 

баталгаажуулсан байна.  

Үе шат 3: Үр дүнд суурилсан үйл  

ажиллагаа 
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суурийн талаар уламжлагдан тогтсон, түүхэн явцад хувьсан өөрчлөгддөг ойлголт, үзэл, 
хандлагыг хэлнэ. (Монгол Улсын Жендэрийн тэгш эрхийг хангах тухай хууль 4.1.1)  
 
Бүхий л төрлийн асуудлыг шийдэх бодлого, шийдвэрийг гаргахдаа эрэгтэй, 
эмэгтэйчүүдийн хэнийх нь ямар хэрэгцээг хангах, эрэгтэй, эмэгтэйчүүдэд ямар үр нөлөө 
үзүүлэх вэ гэдгийг сайтар хянаж, үнэлж байх шаардлагатай. Аливаа бодлогыг жендэрийн 
тэгш байдлын үзэл баримтлалд нийцүүлснээр эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс бодлого, үйл 
ажиллагааны үр шимийг тэгш хүртэж, нийгэмд тэгш байдал тогтооход зохих хувь нэмрийг 
оруулах юм. Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн ямар төрлийн хэрэгцээг бодлого, үйл 
ажиллагаагаар хангах вэ гэдгийг тодруулан, тэрхүү хэрэгцээг хангахад анхаарснаар 
бодлогын хэрэгжилт сайжирч, эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүст хөгжлийн үр дүнг авчирдаг.  
 
Жендэрийн мэдрэмжтэй байна гэж юуг хэлэх вэ? 
 
Жендэрийн мэдрэмжтэй байна гэдэг нь эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн нөөц боломж, үүрэг 
хариуцлагын хуваарилалтыг тэнцвэртэй болгох замаар жендэрийн эрх тэгш байдлыг 
хангахад хувь нэмэр оруулах, шууд ба шууд бус ялгаварлан гадуурхлыг арилгахад 
чиглэсэн байхыг хэлнэ.   
 
Нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулах гэдэг нь Бодлого боловсруулах, батлах, 
хэрэгжүүлэхэд хүмүүсийн харилцан адилгүй байдал, ялгаатай хэрэгцээ, хэл соёл, 
нийгмийн гарал, эдийн засгийн хүчин зүйлсээс үл хамааран хэнийг ч орхигдуулахгүйгээр 
тэгш хүртээмжтэй, идэвхтэй оролцоог дэмжих, бодлогын үр шимийг адил тэгш хүртэх 
боломжоор хангах явдал юм.  
 
Жендерийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамарсан талуудын оролцооны 
ач холбогдол / өнөөгийн байдал 
 
Ядуурал, тэгш бус байдлын хувьд:  

 Хөдөөд өндөр  

 Өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд ядууралд өртөмтгий байна. 
 
Ажил эрхлэлт 

 Залуучуудын ажилгүйдэл өндөр байна.  

 Хөдөөд ажлын байрны нийлүүлэлт сул байна.  

 Эмэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлтийн оролцоо доогуур байна.  
 
Өмчлөл, эрх мэдлийн хувьд  

 Үл хөдлөх хөрөнгө эрэгтэйчүүдийн нэр дээр илүү бүртгэлтэй байна.  

 Шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоо сул байна.  
 
Ойн салбарт:  

Ойн нөхөрлөлөийн 
хувьд  

Ойн нөхөрлөлийн 
удирдлага  

Хөдөлмөрийн 
хуваарь 

Мэдээлэл, бүртгэл  

Үр шимээс хүртэх 
боломж 
хязгаарлагдмал  

Эрэгтэй 
давамгайлсан  

Эрэгтэйчүүд- техник 
давамгайлсан үйл 
ажиллагааг  
Эмэгтэйчүүд: гараар 
гүйцэтгэх, гэрийн 
хөдөлмөрийн үйл 

Хүйс, нийгмийн 
бүлгээр ангилсан 
мэдээлэл дутмаг  
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ажиллагааг  
 
Жендэр ба бодлого  

 
Тухайн нийгэм дэх эрэгтэй, эмэгтэй хүний эдлэх эрх, хэрэгжүүлэх үүргийн талаарх 
зонхилох хандлага бодлого боловсруулагч, шийдвэр гаргагчдад нөлөөлж байдаг. 
Бодлого боловсруулагч, шийдвэр гаргагчид жендэрийн мэдрэмжгүй буюу харалган 
байгаа тохиолдолд бодлого нь эмэгтэй, эрэгтэйчүүдэд ахиц дэвшил гэхээсээ харин ч 
сөрөг үр дагавар авчрах тал буй.  
Бүхий л төрлийн асуудлыг шийдэх бодлого, шийдвэрийг гаргахдаа эрэгтэй, 
эмэгтэйчүүдийн хэнийх нь ямар хэрэгцээг хангах, эрэгтэй, эмэгтэйчүүдэд ямар үр нөлөө 
үзүүлэх вэ гэдгийг сайтар хянаж, үнэлж байх шаардлагатай. Аливаа бодлогыг жендэрийн 
тэгш байдлын үзэл баримтлалд нийцүүлснээр эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс бодлого, үйл 
ажиллагааны үр шимийг тэгш хүртэж, нийгэмд тэгш байдал тогтооход зохих хувь нэмрийг 
оруулах юм. Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн ямар төрлийн хэрэгцээг бодлого, үйл 
ажиллагаагаар хангах вэ гэдгийг тодруулан, тэрхүү хэрэгцээг хангахад анхаарснаар 
бодлогын хэрэгжилт сайжирч, эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүст хөгжлийн үр дүнг авчирдаг. 

REDD+-ийн хүрээнд оролцогч талуудыг ойтой холбоотой ашиг хүртэх эрмэлзэл, сонирхол, 
эрх бүхий бөгөөд REDD+ийн үйл ажиллагааны улмаас сөрөг болон эерэг нөлөөлөлд өртөх 
магадлалтай бүлгүүд хэмээн тодорхойлдог. Эдгээр бүлгүүдийн тоонд холбогдох төрийн, 
боловсролын, хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд, албан ёсны болон албан бус зохион 
байгуулалттай ойн нөхөрлөлүүд (эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс), хувийн хэвшил, иргэний 
нийгэм, уугуул иргэд (эрэгтэй, эмэгтэй) болон болон бүтээн байгуулалтын үйл 
ажиллагаанд хамтран оролцож байгаа талуудыг хамруулж ойлгоно.  
 
Үндэсний REDD+ тогтолцоо болон хөтөлбөрүүдийг аль болох нийгмийн бүлгүүдийн 
оролцоог хангасан, бат бөх байлгахын тулд аливаа бодлого, хөтөлбөрийг боловсруулж 
хэрэгжүүлэхээс эхлүүлээд тэдгээрт үнэлгээ хийх зэрэг бүх шатанд талуудын хүлээх үүрэг, 
тэдэнд тавих шаардлага, оруулах хувь зэрэгт онцгой анхаарал хандуулах ёстой.Энэ ч 
утгаараа талуудын оролцоо гэдэг нь дан ганц REDD+ийн асуудалд санаа тавьж 
байгаа ашиг сонирхлын бүлгүүдийн санал бодлыг тусгана гэхээс илүүтэйгээр 
тэдэнтэй хамтын ажиллагааг хөгжүүлж, нэгдсэн ойлголтод хүрч, нийгмийн оролцоог 
хангасан, жендерийн асуудалд анхааралтай хандсан бодлого боловсруулж, REDD+-
ийн үйл ажиллагааг өндөр үр дүнд хүргэхийн төлөө зорихыг хэлнэ. 
 
UN-REDD хөтөлбөрт талуудын оролцоог бүрэн хангахын чухлыг дараах байдлаар 
тодорхойлдог. Үүнд: 

 НҮБ-ын УАӨСК-ийн хүрээнд гарсан шийдвэрүүд ямагт улс орнууд Үндэсний REDD+ 
Стратегийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаандаа холбогдох оролцогч 
талуудын бүрэн, үр дүнтэй оролцоог хангаж байх ёстойг дахин дахин цохон 
тэмдэглэсэн байдаг. 

 REDD+-ийн үзэл баримтлалыг боловсруулж эхлэх үе шатанд санхүүжүүлэгч 
донорууд, угуул иргэд, иргэний нийгэм, REDD+-ийг хэрэгжүүлж байгаа орнуудыг 
зохих ёсоор оролцуулж байх шаардлагатай. 

 REDD+-ийн хүрээнд бий болгохыг зорьж байгаа өөрчлөлт, шинэчлэл нь Засгийн 
газар, нийгэм, бизнесийн салбар, хүрээлэнгүүдтэй түншлэхгүйгээр үр дүнтэй 
хэрэгжихгүй нь тодорхой гэдгийг хүлээн зөвшөөрнө гэсэн байна. 

 
REDD+ ийн боломжит үр ашиг, эрсдлүүд 
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Өндөр үзүүлэлттэй үр ашиг:  
Орон нутгийн иргэдэд, тэр дундаа ойн нөхөрлөлийн гишүүд болон малчдын бүлгийн 
гишүүдийн ажлын байр, орлого нэмэгдэнэ; 
Улсын төсөв, орон нутгийн төсвийн орлогод хувь нэмэр оруулна; 
Байгалийн нөхөн сэргэлт болон ойн бусад нөхөн сэргээлт сайжирна; 
Ойн менежмент, төлөвлөлт, хууль эрхзүйн зохицуулалт, хяналт сайжирна; 
Ойн, тэр дундаа хөрс, усны хамгаалалттай холбоотой экосистемийн үйлчилгээ 
сайжирна гэжээ. 
 
Өндөр үзүүлэлттэй эрсдэл  
 
Авилга, нутгархаг үзэл гаргах, буруу менежмент хэрэгжүүлэх зэрэг шинэ асуудал үүснэ;  
Орон нутгийн иргэдийн оролцоо хязгаарлагдах, нийгмийн тодорхой бүлгийн хүмүүс 
тусгаарлагдах;  
Өөр ой бүхий газар нутаг болон экосистемд сөрөг нөлөө учрах буюу шилжих;  
Ойн бүтээгдэхүүн болон түлшний модыг хууль бус, тогтвортой бус аргаар бэлтгэх явдал 
гарна;  
Ойн бүтээгдэхүүнийг ихээр бэлтгэх нь биологийн төрөл зүйл, экосистемийн үйлчилгээнд 
сөргөөр нөлөөлнө.  
 
Эх сурвалж: UNREDD (2017) Монгол орны REDD+ ийн үр ашиг, эрсдлийг үнэлэх ажлын 
суурь тайлан: Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх зарчим бодон сөрөг нөлөөллөөс сэргийлдэх 
мэдээллийн систем. УБ.,: https://unredd.net/.../global...redd...redd.../file.html 

 
 
Гүнзгийрүүлэн судлах эх сурвалж:  
 

UNREDD+ (2017) REDD+ ба НҮБУАӨСК-ийн тухай ойлгох нь. УБ., 6 ДУГААР ТАЛ 
UNREDD (2017) Монгол орны REDD+ ийн үр ашиг, эрсдлийг үнэлэх ажлын суурь тайлан: 
Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх зарчим бодон сөрөг нөлөөллөөс сэргийлдэх мэдээллийн 
систем. УБ., 
UNREDD, (2017) Үндэсний Стратеги (ҮС) эсвэл Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (ҮАТ):  
(Модуль 4); 
UNREDD, (2017) Хэмжилт, Тайлагналт, Баталгаажуулалт (ХТБ)-ыг агуулсан Үндэсний Ойн 
Мониторингийн Систем (ҮОМС) (Модуль 5); 

UNREDD, (2017) Ойн хүлэмжийн хийн ялгарлын суурь түвшин (ОХХЯСТ), эсвэл Ойн суурь 
түвшин (ОСТ): Модуль 6.  
UNREDD, (2017) Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх мэдээллийн систем (Модуль 8); 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwio0L6ItffeAhXXMd4KHRAxDX8QFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Funredd.net%2Fdocuments%2Fglobal-programme-191%2Fsafeguards-multiple-benefits-297%2Fstudies-reports-and-publications-1%2F16389--redd-background-report-assessment-of-potential-benefits-and-risks-of-redd-implementation-in-mongolia%2Ffile.html&usg=AOvVaw0lQNgAV04W7K9qz-c68Xij
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwio0L6ItffeAhXXMd4KHRAxDX8QFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Funredd.net%2Fdocuments%2Fglobal-programme-191%2Fsafeguards-multiple-benefits-297%2Fstudies-reports-and-publications-1%2F16389--redd-background-report-assessment-of-potential-benefits-and-risks-of-redd-implementation-in-mongolia%2Ffile.html&usg=AOvVaw0lQNgAV04W7K9qz-c68Xij
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Модуль 2. Талуудын оролцоог хангах үйл явц: Ерөнхий танилцуулга 
 

Хичээл 3. Талуудын оролцоог хангах үйл явц 

 
Хичээлийн зорилтууд:  

 Талуудын оролцоог хангах үйл явцыг мэдэх,  

 Талуудын оролцоог хангах үйл ажиллагааны үе шатыг тайлбарлах 

 Талуудын оролцоог хангах үе шатад анхаарвал зохих жендэрийн мэдрэмж 
болон нийгмийн бүлгүүдийн тэгш хамруулах асуудлуудыг тайлбарлах 

 
Хугацаа: 90 мин 
 
Зохион байгуулах төлөвлөгөө: 

№ Дэд сэдэв Сургалтын арга 
Цагийн 

хуваарилалт 
Сургалтын 

хэрэглэгдэхүүн 

1 
Хичээлийн 
танилцуулга 

Илтгэл  5 мин Слайдууд 

2 
Талуудын 
оролцооны үйл явц 

Илтгэл  5 мин Илтгэл  

3 

Талуудын оролцоог 
хангах төрлүүдэд 
анхаарвал зохих 
жендэрийн мэдрэмж 
болон нийгмийн 
бүлгүүдийн тэгш 
хамруулах 
асуудлуудыг 
тайлбарлах 

Дасгал ажил 4. 
Бүлгийн ажил 

25 мин 
Хэвлэсэн хүснэгт, 
маркер 

4 
Идэвхжүүлэх 
тоглоом 

Тоглоом 10 мин  

5 

Талуудын оролцоог 
хангах үйл явцын үе 
шат, үе шат бүрт 
жендэрийн мэдрэмж, 
нийгмийн бүлгүүдийг 
тэгш хамруулахад 
анхаарах зүйлс 

Илтгэл 10 мин слайдууд 

6 

Талуудын оролцоог 
хангахад жендэрийн 
мэдрэмжтэй, 
нийгмийн бүлгүүдийг 
тэгш хамруулах 
хүрээний туршлага, 
хүндрэл 
бэрхшээл/тохиолдол 
шинжлэх 

Дасгал ажил 5. 
Бүлгийн ажил 

25 мин  
Тохиодол, цаас, 
маркер 

7 Дүгнэлт  Илтгэл  5 мин   

  85 мин 

 
Хичээлийн үйл ажиллагаа:  
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1. Модуль 2, хичээл 3-ын зорилт, товч агуулгыг танилцуулна. (5 мин) 

a. Сэдэв 1: Талуудын оролцоог хангах үйл явц 
b. Сэдэв 2: Талуудын оролцоог хангах үйл явцын үе шат  
c. Сэдэв  3: Талуудын оролцоог хангах үйл явцад жендэр болон нийгмийн 

бүлгүүдийн тэгш хамруулах асуудалд 
2. Талуудын оролцоог хангах үйл явц (5 мин) 
3. Багийн ажил 1: Талуудын оролцоог хангахад жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн 

бүлгүүдийг тэгш хамруулах хүрээний туршлага, хүндрэл бэрхшээл (25 мин) 
4. Идэвхжүүлэх тоглоом 
5. Талуудын оролцоог хангах үйл явцын үе шат, үе шат бүрт жендэрийн мэдрэмж, 

нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулахад анхаарах зүйлс (10 мин) 
6. Багийн ажил 2. Кейс шинжлэх нь (40 мин).  
7. Хичээлийн товч үр дүнг танилцуулна. (5 мин) 

 
Сэргээх тоглоом. Өвдөг дээшээ   
 
Хугацаа 10 мин 
 
Заавар: Оролцогчид тойрог хэлбэрээр зогсоно, дараа нь хүн бүр өөрийн зүүн гар тал 

руугаа эргэнэ. Урд хүний мөрөн дээр гараа тавина, инэгхдээ цагираг хэлбэрээ алдахгүй. 

Хүмүүсээ урд хүний мөрөн дээр гараа тавина. Оролцогчид хойд талын хүний өвдөг дээр 

болгоомжтой сууна.  

 
 
БҮЛГИЙН АЖЛЫН УДИРДАМЖ  

 
Бүлгийн ажил 1. 
 
Хугацаа: 25 мин 

 
Зорилт: Жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулсан талуудын 
оролцоог хангах талаарх туршлага, хүндрэл бэрхшээлийг тодруулах  
 
Хэрэглэгдэхүүн: Ойн салбарын хөдөлмөр хуваарилалтын талаарх мэдээлэл, Хүснэгт 1, 

самбар, том цаас, маркер  
 
Аргачлал:  
Талуудын оролцоог хангахад жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш 
хамруулах хүрээний туршлага, хүндрэл бэрхшээл (25 мин) 

1. Оролцогчид 4 багт хуваагдана.  
2. Багууд өөрийн ажил үүргийн хүрээнд оролцогч талуудыг оролцуулахдаа  

a. жендэрийн мэдрэмжтэйгээр,  
b. нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулах хүрээнд  

- ямар туршлага,  
- ямар бэрхшээл үүсч байсан бэ гэсэн асуултад хариулснаа том 

цаасан дээр буулгана. (15 мин) 
 

Хүснэгт 1. жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулах хүрээний 

туршлага, хүндрэл бэрхшээл 
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Туршлага (ололт) Хүндрэл бэрхшээл  

 
 
 

 

 
3. Үр дүнг баг тус бүр танилцуулна. Давхцсан санааг орхино. Асуулт, хариулт (10 мин) 
4. Багийн ажлын хүрээнд яригдсан туршлага, хүндрэл бэрхшээлийн талаар тэмдэглэл 

хөтлөн, дараагийн үйл ажиллагаатай холбоно.  
 
Бүлгийн ажил 2. Кейс шинжлэх нь.  
 
Хугацаа: 25 min 

 
Зорилт: Тохиолдолд өгөгдсөн жендэрийн мэдрэмж, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш 
хамруулахад холбогдох асуудал, хүндрэл бэрхшээлийг тодорхойлох, шийдэх арга замыг 
тодорхойлоход суралцана.  
 
Хэрэглэгдэхүүн: Кейс, цаас, маркер 
 
Аргачлал:  

1. Өмнөх ажилласан 4 багаар ажиллана. Нэг баг нэг кейс дээр ажиллана.  
2. Багууд кейс дээр дараах даалгаврыг гүйцэтгэж ажиллана (Багийн ажил 25 мин):  

a. Кейсэд хөндөгдсөн жендэрийн мэдрэмж, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш 
хамруулахад холбогдох асуудлыг тодорхойлно.  

b. Уг асуудлын шалтгааныг тодруулна.  
c. Асуудлыг хэрхэн шийдэх талаар шийдэл танилцуулна.  
d. Багийн ажлын үр дүнг “Асуудлын мод” зураглалаар том цаасан дээр 

буулгана.  
- Асуудал нь модны их биеийн хэсэгт байна.  
- Асуудалд хүргэсэн шалтгааныг үндэс хэсэгт байрлуулна 
- Асуудлын шийдлийг мөчир, навчны хэсэгт байрлуулна.  

3. Багийн ажлын үр дүнг багууд “Нэг нь үлдэж, бусад нь явах” аргаар танилцуулна.   
a. Багийн гишүүдээс нэг нь бусад багаас ирэх зочдод багийн ажлаа 

танилцуулах үүрэгтэйгээр үлдэнэ.  
b. Бусад нь бусад багийн ажлын үр дүнг сонсох, асуулт тавих, санал хэлэх 

үүрэгтэйгээр багуудад зочлоно. Зочлох үүрэгтэй гишүүдийн тоо 3 хүрсэн 
тохиолдолд гишүүн бүр нэг багт очихоор зохион байгуулна. Цөөн 
тохиолдолд ээлжлэн очихоор зохицуулна.  

c. Зочлогч гишүүд буцаж ирээд бусдаас сурсан, мэдсэн зүйлээ бусдадаа 
тайлбарлана.  

4. Баг тус бүр танилцуулсны дараа оролцогчдоос асуулт, санал байгаа эсэхийг 
асууна. 15 мин. 
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Зураг 1. Асуудлын мод (зураг солих) 

 
 

 
Тохиолдол 1.  
Х сумын хэсэг хүмүүс ойн нөхөрлөл байгуулахаар болж ойн нөхөрлөлд нэгдэх хүсэлтэй 
хүмүүстэй уулзалт хийхээр 3 дугаар сард хурал зарлаж, хурал хийхээс 14 хоногийн өмнө 
хурлын зарыг сумын захиргааны мэдээллийн самбарт наасан байна. Яг хурал болоход 
малчид болон залуучууд бараг ирсэнгүй. Ойгоос самар жимс түүж, мод бэлтгэж 
амьжиргаагааг залгуулдаг айл өрхийн эрэгтэйчүүд болон зарим настай эмэгтэйчүүд 
хуралд оролцож нөхөрлөл байгуулахаар шийдвэр гаргажээ. Тус сумын ойн зарим хэсэг нь 
малын бэлчээрт ашиглагддаг юм.  
 
Тохиолдол 2.  

Х суманд байгалийн нөөцийн тогтвортой менежментийн төсөл хэрэгжиж эхлээд байна. 
Төслийн уулзалт хурал зарлахад гол төлөв нөхрүүд ирж оролцох тул нийт оролцогчдын 90 
хувь нь эрэгтэйчүүд байв. Багийн дарга нартай ярилцсаны дүнд нутгийн өрхүүдээс эхнэр, 
нөхөр хоёул оролцох болов. Хурлын үеэр санаа бодлоо илэрхийлэгсдийн 85 хувь эрчүүд, 
үлдэх 15 хувь нь ахмад насны эмэгтэйчүүд байв. Мөн 30 хүртэлх насны залуус бараг 
оролцохгүй, гол төлөв ахмадуудаа хуралд оролцуулахаар явуулсан байв. Тус суманд ойн 
нөхөрлөлүүд дөнгөж байгуулагдаж эхэлж байгаа бөгөөд гол төлөв хамаатан садны 
өрхүүдээс бүрдсэн байв.  
 
Тохиолдол 3.  
Д суманд бэлчээрийн даац 3 дахин доройтжээ. Үүнтэй холбоотойгоор ойн сан бүхий 
газрыг бэлчээр, хадлангийн зориулалтаар малчдын зүгээс ашиглах, малчдын нөхөрлөл, 
ойн мэргэжлийн байгууллагуудын зүгээс хуулиар оноосон үүргээ биелүүлэхийн тулд ойн 
нөхөн сэргээлт хийх үүднээс малын бэлчээр, хадлангийн зориулалтаар ойн санг 
ашиглуулахаас татгалздаг тул тэдний дунд зөрчил, маргаан олонтоо гардаг. Уур 
амьсгалын өөрчлөлт, мод бэлтгэлийн үйлдвэрлэл, малын тоо толгойн хэт өсөлтийн 
нөлөөгөөр булаг, шанд, гол горхи ширгэх болсон тул малчдын зүгээс булаг шанд, голыг 
хамгаалалтад авахыг сумын удирдлагад гаргадаг. Олон малтай, нутагтаа нөлөөтэй 
малчид ойн нөхөрлөлд нэгдсэн байдаг бол харин өрх толгойлсон эмэгтэй, ядуу, цөөн 
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малтай айл өрх ойн нөхөрлөлийн гадна үлджээ. Эмзэг бүлгийнхэн хол зайд нутаг сэлгэн 
нүүх боломжгүйгээс тэдэнд усны асуудал нүүрлээд байна.  
 
Тохиолдол 4.  
М суманд МАА, тариалангийн АА, хүнсний ногооны үйлдвэрлэл, мод бэлтгэл зэрэг эдийн 
засгийн салбарт дийлэнх иргэд нь ажиллаж байна. Ойн санг мод бэлтгэлийн компаниуд 
болон нутгийн иргэдийн нөхөрлөлүүд эзэмшиж байна. Сүүлийн жилүүдэд тариалангийн 
АА эрчимжиж, ойн сангаас 100 м хүрэхгүй газарт тариалан эрхлэх газрын зөвшөөрөл 
олгосон нь тариалангийн ААН, мод бэлтгэлийн ААН, иргэдийн нөхөрлөл хооронд зөрчил 
дэгдэж, улмаар сумын ЗДТГ-т өргөдөл, гомдол олонтоо ирэх болжээ. Ойн нөхөрлөл, ААН-
үүдээс ойжуулалт, нөхөн сэргээлт хийх газар үгүй боллоо, тариалангийн ААН-ээс 
малчдын мал тариалангийн талбай сүйдэлж байна гэх зэрэг гомдол ирэх болсон байна.  
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Модуль 3. Жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулсан 
талуудын оролцоог төлөвлөх нь 
 
Зорилго 
 

- Талуудыг оролцооны төрлүүд ба зорилгыг тодорхойлох 
- Аймаг, сумын түвшинд жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш 

хамруулсан оролцооны үйл явцад хэн оролцох, оролцоог хангахад хэн ямар үүрэг 
хүлээхийг тодорхойлох,  

- Аймаг, сумын түвшинд жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш 
хамруулсан оролцооны үйл явцыг төлөвлөж сурах 

- Эрэгтэй, эмэгтэйчүүд, залуучууд зэрэг нийгмийн бүлгүүдийг адил тэгшээр 
хамруулсан оролцоог хангах өөрийн ажлын үүрэг хариуцлагын нэг болохыг хүлээн 
зөвшөөрөх  

 
Хичээлүүд:  
 
Хичээл 4. Талуудын оролцоог хангах үйл ажиллагааны төрлүүд, болон зорилтууд 
Хичээл 5. Талуудын оролцоог хангах бүтэц 
Хичээл 6. Талуудын оролцоог хангах үйл ажиллагааг төлөвлөх нь 

 
Хичээл 4. Талуудын оролцоог хангах үйл ажиллагааны төрлүүд ба зорилтууд 

 
Хичээлийн үргэлжлэх хугацаа: 80 мин 
 
Хичээлийн зорилт:  

- Талуудын оролцооны зорилгыг тодорхойлж сурах 
- Талуудын оролцооны төрлүүдийг мэддэг болох  
- Тодорхой зорилго бүхий оролцооны төрлийг сонгох явцдаа жендэрийн мэдрэмж, 

нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулах хүрээнд анхаарвал зохих зүйлсийг 
тайлбарлах  

 
Хичээлийн хэрэглэгдэхүүн:  

- РРР танилцуулга  
- Өнгийн цаасыг карт болгон хуваасан байна.  
- Том цаас  
- Маркер (оролцогч бүрт 1 маркер) 
- Скоч 
- Хавсралт дахь мэдээллийг хүний тоогоор хувилсан байна.  

