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Оршил
Хөгжлийн үр дүнд хүрэхийн төлөө оролцоог бэхжүүлэх нь: Зөвшилцөл, оролцоо
хангах тухай АХБ-ны ажилтнуудад зориулсан гарын авлагын (2006) оронд энэ
зааврыг гаргаж байна. Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ)-ны дэргэдэх ТББ ба Иргэний
нийгмийн төвөөс шинэчлэн боловсруулсан энэ зааварт Стратеги 2020-ын хүрээнд
АХБ-ны үйл ажиллагаанд үр ашигтай оролцоо хангах бодит мэдээ, мэдээлэл,
арга хэрэгслүүдийг тайлбарлав. Шинэчилсэн хувилбарт АХБ-ны бизнесийн шинэ
үйл явцуудыг тусгалаа. Хэрэглэгчдийн хүрээг тэлж, АХБ-ны ажилтнуудаас гадна
тус банкны хөгжиж буй гишүүн орнуудын түнш байгууллагууд, хувийн хэвшлийн
захиалагч, иргэний нийгмийн байгууллагуудыг хамруулж, АХБ-ны санхүүжүүлж буй
төслүүдийн хэрэгжилтэнд тэд чухал үүрэгтэй болохыг онцлов.

Талархал
Бүс нутгийн тогтвортой хөгжлийн газрын Төрийн удирдлага, засаглал, оролцооны
хэлтсийн дарга Сандра Николлын ерөнхий удирдлага, хяналтын дор энэ зааврыг
эцэслэн боловсруулав. Нийгмийн хөгжлийн мэргэжилтэн (иргэний нийгэм ба
оролцоо) Лэйние Томас ахалж, зөвлөх Эми Кестертоны орсон баг энэ ажлыг
гүйцэтгэлээ.
Нийгмийн хөгжлийн тэргүүн зөвлөх Крис Моррисын ахалсан газар хоорондын
ажлын хэсэг энэхүү үйл явцыг чиглүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэв. Ажлын хэсэгт АХБны ажилтан Maдхумита Гупта, Сри Венинг Хaндаяни, Парвез Имдад, Жоселин
Мунсаяк, Сюзанне Назал, Maкото Oжиро, Жaянта Пeрeрa, Ногeндра Сaпкoтa,
Индира Симболан, болон иргэний нийгмийн гурван төлөөлөгч Кати Мюлвилле,
Фeли Риксон, Малоу Сeвилла нар орж ажиллалаа. АХБ-ны хөгжиж буй гишүүн
орноос Бүгд Найрамдах Ардчилсан Лаос Ард Улс, Филиппин улсын албаны хүмүүс
үнэтэй зөвлөгөө, мэдээлэл өгөв. Ажлын хэсэг, холбогдох хурал, уулзалт, албан бус
санал зөвлөмж, цахим судалгаа, газар нэгжийн хяналт шүүлтүүрээр дамжуулан
100 гаруй хүн энэхүү зааврын төсөлд хувь нэмэр оруулсан юм.
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Өмнөх үг
Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ)-ны гол зорилго нь Ази, Hомхон далайн бүс нутагт
ядуурал бууруулахад тогтвортой үр дүнд хүрэх явдал юм. Үр дүнд хүрэхийн
тулд хөгжлийн үйл ажиллагаа нь хүмүүсийн ялангуяа ядуусын хэрэгцээг
шийдвэрлэх ёстой бөгөөд бодлого, стратеги, төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх,
хяналт шинжилгээ үнэлгээ хийх зэрэг үйл ажиллагааны бүх үе шатанд оролцоог
хангах ёстой.
Өнгөрсөн жилүүдэд АХБ оролцоо хангахад анхаарч ирлээ. АХБ-ны урт хугацааны
стратегийн хүрээ болох Стратеги 2020 нь АХБ-ны үйл ажиллагаанд оролцоо
хангахын ач холбогдлыг онцолж, түншлэл нь хөгжлийн явцад өөрчлөлт хийх
гол хөшүүрэг болохыг онцолсон байдаг. Харилцан хариуцлагатай байх, эрэлт
хэрэгцээнд нийцсэн төрийн үйлчилгээ үзүүлэх, эмзэг бүлгийнхнийг нийгэм, эдийн
засгийн харилцаанд хамруулах, төр ба иргэдийн бат бэх харилцаа хөгжүүлэхэд
оролцоо чухал ач холбогдолтой. АХБ-ны үйл ажиллагаанд оролцоо хангаснаар
өргөн хүрээний оролцогчдын дэмжлэг, төсөл хөтөлбөрт өөриймсөг хандах
хандлага бэхжиж, төсөл боловсруулах, эхлүүлэх үе шатаас эхлээд хэрэгжилтийн
чанар сайжирч, хөгжлийн үр дүнгийн тогтвортой байдал бэхжиж байна. АХБ-ны
үйл ажиллагаан дахь оролцооны чанарыг сайжруулахад иргэний нийгэм ба бусад
талууд оролцооны үйл явцын талаарх өөрсдийн туршлага, мэдлэгээрээ чухал
үүрэг гүйцэтгэж байна.
Оролцоо хангахад ажил гүйлгээний зардал гардаг. Гэвч үр ашигтай оролцооны үр
шим нь зардлаасаа хавьгүй их гэдэгт бид хатуу итгэдэг. АХБ-ны үйл ажиллагаа
нэмэгдэж өргөжихийн хэрээр АХБ-ны ажилтнууд, тус банкны хөгжиж буй гишүүн
орнуудын Засгийн газар, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн оролцогчид үр ашигтай
оролцоог хангах олон төрлийн арга хэрэгслэлтэй байх нь чухал.
Зааврын энэхүү хоёр дахь хэвлэлд оролцооны аргыг үр ашигтай хэрэгжүүлэхэд
АХБ-ны ажилтнууд болон оролцогчдод хэрэгтэй хамгийн сүүлийн үеийн мэдээ,
мэдээлэл, олон тооны арга хэрэгслэлийг танилцуулж байна. Ингэхдээ бодлого,
орон нутгийн болон үндэсний хэмжээний хөтөлбөр боловсруулах, төслийн бүх
үе шатанд оролцоо хангах гол боломжуудыг онцолж, арга, аргачлал, зайлсхийх
шаардлагатай асуудлуудыг тайлбарлалаа.
Энэхүү зааварт хамгаалал, жендэр, засаглал, ХДХВ/ДОХ, дэд бүтэц, ус ба
ариун цэврийн асуудлуудад онцгой анхаарав. Төрөл бүрийн байгууллагын
боловсруулсан оролцооны талаарх арвин их материал интернэтэд байдаг бөгөөд
нэмэлт мэдээлэл хайж буй хүмүүст зориулж холбогдох материалуудын жагсаалтыг
зааварт хавсаргав.
Мөн зааврын энэ шинэ хэвлэлийг илүү өргөн хүрээний хэрэглэгчид, АХБ-ны
дэмжиж буй төслийн бүх оролцогч талуудад зориулав. Бүх талын үр ашигтай
оролцоо нь Стратеги 2020-д тусгасан хөгжлийн арга барил болох тэгш ба
хүртээмжтэй байдлыг хөхиүлэн дэмждэг гэдэгтэй АХБ санал нэгддэг.
Энэ заавар нь АХБ-ны талуудын оролцоо хангах болон ерөнхий гүйцэтгэлээ
сайжруулахаар гаргасан бусад санаачлагуудтай нягт уялдаатай. Тухайлбал,
Хөгжлийн үр дүнд хүрэх удирдлагын санаачилга, Загвар ба мониторингийн хүрээг
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сайжруулах хүчин чармайлтууд, Олон нийттэй харилцах бодлогын хүрээнд
мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, мэдээлэл солилцох, мөн түүнчлэн нийгмийн
үнэлгээний чиглэлээр хийгдэж байгаа ажлуудтай уялдаатай болно. Хөгжиж буй
гишүүн орнууддаа үзүүлэх үйлчилгээнийхээ чанарыг сайжруулахад дөхөм болох
АХБ-ны материалын жагсаалтад шинээр нэмэгдэж буй энэхүү зааврыг талархан
хүлээн авч байна.

Урсула Шaeфeр-Прeусс
Мэдлэгийн менежмент, тогтвортой хөгжлийн асуудал хариуцсан Дэд Ерөнхийлөгч
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ТАНИЛЦУУЛГА
INTRODUCTION

ТАНИЛЦУУЛГА

1 Танилцуулга
Талуудын оролцоо нь сайн засаглал, иргэний
эрх үүрэг, хариуцлагыг дээшлүүлж, хөгжлийн
үр дүнтэй шууд холбоотой инновац, хэрэгцээнд
тулгуурласан тогтвортой байдлыг бэхжүүлдэг.
Түншлэл, ялангуяа иргэний нийгэмтэй хамтран
ажиллах түншлэл нь АХБ-ны Стратеги 2020-д
тодорхойлсон өөрчлөлтийн гол хөшүүрэг юм.
Уг стратегид АХБ-аас тус бүс нутагт тулгарч буй
бэрхшээлүүдийг хэрхэн шийдвэрлэх, бүх нийтэд
хүртээмжтэй өсөлт, байгаль орчны тогтвортой
байдлыг хангасан өсөлт, бүс нутгийг интеграцчлах
хэрэгцээ шаардлагуудыг хэрхэн хангахыг
тодорхойлсон. Төрөл бүрийн байгууллага түүний
дотор төрийн бус байгууллага, олон нийтэд
түшиглэсэн байгууллага, сангуудтай хамтран
ажиллах түншлэл нь АХБ-ны үйл ажиллагааны
төлөвлөлт, санхүүжилт, хэрэгжилтийн төвд байх
болно.
Эх сурвалж: АХБ. 2008. Стратеги 2020: Азийн Хөгжлийн Банкны урт хугацааны стратегийн
хүрээ 2008–2020. Манила.

Зааврын зорилго
Энэхүү хоёр дахь хэвлэлд АХБ, түүний хөгжиж буй гишүүн орнууд, хувийн
хэвшлийн захиалагчдын үйл ажиллагаанд оролцоо хангах мэдээлэл ба арга,
тэдгээрийг ашиглах чадавхийг сайжруулах хэрэгслэлийг тайлбарлав.1 Эдгээр нь
АХБ-ны урт хугацааны стратегийн хүрээ болох Стратеги 2020-д тодорхойлсон
оролцооны стратегийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд тус дөхөм болох юм.2 Зааварт
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АХБ-ны үйл ажиллагаанд нийцсэн арга хэрэгслэлийг тайлбарлаад зогсохгүй бусад
байгууллагуудын арга хэрэгслэлийг онцлов.
АХБ-ны бодлого, стратеги бусад баримт бичгүүдэд тусгасан оролцоо хангах
шаардлагуудыг хэрэгжүүлэх практик удирдамжуудыг энэхүү зааварт тусгав.
Ингэхдээ Нийгмийн үнэлгээний гарын авлага, Загвар ба мониторингийн хүрээ
боловсруулах удирдамж (Загвар ба мониторингийн хүрээний удирдамж), Иргэний
нийгмийн байгууллагын лавлах зэрэг одоо байгаа материалуудад тулгуурлав.3

Зааврын бүтэц
Заавар нь холбогдох хавсралтууд бүхий дөрвөн гол хэсгээс бүрдэнэ. Эхний
хэсэгт оролцоо гэж юу болох, яагаад чухал болохыг тайлбарлаж; хоёр, гурав
дахь хэсгүүдэд бодлого, стратеги, хөтөлбөрүүдийг үнэлэхэд төдийгүй төслийн
үе шатуудад оролцоо хангахын ач холбогдолыг тайлбарлаж; гуравдугаар
хэсэгт төслийн үе шатуудад ашиглах 7 арга түүний дотор оролцогч талуудад
дүн шинжилгээ хийж зөвлөлдөх, оролцоо хангасан үнэлгээ хийх, оролцооны
төлөвлөгөө боловсруулах аргуудыг танилцуулав. Дөрөвдүгээр хэсэгт Хамгааллын
бодлого болон Стратеги 2020-д үйл ажиллагааны дөрвөн гол чиглэлээр
тодорхойлсон жендэрийн эрх тэгш байдал, сайн засаглал ба чадавхи сайжруулах,
ХДХВ, ДОХ-оос урьдчилан сэргийлэх, ус ба ариун цэврийн асуудлууд дахь
оролцоог онцлов.
Хавсралт хэсэгт АХБ-ны удирдамж баримт бичгүүдэд тодорхойлсон оролцооны
эрх үүрэг, АХБ-ны үйл ажиллагааны гарын авлага дахь оролцооны жишээнүүд,
түгээмэл асуултуудын жагсаалт, оролцоотой холбоотой материалуудын жагсаалт,
лавлагаа, нэмэлт мэдээлэл бүхий тэмдэглэлийг хавсаргав.

Зааврыг хэн ашиглах вэ?
Төсөл боловсруулж хэрэгжүүлэх, бодлого түншлэлийн хөтөлбөр боловсруулж
үнэлэхэд оролцоо хангах үүрэг бүхий албан тушаалтнуудад энэхүү зааврыг
зориулав. Үүнд АХБ-ны ажилтнууд, тус банкны хөгжиж буй гишүүн орны албан
тушаалтнууд, хувийн хэвшлийн захиалагч, зөвлөхүүд, иргэний нийгмийн
байгууллагууд (ИНБ) хамаарна. Энэхүү заавар нь АХБ-наас дэмжиж буй үйл
ажиллагаанд чиглэсэн хэдий ч эдгээр аргуудыг оролцоо хангасан илүү өргөн
хүрээний хөгжлийн үйл ажиллагаанд ашиглах боломжтой.
АХБ, АХБ-наас зээл тусламж хүлээн авагч тал болон/эсвэл захиалагч нь
төсөл боловсруулах, хэрэгжүүлэх, үнэлэхдээ зөвлөхүүд болон иргэний
нийгмийн байгууллагууд (ИНБ)-ыг байнга гэрээгээр авч ажиллуулдаг. Хэлэлцэж
тохирсон ажлуудыг гүйцэтгэх, АХБ-д тайлагнах үүргийг зээл тусламж хүлээн
авагч тал болон/эсвэл захиалагч нь хүлээсэн байдаг.4 Энэ зааврыг АХБ-ны
ажилтнууд төдийгүй тус банкнаас санхүүжүүлж буй үйл ажиллагаанд оролцогч
талуудад зориулсанаар хөгжлийн шилдэг арга хэлбэрийг илүү өргөн хүрээнд
танилцуулж байна.
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Оролцоо гэж юу вэ?
Энэ зааварт АХБ-ны санхүүжилт бүхий үйл ажиллагаан дахь оролцоо гэж хөгжлийн
үйл ажиллагааг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хянахад оролцогч талууд нөлөөлөх
эсвэл хувь нэмэр оруулах үйл явцыг хэлнэ.
Төрөл бүрийн арга хэрэгслэл, оролцооны цар хүрээ
Арга
хэрэгслэл

Үйл явц

Хэрэгжилт

Мэдээлэл
Мэдээллийг (i) АХБ/
боловсруулж, зээл, тусламж хүлээн
түгээх
авагч тал/захиалагч
боловсруулж,
оролцогчдод түгээх;
(ii) оролцогчид дангаараа
боловсруулж, АХБ/
зээл тусламж хүлээн
авагч тал/захиалагчдад
түгээх; эсвэл (iii) хамтран
боловсруулах.

Бага: АХБ/зээл, тусламж хүлээн
авагч тал/захиалагч мэдээллээ
оролцогчдод түгээх
Дунд: Оролцогчдын зүгээс АХБ/
зээл, тусламж хүлээн авагч тал/
захиалагчдад мэдээлэл түгээх
Их: Хамтын зорилгодоо хүрэхийн
тулд мэдээллээ хамтран
боловсруулж, түгээх (жишээ нь,
ойлголцлыг сайжруулах)

Бага: АХБ/зээл, тусламж хүлээн
авагч тал/захиалагч мэдээллээ
оролцогчдод түгээх
Дунд: Оролцогчдын зүгээс АХБ/
зээл, тусламж хүлээн авагч тал/
захиалагчдад мэдээлэл түгээх
Их: Хамтын зорилгодоо хүрэхийн
тулд мэдээллээ хамтран
боловсруулж, түгээх (тухайлбал,
ойлголцлыг сайжруулах)

Зөвлөлдөх

Оролцогчдын саналыг
авах, энэ нь бодлого,
хөтөлбөр, төслийн
шийдвэр гаргах үйл
явцын салшгүй хэсэг
гэж үзэх.

Бага: Зөвхөн вэб хуудсаар
дамжуулан/бичгээр санал авч,
зөвлөлдөх
Дунд: Нүүр тулж уулзан, харилцан
санал солилцох (тухайлбал,
сургалт, бүлгийн ярилцлага)
Их: Алслагдсан бүлгүүдийн
саналыг төсөлд тусгах (тухайлбал,
оролцооны аргыг ашиглах)

Бага: Зөвхөн вэб хуудсаар
дамжуулан/бичгээр санал авч,
зөвлөлдөх
Дунд: Нүүр тулж уулзан, харилцан
санал солилцох (тухайлбал,
сургалт)
Их: Алслагдсан бүлгүүдийн
саналыг тогтмол авч, хэрэгжилтэд
тусгах (тухайлбал, оролцооны
аргыг ашиглах)

Хамтран
ажиллах

Оролцогчид нь АХБ/
зээл, тусламж хүлээн
авагч тал/захиалагчтай
хамтран ажилладаг
хэдий ч шийдвэр гаргах,
нөөцөд хяналт тавих эрх
нь хязгаарлагдмал.

Бага: Төсөл боловсруулахад гол
оролцогчдын саналыг авах
Дунд: Төсөл боловсруулах багт
оролцогчдын төлөөлөл түлхүү
оруулах
Их: Төсөл боловсруулах багт
оролцогчид нөлөөлж, төслийн
хэрэгжилтийн явцад оролцогчдын
гүйцэтгэх үүргийг тодорхойлдог
байх

Бага: Оролцогчид хяналт,
шинжилгээ үнэлгээнд санал өгөх
Дунд: Оролцогчдын байгууллага
(тухайлбал, ИНБ) төслийн
бүрэлдэхүүн хэсгийг хэрэгжүүлэх
Их: Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид
оролцогчдын төлөөлөл их,
хэрэгжилтэд оролцдог байх

Түншлэл

Нэгдсэн зорилгодоо
хүрэхийн төлөө хамтран
ажиллах албан болон
албан бус зөвшилцлийн
хүрээнд оролцогч талууд
шийдвэр гаргах үйл
явцад оролцож, нөөцөд
хяналт тавьдаг байх.

Бага: AХБ-ны санхүүжүүлж буй
төсөлд оролцогчдын байгууллагыг
түншээр ажиллуулах
Дунд: Харилцан ойлголцлын
санамж бичиг (ХОСБ)/түншлэлийн
гэрээ байгуулах эсвэл оролцогчид
тодорхой түвшинд шууд
хариуцлага хүлээх
Их: ХОСБ/түншлэлийн гэрээ
түүний дотор хамтарсан
санхүүжилт, удирдлагыг хэлэлцэх
эсвэл оролцогчид төсөлд
манлайлах үүрэг гүйцэтгэж/
томоохон хариуцлага хүлээх

Бага: Оролцогчдын байгууллага
тогтмол санал өгч, АХБ-ны
санхүүжүүлж буй төсөлд түншийн
үүрэг гүйцэтгэх
Дунд: ХОСБ/түншлэлийн гэрээг
хэрэгжүүлэх, эсвэл оролцогчид
тодорхой түвшинд шууд
хариуцлага хүлээх
Их: ХОСБ/түншлэлийн гэрээ,
үүн дотор санхүүжилт болон
менежментийн асуудалтай
холбоотой зүйл заалтууд
хэрэгжих, мөн оролцогчид төсөлд
өөриймсөг байдлаар хандаж
өндөр хариуцлага хүлээх

Тодорхойлолт

Тайлбар: Орон нутгийн усан хангамж зэрэг тодорхой төсөл, мөн жендэр зэрэг тэргүүлэх чиглэл, эсвэл бие даасан төслүүдэд
ийм ерөнхий тодорхойлолтуудыг боловсруулж болно.
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Оролцоо хангах нь зорилго гэхээсээ илүү хөгжлийн үр дүнг сайжруулах арга юм. Амьдралд
нь нөлөөлөх шийдвэр, нөөц хуваарилалт, үйл ажиллагааг ойлгож оролцсоноороо талууд үр
шимийг нь түлхүү хүртдэг.
АХБ-аас санхүүжүүлж буй үйл ажиллагаанд оролцогч талуудыг дараах гурван бүлэгт ангилна,
үүнд Засгийн газар, хувийн хэвшил ба иргэний нийгэм (үүнд төсөлд сөргөөр өртөж буй иргэд
хамаарна). Иргэний нийгэм нь төр засаг, хувийн хэвшлээс ангид олон нийтийн хүрээлэл
юм. Иргэний нийгмийн байгууллага олон нийтийн оролцогчдыг төлөөлдөг хэдий ч оролцоо
нь иргэний нийгмийн байгууллага эсвэл орон нутгийн засаг захиргааны үйл явцаар тэр бүр
хангагддаггүй хүмүүс байдаг. АХБ-ны төслүүдийн албан болон албан бус засаглалын үйл
явцад эдгээр хүмүүсийн оролцоог хангахын тулд нэмэлт хүчин чармайлт гаргах шаардлагатай.
Засгийн газар эсвэл хувийн хэвшлийн аль нэг нь зээл тусламж хүлээн авагч тал болон/
эсвэл захиалагч болсон тохиолдолд нөгөө хоёр бүлгийнхээ зохистой оролцоог хангах ёстой.
26-р хуудсан дахь Арга хэрэгслэл 1: Оролцогчдод дүн шинжилгээ хийж зөвлөлдөх хэсэгт гол
оролцогчдын талаар дэлгэрэнгүй тайлбарлав.
АХБ оролцооны дараах дөрвөн гол аргыг хэрэгжүүлдэг бөгөөд тэдгээр нь мэдээлэл
боловсруулж солилцох, зөвлөлдөх, хамтран ажиллах ба түншлэх зэрэг болно. Шийдвэр
гаргагч, оролцогч тал тус бүрийн санаачилга, үйл ажиллагааны түвшин харилцан адилгүй
хэдий ч дээрх аргуудыг хэрэгжүүлэхийн тулд талууд өөр хоорондоо тогтмол харилцах
шаардлагатай болдог. Арга тус бүрийг хэрэгжүүлэх цар хүрээ өөр байж болно. Энэ дөрвөн
аргыг хослуулан хэрэглэх явдлыг “оролцоо” гэж энэ зааварт тодорхойлсон.

