
1

Дэлхийн жишигт хүргэх өөрчлөлтийг 
манлайлах нь 

Газарзүй-геоэкологийн хүрээлэн

Техникийн зөвлөх Чак Конлон 

2019 оны 5-р сарын 16-ны өдөр



Хүрээлэнгийн эрхэм зорилго нь байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн 

тогтвортой байдлыг судлах, тэдгээр салбарт мэдлэг, инновацийг бүтээж, 

нэвтрүүлэх талаар судалгаа хийх явдал юм.

Дэлхийн жишигт хүрсэн судалгааг хийж гүйцэтгэн, олон нийтэд 

шинжлэх ухаан, технологи, инноваци, танин мэдэхүйн үйлчилгээг 

үзүүлэн, Монгол Улсын тогтвортой хөгжилд бодит хувь нэмэр оруулж, 

бүс нутагтаа тэргүүлэгч эрдэм шинжилгээний байгууллага болохыг 

эрмэлзэнэ. 

ГГХ-ийн эрхэм зорилго
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Зорилт:

• Удирдах албан хаагчдын өөрчлөлтийн талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх

• Удирдах албан хаагчдын өөрчлөлтийн жишээ, загвар танилцуулах

• Өөрчлөлт хийх үе шатын талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх

• Удирдах албан хаагчид өөрчлөлтийн  үйл явцыг  таньж мэдэх, 
амьдралд хэрэгжүүлэх дасгал ажиллах

Дэлхийн жишигт хүргэх өөрчлөлтийг манлайлах нь 
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ГГХ-д үйл ажиллагаанд чухал ахиц, 
дэвшил авчирсан өөрчлөлтийн 
талаар ярилцана уу. 

Уг өөрчлөлт амжилттай өрнөсөн 
шалтгаан юу вэ?

Дасгал ажил №1

4



5

Өөрчлөлтийн муруй
Өөрчлөлтөд үзүүлэх сэтгэл санааны хариу үйлдэл
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Хариу үйлдэл                      Өсөн дэвжих сэтгэлгээ        Даван туулах чадвар          

Бүтээлчээр зохицох

Харилцаа холбоогоо 
сайжруулах

Сэдэл төрүүлэх

Чадавх бэхжүүлэх

Мэдлэг хуваалцах

Шоконд орох 
Тухайн уйл 
явдлыг 
гэнэтийн буюу 
цочролд орж 
хүлээн авах

Үгүйсгэх 
Үл итгэх, энэ нь 
худлаа гэдгийг 
батлах 
нотолгоо хайх

Бухимдах
Юмс өөрчлөгдөж 
байгааг хүлээн 
зөвшөөрөх, 
заримдаа бухимдах 

Гутрах 
Сэтгэл санаа 
тогтворгүй байх, 
эрч хүчгүй болох 

Турших 
Шинэ нөхцөл 
байдалтай 
танилцах

Шийдвэр 
Шинэ нөхцөл байдалд 
хэрхэн ажиллахад 
суралцах, эерэгээр 
мэдэрч эхлэх 

Уусан нэгдэх
Өөрчлөлтийг 
хүлээн авч, шинэ 
хүн болж 
төлөвших



ГГХ нь өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд дараах 3 чухал өөрчлөлтийг хийж хэрэгжүүлсэн. 
Үүнд:

1. Судалгааны чанарыг сайжруулах, олон улсаас санхүүжилт татах зорилгоор ГГХ-ийн 
судлаачид ихээхэн цаг хугацаа, эрч хүчээ гадны улс орнуудтай хамтарсан төслийн 
хэрэгжилтэд зарцуулсан

2. Гадны улс орнуудад суралцах, гадаад хэлний сургалтад хамрагдах, хамтарсан 
төсөл хөтөлбөрт оролцох, хувь хүний хөгжлийн төлөвлөгөө гаргахыг нь дэмжих 
зэргээр албан хаагчдын чадавхыг бэхжүүлсэн

3. ГГХ багаар ажиллаж, чанарт анхаарах замаар хүрээлэнгийн түүхэнд анх удаа олон 
улсын бага хурлыг чанарын өндөр түвшинд зохион байгуулсан (2017)

Эдгээр өөрчлөлтийн нэгийг нь сонгон авч, дараах зүйлсийг бодоцгооё.

• Албан хаагчид урьд өөрчлөлтийг эсэргүүцдэг байсан шалтгааныг нэрлэнэ үү. 