 
Хичээлийн үйл ажиллагаа:  

1. Модуль болон хичээлийн талаар товч танилцуулна: (5 мин) 
2. REDD+-ийн 4 бүрэлдэхүүн, тэдгээрт талуудын оролцоог хангахын ач холбогдол, хэнийг 

оролцуулах товч танилцуулга (10 мин) 
3. Оролцуулах зорилт түүнд тохирох үйл ажиллагааны төрөл, аргачлал,  жендэр, 

нийгмийн тэгш оролцооны талаар анхаарвал зохих зүйлсийг тайлбарлана (15 min) 
4. Багийн ажил 1: REDD+-ийн 4 бүрэлдэхүүний үйл ажиллагаанд талуудын оролцоог 

хангах нь (45 мин).  
5. Үр дүн, дүгнэлт. (5 мин) 
 
БҮЛГИЙН АЖЛЫН УДИРДАМЖ  
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Бүлгийн ажил 1. REDD+-ийн 4 бүрэлдэхүүний үйл ажиллагаанд талуудын оролцоог 
хангах нь  
 
Хугацаа: 45 min 

 
Зорилт: Багууд оролцооны ямар, ямар төрөлд хэнийг оролцуулах шаардлагатай болохыг 

тодорхойлоход суралцана.  
 
Хэрэглэгдэхүүн: Цаас, маркер, ажлын хуудас 1, REDD+-ийн дөрвөн бүрэлдэхүүний товч 
танилцуулга 
 
Аргачлал:  
 
1. Оролцогчдыг 4-5 хүнтэй 4 багт хуваана.  
2. Багууд оролцооны ямар, ямар төрөлд хэнийг оролцуулах шаардлагатай болохыг 

тодорхойлох даалгавар гүйцэтгэнэ.  
a. Нэгдүгээр баг REDD+-ийн үндэсний стратеги,  үйл ажиллагааны төлөвлөлтөд,  
b. Хоёрдугаар баг ойн суурь түвшнийг тодорхойлох хүрээнд,  
c. Гуравдугаар баг ойн үндэсний мониторингийн системийн хувьд,  
d. Дөрөвдүгээр баг сөрөг нөлөөллөөс урьдчилсан сэргийлэх мэдээллийн 

системийн хувьд.  
3. Оролцогчид хариултыг том цаасанд буулгана. Ажлын хуудас 1-ийг ашиглаж болно.  

 
Ажлын хуудас 1.  
 
REDD+-ийн ………………………………………………………… -д оролцоог хангах нь  
 
Оролцоог 
хангах 
зорилго 

Талуудын 
оролцооны 
төрөл  

Оролцоог 
хангах 
аргачлал, 
хэлбэр 

Оролцогч 
талууд  

Жендэрийн мэдрэмж, нийгмийн 
бүлгүүдийг тэгш хамруулахдаа 
анхаарах зүйлс 

     
 

4. Оролцогчдод REDD+-ийн дөрвөн бүрэлдэхүүний талаарх танилцуулгыг хувилан 
тараасан байна. Мөн 4-6, 8 дугаарын  гарын авлагыг оролцогч бүрт тараана. 30 мин 

5. Баг тус бүрийг ажлаа танилцуулахыг урина. Танилцуулгын дараагаар асуулт, санал 
бий эсэхийг сургагч багш асуун ярилцана. 15 мин 

 
 

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ 
 

Үндэсний Стратеги (ҮС) эсвэл Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (Эх сурвалж: UNREDD, 
2017, Модуль 4) 
 
Үндсэн оролцогч талуудыг тодорхойлох нь үр дүнтэй оролцоог хангах, стратеги 
боловсруулахад чухал. Мөн дэмжлэг болон эсэргүүцэл үзүүлж болзошгүй оролцогч 
талуудыг (байгууллага,  хувь хүн) тэдний REDD+-ийн талаарх сонирхол, үзүүлж болох 
дэмжлэгийг тодорхойлж, тэднийг тохиромжтой үед зохистой байдлаар оролцуулах албан 
ба албан бус төлөвлөгөө гаргаж болно.  
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Эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүд, ахмад, залуучууд, угсаатны цөөнх зэрэг нь  эрх, үүрэг 
хариуцлага болон ойн талаарх мэдлэг, түүнийг ашиглах хэлбэр зэрэгт зарим ялгаа 
харагддаг. Иймэрхүү нийгэм, жендерийн ялгааг харгалзах хэрэгцээ, тэдний хэрэглээ ба 
мэдлэгийн ялгаатай байдал (ойг оролцуулаад) зэргийг бодлого, хөтөлбөрүүдэд тусгах нь 
REDD+-ийн урт хугацааны үр дүнд тустай.  
 
Ойн хүлэмжийн хийн суурь түвшин (UNREDD, (2017) Ойн хүлэмжийн хийн ялгарлын 

суурь түвшин (ОХХЯСТ), эсвэл Ойн суурь түвшин (ОСТ): Модуль 6) 
 
Үндэсний Ойн Мониторингийн Систем (UNREDD, (2017) Хэмжилт, Тайлагналт, 
Баталгаажуулалт (ХТБ)-ыг агуулсан Үндэсний Ойн Мониторингийн Систем (ҮОМС) 
(Модуль 5)) 
 
Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх мэдээллийн систем (UNREDD, (2017) Сөрөг нөлөөллөөс 
сэргийлэх мэдээллийн систем (Модуль 8)) 

 
Сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх 
зарчмууд  

Боломжит түлхүүр асуудлууд 

1. Үндэсний ойн 
хөтөлбөрийн 
зорилгууд болон 
холбогдох олон улсын 
конвенц, 
хэлэлцээрүүдтэй 
нийцсэн байна 

 Холбогдох олон улсын конвенц, гэрээнүүдийг 
хэрэгжүүлэхээр REDD+, ойн үндэсний хөтөлбөр, үндэсний 
бодлогыг хэрэгжүүлэгч байгууллагууд,  агентлагуудын дунд 
зохицуулалт хийж байх; 

 Холбогдох олон улсын конвенц, гэрээнүүдтэй нийцэж байх. 

2. Хууль эрхзүй, бие 
даасан байдлыг 
харгалзан үзсэн ил 
тод, үр дүнтэй 
үндэсний ойн 
засаглалын бүтэц 

 

 Мэдээллийн хүртээмж 

 Эрх зөрчигдөх, түүнийг шийдвэрлэх (жишээ нь: гомдол 
барагдуулах механизм)-тэй холбоотой үр дүнтэй арга 
хэмжээ авах журмыг багтаасан тохиромжтой эрхзүйн 
хүртээмжтэй байх  

 Жендерийн тэгш байдал 

 Ил тод, үр нөлөө бүхий Ойн засаглалд зориулсан үндэсний 
болон бүс нутгийн эрхзүй, бодлого, зохицуулалтын 
хүрээний хоорондох уялдаа холбоо  

 Шийдвэр гаргах үйл явцад оролцох  

3. Уугуул иргэдийн 
эрхийн тухай НҮБ-ын 
Тунхгийг харгалзан 
үзэж уугуул иргэдийн 
болон орон нутгийн 
нөхөрлөлийн 
гишүүдийн мэдлэг, 
эрхийг хүндэтгэх 

 Уугуул иргэд, орон нутгийн иргэд гэж юу болохыг 
тодорхойлох  

 Сайн дурын үндсэн дээр бус, албадлагаар нүүлгэн 
шилжүүлэх, эсвэл эдийн засгийн өөрчлөлт гарахад нөхөн 
төлбөр олгох, эсвэл өөр бусад эрхээ хамгаалуулах эрх  

 Тохиромжтой бол үр ашгаа хуваалцах эрх  

 Өөрсдөд нь нөлөөлж болох асуудлаар шийдвэр гаргахад 
оролцох эрх 

 Чөлөөт, урьдчилан мэдээлэгдсэн зөвшилцөл (ЧУМЗ) 

 Уугуул иргэд, орон нутгийнхны уламжлалт мэдлэг, соёлын 
өв, оюуны өмчийг хүлээн зөвшөөрч, хамгаалах  
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4. Оролцогч талууд, 
тухайлбал, нутгийн 
уугуул иргэд, орон 
нутгийн иргэдийн 
бүрэн бөгөөд үр 
дүнтэй оролцоо  

 

 REDD+ үйл явцад нөлөөлөх, эсвэл нөлөөнд өртөх оролцогч 
талуудыг илрүүлэх  

 Холбогдох оролцогч талуудыг төлөөлөх байгууллагууд нь 
хууль ёсны, хариуцлага хүлээх чадвартай байх  

 REDD+ гол баримт бичгийг, ялангуяа, үндэсний стратеги / 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, 
мониторинг хийх, нийгэм, байгаль орчны сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд оролцоог 
хангасан механизм, эсвэл платформтой байх    

 Эргэх холбоо, гомдол барагдуулах механизм  

 Мэдээлэлд хандах, зөвлөлдөх, оролцох (ЧУМЗ-ыг 
хамруулсан), хуулийн заалтыг хэрэгжүүлэх зэрэг 
журамласан эрхийг албан ёсоор хүлээн зөвшөөрөх, 
хэрэгжүүлэх 

 REDD+тэй холбоотой мэдээллийн ил тод байдал, хүртээмж 
(Сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх (в)-тэй давхацна) 

5. Байгалийн ойг 
зөвхөн хадгалахад 
чиглэгдэх биш харин 
байгалийн ойг 
хамгаалан хадгалах, 
түүний экосистемийн 
үйлчилгээ болон 
бусад нийгэм, байгаль 
орчны хүртэх үр 
өгөөжийг нэмэгдүүлэх 
үйл ажиллагааг 
урамшуулан тэтгэхэд 
чиглэнэ 

 Байгалийн ойн тодорхойлолт, байгалийн ойн тархалтыг 
ойлгох   

 Биологийн олон янз байдал, ойн экосистемийн 
үйлчилгээний бодлого дахь REDD+ боломжит нөлөөллийг 
ойлгох.  

 Байгалийн ойг хамгаалах; ойн доройтлоос зайлсхийх, эсвэл 
таримал ойг хамгаалах (ойн байгалийн нөхөн сэргэлтээс 
бусад). 

 REDD+ үйл явцыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх газрыг 
сонгох, хэрэгжүүлэх замаар байгаль орчны болон нийгмийн 
үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд урамшуулах боломжийг илрүүлэх.  

 Ойн гаднах биологийн олон янз байдлыг хамгаалах. 

 
6. Сөрөг нөлөөллөөс 
урьдчилан сэргийлэх 
(ж) - Сөрөг үр 
дагаврын эрсдэлтэй 
тэмцэх үйл ажиллагаа 

 

 Хүлэмжийн хийн ялгаралтын бууралтын өөрчлөлтийн 
эрсдэлийг задлан шинжлэх, “өөрчлөлт”-ийг бас хамруулах.   

 Ойн мониторингийн үндэсний систем (ОМҮС) нь 
өөрчлөлтийг илрүүлж, мэдээллээр хангаж байхаар 
боловсруулах.  

 REDD+-ийг хэрэгжүүлээгүй байх үеийн ойн хомсдолын 
эрсдэлийн талаар үндэслэлтэй тайлбарыг өгөх REDD+д 
зориулсан үнэмшилтэй хувилбарууд. Хэрвээ асуудлыг 
дутуу үнэлбэл хожим REDD+-ийн амжилтад нөлөөлөх 
томоохон эрсдэлд хүргэх талтай.  

 
7. Хүлэмжийн хийн 
ялгаралтын тархалтыг 
бууруулах үйл 
ажиллагаа 

 Зарим нэг байршил дахь ойн хомсдол, газар ашиглалтын 
өөрчлөлтийг үүсгэгч шууд хүчин зүйлсээсээ дам хүчин 
зүйлс нь нэлээд их байдгийг анхаарсан үйл ажиллагаанууд, 
REDD+-ийн өвөрмөц үйл явцаас нүүрстөрөгчийн 
ялгаралтыг багасгах үйл ажиллагаанууд   

 ОМҮС нь шаардлагатай мэдээллээр хангадаг байх   

 Нүүрстөрөгчийн ялгаралтын шилжилтийн боломжит 
шалтгаануудыг задлан шинжлэх,  

 REDD+ үйл ажиллагааг сонгох, төлөвлөхдөө хүлэмжийн 
хийн ялгаралтын эрсдэлд анхаарлаа хандуулах, эрсдэлийн 
үнэлгээ хийх  
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Гүнзгийрүүлэн судлах эх сурвалж:  

 

БОАЖЯ, UNREDD, (2017) REDD+ хөтөлбөрт талуудын оролцоог хангах төлөвлөгөө Уб.,  
UNREDD, (2017) Үндэсний Стратеги (ҮС) эсвэл Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (ҮАТ):  
(Сургалтын гарын авлага 4) УБ.  
UNREDD, (2017) Хэмжилт, Тайлагналт, Баталгаажуулалт (ХТБ)-ыг агуулсан Үндэсний Ойн 
Мониторингийн Систем (ҮОМС) (Сургалтын гарын авлага 5); УБ,  
UNREDD, (2017) Ойн хүлэмжийн хийн ялгарлын суурь түвшин (ОХХЯСТ), эсвэл Ойн суурь 
түвшин (ОСТ): Сургалтын гарын авлага 6. УБ. 
UNREDD, (2017) Сөрөг нөлөөллөөс сэргийлэх мэдээллийн систем (Сургалтын гарын 
авлага 8) УБ. 
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Хичээл 5. Талуудын оролцоог хангах бүтэц 

 
Хичээлийн үргэлжлэх хугацаа: 60 мин 

 
Хичээлийн зорилт 

a. Аймаг, сумын түвшинд талуудын оролцооны бүтцийг тодорхойлох, 
b. Аймаг, сумын түвшний оролцооны бүтцэд жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн 

бүлгүүдийг тэгш хамруулсан оролцоог хангахад хэн, ямар үүрэг хүлээхийг 
тодорхойлох 

c. Эрэгтэй, эмэгтэй, залуучууд нийгмийн бүлгүүдийг тэгш үр дүнтэй, идэвхтэй 
оролцоог хангахыг өөрийн үүрэг хэмээн хүлээн зөвшөөрөх 

 
Хичээлийн хэрэглэгдэхүүн: 

- РРР танилцуулга  
- Том  цаас 
- Маркер (оролцогч бүрт 1 маркер) 
- Ажлын хуудас (баг бүрт 1 ажлын хуудас) 
- Наадаг өнгийн цаас 
- Ажлын байрны 3 төрлийн тодорхойлолт 3  
- Скоч 

 
Хичээлийн үйл ажиллагаа: 
 
1. Хичээл 5-ын танилцуулга. (2 мин) 

a. Сэдэв 1. Аймаг, сумдын түвшинд талуудын оролцоог хангах бүтэц  
b. Сэдэв 2. Аймаг, сумдын түвшинд REDD+ хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд 

жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулсан оролцооны үйл 
явцад хэн оролцох, оролцоог хангахад хэн ямар үүрэг хүлээхийг тодорхойлох 
нь  

2. Бүлгийн ажил 1. Ой, жендэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний ажлын байрны 
тодорхойлолтод оролцоо, жендэрийн эрх үүргийг байгаа эсэхийг тодорхойлоорой. (20 
мин)  

3. Танилцуулга: Аймаг, сумдын түвшинд талуудын оролцоог хангах бүтэц (10 мин). 
Талуудын оролцоог хангах бүтэц яагаад чухал болох, талуудын оролцоог хангах 
бүтцэд юуг анхаарч авч үзэх, Монгол улсад талуудын оролцоог хангах боломжтой 
бүтцийн тухай тайлөарлана.  

4. Бүлгийн ажил 2. Оролцоог хангах бүтцэд жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн 
бүлгүүдийн оролцоог хангахад ямар арга хэмжээ авах вэ? (20 мин) 

5. Танилцуулга: Аймаг, сумдын түвшинд REDD+ хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд 
жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулсан оролцооны үйл явцад 
хэн оролцох, оролцоог хангахад хэн ямар үүрэг хүлээхийг тодорхойлох нь (10 мин) 

a. Аймгийн талуудын оролцоог хангах бүтцийг схемчлэн хүлээх үүрэг хариуцлага  
b. Сумын талуудын оролцоог хангах бүтцийг схемчлэн хүлээх үүрэг хариуцлага  
c. Жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулсан оролцооны үйл 

явцад хэн оролцох, оролцоог хангахад хэн ямар үүрэг хүлээхийг тодорхойлох  
6. Товч дүгнэлт хэсэг. Сургалтын үр дүнг асуулт дэвшүүлэн товч танилцуулна (3 min).  

 
БҮЛГИЙН АЖЛЫН УДИРДАМЖ  
 
Бүлгийн ажил 1. 
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1. Оролцогчдыг 4-5 гишүүнтэй 4 багт хуваана.  
2. Баг тус бүрт ой, жендэрийн асуудал хариуцсан болон бусад хамтран ажилладаг 

байгууллагуудын төлөөлөл тэнцвэртэй байхаар хуваарилна. 

3. Ялгаатай чиг үүрэг бүхий орон нутгийн ой, жендэрийн асуудал хариуцсан 
байгууллагын мэргэжилтнүүдийн ажлын байрны тодорхойлолтууд дахь жендэр 
мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулсан оролцоог хангах үүргийг 
тодорхойлоорой.   

a. Багуудад бүлгээр ажиллах даалгаврыг өгсөний дараа сургагч багш жендэрийн 
мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулсан оролцоог хангах үүрэг 
хариуцлагын талаар санал солилцож, оролцогчдыг чиглүүлж өгнө. Сургагч багш 
REDD+ хөтөлбөр эхлэхээс дуусах хүртэл эмэгтэй, эрэгтэй, угсаатан, залуучууд 
зэрэг хэнийг ч орхигдуулахгүйгээр адил тэгш, хүртээмжтэйгээр оролцуулах,  үр 
шимийг адил тэгш хүртэх боломж олгоход анхаарсан үүрэг хариуцлагыг аймаг, 
сумын ой, жендэрийн мэргэжилтнүүдийн хүлээх үүрэг байна. аймаг, сумын ой, 
жендэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд хүлээнэ. Жишээ нь 
REDD+хөтөлбөрийг танилцуулах уулзалт зохион байгуулахдаа аймаг, сумаас 
алслагдсан малчин эмэгтэй, үндэстэн ястны цөөнх, залуучууд зэрэг оролцоо 
бага талуудын оролцоог төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, өөрчлөлтийг үнэлэх нь аймгийн 
ойн албаны ойн нөхөрлөл хариуцсан мэргэжилтний үүрэг хариуцлагад 
оногдоно.  Бас нэг жишээ дурьдахад уулзалтанд оролцогч талуудыг урихдаа 
хүйсийн тэнцвэртэй харьцаа бүрдүүлэх, оролцогчдын бүртгэлийг хүйс, хүн амын 
бүлгээр гаргах нь мэргэжилтний үүрэг юм.  

b. Сургагч багш жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулсан 
оролцоог хангах үүрэг хариуцлага гэж юу болохыг тайлбарласны дараа баг бүрт 
ойн албаны дарга, ойн инженер, байгаль орчны улсын хяналтын байцаагч, 
жендэрийн мэргэжилтний 4 ажлын байрны тодорхойлолт өгнө.  

i. Ажлын байрны тодорхойлолтод иргэдийн оролцооог хангахтай 
холбоотой үүрэг байна уу? 

ii. Ажлын байрны тодорхойлолтод жендэрийн үүрэг байна уу? 
c. Оролцогч бүр 4 өнгийн карт дээр (ногоон карт ойн албаны дарга, улаан карт ойн 

инженер, цэнхар карт БОУХБ, саарал карт жендэрийн мэргэжилтэн) оролцоог 
хангахтай холбоотой үүргүүдийг бичиж самбарт гарч наана. Нэг картанд нэг 
үүрэг бичнэ.  

d. Багууд наасан үүргүүдийг нэгтгэж, ажлын байрны тодорхойлолтод оролцоог 
хангахтай холбоотой үүргийн тухай ярилцсаны дараа баг бүрээс нэг хүн 
танилцуулна.  

e. Багийн бүрэлдэхүүн сонгогдсон жендэрийн асуудал мэргэжилтэн жендэрийн 
үүргийг картанд бичиж, танилцуулна.  

 

Эх сурвалж 1. Ажлын байрны нэр  Талуудын оролцоог хангахтай 
холбоотой эрх үүрэг \жендэрийн эрх 
үүрэг\ 

 
Ажлын байр 
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Бүлгийн ажил 2 
 

1. Оролцогчдыг 4-5 гишүүнтэй 4 багт хуваана.  
2. Багууд өөрийн аймаг, сумын түвшинд оролцоог хангах бүтэц жендэрийн мэдрэмжтэй, 

нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулсан байхын тулд ямар арга хэмжээ авах 
хэрэгцээтэйг тодорхойлох даалгавар өгнө.  

3. Сургагч багш багуудад энэ даалгаврыг гүйцэтгэхдээ дараах асуудлуудад илүү төвлөрч 
ажиллахыг сануулж чиглүүлнэ. Үүнд:  

a. Оролцоог хангах бүтцэд жендэрийн мэргэжилтнийг оролцоо  
- Оролцоог хангах бүтцэд жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш 

хамруулсан оролцоог хангахад жендэрийн мэргэжилтний  ямар үүрэг 
хариуцлага хүлээх вэ? 

b. Эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг хангах зорилт  тавих  
c. Оролцоог хангах бүтэц дэх талуудад REDD+хөтөлбөр ба жендэрийн 

мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулсан оролцоог хангах үйл явцын  
талаар чадавхжуулах  

4. Сургагч багш багийн ажлаар хэлэлцэх асуудлын хүрээнд жишээ гарган тайлбарлаж, 
оролцогчдыг чиглүүлнэ. Жишээ нь оролцоог хангах бүтцэд жендэрийн мэргэжилтнийг 
оролцуулах, жендэрийн мэргэжилтэн жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг 
тэгш хамруулахад ямар үүрэг хариуцлага хүлээхийг жишээ гарган тайлбарлаж өгнө.  
 

Сургагч багшийн зүгээс өгөх жишээ тайлбар 
1. Аймгийн жендэрийн мэргэжилтэн 

a. REDD+ хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд талуудын оролцоог хангахад 
жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийн тэгш оролцоог хангахад 
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах  

b. REDD+ хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд талуудын оролцоог хангахад 
жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийн тэгш оролцоог хангахад 
анхаарсан төлөвлөлт хийх, хяналт үнэлгээ хийх үүргийг хүлээх  

c. Хүйсийн ялгаатай мэдээллийн сан бүрдүүлэх, дүн шинжилгээ хийх, 
тайлагнах 

d. Оролцогч талуудад жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийн тэгш 
оролцоог хангах хүрээнд чадавх бэхжүүлэх үйл ажиллагаа явуулах 

2. Сумын нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн мэргэжилтэн  
a. Сумын түвшинд оролцоог хангах төлөвлөлт хийхэд оролцох, 
b. Хүйсээр ангилсан мэдээлэл цуглуулах, жендэрийн мэдээллийн сан 

бүрдүүлэх 
c. Оролцогч талуудад жендэрийн сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагаа 

явуулах 
d. Сумын түвшинд талуудын оролцоог хангах  

 
5. Багууд ажлын хуудсыг ашиглан 3 асуудлын хүрээнд хийх зүйлийг тэмдэглэнэ.  

 

Ажлын хуудас 1.1  

Жендэрийн мэргэжилтний 
оролцоо, үүрэг 

Эмэгтэйчүүдийн 
төлөөллийг хангах үйл 
ажиллагаа  

Жендэрийн мэдрэмжтэй, 
нийгмийн бүлгүүдийг тэгш 
хамруулсан оролцооны үйл 
явцын талаарх сургалт 
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НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ   

 
Сэдэв 1. Аймаг, сумын түвшинд оролцоог хангах бүтцийг тодорхойлох.  
 
Жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулсан чадавхыг бэхжүүлэх 
хөтөлбөр нь аймаг, сумдын ойн салбар, жендэрийн мэргэжилтнүүдийн REDD+ 
хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш 
хамруулсан талуудын оролцоог хангах чадавхыг хөгжүүлэх зорилготой. Чадавх бэхжүүлэх 
хөтөлбөрийн хүрээнд Аймгийн БОАЖГ-ын ойн алба, суманд сум дундын ойн анги, аймаг, 
сумдын жендэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн 
бүлгүүдийг тэгш хамран оролцуулахад ямар үүрэг хүлээж ажиллах, хэн ямар үүрэг хүлээж 
ажиллах, өөрийн ажлын үндсэн үүргийн хүрээнд төлөвлөх, зохион байгуулах чадвартай 
болох юм. Тодруулбал ойн салбар, жендэрийн асуудлаарх бүтэц, бүрэлдэхүүн болон 
оролцоог хангахтай холбоотой талуудын одоогийн хүлээж буй үүргийг тодорхойлох, 
REDD+хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд оролцоог хангах бүтэц, жендэрийн мэдрэмжтэй, 
нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулан оролцуулахад хэн оролцох, оролцоог хангахад хэн 
ямар үүрэг хүлээхийг тодорхойлно.  
МУ-ын Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль (1995), Ойн тухай хууль (2012), Жендэрийн 
эрх тэгш байдлын тухай хууль (2011) болон холбогдох бодлого, хөтөлбөрт аймаг, сумын 
ой, жендэрийн асуудлаарх талуудын хүлээх эрх үүргийг хуульчилж зохицуулсан.  
 