Оролцооны ямар үндсэн зарчмууд байдаг вэ?
Хөгжлийн нөхцөл байдал, үйл ажиллагаанаас хамааран оролцооны арга хэрэгслэл, цар хүрээ
янз бүр байдаг ч дараах зарчмуудыг тогтмол дагаж мөрддөг:
•
•
•
•
•
•

Хариуцлагатай, ил тод байх: Оролцооны механизмын хүрээнд шийдвэр гаргагчид
оролцогчдын өмнө хариуцлага хүлээж, үйл ажиллагааны талаар нээлттэй мэдээлж,
оролцооны зорилт, оролцогчдын нөлөөлөх цар хүрээг ил тод зарладаг.
Бүх түвшинд оролцоо хангах: Мэдлэг, ур чадвар, ашиг сонирхолд нь нийцсэн уян хатан,
цаг үеэ олсон үйл ажиллагаагаар дамжуулан (бодлого, хөтөлбөр, төсөл) шийдвэр гаргах
аль нэг болон бүх түвшинд оролцоо хангах.
Бүгдэд хүртээмжтэй оролцоо бий болгох: Бүх хүнтэй ижил тэгш харьцаж, тэдэнд
оролцох боломжуудыг зөв зохистой танилцуулан санал болгож аливаа нэгэн бүлгийн
оролцоог боомилсон саад тотгорыг арилгах.
Олон ургальч үзлийг эрхэмлэх: Хүмүүсийн мэдлэг туршлага, итгэл үнэмшил, ур чадвар
харилцан адилгүй учраас нийгэмд оруулах хувь нэмэр нь ч мөн харилцан адилгүй. Үүнийг
харгалзан үзэж, үр дүнтэй ашиглах нь оролцооны гол зорилго.
Сайн дурын үндсэн дээр оролцоо хангах: Асуудлыг чухалчилж тэдний оролцоо нь
байдлыг өөрчилж чадна гэж итгэсэндээ хүмүүс шийдвэр гаргахад сайн дураараа оролцдог.
Тэднийг албадахаас зайлсхий.
Оролцогчдоор бие даан санал шийдэл гаргуулах: Олон нийтэд түшиглэсэн оролцооны
аргуудыг ашигласнаар хүмүүс өөрсдийн сонгосон аргаар үйл ажиллагаагаа өөрсдөө
хэрэгжүүлдэг.

Танилцуулга

Иргэний нийгмийн оролцоо гэж юу вэ?
Иргэний нийгэм бол АХБ, АХБ-ны зээл тусламж хүлээн авагч тал болон/эсвэл
захиалагчийн үйл ажиллагаан дахь чухал оролцогч тал юм. Тэд Засгийн газар,
хувийн хэвшлээс ихээхэн ялгаатай бөгөөд янз бүрийн хувь хүн, бүлэг, ашгийн
төлөө бус байгууллагуудаас бүрддэг. Тэд нэгдсэн ашиг сонирхол, зорилго,
үнэт зүйлсийн хүрээнд янз бүрийн тогтолцоотой. Албан бус, тодорхой зохион
байгуулалтад ороогүй олон нийтийн бүлгүүдээс эхлээд олон улсын томоохон
үйлдвэрчний эвлэл хүртэл багтсан өргөн хүрээтэй байдаг.
Байгууллагын статустай болохын тулд олон нийт тодорхой түвшинд албан зохион
байгуулалтанд (бүртгүүлэх, санхүүгийн тайлан гаргах гэх мэт) орох шаардлагатай.
Гэвч ИНБ-уудын хэмжээ, ашиг сонирхлын хүрээ, үйл ажиллагаа харилцан
адилгүй. Ялангуяа АХБ нь төрийн бус байгууллага (ТББ), олон нийтэд түшиглэсэн
байгууллага, иргэний байгууллага, сан, мэргэжлийн нийгэмлэг, судалгааны
хүрээлэн, их дээд сургууль, үйлдвэрчний эвлэл, олон нийтийн байгууллага,
нийгмийн хөдөлгөөн, эвсэл болон/эсвэл ИНБ-уудын сүлжээ болон тэднийг
нэгтгэсэн байгууллагууд гээд төрөл бүрийн байгууллагатай хамтран ажилладаг.
ИНБ-уудын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Арга хэрэгслэл 6: ИНБ-уудтай
ажиллах хэсгээс үзнэ үү.
Иргэний нийгмийн оролцоог хангаснаар хөгжлийн үйл ажиллагаанд төрөл бүрийн
талууд хамрагддаг. Ялангуяа амьдралд нь нөлөөлөхүйц шийдвэр гаргах явцад тэр
бүр оролцоод байдаггүй ядуу иргэд, эмэгтэйчүүд, өөр бусад алслагдсан бүлгийн
оролцоо хангагддаг. Иргэний нийгмийн оролцоо нь төр ба иргэний харилцааг
бэхжүүлэх үндэс суурь нь болж, хариуцлагын тогтолцоог бүрдүүлдэг.

Оролцоо яагаад чухал вэ?
Оролцоо нь сайн засаглал, иргэний эрх үүрэг, төрийн хариуцлагатай үндсэндээ
уялдаж, эмзэг бүлгийнхнийг нийгмийн гадна орхигдуулалгүй эдийн засгийн тэгш
өсөлтийг хангадаг. Тусламжийн үр ашгийг дээшлүүлэх Парисын тунхаглалын гол
таван зарчим нь төсөл хөтөлбөрт өөриймсөг хандаж, манлайлах, уялдаа холбоог
хангах, үндэсний бодлого хууль журамд нийцүүлэх, үр дүнд чиглэсэн удирдлагаар
хангах, харилцан хариуцлагатай байх явдал бөгөөд оролцоо нь энэ бүгдтэй
салшгүй холбоотой учраас чухал ач холбогдолтой. Аккрагийн үйл ажиллагааны
хөтөлбөр үүнийг баталгаажуулж, хөгжил дэвшилд иргэний нийгэм улам их
үүрэг гүйцэтгэх болсныг онцолсон.5 АХБ-ны гол түнш нь тус банкны хөгжиж буй
гишүүн орнуудын Засгийн газар боловч хувийн хэвшлийн захиалагчидтай ч мөн
хамтран ажилладаг бөгөөд АХБ-ны түншүүд бүгд амьдралд нь нөлөөлөхүйц үйл
явцад талуудын оролцоог хангах үүрэгтэй. Нөхцөл байдал нь тогтворгүй, зөрчил
мөргөлдөөнд өртсөн улс орнуудад төр засгийн чадавхи сул, зөрчил мөргөлдөөний
нөлөө их байдаг учраас хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлүүдийг тодорхойлохдоо
тэдгээрийн үр шим хүртэгчдийг оролцуулахад онцгой анхаарах шаардлагатай.
Оролцоо хангахад хугацаа их шаардагдах боловч үүнийг хангаснаар бодлого,
хөтөлбөр, төслийн түвшинд асуудлыг тал бүрээс тодорхойлж, ойлголт нэмэгдүүлж,
өргөн хүрээний оролцогчдоос дэмжлэг авч, хэрэгжилтийн явцад төсөл хөтөлбөрт
өөриймсөг хандах хандлага, үр дүн, тогтвортой байдал сайжирдаг.
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Институцийн хариуцлагын тогтолцоо: Үйлчилгээг ядууст хүргэх нь
2004 оны Дэлхийн хөгжлийн тайланд төрийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийг хянах боломжийг ядууст олгож, бодлого
боловсруулахад тэдний саналыг тусгах замаар ядуусыг төрийн үйлчилгээний төвд авч үзэхийг онцлов.a
Төрийн үйлчилгээ нь татвар зэрэг шууд бус эх үүсвэрээс санхүүждэг учраас иргэд төлбөрөөр дамжуулан
төрийн үйлчилгээ үзүүлэгчтэй хариуцлага тооцох боломжгүй байдаг; харин оролцооны механизмын үр дүнд
тэд бодлого боловсруулагчид, үйлчилгээ үзүүлэгчдэд нөлөөлөх боломжтой болж байна.
Оролцогч талууд болон хариуцлагын уялдаа холбоог үнэлэх үнэлгээг Төрийн үйлчилгээний төслийн эдийн
засгийн үнэлгээнд хамруулах; иргэдийн үнэлгээний карт болон бусад хэрэгслэлийг ашиглаж төрийн үйлчилгээ
үзүүлэгчдийг шууд хариуцлага хүлээдэг болгох; төсвийн зардлыг оролцооны аргаар хянах зэрэг аргуудыг
ашиглаж Засгийн газрын шийдвэр гаргах явцад нөлөөлөх явдлыг АХБ дэмждэг.b
Төр ба иргэний харилцааг хариуцлагын тогтолцоотой уялдуулж бэхжүүлбэл төрийн үйлчилгээний хүртээмж
нэмэгддэг болох нь нотлогдсон. Иймд иргэний нийгмийн байгууллагууд нийгмийн янз бүрийн хэсгүүдийн дуу
хоолойг төрд хүргэж, төлөөлж буй хүн амынхаа оролцоог хангах гүүр нь болсоноор энэхүү үйл явцад хувь
нэмэр оруулах боломжтой.
a
b

Дэлхийн Банк. 2004. Дэлхийн хөгжлийн тайлан. Үйлчилгээг ядууст хүргэх нь. Вашингтон хот.
 АХБ. 2004. Боловсролын салбарын үнэлгээ. Манила; АХБ. 2005. Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжлийн үйл
ажиллагааны уялдаа холбоо, боломж нэмэгдүүлэх нь: Эдийн засгийн дүн шинжилгээний хувь нэмэр. Манила.

Төслийн түвшинд оролцоо хангаснаар хэрэгжилтийн үед тулгарах бэрхшээлүүд
багасч, хөгжлийн бусад түнштэй харьцах зохицуулалт сайжирдаг. Иргэний
нийгмийн оролцоо нь инновац ба хэрэгцээг хангаж, хөгжлийн эерэг үр дүнг
нэмэгдүүлэхэд шууд нөлөөлдөг.6 Мөн иргэний нийгмийн мэдлэг чадварыг ашиглан
иргэдийн хэрэгцээг түлхүү хангахад үйл ажиллагааг чиглүүлдэг.
Ядуурал бууруулах үр дүнтэй, чанартай төслүүд хэрэгжүүлэх чадвараар нь АХБыг үнэлдэг. Улмаар оролцоо хангаснаар гүйцэтгэл, хөгжлийн үр дүн сайжрах
боломжтой. Хараат бус үнэлгээний газар (ХБҮГ)-аас хийсэн шат дараалсан
үнэлгээнүүд нь оролцооны аргуудыг бодлого хөтөлбөрт ашиглаж ИНБ-ууд болон
төсөлд сөргөөр өртсөн хүмүүсийг АХБ-ны үйл ажиллагаанд оролцуулах явдал
нэмэгдсэнийг харуулсан байна.7 ХБҮГ-ны үнэлгээнүүд нь оролцооны чухал ач
холбогдолыг онцолж, АХБ-ны үйл ажиллагаанд оролцоог тасралтгүй хангаж,
нэмэгдүүлэхийг байнга зөвлөдөг.

“Оролцооны арга нь байгалийн нөөцийн
менежментийн төсөл боловсруулж,
хэрэгжүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулаад
зогсохгүй амжилттай хэрэгжүүлсэн оролцоо нь
төсөл хөтөлбөрт өөриймсөг хандах, тогтвортой
байдлыг сайжруулж, хөдөөгийн иргэдийн орлогыг
нэмэгдүүлж, ядуурал бууруулахад ихээхэн хувь
нэмэр оруулж байна.”
Эх сурвалж: АХБ. 2003. Тусгай үнэлгээний судалгаа: АХБ-ны хөгжиж буй гишүүн орнуудад
ой мод, усны нөөцийн салбарт оролцооны аргыг хэрэгжүүлэх нь. Манила.

Танилцуулга

Зохистой оролцоо гэж юу вэ?
АХБ ихэнх үйл ажиллагаандаа оролцоо хангаж, үр дүнг нь гаргахыг зорьдог боловч
нэг ижил аргыг бүх төсөл хөтөлбөрт тулган хэрэгжүүлэх нь учир дутагдалтай.
Оролцооны талаарх АХБ-ны эрх үүргийн тухай хавсралтад АХБ-ны төрөл бүрийн
бодлого, стратегид заасан оролцооны шаардлагуудыг дурдаж; тэдгээрийг хангах
арга хэрэгслэлийг энэхүү зааварт тайлбарлав. Салбар, орон нутгийн нөхцөл
байдал, оролцооны зорилтуудаас хамааран оролцооны арга хэрэгслэл, цар хүрээ
янз бүр байдаг. АХБ хэмжигдэхүйц үр дүнд хүрэхийг чухалчилдаг учраас оролцоо
хангаснаар хүрэх үр дүн, зорилтот үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох хэрэгтэй.
Аливаа тохиолдолд зохистой оролцоо хангахын тулд:
•
•

•

•

АХБ-наас санхүүжүүлж буй үйл ажиллагааг сонирхогч талууд болон тэдний
харилцааг олж мэдэх зорилгоор оролцогчдод дүн шинжилгээ хийх (Арга
хэрэгслэл 1: Оролцогчдод дүн шинжилгээ хийх ба зөвлөлдөх);
Бодлого, стратегийг үнэлэх эсвэл төсөл боловсруулахад саналыг нь авахын
тулд оролцогч бүлгүүдтэй зөвлөлдөх (Арга хэрэгслэл 1: Оролцогчдод
дүн шинжилгээ хийж зөвлөлдөх, Арга хэрэгслэл 2: Загвар ба мониторингийн
хүрээнд оролцоо нэмэгдүүлэх, Арга хэрэгслэл 3: Оролцоо хангасан үнэлгээ);
Зөвшилцөж баталсан Оролцооны төлөвлөгөө (Арга хэрэгслэл 4: Оролцооны
төлөвлөгөө боловсруулах) болон Оролцогч талуудтай харилцах стратеги
(Арга хэрэгслэл 5: Оролцогчидтой харилцах стратеги боловсруулах)-ийн
дагуу оролцогчдыг системтэйгээр хамруулах. Оролцоо нь үйлчилгээ
үзүүлэх эсвэл хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийх зэрэг янз бүр байж болно (Арга
хэрэгслэл 6: ИНБ-уудтай ажиллах, Арга хэрэгслэл 7: Оролцоо хангасан хяналт,
шинжилгээ үнэлгээ);
Хариуцлагын механизмын талаар оролцогчдод мэдээлнэ.

Зарим төсөлд оролцоог түлхүү хангах тусам үр ашиг нь өсдөг, тухайлбал,
хөдөөгийн хөгжил, иргэдийн амьжиргааг сайжруулах, эмэгтэйчүүдийг
чадавхижуулах, орон нутгийн засаглалыг боловсронгуй болгох, боловсрол эрүүл
мэндийн үйлчилгээг сайжруулах замаар ядуурал бууруулах зэрэг төслүүдийг
дурдаж болно. Иргэний нийгмийн оролцоо нь төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг
сайжруулдаг. Тухайлбал, усны үнэ тариф тогтоох эсвэл ус түгээх үүрэг бүхий ус
хэрэглэгчдийн бүлгүүдийг (олон нийтэд түшиглэсэн байгууллагууд) байгуулсанаар
иргэний нийгмийн оролцоог шийдвэр гаргах явцад хангах боломжтой болдог.
Олон тооны иргэнийг нүүлгэн шилжүүлэх, эсвэл уугуул иргэдийн амьдарч буй
бүс нутагт үйл ажиллагаа явуулах зэрэг нийгмийн өндөр эрсдэлтэй төслүүдийг
хэрэгжүүлэхдээ АХБ-ны Хамгааллын бодлогын баримт бичигт заасны дагуу сөрөг
үр дагавраас зайлсхийх зорилгоор оролцогч талуудтай үр ашигтай зөвлөлдөх
шаардлагатай.8 АХБ-ны “үр ашигтай зөвлөлдөх” гэдгийн тодорхойлолтыг 69-р
хуудаснаас үзнэ үү. АХБ-наас санхүүжүүлж хэрэгжүүлсэн дэд бүтцийн төслүүдээс
үзвэл олон нийтийн оролцоог хангаснаар төслийг үр ашигтай боловсруулж
хэрэгжүүлэн аливаа хүндрэлүүдээс зайлсхийсэн байна. Хүндрэл бэрхшээл гарсан
тохиолдолд олон нийт хариуцлагын механизмыг хэрхэн ашиглахаа мэддэг байх
нь чухал.
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Багахан хэмжээний үйл ажиллагаанаас эхлээд хэд хэдэн салбарыг хамарсан
төслийн томоохон бүрэлдэхүүн хэсгийг удирдан чиглүүлэхэд оролцооны
төлөвлөгөө чухал ач холбогдолтой. Энэ нь уян хатан, бие даасан төлөвлөгөө
байж болно. Эсвэл нүүлгэн шилжүүлэлт, жендэр болон өөр бусад төлөвлөгөөтэй
уялдсан байж болно. Төслийн хэрэгжилтэд оролцоо хангах төлөвлөгөө хэр
зохистойг хэлэлцэж шийдэх, төслийн бэлтгэл ажилд оролцоог зохих түвшинд
хангасан эсэхийг хянаж үнэлэхдээ энэ зааврыг ашиглана уу.

