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ХМӨ аргачлал бий

болсон түүх
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ХМӨ гэж юу вэ?
Оролцоонд суурилсан хяналт-шинжилгээ,  үнэлгээний арга
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• Гарч буй өөрчлөлтийг бүртгэж авах, 

мэддэг болох

• Олон нийтэд мэдээлэх түүх бий болно

• Төсөлд оролцогчдын дундаж

туршлагыг ойлгож авах

• Үнэлгээний тайлан гаргах

Ямар зорилгоор хэрэглэдэг вэ?
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Ямар төрлийн

төсөл хөтөлбөрт

зохимжтой вэ? 

• Олон хэсэгтэй

• Том

• Нийгмийн өөрчлөлт

• Оролцооны хэлбэртэй

• Тогтмол харилцаатай

• Уламжлалт ХШҮ тохиромжгүй



Давуу талууд
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Ямар нөхцөлд

хэрэглэх вэ?
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Өнөөдөр хэрэглэх “ХМӨ” аргачлал (товч)
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ХМӨ

Алхам 1: 
Өөрчлөлтийн

талаар
ерөнхий нэг

асуулт
боловсруулах Алхам 2: Хүн

бүр өөрт буюу
бусдад гарсан
өөрчлөлтийн
талаар бичих

Алхам 3: 
Бусдад

танилцуулж, 
ярилцах

замаар чухал
гэж үзсэн 1 

түүхийг сонгохАлхам 4: 
Сонгосон

түүхээ нэгдсэн
хуралдаанд
танилцуулах

Алхам 5: 
Өөрчлөлт

гарсан домэйн
буюу

хүрээллийг
тодорхойлох

Алхам 6: 
Төслийн баг
дүгнэлт хийж, 
сонгогдсон
түүхийг
нийтэд

танилцуулах



Нээлттэй асуулт: 

MERIT төсөлд хамрагдсанаар танд болон таны 

эргэн тойронд сүүлийн 2-3 жилд ямар 

мэдэгдэхүйц, чухал өөрчлөлт гарсан гэж та 

бодож байна вэ? 
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“үр дүн = өөрчлөлт”

11



Өөрчлөлт бий болох түвшин

Бодлого, 
бүтэц, 
салбарт

Мэдлэг, 
хандлага, ур

чадвар

Өөрчлөлт

Ажлын уялдаа
холбоо
сайжрах
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Тогтолцоонд:

Хувь хүнд:
Байгууллага/ 
орон нутагт: 



Өөрчлөлт гэж

юу вэ?
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Түүх сайн
бичих бүрдэл
хэсгүүд

Суурь мэдээлэл: хэний
түүх, хаана болсон, юу
нөлөөлсөн

Дүрслэл: юу
өөрчлөгдсөн, хэнд
тохиолдсон

Ач холбогдол: түүх
ярьсан эзний бодлоор
яагаад чухал болох
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Бүлгээр ажиллах
зорилго

Зөвшилцлийн замаар бий

болгосон

шалгуур үзүүлэлтийн дагуу

хамгийн мэдэгдэхүйц/чухал

нэг өөрчлөлтийг сонгох.
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Яагаад нэг түүх
сонгох ёстой вэ?

• Өөрчлөлтийн түүх бүр үнэ

цэнтэй. 

• Хамгийн чухал гэж үзсэн зүйлээ

таниулах.

• Үнэт зүйл, үзэл бодлоо бусадтай

хуваалцаж, таниулах, хамтын

дүн шинжилгээ хийх.
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“Тоолж болох бүхэн чухал биш, 

чухал болгоныг тоолох боломжтой биш.” 

Альберт Эйнштейн
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Тайлан бичих, нийтэд түгээх
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