Бүдүүвч 1. Аймаг, сумын ойн асуудлаарх бүтцэд талуудын хүлээх эрх үүрэг  

 
А. Гол үүрэгтэй институци 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аймгийн БОАЖГ: Ойн 

алба  

 

-Ойн санг эзэмшигч ойн нөхөрлөл, байгууллагын ойн менежментийн 
төлөвлөгөөг батлах, хэрэгжилтэд хяналт тавих 
-Харьяа ойн ангийг мэргэжлийн удирдлагаар хангах, үйл 
ажиллагаанд нь хяналт тавих 

Сум, сум дундын ойн 

анги  (мэргэжил арга 

зүй, чадавхжуулах) 

-Ойн сан эзэмшигч ойн нөхөрлөл, байгууллагад мэргэжил, арга зүйн 
зөвлөгөө өгөх 
-Ойн нөхөрлөл, байгууллагын ойн менежментийн төлөвлөгөөний 
биелэлтийг хангуулж, зөрчлийг арилгах 
- Иргэдэд ойн менежмент, ой хээрийн түймрээс хамгаалах сургалт, 
сурталчилгаа явуулах БО-ны хяналтын 

улсын байцаагч, 

Байгаль хамгаалагч 

(оролцоог хангах, 

чадавхжуулах) 

 

БОУБ: БНМ-ийн үйл ажиллагаанд нутгийн иргэд, олон нийтийн 
оролцоог нэмэгдүүлэх, идэвх санаачлагыг өрнүүлэх, зөвлөн туслах, 
зохион байгуулах, хамтарч ажиллах. 
Байгаль хамгаалагч: Нөхөрлөлийн ойн менежментийн төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх, хамтран ажиллах 
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Б. Нутгийн захиргааны байгууллага 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В. Орон нутгийн жендэрийн салбар зөвлөл: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оролцоог хангахтай холбоотой хуулиар хүлээсэн үүрэг  
 
Ойн мэргэжлийн байгууллага. Оролцоог хангах хүрээнд ойн алба харъяа байгууллагыг 
мэргэжлийн удирдлагаар хангах,  мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, нөхөрлөлийн ойн 
менежментийн төлөвлөгөөг батлах, хянах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, сум дундын ойн 
анги ойн нөхөрлөлд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, чадавхжуулах, иргэд, олон нийтийг 
чадавхжуулах сургалт, мэдээллээр хангах, мэдээллийн санг эрхлэх, БОУХБ, байгаль 
хамгаалагч олон нийтийн оролцоог хангах, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх үүрэг хүлээдэг.  
 
Нутгийн захиргааны байгууллага (ИТХ, ЗД) төлөвлөгөө, арга хэмжээ, төсөв батлах, ойн 
санг гэрээгээр нөхөрлөлд эзэмшүүлэх шийдвэр гаргах, арга хэмжээний хэрэгжилтийг 
хянах, олон нийтийг чадавхжуулах, мэдээлэл хүргэх, дүгнэх үүрэг хүлээдэг. Аймгийн ИТХ-

Аймгийн ИТХ, ЗД  

Сумын ИТХ, ЗД  (гол 

үүрэгтэй) 

Багийн нийтийн 

хурал, ЗД   

ИТХ: Арга хэмжээ, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, төсөв батлах, биелэлтэд 
хяналт тавих, ЗД-ын тайлан, мэдээлэл сонсох 
ЗД: Ойн нөхөрлөл, байгууллагын ойн менежментийн үйл 
ажиллагаанд хяналт тавих, зөрчил, сөрөг үйл ажиллагааг зогсоох; 
-Ой, хээрт гарсан түймрийг иргэн, ойн нөхөрлөл, бусад 
байгууллагуудтай хамтран унтраасан зардлыг орон нутгийн төсвөөс 
олгох 
 
 
 

ИТХ. Баг, хорооны ИНХ-ын саналаар ойн нөхөрлөл, байгууллагад ойн 
сангийн тодорхой хэсгийг гэрээгээр эзэмшүүлэх, хяналт тавих, 
биелэлтийг дүгнэх  
ЗД. Ойн менежмент, түймрээс хамгаалах асуудлаарх ойн нөхөрлөл, 
байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, зөрчил арилгуулах, 
тарьсан ойг хүлээн авах 
-Ойн нөхөрлөл, байгууллагад ойн сан болзол, хугацаагаар 
эзэмшүүлэх гэрээ байгуулах, биелэлтэд хяналт тавих 
-Ойн нөхөрлөл, ААН, ойн мэргэжлийн байгууллагын ойн 
менежментийн төлөвлөгөөг үндэслэн сумын ИТХ-аас тогтоосон 
хэмжээнд мод бэлтгэх шийдвэр гаргах, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих 
-Түймэрт иргэд, ойн нөхөрлөл, байгууллагыг дайчлах, урьдчилан 
сэргийлэх сургалт, сурталчилгаа хийх, өрх ойн нөхөрлөл, 
байгууллагад ойн санг хариуцуулж, хяналт тавих 

БНХ: Ойн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгж, байгууллагад ойн сангийн 
тодорхой хэсгийг эзэмшүүлэх, гэрээг цуцлах санал, дүгнэлтийг 
сумын ИТХ, ЗД-д уламжлах 
ЗД: Нутаг дэвсгэр дэх ойн сан бүхий газруудыг тодорхой хугацаагаар 
иргэн, ойн нөхөрлөл, аж ахуйн нэгжид хариуцуулж хяналт тавих; 
Ой, хээрийн түймрээс хамгаалах сурталчилгааг хүн бүрт хүргэх 
 

Салбар хороо байгуулах, бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөр, төслийг 
жендэрийн мэдрэмжтэй болгох арга зүйг нэвтрүүлэх, жендэрийн 
тэгш байдлыг хангах үүргийг ТББ-аар гүйцэтгүүлэх, тайлагнах, 
сургалт, гэгээрлийн ажил явуулах 
Жендэрийн хууль, бодлогыг орон нутгийн бодлогод тусгах, 
хэрэгжилтэд хяналт тавих, ИНБ-тай хамтрах, санхүүжүүлэх, 
тайлагнах 

Аймгийн ЗДТГ: 

Жендэрийн 

мэргэжилтэн  
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ын ажлын албаны бүтцэд иргэний танхим, иргэний танхимын ажилтнаар дамжуулан 
иргэдтэй нээлттэй хэлэлцүүлэг, уулзалт ярилцлага, сургалт, зөвлөгөөнийг аймаг\сумын 
Засаг даргатай хамтран зохион байгуулж, иргэдийг оролцуулах үүргийг багийн засаг дарга 
хариуцдаг. Нутгийн захиргааны байгууллага иргэний танхимаар дамжуулан мэдээлэл 
түгээх, зөвлөлдөх, хэлэлцэх эрх үүргийг хариуцан хэрэгжүүлж байна.   
 
Жендэрийн салбар зөвлөл. Жендэрийн эрх тэгш байдлын тухай хуулиар орон нутаг 

жендэрийн салбар хороо байгуулах, жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах бодлого 
сурталчлах үйл ажиллагааг зохион байгуулах, жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах зарим 
чиг үүргийг ИНБ-аар гүйцэтгүүлэх, Байгаль орчны салбарын жендэрийн стратегит 
жендэрийн мэргэжилтний орон тоо, ажлын байрны тодорхойлолт, үр дүнгийн гэрээг 
батлана, орон нутгийн салбар зөвлөл жендэрийн асуудлаар мэргэжил арга зүйгээр хангах 
үүрэгтэйгээр зохицуулсан. Аймгийн жендэрийн салбар хороог аймгийн ИТХ, аймгийн 
жендэрийн салбар хорооны нарийн бичгийн дарга, жендэрийн мэргэжилтэн, аймгийн НБХ, 
НБХ-ийн мэргэжилтэн, ГБХЗХГ, Цагдаагийн газар, ХЭҮК-ийн орон нутгийн ахлах 
мэргэжилтэний бүрэлдэхүүнтэй баталж, ИНБ ороогүй нь талуудын төлөөлөл тэнцвэртэй 
хангагдаагүй байна. 2017 онд Сэлэнгэ аймгийн Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах 
аймгийн дэд хөтөлбөр батлагдаж, хөтөлбөрийн зорилтод жендэрийн тэгш байдлыг хангах 
орон нутгийн тогтолцоог хөгжүүлж, чадавхжуулах зорилт дэвшүүлсэн. 
 
Сэлэнгэ аймгийн хувьд 2014 оны А\148 тоот захирамжаар аймгийн ЗД-аар удирдуулсан 
жендэрийн салбар хороог байгуулж, аймгийн түвшинд АЗДТГ-ын нийгмийн хөгжил, 
хөдөлмөр хамгаалал, хүн амын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн жендэрийн асуудлыг 
хавсран, суманд албан ёсоор үүрэгжүүлж, албажуулаагүй ч нийгмийн бодлого, төрийн 
захиргааны аль нэг хэлтэс хариуцаж, жендэрийн тэгш байдлыг хангах бодлогын 
хэрэгжилтийн тайланг дээд шатны байгууллагад боловсруулж хүргүүлэх үүрэг хүлээдэг.  
Ой, нутгийн захиргаа, жендэрийн салбар зөвлөл тэдгээрийн мэргэжилтнүүдийн эрх үүрэгт 
оролцоог хангах, чадавх бэхжүүлэх, мэдээллээр хангах, талуудын хамтын ажиллагааг 
хөгжүүлэх үйл ажиллагаа хариуцахаар зохицуулжээ.  
 
Ойн нөхөрлөл. Оролцоог хангах хүрээнд идэвхтэн байгаль хамгаалагч ажиллуулах, бүх 

шатны нутгийн захиргааны байгууллагад ойн менежментийн төлөвлөөгөөний биелэлтийг 
тайлагнах, ойн менежментийн сургалт,, семинарт хамрагдах зэргээр ойн алба, сум 
дундын ойн анги, нутгийн захиргааны байгууллагатай хамтран ажиллах эрх үүрэгтэй.  
 
Талуудын оролцоог хангах бүтэц 
 
REDD+ хөтөлбөрийн 1-р шатны чадавх бэхжүүлэх үйл ажиллагаанд талуудын оролцоог 
хангах бүтцийг одоогийн аймаг, сумын ойн болон жендэрийн асуудлаарх хуулиар 
зохицуулсан албан ёсны бүтцэд тулгуурлан аймаг, сумын түвшинд БОАЖГ-ын ойн албаны 
дарга удирдлага менежментийн, БОАЖГ-ын ойн албаны ойн нөхөрлөл, ААН хариуцсан 
мэргэжилтэн талуудын оролцоог хангах гол зохицуулагчаар, сумын түвшинд сум дундын 
ойн анги хэрэгжилтийг гардан хариуцах, аймгийн жендэрийн салбар зөвлөл Жендэрийн 
эрх тэгш байдлын хууль, Байгаль орчны салбарын жендэрийн стратеги, Жендэрийн эрх 
тэгш байдлыг хангах аймгийн дэд хөтөлбөрт заасан эрх үүргийн хүрээнд жендэрийн 
мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулсан төлөвлөлт хийх, жендэрт суурилсан 
хяналт үнэлгээ, тайлан боловсруулахад мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангаж, 
мэдээллийн сан бүрдүүлэх,  тайланг нэгтгэх үүрэгтэйгээр ажиллана. Бүх шатны нутгийн 
захиргааны байгууллага оролцоог хангах бүтэц тогтвортой ажиллах, хэрэгжилтийг 
гүйцэтгэхэд шаардлагатай шийдвэр гаргах, оролцоог хангах чиг үүрэгтэй нутгийн 
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захиргааны байгууллага, мэргэжилтнүүдэд үүрэг хуваарилж хамтран ажиллах зэргээр 
зөвлөн туслах үүрэгтэй байна.  
 
Талуудын оролцоог хангах бүтэц “Хамтарсан зөвлөл” хэлбэртэй, нэгдсэн ойлголтод 
хүрсэн, тогтвортой ажиллах, чиг үүргийн давхардлыг зохицуулсан, нутгийн захиргааны 
байгууллага, иргэний танхимын үйл ажиллагаатай уялдуулсан хамтын ажиллагааг 
хөгжүүлсэн, REDD+ийн үйл ажиллагааг үр дүнд хүргэх зорилгын хүрээнд жендэрийн 
мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулж, хэнийг орхигдуулахгүй байхад 
анхаарсан байна.  
 
Аймаг, сумын түвшинд талуудын оролцоог хангах бүтэцтэй болсноор, оролцогч талуудын 
хэрэгцээг тодорхойлох ажлыг аймаг, сум тус бүрээр багаараа хийнэ. Хэрэгцээг 
тодорхойлох үйл ажиллагааг аймаг, суманд ойн алба, сум дундын ойн анги, жендэрийн 
асуудал мэргэжилтэн хариуцан зохион байгуулж, дүн шинжилгээ хийнэ. Хэрэгцээг 
тодорхойлохдоо талуудын REDD+ хөтөлбөрийн талаарх мэдээлэлтэй байдал, зөрүүтэй 
байдлын дүн шинжилгээг хийж (GAP analysis)чадавхжуулах хэрэгцээг тодорхойлно. 
Хэрэгцээг тодорхойлох дүн шинжилгээнд тулгуурлан талуудын оролцоог хангах бүтцэд 
хэн ямар үүрэг хүлээж ажиллахыг тодорхойлно.  
 
Оролцоог хангах бүтцийг бүрдүүлж буй талууд, мэргэжилтнүүд аймаг, сумын түвшинд 
REDD+ хөтөлбөрийн хүрээнд жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш 
хамруулсан оролцоог дороос гарсан санаачлагад тулгуурлан төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, 
дороос дээшээ тайлагнадаг г.м-үүрэг хүлээнэ.  
 
Аймаг сумын түвшинд оролцоог хангах бүтцэд талуудын талуудын хүлээх үүрэг 

 
А. Ойн салбарын байгууллага, ажилтнууд: 
 

1. Аймгийн БОАЖГ-ын ойн алба (дарга, мэргэжилтэн) 
a. Талуудын оролцоог хангах бүтцийг удирдан зохион байгуулна 
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b. Аймгийн хэмжээний оролцоог хангах бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг 
хангах,  

c. Ойн нөхөрлөл хариуцсан мэргэжилтэн талуудын оролцоог хангах үүрэг 
хүлээж, нутгийн захиргааны байгууллага, иргэний танхим, багийн ЗД, 
байгаль хамгаалагчтай мэдээлэл солилцож, иргэд, ойн нөхөрлөл, ААН 
байгууллагад мэдээлэл хүргэх 

d. Байгаль хамгаалагч, сум дундын ойн ангийн мэргэжилтнүүд ойн нөхөрлөл, 
ААН, байгууллагад мэдээлэл хүргэх үүрэг хүлээх  

e. Байгаль хамгаалагч, талуудын оролцоог хангах үүрэг хүлээгч ойн нөхөрлөл 
хариуцсан мэргэжилтэн талуудаас ирсэн гомдол саналын хүлээн авч 
бүртгэх, баримтжуулах, холбогдох албан тушаалтанд хүргэх үүрэг хүлээхг 
авдаг хүн оруулах.  

f. Нэгдсэн менежмент удирдлагаар хангах, 
g. Оролцогч талуудын оролцоог хангах талаар нэгжүүдэд мэргэжлийн арга 

зүйн зөвлөгөө өгөх, дэмжлэг үзүүлэх  
h. Аймгийн хэмжээний тайланг нэгтгэн гаргах  
i. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх (оролцогч талуудын оролцоог хангаж буй 

байдалд хөндлөнгийн)  
2. Ойн анги (сум, сум дундын). Дарга, ойн инженер, мэргэжилтэн, байгаль 

хамгаалагч   
a. Нийгмийн болон жендэрийн бүлгүүдийг бодлогын үйл явцад оролцуулах үйл 

ажиллагааг төлөвлөх, зохицуулах, хэрэгжүүлэх  
b. Ойлголт сайжруулах, оролцогч талын чадавхийг бүрдүүлэх зорилго бүхий 

сургалт зохион байгуулах 
c. Оролцогч талд байнгын, тогтмолжсон арга зүйн зөвлөгөө өгөх 
d. Оролцооны хяналт шинжилгээ, үнэлгээ чадавхийг бүрдүүлэхэд оролцогч 

талд туслах, дэмжлэг үзүүлэх 
e. Ойн нөхөрлөл, ААН, ойн мэргэжлийн байгууллагын мэдээллийн санг хөтлөх 

(нас, хүйс, боловсрол, гэр бүлийн байдал, орлого, угсаатан, мэргэжил)  
3. Хяналтын тасаг/байгаль орчны улсын байцаагч  

a. Хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангуулах, хяналт тавих  
b. Зөрчил, маргааныг бүртгэх, баримтжуулж, аймаг, сумын оролцоог хангах 

бүтцэд шилжүүлэх  
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Б. Нутгийн захиргааны байгууллага  

1. Сумын ИТХ, ЗД.  
a. Ойн үйл ажиллагааны хөтөлбөр, менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 

нийгмийн болон жендэрийн бүлгүүдийн оролцоог хангаж буй байдалд 
хяналт тавих 

b. Сумын төсвөөс санхүүжилтийн дэмжлэг үзүүлэх 
 

2. Багийн ИНХ, ЗД 
a. Ойн сангийн ойролцоо нутаглаж буй иргэдийн мэдээллийн санг бүрдүүлэх 

(нийгмийн болон жендэрийн бүлгүүдээр) 
b. Иргэдэд UNREDD үндэсний хөтөлбөрийн талаарх мэдээллийг түгээх 
c. Зөвлөлдөх уулзалт, сургалт зэргийн талаарх мэдээлэл, зарыг иргэд, 

оролцогч талд хүргэх 
d. Ойн үйл ажиллагааны хөтөлбөр, менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт, 

нийгмийн болон жендэрийн бүлгүүдийн оролцоог хангаж буй байдалд 
хяналт тавих 

В. Аймгийн жендэрийн салбар хороо 
3. Аймгийн жендэрийн мэргэжилтэн 

a. REDD+ хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд талуудын оролцоог хангахад 
жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийн тэгш оролцоог хангахад 
мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах  

b. REDD+ хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд талуудын оролцоог хангахад 
жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийн тэгш оролцоог хангахад 
анхаарсан төлөвлөлт хийх, хяналт үнэлгээ хийх үүргийг хүлээх  

c. Хүйсийн ялгаатай мэдээллийн сан бүрдүүлэх, дүн шинжилгээ хийх, 
тайлагнах 

d. Оролцогч талуудад жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийн тэгш 
оролцоог хангах хүрээнд чадавх бэхжүүлэх үйл ажиллагаа явуулах 

4. Сумын нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн мэргэжилтэн  
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a. Сумын түвшинд оролцоог хангах төлөвлөлт хийхэд оролцох, 
b. Хүйсээр ангилсан мэдээлэл цуглуулах, жендэрийн мэдээллийн сан 

бүрдүүлэх 
c. Оролцогч талуудад жендэрийн сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулах 
d. Сумын түвшинд талуудын оролцоог хангах  

 

 
Сэдэв 2. Аймаг, сумын түвшний оролцооны бүтцэд жендэрийн мэдрэмжтэй, 
нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулсан оролцоог хангахад хэн, ямар үүрэг хүлээхийг 
тодорхойлох 
 
Аймаг, сумын түвшинд оролцоог хангах бүтцийг удирдлага менежмент, зохицуулалт, 
хэрэгжилтэд голлох үүрэгтэй ойн анги, сум дундын ойн анги, аймгийн жендэрийн салбар 
хороо, жендэрийн мэргэжилтэн REDD+ хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд жендэрийн 
мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулсан оролцоог хангаж ажиллах үүргийг мөн 
хүлээнэ.  
 
Аймгийн ойн алба, аймгийн жендэрийн салбар хороо, жендэрийн мэргэжилтэн хэрэгцээ 
тодорхойлох дүн шинжилгээ, зөрүүтэй байдлын шинжилгээ (GAP analysis ) тулгуурлан 
аймаг, сумын түвшинд жендэр, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулсан оролцооны үйл 
явцад хэн ямар үүрэгтэйгээр оролцохыг тодорхойлно.  
 
Аймгийн жендэрийн асуудлаарх одоогийн бүтцэд тулгуурлан REDD+ хөтөлбөрийн үйл 
ажиллагаанд жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулсан оролцоог 
хангахад оролцоог хангах бүтэц дэх оролцогч талууд дараах үүрэг хүлээнэ.  Үүнд:  
 

Талууд  Аймаг Сум 

Нутгийн - Жендэр, нийгмийн - Жендэр, нийгмийн бүлгүүдийн 
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захиргааны 
байгууллага  

бүлгүүдийн оролцоог хангах 
бодлого, арга хэмжээг 
батлах, хэрэгжүүлэх, 
санхүүжүүлэх  

- REDD+ хөтөлбөрийн үйл 
ажиллагаанд жендэр, 
нийгмийн бүлгүүдийн 
оролцоог хангах үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг 
үзүүлэх  

 

оролцоог хангах бодлого, арга 
хэмжээг батлах, хэрэгжүүлэх, 
санхүүжүүлэх 

- REDD+ хөтөлбөрийн үйл 
ажиллагаанд жендэр, нийгмийн 
бүлгүүдийн оролцоог хангах үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх 

Ойн алба  - Оролцогч талуудын бүтэц 
дэх талуудад жендэр, 
нийгмийн бүлгүүдийн 
оролцоог хангах үүргийг 
хуваарилах 

- Талуудын үүргийн 
биелэлтийг хянах, зөвлөн 
чиглүүлэх 

- Жендэр, нийгмийн ялгаатай 
бүлгүүд болон бүх оролцогч 
талуудын уулзалт 
хэлэлцүүлгийг зохион 
байгуулах  

- Оролцогч талуудын бүтэц дэх 
талуудад жендэр, нийгмийн 
бүлгүүдийн оролцоог хангах 
үүргийг хуваарилах 

- Талуудын үүргийн биелэлтийг 
хянах, зөвлөн чиглүүлэх 

- Жендэр, нийгмийн ялгаатай 
бүлгүүд болон бүх оролцогч 
талуудын уулзалт хэлэлцүүлгийг 
зохион байгуулах 

Жендэрийн 
мэргэжилтэн 

- Жендэр, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш оролцуулах оролцооны үйл 
ажиллагааг төлөвлөх 

- Жендэр, нийгмийн бүлгүүдийн оролцоог хангах хүрээнд 
чадавхжуулах (оролцогч талуудыг бэлтгэх үйл ажиллагаа) 

- Оролцогч талуудын жендэр, нийгмийн бүлгүүдийн оролцоог хангах 
үүргээ ойлгох, хэрэгжүүлэхэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх 

- Чиг үүрэгт жендэр, нийгмийн оролцоог хангах үйл ажиллагааг тусган 
оруулах, хяналтын хуудас боловсруулж дүн шинжилгээ хийх 

- Жендэрийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх  
- REDD+ хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд жендэр, нийгмийн ялгаатай 

бүлгүүдийн оролцоо хэрхэн хангагдаж буйд жендэрийн аудит, 
хяналт, үнэлгээ, тайлагналыг хариуцах  

- Тайлан, дүгнэлт боловсруулах 

Сум дундын 
ойн анги  

 - Сумын түвшинд оролцогч 
талуудын бүтэц дэх талуудад 
жендэр, нийгмийн бүлгүүдийн 
оролцоог хангах үүргийг 
хуваарилах 

- Жендэр, нийгмийн ялгаатай 
бүлгүүд болон бүх оролцогч 
талуудын уулзалт хэлэлцүүлгийг 
зохион байгуулах 

- Талуудын үүргийн биелэлтийг 
хянах, зөвлөн чиглүүлэх 

Сумын 
нийгмийн 

 - REDD+ хөтөлбөрийн үйл 
ажиллагаанл жендэр, нийгмийн 
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бодлогын 
хэлтэсийн 
мэргэжилтэн   

бүлгүүдийн оролцоог хангах үйл 
ажиллагааг ойн алба, сум дундын 
ойн ангитай хамтран хэрэгжүүлэх 

- Жендэр, нийгмийн бүлгүүдийн 
талаар мэдээлэл цуглуулж, 
мэдээллийн сан бүрдүүлэх  

- Жендэрийн асуудлаар 
чадавхуулах үйл ажиллагааг 
хариуцах  

Байгаль 
орчны 
байцаагч  

 - Жендэр, нийгмийн бүлгүүдэд 
мэдээлэл түгээх  

- Жендэр, нийгмийн ялгаатай 
бүлгүүдээс ирүүлсэн гомдол 
саналыг бүртгэх, дамжуулах  

 
Аймаг, сумын түвшинд жендэрийн тэгш байдлыг хангах тогтвортой бодлого төлөвлөлт 
байхгүй, жендэрийн мэргэжилтний ажлын байрны тодорхойлолтгүй, цалингийн нэмэгдэл 
зохицуулалтгүйгээр хавсран гүйцэтгэдэг төлөв байдалтай байгаа тул REDD+ хөтөлбөр 
хэрэгжсэнээр албан хаагчдын ажлын байрны  тодорхойлолтод жендэр, нийгмийн 
бүлгүүдийн оролцоог хангах чиг үүрэг, үйл ажиллагааг албажуулан үүрэгжүүлэх, ингэснээр 
мэргэжилтнүүд өөрийн үүрэг хэмээн хүлээн зөвшөөрч, ажлын үндсэн үүргийн хүрээнд 
төлөвлөх, зохион байгуулах чадавхтай болно.  
 