Оролцоо хангахад ямар бэрхшээл
тулгардаг вэ?
Оролцоог амжилттай хангахын тулд шаардагдах чадавхи, нөөцтэй байж, оролцогч
талуудад уян хатан хандаж, тэдний саналыг тусгаж байх хэрэгтэй. Оролцоо хангах
(эрх зүй, улс төр, эсвэл соёлын) орчин бүрдээгүй тохиолдолд энэ нь ихээхэн
хүндрэлтэй байдаг. Ил тод байдал бүрдээгүй үед оролцоо нь хуурамч хүлээлт
үүсгэж, АХБ эсвэл Засгийн газар оролцогч талуудын саналыг үйл ажиллагаандаа
огт тусгахгүй байвал оролцогч талууд төсөл, хөтөлбөрт оролцохоос цааргалж
эхэлдэг. Оролцоо шударга бус тохиолдолд нийгмийн зөрчил, сөргөлдөөнийг улам
хурцатгаж; оролцогч бүлгүүдийн ойлголт, харилцаа хангалттай түвшинд бус байгаа
тохиолдолд зохистой бус эрх мэдлийн харилцаа санамсаргүй байдлаар улам бүр
бэхжиж хуульчлагдаж болзошгүй. Ялангуяа нөхцөл байдал нь тогтворгүй, зөрчил
мөргөлдөөнд өртсөн улс оронд иймэрхүү асуудал гарч болзошгүй юм. Оролцогч
талууд төлөвлөгөөг хүчтэй эсэргүүцсэн үед оролцогчдын шаардлага нь үйл
ажиллагааны ашиг сонирхолд сөрөг нөлөөлж асуудал үүсгэж магадгүй хэмээн АХБ
болон АХБ-ны зээл тусламж хүлээн авагч тал ба/эсвэл захиалагч болгоомжилж
байж магадгүй. Аливаа зөрчилдөөнийг шийдвэрлэхийн тулд оролцогч талуудын
санааг зовоосон асуудлуудыг сонсож, тэдгээрийг нэн яаралтай үнэн бодитой
үнэлж дүгнэх нь чухал. Үүнд ихэвчлэн төвийг сахисан гуравдагч талын оролцоо
шаардлагатай байдаг.
Зааварт тусгасан жишээнүүдээс үзвэл нөхцөл байдалд нийцсэн шинэлэг, уян
хатан аргууд нь бэрхшээлийг зохицуулахад тус дөхөм болдог. Асуудлыг амжилттай
шийдсэн тохиолдолд оролцоо нь зохих бодлого, хөтөлбөр, төслийн бүтэц болон
хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлон гаргахад дөхөм болдог.
Хэн оролцох вэ?
Бүх оролцогч төсөл хөтөлбөрт нөлөөлж, үйл явц, менежментийг тодорхой түвшинд хянадаг төгс ардчилалыг
оролцоо гэж ойлгодог учраас зарим хүн оролцоо хангасан хөгжилд эргэлздэг. Гэвч оролцоо хангасан хөгжил
гэдэг бол төгс төгөлдөр, шууд ардчилал биш юм. Тухайлбал, АХБ-ны санхүүжилтээр усжуулалтын систем
барихын тулд тус бүс нутагт амьдардаг нийт 200,000 фермерч бүгдтэй зөвлөлдөх нь үр ашиггүй бөгөөд өртөг
зардлын хувьд боломжгүй. Зөвхөн тосгоны удирдлагуудтай зөвлөлдвөл эмзэг бүлгийнхний эрх ашиг орхигдож
болзошгүй. Энэ хоёр туйлын дунд төрөл бүрийн зорилгоор оролцоо хангаж, шударга боломж олгох маш олон
хувилбар бий. Энэ зааварт тэдгээр хувилбар түүний дотор төлөөллийн судалгаа, оролцоо хангасан үнэлгээ
хийх (тухайлбал, бүлгийн ярилцлага хийх, төсөл хэрэгжүүлэх газраар явж танилцах), зөвлөлдөх аргуудыг
дэлгэрэнгүй танилцуулав.
Ядуучууд, эмзэг бүлгийг хамарсан, хэт нүсэр бус, өндөр өртөг зардал шаардахааргүй төлөөллийг салбар,
төсөл бүрт бий болгож, түүнд тохирсон хамгийн оновчтой оролцооны арга хэрэгслэл, цар хүрээг тодорхойлох
хэрэгтэй. Төсөл хэрэгжүүлэгчид төслийн үйл ажиллагаанд эмзэг бүлгийнхний үр ашигтай оролцоо хангаж,
ядуурал бууруулахад хувь нэмэр оруулах ёстой.
Эх сурвалж: АХБ. 2003. Тусгай үнэлгээний судалгаа: АХБ-ны хөгжиж буй гишүүн орнуудад ой мод, усны нөөцийн
салбарт оролцооны аргыг хэрэгжүүлэх нь. Манила.

Танилцуулга

Оролцоо хангахад хэр их зардал гардаг вэ?
Бодлого, хөтөлбөр, төслийн түвшинд зохистой оролцоо хангахад эхний үе шатанд
нэмэлт цаг хугацаа, санхүүгийн нөөц шаардлагатай. Харин төслийн бусад үе
шатанд нэмэлт хөрөнгө шаардлагагүй. Оролцоо хангаснаар төслийг өөрчлөх,
хэрэгжилтийг нь удаашруулах явдал багасч, хэрэгжилт эрчимждэг.9 Оролцоо
хангаагүйн улмаас санхүүгийн алдагдал (тухайлбал, нөхөн төлбөр, хэрэгжилт
удаашрах) хүлээгээд зогсохгүй, энэ нь нэр хүндэд ч сөргөөр нөлөөлдөг.
Хөгжлийн төслүүдэд оролцоо хангахад гарсан зардал, үр ашгийг тооцсон олон
улсын үнэлгээнээс үзвэл төслийн эхний үе шатуудад оролцоо хангахад зардал
их гардаг ч дараагийн үе шатуудад үйл ажиллагаа удаашрах нь багасч, үр
ашиг тогтвортой байдал нэмэгддэг.10 Түгээмэл асуултуудын Асуулт 2-т эдгээр
судалгаануудын жишээг дурьдав.
Оролцоо хангахад шаардах зардал тооцох тогтсон томъёо байдаггүй. АХБ-ны
тодорхой салбар, сэдэвчилсэн бодлого, стратегийг үнэлэх зөвлөлгөөнийг олон
улсын түвшинд зохион байгуулахад асар их хэмжээний төсөв шаардлагатай. Харин
нэг улстай байгуулсан хамтын түншлэлийн стратегийг үнэлэхэд харьцангуй бага
зардал гардаг.
Төслийн түвшинд оролцоо хангахад төслийн төрлөөс шалтгаалан зардал янз бүр
байдаг. Төслийн загвар боловсруулахад оролцоо хангаж, оролцооны төлөвлөгөө
боловсруулахад (тухайлбал, оролцогчдод зориулсан сургалт) шаардагдах зардлыг
төслийн бэлтгэл техник туслалцааны төсөвт тусгадаг. Мөн үнэлгээ, гүйцэтгэл
болон, мониторингийн холбогдох үйл ажиллагаанд оролцооны зардлыг тусгадаг.
Харьцангуй хязгаарлагдмал оролцоо бүхий төслүүдэд тэгтлээ их нэмэлт зардал,
цаг хугацаа шаардагдахгүй. Харин олны анхаарал татсан дэд бүтцийн төслүүд,
эсвэл оролцоог институтчлэхийг зорьж, өргөн хүрээнд оролцоо хангасан нийгмийн
хөгжлийн төслүүдэд зээл, тусламжийн санхүүжилтийн үлэмж хэсгийг оролцоонд
зарцуулах шаардлагатай байдаг.
АХБ төслийг аль болох богино хугацаанд боловсруулж, техник туслалцааны
зардал бууруулахыг хичээдэг нь зээл авах үйл явц дахь идэвхитэй оролцоог
хязгаарладаг. Энэ зааварт оролцооны үндсэн асуултуудад хариулж, хязгаарлагдмал
нөөцийг үр ашигтай зарцуулах зөвлөгөө, арга хэрэгслэлийг тайлбарлав. АХБ-наас
санхүүжүүлсэн үйл ажиллагаанд оролцоо хангасан тэргүүн туршлагуудаас үзвэл
бэрхшээл шийдвэрлэх маш олон арга зам байдаг аж.
ТББ ба Иргэний нийгмийн төв (ТББИНТ)-өөс 2007 онд хийсэн оролцооны зардлын
судалгаанд төслийн загварыг боловсруулахад оролцоо ихээр хангасан АХБ-ны
төслүүдийг хамруулав. Судалгаанаас үзвэл арга хэрэгслэлээс шалтгаалан зардал
янз бүр байв. Тухайлбал, мэдээлэл солилцох, зөвлөлдөх үйл ажиллагааны зардал
Төслийн бэлтгэлийг хангах техник туслалцааны төсвийн 11%–22%-ийг эзэлж
байсан бол хамтын ажиллагаа нь 16%–55%-ийг эзэлж байлаа. Төслийн бэлтгэлийг
хангахад гадны байгууллага, хүмүүсийг гэрээгээр авч ажиллуулах нь хамтын
ажиллагаанд хамаарна.11
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АХБ-НЫ БОДЛОГО, СТРАТЕГИ,
ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН ҮНЭЛГЭЭН
ДЭХ ОРОЛЦОО

АХБ-НЫ БОДЛОГО, СТРАТЕГИ,
ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН ҮНЭЛГЭЭН
ДЭХ ОРОЛЦОО

2 АХБ-ны бодлого, стратеги,
хөтөлбөрүүдийн үнэлгээн
дэх оролцоо

Бодлого, стратеги боловсруулах ба үнэлэхдээ
олон талын оролцоог хангаж зөвлөлдөх нь
олон улсын тэргүүн туршлаганд тулгуурласан,
дэмжихийг зорьж буй иргэдийнхээ санал ба
хэрэгцээг тусгасан бодлого гарахад чухал ач
холбогдолтой. Оролцооны явц нь бодлогыг
ойлгох, өөрийн болгох явдлыг сайжруулж,
хэрэгжилтийг хялбаршуулдаг.
Эх сурвалж: АХБ. 2006. Удирдамж баримт бичгүүдийг тодорхойлох, бодлого ба стратегийн
бичиг баримт боловсруулах АХБ-ны ажилтнуудад зориулсан заавар. Манила.

Танилцуулга
АХБ бодлого, стратеги, хөтөлбөрүүдээ (хамтын түншлэлийн стратегийн [ХТС]-ийн
хүрээнд) боловсруулах болон үнэлэхдээ хөндлөнгийн эксперт, оролцогч талуудын
саналыг ихээр авах болсон. Тухайлбал, 2009 онд баталсан Хамгааллын бодлогын
баримт бичиг (ХБББ), 2011 онд баталсан Олон нийттэй харилцах бодлого (ОНХБ)ыг гаргахдаа хөндлөнгийн санал дүгнэлт авсан.

АХБ-ны бодлого, стратеги, түншлэлийн
хөтөлбөрийг үнэлэхэд оролцоо яагаад чухал
вэ?
Өргөн хүрээний оролцогч талууд болон тухайн асуудлаар мэргэшсэн
экспертүүдтэй зөвлөлдөж оролцоог нь хангах замаар тухайн бодлого, хөтөлбөрийн
талаарх тэдний санал зөвлөлгөөг авдаг.
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АХБ-ны бодлого, стратеги, хөтөлбөрүүдийн үнэлгээн дэх оролцоо

Оролцоо хангасны үр дүнд:
•
•
•
•
•

орон нутгийн нөхцөл байдалд илүү зохицож нийцсэн;
техник, арга зүйн хувьд сайн;
олон улсын тэргүүн туршлагад тулгуурласан;
хөгжлийн бусад түнштэй уялдсан (тэмдэглэл 5); мөн
өргөн хүрээний мэдээлэл, хэтийн төлөвийг тусгасан бичиг баримт боловсруулах
боломжтой болдог.

Товчоор хэлбэл зөвшилцөх явцад хувь нэмэр оруулсан хүмүүсийн мэдлэг,
туршлагад тулгуурлан бодлогын баримт бичгүүд илүү боловсронгуй болдог.12
Зөвшилцсөний үр дүнд АХБ болон түүний хөгжиж буй гишүүн орны зорилго, үйл
ажиллагааны талаарх сонирхогч талуудын ойлголт сайжирч, өргөн хүрээний
оролцогчдын дэмжлэг, өөриймсөг хандлага нэмэгддэг. Улмаар хэрэгжилт
хялбаршиж, эрчимжиж бодлогын үр нөлөө нэмэгддэг.13

Бодлого боловсруулах болон үнэлэхэд
оролцоог хэрхэн хангах вэ
26-р хуудсан дахь Арга хэрэгслэл 1 буюу Оролцогчдод дүн шинжилгээ хийх ба
зөвлөлдөх аргыг бодлого, стратеги, хөтөлбөрийг боловсруулах, үнэлэхэд үр
ашигтай оролцоо хангахад ашиглана. Үнэлгээ хийхдээ оролцоо хэрхэн хангах тухай
дор тайлбарлав.

Бодлого ба стратеги
Шинэ бодлого боловсруулах, одоо хэрэгжиж буй бодлогыг үнэлж, боловсронгуй
болгох болон аливаа бодлогын хамгийн эхний болон төгсгөлийн үе шатуудад
оролцоог хангах боломж хамгийн ихээр бүрддэг.
АХБ-ны ажилтнууд, гадны оролцогч талуудын саналыг тусгаснаар баримт бичгүүд
улам боловсронгуй болдог. Гэвч хөндлөнгийн үнэлгээ хийх хэрэгтэй эсэх, хэрэгтэй
бол ямар үнэлгээ хийх нь сэдэв, зөвлөлгөөний зорилтуудаас хамаарна. ИНБ-ууд
ихэвчлэн сайн дураараа хэрэгжилтийг хянадаг. Тэд тулгамдсан асуудлуудаар АХБ,
Засгийн газрын албаны хүмүүст ханддаг хэдий ч аливаа хөндлөнгийн үнэлгээний
үеэр тэдэнтэй зөвлөлдөх хэрэгтэй.
Гадны байгууллага, хүмүүстэй зөвлөлдөх хамгийн шалгарсан арга бол хандивлагч
болон хөгжиж буй орны аль алиных нь төлөөлөл багтсан АХБ-ны гишүүн орны
багтай интернэтээр болон бичгээр зөвлөлдөх аргыг нүүр тулж уулзах аргуудтай
хослуулах явдал юм. Үнэлгээний үеэр олон нийтээс санал авахын тулд дор хаяж
хоёр хувилбар танилцуулж, саналаа өгөх хангалттай хугацаа олгох хэрэгтэй.
Оролцооны аргуудыг түлхүү ашиглах тусам хамгийн алслагдсан болон эмзэг
бүлгийн иргэд саналаа илэрхийлэх боломжоор хангагдаж, англи хэлгүй эсвэл
интернэтэд холбогдох боломжгүй иргэд саналаа хэлж амжилгүй хоцрохоос
сэргийлдэг.
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Хөгжлийн Үр Дүнд Хүрэхийн Төлөө Оролцоог Бэхжүүлэх нь

Удирдамж баримт
бичгүүдийг тодорхойлох,
бодлого стратегийн
баримт бичгүүдийг
боловсруулах АХБны ажилтнуудад
зориулсан зааварт
бодлого, стратегийн
баримт бичгүүдийг
боловсруулахдаа гадна,
дотны гол оролцогч
талуудын саналыг мөрдлөг
болгохыг зөвлөсөн байдаг.

“Бичгээр санал авах хайрцаг” ажиллуулах, үйл
ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулахдаа
гадна, дотны оролцогч талуудыг хамруулах,
мөн нүүр тулсан уламжлалт зөвлөлдөх
уулзалтуудыг хийх, цахим сүлжээгээр
зөвлөлдөх зэрэг олон шинэлэг аргыг
АХБ ашиглаж байна.14
Арга хэрэгслэл 1: Оролцогчдод дүн шинжилгээ
хийж зөвлөлдөх. Xэсэгт гол оролцогчдыг
тодорхойлж, төрөл бүрийн бүлгүүдэд хүрч
ажиллахад тохиромжтой аргыг сонгох дүн
шинжилгээ, зөвлөлгөөний аргуудыг энд
танилцуулж байна.
Бодлогод үнэлгээ хийж, төсөл боловсруулахад
эдгээр аргыг ашигладаг. АХБ-ны Иргэний
нийгмийн байгууллагуудын талаарх
лавлагаанд ИНБ-уудыг бодлого боловсруулахад
оролцуулах тэргүүн туршлагуудыг дэлгэрэнгүй
танилцуулсан.15 Гадна дотны оролцогч
талуудтай зөвлөлдсөний дараа баримт бичгийг
засаж шинэчлэн Захирлуудын зөвлөлд өргөн
барьж батлуулахаасаа өмнө Удирдлагын
түвшинд зөвлөлгөөнөөс гарсан саналд
үндэслэн баримт бичгийн төслийг хэлэлцдэг.16

2010 онд АХБ-ны Олон нийттэй харилцах бодлого, 2005 онд Усны бодлогод
үнэлгээ хийхдээ оролцогч талуудтай зөвлөлдсөн жишээг дор танилцуулав.
2010 онд Олон нийттэй харилцах бодлого (ОНХБ)-ыг үнэлэх үеэр оролцогчидтой
хийсэн зөвлөлгөөн
•
•
•

Үндэслэл: 2005 оны 9-р сард баталсан ОНХБ-доо АХБ 5 жилийн дотор үнэлгээ хийх шаардлагатай
байсан.
Зорилт: Зөвлөлгөө нь гадна, дотны оролцогч талуудын саналд тулгуурлан бодлогыг үнэлж, олон улсын
тэргүүн туршлагуудыг шинэ бодлогод тусгах зорилготой байв.
Аргачлал: Оролцогчдод дүн шинжилгээ хийсний үр дүнд цахим болон нүүр тулсан зөвлөлгөөнүүдийг
9 сарын турш хослуулан хийх цогц төлөвлөгөөтэй болов.
––
––

––

2005 онд баталсан ОНХБ, шинээр боловсруулсан бодлогын 2 төслийн хамт adb.org/PCP-Review
сайтад байршуулж олон нийтийн саналыг авав.
АХБ-ны хөгжиж буй 7 гишүүн орны нийслэл, өөр бусад 6 улсад зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулав.
Үүнд төр, эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллагууд, олон талт санхүүгийн бусад байгууллага,
иргэний нийгмийн байгууллагууд, хувийн хэвшил, судалгааны төвүүд, хэвлэл мэдээлэл болон бусад
байгууллагын төлөөлөгчид оролцов. Зөвлөлгөөнөөс өмнө баримт бичгийн эхний төслийг орчуулж,
оролцогчдод түгээв.
АХБ-ны хөгжиж буй 4 гишүүн оронд тус банкны төсөлд сөргөөр өртсөн хүмүүстэй газар дээр нь
зөвлөлдөх уулзалт хийв. Мөн гол мэдээлэгч нартай ярилцаж, бүлгийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулж,
зарим хэлэлцүүлэгт төрийн бус байгууллага чиглүүлэгчээр ажиллав.

Зөвлөлгөөнүүдийн тэмдэглэлийг цахим хуудсанд байршуулахдаа санал, асуулт хариулт бүхий хүснэгт
хавсаргасан.

АХБ-ны бодлого, стратеги, хөтөлбөрүүдийн үнэлгээн дэх оролцоо

АХБ-ны Усны бодлогын хэрэгжилтэд 2005 онд хийсэн үнэлгээний үеэр оролцогчидтой
хийсэн зөвлөлгөөн
•
•
•

Үндэслэл: АХБ уг бодлогыг баталсанаас хойш 5 жилийн дараа цогц үнэлгээ хийх шаардлагатай байсан.
Зорилт: АХБ болон оролцогч талууд бодлогын хэрэгжилтийг үнэлж, усны салбар дахь АХБ-ны үйл
ажиллагааг сайжруулах зөвлөмж гаргах зорилготой байв.
Аргачлал: Гол оролцогчдыг бүгдийг нь хамруулах зорилгоор зөвлөлдөх төлөвлөгөө нь дараах хэсгүүдээс
бүрдсэн байв, үүнд:
––
––
––
––

АХБ-ны хөгжиж буй гишүүн орны албан тушаалтнууд, иргэний нийгэм, хандивлагчид, хувийн
хэвшлийн экспертүүдээс бүрдсэн үнэлгээний баг үйл явцыг удирдана
АХБ-ны 5 бүс нутаг тус бүрт иргэний нийгэм бүхий оролцогч талуудтай зөвлөлдөх уулзалт хийнэ,
Манила хотод иргэний нийгэм болон хувийн хэвшилтэй тус тусад нь зөвлөлдөх уулзалт хийнэ
Бага хурлуудын үеэр тараасан судалгааны асуулгаар дамжуулан оролцогчдоос санал авна
АХБ-ны ажилтнууд, зөвлөхүүдтэй уулзалт хийнэ.

Зөвлөлдөх уулзалтуудын гол үр дүн, үнэлгээний багийн эцсийн тайланг цахим хуудсанд байршуулахдаа үйл
ажиллагаандаа зөвлөмжүүдийг хэрхэн тусгах тухай АХБ-ны хариу тайлбарыг хавсаргав.

Улс оронтой хамтран хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хамтын
түншлэлийн стратеги
Хамтын түншлэлийн стратегийг (ХТС) боловсруулахдаа эхлээд тухайн улсын
хөгжлийн бодлоготой танилцаж, ХТС хэрэгжүүлэхээс өмнөх үеийн нөхцөл байдлыг
үнэлж, салбарын үнэлгээ, зураглал гаргадаг (тухайлбал, жендэр, ядуурал, дэд
бүтэц, боловсрол, г.м.). Зураглал гаргахдаа оролцогч талуудтай зөвлөлддөг
бөгөөд энэ нь оролцоо хангасан үнэлгээний арга ашиглах эхний боломж юм
(Арга хэрэгслэл 3-ыг үзнэ үү). Үүнийг Засгийн газар болон бусад хөгжлийн түнш
байгууллагын бодлого, төлөвлөлтийн мөчлөгтэй уялдуулах нь их үр дүнтэй.