• Удирдах албан хаагчийн хувьд асуудлыг ямар арга замаар шийдэж тухайн 
өөрчлөлтийг амжилттай явуулж чадсан бэ?    

• Эсвэл өөрчлөлтийг амжилттай болгохын тулд юу хийж болох байсан вэ?

Дасгал ажил №2
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• “ADKAR” бол англи хэлний ойлгох мэдэх (awareness), хүсэл (desire),
мэдлэг (knowledge), чадвар (ability) ба бататгал (reinforcement) зэрэг 
үгсийн товчлол юм.

• Аливаа өөрчлөлтийг ойлгох, амжилттай удирдахад бодит бүтэц, арга 
замаар хангах тогтолцоо юм

“ADKAR” загвар: Өөрчлөлт хийх нь нарийн 
бэрхшээлтэй үйл явц юм
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• Албан хаагчийн тухайн өөрчлөлтийг эсэргүүцэж буй түвшинг тогтоох

• Албан хаагчийн тухайн өөрчлөлтийг даван туулж шилжилт хийхэд нь 
туслах 

• Өөрчлөлт, шинэтгэлийн үеэр хувь хүний болон мэргэжлийн түвшинд 
өсөж хөгжих үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах

• Албан хаагч нарт зориулсан өөрчлөлтийн менежментийн төлөвлөгөө 
боловсруулах

Яагаад “ADKAR” загварын хэрэглэх вэ?
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Хүрээлэнгийн захирлын зүгээс хүрээлэнг дэлхийн жишигт хүргэх 3 шинэ 
өөрчлөлтийг хийхээр одорхойлсон. Эдгээр өөрчлөлтийн нэгийг 
эргэцүүлэн тунгаая. 

• Уг өөрчлөлтийг хийх шаардлагатай болгосон дотоод, гадаадын хүчин 
зүйлс юу байсан бэ?

• Албан хаагчдад энэ талаар мэдээлсэн эсвэл мэдээлвэл зохих хамгийн 
чухал 2 зүйл юу вэ?

Өөрчлөлт хийх шаардлагатайг ойлгож мэдэх
Дасгал ажил №3
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• Албан хаагчдаас өөрчлөлт хийхийн тулд ямар дэмжлэг авах вэ? 
Санамж: Өөрчлөлт бол хувь хүний сонголтын асуудал. 

• Эдгээр гурван өөрчлөлтөөс аль нэгт нь албан хаагчийн дэмжлэгийн 
авахын тулд удирдах албан хаагчийн хувьд ямар арга хэрэглэсэн эсвэл 
хэрэглэж болох байсан вэ?

• Эдгээр өөрчлөлтөд дэмжлэг авахын тулд багийн гишүүдээс хэнд нь 
хандсан бэ?

Хувь хүний түвшинд өөрчлөлтийг хийх шийдвэр гаргах
Дасгал ажил №4
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• Албан хаагчдад эдгээр өөрчлөлтийн аль нэгийг нь хэрэгжүүлэхэд 
шаардагдах мэдлэг, чадварыг шалгасан 2 аргыг тодорхойлно уу.

Мэдлэг, чадвар
Дасгал ажил №5
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• ГГХ-ийн түвшинд өөрчлөлт хийх зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага 
байсныг болон амжилттай өрнөсөн гэдгийг батлан ойлгуулах тулд Та 
ямар арга хэрэглэсэн бэ?

Бататгал 
Дасгал ажил №6
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• Судалгаанд суурилсан

• Үйл явц

• Удирдах албан хаагчийн үүрэг хариуцлага

• Өсөж дэвшихэд зайлшгүй шаардлагатай

• Дэлхийн жишигт хүрсэн хүрээлэн болоход чухал үйл явц юм.  

Өөрчлөлт нь:
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Ирээдүй бол хамтын хүчин зүтгэл бөгөөд Та ирээдүйн талаар 
ганцаараа шийдвэр гаргаж чадахгүй. Тэр дундаа ганцаараа 

бүтээж бүр ч чадахгүй. 

Удирдах албан хаагчийн хувьд бид бүхэн өөрчлөлтийг манлайлах 
үүрэг хүлээж, ГГХ нь дэлхийн жишигт хүрсэн хүрээлэн болохоор 

зорин ажиллаж байна



Баярлалаа!

Асуулт, хариулт