Нийгмийн болон жендэрийн бүлгүүдийг тэгш хамруулсан оролцоог хангах бүтцэд аймгийн 
БОАЖГ-ын ойн алба, жендэрийн салбар хороо, жендэрийн мэргэжилтэн зөвлөн туслах, 
хамтран ажиллах ба  REDD+ хөтөлбөр хэрэгжсэнээр аймаг\сумдад жендэрийн 
мэргэжилтний ажлын байрны тодорхойлолттой болж, оролцоог хангах эрх үүргийг 
албажуулахад анхаарна.  
 
Орон нутгийн түвшинд оролцогч талуудын оролцоог хангах бүтэц, Бразил улсын 
жишээ  

 
 
Оролцогч талуулын оролцоо  
 
 
 
 
Оролцлогч талуудын оролцоо  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

o Аймаг, сумын түвшинд ойн асуудал хариуцсан бүтэц, тогтолцоонд 

суурилсан  

o Хууль, журам 

- Ойн тухай хууль  

- Байгаль хамгаалах тухай хууль  

- Жендерийн тэгш байдлыг хангах тухай хууль  

- Жендерийн тэгш байдлыг хангах үндэсний хөтөлбөр   

- Байгаль орчны жендерийн стратеги  

- Аймгийн дэд хөтөлбөрүд  

- Журам, дүрмүүд 

 Нутгийн захиргааны 

байгууллагууд 

 ТББ 

 REDD+ хөтөлбөр  

Үндэсний түвшинд:  
o Платформ 
Орон нутгийн түвшинд: 
o Байнгын хэлэлцүүлэг (Олон улсын 

хэмжээний оролцогч талууд болон ЗГ-
ын түвшний агентлагууд ) 

Удирдлага, зохион 

байггуулалт 
Оролцогч талуудын оролцоог 

хангах бүтэц 
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Хичээл 6. Талуудын оролцоог хангах төлөвлөлт    
 

Хичээлийн үргэлжлэх хугацаа: 60 мин 
 

Хичээлийн зорилт:  

a. Талуудын оролцоог хангах үйл явцын төлөвлөлтийн үе шатууд  
b. Талуудын оролцоог хангах үйл явцыг төлөвлөхөд туслах арга хэрэгсэл  
c. Аймаг, сумын түвшинд жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш 

хамруулсан оролцоог хэрхэн төлөвлөхийг мэдэх  
 

Хичээлийн хэрэглэгдэхүүн: 
- РРР танилцуулга  
- Том  цаас 
- Маркер (оролцогч бүрт 1 маркер) 
- Төлөвлөлтийн загвар (баг бүрт 1 төлөвлөлтийн хуудас) 
- Хичээл 2-оос тодорхойлсон тулгамдсан асуудлуудын жагсаалт (баг бүрт ялгаатай 

тулгамдсан асуудал) 
- Наадаг өнгийн цаас 

 
Хичээлийн үйл ажиллагаа:  

 
1. Хичээл 6-ын танилцуулга. (5 мин) 

a. Сэдэв 1. Талуудын оролцоог хангах үйл явцын төлөвлөлтийн үе шатууд  
b. Сэдэв 2. Талуудын оролцоог хангах үйл явцыг төлөвлөхөд туслах арга 

хэрэгсэл  
 

1. Танилцуулга 1: Талуудын оролцоог хангах үйл явцын төлөвлөлтийн үе шатуудыг 
төлөвлөлтийн шат тус бүрээр тайлбарлан танилцуулах ба мөн төлөвлөлтийн шат бүрт 
жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулсан оролцоог хангахад 
анхаарч төлөвлөх шаардлагатайг онцгойлон анхааруулж жишээ, тохиолдол дэвшүүлж 
харилцан ярилцана. (15 мин) 

2. Танилцуулга 2: Талуудын оролцоог хангах үйл явцыг төлөвлөхөд туслах арга хэрэгсэл 
болох оролцогч талуудын зураглал, чадавхын хэрэгцээний арга, жендэрийн дүн 
шинжилгээний аргуудыг нийгэм, жендэрийн асуудалтай хамтад нь авч үзэн 
тайлбарлан танилцуулна. (10 мин) 

3. Бүлгийн ажил (25 мин). 2-р хичээлээр тодорхойлогдсон тулгамдсан асуудлуудад 
тулгуурлан оролцоог хангах төлөвлөлтийг хийх даалгаврыг багуудад өгч ажиллуулна.  

4. Товч дүгнэлт хэсэг. Сургалтын үр дүнг асуулт дэвшүүлэн товч танилцуулна (5 мин) 
 
 

БҮЛГИЙН АЖЛЫН УДИРДАМЖ  

 
Бүлгийн ажил 1. 
 
1. Оролцогчдыг 4-5 гишүүнтэй 4 багт хуваана.  
2. Хичээл 2-оор 4 баг талуудын оролцоог хангахад тулгарч байгаа бэрхшээлтэй 

асуудлуудыг тодорхойлсон. Нэгдүгээрт баг, талуудын оролцооны талаарх мэдлэг 
тааруу, хоёрдугаар баг, ойн нөхөрлөлүүдийн үүрэг тодорхой биш, гуравдугаар баг, 
төрийн болон хувийн хэвшил, иргэд, ойн нөхөрлөлүүд зэрэг талуудын оролцоо 
хангагддаггүй, дөрөвдүгээр баг, иргэдийн идэвх, оролцоо муу гэсэн 4 хүндрэл 
бэрхшээлтэй асуудлыг хуваарилж өгнө.  
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3. 4 баг талуудын оролцоог хангахад тулгарч байгаа 4 хүндрэл бэрхшээлтэй асуудлыг 
шийдэхэд чиглэсэн төлөвлөлтийг боловсруулна. Төлөвлөлтийг боловсуулахдаа 
жендэр, нийгмийн бүлгүүдийн ялгаатай оролцооноос үүдэлтэй бэрхшээлийг шийдэхэд 
анхаарсан төлөвлөлтийг боловсруулна. Тухайлбал эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн 
тэнцвэртэй оролцоо, орхигддог бүлгүүд болох угсаатны төлөөлөл, өрх толгойлсон 
эмэгтэй, малчин эмэгтэй мөн оролцоон идэвх сул залуучуудын оролцоог хангах үйл 
ажиллагааг зохион байгуулахад чиглэсэн төлөвлөлтийг хийхэд анхаарахыг сургагч 
багшийн зүгээс  хэлж чиглүүлнэ. Сургагч багш төлөвлөлтийн шат бүрт жендэр, 
нийгэмтэй холбоотой бэрхшээлтэй асуудлыг ямагт хамтад нь авч үзэх ёстойг 
онцгойлон анхааруулж хэлж өгнө.  

4. Оролцоог хангах төлөвлөлтийг боловсруулахдаа төлөвлөлтийн загварыг өгч 
ашиглуулна.  
 
Хүснэгт 1. Төлөвлөлтийн загвар  
 

Асуудал 
хэрэгцээ  

Оролцооны 
хэлбэр 

Үйл 
ажиллагаа\ 

Хэн 
хариуцах 

Хэнд 
чиглэсэн 

Олон 
нийттэй 
харилцах 
стратеги 

Хугацаа  Төсөв  

 
 
 

       

 
5. 4 баг талуудыг оролцоог хангах төлөвлөлтийг төлөвлөлтийн загвар ашиглан 

боловсруулж дууссаны дараа баг бүрээс нэг оролцогч танилцуулга хийнэ. Баг бүр 
бусад багийн хийсэн төлөвлөлттэй танилцаж, орхигдуулсан зүйл байгаа эсэхийг 
ярилцана.  

6. Сургагч багш бүлгийн ажилтай холбогдуулж оролцогчдоос асуух асуулт байгаа эсэхийг 
асууж, хариулсны дараа бүлгийн ажлыг дуусгана.  

 
 
НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ   

 
Жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулсан оролцуулах үйл 
явцыг төлөвлөхөд туслах арга хэрэгсэл.  
 
Талуудын оролцоог хангах үйл явцыг төлөвлөхдөө дороос, оролцоонд тулгуурлан, бүх 
оролцогч талуулын хэрэгцээнд тулгуурладаг. Ингэхдээ жендэр, нийгмийн ялгаатай 
бүлгүүдийн ялгаатай мэдлэг, ялгаатай хэрэгцээнд тулгуурладаг. Жендэрийн 
мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулсан оролцуулах үйл явцыг 
төлөвлөхдөө хэд хэдэн арга хэрэгслийг ашигладаг. Үүнд:  
 
Оролцогч талуудын зураглал. REDD+ хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд хэнийг 
оролцуулахыг тодорхойлохдоо тэдний сонирхол, хэрэгцээ, нөлөөллийг хамтад нь авч 
үздэг. Жишээ нь  REDD+ хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд бүх оролцогч талууд 
мөн түлхүүр үүрэгтэй талуудаа тодорхойлно. Оролцогч талуудын зураглалаар оролцогч 
тал гэж хэн бэ, оролцогч талууд нь ашиг хүртэх эрмэлзлэл, сонирхолоороо ялгаатай, 
төслийн эерэг сөрөг нөлөөлөлд шууд болон шууд бусаар өртөх магадлалтай бүлгүүд, 
газар өмчлөгч\эзэмшигч эрэгтэй, эмэгтэйчүүд гэх мэтээр тодорхойлно. Жишээ нь модуль 
1-ийн хичээл 1-т REDD+ хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд оролцох талуудыг тодорхойлсон.  
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Хүснэгт 1. Аймаг, сумдын түвшинд оролцогч талуудын зураглал  

• А. Нутгийн удирдлага 
- Аймаг ИТХ 
- Аймгийн ЗД 
- БОАЖ-ын газар, ойн алба 
 

• Б. Иргэний нийгэм 
- Нутгийн иргэд 
- Ойн нөхөрлөл  
- ИНБ 
- Хэвлэл мэдээллийн байгууллага  
 

- Сумын ИТХ 
- Сумын ЗД 
- Сумын, сум дундын ойн анги, сумын 

БО-ы нэгж 
- Багийн ИНХ, ЗД 
 

• В. Хувийн хэвшил 
- Ойн ААН 
- Ойн мэргэжлийн байгууллага 

• Г. Хөгжлийн байгууллагууд  
- НҮБ-ын хөтөлбөр, төслүүд (FAO; GEF, 

BIOFIN г.м) 
- Германы олон улсын хамтын 

ажиллагааны нийгэмлэг 
- АХБ г.м  
 

 
REDD+ хөтөлбөрийн бэлэн байдлыг хангах, хэрэгжүүлэх, хянах үнэлэхэд түлхүүр буюу гол 
оролцогч тал болон бусад оролцогч талуудыг тодорхойлдог. Жишээ нь үндэсний түвшинд 
REDD+ хөтөлбөрийн түлхүүр оролцогч тал БОАЖЯ, ойн асуудал хариуцсан хэлтэс, 
аймгийн түвшинд БОАЖГ, ойн алба, сумын түвшинд сум дундын ойн анги байх жишээтэй.  
Оролцогч талуудыг тодорхойлохдоо мэдээлэлд үндэслэн уугуул иргэд, угсаатны 
төлөөлөл, эрэгтэй, эмэгтэйчүүд, залуучууд зэрэг жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн 
бүлгүүдийг тэгш хамруулж, REDD+ хөтөлбөрт оролцогч талаар бэлтгэх, чадавхжуулахад 
анхаардагт энэ аргын давуу тал юм.  
 
Жендэрийн дүн шинжилгээгээр нөөцийг хянахад эрэгтэй, эмэгтэйчүүд болон нийгмийн 
бүлгүүдийн ялгаатай оролцоо,  эрэгтэй, эмэгтэйчүүдийн хоорондын эрх мэдлийн ялгаа, 
нийгэм эдийн засаг улс төрийн тэгш бус байдал, боломж, эрэгтэй, эмэгтэй, залуучуудын 
хэрэгцээ, үүрэг, боломжийг нийгэм, эдийн засгийн суурь мэдээлэл, хүйсээр ангилсан 
мониторингийн мэдээлэлд тулгуурлан харуулдаг. Жендэрийн дүн шинжилгээгээр REDD+ 
хөтөлбөрт орхигдож болзошгүй жендэр, нийгмийн бүлгүүдийг тодорхойлоход өргөн 
ашигладаг. Жишээ нь REDD+ хүрээнд зохион байгуулагдаж буй хурал уулзалтанд 
оролцогчдын мэдээллийг хүн амын бүлэг болон хүйсийн ялгаатайгаар цуглуулж, 
шинжилж, орхигдож буй нийгэм, жендэрийн бүлгүүд, оролцоход саад болж буй хүчин 
зүйлийг тодорхойлоход нотолгоонд суурилсан мэдээллээр хангадаг ач холбогдолтой арга 
юм. Жендэрийн дүн шинжилгээнд тулгуурлан оролцогч талуудыг тодорхойлохоос гадна 
оролцогч талуудын сонирхол, хэрэгцээ, оролцоог хангахад тулгарч байгаа саад 
бэрхшээлийг арилгахад чиглэсэн арга хэмжээ авч, улмаар REDD+хөтөлбөрийн БАХ-ний 
төлөвлөлт, хэрэгжилт, хяналт үнэлгээнд ашиглах бололцоотой.  
 
Чадавхийн хэрэгцээг тогтоох үнэлгээ. REDD+д үр дүнтэй оролцуулахад шаардлагатай 
талуудын мэдлэг, ур чадварыг тодорхойлох, REDD+бүх шатанд талуудын мэдлэг 
мэдээлэлтэй байдлын зөрүүтэй байдлыг (GAP) тодорхойлдог. Чадавхийн хэрэгцээг 
тогтоох үнэлгээний арга нь оролцогч талуудын зураглал, жендэрийн шинжилгээний үр 
дүнд тулгуурлана.  
Чадавхийн хэрэгцээг тогтоох үнэлгээний үр дүнд тулгуурлан оролцогч талууд ялангуяа 
олон нийттэй харилцах стратегиэ тодорхойлж, ямар мэдээлэл, хэзээ хэрэгтэй, харилцах 
сайн аргыг санал болгодог. Жишээ нь уугуул нутгийн иргэдэд REDD+хөтөлбөрт оролцох 
ямар хэрэгцээ байна, REDD+хөтөлбөр хэрэгжсэнээрээ уугуул иргэдийн газар эзэмших, 
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өмчлөх эрхэд ямар нөлөөлөл үзүүлж болох вэ, REDD+хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл авах 
хэрэгцээ байна уу, оролцох хэрэгцээ байна уу, REDD+хөтөлбөрт оролцсоноор ямар үр 
шимийг хүртэх хэрэгцээ байна, хэрэв оролцох сонирхол байгаа бол оролцох чадавх байна 
уу гэх мэт олон асуултанд чадавхийн хэрэгцээний үнэлгээний арга хариу өгдөг.  
 Дээрх гурван арга хэрэгслийн давуу тал нь REDD+хөтөлбөрийн бүх шатанд эрэгтэй, 
эмэгтэй, угсаатан, залуучууд зэрэг жендэр, нийгмийн бүлгүүдийн адил тэгш оролцоог 
хангахад ашигладаг. REDD+ хөтөлбөрт жендэр, нийгмийн бүлгүүдийн ялгаатай ойлголт 
мэдлэг, туршлага, ялгаатай ашиг сонирхол, ялгаатай нөлөөлөл, ялгаатай хэрэгцээг 
тодорхойлж, харгалзахад суурь мэдээллийг бүрдүүлдгээрээ ач холбогдолтой. 
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Модуль 4. Жендэрийн мэдрэмжтэй нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулсан 

талуудын оролцоог хангах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх нь 
 
Хичээл 7. Оролцогч талуудыг бэлтгэх нь 
Хичээл 8. Олон нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулах болон үр дүнгээ тайлагнах нь 
 
 
ЗОРИЛГО:  
- Жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулсан талуудын оролцоонд 

оролцогч талуудыг бэлтгэхэд суралцах  
- Олон нийтийн арга хэмжээ гэж юу болох, түүний зорилго, ач холбогдлыг ойлгож, 

талуудыг оролцоог хангахад чиглэсэн олон нийтийн арга хэмжээг төлөвлөх, 
зохицуулах, зохион байгуулах ур чадварт суралцах 

- Талуудын оролцоог хангах үйл ажиллагаан үр дүнг хүргэх, тайлагнахын зорилго, үр 
нөлөөг танин мэдэж, үр дүнг мэдээлэх, тайлагнах арга техникт суралцах  

 
 

Хичээл 7. Оролцогч талуудыг бэлтгэх нь 

 
Хичээлийн үргэлжлэх хугацаа: 60 мин 

 
Хичээлийн зорилт:  

a. Оролцогч талуудыг бэлтгэх хэрэгцээ, анхаарах зүйлийг тайлбарлах  
b. Үр дүнтэй оролцоог хангахын тулд талуудыг бэлтгэх хэрэгцээг үнэлэх  
c. Жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулсан талуудыг бэлтгэхэд 

суралцах 
 

Хичээлийн хэрэглэгдэхүүн: 
- РРР танилцуулга  
- Том  цаас 
- Маркер (оролцогч бүрт 1 маркер) 
- Төлөвлөлтийн загвар (баг бүрт 1 төлөвлөлтийн хуудас) 
- Хичээл 5-аар боловсруулсан оролцоог хангах төлөвлөлтийн хуудас (баг бүрт 

өөрсдийн боловсруулсан төлөвлөлтийг өгнө) 
- Наадаг өнгийн цаас 

 
Хичээлийн үйл ажиллагаа: 
 

1. Хичээлийн 7-ын танилцуулна. (5 мин) 
a. Сэдэв 1. Оролцогч талуудыг бэлтгэх хэрэгцээ  
b. Сэдэв 2. Оролцогч талуудыг бэлтгэх хэрэгцээг үнэлэх нь  
c. Сэдэв3. Оролцогч талуудыг бэлтгэх үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн үе шат  
 

2. Бүлгийн ажил (30 мин). Оролцогч талуудын чадавхын хэрэгцээ болон тулгарч 
байгаа саад бэрхшээлийг тодорхойлж, талуудыг хэрхэн бэлтгэх вэ? 

3. Танилцуулга 1: Талуудын оролцоог бэлтгэх хэрэгцээ, анхаарах зүйлийг 
тайлбарлахдаа уугуул иргэд, эрэгтэй, эмэгтэйчүүд, залуучууд зэрэг жендэр, 
нийгмийн ялгаатай бүлгүүдийг бэлтгэх, хэрэгцээ шаардлагыг авч үзнэ. (5 min) 

4. Танилцуулга 2: Оролцогч талуудыг бэлтгэх хэрэгцээг үнэлэх нь сэдвийн хүрээнд 
REDD+ хөтөлбөрт үр дүнтэй оролцоог хангахад ялгаатай оролцогч талуудын 
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мэдлэг, ур чадвар болон уламжлалт мэдлэг, туршлагыг үнэлж, хэрэгцээг 
тодорхойлох нь талуудыг бэлтгэх үйл ажиллагааны суурь болохыг тайлбарлан 
танилцуулна. Жендэр, нийгмийн бүлгүүдийн тухайлбал уугуул иргэд, эрэгтэй, 
эмэгтэйчүүд, залуучуудын БНМ-ийн талаарх уламжлалт мэдлэг, ур чадварыг 
бэлтгэх үйл ажиллагаанд харгалзахыг тайлбарлана. (10 min) 

5. Танилцуулга 3: Оролцогч талуудыг бэлтгэх үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн үе 
шатуудыг тайлбарлан танилцуулахдаа жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн 
бүлгүүдийг тэгш хамруулсан оролцоог хангахад эмэгтэйчүүд, залуучууд, угсаатны 
төлөөлөл зэрэг орхигддог бүлгүүдийг бэлтгэх зорилго, тусгай арга хэрэгсэл, 
анхаарах зүйлийг онцгойлон авч үзнэ. (5 min) 

6. Товч дүгнэлт хэсэг. Сургалтын үр дүнг асуулт дэвшүүлэн товч танилцуулна (5 min) 
 
 
БҮЛГИЙН АЖЛЫН УДИРДАМЖ  

 
Бүлгийн ажил 1.  
 
1. Оролцогчдыг 4-5 гишүүнтэй 4 багт хуваана.  
2. Хичээл 5-ийн бүлгийн ажлаар талуудын оролцоог хангах төлөвлөлт хийсэн. Оролцогч 

талуудын чадавхын хэрэгцээ болон тулгарч байгаа саад бэрхшээлийг тодорхойлж, 
өмнөх хичээл дээр боловсруулсан талуудын оролцоог хангах төлөвлөлтөд тулгуурлан 
талуудыг хэрхэн бэлтгэх төлөвлөлт, үйл ажиллагааг баг бүр хийнэ.  

a. Оролцогч талуудын чадавхын хэрэгцээг тодорхойлох 
b. Оролцогч талуудад тулгарч байгаа бэрхшээлийг тодорхойлох 
c. Өмнөх хичээлээр боловсруулсан талуудын оролцоог хангах төлөвлөлтийн 

ажилд тулгуурлан оролцогч талуудыг хэрхэн бэлтгэх төлөвлөгөө боловсруулах 
3. Сургагч багшийн зүгээс эмэгтэйчүүд, залуучууд, угсаатан, уугуул иргэд гэх мэт нийгэм, 

жендэрийн хувьд орхигддог бүлгүүд гэх мэт ялгаатай оролцогч талуудын хэрэгцээг 
тодорхойлох, тэдэнд дутагдаж байгаа мэдлэг, ур чадварт тулгуурлан бэлтгэх зорилго, 
арга, анхаарах зүйлсийг боловсруулахыг сануулж, жишээгээр тайлбар өгнө. Жишээ нь 
REDD+  хөтөлбөрт оролцоо сул залуу эрэгтэйчүүдийг оролцуулсан бүлгийн 
хэлэлцүүлэг хийж, тэдний чадавхын хэрэгцээг тодорхойлохын хамт оролцох нь чухал 
болохыг давхар ойлгуулна. Чадавхын үнэлгээгээр цуглуулсан мэдээллийн дүн 
шинжилгээнд тулгуурлан эрэгтэй залуу насны хүн амд чиглэсэн бэлтгэх ажлын 
зорилго, бэлтгэх арга хэрэгсэл, үйл ажиллагаагаа тодорхойлох төлөвлөгөө 
боловсруулна г.м  

4. Багууд дараах ажлын хуудсыг ашиглаж талуудын чадавхын хэрэгцээг тодорхойлно.  
 

Ажлын хуудас 1. Талуудын чадавхын хэрэгцээг тодорхойлох  

Оролцогч талууд  Чадавхын 
хэрэгцээ  

Тулгарч буй 
бэрхшээл  

Уламжлалт мэдлэг, ур 
чадвар  

- Эмэгтэйчүүд 
 

- Залуучууд  
 

- Уугуул иргэд  
 

- Угсаатны 
төлөөлөл 
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5. Өөрийн орон нутгийн түвшинд талуудын чадавхын хэрэгцээ, бэрхшээлийг 
тодорхойлсны дараа үүнийг шийдэхэд чиглэсэн талуудыг хэрхэн бэлтгэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөлтийг баг тус бүр боловсруулна.  

6. Багууд талуудыг бэлтгэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулахдаа Ажлын 
хуудас 2-ийг ашиглана. Сургагч багшийн зүгээс талуудыг хэрхэн бэлтгэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулахдаа ялгаатай жендэр, нийгмийн бүлгүүдийн 
онцлог ялгаатай хэрэгцээ, сонирхол, нөлөөллийг харгалзаж ялгаатай зорилго, 
ялгаатай арга, үйл ажиллагааг санал болгохыг анхааруулж чиглүүлнэ. Ялангуяа 
алслагдсан бүс нутгийн малчин эмэгтэй, үндэстэн, ястны цөөнх, залуучуудын бүлэг 
зэрэг нийгмийн орхигдсон бүлгүүдийн хэрэгцээ шаардлага, хүсэл сонирхлыг судалсны 
үндсэн дээр ялгаатай бэлтгэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж, үр дүнтэй 
оролцоог бий болгоно.  
 
Ажлын хуудас 2. Талуудыг бэлтгэх үйл ажиллагааны төлөвлөлт 

Оролцогч талуудыг тодорхойлох (эрэгтэй, 
эмэгтэй, иргэд, угсаатан, ойн нөхөрлөл, 
мэргэжилтэн) 

- 
- 
- 
- 
- 

Оролцогч талуудыг бэлтгэх хэрэгцээг 
жагсаах 

 

Талуудыг бэлтгэх зорилгоо тодорхойлох  - 
- 

Хэн бэлтгэх  - 
- 

Бэлтгэх арга, үйл ажиллагаа (сургалт, 
мэдээлэл г.м) 

- 
- 

Үнэлгээ (өөрийн үнэлгээ), дахин бэлтгэх  - 
- 

 
7. Багууд талуудыг хэрхэн бэлтгэх үйл ажиллагааг төлөвлөсний дараа баг бүрээр зочлон 

багуудын бүлгийн ажилтай танилцаж асуулт тавих, нэмэлт тайлбар авах зэрэг үйл 
ажиллагааг сургагч багш чиглүүлж ажиллана 

8. Сургагч багш багуудын ажлыг нэгтгэн дүгнэж, цаашид талуудыг бэлтгэхэд анхаарах 
зүйл, ялангуяа нийгэм, жендэрийн хувьд бэрхшээлтэй асуудлыг тодорхойлж хэрхэн 
бэлтгэх үйл ажиллагааг төлөвлөхийг бататган тайлбарлана.  
 