Удирдамжинд зааснаар Хамтын Түншлэлийн
Стратеги (ХТС)-д өөриймсөг байдлаар хандаж,
өргөн хүрээнд тууштай хэрэгжүүлэх нөхцөлийг
бүрдүүлэхийн тулд төрийн болон төрийн бус
оролцогч талуудыг стратеги боловсруулах үйл
явцад бүрэн хамруулах хэрэгтэй.
Дараагийн алхам нь ХТС боловсруулж буй багийн уулзалт бөгөөд энэ үед мөн
оролцогч талуудтай зөвлөлдөх боломжтой. ХТС-ийн удирдамжинд зааснаар
эхлээд гол оролцогч талуудыг тодорхойлж, дараа нь тэдэнтэй зөвлөлдөх бүтцээ
бий болгох ёстой.17 Арга хэрэгслэл 1: Оролцогчдод дүн шинжилгээ хийж зөвлөлдөх
хэсэгт энэ үйл явцыг дэлгэрэнгүй тайлбарлалаа.
ТББ, эрдэм шинжилгээ судалгааны байгууллага, бусад оролцогчидтой уулзаж,
баримт бичгийн төслийг хэлэлцэх нь чухал ач холбогдолтой. Захирлуудын
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зөвлөлийн албан бус семинараар баримт бичгийн эхний төсөл, зөвлөлгөөний үр
дүнг хэлэлцдэг. Дараа нь баримт бичгийг засварлан шинэчилж, Засгийн газартай
батлахаасаа өмнө эцсийн нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хийдэг (тэмдэглэл 17). ХТС-ээс
төслийн мөчлөг эхэлдэг (Хэсэг 3: АХБ-ны төслийн үе шатууд дахь оролцоо, 15-р
хуудсыг үзнэ үү).
2011 онд баталсан Камбож улстай хамтран хэрэгжүүлэх ХТС боловсруулахдаа
иргэний нийгмийн оролцоо хангасан жишээг дор танилцуулав.
Камбож улстай хамтран хэрэгжүүлэх Хамтын Түншлэлийн Стратеги (ХТС)
боловсруулахад иргэний нийгэмтэй зөвлөлдсөн нь
•

•

•

Үндэслэл: Камбож улстай 2005–2009 онд хамтран хэрэгжүүлэх стратеги ба хөтөлбөрийг шинэчлэн
2011–2014 онд ХТС (2011–2014)-ийг боловсруулсан бөгөөд ингэхдээ АХБ-ны бизнесийн шинэ үйл явц,
Камбожийн Засгийн газрын Ядуурал бууруулах стратегийг тусгаж уялдуулав.
Зорилт: АХБ зөвлөлдөх уулзалтуудын зорилтыг илүү сайн тодорхойлж, саналуудыг үр ашигтай авч
үзэхэд анхаарах хэрэгтэйг Камбожийн иргэний нийгмийн байгууллагууд (ИНБ) зөвлөсөн. Үүний дагуу АХБ
Камбожтой хамтран хэрэгжүүлэх ХТС-ийг боловсруулахад шаардлагатай мэдээ мэдээлэл авах, салбарын
үнэлгээ хийхдээ иргэний нийгэмтэй зөвлөлдөв. Ингэснээр АХБ иргэний нийгмийн мэдлэг, туршлагын үр
шимийг хүртэж, ИНБ-ууд АХБ-ны стратегид нөлөөлж, хамтран ажиллах боломжийг олж мэдсэн.
Аргачлал: Нарийвчилсан зөвлөлдөх уулзалтуудаар ИНБ-уудын мэргэшсэн салбарууд болох хөдөө
аж ахуй, байгаль орчин, боловсрол, төвлөрлийг сааруулах явцыг голлон хэлэлцсэн. Салбар бүрийн
төрийн бус байгууллагын сүлжээнүүд ИНБ-уудын оролцоо хангахыг зөвлөсөн бөгөөд АХБ, иргэний
нийгмийн байгууллагуудын давуу тал, харилцан ашигтай байсан учраас дээрх салбаруудыг сонгосон юм.
Уулзалтуудын дараа АХБ оролцогчдын саналыг тусгах төлөвлөгөөгөө тэдэнд мэдээлж байлаа. ХТС-ийн
төслийн хураангуйг Камбож дахь АХБ-ны төлөөлөгчийн газрын цахим хуудсанд кхмер хэлээр байршуулж,
бичгээр санал авсан.

PARTICIPATION IN ADB’S

AND TOOLS

ТӨСЛИЙН ҮЕ ШАТУУД ДАХЬ
PROJECT CYCLE – GUIDОРОЛЦОО — УДИРДАМЖ,
АРГАANCE
ХЭРЭГСЛЭЛ

ТӨСЛИЙН ҮЕ ШАТУУД ДАХЬ
ОРОЛЦОО — УДИРДАМЖ,
АРГА ХЭРЭГСЛЭЛ

3 Төслийн үе шатууд дахь
оролцоо — Удирдамж,
арга хэрэгслэл

АХБ үйл ажиллагааныхаа бүх чиглэлд төр, хувийн
хэвшил, иргэний нийгмийн оролцоог дэмжих нь
ядуурал бууруулахад чухал ач холбогдолтой гэж
үздэг. Төслийн бүх үе шатанд оролцоо хангаснаар
оролцогч талуудын хувь нэмэр, өөриймсөг байдал
нэмэгдэж, төслийн үр нөлөө, тогтвортой байдал
сайжирдаг.
Эх сурвалж: АХБ. 2004. Ази, Номхон далайн бүсэд ядуурлын эсрэг тэмцлийг эрчимжүүлэх нь.
Азийн Хөгжлийн Банкны Ядуурал бууруулах стратеги, Манила; АХБ. 2004. Гамшиг, онцгой
байдлын үеийн тусламж. Үйл ажиллагааны гарын авлага. OM D7/BХ. Манила.

Танилцуулга
Энэ зааварт “төсөл” гэж зээл (хөрөнгө оруулалт, бодлогод суурилсан), буцалтгүй
тусламж, техник туслалцааг хэлнэ. Засгийн газар, төрийн байгууллага нь АХБ-ны
гол захиалагчид хэдий ч Стратеги 2020-д ач холбогдлыг нь тусгаснаас хойш
Засгийн газрын бус байгууллага (түүний дотор
хувийн хэвшил)-ын үйл ажиллагаа өсөн
нэмэгдэж байна.
АХБ-ны төслийн үе шат бүрт оролцоо
түлхүү хангаснаар чанар, гүйцэтгэл сайжирч
байна. ХТС-аас эхлээд төслийн концепцийг
боловсруулах, бэлтгэх, батлах, хэрэгжүүлэхэд
оролцоог тасралтгүй хангах хэрэгтэй. АХБ-аас
санхүүжүүлж буй ихэнх төслийн гол хариуцагч
нь Засгийн газар учраас АХБ, түүний хөгжиж
буй гишүүн орнууд төслийн үе шатуудад
оролцоо хангахын төлөө хамтарч ажиллах нь
чухал. Засгийн газар, төрийн байгууллагын
төслүүдэд оролцоо хангахад талуудын хүлээх

“Зээл, техник туслалцаа
үйл ажиллагаанд АХБ нь
төрийн бус байгууллагуудын
хуримтлуулсан мэдлэг,
чадвар, туршлагыг тусган
ашиглах боломжтой.”
Эх сурвалж: АХБ. 1998. Бодлого: АХБ болон ТББ
хоорондын хамтын ажиллагаа. Манила.
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үүрэг хариуцлагыг дараах хүснэгтэд харуулав. Хувийн хэвшлийн үйл ажиллагаанд
ч мөн ялгаагүй АХБ нь Засгийн газрын бус захиалагчидтай нягт хамтран ажиллахыг
шаарддаг (23-р хуудсыг үзнэ үү).
Төслийн төрөл, санхүүжилтийн хэлбэр, үйл ажиллагааны төрөл (төрийн ба
төрийн бус), институцийн орчноос үүдэн оролцоо харилцан адилгүй байдаг.
Тухайлбал, нөхцөл байдал нь тогтворгүй, зөрчил сөргөлдөөнтэй улс орнуудад
тусламжид өөриймсөг хандах хандлагыг бэхжүүлж, нийгмийн хурцадмал байдал,
сөргөлдөөний эрсдлийг бууруулахад үндэсний цөөнхийн оролцоог хангах нь чухал
ач холбогдолтой.
Төр буюу Засгийн газрын төсөлд оролцоо хангах үүрэг хариуцлага
АХБ-ны хөгжиж буй гишүүн орон, зээл, тусламж
хүлээн авагч тал/захиалагч

АХБ

Түншлэлийн хөтөлбөр боловсруулах
• Хамтын Түншлэлийн Стратеги (ХТС) д оролцоо
хангах зорилт, төлөвлөгөөг АХБ-тай зөвшилцөж,
тохирох

• Оролцооны талаар АХБ-ны хөгжиж буй гишүүн орны албаны
хүмүүстэй хэлэлцэж, хүртээмжтэй зорилт, төлөвлөгөөг ХТС-т
тусгах

Төсөл боловсруулах
• Төсөл бэлтгэх явцад оролцоо хангах талаар АХБны төслийн багтай хэлэлцэн тохирч, ядуурал ба
нийгмийн анхан шатны үнэлгээний бэлтгэлийг хангах
• Хэрэгжилтэд оролцоо хангах төлөвлөгөө
боловсруулах, төсөлд бэлтгэж, зөвлөлдөх;
Ядуурал бууруулах ба нийгмийн хураангуй
стратегийг эцэслэхэд мэдээллээр хангах
• Баримт бичгүүд түүний дотор оролцооны баримт
бичгүүдэд саналаа өгч, батлуулах (тухайлбал,
төслийн удирдлагын гарын авлага дахь
оролцогчидтой харилцах стратеги)

• АХБ-ны хөгжиж буй гишүүн орны албаны хүмүүстэй хамтран
бодлого, нийгмийн анхан шатны үнэлгээг эцэслэх,
• Төсөл бэлтгэх техник туслалцааны зөвлөхүүдийн
удирдамжид оролцоо хангах үүрэг хариуцлагыг тусгах
• Оролцоо хангах төлөвлөгөө (бэлтгэх болон хэрэгжүүлэх үед)
боловсруулж, төсөлд бэлтгэх зөвлөлгөөнүүд зохион байгуулж,
Ядуурал бууруулах ба нийгмийн хураангуй стратегийг эцэслэх
• Төслийн загвар, хэрэгжилтэд оролцоо хангах төлөвлөгөө
боловсруулж, батлуулах, баримт бичгүүдэд тусгах
(дэлгэрэнгүй мэдээллийг АХБ-наас санхүүжүүлж буй
төрийн салбарын төслийн үе шатууд дахь оролцооны
хүснэгтээс үзнэ үү)

Үйл ажиллагааны төлөвлөлт
• Гүйцэтгэгч, хэрэгжүүлэгч байгууллагууд АХБны төслийн баг, бусад оролцогч талуудтай үйл
ажиллагаагаа зохицуулах

• Зээл тусламж хүлээн авагч тал/захиалагчдын зүгээс төсөл
хэрэгжүүлэх бэлтгэлийг хангах; оролцооны төлөвлөгөө,
оролцогчидтой харилцах стратегийг хариуцсан ажилтнуудыг
томилох

Хэрэгжилт, мониторинг, тайлагнах явц
• Төслийн хэрэгжилт, ялангуяа оролцоо хангасан
бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд манлайлах үүрэг гүйцэтгэж;
төслийн үйл явцын тайланг АХБ-нд өгөх

• АХБ-ны хөгжиж буй гишүүн орны гүйцэтгэгч байгууллагуудын
тайлан, үнэлгээ, хараат бус мониторингоор дамжуулан
төслийн хэрэгжилт, оролцооны үйл явцыг оролцооны
төлөвлөгөөтэй тулгаж хянах, төслийн менежментийн
системийг шинэчлэх

Өөрийн үнэлгээ, төслийн эцсийн үнэлгээ
• Оролцоо хангах шаардлагатай төслийн эцсийн
тайланг гаргах; төсөл дуусахад төсөл хэрэгжсэн
газруудаар явж АХБ-ны төслийн эцсийн тайланг
гаргахад оролцох, мөн аливаа бие даасан үнэлгээнд
оролцох.

• Оролцооны хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх, төслийн эцсийн
болон бие даасан үнэлгээний тайлангуудыг боловсруулах

Тайлбар: Хамгааллын үйл ажиллагаанд оролцоо хангах үүрэг хариуцлагын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг 68-р хуудаснаас
үзнэ үү. Төсөлд сөргөөр өртсөн хүмүүс төслийн аль ч үе шатанд (төслийн эцсийн тайланг өргөн барих хүртэл) хариуцлагын
механизмд хандаж болно. (АХБ-ны хариуцлагын механизм нь АХБ-наас санхүүжүүлж буй төсөлд сөргөөр өртсөн хүмүүсийн
санал гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэхэд нь туслах, АХБ-ны үйл ажиллагааны бодлого, дүрэм журмыг зөрчсөн тухай
мэдээллүүдийг хүлээн авч шийдвэрлэх үүрэгтэй.)

Төслийн үе шатууд дахь оролцоо — Удирдамж, арга хэрэгслэл

Төслийн үе шатуудад оролцоо хангах
Хамгийн өргөн хэрэглэгддэг санхүүгийн хэрэгслэл болох төрийн салбарт олгосон
зээлээр хэрэгждэг АХБ-ны ердийн төслийн үе шатуудыг энд тайлбарлав.18 Техник
туслалцаа (ТТ)-ны зээл боловсруулах журам нь зээлийн төслийн журамтай
ижил бөгөөд зээлийн хамт олгох техникийн буцалтгүй тусламжийг зээлийн санал
боловсруулах журмын дагуу бэлтгэдэг.19 Төрөл бүрийн зээл, санхүүжилтийн хэлбэр
байдаг бөгөөд АХБ-ны цахим хуудсанд тэдгээр төслийн үе шатуудыг дэлгэрэнгүй
тусгасан байдаг.20 Дараах зөвлөгөө, арга хэрэгслэлийг ихэнх нөхцөлд тохируулан
ашиглах боломжтой. Зарим төсөлд оролцоо хангах боломж их, тухайлбал, Олон
шатлалт санхүүгийн зээлийн шугамаар санхүүждэг төсөл нь шат тус бүрээр
санхүүжиж хэрэгждэг бөгөөд урт хугацааны түншлэл бий болгох боломжтой байдаг.
Хувийн хэвшлийн үйл ажиллагааны зээл батлуулах үйл явц өөр тул тусад нь
тайлбарлав.
АХБ-ны төрийн салбарын төслийн үе шатууд дахь оролцооны хүснэгтэд төслийн үе
шатуудад оролцоо хангах боломжуудыг тайлбарлаж, үе шат тус бүрт хэрэглэх арга
хэрэгслэл, оролцооны жишээ, оролцогч талуудыг дурдав.

Үе шат 1: Хөтөлбөр боловсруулах
ХТС-д үндэслэн төслүүдийг тодорхойлж, төлөвлөдөг; үүний дараа бизнесийн
үйл ажиллагааны жилийн үнэлгээнд үндэслэн цаг хугацаа шаардагдах төслүүдэд
оролцоо хангах явцыг эхлүүлдэг.

Үе шат 2: Төсөл боловсруулах
ХТС-т тодорхойлсон оролцооны зорилт, төлөвлөгөөний дагуу төслийн үзэл
баримтлалыг боловсруулах үе шатаас эхлэн оролцоог хангадаг. Ядуурал ба
нийгмийн анхан шатны үнэлгээ (ЯНАШҮ) нь оролцоо хангах эхний үе шат юм.21
Тус үнэлгээний маягтын нийгмийн хөгжлийн асуудлын Б хэсэгт оролцооны талаар
тайлбарладаг.
Энэ үе шатанд оролцогчдод эхний дүн шинжилгээ хийж a) төслийг сонирхож буй
бүлгүүд, б) төсөл хэрэгжилтийг дэмжих эсвэл удаашруулах тэдний ашиг сонирхол,
чадавхийг тогтоодог. Дүн шинжилгээгээр мөн оролцогчдын дунд гарч болзошгүй
ашиг сонирхлын зөрчлийг тодорхойлно (Арга хэрэгслэл 1: Оролцогчдод дүн
шинжилгээ хийж зөвлөлдөх, 26-р хуудсыг үзнэ үү). Ядуурал ба нийгмийн анхан
шатны үнэлгээгээр оролцогч талуудын жагсаалтыг гаргаж, төсөл боловсруулах
үед оролцоог хэрхэн хангах, оролцооны төлөвлөгөө боловсруулах шаардлагатай
эсэхийг тогтооно (тэмдэглэл 21).
Олон шатлалт санхүүгийн зээлийн шугамаар санхүүжиж байгаа тохиолдолд
хоёр дахь болон түүнээс хойшхи санхүүжилтийг хийхэд Ядуурал ба нийгмийн
анхан шатны үнэлгээг дахин хийх шаардлагагүй. Гэхдээ дараа дараагийн
санхүүжилтийг батлуулахдаа Олон шатлалт санхүүгийн зээлийн шугамаар
санхүүжих төслийн гэрээнд заасан Хамгааллын төлөвлөгөө хэрэгжүүлж байгаагаа
нотлох шаардлагатай (энэ нь бүх шатны санхүүжилтэнд хамаарна). Ингэснээр
шаардлагатай үед оролцоо хангах боломжтой болдог.
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Хөгжлийн Үр Дүнд Хүрэхийн Төлөө Оролцоог Бэхжүүлэх нь

АХБ-ны төрийн салбарын төслийн үе шатууд дахь оролцоо
Төслийн үе шат

Оролцоо

1. Х
 өтөлбөр
боловсруулах
(Хамтын түншлэлийн
стратеги [ХТС])

Оролцогчдод дүн шинжилгээ
хийх, тэдэнтэй зөвлөлдөх,
салбарын зураглал хийх,
оролцоо хангасан үнэлгээ хийх
замаар ХТС-д шаардлагатай
мэдээлэл олж авах

•

2. Т
 өсөл боловсруулах
(Төслийн үзэл
баримтлал, төсөл
бэлтгэх техник
туслалцаа [ТБТТ],
зээл/буцалтгүй
тусламжид
шаардлагатай баримт
цуглуулах)

– Оролцооны талаар Засгийн
газартай ярилцах
– Оролцогчдод анхан шатны дүн
шинжилгээ хийх, төслийн үзэл
баримтлалын талаар зөвлөлдөх,
тандалт судалгаа хийх, ядуурал
ба нийгмийн анхан шатны
үнэлгээнд бэлтгэх
– ТБТТ-нд Загвар ба
мониторингийн хүрээ
боловсруулах, дүн шинжилгээ
хийх; Оролцоо, жендэр/
нийгмийн хамгааллын
төлөвлөгөө (Япуурал бууруулах
ба нийгмийн хураангуй
стратегитай уялдуулсан);
оролцогчидтой харилцах
стратеги (төслийн удирдлагын
гарын авлагад тусгасан)
боловсруулахдаа оролцоо
хангах талаар тусгах.
– Загвар ба мониторингийн
хүрээ, Ядуурал бууруулах ба
нийгмийн хураангуй стратеги,
төслийн удирдлагын гарын
авлагыг Ерөнхийлөгчийн тайлан
ба зөвлөмжтэй уялдуулж,
батлуулах

•

3. Ү
 йл ажиллагааны
төлөвлөлт
(төслийн бэлэн
байдал/ажлын
төлөвлөгөө)

Төсөл батлагдсаны дараа
төслийн бэлтгэлийг
оролцогчидтой хамтран хангах.
Аливаа гэрээ, түншлэлийн
гэрээнүүдийг эцэслэх

•

4. Х
 эрэгжилт,
мониторинг, тайлан

Оролцооны аргыг хэрэгжүүлж,
гүйцэтгэгч байгууллагын
улирлын тайлан, томилолтын
тайлан, төслийн үйл явц,
гүйцэтгэл, хараат бус
мониторингоор дамжуулан
хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх.
АХБ-ны Хариуцлагын
механизмыг ажиллуулах

•

•

•

•
•

•

•

•

Арга хэрэгслэл

Арга/Жишээ

Арга хэрэгслэл 1:
Оролцогчдод дүн
шинжилгээ хийж
зөвлөлдөх (хуудас 26)
Арга хэрэгслэл 3:
Оролцоо хангасан
үнэлгээ (хуудас 39)

Мэдээлэл боловсруулж/
солилцох, зөвлөлдөх
АХБ/Засгийн газар
оролцогчидтой санал солилцож,
зөвлөлдөх

АХБ-ны үнэлгээний баг,
Засгийн газрын албаны
хүмүүс, тухайн улсын гол
оролцогч талууд

Гол оролцогчид

Арга хэрэгслэл 1:
Оролцогчдод дүн
шинжилгээ хийж
зөвлөлдөх
Арга хэрэгслэл 2:
Загвар ба
мониторингийн хүрээнд
оролцоо нэмэгдүүлэх
(хуудас 35)
Арга хэрэгслэл 3:
Оролцоо хангасан
үнэлгээ
Арга хэрэгслэл 4:
Оролцооны төлөвлөгөө
боловсруулах
(хуудас 43)
Арга хэрэгслэл 5:
Оролцогчидтой
харилцах стратеги
боловсруулах
(хуудас 49)

Мэдээлэл боловсруулж/
солилцох, зөвлөлдөх
АХБ/Засгийн газар Төслийн
талаар санал солилцох; иргэний
нийгмийн байгууллагууд (ИНБ)
бусад оролцогч талууд судалгаа,
туршлагаасаа хуваалцах

АХБ-ны төслийн баг
(нийгмийн хөгжил, ТБТТны зөвлөхүүд мөн орно),
Засгийн газрын албаны
хүмүүс, гол оролцогч талууд

Арга хэрэгслэл 1:
Оролцогчдод дүн
шинжилгээ хийж
зөвлөлдөх
Арга хэрэгслэл 6:
ИНБ-уудтай ажиллах
(хуудас 53)

Дээрх төсөл боловсруулах
хэсэгт дурдсантай ижил

АХБ-ны төслийн баг,
АХБ-ны хөгжиж буй гишүүн
орны албаны хүмүүс,
төсөлд оролцогч талууд

