
Баг, хамтын ажиллагаа

2017 оны 5 дугаар сарын 5-ны өдөр



Тавтай морилно уу
Баг, хамтын ажиллагаа



Танилцах
• Нэр

• Албан тушаал

• Тухайн албан 
тушаалыг хашиж буй 
хугацаа 

• Хийх дуртай зүйл –
хобби, сонирхол



Баг, хамтын ажиллагаа - Хөтөлбөр

Сургалтын хөтөлбөр

Таны сурахыг хүссэн 
зүйл юу вэ?



Ажлын баг

Ажлын баг гэж юу вэ? – Багаар 
хамтарч ажиллах?



Ажлын багийг тодорхойлох нь

Энэ нь хэсэг бүлэг хүмүүсийн нэгдлийг хэлнэ:

Нэгдсэн зорилготой байх

Үр дүнтэй харилцааг үүсгэх

Хамтран ажиллах

Өөр өөр мэргэжил/ур чадвартай хүмүүс байх 



Багаар, хамтар ажиллахын ач 
холбогдол

Багаар хамтарч ажиллах 
нь танд болон танай 
байгууллагад ямар үр 
өгөөжтэй байх вэ?



• Ажиллагаа шаардсан, түвэгтэй ажлыг 
хийж гүйцэтгэх боломж бүрдэнэ 

• Мэдээллийн хүртээмжийг сайжирна

• Тухайн үүрэг даалгаврын 
биелэлтийн ололт амжилт, алдаа 
дутагдлын алинд ч хариуцлага 
хүлээх, ажилдаа эзэн нь байх 

• Ёс зүй дээшилнэ

• Бүтээлч шийдэл, үр дүнд хүрнэ

• Бусад

Багаар, хамтар ажиллахын ач 
холбогдол



Багаар хамтарч ажилласан туршлага

• Хувь хүний болон мэргэжлийн түвшинд багаар 
ажилласан туршлагаасаа хуваалцах 

• Багаар ажилласны давуу, сул тал нь юу байсан бэ? 
Юу нь таалагдсан, юу нь таалагдаагүй вэ?



Өөрийн ажлаа багийн ажил болгох нь
• Өөрийн ажил, чиг үүрэг, үйл ажиллагааг тодорхойлно 
уу?

• Тухайн ажлыг хийхэд сайжруулах шаардлагатай үйл 
явц бий юу?

• Уг ажлыг хийж гүйцэтгэх төлөвлөгөө гаргана уу?
• Ямар зорилго, зорилтод хүрэх
• Хэнтэй хамтарч хийх
• Ямар үүрэг хариуцлагатай хийх
• Нөөц бололцоо бий эсэх
• Ямар хугацаанд хийх
• Харилцаа холбоог хэрхэн яаж ашиглах
• Ямар ахиц, үр дүнд хүрэх вэ?



Багаар хамтарч ажиллахад 
тулгардаг хүндрэл бэрхшээл

• Ямар хүндрэл, бэрхшээлтэй 
тулгардаг вэ? Үүнд:

- Цаг хугацаа давчуу байдаг уу? 

- Зөрчилдөөн үүсдэг үү?

- Өөрчлөлт хийх шаардлагатай   
тулгардаг уу?

-Удирдлагыг арга барил 
нөлөөлдөг үү?

-Байгууллагаас дэмжлэг үзүүлдэг 
үү? 

• Эдгээр хүндрэл, бэрхшээлийг 
хэрхэн шийдвэрлэх вэ?



Багаар хамтарч ажиллах 
аргууд
• Багаар ажиллахад баримтлах дүрмийг гаргах – тухайлбал 
хэрхэн шийдвэр гаргах гэх мэт.

• Үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлох

• Багийн гишүүдээс хүлээж буй зан хандлагын тодорхойлох

• Мэдээллэл авах ба түүнийг хуваалцах (жишээ нь: тоо 
мэдээлэл)

• Үйл ажиллагааг баримтжуулах, бүртгэл хөтлөх 

• Технологийн шийдлийг ашиглах – тухайлбал: тоо баримт, 
мэдээллийг хуваалцах зэрэгт

• Ажлын явцыг дүгнэж хуваалцах, амжилтаа тэмдэглэх



Дүгнэлт – дараагийн алхам

• Та юу сурч авсан бэ?

• Танд хамгийн их сэтгэгдэл 
төрүүлсэн зүйл юу вэ?

• Энэ бол ердөө эхлэлийн цэг 
юм

• Санал бодлоо хуваалцах



Баярлалаа!
Асуулт, хариулт