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ   

 
Чадавхын хэрэгцээний үнэлгээ:  
 
Жендэр, нийгмийн хувьд төдийгүй оролцох соёл, туршлага, мэдлэгээрээ ялгаатай 
оролцогч талуудаа зураглан тодорхойлсны дараа эдгээр ялгаатай оролцогч талуудын 
хэрэгцээг тодорхойлно. REDD+ хөтөлбөрт олон ялгаатай оролцогч талуудын үр дүнтэй, 
тогтвортой оролцоог хангах зорилгоор талуудын чадавхийг бий болгохын тулд оролцогч 
талуудын хэрэгцээг тодорхойлно. Ялгаатай олон талуудын тухайлбал эрэгтэй, эмэгтэй, 
залуучууд, уугуул иргэд, үндэстэн ястны цөөнх тус бүрийн хэрэгцээг тодорхойлно.   
Оролцогч талуудыг бэлтгэхэд оролцоог хангах зорилго, оролцооны хэлбэр, оролцоог 
хангах төлөвлөлт, оролцогч талуудын оролцоонд тулгуурласан шийдвэр гаргах зарчим, 
санал гомдлыг шийдэх удирдамж, оролцогч талуудын хооронд мэдээлэл солилцох журам, 
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оролцогч талуудын оролцооны үр нөлөөг хянах, үнэлэх, оролцогч талуудыг чадавхыг 
хөгжүүлэх, оролцооны тогтвортой байдлыг хангах асуудлууд багтдаг. Оролцогч талуудыг 
бэлтгэхэд чиглүүлэгчийн ур чадвараас хамаарна.  
REDD+үйл ажиллагаанд нийгмийн болон жендэрийн ялгаатай бүлгүүдийг тэгш 
хамруулсан оролцогч талуудыг бэлтгэхэд хэрэгцээний үнэлгээ хийнэ. Оролцогч талууд 
ялгаатай бүлгүүдээс бүрддэг тул ялгаатай үнэлэмж, сонирхол, ур чадвар, эрх мэдлийн 
хүрээг г.м-ийг тодорхойлох зорилгоор хийдэг ба оролцогч талуудын үнэлгээ нь талуудын 
хоорондын болзошгүй зөрчилдөөнөөс урьдчилан сэргийлэх боломжийг олгодог. Чадавх 
бэхжүүлэх хэрэгцээг үнэлснээр REDD+ үйл ажиллагаанд үр дүнтэй, тэдний хэрэгцээнд 
нийцсэн оролцож чадна. Тухайлбал орон нутгийн иргэд, үндэстэн ястан, ойн нөхөрлөлийн 
гишүүд, эрэгтэй, эмэгтэйчүүдэд ой, байгалийн нөөцийн менежментийг хийж хэрэгжүүлж 
ирсэн уламжлалт, мэдлэг туршлага байгааг судалж, түүнд нийцүүлэн үр дүнтэй оролцогч 
талуудаа үр дүнтэйгээр бэлдэнэ. Хэрэгцээг тодорхойлохдоо давуу тал нь юу байна. 
 

 
 
Чадавх бэхжүүлэх хэрэгцээний үнэлгээгээр оролцогч талуудын оролцоог хангахдаа 
харилцах стратегт тактикаа тодорхойлно. Жишээ нь ямар төрлийн мэдээллийн хэрэгцээ 
байна, хэнд зориулсан, хэзээ, ямар давтамжтай, хэрхэн хүртээмжтэйгээр хүргэх г.м 

 
 
 
Чадавхын хэрэгцээний үнэлгээний үе шат  

1) Чадавхын хэрэгцээний үнэлгээг хийх үндэслэл, асуудлаа тодорхойлох 
a. Ялгаатай оролцогч талууд болон нийгмийн орхигддог бүлгүүдийн оролцоонд 

тулгуурлан чадавхын хэрэгцээг тодорхойлно. Өөрөөр хэлбэл эмэгтэйчүүд, 
эрэгтэйчүүд, угсаатан, залуучуудын хэрэгцээ ялгаатай байх тул хурал 
уулзалт, бүлгийн ярилцлагын аргаар чадавхын хэрэгцээний үнэлгээ хийх 
асуудлаа тодорхойлно. Мөн тухайн бүс нутаг дахь ялгаатай оролцогч 
талуудад тулгарч байгаа хэрэгцээний талаар өмнө хийсэн судалгаа, 
сургалтын үр дүнг ашиглаж болно. Жишээ нь Сэлэнгэ аймагт хийсэн 2 
өдрийн сургалаар талуудын чадавхын хэрэгцээ, үүндтэй холбоотой 
тулгамдсан асуудлыг тодорхойлсон.  
 

2) Чадавхын хэрэгцээний үнэлгээний зорилго, зорилтуудыг тодорхойлох 
a. Чадавхын хэрэгцээний үнэлгээг хийх асуудлаа тодорхойлсны дараа ямар 

зорилготойгоор, ямар үр дүнд хүрэхээр энэхүү үнэлгээг хийж байгаагаа 

Чадавх бэхжүүлэх үйл 
ажиллагаа    

Талуудын санаа бодолд  
тулгуурлах    

Шийдвэр гаргах 
тулгуурлах    
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тодорхойлно. Чадавхын үнэлгээний зорилго, зорилтууд нь хэмжигдэхүйц, 
бодитой, цаг хугацаатай, бодитой байх зарчмыг хангасан байна. Чадавхын 
хэрэгцээг үнэлэх үнэлгээний зорилго нь эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүд, 
залуучууд, угсаатан, уугуул иргэдийн БНМ-ийн талаарх уламжлалт мэдлэг, 
туршлага болон REDD+ хөтөлбөрт үр дүнтэй оролцоход шаардлагатай 
байгаа мэдлэг, ур чадварын хэрэгцээг тодорхойлох гэх мэт 
 

3) Чадавхын хэрэгцээний үнэлгээг явуулахад хэрэглэх арга зүй, аргачлалаа 
тодорхойлох (тоон болон чанарын арга) 

a. Эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүд, угсаатан, залуучууд зэрэг нийгэм, жендэрийн 
хувьд орхигддог, анхаарал хандуулдаггүй бүлгүүдийн чадавхын хэрэгцээг 
тус бүрт нь зориулж боловсруулсан асуулга, бүлгийн хэлэлцүүлгийн аргаар 
үнэлэх асуулгын хуудас, бүлгийн хэлэлцүүлгийн удирдамжаар үнэлэх мөн 
тэдгээр оролцогч талуудын оролцоог хангахгүй байгаад нөлөөлж буй 
шалтгааныг тодорхойлно. Чадавхын хэрэгцээний үнэлгээний асуулга, 
бүлгийн ярилцлагын удирдамжийг боловсруулахдаа оролцоонд суурилсан 
буюу оролцогч талууд өөрсдөө асуудлаа тодорхойлох арга техникийг 
хэрэглэнэ.  Жишээ нь эмэгтэйчүүдийн бүлгийн хэлэлцүүлэгт дан 
эмэгтэйчүүд оролцож, хэрэгцээгээ тодорхойлж үнэлнэ. Мөн энэ аргын хамт 
хэрэгцээг эрэмбэлэх, дараалуулах H form-ын оролцооны аргыг зэрэгцүүлэн 
хэрэглэнэ.  
 

4) Зорилтот хүн ам буюу ялгаатай оролцогч талуудыг судалгааны түүвэр хүн ам 
болгож судлах.  

a. Жишээ нь эрэгтэй, эмэгтэй, залуу, угсаатан, уугуул иргэдийн төлөөллийг 
чадавхын хэрэгцээг үнэлэх түүвэр хүн амаар сонгож хэрэгцээг тодорхойлно.  
 

5) Чадавхын хэрэгцээг үнэлэх мэдээлэл цуглуулах  
a. Боловсруулсан арга зүй, аргачлалын дагуу ялгаатай түүвэр хүн амаас 

\эрэгтэй, эмэгтэй, залуучууд, угсаатан г.м\ газар дээр нь тоон болон чанарын 
судалгааны аргаар мэдээлэл цуглуулж, олон ялгаатай бүлгүүдийн чадавхын 
хэрэгцээг үнэлсэн, тулгамдсан асуудлыг тодорхойлсон мэдээлэл цуглуулна. 
Энэхүү үйл ажиллагааг мэргэжлийн судлаачидтай хамтран гүйцэтгэнэ.  
 

6) Мэдээллийг боловсруулах, дүн шинжилгээ хийх 
a. Тоон болон чанарын мэдээллийг шивэх, боловсруулах, нэгтгэн дүгнэх үйл 

ажиллагааг мэргэжлийн судлаач эсвэл жендэрийн мэргэжилтэн хариуцаж 
хийнэ.  

b. Цуглуулагдсан мэдээлэлд тулгуурлан тухайн орон нутгийн ялгаатай 
оролцогч талууд болох эрэгтэй, эмэгтэй, угсаатан, уугуул иргэд, 
залуучуудын талаарх нийгэм, жендэрийн мэдээллийн санг бүрдүүлнэ.  

c. Энэхүү мэдээллийн сан жендэрийн мэргэжилтэн, нийгмийн мэргэжилтэн 
хариуцаж, жил бүр нэмэлт өөрчлөлт, хөгжүүлэлтийг хариуцаж болно.  
 

7) Талуудын чадавхын хэрэгцээг үнэлсэн дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулах 
a. Чадавхын хэрэгцээг үнэлэх судалгааны үндсэн зорилго бол эмэгтэйчүүд, 

эрэгтэйчүүд, угсаатан, уугуул иргэд зэрэг бүлгүүдийн чадавх нэмэгдүүлэх 
ялгаатай хэрэгцээг нотолгоонд суурилан тодорхойлсноор REDD+ хөтөлбөрт 
үр дүнтэй, бүрэн, тогтвортой оролцуулахад чиглэсэн бэлтгэх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулах юм. Үүнд чиглэсэн зөвлөмж энэхүү 
хэрэгцээг үнэлэх үнэлгээний үр дүнд тулгуурлан гарч ирнэ.  
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Чадавхын хэрэгцээний үнэлгээний давуу тал: 
- Өртөг зардал бага  
- Эх олонлогоос хүн амыг түүвэрлэж мэдээллээ цуглуулдаг 
- Мэдээллийг нэгтгэн дүгнэхэд хялбар  

 
Чадавхын хэрэгцээний үнэлгээний сул тал:  

- Цаг хугацаа шаарддаг 
- Хариултын төлөөлөх чадвар бага 

 
Чиглүүлэх болон холбон зохицуулах ур чадвар:  
 

Оролцогч талуудыг бэлтгэхэд оролцогч талуудыг чиглүүлэх болон эвлэрүүлэн зуучлах ур 
чадвар чухал юм. REDD+ хөтөлбөр хэрэгжих бэлэн байдлыг хангах болон сөрөг 
нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд оролцогч талуудыг чиглүүлэх, гомдол 
маргаан, зөрчил гарсан үед холбон зохицуулах хэрэгцээ зайлшгүй гарна.  
 
Практишнерүүд хэдийгээр чиглүүлэх болон эвлэрүүлэн зуучлах ур чадвар нь өөр өөр 
үүрэг хамаарах ч оролцогч талуудын хэрэгцээнээс хамаардаг ч шилжих тал бий гэж 
тайлбарладаг.  
 
Чиглүүлэх ур чадвар  
 
Чиглүүлэх ур чадвар нь зөрчил маргааныг шийдвэрлэх тусгай ур чадвараас илүүтэйгээр 
бодлого шийдвэрийн хэрэгжилт, аливаа үйл ажиллагаа, хөтөлбөр, төслийн үйлчилгээг 
сайжрлуух, оролцогч талуудын оролцоог хангахад чиглэсэн зөвлөгөө, чиглүүлэгээр 
хангадгаараа ялгаатай. Жишээ нь сургалтын үеэр чиглүүлэгч оролцогчдын идэвхтэй 
оролцоог дэмжих, идэвхжүүлэх арга техникийг хэрэглэх, оролцоонд суурилсан арга 
барилыг хэрэгжүүлэх, сургалтын орчин нөхцөл, технологийг урьдаач урьдчилан төлөвлөж 
тооцох зэрэг ур чадварыг эзэмшсэн байдаг.  
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Эвлэрүүлэн холбох ур чадвар 
 
Олон янзын, ялгаатай оролцогч талуудын хооронд зөрчил маргаан гарсан тохиолдолд 
асуудлыг намжаах, зохицуулах зорилгоор хөндлөнгөөс оролцдог. Тодруулбал холбон 
зуучлах ур чадвар бүхий сургагч багш нь зөрчилдөөнтэй, маргаантай байгаа талуудад 
асуудлаа шийдэх хувилбар, боломжоо олж авахад нь тусалдаг. Эвлэрүүлэн зуучлах үйл 
ажиллагаа нь тодорхой үе шатуудаар хэрэгждэг.  

- Талуудын дунд маргаан, зөрчил үүссэн шалтгаан нөхцлийг тодруулах, нөлөөлж буй 
хүчин зүйлийг нарийвчлан судлах, мэдээлэл цуглуулах, нөхцөл байдлаа үнэлэх, 
маргаанд оролцогч талуудыг тодорхойлох 

- Маргаан, зөрчлийн нөхцөл байдал, шалтгааныг судалсны дараа эвлэрүүлэн 
зуучлах үйл ажиллагаа, арга хэмжээг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, үнэлэх  

- Маргаан зөрчлийг шийдэх сонголт, хувилбар шийдлийг судлах 
- Оролцогч талуудтай зөвшилцөх, нэгдсэн нэг шийдэлд хүрэх  

 

Эвлэрүүлэн холбох ур чадвар нь зөрчил маргааныг шийдэхэд чиглэсэн тусгай ур чадварыг 
эзэмшсэн байх бөгөөд бүх талуудад ашигтай хувилбараар хөндлөнгөөс оролцож асуудлыг 
шийдэхэд хувь нэмрээ оруулдаг.  
 
Оролцогч талуудын бэлтгэл  
 
REDD+ хөтөлбөрт ялгаатай, олон талуудын үр дүнтэй бүрэн оролцоог хангахад 
анхаардаг. Ялангуяа төслийн эхэн шатнаас дуустал хэнийг ч орхигдуулахгүйгээр 
оролцуулахын тулд ялгаатай оролцогч талуудын хэрэгцээ, сонирхол, нөлөөллийг тооцсон 
бэлтгэх үйл ажиллагааг үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх ёстой. Ингэхдээ бүх шатанд төсөл, 
орон нутгийн болон үндэсний түвшний засаг захиргааны байгуулагын удирдах ажилтан, 
мэргэжилтнүүд нийгмийн бүлгүүдийн тэгш оролцоо, жендэрийн асуудлыг уялдуулахын ач 
холбогдлыг ойлгож, нийгмийн бүлгүүдийн тэгш оролцоо, жендэрийн мэдрэмжтэйгээр 
төлөвлөх хэрэгжүүлэх шатанд иргэдийн оролцоог хангах, эрэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн 
чадавх нэмэгдүүлэх ялгаатай хэрэгцээг харгалздаг мэдлэг, ур чадвартай байх нь ялгаатай 
хэрэгцээтэй, ялгаатай сонирхолтой оролцогч талуудыг бэлтгэхэд давуу тал болно.  
 
Энэ төслийн хувьд орон нутгийн ойн салбарын удирдах ажилтан, мэргэжилтнүүд болон 
жендэр\нийгмийн асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүдийн дээр дурьдсан ойлголтыг 
сайжруулснаар эмэгтэйчүүд, залуучууд, угсаатан зэрэг нийгмийн орхигдсон бүлгийг 
бэлтгэх хэрэгцээг ялгаатайгаар тодорхойлж, ялгаатай зорилго, ялгаатай арга технологиор 
бэлтгэхэд анхаардаг болох юм.  
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Хичээл 8. Олон нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулах болон үр дүнгээ тайлагнах нь 

 
Хичээлийн үргэлжлэх хугацаа: 120  мин 
 
Хичээлийн зорилт: 
 

a. Олон нийт гэж хэн болох, олон нийтийн арга хэмжээ гэж юу болох, түүний өөр өөр 
шинж чанар, төрлүүд, онцлогийн талаар мэддэг болох, 

b. Олон нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулах зорилго, үнэ цэнийг ойлгох, 
c. Олон нийтийн арга хэмжээг төлөвлөх, удирдах алхмуудыг мэддэг болох, 
d. Оролцогч талуудын оролцооны үйл ажиллагааны үр дүнг мэдээлэх зорилго, ач 

холбогдлыг ойлгох, 
e. Үр дүнг тайлагнах аргачлал, арга техникийг тайлбарлах 

 
Хичээлийн хэрэглэгдэхүүн: 

- РРР танилцуулга  
- Наадаг цаас 
- Самбарын цаас 
- Самбарын үзэг 

 
Хичээлийн үйл ажиллагаа:  
 

1. Хичээлийн зорилгыг товч танилцуулна. (2 мин) 
Дараах сэдвүүдийг авч үзэх болно гэдгийг тайлбарлана.   

- Сэдэв 1: Олон нийт болон олон нийтийн арга хэмжээ, түүний олон төрөл 
хэлбэрийг тодорхойлох, олон нийтийн арга хэмжээг ямар үед зохион байгуулах нь 
ашигтай байх 
- Сэдэв 2: Олон нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулах үе шат, тэдгээрийн онцлог 

 
2. Сэдэлжүүлэх асуулт. Олон нийт гэж хэн бэ? Яагаад эдгээр хүмүүсийг олон нийт гэж 

үзэж байна вэ?  
Багш самбарын цаасан дээр оролцогчдын хариултыг бичиж чөлөөтэй ярилцана. (5 
мин) 
 

3. Танилцуулга илтгэл. ( 20 мин) 
4. Бүлгийн ажил 1 (35 мин)  
5. Танилцуулга илтгэл. (Илтгэл, слайд) ( 20 мин) 

- Сэдэв 1. Үйл ажиллагааны үр дүнгээ тайлагнахын ач холбогдол  
- Сэдэв 2: үйл ажиллагааны үр дүнгээ тайлагнах зарчим, хэлбэр, загвар   

6. Бүлгийн ажил 2 (35 мин).  
7. Хичээлийн дүгнэлт (2 мин) 

 
 
 
 
 
 
 

 
БҮЛГИЙН АЖЛЫН УДИРДАМЖ  
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Бүлгийн ажил 1. (35 мин)  
 

1. Оролцогчдыг 4-5 гишүүнтэй 4 багт хуваана. 
2. REDD + талаар мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Олон улсын Ойн өдөр болох 3 

сарын 22-нд олон нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулах төлөвлөгөө гаргана. 
Бүлгүүд нь ямар олон нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулахаа шийднэ.  

3. Бүлгүүд хэлэлцүүлгийнхээ үр дүнг самбарын цаасан дээр бичнэ. 
4. Бүлгээс нэг оролцогч нь хэлэлцүүлгийн үр дүнгээ танилцуулна. (Бүлэг бүр 3 мин) 
 
Доорх асуултанд хариулна.  

 Асуулт Хариулт 

1.  Энэ зорилгод хүрэхэд хамгийн 
тохиромжтой ямар төрлийн олон 
нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулах 
вэ? 

 

2.  Ямар алхам хийх хэрэгтэй вэ? Үүнийг 
хэн, хэрхэн удирдаж зохион байгуулах 
вэ? 

 

3.  Та ямар ур чадвар шаардлагатай вэ? 
 

 

4.  Ямар төсөв, нөөц хэрэгтэй вэ? 
 

 

5.  Хэнтэй хамтран ажиллах хэрэгтэй байна 
вэ? 

 

 
 

Бүлгийн ажил 2 (35 мин) 
 

1. Оролцогчдоос одоогийн байгаа бүлгүүддээ үлдэхийг хүснэ. 
2. 3-р сарын 21-нд Дэлхийн ойн өдрөөр REDD+-ын талаарх мэдлэгийг хэрхэн 

дээшлүүлэх талаар зохион байгуулсан арга хэмжээний үр дүнг хэрхэн мэдээлэхийг 
тодорхойлно. 

3. Бүлгүүд хэлэлцүүлгийнхээ үр дүнг самбарын цаасан дээр бичнэ. 
4. Бүлгийн нэг оролцогч нь хэлэлцүүлгийн үр дүнг танилцуулна. (Бүлэг тус бүрт 3 мин) 

 

Үзүүлэлт Агуулга 

Зорилго  

Тайлагнах үйл ажиллагаа  

Баримт, тоон мэдээлэл  

Хэнтэй хамтрах \оролцогч талууд\  

Хэзээ тайлагнах  

Хаана тайлагнах  

Тайлагнах арга хэрэгсэл  

Хэнд тайлагнах 
Үүнээс: 
- Эрэгтэй 
- Эмэгтэй 
- Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
- Өрх толгойлсон 
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- Өндөр настай 
- Бага орлоготой 

Үр дүн  

Үр дүнгийн үнэлгээ  

Төсөв   

Хариуцах эзэн  

 
 
НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ   
 

ОЛОН НИЙТИЙН АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ УР ЧАДВАР 

 
 

Эдгээр 4 багц ур чадвар олон нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулахад нэн чухал бөгөөд 
харилцан хамаарал бүхий үйлчилж байдаг.  

 
СУДЛАН, ОНОШЛОХ УР ЧАДВАР 
 

Ойн салбарын мэргэжилтнүүд аливаа асуудлыг судалж дүн шинжилгээ хийж, түүний 
талаар шинжлэх ухаанч дүгнэлт хийхэд шаардагдах мэдлэг, туршлага, дадал юм. Тэд 
мэдээллийг  найдвартай баталгаа нотолгоотой олж авахын тулд судалгаа хийх 
шаардлагатай. 
Ур чадварын бүрдэл: 

 Судалгааг зохион байгуулахад шаардагдах судалгааны хөтөлбөр, загвар 
боловсруулах  

 Мэдээлэл цуглуулах арга, техник, тэдгээрийг эзэмших 
 Мэдээллийг нэгтгэн дүгнэх 
 Мэдээлэлд шинжилгээ хийх  
 Судалгаанаас дүгнэлт, зөвлөмж гаргах  

 
ТӨЛӨВЛӨХ УР ЧАДВАР 
 

Олон нийтийн дунд зохион байгуулах арга хэмжээг нарийн уялдаа холбоо, дэс дараалал, 
залгамж чанартай явуулах, хүсэн хүлээж байгаа үр дүндээ хүрэхэд шаардагдаж буй бүхий 
л мэдлэг, туршлагын нэгдэл юм. 
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Ур чадварын бүрдэл: 
 Зорилгоо дэвшүүлэх 
 Зорилтоо тодорхойлох 
 Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гаргах 
 Тэргүүн зэргийн ач холбогдолтой зүйлсээ тодорхойлох 

 
УХУУЛАН ТАНИУЛАХ УР ЧАДВАР  

 
Ухуулан таниулах  нь бусдыг тодорхой арга замаар аливаа нэгэн үйлдэл хийхийг хүчтэй 
уриалан дуудах гэж ойлгож болно. Тиймээс хүний сэтгэхүйд нөлөөлдөг итгэн үнэмшүүлэх, 
ятган ухуулах ур чадвар нь хүнтэй ажилладаг мэргэжилтнүүдэд түлхүү хөгжсөн байдаг. 
Олон нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулахад нийгэм, жендерийн олон бүлгүүдийг үйл 
ажиллагаанд татан оролцуулах шаардлагатай. Өөрсдийн зохион байгуулж буй үйл 
ажиллагаанд оролцох сонирхолтой эсвэл сонирхолгүй хүмүүс бий. Сонирхолгүй байгаа 
хүмүүс чухам юунаас болоод оролцохгүй байгааг судлан мэдэж, тэдэнд ойлгуулан 
таниулах үйл ажиллагааг явуулахад ухуулан таниулах ур чадвар чухал үүрэгтэй. Тиймээс 
мэргэжилтэн тал бүрийн мэдлэг мэдээлэлтэй, асуудлын ул үндсийг сайтан мэдэж байж 
энэхүү ур чадвар хэрэгжинэ.   

 
ХОЛБОН ЗУУЧЛАХ УР ЧАДВАР 
 

Олон нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулахад олон байгууллага эсвэл олон янзын санаа 
оноотой хүмүүс хамтран ажиллах болдог. Тиймээс олон зөрчилт асуудал бэрхшээл 
учирдаг учраас мэргэжилтэн холбон зуучлах ур чадварыг эзэмших нь тустай.  
 
Холбон зуучлах гэдэг нь зөрчилтэй асуудалд оролцож буй хүмүүст туслах, шийдвэр 
гаргахад нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хараат бус гуравдагч талын оролцоо юм. 
Харилцан зөвшилцөх, зуучлах ажиллагааны хоорондох гол ялгаа нь хэлэлцээр хийх явцад 
оролцогч талууд өөрсдийн гэрээгээ байгуулдаг. Зуучлах явцад гуравдагч этгээд, 
зуучлагчийн тусламжтайгаар тэдэнтэй тохиролцоход нь дэмжлэг үзүүлдэг.   

Зуучлагч нь талуудын ойлголцол, хамтран ажиллахад нь тусалдаг. 
Зуучлалын онцлог: 

 Сайн дурын оролцоо 

 Зөрчилд оролцогч талуудын хооронд нүүр тулсан хэлэлцүүлэг 

 Бие биенийхээ үзэл бодлыг ойлгож, харилцан тохиролцоход нь тусалдаг 

 Бүх оролцогчид өөрсдийн үзэл бодлоо илэрхийлэх, тайлбарлах тэгш боломжууд 

 Холбогдох бүх мэдээллийг хуваалцах 

 Талуудын хооронд байгуулсан хамтын гэрээ 
 
БАГААР АЖИЛЛАХ УР ЧАДВАР 

 
Бусад хүмүүсийг хүндэтгэх, бусад хүмүүсэд туслах, бусдын тусын тулд өөрийн цаг зав, 
чадвараа, хөдөлмөрөө зориулах, бусдад энэрэнгүй сэтгэлээр хандах, зөвшин ярихаас 
үүдэн бусадтай хамтран ажиллах, баг болж ажиллах чадамж суурилдаг. Баг нь хамтын 
хэрэгцээ, сонирхол,эрмэлзлэл, зорилго, үнэт зүйл, үйл ажиллаганы арга барилын талаар 
нэгдмэл нэг ойлголт, нэг итгэл үнэмшилтэй хамтын бүтээл амжилтын төлөө бие биенээ 
дэмжин нэг зүтгэл гарган гар сэтгэл нийлсэн хүмүүсийн ажил хэрэгч нөхөрсөн нэгдэл юм.17  
 

                                                             
17

 Н.Тэгшжаргал “Багаар ажиллах эрдэм. -2009 
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Хамтын удирдлагатай багийн нийтлэг зарчим буюу нийтлэг үнэт зүйлийг дараах 
байдлаар томьёолж болно. 