Арга хэрэгслэл 6: ИНБуудтай ажиллах
Арга хэрэгслэл 7:
Оролцоо хангасан
хяналт, шинжилгээ
үнэлгээ (ХШҮ)
(хуудас 59)

Мэдээлэл боловсруулж/
солилцох, зөвлөлдөх
Дээр дурдсаны адил, нэмээд
ИНБ-ууд сайн дураар ХШҮ хийх

АХБ-ны хөгжиж буй
гишүүн орны гүйцэтгэгч
байгууллага, бусад
хэрэгжүүлэгч байгууллагууд,
хэрэгжилтэд оролцогч
талууд, АХБ-ны төслийн
үнэлгээний баг

Хамтран ажиллах
Оролцоо хангасан үнэлгээг
ИНБ-ууд гэрээгээр гүйцэтгэх
Түншлэл
Төслийг хамтран боловсруулах

Хамтран ажиллах
ИНБ нь гэрээгээр хараат
бус ХШҮ хийх эсвэл төслийн
нэг бүрэлдэхүүн хэсгийг
хэрэгжүүлэх
Түншлэл
олон нийтийн манлайлал
бүхий хөгжил, хамтарсан
санхүүжилт гм

5. Ө
 өрийн үнэлгээ

6. Т
 өсөл дуусах,
эцсийн үнэлгээ
(төсөл/салбар/улс
орон)

Арга хэрэгслэл 1:
Оролцогчдод дүн
шинжилгээ хийж
зөвлөлдөх
Арга хэрэгслэл 6: ИНБуудтай ажиллах
Арга хэрэгслэл 7:
Оролцоо хангасан ХШҮ

Төслийн дунд хугацааны
болон эцсийн үнэлгээний
тайланд өөрийгөө үнэлэхдээ
оролцоо хангах, тухайлбал,
оролцогчидтой зөвлөлдөх,
хараат бус хянан шалгагчийг
гэрээгээр ажиллуулах

•

АХБ-ны Хараат бус үнэлгээний
газар эсвэл зээл тусламж хүлээн
авагч тал/захиалагчид оролцоо
хангасан эцсийн үнэлгээ хийж,
оролцогч талуудтай зөвлөлдөнө

Дээрх Өөрийн үнэлгээ
хэсэгт дурдсантай ижил

•
•

Зөвлөлдөх
Төсөлд сөргөөр өртсөн
хүмүүсийн хамт ХШҮ хийх; ИНБын саналыг үнэлгээнд тусгах
Хамтран ажиллах
Төслийг үнэлж, үйл ажиллагааг
нь тогтворжуулах ажлыг ИНБаар гэрээгээр гүйцэтгүүлэх
Дээрх Өөрийн үнэлгээ хэсэгт
дурдсантай ижил

Гүйцэтгэгч байгууллага,
АХБ-ны төслийн баг, эцсийн
үнэлгээний баг, хараат бус
үнэлгээний баг, оролцогч
талууд

Дээрх Өөрийн үнэлгээ
хэсэгт дурдсантай ижил

Төслийн үе шатууд дахь оролцоо — Удирдамж, арга хэрэгслэл

Төсөл бэлтгэх явцад оролцоог дэмжих
Төсөл боловсруулах үедээ АХБ, түүний хөгжиж буй гишүүн орны ажилтнууд төслийн чанарт эхнээс нь
анхаарч, дараах асуултуудыг өөрсдөөсөө болон нөхдөөсөө асуух хэрэгтэй. Үүнд:
•
•
•
•
•

Төслийн загвар боловсруулах үе шатанд оролцоо хангах ямар ажил тусгаж, өнөөг хүртэл тэр ажил хэр
хэрэгжсэн бэ?
Зохистой оролцоо хангаж чадсан уу? Үүнд цаг хугацаа, нөөц хангалттай хуваарилсан уу?
Оролцоогоор юу олж мэдэв, төслийн загварыг боловсруулж/сайжруулахад оролцоо тус дөхөм болсон уу?
Төсөлд учирч болзошгүй эрсдлийг оролцооны аргаар тодорхойлсон уу, уг эрсдлийг даван туулах арга
хэмжээг боловсруулсан уу?
Төсөл хэрэгжүүлэхэд оролцоо хангах төлөвлөгөөнд юу тусгасан бэ?

Олон нийтийн манлайлалд тулгуурлан гэр хороолол хөгжүүлэх, Монгол улс
(Оролцооны арга хэрэгслэл: хамтран ажиллах, түншлэл; цар хүрээ: их)
Олон нийтийн манлайлалд тулгуурласан хөгжлийн хүрээнд шийдвэр гаргах, нөөц хянах эрх олон нийтийн
бүлгүүдэд байдаг. Эдгээр нь ихэвчлэн албан бус бүлгүүд байдаг бөгөөд орон нутгийн засаг захиргаа, хувийн
хэвшил, төрийн бус байгууллага (ТББ) гэх мэт үйлчилгээ үзүүлэгч болон дэмждэг байгууллагуудтай хамтран
ажилладаг; мөн нийгмийн болон дэд бүтцийн үйлчилгээг сайжруулахын тулд эдийн засгийн үйл ажиллагаа
явуулж, нөөцийг удирдаж, засаглалыг сайжруулдаг. Тухайлбал, АХБ-наас олгосон олон нийтэд түшиглэсэн
хөгжлийн буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр Монголын гэр хорооллын иргэд шаардлагатай дэд бүтцээ (бохир
ус цэвэрлэх, гудамжны гэрэлтүүлэг гм) өөрсдөө барьж, орлого олох үйл ажиллагаа явуулж (сүү, цагаан идээ
боловсруулах, зөгийн аж ахуй эрхлэх), амьдрах орчноо сайжруулах явцад хяналт тавих болсон. Олон нийтийн
боловсруулсан дэд төслийн саналуудыг үнэлэхдээ олон нийтийн хүртэх үр шим, олон нийтийн идэвхи зүтгэл,
орон нутгийн засаг захиргааны дэмжлэг (бэлэн мөнгө болон мөнгөн бус хандив дэмжлэг) хэр их байгааг
харгалзаж үзэв. Олон нийт өөрсдөө буцалтгүй тусламжийн дор хаяж 20% (17% нь мөнгөн бус хандив дэмжлэг
эсвэл ажил хөдөлмөр, 3% нь бэлэн мөнгө)-ийг гаргаж, банкин дахь олон нийтийн дансанд бэлэн мөнгөө
байршуулав. Олон нийтэд түшиглэсэн хөгжлийн төслийг хэрэгжүүлэх орон нутгийн чадавхийг сайжруулахын
тулд Улаанбаатар хотод байрладаг Хот байгуулалт, мэдээллийн төв ТББ-тай төслийн хүрээнд гэрээ байгуулан
ажилласан юм. Уг төв асуудлуудыг тодорхойлох, төслийн санал боловсруулах, олон нийтийн оролцоотойгоор
хэрэгжүүлэх төслүүдийг сонгон шалгаруулах ажлуудад зөвлөлдөх уулзалтуудыг зохион байгуулав.
Эх сурвалж: АХБ. 2007. Олон нийтийн манлайлалд тулгуурлан гэр хорооллыг хөгжүүлэхээр Монгол улсад олгосон
буцалтгүй тусламж. Манила.

Цаашид төсөл бэлтгэх, Загвар ба мониторингийн хүрээг боловсруулахад
оролцоог тасралтгүй хангана. Төслөөс хамааран оролцогч талуудын зүгээс
төсөл боловсруулахад үзүүлэх нөлөө янз бүр байдаг. Дээр дурдсан Монголд
хэрэгжүүлсэн Олон нийтийн манлайлалд тулгуурласан хөгжлийн төслийн гол
зорилго нь оролцоо хангах явдал юм. Бусад төслүүд, ялангуяа дэд бүтцийн
төслүүдэд хамгааллын арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж, төслийн зүгээс
хүмүүсийн амьдралд үзүүлэх нөлөөг тогтоож, төлөвлөгөөнүүдийг өөр хооронд
нь сайтар уялдуулж, хүмүүст хангалттай нөхөн төлбөр олгоход оролцоо чухал ач
холбогдолтой. Зарим төслийг боловсруулахад оролцоо хангах үр ашиг, боломж
хязгаарлагдмал байдаг. Тухайлбал, инженер, нягтлан бодох бүртгэл зэрэг
тодорхой мэргэжил, техник арга зүйн чиглэлээр 3асгийн газрын чадавхи бэхжүүлэх
төслүүдийг боловсруулахад оролцоо хангах боломж хязгаарлагдмал.
Арга хэрэгслэл 1-д Оролцогчдод дүн шинжилгээ хийж зөвлөлдөх (хуудас 26),
арга хэрэгслэл 2-т Загвар ба мониторингийн хүрээнд оролцоо нэмэгдүүлэх
(хуудас 35) тухай тайлбарлав.22 АХБ, түүний хөгжиж буй гишүүн орнууд төслийн
загварыг тодорхойлохоор оролцогч талуудтай Загвар ба мониторингийн хүрээ
боловсруулах уулзалтууд зохион байгуулж, төслийн чанар, орон нутгийн өөриймсөг
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хандлагыг сайжруулах зорилгоор бэрхшээл, зорилтуудад дүн шинжилгээ хийдэг.
Оролцоо хангасан үнэлгээгээр төсөл боловсруулахад шаардлагатай мэдээлэл
олж авдаг бөгөөд энэ тухай Арга хэрэгслэл 3-т тайлбарлав (хуудас 39). Загвар
ба мониторингийн хүрээ нь оролцоо хангах хоёр тусдаа хэрнээ өөр хоорондоо
уялдаатай чиглэлүүдтэй. Энэ нь төсөл боловсруулахад оролцоо хангах, мөн
оролцооны зорилт, үйл ажиллагааг төслийн хэрэгжилтэнд тусгах явдал юм.
АХБ-ны Үйл ажиллагаа, үйлчилгээ хариуцсан төв албанаас АХБ-ны ажилтнууд
болон Засгийн газрын албаны хүмүүст зориулж Загвар ба мониторингийн хүрээг
ашиглах сургалт зохион байгуулдаг. Тус төв алба нь Загвар ба мониторингийн
хүрээний сургагч багш нар болон зөвлөлгөөн зохион байгуулах орон нутгийн
чиглүүлэгч нарыг сургаж бэлтгэдэг.
Төслийн бэлтгэл хангах, оролцоо, жендэр, нийгмийн болон хамгааллын төлөвлөгөө
боловсруулахад шаардлагатай мэдээлэл олж авахын тулд ядуурал, нийгмийн
болон өөр бусад салбарын үнэлгээ, нөлөөллийн үнэлгээнд оролцоо хангах
хэрэгтэй. Тухайлбал, төрийн үйлчилгээний төсөл боловсруулах эдийн засгийн
үнэлгээнд захиалагч, үйлчилгээ үзүүлэгчдийн хоорондын хариуцлагын тогтолцоог
хамруулах нь ихээхэн үр дүнтэй болох нь нотлогдсон.23 Хамгааллын үнэлгээ, үйл
ажиллагаанд оролцоо хангах тухай энэ зааврын Хамгааллын хэсэгт дэлгэрэнгүй
тайлбарлав. Энэ бүгдийг ашиглаж, Ядуурал бууруулах ба нийгмийн хураангуй
стратегийг эцэслэхэд шаардлагатай мэдээлэл олж авдаг.
Ядуурал бууруулах ба нийгмийн хураангуй стратеги нь оролцооны хэсэгтэй (Хэсэг
Б. Нийгмийн дүн шинжилгээ, стратеги).24 Энэ хэсэгт төсөл бэлтгэхэд оролцоо
хангах эсэх, оролцооны төлөвлөгөө боловсруулсан эсэхийг тайлбарладаг.
Оролцооны төлөвлөгөөтэй тохиолдолд уг төлөвлөгөөний гол онцлогуудыг
танилцуулна, харин оролцооны төлөвлөгөөгүй тохиолдолд яагаад ийм
төлөвлөгөөгүй байгаа шалтгаанаа тайлбарлана.
Оролцооны төлөвлөгөө дангаараа байх албагүй. Үүнийг ихэвчлэн өөр бусад
(тухайлбал, хамгаалал, жендэр, нийгмийн) төлөвлөгөөтэй нэгтгэж боловсруулдаг.
Ингэхдээ тодорхой оролцогч тал, оролцох арга, цар хүрээ, төслийн үе шат бүрт
ашиглах аргуудыг тодорхойлж шаардагдах цаг хугацаа, нөөцийг тооцдог. Арга
хэрэгслэл 4-т төлөвлөгөө боловсруулах удирдамж (43-р хуудсыг үзнэ үү)-ийг
дэлгэрэнгүй танилцуулж, төслийн бусад үе шатанд ашиглах арга хэрэгслэлийг
(тухайлбал, оролцоо хангасан хяналт, шинжилгээ үнэлгээ г.м.) тайлбарлав.
Оролцооны төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хүн хүч, цаг хугацаа,
санхүүгийн зардлыг ихэвчлэн ерөнхий үйл ажиллагааны зардалд тусгадаг.
Зээлийн баримт цуглуулах үе шатанд Төслийн удирдлагын гарын авлагыг бэлтгэж,
төсөл хэрэгжүүлэх гэрээ болон хамгаалал, жендэр, нийгмийн бусад асуудлуудыг
тусгадаг. Төслийн удирдлагын гарын авлага нь “төслийн ямар мэдээллийг хэн,
ямар хүмүүст, ямар давтамжтайгаар, харилцааны ямар хэрэгслэлээр түгээх”ийг заасан Оролцогч талуудтай харилцах стратегитай байна. Энэ стратеги нь
Оролцооны төлөвлөгөөтэй холбоотой ч мэдээлэл солилцох, зөвлөлдөх үйл
ажиллагаанд голчлон анхаардаг. Арга хэрэгслэл 5-д Оролцогчидтой харилцах
стратеги боловсруулах (4-р хуудсыг үзнэ үү) үйл явцыг тодорхойлов. “Олон
нийтийн оролцоотойгоор жижиг төсөл хэрэгжүүлэх” төслийн удирдлагын тусгай
заавар байдаг.25 Уг зааварт олон нийтэд түшиглэсэн байгууллага, орон нутгийн
ТББ-уудтай хамтран ажиллах хялбаршуулсан механизмыг тайлбарласан.

Төслийн үе шатууд дахь оролцоо — Удирдамж, арга хэрэгслэл

АХБ-ны олон нийттэй харилцах бодлого нь оролцоог улам бэхжүүлж байна
Энэ бодлогын зорилго нь төсөлд сөргөөр өртөх хүмүүс, бусад сонирхогч оролцогчид түүний дотор эмэгтэйчүүд,
ядуус, бусад эмзэг бүлгийнхэнтэй харилцан ярилцаж, Засгийн газар болон Засгийн газрын бус төсөл, хөтөлбөр
(түүний дотор байгаль орчин, нийгмийн асуудлууд)-ийн талаар оролцогчдод ойлгомжтой хэл, хэлбэрээр
мэдээлж, мэдээллийг тэдэнд хүртээмжтэй газар байрлуулж түгээхэд оршино. АХБ зээл тусламж хүлээн авагч
тал буюу захиалагчтай ойр хамтран ажиллаж, төсөлд сөргөөр өртөх хүмүүс, өөр бусад сонирхогч оролцогчдыг
холбогдох мэдээллээр хангаж, боловсруулж буй төслийн загварын талаарх тэдний саналыг авч, тэдэнтэй
тогтмол уулзах ажилтныг томилж ажиллуулна. Төслийн бэлтгэл хангах эхний үе шатаас энэ үйл явцыг
эхлүүлж, оролцогчдын саналыг төслийн загварт зөв зохистой тусгаж, цаашид төсөл, хөтөлбөрийг бэлтгэх,
боловсруулах, хэрэгжүүлэх үе шат бүрт үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. Төсөл хэрэгжилтийн үед оролцогчид АХБны төсөл, хөтөлбөрийн загварын талаар саналаа өгөх боломжтой байх ёстой. АХБ мөн төслийн хүрээнд хийж
буй томоохон өөрчлөлт, гарч болох үр нөлөөний тухай төсөлд сөргөөр хүмүүс болон өөр бусад сонирхогч
оролцогчдод мэдээлнэ.
Эх сурвалж: АХБ. 2011. Олон нийттэй харилцах бодлого 2011. Манила.

Төсөл бэлтгэх техник туслалцаа үзүүлэх зөвлөхийн удирдамжид эдгээр
зорилтуудыг бүгдийг нь эсвэл хэсэгчлэн тусгаж болно. Орон нутгийн хэрэгцээг
хангахын тулд төслийн загварыг оролцогчидтой хамтран боловсруулах хэрэгтэй.
Загвар ба мониторингийн хүрээ, Ядуурал бууруулах ба нийгмийн хураангуй
стратеги, Төслийн удирдлагын гарын авлага, жендэр, нийгмийн болон хамгааллын
төлөвлөгөөг бүгдийг нь Ерөнхиийлөгчийн тайлан бө зөвлөмжинд хавсаргаж, төсөл
эхлэхээс өмнө хэлэлцэж, батлуулна.

Үе шат 3: Үйл ажиллагааны төлөвлөлт
Эхлээд төсөл батлуулж, үйл ажиллагаагаа төлөвлөсний дараа хэрэгжүүлдэг.
Төлөвлөлтийн үе шатанд гэрээ, түншлэлийг эцэслэж, аливаа асуудлыг оролцогчид
хоорондоо хэлэлцэн шийдэж, төслөө хэрэгжүүлж эхлэхэд бэлтгэнэ.

Үе шат 4: Хэрэгжилт, мониторинг, тайлан
Оролцоо хангаснаар төслийн гүйцэтгэл сайжирч, хэрэгжилтийн үед орон
нутгийн зүгээс төсөлд өөриймсөг байдлаар хандах хандлага нэмэгддэг. Зарим
төсөлд тухайлбал, амьжиргаа сайжруулах эсвэл олон нийтийн манлайлалд
тулгуурласан хөгжлийн санаачилгуудад оролцоог албан ёсоор институтчилдэг.
Харин зарим төсөлд тухайлбал, Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй дэд бүтцийн
төслүүдэд төлөвлөгөөг оролцогчидтой хэлэлцэхэд түлхүү анхаардаг. Энэ ялгаа
нь төсөл хэрэгжилтэд оролцоо хангах төлөвлөгөөнд илт харагддаг. Оролцооны
төлөвлөгөөнд тогтмол зөвлөлдөх, төслийн хэрэгжилтэд оролцоо хангах, олон
нийтийг дайчлах эсвэл ИНБ-аар үйлчилгээ үзүүлэх, хараат бус мониторинг хийлгэх
ажлуудыг тусгадаг. Төслийн хэрэгжилтэд оролцоо хангахын тулд Арга хэрэгслэл
6-д ИНБ-уудтай хамтран ажиллах тухай тайлбарлав.
Загвар ба мониторингийн хүрээ, жендэр, нийгмийн болон хамгааллын (оролцооны)
төлөвлөгөөнүүд, оролцогчидтой харилцах стратегийн гол үйл ажиллагаа (сараар
эсвэл улирлаар)-ны хэрэгжилтийн үр дүнг тооцох төлөвлөгөөг Төслийн удирдлагын
гарын авлагад хавсаргадаг. Зээл, тусламж хүлээн авагч тал ба/эсвэл захиалагч
төлөвлөгөөгөө гэрээ, ирэх оны зардлын төсвийн хамт жил бүр АХБ-нд өгдөг.
Гүйцэтгэгч байгууллага төслийн оролцооны төлөвлөгөө, Загвар ба мониторингийн
хүрээнд заасан холбогдох зорилт, шалгуур үзүүлэлтүүдээр хүрсэн үр дүнгээ
улирал бүр тайлагнадаг.
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Үе шат 5: Өөрийн үнэлгээ
Оролцоог өргөн хүрээнд хангасан төслүүдэд оролцоо хангасан хяналт, шинжилгээ
үнэлгээг явцын дунд хийх нь үр ашигтай. Дэлгэрэнгүй удирдамжийг 59-р хуудсан
дахь Арга хэрэгслэл 7-оос үзнэ үү. Төслийн дунд хугацааны болон эцсийн
үнэлгээнүүдэд оролцоо хангах хэрэгтэй. Сургалт, бүлгийн ярилцлага болон өөр
бусад аргуудаар өргөн хүрээний оролцогчдоос санал авч, орон нутгийн оролцоо,
нутагших явцыг нэмэгдүүлдэг. Үүний үр дүнд төслийн үр шим хүртэгчид төсөл
дууссаны дараа төслийн үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж, тогтвортой
байдлыг хангадаг.
Хэрэгжүүлсэн оролцооны аргууд, арга тус бүрийн хамарсан цар хүрээг
баримтжуулж, төслийн дунд хугацааны болон эцсийн тайлангуудад тусгах нь
зүйтэй. Оролцооны үр дүнг оролцооны зорилт, төлөвлөгөөтэй харьцуулж үнэлснээр
цаашид тухайн салбарт хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаар сургамжтай
мэдээлэл олж авдаг.