1. Хамтын алсын хараа 
2. Утга учиртай зорилго 
3. Хамтаар мөрдөж баримтлах зохион байгуулалтын зарчим 
4. Харилцан хүлээх хариуцлага, хамаарлын мэдрэмж 
5. Харилцан бие бие нөхөх чадвар 
6. Багийн гишүүдийн хамтын сахилга 
7. Ажлын гүйцэтгэлд тавих өндөр шаардлага 
8. Гаршиж сайн эзэмшсэн ажлын арга барил 
9. Мөр зэрэгцсэн хамтын хүч 
10. Хамтаар өсөж хөгжих боломж зэрэг орно. 

Багаар ажиллахад дараах зүйлийг анхаарвал зохино. Үүнд: 

 Өөрийн байгууллагын онцлогт тохирсон бүтэц зохион байгуулалтын өөрчлөлт хийх 

 Багийн ахлагчийн томилгоо, сонголтыг зөв хийх 

 Багийн хөгжлийн түвшинг зөв үнэлж дүгнэх, үйл ажиллагааг нь тогтвортой байлгах 

 Багийн гишүүд нь ажил үүргийн нарийвчилсан хуваарьтай байх 

 Багийн гишүүдийн хандлагыг өөрчлөх 
 

ХАРИЛЦААНЫ УР ЧАДВАР  
 

Харилцааны ур чадвар нь бусадтай мэдээлэл солилцох, харилцан ойлголцох, харилцан 
нөлөөлөхөд шаардагдах мэдлэг, туршлага, дадлын нийлбэр юм.  

Ур чадварын бүрдэл: 
 Бусдыг сэтгэлээсээ ойлгох 
 Санаа бодлоо ойлгомжтой илэрхийлэх 
 “Би”-ийн хил хязгаар ба үл хамаарах 
 Бусдыг анхааралтай сонсох 
 Бусдын хэрэгцээтэй үед харилцах, бэлэн байх 
 Дотооддоо зөрчилгүй байх   

 
Харилцааны ур чадвар нь ажил хөдөлмөрийн үр дүнг шууд тодорхойлж чадах хүмүүстэй 
харилцах эв дүй, ур ухаан, арга барил, дадлын цогц шинж юм. Хүмүүсийн нас, боловсрол, 
соёл, сэтгэцийн хөгжлийн янз бүрийн түвшин, амьдралын болон ажил мэргэжлийн 
туршлага тэдний харилцааны ур чадварт хүчтэй нөлөөлдөг. Бие хүний харилцаанд арга 
барил, эв дүй чухал байдаг. Харилцааны арга барилын хувьд аман болон аман бус 
харилцаны хэлбэрүүдээс эхлэн нөхцөл байдалд илүүтэй зохицсон хэрэгслийг сонгон авах 
асуудал гарна. Харилцаанд орохдоо нэг талаас хувийн ашиг сонирхол, эрх ашгийг сайтар 
тунгаан үзэж түүнийг харилцагчдынхтайгаа харьцуулан зохицуулах талаар идэвхтэй 
ажиллах хэрэгтэй байдаг. Харилцааны эв дүй гэдэг нь хүн өөрийгөө бусадтай харилцах 
арга ажиллагаанд тухай бүрд нь амжилттай бэлтгэх, харилцааны үйл явцад зан байдал, 
үйл хөдлөлөө зөв ухаалгаар удирдан зохицуулах, тухайн нөхцөлд байж болох 
хувилбаруудаас хамгийн оновчтой арга барилыг сонгон авахыг хэлнэ. 

 
ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ЧАДВАР 

 
Зохион байгуулалтын ур чадвар аливаа ажлыг зохистой гүйцэтгэхээс өмнө тавигддаг 
чухал ур чадвар юм. Зохион байгуулах чадвар нь ойн салбарын мэргэжилтэн өөрийн 
ажлыг амжилттай явуулах, нийгэм, байгууллага, бүлэг, хувь хүнд байгаа нөөц боломжийг 



 

71 
 

илрүүлэн дайчлах, хөгжүүлэх, бүх оролцогч талуудын үйл ажиллагааг уялдуулахад 
шаардагдах мэдлэг, туршлага, дадал юм.   

Ур чадварын бүрдэл: 
 Үйл ажиллагаанд шаардлагатай нөөцийг илрүүлэх, дайчлах 
 Нөөцийг хувиарлах, зарцуулах 
 Үйл ажиллагааны бүрэн бүтэн, тасралтгүй чанарыг хангах 

 
Ажлаа илүү үр дүнтэй эрэмбэлж, асуудлыг шийдэх шийдлүүдийг олох, нөөц бололцоо, цаг 
хугацаагаа зохицуулж, менежмент хийснээр үйл ажиллагааны ачааллаа сайн зохицуулж 
чадна. Зохион байгуулалт, менежментийн ур чадваргүйгээр алдаа гаргах, бүтэлгүйтэх нь 
элбэг байдаг. 

 
ЦАГ ТӨЛӨВЛӨХ УР ЧАДВАР БУЮУ ЦАГИЙН МЕНЕЖМЕНТ 

 
Цаг хэмнэж, түүнийг үр ашигтай зарцуулах нь аливаа мэргэжилтний онцлог сайн тал. Үйл 
ажиллагаандаа урьдчилсан дүгнэлт өгч төлөвлөх, байгууллагын нэрийн өмнөөс бусадтай 
харилцах, хүн хүлээж авах хэлэлцээр хийх, удирдан зохион байгуулах ажилд маш их 
цагийг зарцуулдаг. Үйл ажиллагаандаа цагийг ухаалаг хувиарлахын тулд шийдвэрлэж 
буй асуудлаа хэр зэрэг чухлыг нь харгалзан ангилах шаардлагатай. Үүнд: нэн даруй авч 
үзвэл зохих хамгийн чухал асуудал, зав чөлөө гарсан үед хийж болох төдийлөн яаралтай 
бус асуудал гэх мэтээр ангилна. Хоёрдох бүлэгт жаахан хүлээзнэж болох, хойшлуулж 
болох асуудлыг хамруулж болно. 
 
Асуудлыг авч үзэх дарааллыг ийнхүү тогтоохдоо чухлыг яаралтайгаас ялгаж, зөвхөн 
яаралтай шийдвэрлэх гэсэн өрөөсгөл хандлагад автаж болохгүй. Шаардлага хангахгүй л 
бол нэгэнт хийсэн ажилтайгаа дахин зууралдаад байх хэрэггүй. Цагийг хэрхэн зарцуулж 
байгаагаа сайтар шинжилж байвал түүнийг зөв хуваарилахад тустай. Хоногийн чухам 
ямар цагт таны ажлын чадвар сайн байдгийг тогтоож энэ үедээ хамгийн адармаатай ажил 
асуудлыг сонгон авч, нарийн төлөвлөж бай. 

Цаг төлөвлөхөд  баримтлах зарчмууд 
 
Цагийг төлөвлөхдөө баримтлах зарчмууд бол үндсэн зарчим (60:40 дүрэм), ажил үүргийн 
хуваарь, бодитой төлөвлөх, уян хатан байх, цаг алдагдлаа нөхөх, бичиж төлөвлөх, 
үргэлжлэх хугацааг баримтжуулах, яаралтай ажлын дарамтыг багасгах, зэрэглэл тогтоох, 
шилжүүлэх, цаг үрэгчдээс хамгаалах, бүтээлч ажилд их цаг зарцуулах, нэг хэвийн 
ажлуудыг сайн төлөвлөх, төлөвлөгөөгөө бусдынхтай уялдуулах болно. 
 
Үндсэн зарчим /60:40-ийн дүрэм/ нь нийт ажлынхаа зөвхөн тодорхой хувийг зохион 
байгуул. Зарим тохиолдолд саатуулагч цаг идэгчид гарч болох тул та цагаа 100% 
төлөвлөж чадахгүй. Тиймээс цагаа 3 хэсэг болгон хувааж болно. Үүнд:  

 Үйл ажиллагааны 60 орчим хувь төлөвлөгддөг. 

 Үйл ажиллагааны 20 орчим хувь нь төлөвлөгддөггүй. 

 Ойролцоогоор 20 хувийг гэнэтийн үйл ажиллагаанд зарцуулдаг. 
 
ХЭЛЭЛЦЭЭР ХИЙХ УР ЧАДВАР 

 
Аливаа олон нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулахад олон нөөц, эх сурвалж, талуудын 
харилцан хамтын ажиллагааны үр дүнд биеллээ олдог. Тиймээс эдгээр олон талуудтай 
харилцан ярилцаж тохиролцох, хамтын ажиллагааг албажуулахад мэргэжилтнээс 
хэлэлцээр хийх ур чадвар шаардагдана. Хэлэлцээр хийх нь хоёр тал харилцан итгэл 
үнэмшил, итгэлцэлтэйгээр хийгддэг зүйл.  



 

72 
 

Хамтын ажиллагааны хэлэлцээр хийх үндсэн зарчим  

 ил тод байх 

 хууль тогтоомжид нийцсэн байх 

 талууд эрх тэгш байх  

 хамтын хэлэлцээрт тусгах асуудлаа чөлөөтэй сонгож хэлэлцэх  

 сайн дураараа үүрэг хүлээх 

 хүлээх хариуцлагыг тодорхой заах 
 

Хэлэлцээр хийхэд харилцаа хамгийн чухал байр суурийг эзэлдэг. Нүүр нүүрээ харж 
ярилцах нь хамгийн үр дүнтэй агаад албан болон албан бус яриа аль аль нь чухал. 
Нийтлэг ашиг сонирхол, хамтын үнэ цэнийг ойлгуулахдаа “удаан хугацааны турш”, 
“бидний ашиг сонирхол” гэсэн үгнүүдийг ашиглавал зохимжтой. Олон нийтийн арга 
хэмжээг зохион байгуулахад талууд мэдээллээ ил тод байлгах, найдвартай, итгэл даах, 
хариуцлагатай, цаг хугацаандаа хариуцаж авсан ажил үүргээ гүйцэтгэх шаардлагатай. 
 

НӨЛӨӨЛӨХ УР ЧАДВАР 
 

Олон нийтийн арга хэмжээгээр дамжуулан хувь хүн, бүлэг, олон нийтийн сайн сайхны 
төлөө нийгмийн шударга ёсыг тогтоох, үнэн мэдээллээр хангах, нийгэм жендерийн 
бүлгүүдийг үйл ажиллагаанд оролцуулах, хамгаалах, дэмжлэг үзүүлэхэд шаардагдах 
мэдлэг, чадвар, дадал мөн. 

Ур чадварын бүрдэл: 

 Нийгмийн шударга ёс, хууль дүрмийн хүрээний мэдрэмж 
 Тодорхой хүмүүст нөлөөлөх арга техник 
 Олон нийт, нийгмийн бүлгийн төлөө бодлого, хууль дүрмэнд нөлөөлөх арга, 

технологиуд 
 Байгууллага, институцад нөлөөлөх аргазүй /байгууллагын гадаад ба дотоод орчинд/ 

 
ШҮҮМЖЛЭЛТ СЭТГЭЛГЭЭНИЙ УР ЧАДВАР 
 
 Шүүмжлэлт сэтгэлгээ 
 
Шүүмжлэлт сэтгэлгээ гэдэг бол тухайн орчин нөхцлийн боломжит дутагдалтай тал буюу 
алдааг олж, асуудлыг шийдвэрлэх процесс гэсэн үг. Шүүмжлэлт сэтгэлгээ нь боломжит 
асуудлыг шийдэх бүтээлч шийдлийг олох, муу нөхцөл байдалд хурдан үнэлгээ хийх, 
томоохон системд томоохон хэв маягийг олж таних гэх мэт практик талын хязгааргүй олон 
хэрэгслүүдтэй. Шүүмжлэлт сэтгэлгээтэй хүмүүс гадаад нөлөө байхгүй бол системийг 
батлах, шинжилгээ хийх, асуудлыг шийдвэрлэх зэргээр системийг боломжит хувилбараар 
сайжруулж байдаг. 
Шүүмжлэлт сэтгэлгээ нь эргэцүүлсэн болон үндэслэсэн сэтгэлгээний үр дүнд баримтад 
анализ хийх, санааг бий болгож, цэгцлэх, санал бодлоо хамгаалах, харьцуулалт хийх, 
дүгнэлт гаргах, аргументийг үнэлэх, асуудлыг шийдвэрлэх чадварын нэгдэл юм.  

Дараах тохиолдолд шүүмжлэлт байдлаар сэтгэж, асуудлыг шийдэж чадна. Үүнд: 
 Сэтгэл хөдлөлөөс илүү учир шалтгаанд итгэх 
 Өргөн хүрээний үзэл бодол, хэтийн төлөвийг үнэлэх 
 Альтернатив тайлбаруудад нээлттэй хандах 
 Шинэ баримт нотолгоо, тайлбар, баримтыг олох 
 Мэдээллийг дахин үнэлэхэд бэлэн байх. 
 Хувийн таамаглал, мухар сүсэг, ялгаварлан гадуурхах байдлыг хойш тавих. 
 Бүх учир шалтгаант боломжуудыг бодолцож үзэх 

http://www.ascd.org/ASCD/pdf/journals/ed_lead/el_198510_ennis.pdf
http://www.paulchance.net/thinking_in_the_classroom__a_survey_of_programs_102818.htm
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 Түргэн байдлаар шүүмжлэл хийхээс зайлсхийх 
Асуудал шийдвэрлэхтэй холбоотой шүүмлжлэлт сэтгэлгээний алхмууд 

 
Асуудлыг тодорхойлох. Эхний алхам бол асуудлыг тодорхойлох. Зарим үед та асуудал 
байхгүй байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрч байгаа бол буруу ойлгосон гэсэн үг. Ийм байдал 
тохиолдож байгаа бол сайн байна. Гэхдээ та бодит асуудал байна гэдгийг тодорхойлсон 
бол яг ямар зүйл байна вэ гэдгийг тодорхойлох хэрэгтэй.  
 
Асуудлыг шинжилж, янз бүрийн өнцгөөр харах. Асуудлыг нэгэнт тодорхойлчихсон бол 
түүнийг янз бүрийн өнцгөөр харах хэрэгтэй. Түүнийг шийдвэрлэх боломжтой юу? Энэ 
асуудал бодитой юу эсвэл ажигласан зүйл үү? Та түүнийг ганцаараа шийдэж чадах уу 
эсвэл хэн нэгний тусламж хэрэгтэй юу? Заримдаа тухайн асуудлыг олон өнцгөөс бодож, 
харснаар зөв шийдвэрийг гаргаж ирэх боломжтой болдог. Түүнчлэн өргөсгөх хэрэгтэй 
харах өнцгөө нарийсгах хэрэгтэй болдог. 
 
Хэд хэдэн боломжит шийдлүүдийг шийдэж, гаргаж ирэх. Асуудлыг олон аргаар 
шийдэх боломжтой. Хэд хэдэн боломжит шийдлүүдийн жагсаалтыг бодож тунгаа. 
Санаандаа орж ирсэн зүйлсийг тэмдэглэж, жагсаалт гарган, тэдгээрийг нарийсгаж, шилдэг 
боломжуудыг үлдээнэ. Хамгийн сайн үр дүнд хүргэх хэд хэдэн хэрэгжих боломжтой 
сонголтуудтай байх нь чухал.  
 
Ямар шийдэл тухайн нөхцөл байдалд хамгийн сайн тохирч байгааг 
шийдвэрлэх. Боломжит шийдлүүдийнхээ жагсаалтыг шалгана. Янз бүрийн нөхцөл 

байдалд янз бүрийн шийдлүүд ашиглагдана. Нэг нөхцөл байдалд тохирч байгаа шийдэл 
өөр ижил төстэй нөхцөл байдалд тохирохгүй байх тохиолдол бий. Таны өмнө байгаа 
асуудалд аль нь хамгийн сайн тохирохыг тодорхойлоход цаг гарга.  
 
Үйлдэл хийх. Өөрийнхөө шийдлийг хэрэгжүүлэх. Асуудал бүхэн шийдэлтэй байна. Хэрэв 
тухайн нөхцөл байдлыг шийдвэрлэх боломжтой бол сайн. Давшгүй саад бэрхшээлтэй 
тулгарсан бол шүүмжлэлт сэтгэлгээ, асуудал шийдэх чадвараа сайжруулах боломж гэж 
харах хэрэгтэй. 
 
Шүүмжлэлт сэтгэлгээ нь ирээдүйн асуудлыг чадварлагаар зохицуулахад тусалдаг 
төдийгүй бидний амьдралын туршлагыг өргөжүүлж, ирээдүйгээ харахад ч тусалдаг.  
  
ҮР ДҮНГ МЭДЭЭЛЭХ ШИНЭ АРГА ХЭРЭГСЭЛ 
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ИНФОГРАФИК  

 
Үйл ажиллагаа, үнэлгээний өгөгдөл, мэдээлэл, мэдлэгийг товч тодорхой зураглалаар 
харуулдаг дүрслэл юм. Эдгээр нь графикийг хэрэглэн хүний харааны системийн хэв маяг 
чиг хандлагыг ойлгох чадварыг сайжруулдаг. https://mn.wikipedia.org/wiki 
 
Мэдээллийн дүрсжүүлэлт, өгөгдлийн дүрсжүүлэлт, статистикийн график, мэдээллийн 
загварууд нь үүнтэй төстэй. Инфографик сүүлийн жилүүдэд дийлэнх хүмүүсийг хамардаг 
болсон ба бусад дүрслэлийг бодвол уншигчдын мэдлэгээс бага хамаардаг.  

Инфографикийг ашиглан үр дүнгээ мэдээлэх нь олон талын ач холбогдолтой. Үүнд: 

 Хүмүүсийн анхаарлыг аргачлал, график болон бусад зүйлсээс илүү агуулгад татах 

 Хэлэх гэсэн зүйлээсээ гажуудахаас зайлсхийх 

 Жижиг хэсэгт олон тоо бичих 

 Өгөгдлүүдийг уялдаа холбоотой байлгах 

 Олон өгөгдөлийг харьцуулах боломж бий болгох 

 Өгөгдлийг үе шаттайгаар харуулах 

 Шалтгаан, судалгаа, тооцоолол, чимэглэл зэргийг өгөгдөлтэй уялдуулах 
 
Сүүлийн жилүүдэд ашиглахад хялбар, хямд хэрэглүүрүүд бий болохын хэрээр 
инфографикийг хэрэглэх нь түгээмэл болж байна. Facebook, Twitter-ээр л гэхэд зураг, линк 
ч биш инфографикууд ихээр үзэгдэх болсон. Сонин, сэтгүүлд инфографикийг цаг агаарын 
мэдээ, газрын зураг, газар төлөвлөлт болон статистик мэдээлэл хүргэх зорилгоор 
ашиглаж байна. Түүнчлэн The Way Things Work зэрэг зөвхөн инфографикаас бүтсэн 
номууд ч бий. 
Судлаач Edward Tufte график үзүүлэлтийн зорилгыг дараах байдлаар тодорхойлжээ.  

 Датаг харуулах  

 Үзэгчийг гол мөн чанарт хөтлөх, түүнээс биш графикийг хийсэн арга, технологид 
өөр бусад зүйлд хөтлөхгүй байх  

 Датагаар өгөх мэдээллийг гажуудуулахаас зайлсхийх  

 Их хэмжээний тоон мэдээллийг бага зайд өгөх  

 Том хэмжээний датаг уялдаа холбоотой, цэгцтэй өгөх  

 Олон хэсэг мэдээллийг үзэхэд нүд ядраахгүй байлгах  

 Тодорхой тайлбар, чимэг, хүснэгтээр ялгах 

https://mn.wikipedia.org/wiki
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Хураангуй байлгах. Нэг л санааг тодорхой гаргахын тулд инфографикийг төлөвлөнө. Энэ 
нь эрдэм шинжилгээний бичиг баримт биш тул уншигч нарийн мэдээллийг ухаад байхгүй. 
Гэхдээ ингэснээр үй олон тоог дүрслэх биш нийтлэлийн аль нэг санааг график 
илэрхийлэнэ. Тиймээс өөр баримт нэмэх зэргээр инфографик дангаар байсан ч мэдээлэл 
өгөхүйц байлгана. 
 
Дүрслэл. Инфографик дуусч, хүнд харуулахад ямар болох вэ гэдгийг бодож графикийн 

дизайнаа төлөвлөнө. Ихэнх вэб сайт график дээр дарж үзэх сонголтыг хийсэн байдаг нь 
алдаа юм. График нийтлэлтэй зэрэгцэж хүлээн авагчид хүрэх ёстой. Хэдийгээр нэмж 
дараад тухтай үзэх нь буруу биш ч, нийтлэлийг унших явцдаа графикт юу байгааг 
ойлгосон байх нь чухал юм. Харин тусад нь хийсэн графикийг цааш шейр хийж түгээх 
зэрэг боломжтой байвал жинхэнэ давуу тал болно. 
 
Ойлгомжтой.  Дата мэдээлэл ба тайлбарыг зохимжтой зөв өгөхгүй бол уншигч ойлгоход 
төвөгтэй, их цаг зарцуулах болно. Энэ тохиолдолд инфографик хийсний ач холбогдол үгүй 
болно. Шууд харахад ил, ойлгомжтой байна гэж үгүй. Уншигчийн нүд дээрээс доош, урагш 
хойш графикийг даган уншина. Гагцхүү энэ нь учир утгатай, ойлгомжтой тайлбартай байх 
ёстой. 
 
Ил тод байх. Инфографик хүлээн авагчийг буруу дүгнэлтэд хөтөлж мэднэ. Тиймээс 
мэдээллийн эх сурвалжаа дурьдаж, мэдээллийг дэлгэрүүлж авах бол хааш хандах линк, 
холбоо барих мэдээллийг үргэлж хавсаргана. Зарим мэдээлэлд шууд хүснэгт, статистик 
мэдээллийг эхээр нь харах холбоосыг оруулсан байх нь бий. 
 
Өөр шийдэл эрэлхийлэх. Боломж л байвал багана, шугаман болон дугуй графикаас 
зайлсхийнэ. Аль болох шинэлэг өөр хэлбэрийг хайж, бусад графикуудыг анхааралтай 
ажигла. 
 
Тодорхой байх Геометр дүрслэл ашиглахдаа харьцаануудаа сайн бодоорой. Олон янзын 
дүрс, хэлбэр ашиглахдаа тэдгээрийн хэмжээс нь хоорондоо хэрхэн зохицож байгааг 
шалгах хэрэгтэй. 
 
Сонирхолтой байлгах. Зураг, бусад элементийг ашигла Фото зураг болон бусад 
дүрслэлүүд инфографикийг улам сонирхолтой гол нь ойлгомжтой болгодог. Доорх жишээ 
нь хэдийгээр баганан дүрслэлтэй боловч логог байрлуулснаар уншигч ойлгоход 
харьцангуй дөхөм болгож байгаа юм. 
 
Олон төрлийн илэрхийлэмж ашиглахаас битгий санаа зовох. Дата мэдээллээ 
илэрхийлэх тохиромжтой дүрслэлийг ол. Хэрэв улс орнуудын тухайд бол газрын зураг 
байж болно зэргээр. Түүнчлэн нэг инфографикт олон дүрслэл ашиглахаас зовох хэрэггүй.  

 
ФОТО ЗУРАГ 
 

Үр дүнг тайлагнахдаа фото зургийг оруулах нь хүмүүст илүү төсөөллийг бий болгох, 
сонирхолтой болгох ач холбогдолтой юм. Байгууллагаас зохион байгуулж буй үйл 
ажиллагаа, үйл явдлуудын зургийг оролцогч талууд, сайн дурынхан, иргэд, олон нийтийг 
багтааж авна. Зарим зургуудыг ашиглах зөвшөөрлийг холбогдох хүмүүсээс авах ёстой. 
Фото зургийн цуглуулгаар үр дүнг мэдээлэхдээ хар цагаан эсвэл өнгөт зургуудыг аль 
алийг ашиглаж болно. Мөн зэрэгцээд зогсож буй эсвэл сууж байгаа хүмүүсээс гадна 
үйлдэл, үйл ажиллагааг илэрхийлсэн зургуудыг оруулах нь илүү сонирхолтой байдаг.  

Зургуудын сонголтыг хийхдээ: 
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 том, дунд, жижиг 

 өнгөт ба хар цагаан 

 сэдэвчлэх 

 зургийн он цаг хугацааг харгалзах 
 
ВИДЕО БИЧЛЭГ 
 

Үйл ажиллагаа, үнэлгээний үр дүнг олон янзын аргаар үр дүнтэй хуваалцахын тулд видеог 
ашиглаж болно. 

Видер бичлэг хийхэд анхаарах санаа нь: 

 Үнэлгээний үр дүнг мэдээлэхдээ оролцогч талууд, нийгэм болон жендэрийн 
бүлгүүдийн оролцооны талаарх видео бичлэгийг оруулах.  

 Үр дүнгийнхээ онцлох үйл явдлуудыг хуваалцсан видео бичлэгийг бий болгох  

 Үйл явц, үр дүнгийн мэдээлэлд уулзалт, судалгаа, үйл ажиллагааг төлөвлөх, 
арга хэмжээ зэргийн видео бичлэг хийх  

 Үйл ажиллагааны үнэлгээний талаарх видеонуудыг Facebook, Твиттер, вебсайт 
дээрээ оруулах 

 
Видео мэдээлэлд зориулсан эх бичвэр бэлтгэх, эсвэл өөрөө видео хийх түүнийг эх бичвэр, 
зураг, холбоосоор баяжуулах гэхчлэн янз бүрээр видеотой ажиллаж болно. Вэб сайтад 
тэдгээрийг байрлуулснаар хэрэглэгч сэтгэгдэл үлдээх, цааш хуваалцах гэхчлэн нэгэн 
төрлийн харилцаа үүсч байгаа юм. Мөн тухайн сувгийг интернэтээр дагаснаар (follow, 
subscribe) шинэ бичлэг хэзээ орохыг хүлээж суух биш орсон даруйд үзэх боломжийг 
олгодог. 
 
Дижитал видео камер, компьютер ба эвлүүлгийн програмын тусламжтайгаар эцсийн 
бүтээл бий болно. Мөн гар утас эсвэл Flip, Kodak Zi цуврал гэхчлэн жижиг оврын 
хэрэгслүүдээр видео хийхийг үгүйсгэхгүй. Хэрэв утсаар авах бол дүрсний нягтрал, цэнэг 
барих чадвар, интернэт холбогдох боломжоо тооцоолох хэрэгтэй. 
 
Интернэтэд тавихад зориулсан видео бичлэг хийхэд хүний яриаг ялгаж оруулах 
микрофонтой байх нь чухал. Харин студийн ярилцлагад энгэрийн микрофон ашиглах 
хэрэгтэй. 
 
Эвлүүлгийн програмууд Windows Movie Maker, iMovie, Final Cut Pro, Final Cut Express, Avid 
Media Composer, Adobe Premiere зэрэг олон янзын програм байдаг. Эхлэн суралцахад 
Windows Movie Maker, iMovie зэрэг үйлдлийн системийн нэмэлт үнэгүй програмууд 
ашиглахад хялбар юм.  
 
Видео санаанууд ба төлөвлөгөөг аваад үзвэл хэрэв видео хийх ямар нэг санаа төрсөн бол 
энийг хэн, яагаад үзэх вэ гэдэг асуулт тавьж үзнэ.  

• Агуулгад тохирох дүрсүүдээ яаж цуглуулах, юу юу байснаар санаа чинь гүйцэлдэх 
вэ?  

Видео бичлэг хийхийн өмнө дараах зүйлсийг бодож үзэх хэрэгтэй. Үүнд:  
• Видео юуны тухай вэ?  
• Бүх бичлэгээ өөрөө авч чадах уу?  
• Бүх хэрэгслүүд бэлэн үү? Шалгаж үзсэн үү?  
• Хаашаа явж, ямар дүрс авах вэ? Яаж явах, цаг агаар, аюулгүй байдал, гэрэлтүүлэг, 

орчин нөхцөл нь ямар вэ?  
• Ярилцах хүнтэйгээ цаг тохирсон уу? Зөвшөөрөл авсан уу? Судалгаа хийсэн үү? 



 

77 
 

• Хүүхдээс яриа авах бол асран хамгаалагчийн зөвшөөрлийг авсан уу? 
 
БЛОГ 

 
Блог нь интернет дээрх веб сайт, заримдаа веб сайтын хэсгийг хэлдэг. Эхэн үед өөрсдийн 
ажил амьдралын тухай өдрийн тэмдэглэл, тусгай сэдэв гэх мэт хэлбэртэйгээр он цаг 
дарааллын нарийвчлалтайгаар үзүүлдэг хувийн тэмдэглэл хэлбэртэй вэб сайтууд байсан 
бол одоо маш олон хэлбэрээр маш том хэмжээний веб сайтуудыг ч блог хэмээх 
ухагдахуунд багтаан авч үзэж байна. Блогт ихэвчлэн сэтгэгдэл бичих боломжтой байдаг 
бөгөөд үүгээр дамжуулан блогийн мэдээлэлд чөлөөтэй саналаа өгөх, харилцах боломж 
олгодог нь блогийн нэгэн том давуу тал болдог. Блогт үйл ажиллагааны үр дүнг  
байрлуулах нь хүмүүсийн санал сэтгэгдлийг чөлөөтэй авах боломжтой байдаг.  
 
Блогийг олон талаас нь харж янз бүрийн тодорхойлолт өгч болно энгийнээр вэб сайтын 
нэгэн төрөл гэж ойлгож болно. Хамгийн гол нь үнэгүй, ашиглахад маш хялбар тул хүссэн 
хүн бүрт интернэт орчинд өөрийн хувийн талбарыг үүсгэн түүнийгээ өөрийн хүссэнээр 
баяжуулах боломжийг олгодогоороо давуу талтай. 
 
Блогийг үзэл бодлоо илэрхийлэх, бусадтай санал солилцох, мэдлэг мэдээлэлээ 
хуваалцах, бизнесээ өргөжүүлэх, сонирхолоо хөгжүүлэх, сонирхол нэгтэй найз нөхөдтэй 
болох гэх мэтчилэн бүхий л зорилгоор ашиглах боломжтой. Та текст, зураг, холбоос, 
видео гэх мэтчилэн обьектуудыг ашиглан блогоо өөрийн хүссэнээр хөгжүүлэх боломжтой.  
Блог нь хүнд үзэл бодлоо хэнээс ч, юунаас ч хараат бусаар илэрхийлэх боломжийг 
олгодогоороо нэг талаас иргэний сэтгүүл зүйн чөлөөт цахим индэр юм. Мэдлэгээ 
хуваалцах, бичигч уншигч хоёрын хооронд тодорхой эргэх холбоо бүхий харилцааг 
үүсгэдэг гэдэг утгаараа маш их боломжуудыг эргээд бий болгож байдаг. 
 
Хувь хүмүүс ихэвчилэн үзэл бодлоо илэрхийлэх, бусадтай санал солилцох, мэдлэгээ 
хуваалцах,  өөрийгөө нээх, илэрхийлэх, сонирхолоо хөгжүүлэх, танил найз нөхдийн 
хүрээгээ тэлэх, өдрийн тэмдэглэл хөтлөх, эргэн санах, чөлөөт цагаа зөв боловсон 
өнгөрүүлэх зорилгоор ашигладаг. Ихэнхи блогчид блогийн амжилтаасаа болон 
бичлэгээсээ хувийн сэтгэл ханамжаа авч байдаг гэсэн судалгаа байдаг. 
 
Аливаа байгууллага хэрэглэгчидтэйгээ ойр байх, нийтэд хүлээн зөвшөөрөгдөх, албан 
болон албан бус мэдлэг мэдээлэлийг түгээх, хэрэглэгчээ чадавхижуулах, байгууллагын 
вэб сайтын оронд мэдээлэл хүргэх зорилгоор ашиглах бүрэн боломжтой. 
 

ПИНТЕРЕСТ 
 

Пинтерест нь “сонирхолтой зарлалын самбар” гэсэн утгыг илэрхийлдэг. Пинтерест бол 
зураг хуваалцах вэбсайт бөгөөд ингэснээр үнэлгээтэй холбоотой зургуудыг хуваалцах 
боломжтой. (Энэ нь зураг, график дүрслэл, видеог болон инфографийг багтааж болно). 

 Үйл ажиллагааны явцад авсан зургийг Pinterest-ийг ашиглаж тавьж болно. 
Төлөвлөсөн, цуглуулсан, дүн шинжилгээ хийсэн өгөгдөл, үйлдэл, бичлэг, зургуудыг 
сонирхогч талуудтай хуваалцаж, тэднийг урамшуулан дэмжиж болно. 

 Үнэлгээний үр дүнг Pinterest дээр ямар нэгэн ишлэл, зураг, эсвэл мэдээллээ 
хуваалцаж болно. 

 
ТҮҮХ ТУРШЛАГАА ЯРИХ 
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Үнэлгээний өгөгдлийг нэгтгэн дүгнэсэн бидний өдөр тутам сонсгож байгаа яриа, ялалт, эр 
зориг, тэсвэр тэвчээрийн түүхтэй нэгтгэх нь байгууллагынхаа үр нөлөөг дээшлүүлэх 
хамгийн хүчирхэг арга юм. Инфографик болон пинтерестийг ашиглан байгууллагын үйл 
ажиллагааны үр дүнг түүх туршлагаараа баяжуулан оруулах нь  хүчтэй нөлөө үзүүлэхүйц 
мэдээлэл болно.  
Түүх ярих бүрэлдэхүүн хэсгүүд: 

1. Сонирхолтой нэр (Хүмүүсийн сонирхлыг төрүүлэхийн тулд өвөрмөц нэр өгөх 
хэрэгтэй. Түүхийн нэрийг сонсоод л цааш нь яасан бол гэсэн асуулт төрж байх ёстой.) 

2. Бүтэц (Түүхээ ярих нь зүй зохистой бүтэцтэй бол цаг хугацааны хувьд илүү 
хялбар, илүү хэмнэлттэй байдаг. Түүхийг зөв ярих нь эхлэл, өрнөл, төгсгөл гэсэн гурван 
хэсгээс бүтнэ.) 

3. Үйл явдал (баримт нотолгоо бүхий үйл явдлыг сонирхолтой, логик дэс дарааллын 
дагуу ярьна.) 

4. Вербаль болон вербаль биш арга (аман ярианы аргыг дохио зангаа, нүүр гарын 
өөрчлөлттэй хослуулан ярих нь илүү сонирхолтой болдог.) 
 
Гүнзгийрүүлэн судлах эх сурвалж: 
1. Н.Тэгшжаргал “Багаар ажиллах эрдэм. УБ. 2009 
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Модуль 5.  Жендэрийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулсан 

талуудын оролцоог хангах үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх нь  
 

Хичээл 9. Үр дүнг хянах, үнэлэх нь 

 
Зорилго: 
 

– Оролцооны хяналт шинжилгээ, үнэлгээ болон  түүний үндсэн зарчмуудыг ойлгох. 
– Оролцооны хяналт шинжилгээ, үнэлгээний үйл ажиллагаанд нийгмийн оролцоо, 

жендэрийн мэдрэмжтэй байдлыг хэрхэн яаж нэгтгэх талаар ойлгох. 
– Оролцооны хяналт шинжилгээ, үнэлгээний арга, техникийг тайлбарлах. 

 
Үргэлжлэх хугацаа: 60 мин 

 
Хичээлийн зорилт:  

a. Оролцооны хяналт шинжилгээ, үнэлгээ гэж юу вэ гэдгийг ойлгох 
b. Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний үйл ажиллагаанд нийгмийн оролцоог хангасан, 

жендэрийн мэдрэмжтэй хандлагыг хэрхэн харгалзах талаар ойлгох 
C. Оролцооны хяналт шинжилгээ, үнэлгээний арга, техник, зарчмуудыг мэдэх 

 
 
Хичээлийн хэрэглэгдэхүүн: 

- РРР танилцуулга  
- Наадаг цаас 
- Самбарын  цаас 
- Самбарын үзэг 

 
Хичээлийн үйл ажиллагаа: 
 
1. Хичээлийн зорилгыг товч танилцуулна. (3 мин)  

 
2. Танилцуулга илтгэл. (20 мин) 

- Сэдэв 1: Оролцогч талуудын оролцооны үр дүнг үнэлэх оролцооны хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээний зорилго, үе шат 

- Сэдэв 2: Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний үйл ажиллагаанд нийгмийн оролцоог 
хангасан, жендэрийн мэдрэмжтэй асуудлыг хэрхэн тусгах 

- Сэдэв 3: Оролцооны хяналт шинжилгээ, үнэлгээний мэдээлэл цуглуулах арга 
- Сэдэв 3: Оролцооны хяналт шинжилгээ үнэлгээний мэдээллийг боловсруулах  

 
3. Бүлгийн ажил (35 мин)   
4. Хичээлийн дүгнэлт (2 мин) 

 
 

БҮЛГИЙН АЖЛЫН УДИРДАМЖ  
 

Бүлгийн ажил 1 (35 мин)   
1. Оролцогчдоос одоогийн байгаа бүлгүүддээ үлдэхийг хүснэ. 
2. 3-р сарын 21-нд Дэлхийн ойн өдрөөр REDD + -ын талаарх мэдлэгийг хэрхэн 

дээшлүүлэх талаар зохион байгуулсан арга хэмжээнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээг 
доорх шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд хийнэ үү.  
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3. Бүлгүүд гол санаагаа самбарын цаасан дээр бичнэ. 
4. Бүлгийн нэг оролцогч нь хэлэлцүүлгийн үр дүнг танилцуулна. (баг бүр 5 мин) 
 

 Шалгуур үзүүлэлтүүд Үнэлгээний асуултууд 
бичих 

1.   Иргэдэд  сурталчлах, энэ талаарх мэдээллийг иргэд, 
байгууллага  чөлөөтэй авах нөхцлийг хангасан эсэх 

  

2.   Сурталчилгааны материалыг иргэд, байгууллага, 
албан хаагчдад түгээсэн эсэх 

  

3.   Олон нийтэд танилцуулах, сонирхогч бүлгүүдтэй 
харилцан санал солилцсон эсэх 

  

4.  Олон нийтийн арга хэмжээ зорилгодоо хүрсэн эсэх   

5.   Олон нийтийн арга хэмжээнд иргэдийн оролцоо ямар 
байсан бэ? 

  

6.   Үүнээс: доорх бүлгүүдийн оролцоо ямар байв? 
- Эрэгтэй                                          -Өрх 

толгойлсон 
- Эмэгтэй                                          -Хөгжлийн 

бэрхшээлтэй 
- Өндөр настай                               -Залуучууд 
- Бага орлоготой 

  

7.  Олон нийтийн арга хэмжээний үеэр нийгэм, 
жендерийн бүлгүүдийн санал бодлыг сонссон эсэх 

  

8.   Олон нийтийн арга хэмжээ нь REDD + талаар 
мэдлэгийг дээшлүүлсэн эсэх  

  

9.   Олон нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулагчийн ур 
чадвар ямар байв?  

  

10.   Олон нийтийн арга хэмжээний талаар тайлагнасан 
эсэх 

  

11.  Төсвийн  мэдээлэл олон нийтэд нээлттэй эсэх    

12.   Олон нийтийн арга хэмжээний талаарх олон нийтийн 
үнэлгээ 
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 НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ 
 
ФОКУС БҮЛГИЙН ЯРИЛЦЛАГА 
 
XX зууны дунд үед анх хэрэглэгдсэн арга бөгөөд 1941 онд Америкийн социологичид Р. 
Мертон, П.Лазарсфельд нар радиогийн нэвтрүүлгүүд ард иргэдэд хэрхэн нөлөөлж байгааг 
судлах үүднээс хэрэглэсэн. 1944 онд Р.Мертон,  М.Фиске, П.Кендалл нар «The focused 
interview» сурах бичгээ гаргасан. 
 
ФБЯ нь нийгмийн судалгааны чанарын арга юм. Тухайн сэдвээр чиглүүлэгчтэй нэгэн 
тодорхой бүлэг хүн ярилцана. Ярилцлага нь тодорхой сэдвийн дагуу урьдчилан бэлдсэн 
удирдамж, асуултуудын дагуу явагдаж мэдээлэл цуглуулна. ФБЯ нь бүлгийн мэдлэг, үзэл 
санаа, үнэт зүйлс, итгэл, хандлага зэргийг илрүүлэх зорилготой. 
 
ФБЯ хийхдээ зорилгоо тодорхойлох, оролцогчдыг сонгох, төлөвлөгөө боловсруулах, 
шаардагдах нөөц боломжийг тооцоолох, хөтөлбөр/удирдамж гаргах зэргээс эхлэнэ. Фокус 
бүлгийг хэрхэн удирдахдаа танилцуулга хийх, дүрэм журмаа тохирох, асуулт, хариултаар 
хэлэлцүүлэг явагдах талаар танилцуулга хийнэ. 
 
Фокус бүлгийн ярилцлага нь эхлэл, өрнөл, төгсгөл гэж үе шаттай явагддаг. ФБЯ-ын эхлэл 
үе шатанд оролцож байгаа хүмүүст талархал илэрхийлж, модератор буюу чиглүүлэгч 
өөрийгөө болон тэмдэглэл хөтлөгчийг танилцуулна. Дараа нь оролцогч бүр өөрийгөө 
танилцуулна.  
 
Фокус бүлгийн ярилцлага эхлэхээс өмнө чиглүүлэгч дүрмээ тайлбарлана. Үүнд: үзэл 
бодлоо нээлттэй, чөлөөтэй илэрхийлэх, цуварч ярилцах, мэдээлэл болгон үнэтэй, ямар ч 
мэдээлэл буруугүй, бусад оролцогчдыг хүндлэх, хэлэлцүүлгийг аудио болон видео бичлэг 
хийж болох эсэх талаар тохиролцох, хэлэлцүүлгийн хувийн нууцыг задруулахгүй 
найдвартай байдлыг онцлон тэмдэглэх, хэлэлцүүлгийн явцад гар утсаа унтраах, орж 
гарахгүй байх талаар анхааруулна.  
 
Фокус бүлгийн ярилцлага эхлүүлэхдээ ерөнхий асуултаар эхлээд цааш асуултыг 
нарийвчлан гүнзгийрүүлж тавина. Ярилцлагыг гол сэдвийн хүрээнд хөтлөн явуулна. Мөн 
гол асуултуудаас дүгнэх асуулт руу оруулж  ярилцлагыг дуусгана. Төгсгөлд нь 
оролцогчдоос хэлэлцүүлгийн талаарх санал бодлыг нь авч, чиглүүлэгч ярилцлагын 
талаар дүгнэн саналаа хэлнэ. Төгсгөлд нь  талархалаа илэрхийлнэ. 
 
Фокус бүлгийн ярилцлага хийх бэлтгэл ажлыг хангахдаа: 

 Оролцогчдын сонгох: энэ нь зан чанар харилцан адилгүй, нийгэм эдийн засаг, хүн 
ам зүйн болон боловсролын нөхцөл байдлыг харгалзах, оролцогчид бие биенээ 
танихгүй байх 

 Оролцогчдын тооны хязгаар /8-12 хүн байна/ Ижил төрлийн шинж чанартай 
оролцогч (нас, хүйс, ажил төрөл, боловсрол, орлого, нийгэмд эзлэх байр суурь гм) 
байна. 

 Оролцогчдод ерөнхий сэдвийг танилцуулж, ярилцлагад оролцох эсэхээ шийдэх 

 Удирдамжийг бэлтгэх 

 Бусад бүхий л бэлтгэл ажил 

 Саад болохооргүй, хөндлөнгөөс оролцох хүнгүй тайван газар; 

 Хүмүүс тойрон тухалж суухад хангалттай зайтай, тэдний хоорондох зайд саад 
болох ширээгүй байх; 
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Фокус бүлгийн ярилцлагын тогтсон хугацаа нь ихэвчлэн нэгээс доошгүй, хоёр цагаас 
дээшгүй үргэлжилнэ. Судалгааг ур чадвар бүхий чиглүүлэгч, наад зах нь нэг чадварлаг 
тэмдэглэл хөтлөгч гүйцэтгэнэ. Модератор нь оролцогчдыг нээлттэй чөлөөтэй яриулах, хүн 
бүрийн идэвхтэй оролцоог дэмжих, ярилцлагыг ерөнхийд нь хянаж ажиглан цөөн хэдэн 
хүн давамгайлахаас сэргийлэх, багасгах, хүмүүсийн сэтгэл хөдлөл, түүний дотор түгшүүр 
гуниг, эсвэл бүлгийн гишүүдийн дунд санал зөрөлдөөн гарах тохиолдолд зохицуулах 
бэлтгэлтэй байх шаардлагатай. 

Модераторын хувьд анхаарах санамжууд: 

 Өмнө нь судалгаа хийж байсан туршлагатай байх 

 Бүлгийн үйл явцыг мэддэг, өөртөө итгэлтэй байх 

 Бүлгийн үйл ажиллагааг бага зэргээр, үл ажиглагдахаар залан удирдах чадвартай 
байх 

 Бүлгийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах чадвартай байх 

 Цаг нарийн барьдаг байх 

 Бусдыг сайн сонсдог байх 

 Бичгийн болон ярианы чадвар сайтай байх 

 Хүмүүстэй зөв харилцах 

 Наргианч хөгжилтэй байх 

 Модератор ба модераторын туслахууд сэтгэл санааны хувьд бэлтгэлтэй байх 

 Энгийн байх 

 Энгийн бодох 

 Бусдаас суралцах  

 Ярихын оронд сонсох 

 Ухуулахын оронд ойлгох 

 Ярилцлагыг эхлүүлэх, өрнүүлэх, дэмжих 

 Санаатайгаар хэсэг дуугүй байх, ярилцлагыг өрнүүлэх 

 Оролцогчдын санал дүгнэлтэд хариу өгөх 

 Респондент бүрийн өгсөн мэдээллийн нууцлал, найдвартай байдалд онцгой 
анхаарах 

Фокус бүлгийн ярилцлагын үед хориглох үйлдлүүд 
 Асуултыг хүн бүрээс асуухгүй байх; 
 Хариултыг өөрөө санал болгох; 
 Хувийн бодлоо хэлэх, тулгах; 
 Хариултыг буруу зөв хэмээн үнэлэх; 
 Өөрөө мэргэжилтэн эсвэл багш мэт биеэ авч явах; 
 Оролцогчдыг хооронд нь сөргүүлэх эсвэл тэдний хэлснийг залруулах; 
 Оролцогчидтой ярьж байхдаа захирах, эсвэл ивээлдээ авч буй мэт хандах. 

 
ФБЯ нь маш уян хатан, хүмүүсийн хоорондын харилцааг ажиглах, бусдын илэрхийлж буй 
санаа оноо, дадлага туршлага, хандлагыг ойлгох, үр дүнг тэр дор нь харах боломжтой, 
том хэмжээний эх олонлогоос харьцангуй бага түүвэр авах, харьцангуй бага зардалтай, 
оролцогчид бие биетэйгээ болон судлаачтай нэг түвшинд харилцдагаараа давуу талтай.  
 
ФБЯ нь бусад төрлийн ярилцлага шиг нарийвчилсан мэдээлэл авч чаддаггүй, урт 
хугацаанд хийгддэг судалгаа шиг ажиглалтын дэлгэрэнгүй мэдээлэл цуглуулж 
чаддаггүйгаараа сул талтай. 
 
АНКЕТЫН АСУУЛГЫН АРГА 
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Судалгаанд хамрагдагсдын санал бодол, харьцаа, үнэлэмж, шалтгаан, дадал, хандлага 
зэрэг субъектив хандлагатай холбоотой шинж чанаруудыг мэдэх, тодруулах зорилго бүхий 
судалгааны аргын нэг төрлийг анкетын асуулга гэж нэрлэнэ.  
 
Асуултыг анкетын, аман асуулга гэж хоёр ангилдаг. Анкетын асуулгад бусад судалгааны 
нэгэн адил асуултаа зөв, оновчтой боловсруулах, судалгааны объект, судлагдахууныг 
сонгох, зорилго ба зорилтуудыг тодорхойлох, ойлголтуудыг тайлбарлах, хөтөлбөр 
боловсруулах, шалгуур, аргуудыг тогтоох зэрэг олон шаардлага тавигддаг.  
 
Анкетын асуулгад тавигдах гол шаардлагын нэг бол шинжлэх ухааны үндэстэй хийгдсэн, 
асуултын зорилгод яв цав нийцсэн байх явдал юм. Мөн зориулж буй хүлээн авагчдын 
онцлогийг маш нарийн харгалзан үзсэн, товч тодорхой, хүртээмжтэй, энгийн байх 
шаардлагатай. Анкетын асуулга нь судалгааны зорилго, ач холбогдол, хариулт өгөх арга, 
буцаах хугацаа зэргийг тодорхой тайлбарласан оршил хэсэг, дараа нь асуултууд нь 
эхлээд энгийнээс хүнд руу чиглэгдсэн хамгийн хүнд асуудлыг дунд нь оруулсан үндсэн 
хэсэг, төгсгөл хэсэг нь тухайн хүний өөрийн талаар мэдээлэл авахад чиглэгдсэн энгийн 
асуултуудыг багтаасан байдаг.  
 
Анкетэд хаалттай, нээлттэй, хагас нээлттэй асуултуудыг ашигладаг. Хагас нээлттэй 
асуултууд өгөгдсөн хариултаас сонголт хийх эсвэл өөр саналыг нэмж бичихийг шаардсан 
шинжтэй юм.  
 
Мөн асуултууд эзэн биетэй ба эзэн биегүй, шууд ба дам, үндсэн ба хяналтын, төслийн 
шинжтэй байж болно. Төслийн шижтэй асуулт гэдэг нь тодорхой нэг тохиолдлыг өгч, энэ 
талаар өөрийн саналыг илэрхийлэхийг хүссэн асуулт юм. Энэ нь асуулгад хамрагдагч 
ямар нэгэн сэтгэл зүйн бэрхшээлээс зайлсхийхэд туслахын хамт заримдаа анкетыг улам 
сонирхолтой болгодог. Мөн зарим тохиолдолд алтернатив буюу эсрэг тэсрэг хоёр 
асуултын аль нэгийг сонгох зорилготой асуултыг оруулсан байдаг. 

 
ГАНЦААРЧИЛСАН ЯРИЛЦЛАГА  
 

Ганцаарчилсан ярилцлага нь судлаач оролцогчтой шууд харилцаж, түүний үзэл бодол, 
хүсэл эрмэлзэл, юмс үзэгдлийн тухай хувийн санаа бодол, үнэлэлт, дүгнэлтийн талаар 
мэдээлэл цуглуулдаг шинжлэх ухааны судалгааны түгээмэл аргын нэг юм.  
 
Ганцаарчилсан ярилцлагын аргын давуу тал нь чухал үнэ цэнэтэй баримт мэдээллийг 
цуглуулах, шинэ холбоо хамаарал чиг хандлага үзэл санааг илрүүлэх, тухайн нөхцөлд 
тохируулан асуултаа өөрчилж болох, сонирхолтой хариултыг гүнзгийрүүлж тодруулах 
замаар асуултаа лавшруулах боломжтой. 
 
Ганцаарчилсан ярилцлагын аргын сул тал нь судлаачаас харилцааны соёл, эв дүй, ур 
чадвар, туршлага, сэтгэл зүйн бэлтгэл, мэдлэгийг нэлээдгүй шаардахаас гадна цаг 
хугацаа, хөдөлмөр их зарцуулах, үр дүнг боловсруулахад харьцангуй их хүч зарцуулах, 
хяналт тавих, жолоодох, үргэлжлүүлэх, дуусгах ур чадварыг түлхүү шаарддагт оршино. 

- Урьдчилан төлөвлөсөн төлөвлөгөө, аргачлалын дагуу явагддаг 
- Тусгайлан бэлтгэсэн асуултуудаар чиглүүлэн хөтөлж явуулдаг 
- Шууд нүүр тулан харилцаж, мэдээлэл солилцдог 
- Ярилцагч ярилцах явцдаа оролцогчийн яриаг чиглүүлэх, тандах, сорих болон 

нэмэлт асуулт тавих боломжтой байдаг 
- Ярилцлагын арга судлаачаас хүнтэй харьцах эв дүй, ур чадвар, дадлага, туршлага 

шаарддаг 
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- Оролцогчийн сэтгэл зүйн байдал, ярианы хандлагыг ажиглаж мэдрэх, тэмдэглэж 
авах боломжтой зэрэг юм. 
 