Үе шат 6: Төслийн эцсийн үнэлгээ
АХБ-ны ХБҮГ-ын тайланд төслийн талаарх оролцогч тал, иргэний нийгмийнхний
саналыг ихэвчлэн тусгадаг. Төсөл үнэлэх (төслийн гүйцэтгэл, аудитын
тайлангууд)—түүний дотор оролцоог үнэлэхдээ төсөл хэрэгжсэн бүс нутгийн
оршин суугчид, олон нийтэд түшиглэсэн байгууллага, орон нутгийн засаг захиргаа,
ТББ-уудтай ярилцаж, тэднээс мэдээлэл цуглуулдаг.26

АХБ-ны төслийн үе шатуудад оролцоо хангасан жишээнүүд
Төрийн салбарын хэрэгжүүлсэн төрөл бүрийн төслийн үе шатуудад оролцооны
аргууд ашигласан байдлыг доорх диаграмаас харна уу.

Төслийн үе шатууд дахь оролцоо — Удирдамж, арга хэрэгслэл

Авто зам нөхөн сэргээх төсөл, Бүгд
Найрамдах Киргиз улс: Төслийн эцсийн
хараат бус үнэлгээний хүрээнд төслийн үр шим
хүртэгчидтэй уулзалт, бүлгийн ярилцлага хийж,
төслийн нийгэм, эдийн засгийн үр нөлөөг тэд
хэрхэн үнэлж байгааг судлав.

Сонг Бунг 4 Усан
цахилгаан станц,
Вьетнам улс: Нийгмийн
хамгааллын мониторинг
хийж, нүүлгэн шилжүүлэх
төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхэд
ТББ-ууд оролцов.

5. Төслийн
эцсийн
үнэлгээ

4. Өөрийн үнэлгээ

Авто замын сүлжээг хөгжүүлэх
төсөл, Зүүн Тимор улс: Care Australia
байгууллага олон нийтэд тулгуурласан
дэд бүтцийн ажлыг гэрээгээр гүйцэтгэв;
Олон нийт орон нутгийн шинж чанартай
зам засч, тордож сурав.

3. Хэрэгжилт,
мониторинг,
тайлан

Хөтөлбөр
боловсруулах

2010 Филиппин улстай хамтран
хэрэгжүүлэх түншлэлийн стратеги:
Улс орон даяар зохион байгуулагдсан
бүс нутгийн зөвлөлдөх уулзалтуудад
иргэний нийгмийнхэн оролцов.
2010 Камбож улстай хамтран
хэрэгжүүлэх түншлэлийн стратеги:
Иргэний нийгэмтэй салбарын
зөвлөлдөх уулзалтууд хийв.

1. Төсөл
Боловсруулах

2. Үйл ажиллагааг
төлөвлөх

Toнле Сап дахь тогтвортой
амьжиргааны төсөл, Камбож улс:
Нөхөрлөлийн удирдлагууд амьжиргааны
төслүүд боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд
дэмжлэг үзүүлэх ТББ, олон нийтэд
түшиглэсэн байгууллага, хувийн
компаниудыг зарлаж; төслийн үр шим
шууд хүртэгчдээс бүрдсэн төсөл хариуцагч
бүлгүүд байгуулав.

Синдх мужид өсөлт хангаж, хөдөө
орон нутгийг сэргээн хөгжүүлэх
дэд хөтөлбөр 2, Пакистан улс: Орон
нутгийн эмэгтэйчүүдийн бүлгүүд,
ТББ-уудтай ярилцаж, хөтөлбөр 2-ын
загварыг тодорхойлов.
Олон шатлалт санхүүжилтийн
зээлийн шугам: Төв Азийн эдийн
засгийн хамтын ажиллагаа,
Тээврийн авто замын төсөл,
БНХАУ: Нүүлгэн шилжүүлэх
төлөвлөгөө боловсруулахад
шаардлагатай мэдээлэл олж авахын
тулд олон нийтэд түшиглэсэн
байгууллага, төсөлд сөргөөр өртөх
хүмүүстэй гүнзгийрүүлсэн ярилцлага
хийж, өрхийн нийгэм, эдийн засгийн
судалгаа хийж, зөвлөлдөх уулзалтууд
зохион байгуулав.

Хувийн хэвшлийн үйл ажиллагаанд оролцоо
хангах нь
Хувийн хэвшил дэх Засгийн газрын бус үйл ажиллагаа нь ерөнхийдөө (i) дэд
бүтэц, (ii) хөрөнгийн зах зээл, санхүү (түүний дотор банк, үнэт цаасны компани,
хөрөнгө оруулалтын сан зэрэг санхүүгийн зуучлалын байгууллагууд)-гийн салбарт
төвлөрдөг. Хувийн хэвшлийн үйл ажиллагаанд зээл олгох үйл явц нь төрийн
салбарын үйл ажиллагаанд зээл олгох үйл явцаас ялгаатай боловч оролцоо хангах
боломж ялангуяа дэд бүтцийн төслүүдэд их байдаг. Санхүүгийн зуучлал бүхий
төсөлд оролцоо хангах удирдамжийг Санхүүгийн зуучлалын үйлчилгээ хүртэгчдийн
орчны болон нийгмийн менежментийн системд тусгав.
Дараахь аргыг зөвхөн дэд бүтцийн төслүүдэд ашигладаг. АХБ-нд хандахаасаа
өмнө хувийн хэвшлийн захиалагч оролцоо дэмжих үйл ажиллагаа явуулсан
байж болно. Энэ тохиолдолд АХБ уг оролцооны үйл ажиллагаа олон улсын
туршлагад нийцсэн эсэхийг зохих ёсоор шалгаж, зөвлөх үүрэгтэй. Нууцлалын
гэрээ байгуулсан тохиолдолд АХБ мэдээллийг нийтэд дэлгэхгүй, мөн төслийг
тодорхойлж, үзэл баримтлал боловсруулахад иргэний нийгмийг оролцуулдаггүй.
Үр ашигтай зөвлөлдөж, мэдээлэл солилцох тэргүүн туршлага бүхий гарын авлага
болон хувийн хэвшлийн төслүүдийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх гарын авлагыг
Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци (ОУСК) боловсруулан гаргасан байдаг.27
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Үе шат 1: Үзэл баримтлалыг хянах
Төслийн үзэл баримтлалыг хянахдаа АХБ-ны төслийн баг төслийн загварын
талаарх мэдээлэл цуглуулж, төсөл хэрэгжүүлэх ерөнхий нөхцөл, хугацааг
захиалагчтай тохирохоосоо өмнө санал болгож буй ажил үйлчилгээ нь АХБны бодлого, зарчимд нийцэж байгаа эсэхийг магадладаг. АХБ захиалагчтай
нууцлалын гэрээ байгуулсаны дараа төслийн баг үзэл баримтлал боловсруулж,
хөрөнгө оруулалтын хороогоор батлуулна. Хувийн хэвшлийн захиалагч хангалттай
мэдээ мэдээллийг төслийн багт өгсөн тохиолдолд энэхүү магадлах шатанд
ядуурал ба нийгмийн анхан шатны үнэлгээг эцэслэн боловсруулдаг. Энэ үе шатанд
оролцогчидтой зөвлөлдөх асуудлын цар хүрээг захиалагч хянана (Арга хэрэгслэл
1: Оролцогчдод дүн шинжилгээ хийж зөвлөлдөх, 26-р хуудсыг үзнэ үү).

Үе шат 2: Ажил, үйлчилгээг хянах
Хувийн хэвшлийн захиалагч техник, эдийн засгийн үндэслэл, холбогдох байгаль
орчин, нийгмийн үнэлгээнүүдийг хийгээд эхэлсэн эсвэл хийчихсэн байж болно.
Энэ үе шатанд АХБ ажил үйлчилгээний гол эрсдэл, ялангуяа байгаль орчин,
нийгмийн эрсдлүүдийг хянан үнэлж, төсөл боловсруулахад оролцоо хангасан эсэх,
санал гомдол шийдвэрлэх механизм, оролцоо хангах зохицуулалт хийсэн эсэхийг
шалгадаг. Захиалагч эдгээр үнэлгээ, хяналтын зардлыг хариуцна. Оролцооны
төлөвлөгөөг ихэвчлэн байгаль орчин, нийгмийн үнэлгээний тайлан, төлөвлөгөөнд
тусгадаг. Байгаль орчин, нийгмийн хамгааллын нөлөө ихтэй төслүүдийг хянахдаа
АХБ-ны төслийн баг зөвлөлдөх уулзалтуудад оролцож, төсөлд сөргөөр өртөх
хүмүүсийн санаа зовж буй асуудлуудыг олж мэдэн төслийн загвар, хамгааллын
төлөвлөгөөнд тусгахад анхаардаг.

Үе шат 3: Эцсийн хяналт
Төслийн баг Ерөнхийлөгчийн тайлан ба зөвлөмжийн төсөл боловсруулж, холбогдох
газруудаар хянуулдаг. Засгийн газрын төслүүдийн нэгэн адил Ерөнхийлөгчийн
тайлан ба зөвлөмжинд оролцооны хэсэг бүхий Ядуурал бууруулах ба нийгмийн
хураангуй стратегийг хавсаргадаг (Арга хэрэгслэл 4: Оролцооны төлөвлөгөө
боловсруулах, 43-р хуудсыг үзнэ үү).

Үе шат 4: Захирлуудын зөвлөлөөр батлуулах
АХБ-ны цахим хуудсанд байршуулсан Ерөнхийлөгчийн тайлан ба зөвлөмж,
байгаль орчин, нийгмийн баримт бичгүүдэд хувийн хэвшлийн захиалагчийн
зүгээс төслийн бэлтгэл үе шатанд оролцогчидтой хийсэн зөвлөлгөөн, цаашид
хийх зөвлөлдөх уулзалтууд, санал гомдлыг барагдуулах механизмын талаар
дэлгэрэнгүй тайлбарладаг.

Үе шат 5: Хаалт
Зээлдэгчтэй байгуулсан хууль ёсны гэрээнд байгаль орчин, нийгмийн төлөвлөгөөr
хэрэгжүүлж, төсөл хэрэгжилтэд оролцоо хангахаар заадаг.

Төслийн үе шатууд дахь оролцоо — Удирдамж, арга хэрэгслэл
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Үе шат 6: Зээлийн мониторинг, менежмент
Хувийн хэвшлийн захиалагч байгаль орчин, нийгмийн мониторингийн улирал,
хагас жилийн тайландаа оролцооны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг тусгадаг. Төсөл
хэрэгжүүлэх үед орон нутгийн оролцогчид болон зээл, тусламж хүлээн авагч тал
ба/эсвэл захиалагчийн хооронд сайн харилцаа, ойлголцол бий болсоноор цаашид
төслийн үйл ажиллагааны тогтвортой байдал нэмэгддэг. Компаний нийгмийн
хариуцлагын хөтөлбөрийн хүрээнд олон нийтийн хөгжлийн санаачилгуудыг
хэрэгжүүлэхдээ оролцоо хангавал илүү үр дүнтэй байдаг.
Танггу Шингэрүүлсэн байгалийн хийн төсөл, Индонез улс
(Оролцооны арга хэрэгслэл: зөвлөлдөх, хамтран ажиллах, түншлэл; цар хүрээ: их)
Байгаль орчин, нийгмийн үнэлгээ, төлөвлөгөөг боловсруулахдаа BP Berau компани төрөл бүрийн
хэрэгслэлээр дамжуулан олон нийттэй зөвлөлдөж, мэдээллийг өргөн хүрээнд солилцсон. Ингэхдээ тэд
үндэсний болон орон нутгийн түвшинд хэвлэмэл болон цахим мэдээллийн хэрэгслэл ашиглаж, Жакарта,
Папуад сонирхогч бүлгүүдтэй зөвлөлдөж, нутгийн иргэд, орон нутгийн засаг захиргаа, олон нийтийн
удирдагчид, ТББ-ууд, орон нутгийн их дээд сургууль, хэвлэл мэдээллийнхэн гээд төрөл бүрийн оролцогчдод
мэдээлэл түгээж, төсөлд сөргөөр өртөх хүмүүстэй уулзалт, семинар зохион байгуулав. Төсөл эхэлсэнээс хойш
дор хаяж 1,622 хүн зөвлөлгөөнүүдэд хамрагдаж, 1,600 гаруй саналыг хэрэгжилтийн эцсийн төлөвлөгөөнд
тусгасан байна.
Шилжин суурьших иргэд, тосгодыг төлөөлсөн хороод байгуулж, нүүн суурьших байршил, байр, барилга
байгууламжийг сонгож, нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулав. Хороо бүр тосгоны иргэдээс
сонгосон 20 орчим гишүүнтэй бөгөөд тэдэнд зориулж орон нутгийн төрийн бус байгууллагууд олон нийтийн
хөгжил, эмэгтэйчүүд бa хөгжил, байгаль орчны сэдвээр сургалт зохион байгуулав. Газар чөлөөлж, нүүлгэн
шилжүүлэх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхдээ BP компани шилжин суурьшсан хүмүүст амьжиргаагаа залгуулах
хоршоолол байгуулахад нь тусалж, амьжиргаа сэргээх хөтөлбөр түүний дотор хөдөө аж ахуйг өргөжүүлэх
хөтөлбөрийг иргэний нийгмийн байгууллагууд (ИНБ), ихэвчлэн орон нутгийн их дээд сургуулиудад
хариуцуулж, хэрэгжүүлэв. Үүний үр дүнд Maири хоршоолол Тана Мера Бару дахь ус, цахилгааны засвар
үйлчилгээг хариуцаж, BP болон Кабупатены засаг захиргаанаас (сум буюу аймгаас жижиг орон нутгийн засаг
захиргааны нэгж) олгосон санхүүжилтийг захиран зарцуулдаг болсон байна.
Нийгмийн цогц хөтөлбөрийн хүрээнд тус төсөл нь Папуагийн Шувуун толгой бүс нутаг дахь ИНБ-уудыг
чадавхижуулж, нутгаа төлөөлж, хэрэгцээгээ шийдвэрлэх чадвартай болгоход дэмжлэг үзүүлэв. Адат
институцийгa бэхжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд Танггу төслөөс үүдэлтэй өөрчлөлтүүдэд дасан зохицож, адат
системд нөлөөлж, Папуагийн автономит эрхийн хуульд заасан адатын статусыг шинээр хүлээн зөвшөөрөв.
a

 Aдат институц нь хүний амьдралын хамгийн чухал үйл явдлын талаарх үзэл баримтлал, соёлын үнэт зүйлсийн
тогтолцоо бөгөөд энэ нь нутгийн хүмүүсийн амьдралд үнэтэй зөвлөгөө, чиг баримжаа олгодог.

Эх сурвалж: BP Berau компани. 2006. INO: Танггу LNG төсөл – EIA хураангуй, Газар чөлөөлж, нүүлгэн шилжүүлэх
төлөвлөгөө, Нийгмийн цогц хөтөлбөр; GhD. 2010. Танггу Шингэрүүлсэн байгалийн хийн төсөл–Хууль, дүрэм
гэрээний хэрэгжилтэд хийсэн мониторингийн 7 дахь тайлан. www.adb.org/projects/project.asp?id=38919 сайтаас татаж
авах боломжтой.

QQТөслийн үе шатуудад оролцоо хангах арга
хэрэгслэл
Баримтад тулгуурласан оролцооны арга ашигласнаар төслийн үр дүн, тогтвортой
байдал сайжирдаг. АХБ болон зээл, тусламж хүлээн авагч тал ба/эсвэл
захиалагчдын үйлчлүүлэгчдийн үйл ажиллагаанд оролцооны олон арга ашиглах
боломжтой. АХБ-ны төслийн үе шатуудад нийцүүлсэн 7 арга хэрэгслэлийг энд
тайлбарлав. Хэд хэдэн арга түүний дотор Арга хэрэгслэл 1: Оролцогчдод дүн
шинжилгээ хийж зөвлөлдөх аргыг бодлого, стратеги, хөтөлбөрүүдийг үнэлэхэд
өргөн ашигладаг.

Арга хэрэгслэл 1 Оролцогчдод дүн
шинжилгээ хийж зөвлөлдөх
Оролцогчдод дүн шинжилгээ хийж зөвлөлдөх замаар
тэдний саналыг бодлого, хөтөлбөр, төслийг боловсруулах
үнэлэхэд тусгадаг. Энэ нь бэрхшээлтэй асуудлуудыг
шийдвэрлэх, зөвшилцөх, оролцогчдын дэмжлэгийг авахад
тус дөхөм болоод зогсохгүй хэрэгжилтийн үед тулгарах
бэрхшээлүүдийг багасгаж, төслийн үр дүнг сайжруулдаг.

Танилцуулга
АХБ эсвэл зээл, тусламж хүлээн авагч тал ба/эсвэл захиалагчийн аль нэг үйл
ажиллагааг сонирхогч хувь хүн, бүлэг, байгууллагыг оролцогч гэнэ. Оролцогчид
нь төсөлд сөргөөр өртсөн юм уу эсвэл төслийн үйл ажиллагаанд нөлөөлөх
боломжтой, эсвэл төсөл тодорхой үр дүнд хүрэхэд чухал ач холбогдолтой хүмүүс
байдаг.
Бодлого, стратеги, хөтөлбөрийг (ХТС-ийн хүрээнд хэрэгжиж буй) үнэлж, төсөл
боловсруулж, хэрэгжүүлэхдээ оролцогчдод дүн шинжилгээ хийж, тэдэнтэй
зөвлөлдсөнөөр:
•
•
•
•
•

тухайн үйл ажиллагааг хэн сонирхож байгааг тодорхойлж;
оролцогч талуудын ашиг сонирхлыг ойлгож (ойлголт, чадавхи, нөөц);
оролцогчдын туршлага, ур чадварын үр шимийг хүртэж;
гол асуудлуудаар зөвшилцөлд хүрч, төсөлд өөриймсөг хандаж, хэрэгжилтэд
оролцогчид түлхүү хамрагдаж;
оролцооны үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх үе шатуудыг тодорхойлдог.

Оролцогчдод дүн шинжилгээ хийх нь тэдний ашиг сонирхлыг олж мэдэх явцыг
хэлнэ. Дүн шинжилгээнд тулгуурлаж зөвлөлдөх уулзалтууд зохион байгуулна.
Оролцогчдын санал авах нь хүртээмжтэй бодлого, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах,
үнэлэх үйл явцын салшгүй нэг хэсэг юм. Хамгааллын бодлогын баримт бичигт үр
ашигтай зөвлөлдөх арга хэмжээнүүдийг тодорхойлов (Хамгаалалд оролцоо хангах
удирдамжийг 67-р хуудаснаас үзнэ үү) (тэмдэглэл 8).
Дүн шинжилгээ хийж, зөвлөлдсөнөөр шийдвэр гарч, хэрэгжилтийн үед үйл
ажиллагаа тасалдах явдал буурдаг. Амьдралд нь нөлөөлөх шийдвэрүүдэд
иргэдийг оролцуулах нь сайн засаглалыг хангах чухал ач холбогдолтой.
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Оролцогчдод дүн шинжилгээ хийж зөвлөлдөх
нь АХБ-ны төслийн үе шатуудад хэр нийцдэг
вэ?
Оролцогчдод дүн шинжилгээ хийж, тэдэнтэй зөвлөлдөх ажлыг амжилттай хэрэгжүүлэх
зөвлөгөө
•

•

•

•

•

•

Түншүүдтэй нягт хамтран ажиллах: Хамтрагч талууд (АХБ-ны ажилтнууд, суурин төлөөлөгчийн газар,
АХБ-ны хөгжиж буй гишүүн орны албаны хүмүүс, хувийн хэвшлийн захиалагчид) оролцоо хангахаар
тууштай шийдэх.
Оролцогчдод нарийвчилсан дүн шинжилгээ хийх: Ингэснээр гол оролцогчдын ашиг сонирхлыг
тодорхойлж, зөвлөлдөх үйл явцын бүтцийг гаргана. Төрөл бүрийн бүлэг, төлөөллийн оролцоо хангана
(доорх хяналтын хуудсыг ашиглана уу). Алслагдсан, эмзэг бүлгийнхэнд хүрч, цаашид хэрэгжилтийн
үед гарах хүндрэлээс зайлсхийх зорилгоор үйл ажиллагааг дэмжиж, эсэргүүцэж болзошгүй хүмүүсийг
хамруулах.
Зөвлөлдөх зорилтууд тодорхой байх: Зөвлөлдөх үйл явцыг боловсруулахдаа тухайн бодлого, стратеги,
төслийн салбарыг сайн мэддэг гадна, дотны бүлгүүдтэй зөвшилцөх. Бодит бус хүлээлт үүсэхээс сэргийлж,
ямар асуудлыг анхаарч, ямар асуудлыг авч хэлэлцэхгүй байх, АХБ эсвэл зээл тусламж хүлээн авагч тал
ба/эсвэл захиалагч ямар асуудалд нөлөөлөх боломжтой, ямарт нь нөлөөлөх боломжгүйг анхнаас нь
тодорхой тогтоох.
Хянамгай төлөвлөх: Tөсөл боловсруулах, үнэлэх үйл явцад зөвлөлдөх боломжуудыг хайж олох.
Оролцогчдод хийсэн дүн шинжилгээнд үндэслэн зөвлөлдөх төлөвлөгөөг боловсруулах. Шаардагдах цаг
хугацаа, (орчуулганд шаардлагатай) нөөцийг зохицуулах. Боломжтой үед орон нутгийн нөөцийг ашиглаж,
бусад хандивлагчидтай үйл ажиллагаагаа уялдуулах
Зөвлөлгөөнд нийцүүлж аргуудаа өөрчлөх: Хэл, үсэг бичигт суралцсан байдал, тухайн асуудлын
талаарх оролцогчдын мэдлэг, байршлыг харгалзан үзэж, гол бүлгүүдэд хүрч зөвлөлдөх аргаа сонгох
(Арга хэрэгслэл 1: Оролцогчдод дүн шинжилгээ хийх ба зөвлөлдөх, 26-р хуудас болон Арга хэрэгслэл
3: Оролцоо хангасан үнэлгээ, 39-р хуудсыг үзнэ үү). Оролцогчид илэн далангүй байж, тэдний саналыг
нухацтай авч үзэх уур амьсгал бүрдүүлэх.
Жендэрийн мэдрэмжтэй аргыг хэрэглэх: Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн аль алинтай нь зөвлөлдөх
шаардлагатай. Тухайн улс үндэстний соёл уламжлалаас үүдэн зөвлөлгөөнийг эрэгтэйчүүд,
эмэгтэйчүүдтэй тус тусад нь, эсвэл гэр бүлийнхэнтэй нь хамт хийж болно. Ингэхдээ хугацааг товлоход
анхаарах. Орон нутгийн эмэгтэйчүүдийн байгууллагууд нутгийн эмэгтэйчүүдтэй зөвлөлдөх ажлыг зохион
байгуулж болно.
Эртнээс зөвлөлдөж эхлэх: Бодлогын төсөл боловсруулахын өмнө хөтөлбөр боловсруулахад
шаардлагатай үнэлгээ хийх, салбарын зураглал гаргах, төслийн үзэл баримтлал боловсруулахдаа
оролцогчидтой зөвлөлдөж эхлэх хэрэгтэй. Ингэхдээ хэрэгжиж буй үйл ажиллагаанд тулгуурлан явуулах
тухайлбал, хөтөлбөр боловсруулахдаа Ядуурал бууруулах стратегийг ашиглаж болно.
Ил тод байдлыг сайжруулах: Зөвлөлдөх үйл явц, зорилт, агуулга бүхий төлөвлөгөөг интернэт ашиглан
олон нийтэд түгээх, интернэтгүй, англи хэлгүй хүмүүст (тухайлбал, нутгийн хэл дээр бичсэн хэвлэмэл
материал, мэдээлэл түгээх арга хэмжээнүүд) өөр бусад сувгаар түгээх. Хариуцлагын механизмыг
оролцогчдод ойлгуулах.
Холбогдох арга хэмжээ авч, эрчимтэй ажиллах: Шударга, найдвартай ажиллагаа хангах үүднээс
оролцогчдын саналыг хэрхэн тусгасан эсвэл тусгаагүй шалтгаанаа тайлбарлаж, хариу өгөх. Зөвлөлдөх
уулзалтын дараа уулзалтын тэмдэглэлийг оролцогчдод үзүүлж эцэслэх. Эцэслэсэн баримт бичгийг
нутгийн хэл рүү орчуулж, нийтэд түгээх. Өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдал, оролцогчдын ашиг сонирхлыг
олж мэдэхийн тулд бодлого, хөтөлбөр, төслийн хугацаанд оролцогчидтой тогтмол зөвлөлдөх (Арга
хэрэгслэл 4 болон 5-ыг үзнэ үү).
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Зээл, буцалтгүй тусламж, техник туслалцаа, хөтөлбөр, төслүүдийг боловсруулж,
үнэлэхдээ оролцогчдод дүн шинжилгээ хийж, тэдэнтэй зөвлөлддөг (тэмдэглэл
17 болон 22). Эдийн засгийн болон бусад дүн шинжилгээнүүдийн хүрээнд
оролцогчдын харилцааг судалсанаар төслийн загвар улам боловсронгуй болдог
(тэмдэглэл 23). Энэ нь АХБ-ны төслийн загварт хэр нийцэж байгааг Арга хэрэгслэл
2: Загвар ба мониторингийн хүрээнд оролцоо нэмэгдүүлэх хэсэгт дэлгэрэнгүй
тайлбарлав.
Дүн шинжилгээ хийх, зөвлөлдөх үйл явцыг төслийн үе шатуудад идэвхитэй
үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Арга хэрэгслэл 4 болон 5 нь оролцооны төлөвлөгөө,
оролцогчидтой харилцах стратеги боловсруулахад чиглэсэн бөгөөд төслийн
хэрэгжилт, хяналт, шинжилгээ үнэлгээний үеэр хийх зөвлөлгөөний арга,
хэлбэрүүдийг тодорхойлоход эдгээр хэрэгслэл нь чухал ач холбогдолтой (43 болон
49-р хуудсыг үзнэ үү).
Оролцогчдод дүн шинжилгээ хийж, тэдэнтэй зөвлөлдөх нь аливаа бодлого,
стратегийг боловсруулж, үнэлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Баримт бичгийн
төрөл, сэдвээс үүдэн хөндлөнгийн үнэлгээ хийх хэрэгцээ, хэлбэрийг тодорхойлно
(тэмдэглэл 13). Хэсэг 2: АХБ-ны бодлого, стратеги, хөтөлбөрүүдийг үнэлэхэд
оролцоо хангах хэсгийг үзнэ үү.

Оролцогчдыг тодорхойлох
Эхлээд гол оролцогчдыг тодорхойлох хяналтын хуудсыг ашиглана. Оролцогчдыг
Засгийн газар, хувийн хэвшил, иргэний нийгэм гэсэн гурван гол бүлэгт ангилдаг.
Бүлэг тус бүр хэд хэдэн дэд бүлэгтэй. АХБ ихэвчлэн Засгийн газарт зээл олгодог
ч хувийн хэвшилд бас зээл олгодог. Зээл, тусламж хүлээн авагч тал ба/эсвэл
захиалагч нь бусад бүлгүүдийн оролцоо хангах ёстой. Үр ашигтай оролцоо
хангахад иргэний нийгмийн оролцоо чухал бөгөөд дараах байгууллагууд нь
нийтлэг оролцогчид (үндэсний, дунд болон орон нутгийн түвшинд) юм.28

Иргэний нийгэм
•

•

Олон нийт: Төсөлд шууд болон шууд бусаар сөргөөр өртсөн хүн амын бүлэг,
дэд бүлгүүд (тухайлбал, залуучууд, охид, эмэгтэйчүүдийн бүлгүүд), үндэстний
цөөнх (нөхцөл байдал нь тогтворгүй, зөрчил, мөргөлдөөнд өртсөн орнуудад
үндэстний цөөнх ихээхэн эмзэг байдалд орж, орхигдох хандлагатай байдаг)
Иргэний нийгмийн байгууллага: Үндэсний болон олон улсын ТББ-ууд,
олон нийтэд түшиглэсэн байгууллага, сан, үйлдвэрчний эвлэл, бие даасан
судалгааны хүрээлэн

Засгийн газар
•
•
•

Засгийн газар: Засгийн газар, яамдын албан тушаалтнууд
Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал: Сонгогдсон иргэдийн төлөөлөгчид (тухайлбал,
парламент, аймгийн ИТХ, олон нийтээс сонгогдсон удирдлагууд)
Хоёр талт болон олон талт Засгийн газрын байгууллагууд: Олон улсын
санхүүгийн байгууллага (тухайлбал, Дэлхийн Банк), хоёр талт Засгийн газрын
тусламжийн байгууллага (тухайлбал, АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлаг),
гэх мэт.

Төслийн үе шатууд дахь оролцоо — Удирдамж, арга хэрэгслэл

Хувийн хэвшил
•

Хувийн хэвшил: Хувийн компани, хувийн хэвшлийн бүлгүүдийг төлөөлсөн
байгууллага, худалдаа аж үйлдвэрийн танхим

Оролцогчдын жагсаалтыг гаргаж, уг жагсаалтад оролцогчид өөрсдийгөө болон
өрөөл бусдыг хэрхэн оруулах тухай тайлбарлаж түгээнэ. Ингэхдээ мэргэжилтнүүд,
орон нутгийн удирдагчид, нөхөдтэйгээ зөвлөж, найдвартай сүлжээ байгууллага,
АХБ-ны - ТББ хариуцсан ажилтан болон ТББ ба Иргэний нийгмийн төвийн
тусламжтайгаар иргэний нийгмийн оролцогчидтой холбогдож болно.
Жагсаалтад орсон гол оролцогчдыг судалж, АХБ болон Засгийн газрын үйл
явцад хамруулах оролцогчдыг тодорхойлно. Жагсаалтад ороогүй эсвэл үйл
явцад хамрагдаагүй бүлгүүдийг хамруулахад тулгарч буй бэрхшээл, тэдгээрийг
даван туулах арга замыг тодорхойлно. Хүрч ажиллахад хялбар эсвэл аль хэдийн
харилцаа тогтоочихсон оролцогчдод гол анхаарлаа хандуулахаас зайлсхий.
Шийдвэр гаргах үйл явцад оролцож чадалгүй орхигддог эмзэг бүлгийнхнийг
хамруулахыг хичээ. Үндэсний цөөнх, нэн ядуу иргэд, эмэгтэйчүүдийн оролцоог
хангахад онцгой дэмжлэг хэрэгтэй. Тэдний оролцоог хангахын тулд тэдэнд хүрч
ажиллах, тэдэнтэй зөвлөлдөх аргыг ашигла (тухайлбал, бичиг үсгийн мэдлэг
шаардагддаггүй оролцооны аргууд ашиглах). Тухайн асуудлаар сөрөг эсвэл эсрэг
байр суурьтай хүмүүсийн оролцоог хангаж, бүгдийг нь судлах хэрэгтэй.
Оролцогчдын ашиг сонирхлыг тодорхойлохоос өмнө дараах асуултуудад
хариулаарай.
Оролцогчдыг тодорхойлох хяналтын хуудас
•
•

Суурин төлөөлөгчийн газар (тухайлбал, ТББ хариуцсан ажилтан) болон бусад хүн оролцогчдыг
тодорхойлоход тусалсан уу?
Холбогдох бүх оролцогчдыг тодорхойлж, жагсаалтад оруулсан уу?
––
––
––
––
––

•

Алслагдсан, эмзэг бүлгүүд (ялангуяа үгээгүй ядуучууд, үндэсний цөөнх, өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд,
шилжин суурьшигчид) жагсаалтад орсон уу?
Гол захиалагч/үр шим хүртэгч бүлгүүд хамрагдсан уу?
Төсөлд сөргөөр өртөх бүлгүүд хамрагдсан уу?
Төслийг дэмжигч, эсэргүүцэгч бүлгүүд бүгд хамрагдсан уу?
Эрэгтэй, эмэгтэй оролцогчид бүгд хамрагдсан уу (шаардлагатай бол жендэрийн дүн шинжилгээ хийх)?

Оролцогчдыг хэрэглээ, ажил мэргэжил, нас, орлого, эсвэл яс үндсээр нь ангилах шаардлагатай юу?

Оролцогчдын ашиг сонирхлыг тодорхойлох
Дараагийн үе шатанд бодлого, хөтөлбөр, төсөлд оролцогч талуудын ашиг
сонирхлыг тодорхойлж; шийдэхийг зорьж буй асуудлуудын талаарх тэдний
ойлголт мэдлэг, оролцох (эсвэл эсэргүүцэх/унагах) чадавхи, нөөцийг судална.
Оролцогчидтой харьцаж, тэднээс үр ашигтай санал авахын тулд сайтар бодож,
сонгосон аргуудыг ашиглах шаардлагатай. Зөвшилцөл, өөриймсөг хандах
хандлагыг нэмэгдүүлэхийг зорьж буй оролцогчдын ашиг сонирхлыг тодорхойлох нь
хамгийн үр дүнтэй байдаг.
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2011 оны 3-р сард Камбожийн Пном Пен хотод Засгийн газрын албаны хүмүүст зориулсан оролцооны сургалт
дээр оролцогчдод хийсэн дүн шинжилгээ

Зөвлөлдөх маш олон арга байдаг. Ямар аргаар хамгийн үр ашигтай мэдээлэл
олж авах вэ гэдэгт маш олон хүчин зүйл нөлөөлдөг. Зөвлөлдөх төлөвлөгөөг
боловсруулахдаа зөвлөлгөөний зорилго, оролцогчдын онцлог (хэл, үсэг, бичигт
суралцсан байдал, байршил, асуудлуудын талаарх мэдлэг), шаардагдах
хугацаа/нөөцийг сайтар харгалзаж үзэх хэрэгтэй. Тухайлбал, олон улсын ТББын ажилтнуудын оролцоо нь төсөлд сөргөөр өртөх нутгийн иргэдийнхээс өөр.
Заримдаа хүмүүстэй бичгээр харьцсанаас нүүр тулж уулзах нь илүү үр дүнтэй
байдаг. Нэг бус хэд хэдэн арга хэрэглэснээр илүү чанартай мэдээллийг хангалттай
хэмжээнд олж авна.
Арга бүрээр олж авах мэдээлэл, үр дүн өөр өөр. Гол нь төсөлд сөргөөр өртөх
хүмүүс болон хамгийн их хувь нэмэр оруулах хүмүүсийн дунд хамгийн түгээмэл
байгаа саналыг олж мэдэх нь чухал.

Төслийн үе шатууд дахь оролцоо — Удирдамж, арга хэрэгслэл
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Түгээмэл хэрэглэдэг зөвлөлдөх аргууд ямар нөхцөлд хамгийн үр ашигтай болохыг
доорх хүснэгтэд тайлбарлав.
Зөвлөлдөх аргууд
Арга

Тайлбар

Интернэт,
бичгээр
зөвлөлдөх

Бодлого, стратеги, төсөл, зөвлөлгөөний зорилгыг танилцуулсан, зөвлөлдөх тусгай цахим
хуудас ажиллуулдаг. Зөвлөлдөх бүтэц нь янз бүр. Баримт бичгийн төсөл, нийтлэг сэдэв эсвэл
нээлттэй асуултуудаар саналуудыг чиглүүлж болно эсвэл өгөгдсөн хариултуудаас сонголт
хийдэг хаалттай асуулт бүхий судалгааны аргыг ашиглаж болно. Интернэтээр зөвлөлдсөнөөр
оролцогчид бусдын саналд үндэслэн өөр хоорондоо асуудлыг хэлэлцэх боломжтой. Ингэхдээ
цахим мэдээллийн хэрэгслэлийг ашиглаж болно. Цахим зөвлөлгөөн нь олон нийтэд нээлттэй
зөвлөлдөх боломж олгодог ч зөвхөн үсэг бичигт тайлагдсан, интернэтэд холбогддог хүмүүс л
үүнд хамрагдаж, хамгийн эмзэг бүлгийнхэн хамрагдаж чаддаггүй. Саналын хариуг ихэвчлэн
бичгээр цахим хуудсанд байршуулах юм уу эсвэл и-мэйлээр өгдөг.

Олон нийтийн
уулзалт

Уулзалт бол олон нийттэй зөвлөлдөх нээлттэй, хүртээмжтэй арга юм. Уулзалтыг (олон нийт,
бүс нутгийн, үндэсний, г.м.) аль ч түвшинд хийж болно. Уулзалт нь хүртээмжтэй, сонирхогч
талуудад зохих мэдээллүүдийг өгдөг байх ёстой. Уулзалтанд оролцогчдын тоо оролцоонд
нөлөөлдөг. 20 хүртэл хүний бүлгийн уулзалт дээр хүн бүр үг хэлэх боломжтой. Оролцогчдыг
бүлгүүдэд хуваан хэлэлцүүлэг өрнүүлж, оролцооны аргуудыг (тухайлбал, эрэмбэлэх, диаграм
гаргах) ашигласнаар хүн бүрийн саналыг сонсох боломжтой.

Сургалт

Сургалтаар бүлэг хүмүүсийг цуглуулж, тодорхой бүтцээр тэдний саналыг авдаг. Нүүр тулсан
уулзалтын үеэр оролцогчид санал бодлоо уралдуулж, зарим нэг санааг турших боломжтой.
Нэг сургалтад цуврал аргуудыг хэрэглэвэл илүү үр дүнтэй. Сургалтын өөр өөр хэлбэрүүдийг
ашиглах хэрэгтэй (тухайлбал, задгай талбайд уулзах, бичгээр санал авах мухлаг ажиллуулах,
оролцооны аргууд). Сургалтад чиглүүлэгч чухал үүрэгтэй. Төвийг сахисан чадварлаг чиглүүлэгч
бүлгийн дүрмийг тогтоож, саналуудыг нухацтай авч үзэж аль нэг оролцогч хэт давамгайлах
байдал үүсгэдэггүй. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү зааварт хавсаргасан холбогдох
материалуудын жагсаалт, Арга хэрэгслэл 3: Оролцоо хангасан үнэлгээнээс үзнэ үү.

Бүлгийн
хэлэлцүүлэг

Нийтлэг онцлог бүхий хүмүүсээс бүрдсэн жижиг бүлэгтэй (ерөнхийдөө 5–12 оролцогч, 1–2
чадварлаг чиглүүлэгч) энэ хэлэлцүүлгийг хийдэг бөгөөд хэлэлцүүлгийн бүтцийг хэсэгчлэн
тогтсон байдаг. Нээлттэй хэлэлцүүлэг дээр тодорхой асуудлаар оролцогчдын хандлага, санаа
зовж буй асуудал, эрхэм зүйлсийг тодорхойлж, төгсгөлд нь тэдний саналуудыг харьцуулдаг.
Хэлэлцүүлгийн зорилгоос шалтгаалан ямар хүмүүсийг хэлэлцүүлэгт оролцуулахаа шийднэ.
Оролцогчдын тоо 15 хүрэхгүй байх ёстой. Албан есны уулзалтад орж үзээгүй хүмүүс бүлгийн
ярилцлага дээр өөрсдийгөө илүү сайн илэрхийлэх магадлалтай (тухайлбал, эмэгтэйчүүд,
үндэсний цөөнх, эмзэг бүлгийнхэн; хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд; ядуу иргэд, өрх).

Гүнзгийрүүлсэн
ярилцлага

Хувь хүнтэй (тухайлбал, иргэд, гол мэдээлэгчид, эсвэл иргэний нийгмийн удирдагчид) утсаар
эсвэл нүүр тулж уулзан ярилцлага хийж, оролцогчдын саналыг олж мэдэх боломжтой. Нөхцөл
байдлаас шалтгаалан ярилцлагын бүтцийг бүрэн шийдсэн байж болно (албан ёсны, бичгээр
гаргасан ярилцлагын удирдамжийг чанд мөрдөнө), эсвэл хэсэгчлэн шийдсэн байж болно
(ярилцлагын тодорхой хэсгийг удирдамжийн дагуу хийдэг ч өөр бусад сонирхсон сэдвээр
ярилцах боломжийг ярилцагчид олгодог), эсвэл ярилцлагын бүтцийг огт тодорхойлоогүй
байж болно (цөөн хэдэн ерөнхий асуулт асуух юм уу эсвэл сэдвийн хүрээнд нээлттэй,
албан бус ярилцлага хийнэ). Ярилцлагын бүтцийг бүрэн тодорхойлох тусам өөр хооронд нь
харьцуулах, ерөнхийлөх боломжтой мэдээллүүдийг ярилцлагаар олж авдаг бол бүтцийг нь
хатуу тогтоогоогүй ярилцлагаар асуудлыг илүү гүнзгий судалж, холбогдох асуудлыг хөндөх
боломжтой. Асуудлыг сайтар мэддэг гол мэдээлэгчидтэй энэ ярилцлагыг хийх нь илүү үр
дүнтэй.

Судалгаа

Тодорхой асуудлаар хариулт олж авахад судалгаа тохиромжтой. Судалгааны үр дүнд асуудлыг
хэн яагаад сонирхож байгааг түргэн шуурхай олж тогтоон тоон мэдээ мэдээлэл олж авдаг.
Судалгаагаар мөн төрөл бүрийн санал хэр жинтэй байгааг олж мэддэг. Судалгааг шуудан,
интернэт, нүүр тулан уулзах замаар хийж болно.