Ганцаарчилсан ярилцлагын ангилал 
 
Ганцаарчилсан ярилцлага: Судлаач респонденттэй шууд харилцаанд орж, судалгааны 
мэдээллийг ярилцлах аргаар авдаг арга юм. Энэ тохиодолд респондентийн санал бодлыг 
асуумжын агуулгаас хамаарахгүйгээр нээлттэй авах боломж бүрддэг. 
 
Стандарт ярилцлага: Хатуу тогтоосон  асуултад респондент бодож байж хариулт өгдөг 
арга юм. Судалгааны мэдээллийг урьдчилан боловсруулсан, хатуу тогтоосон арга 
хэрэгслээр  авна. 
 
Хагас стандарт ярилцлага: Судалгаагаар зайлшгүй шаардлагатай мэдээллийг авахдаа 
/хагас нээлттэй асуумж байж болно/ судалгааны сэдэвтэй холбоотойгоор респондтийн 
зүгээс гаргасан санал бодлыг орхигдуулдаггүй арга юм. 
 
Чөлөөт ярилцлага: Судалгааны зорилгоос хамаарч судлаач хатуу тогтоосон арга 
хэрэгсэл ашиглахгүйгээр мэдээлэл авдаг арга юм. Энэ тохиолдолд ярилцлага авагч 
судалгааны мэдээлэл авах асуултуудыг өөрийнхөөрөө асууж, хариултыг бүрэн 
тэмдэглэсэн /дуу хураагуурт бүрэн буулгаж/ байх шаардлагатай. 
 
Утсаар санал авах арга: Респондентээс мэдээлэл авахдаа телефон утас ашиглаж 

утасны цаанаас ярилцаж, хариулт авдаг арга юм. Урьдчилан сонгосон эсвэл  тохиолдлоор 
сонгосон утасны дугаар луу залгаж судалгааны түүвэр хийдэг. Хүн ам төвлөрссөн 
тодорхой нэг цэгийг сонгож судалгаа хйидэг. Энэ аргын давуу тал нь шуурхай байхаас 
гадна эдийн засгийн хэмнэлттэй байдаг. Сул тал нь судалгааны түүврийн төлөөлөх 
чадварыг /утсаар санал асуулгад оролцохоосоо янз бүрийн шалтгаанаар татгалзах болон 
хүн амын тодорхой хэсэг нь утастай байдаг гэсэн шалтгаанаас хамаарч/ бүрэн хянаж 
чаддаггүй. 
 
Ярилцлага зохион байгуулах үе шат 

 Бэлтгэх үе шат. Орчин бүрдүүлэх, ярилцлага хийх болох байр, ширээ сандал, 

хувцасны өлгүүр, бичлэг хийх материаллаг зүйлс бэлдэнэ. Судлаачийн хувийн бэлтгэл 
хангана. Ярилцлаганд оролцох хүмүүстэй урьдчилан уулзаж зорилгоо танилцуулна. 
Энэ шатанд оролцогчоос заавал зөвшөөрөл авах, ярилцлагын үед тэмдэглэл хийх 
талаар урьдчилан тохиролцоно.  

 Төлөвлөх үе шат 

Ганцаарчилсан ярилцлагын төлөвлөгөөг хийхдээ зорилгод нийцэх хүмүүстэй, хаана, 
хэзээ, ямар асуудлаар ярилцах, хэдий хэмжээний хөрөнгө, хүн хүчний нөөцөнд 
тулгуурлан хэрхэн хийх, ямар үр дүн хүрэх зэрэг асуудлыг тодорхой болгоно. 

 Хэрэгжүүлэх үе шат. Ярилцагчтай найрсаг харилцан сэтгэл зүйн тав тухыг эрхэмлэх, 

цагаа зөв хувиарлах, ярихаасаа илүү сонсох, асуултаа шууд тодорхой тавих, дуу 
хоолойгоо өөрчилж, нүүр хувиралтай байх, хариултыг үнэн зөв бичихэд анхаарна. 
Ярилцлагын үеэр урт, давхар утгатай, мэргэжлийн үг хэллэг бүхий, чиглүүлсэн асуулт 
тавихаас зайлсхийх ёстой. Мэдээллийг орхигдуулахгүйн үүднээс аудио эсвэл видео 
бичлэг хийнэ.  

 Үр дүнг боловсруулах үе шат. Ганцаарчилсан ярилцлагаар цуглуулсан баримт 

мэдээллийг бичиж транскрипци хийнэ. Үүний дараа юуг, яаж, ялгаж ангилна. Үр 
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дүнгийн боловсруулалт хийхдээ чанарын мэдээлэл учраас харьцуулалт, ангилал, 
категоричлал зэргийг хийж болно.  

 
ОРОЛЦООНЫ ЗУРАГЛАЛ 
 
Оролцооны зураглал нь орон нутгийн (олон нийтийн) байгалийн нөөцийг илүү сайн 
ойлгохын тулд харааны болон чиглэлийн арга техникийг ашиглах эрэн сурвалжлах үйл 
явц бөгөөд тэдгээрийн менежмент, динамик, түүнтэй холбоотой сорилтуудтай тулгарч, 
эдгээр сорилтуудыг шийдэх боломжтой болно. Энэ нь эдгээр нөөцийг ашиглаж байгаа 
хүмүүсээс мэдээлэл олж авах харьцангуй хурдан арга юм. 
 
Оролцооны зураглал нь зураглалын аргын нэг хэлбэр бөгөөд үйл ажиллагаан дахь 
оролцогч талуудын оролцооны түвшинг илэрхийлэн харуулахад хамгийн тохиромжтой 
арга юм. Оролцооны зураглал нь тухайн асуудал, үйл ажиллагаанд хамгийн идэвхтэй 
оролцдог талуудыг асуудлын дүрслэлтэй нэлээд ойр байдлаар дүрслэн харуулсан байдаг.  
 
Оролцооны зураглал нь олон нийтэд тулгуурласан зураглал гэж нэрлэгддэг учраас орчин 
үеийн зураг зүйн хэрэгслийг оролцооны аргуудтай хослуулан хэрэглэж  тухайн орон 
нутгийн иргэдэд мэдлэг олгон хамтран ажиллаж болох юм.  
 
Оршин суугчид орон нутгийнхаа орчин тойрондоо шинэлэг ойлголттой, нийтээрээ хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн газар зүйн орчинд илэрхийлэгдэж болохуйц мэдлэгийг эзэмшсэн байдаг. 
Оролцооны зураглал нь газар нутгийн тухай нийгэм, соёлын ялгаатай ойлголтыг илрүүлэх, 
нийгэм жендэрийн бүлгүүд асуудалд хэрхэн хандаж байгааг олж гаргадагаараа давуу юм.  
 
Орон нутгийн олон нийт, бүлгүүдийн бүтээсэн газрын зураг нь тэдний амьдардаг газрын 
онцлогийг харуулах, ой бүхий газар, нэвтрэх боломж хязгаар, уламжлалт байгалийн 
нөөцийн менежмент, ойн хамгаалал гэх мэт чухал ач холбогдолтой асуудлыг олон нийт 
дангаараа эсвэл мэргэжилтэнтэй хамтарч гаргах боломжтой. 
 
Оролцооны зураглал нь газрын зурагтай адил үнэ цэнэтэй байж болно. Оролцооны 
зураглалыг нийтлэг зорилгын хүрээнд төлөвлөж, бүхэлдээ олон нийтээс нээлттэй, 
талуудын санаа бодлыг тусгаж хэлэлцүүлж ихэвчлэн хийгддэг. Оролцооны зураглал нь 
газрын зургийг үйлдэж буй бүлгүүдийн хамтын туршлагад тулгуурлаж хийдгээрээ тустай 
байдаг. Оролцооны зураглал нь олон нийтийн хэлэлцэх асуудал болох бүтээгдэхүүн юм. 
Оролцооны зураглал нь олон нийтэд хэрэгцээтэй, чухал хэрэгцээтэй мэдээллийг 
харуулахын тулд газрын зураг дээр үйлддэг бүтээгдэхүүн болно.  
 
Оролцооны зураглал нь орон нутгийн мэдлэг, мэдээллийг дүрслэн харуулсан газрын 
зургийг гаргадаг. Газрын зураг нь орон нутгийн мэдлэгийн системийг төлөөлөх олон 
нийтийн газар нутгийн нэр, тэмдэг, масштаб, тэргүүлэх чиглэлийг агуулдаг. Оролцооны 
зураглалыг албан ёсны зурагзүйн конвенциудтай нийцэж буй түвшингээр 
тодорхойлдоггүй. Олон нийтийн оролцооны зураглал нь танилцуулга, контентоор олон 
талт байдлаараа хүлээн зөвшөөрөгддөг.  
 
Сүүлийн жилүүдэд байгалийн нөөцийн менежментийн талаар олон нийтийн оролцоог 
хангах шийдвэр гаргах үйл явцад олон нийтийн оролцоог нэмэгдүүлэх талаар ихээхэн 
хүчин чармайлт гаргаж байна. Оролцооны зураглал нь алслагдсан болон гадуурхагдсан 
хүмүүсийг төлөөлж орон нутгийнхаа мэдлэг, хэтийн төлөвийг төр засгийн эрх баригчид 
болон шийдвэр гаргагчдын анхааралд оруулах боломжийг олгодог хүчирхэг хэрэгсэл юм. 
Ийм учраас оролцооны зураглал нь газар ба нөөц ашиглалтын хэв маяг, аюул, олон 
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нийтийн үнэт зүйлс, ойлголтыг төлөөлж буй газрын зургийг бий болгох, уламжлалт мэдлэг, 
туршлагын талаарх мэдээллийг цуглуулах, үнэлэлт, мониторингийн өгөгдөл цуглуулах 
хувилбаруудыг танилцуулах зорилгоор ашигладаг. Тиймээс оролцогч талуудыг 
чадавхжуулах, сургах явдал маш чухал. Мод бэлтгэл, олборлолт, ой модны ойролцоо 
амьдарч буй нутгийн иргэдэд зориулсан мэдлэг олгох, тусгай хамгаалалттай газрын 
нөлөөллийг баримтжуулахад ихээхэн үр нөлөөтэй байдаг. 

Оролцооны зураглал хийх үе шат 
1. Бүлгийг оролцооны зураглал хийхэд бэлтгэх 
2. Оролцооны зураглал хийх зорилгыг тодорхойлох 
3. Мэдээлэл цуглуулах 
4. Мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийх болон үнэлэх 
5. Орон зайн мэдээллийг ажиглах 
6. Оролцооны зураглал үйлдэх 

 
ХАРЬЦУУЛАЛТЫН АРГА 
 
Харьцуулалтын арга нь аливаа үзэгдэл, үйл явцын талаарх хүмүүсийн хандлага, үзэл 
бодол, үйл ажиллагааны явц, үр дүн зэргийг харьцуулан харуулах арга юм. 
Харьцуулалтын арга нь тухайн судалж буй үзэгдэл, үйл явцыг хоёр ба түүнээс дээш үйл 
ажиллагаатай  харьцуулан дүгнэх боломж олгодог. Тухайн үзэгдэл, үйл явц цаг хугацааны 
туршид хэрхэн өөрчлөгдөж байгаад хариулт өгөх боломжийг бүрдүүлдэгээрээ онцлогтой. 
 
Харьцуулалтын аргыг дараах зорилгоор хэрэглэнэ. 
1. тухайн зүйл нь ижил төстэй бусад зүйлтэй харьцуулахад хөгжлийн ямар түвшинд 

байгаа, бусад зүйлээс түрүүлж, эсвэл хоцорч байгаа бол түүний шалтгаан, нөхцөл юу 
болохыг мэдэх 

2. харьцуулж байгаа хоёр объект юугаараа ижил, төсөөтэй болохыг мэдэх 
3. дээрхийн үндсэн дээр харьцуулж буй 2 зүйлийн үйл явцыг түргэтгэх, эсвэл 

удаашруулах арга замыг тодорхойлох болно. 
Жишээ нь: ойн салбарын байгууллагын үйл ажиллагаанд үнэлгээ, задлан шинжилгээ 
хийхэд харьцуулалтыг ашиглаж, ололт амжилт, эсвэл хоцрогдол дутагдлын шалтгааныг 
илрүүлэн шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлно. 
Давуу тал нь:  
- эерэг талаа мэдэхийн зэрэгцээ дутагдалтай талаа олж харна. 
- дээрх үр дүнд тулгуурлан дутагдалтай талаа засах боломжтой болно. 
Сул тал нь: 
- харьцуулагдаж байгаа зүйлээ гүнд нь ортол судлах боломж бага 
- харьцуулалтаар гарах дүгнэлтийг бүгдийг хэрэгжүүлэх нөхцөл боломж бага байдаг. 
 

SMART ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 
 
SMART шалгуурыг анх төсөл, хөтөлбөрийн менежерүүд зорилго, зорилтоо тодорхойлох 
менежментийн хэрэгсэл болгон санал болгосон боловч өнөө үед SMART шалгуурыг 
мониторинг, үнэлгээний чиглэлээр хүлээн зөвшөөрч хэрэглэж байна. 
 
SMART шалгуур нь хяналт шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулахад 
тэргүүн туршлагад тулгуурласан шилдэг арга юм. 

 
S - Тодорхой - үнэн зөв. Энэ нь таны шалгуур үзүүлэлтийг сайтар боловсруулсан байх 
ёстой гэсэн үг юм. Үзүүлэлт бүр нь "Хэн?", "Юу?", "Хаана?", "Хэрхэн?", "Хэзээ?" гэсэн 
асуултын хариултыг агуулсан байх ёстой. 
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M - Хэмжих боломжтой. Өөрөөр хэлбэл, шалгуур үзүүлэлт нь тоон болон тоон биш, 
чанарын хувьд хялбархан хэмжигдэх болно. 

 
А - Хүрч болохуйц . Та төлөвлөсөн үр дүндээ хүрч чадна гэдэгт итгэлтэй байх хэрэгтэй. 

 
R - Холбогдох – ач холбогдолтой. Шалгуур үзүүлэлт нь таны төслийн хүрээнд юу хийх, 
зорилго, зорилт, төлөвлөсөн үйл ажиллагаанаасаа урган гарсан байна. 

 
T - Цаг хугацааны хязгаартай. Төслийг хэрэгжүүлэх шатандаа ямар үр дүнд хүрэх талаар 
тодорхой цаг хугацааг зааж өгөх хэрэгтэй. Хэрэв та үр дүнг тодорхой цаг хугацаанд 
тэнцэхгүй бол магадгүй та үүнийг биелүүлэхгүй байх. 

 
Гүнзгийрүүлэн судлах эх сурвалж:  

1. Социологийн судалгааны үндсэн аргууд. Ред. В.Отгоннасан. 2005 
2. Ц.Пүрэв Социологийн мэдээлэлд ангилал хийх арга 2005 Ред: С.Дашдаваа  
3. Good practices in participatory mapping. IFAD. 2009 
4. Participatory Mapping: a literature review of community-based research and participatory 

planning. 2015 
5. Мониторингийн гарын авлага. УБ.2007 
6. Н. Баясгалан “Орон нутгийн түвшинд иргэдтэй зөвлөлдөн, хамтран ажиллах арга”. 

2012 
7. C. R. Kothari. Research Methodology: Methods and Techniques. New Age International, 

2004 
8. Alan Bryman. Social Research Methods, 4th Edition 4th Edition. Oxford University press 
9. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln The SAGE Handbook of Qualitative Research. 

Sage. 
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Модуль 6.  Талуудын гомдол, санал, хүсэлт, зөрчлийг шийдвэрлэх нь 
 

Хичээл 10. Талуудын гомдол, санал, хүсэлт, зөрчлийг шийдвэрлэх нь 

 
Зорилго: 
 

- REDD+ хөтөлбөрт гомдол, санал, хүсэлт, зөрчлийг шийдвэрлэх хэрэгцээ, ач 
холбогдлыг тайлбарлах 

- Гомдол, санал, хүсэлт, зөрчлийг шийдвэрлэх зарчмыг тайлбарлах 
- Жендэр, нийгмийн асуудлыг харгалзсан гомдол барагдуулах механизмын үе шат 
- Гомдол, санал, хүсэлт, зөрчлийг шийдвэрлэх харилцааг зохицуулсан хууль 

тогтоомжийг танилцуулах  
 

Нийт үргэлжлэх хугацаа: 60 мин 
 

Хичээлийн зорилтууд:  
a. REDD+ хөтөлбөрт гомдол, санал, хүсэлт, зөрчлийг шийдвэрлэх хэрэгцээ, ач 

холбогдлыг тайлбарлах 
b. Гомдол, санал, хүсэлт, зөрчлийг шийдвэрлэх зарчмыг ойлгох 
c. Жендэр, нийгмийн асуудлыг харгалзсан гомдол барагдуулах механизмын үе 

шатыг тайлбарлах 
d. Гомдол, санал, хүсэлт, зөрчлийг шийдвэрлэх харилцааг зохицуулсан хууль 

тогтоомжийн мэдлэгээ дээшлүүлэх  
 

Хичээлийн хэрэглэгдэхүүн: 
- РРР танилцуулга  
- Том  цаас 
- Маркер (оролцогч бүрт 1 маркер) 
- Наадаг өнгийн цаас 
- Ажлын хуудас (баг бүрт өгнө) 

 
Хичээлийн үйл ажиллагаа: 
 

1. Хичээл 10-ын танилцуулга. (5 мин) 
Сэдэв 1. Оролцогч талуудыг бэлтгэх хэрэгцээ  
Сэдэв 2. Оролцогч талуудыг бэлтгэх хэрэгцээг үнэлэх нь  
Сэдэв3. Оролцогч талуудыг бэлтгэх үйл ажиллагааны төлөвлөлтийн үе шат  

2. Танилцуулга 1: Гомдол, санал, хүсэлт, зөрчлийг шийдвэрлэх хэрэгцээ, ач 
холбогдол, зарчим болон гомдол барагдуулах механизмын зорилгыг танилцуулна. 
Ерөнхий танилцуулгыг хийхдээ нийгэм жендэрийн орхигдсон бүлгүүдийн эрх ашиг, 
сонирхол, хэрэгцээг харгалзахыг тайлбарлана. (10 min) 

3. Танилцуулга 2: Гомдол барагдуулах механизмын үе шатуудыг тайлбарлахдаа 
жендэр, нийгмийн асуудлыг харгалзах тодруулбал эмэгтэй, эрэгтэй, угсаатан, 
залуучуудын эрх ашгийг хамгаалах, асуудлыг нь шийдвэрлэж, тэдний үр дүнтэй 
оролцоог бий болгохтой уялдуулан тайлбарлана. (10 min) 

4. Танилцуулга 3: Монгол улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж буй гомдол, санал, хүсэлт, 
зөрчлийг шийдвэрлэх хууль тогтоомжийн агуулгыг тайлбарлан танилцуулж, 
хуулийн хэрэгжилттэй холбоотой хүндрэл бэрхшээлийн талаар харилцан 
ярилцана. (5 min) 
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5. Бүлгийн ажил. Багуудад иргэд болон талуудаас ямар асуудлаар санал гомдол 
гаргадаг, хэрхэн зохицуулж шийддэг, тулгардаг сорилтууд\бэрхшээлийг 
тодорхойлох даалгавар өгнө. (25 min) 

6. Товч дүгнэлт хэсэг. Сургалтын үр дүнг асуулт дэвшүүлэн товч танилцуулна (5 min) 
 
 
БҮЛГИЙН АЖЛЫН УДИРДАМЖ  

 
Бүлгийн ажил 1. 
 
1.    Оролцогчдыг 4-5 гишүүнтэй 4 багт хуваана.  
2.  Сургалтанд оролцогчдын эрхлэх ажилтай холбоотой иргэд болон ялгаатай олон 
талуудаас ямар асуудлаар гомдол, санал гаргаж ханддаг, гаргасан гомдол санал, зөрчил 
маргааныг хэрхэн зохицуулж шийддэг, мөн тулгардаг сорилтууд\бэрхшээлийг 
тодорхойлох, түүнийг сайжруулах саналаа дэвшүүлэх даалгавар өгнө. Багийн ажлаар 
төвлөрч ярилцах асуудлууд. Үүнд:  

a. Таны эрхлэх ажлын хүрээнд иргэд болон талуудаас ямар асуудлаар санал гомдол 
гаргаж байна вэ?  

b. Гомдол санал, зөрчил маргааныг хэрхэн зохицуулж шийдсэн мөн тулгардаг 
сорилтууд\бэрхшээлээ хуваалцана уу? 

c. Танилцуулга дээрээ үндэслээд яаж сайжруулах саналаа хуваалцаарай? 
d. Гомдол, санал, зөрчлийг шийдэрлэж буй механизм нь жендэр, нийгмийн бүлгүүдэд 

хүртээмжтэй, асуудлаа шийдвэрлэх боломжтой юу? 
3. Сургагч багшийн зүгээс гомдол барагдуулах механизмын үе шатуудад нийгмийн болон 

жендэрт холбогдох бэрхшээл, сорилтыг урьдчилан тодорхойлох, багууд илтгэл 
танилцуулга хийх үеэр эдгээр сорил бэрхшээлд хэрхэн анхаарал хандуулж  
зохицуулалт хийхийг сануулж чиглүүлнэ. Жишээ нь REDD+ хөтөлбөрийн шууд болон 
дам нөлөөгөөр нийгмийн орхигдсон бүлгүүдийн хүний эрхийг хүндэтгэх, тэдний газар 
эзэмших, өвөлжөө бууцаа өмчлөх эрхэд хүчээр халдсан, ойгоос хамааралтай 
амьжиргаагаа залгуулдаг эмэгтэйчүүдийн аж төрөх, амьжиргаагаа залгуулахад эрсдэл 
учирч болзошгүйг үнэлж, гомдол барагдуулах механизмыг бий болгон хэрэгжүүлнэ. 
Гэхдээ энэхүү гомдол барагдуулах механизмыг санал болгохдоо бүх оролцогч талууд 
буюу эмэгтэй, эрэгтэйчүүд, залуучууд, уугуул иргэдийн оролцоонд тулгуурлан шийдэх 
ба энэхүү механизм нь ялгаатай хэрэгцээ, сонирхолтой талуудад хүртээмжтэй, 
шуурхай, үр дүнтэй арга хэмжээ авч хариу үзүүлэх механизм байх юм. Энэ жишээн 
дээр зөвхөн ялгаатай олон талуудаас гаргасан санал гомдлыг барагдуулах 
механизмыг бий болгох асуудлыг хөндлөө. Гомдол барагдуулах шат бүрт нийгэм, 
жендэрийн асуудлыг харгалзах юм.  

 
4. Ажлын хуудас ашиглана. 
 
Ажлын хуудас 1.  
 

Асуудал (гомдол санал, хүсэлт, 
зөрчил маргаан ) 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

(гомдол санал, хүсэлт, зөрчил 
маргааныг шийвэрлэж буй үйл 

- 
- 
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явц  - 
- 
-- 

Гомдол санал, зөрчил маргааныг 
шийдвэрлэхэд тулгарч буй 
бэрхшээл 

- 
- 
- 

 
 
НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ   

 
Гомдол барагдуулах механизмын зорилго 
 

• Өргөдөл, гомдол гаргагчийн соёл, үнэт зүйлс, уламжлал, үзэл бодолд нь 
хүндэтгэлтэй хандах 

• Өргөдөл, гомдлын үндсэн суурь шалтгааныг тодорхойлох 
• Өргөдөл, гомдлын дагуу асуудлыг судлах, хэлэлцэх, шийдвэрлэх,  
• Өргөдөл, гомдлыг орон нутгийн түвшинд цаг алдалгүй, шударга, тэгш, тууштай 

байдлаар шийдвэрлэх;  
• Гомдлын дагуу авсан арга хэмжээ, үр дүнг мэдээлэх 
• Талуудын асуудлыг шударгаар шийдвэрлэхийн тулд чадавхийг тогтмол сайжруулж 

бэхжүүлэх. 18 
 

 
 

                                                             
18

 UNREDD (2016) Joint FCPF/UN-REDD Programme Guidance Note for REDD+ Countries: Establishing and 

Strengthening Grievance Redress Mechanisms 
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ДӨРӨВ. ХӨТӨЛБӨРИЙН ҮНЭЛГЭЭ  

 

Чадавхыг бэхжүүлэх хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг гарааны, явцын, төгсгөлийн гэсэн гурван 
шатанд үнэлнэ. 
  
Гарааны үнэлгээ. Хөтөлбөр хэрэгжихээс өмнө зорилтот бүлгийнхнээс суурь түвшний 

мэдлэг, чадвар, хандлагад суралцсан эсэхийг гарааны үнэлгээгээр тодруулна. Гарааны 
үнэлгээг тест хэлбэрээр зохиогдсон даалгавраар үнэлнэ. Үнэлгээний даалгаврын 
гүйцэтгэлийн ялгааг сургалт, чадавхжуулах бусад үйл ажиллагаанд харгалзана.  
 
Явцын үнэлгээ. Суурь түвшний мэдлэг, чадвар, хандлагад суралцсаны дараагаар болон 
модуль 6, хичээл 10–г судалсны дараагаар явцын үнэлгээг чадавх үнэлэх тест болон 
бичвэр хэлбэрийн даалгаврын гүйцэтгэлээр үнэлнэ.  
 
Төгсгөлийн үнэлгээ. Бүх агуулгыг судалсны дараагаар  төгсгөлийн үнэлгээг чадавх 
үнэлэх тест болон бичвэр хэлбэрийн даалгаврын гүйцэтгэлээр үнэлнэ. Мөн чадавх 
бэхжүүлэх үйл ажиллагаа амжилттай хэрэгжсэн эсэхийг оролцогчдоор үнэлүүлэх ба 
цаашдаа анхаарвал зохих асуудлыг тодорхойлно.  
 

 
 