Эх сурвалж: Английн Засгийн газар. 2008. Компакт. Зөвлөлдөх, бодлогын үнэлгээ хийх компакт журам. Лондон; Дэлхийн Банк. 2007. Иргэний
нийгэмтэй зөвлөлдөх нь. Эх баримт бичиг. Ажлын баримт бичиг. Вашингтон хот.
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Оролцогчдод дүн шинжилгээ хийх доорхи маягтыг ашиглаж мэдээлэл олж
авч болно. Оролцогчдын ашиг сонирхлыг дараах алхмуудаар судална. Энэ
аргыг чиглүүлэгч бүхий сургалт, эсвэл санал бодлоо уралдуулах уулзалтуудад
ашиглахад илүү тохиромжтой ч өөр аргуудтай хослуулан хэрэглэж болно.29
Оролцогчдод дүн шинжилгээ хийх гол алхмууд
Оролцогчдод дүн шинжилгээ хийх маягт
Оролцогчдын
бүлэг

Оролцогчдын
ашиг сонирхол

Асуудлын
талаарх ойлголт

Нөөц бололцоо

Эрх мэдэл

Алхам 1: Гол бэрхшээлтэй асуудал, зорилтот бүс нутаг болон/эсвэл салбар, төслийн үр шим
хүртэгчдийг олж тогтоох.
Алхам 2: Оролцогчдыг судлах хүснэгтийг бэлтгэх.
Алхам 3: Бүх оролцогчийг карт дээр бичиж, иргэний нийгэм, хувийн хэвшил, хандивлагч
байгууллага, Засгийн газар гэсэн бүлэгт ангилна. Бүлэг тус бүрийг эгнүүлэн байрлуулна
(багана 1).
Алхам 4: Бүлэг тус бүрийн ашиг сонирхлыг олж тогтооно. Ингэхдээ гол бэрхшээлтэй асуудлыг
онцолж, тэд хэрхэн, яагаад энэ асуудалтай холбогдох болсон, юу хүсэн хүлээж байгаа,
өөрчлөлтөөс тэд ямар үр шим хүртэж, яаж хохирч болзошгүйг ярилцана. Бүлэг тус бүр өөрсдийн
гол ашиг сонирхлоо нэг карт дээр бичнэ (багана 2).
Алхам 5: Бүлэг тус бүр хөгжлийн асуудлыг хэрхэн ойлгон хүлээн авч буйг тодорхойлно (багана
3). Бүлэг бүр нэг карт ашиглан асуудлыг тодорхойлон бичихийг хүс. Ингэхдээ зөвхөн сөрөг
утгатай мэдэгдэл бичих бөгөөд үр дагавар, шийдэл санал болгохгүй байхыг хүс. Тухайлбал,
зам засвар тааруу (зөв), зам засварын тогтолцоогүй (буруу) г.м.
Алхам 6: Бэрхшээлтэй асуудлыг дэмжиж, эсвэл эсэргүүцэж бүлэг юу хийх бололцоотой
талаар ярилцаарай. Ингэхдээ санхүүгийн болон санхүүгийн бус нөөцийг тооцно. Байгууллагууд
санхүүгийн болон санхүүгийн бус нөөцтэй байдаг бол иргэд, албан бус иргэний нийгмийн
бүлгүүдэд санхүүгийн бус нөөц давамгайлдаг. Тухайлбал, хөдөлмөр, улс төрийн нөлөө, сайн
дурын ажилтан, санал өгөх эрх, ажил хаялт, олон нийтийн шахалт гэх мэт (багана 4).
Алхам 7: Тухайн үйл явцад оролцогч талууд ямар эрх мэдэл, үүрэгтэй вэ гэдгийг жагсаана.
Ерөнхийдөө бага орлоготой иргэд, фермерүүд, эмэгтэйчүүд зэрэг хүн амын бүлгүүдэд эрх мэдэл
хязгаарлагдмал (багана 5) байдаг.
Алхам 8: Санал болгож буй бодлого, төслийн загварыг нарийвчлан ярилцах юм уу эсвэл
дараагийн уулзалтуудыг хийж болно.

Төслийн үе шатууд дахь оролцоо — Удирдамж, арга хэрэгслэл

Оролцогчдод дүн шинжилгээ хийж, тэдэнтэй
зөвлөлдсөн жишээ
Бангладеш улсын Дакка хотод Байгалийн хийн шингэрүүлсэн түлшний төслийг
амжилттай хэрэгжүүлэхэд оролцогчдод дүн шинжилгээ хийж, тэдэнтэй тогтмол
зөвлөлдөх арга хэр чухал үүрэг гүйцэтгэснийг доорх жишээгээр тайлбарлав.
Даккад агаарын бохирдлыг бууруулахдаа оролцогчдод дүн шинжилгээ
хийж, тэдэнтэй зөвлөлдсөн нь
•
•

•

•

•

Үндэслэл: “Вaby-Таxi” буюу 3 дугуйт такси нь Даккагийн хямд, тухтай нийтийн тээврийн
хэрэгслэл хэдий ч эрүүл мэндэд сөрөгөөр нөлөөлөх агаарын бохирдлын эх үүсвэр юм.
Гол оролцогчид: 3 дугуйт таксины эзэд, зорчигчид, шатахуун түгээх газрын эзэд,
төрийн бус байгууллагууд (ТББ), Засгийн газар, олон улсын тусламжийн байгууллагууд,
хандивлагчид.
Зорилт: Эхлээд бэрхшээлтэй асуудлын талаарх ойлголтыг сайжруулж, оролцогчдын эрэлт
хэрэгцээ, худалдан авах чадвар, төслийн хэрэгцээ, үр нөлөөний талаарх тэдний саналыг
судлана. Дараа нь одоо ашиглаж буй 3 дугуйт таксиг экологт ээлтэй тээврийн хэрэгслэлээр
солих талаар олон нийт, гол оролцогчдын дэмжлэгийг авна.
Аргачлал: Гол оролцогчдыг тодорхойлж, тэдэнтэй уулзаж, ярилцах. Тухайлбал,
такси үйлдвэрлэгчид болон хэрэглэгчидтэй уулзах аялал зохион байгуулах; хэвлэл
мэдээллийнхэнтэй тогтмол харьцах; таксины эзэд, жолооч нар, тэдний гэр бүлийнхэнд
ухуулга хийх (таксиний жолооч нарт зориулсан эмнэлгүүдээр явж, агаарын бохирдлын
нөлөөг баримтжуулж, асуудлыг шийдэх боломжийг ярилцах). Байгалийн хийн шингэрүүлсэн
түлш ашигласнаар агаарын бохирдол буурч, эрүүл мэнд сайжрах талаар олон нийтэд
ухуулан таниулах аян зохион байгуулах.
Үр дүн: Оролцогчидтой зөвлөлдсөнөөр түлш, тээврийн хэрэгслийг өөрчлөхөд олон нийтийн
дэмжлэгийг амжилттай олж авсан.

Эх сурвалж: АХБ. 2001. Даккагийн цэвэр түлшний төсөлд зориулж Бангладеш улсад олгосон зээл.
Манила.
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Дараах маягтыг Дакка хотын төсөлтэй төстэй төслийн оролцогчдод дүн шинжилгээ
хийхэд ашиглаж болно:
Оролцогчдод дүн шинжилгээ хийж, тэдэнтэй зөвлөлдөх: Дакка хотын цэвэр түлш төслийн
таксийг өөрчлөх бүрэлдэхүүн хэсэг
Оролцогчдын бүлэг

Оролцогчдын ашиг
сонирхол

Бэрхшээлтэй асуудал

Нөөц

Эрх мэдэл

Засгийн газар
Сангийн яам

АХБ-наас зээл авсан. Зээлийг
эргүүлэн төлөх үүрэгтэй

Үнэтэй импортын шингэн
түлшнээс хараат; 2 тактын
хөдөлгүүрийн улмаас агаар
ихээр бохирдож эрүүл мэндэд
сөргөөр нөлөөлдөг

АХБ-ны зээл
($80 сая)

Улсын төсвийг хянаж,
удирддаг

Эрчим хүч, эрдэс
баялгийн яам

Үндэсний газрын тосны
компанийг эзэмшиж, удирддаг

Үнэтэй импортын шингэн
түлшнээс хараат; дотоодын
байгалийн хийн хэрэглээг
нэмэгдүүлэх хэрэгтэй

Эрчим хүчний яамны
төсөв, ажилтнууд

Эрчим хүчний салбар дахь
төрийн үйл ажиллагааг
удирдаж, хянадаг

Тээвэр, харилцааны яам

Хотын тээврийг хариуцдаг

2 тактын хөдөлгүүртэй такси нь
агаар бохирдуулдаг ч хямд, ая
тухтай тээврийн хэрэгслэл

Яамны төсөв, ажилтнууд

Тээврийн салбар дахь
төрийн үйл ажиллагааг
удирдаж, хянадаг

Байгалийн хийн компани

Гүйцэтгэгч байгууллага, АХБнаас дамжуулан зээл авсан

4 тактын хөдөлгүүр, дотоодын
байгалийн хийн дэд бүтцийн
хөгжил сул дорой

$80 сая, компаний
ажилтнууд

Байгалийн хийн
шингэрүүлсэн түлш
үйлдвэрлэдэг, үндэсний
газрын тосны компаний
эзэмшилд байдаг

Таксины жолооч нарын
нийгэмлэг

Төслөөр 2-тактын
хөдөлгүүртэй таксийг
хориглохоор төлөвлөсөн

2-тактын хөдөлгүүртэй
Гишүүнчлэлийн татвар,
тээврийн хэрэгслийг хориглох
Жолооч нар
нь таксины жолооч нарын
амьжиргааг сүйрүүлнэ; үүнийг
хэрэгжүүлэх гэж байгаа бол
таксигаа 4-тактын хөдөлгүүртэй
тээврийн хэрэгслэлээр солиход
нь жолооч нарт дэмжлэг
үзүүлэх хэрэгтэй

Таксины жолооч нарын эрх
ашгийг хамгаалдаг

Таксигаар үйлчлүүлэгчид

Төслөөр чухал тээврийн
үйлчилгээг хориглохоор
төлөвлөсөн

2-тактын хөдөлгүүртэй
тээврийн хэрэгслийг хориглох
нь хотын тээврийн үйлчилгээ
тасалдахад хүргэнэ

Олон нийтийн шахалт

Өөрсдийн хэрэгцээг
хамгаална

Гринпис олон улсын
төрийн бус байгууллага
[ТББ]

Бохирдол бууруулж, орчныг
сайжруулах төслийн зорилгыг
дэмжиж буй

2-тактын хөдөлгүүр нь байгаль
орчныг ихээр бохирдуулж
байгаа тул хориглох нь зүйтэй

Хандив, буцалтгүй
тусламжаар санхүүждэг;
олон нийтийн шахалт,
улс төрийн нөлөө

Байгаль орчныг
хамгаалахын төлөө
олон нийтийн аян,
үйл ажиллагаа зохион
байгуулдаг

Олон нийтийн амьдрал
үндэсний ТББ

Бохирдол бууруулах төслийн
зорилготой санал нэг;
хүмүүсийн амьжиргаанд
сөргөөр нөлөөлөхөөс
зайлсхийх

2-тактын хөдөлгүүр нь агаарыг
ихээр бохирдуулж, хотын
оршин суугчдын эрүүл мэндэд
сөрөгөөр нөлөөлдөг ч хямд,
тухтай тээврийн хэрэгслэл

Хандив/буцалтгүй
тусламжаар санхүүждэг;
ажилтнууд, сайн дурын
ажилтнууд

Оршин суугчдыг дэмжих
ухуулга нөлөөлөл, олон
нийтийн хөгжлийн
төсөл хэрэгжүүлдэг

Эмч нарын холбоо

Эрүүл мэнд сайжруулах
төслийн зорилготой санал
нэг; 4-тактын хөдөлгүүрийн үр
ашгийг хүмүүст ухуулах

2-тактын хөдөлгүүртэй
таксинууд хотод амьсгалын
замын өвчнийг ихэсгэж байна

Гишүүнчлэлийн татвар
мэргэжлийн
статус/нөлөө

Өвчтөнүүдийн эрүүл
мэнд, сайн сайхны төлөө
ажилладаг

“Такси” үйлдвэрлэгчид

Төслөөр 2-тактын
хөдөлгүүртэй таксинуудыг
хориглох нь бизнест
хохиролтой

2-тактын хөдөлгүүртэй таксиг
хориглох шаардлагагүй; такси
нь түгээмэл хэрэглээ

Бизнесийн ашиг,
ажилтнууд

Такси үйлдвэрлэж ашиг
олдог

Шатахуун түгээгүүрийн
эзэд

Төслөөр 2-тактын
хөдөлгүүртэй таксинуудыг
хориглох нь бизнест
хохиролтой

2-тактын хөдөлгүүртэй таксиг
хориглох шаардлагагүй; такси
нь түгээмэл хэрэглээ

Бизнесийн ашиг,
ажилтнууд

Шингэн түлш болон
өөр бусад бүтээгдэхүүн
үйлчилгээ борлуулж ашиг
олдог

Төсөл банкны зорилготой
уялдаж байгаа тул төслийг
дэмждэг

2-тактын хөдөлгүүр хориглох
нь хүрээлэн буй орчин,
эрүүл мэндийн зорилтуудыг
хэрэгжүүлэхэд тустай

Гишүүн Засгийн газрын
хандив

Хөгжиж буй гишүүн
орнуудын хөгжлийг
дэмждэг

Иргэний нийгэм

Хувийн хэвшил

Олон улсын
хандивлагчид
Дэлхийн Банк

Арга хэрэгслэл 2 Загвар ба
мониторингийн хүрээнд оролцоо
нэмэгдүүлэх
Хөгжлийн тусламжийн төсөл боловсруулахад оролцоо
хангаснаар тусламжийн үр ашиг нэмэгдэж, үр дүнд хүрэхэд
дөхөмтэй байдаг.
Төслийн загварыг сайжруулж, төсөлд өөриймсөг
хандах хандлагыг төлөвшүүлж, засаглалыг бэхжүүлж,
тогтвортой байдал бүрдүүлдэг оролцоо, хамтын ажиллагаа,
зөвшилцөлөөс төслийн үр дүн ихээхэн хамаарна. Иймд
Загвар ба мониторингийн хүрээг боловсруулахдаа бүх төсөл
оролцооны аргад тулгуурлах хэрэгтэй.
Эх сурвалж: АХБ. 2007. Загвар ба мониторингийн хүрээ боловсруулах удирдамж. Манила.

Танилцуулга
Загвар ба мониторингийн хүрээ (ЗМХ) боловсруулах АХБ-ны удирдамжинд
(2007) дараах 5 алхам бүхий оролцооны үйл явцыг тайлбарласан байдаг. ЗМХний загвар, менежментийн арга хэрэгслэл нь оролцогчидтой зөвшилцөж, төсөлд
өөриймсөг хандах хандлагыг төлөвшүүлдэг. Сургалт, бүлгийн ярилцлага, санал
бодлоо уралдуулах уузалтуудаар дамжуулан оролцогчид төрөл бүрийн үнэлгээнд
(тухайлбал, оролцогчдод хийх дүн шинжилгээ, асуудлыг судлах дүн шинжилгээ)
оролцдог. Энэ нь үнэлгээ, төслийн үзэл баримтлалаас эхлээд төслийг эцэслэн
боловсруулж, хэрэгжүүлэх хүртэл бүх үе шатанд оролцоо хангадаг.
Үе шат 1: Нөхцөл байдлын үнэлгээ
1. Оролцогчдод дүн шинжилгээ хийх
–– Хөгжлийн асуудал эсвэл тухайн салбар дахь гол оролцогчдын үүргийг
тодорхойлох
2. Бэрхшээлтэй асуудлыг судалж, үнэлэх
–– Гол бэрхшээлтэй асуудлыг олж тогтоох: Нэн тэргүүнд шийдвэрлэх асуудал
–– Гол бэрхшээлтэй асуудлыг, суурь шалтгааных нь хамт тодорхойлох
–– Асуудлын нөлөөг тодорхойлох
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Үе шат 2: Төслийг тодорхойлох
3. Зорилтыг судлах
–– Оролцогчидтой хамтран бэрхшээлтэй асуудал бүрийг цаашид зорилт—уг
асуудлыг шийдэх шийдэл болгон хувиргах
4. Үр дүнгийн гинжин хэлхээний анализ
–– Оролцогчид үр дүнгийн гинжин хэлхээг тодорхойлно
–– Оролцогчид үр дүнгийн гинжин хэлхээг хэрэгжүүлэх боломжийг судалж,
төслийн загварт тусгах эсэхийг шийднэ
Үе шат 3: ЗМХ-г эцэслэх
5. ЗМХ-ний матриц
–– Оролцогчид үр дүнгийн аль гинжин хэлхээн дээр ажиллахаа зарлана
–– Үр дүнгийн гинжин хэлхээнүүдийг нэгтгэж, төслөөр хүрэх үр дүнг (үр нөлөө
бүхий) оролцогчидтой тохирно
–– Удирдамжинд зааснаар ЗМХ-ний матрицыг боловсруулж дуусгана
–– Төслийн цар хүрээ өөрчлөгдсөн эсвэл шинэ оролцогч, бэрхшээлтэй
асуудал үүссэн тохиолдолд ЗМХ-г тогтмол шинэчилнэ.
Сургалт, бүлгийн ярилцлага, санаа бодлоо уралдуулах хэлэлцүүлгээр дамжуулан
дүн шинжилгээний төрөл бүрийн аргыг (тухайлбал, оролцогчдод дүн шинжилгээ
хийх, бэрхшээлтэй асуудлыг судалж, анализ хийх) ашиглахыг оролцогчдод
зөвлөдөг. Оролцооны үйл явцыг боловсруулж, хэрэгжүүлэх үед өөр бусад
оролцогч, бэрхшээлтэй асуудал гарсан үед үйл явцыг тасралтгүй үргэлжлүүлнэ.

ЗМХ дэх оролцоо
ЗМХ дэх оролцоо нь хоёр хэсгээс бүрдэнэ. Эхний хэсгийг үр ашигтай удирдан
зохицуулбал хоёр дахь хэсэг хангагддаг:
i. Боловсруулах явцад оролцоо хангах;
ii. Оролцооны элементүүд (үйл ажиллагаа үр дүн, г.м.)-ийг ЗМХ-тэй уялдуулах.

Төслийн үе шатууд дахь оролцоо — Удирдамж, арга хэрэгслэл

Доорхи зөвлөлгөө нь Удирдамжтай холбоотой бөгөөд ЗМХ-г боловсруулахад
оролцоо хангах зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой.
Оролцоо нэмэгдүүлэх зөвлөгөө
•

•

•

•

•

Дээрээс доош чиглэсэн аргаас зайлсхийх: Урьдаас төсөөлсөн бэрхшээлтэй асуудал,
шийдлүүд дүн шинжилгээнд давамгайлах ёсгүй бөгөөд төслийн баг шинэ санаануудыг
хүлээж авдаг байх хэрэгтэй. Олон нийт, иргэний нийгмийн байгууллага, орон нутгийн бодит
байдлыг мэддэг бусад оролцогчдын гаргаж тавьсан бэрхшээлтэй асуудлуудыг үнэлгээнд
хамруулна. Загварыг эцэслэхээсээ өмнө томоохон саналын зөрүүг шийдвэрлэх. Төслийн
загварыг шийдэхдээ оролцогчидтой төрөл бүрийн хэлбэрээр зөвлөлдөж, оролцооны
төлөвлөгөө боловсруулах уулзалт, санал бодлоо уралдуулах хэлэлцүүлгүүдийг хийх
хэрэгтэй. Дан ганц төлөвлөгөөг хэлэлцэх нь үр дүн багатай.
Оролцогчид, бэрхшээлтэй асуудал, зорилтуудад дүн шинжилгээ хийхдээ оролцоо
хангах: Сургалт, бүлгийн хэлэлцүүлэг, бодол санаагаа уралдуулах хэлэлцүүлэг болон
бусад аргуудыг хэрэглэ. Чадварлаг чиглүүлэгч бүхий цуврал зөвлөлгөөнөөр энэ бүгдийг
хийж болох ч, хэрэглэх аргууд нь төрөл бүрийн бүлгийн, хэл, үсэг бичиг суралцсан байдал,
мэдлэг туршлагыг харгалзаж үзсэн байх ёстой.
Оролцогчид, бэрхшээлтэй асуудал, зорилтуудад хийсэн дүн шинжилгээний дүнг
хянаж, шинэчлэх: Үнэлгээний үеэр шинэ асуудлуудыг олж мэдэхийн тулд өөр бусад
оролцогч, техникийн экспертүүдтэй зөвлөлдөх шаардлагатай. Асуудлыг хянаж, төрөл
бүрийн зорилтуудад хүрэх боломжийг судалж, оролцогчдын дунд асуудлыг шийдэх
шаардлага гарч болно. Иймд асуудал, зорилтын схемийг тогтмол шинэчлэх хэрэгтэй. Уян
хатан оролцоо хангасны үр дүнд шаардлагатай үйл ажиллагаа, тэдгээрийн дараалал, хүрэх
үр дүнгийн талаар тодорхой нэгдсэн ойлголтод хүрдэг. Энэ нь төсөлд өөриймсөг хандах
хандлага, хамтын зорилгыг бэхжүүлдэг.
Хувилбар (үр дүнгийн гинжин хэлхээ) бүрийг зохих оролцогчидтой ярилцах: Үр
дүнгийн гинжин хэлхээ нь оролцогчдын бүлэг, гүйцэтгэгч байгууллага, төслийн баг бүрт
хэрхэн эерэгээр эсвэл сөргөөр нөлөөлөхийг олж тогтоох хэрэгтэй. Тэгвэл багийн гишүүд
орон нутгийн нөхцөл байдалд нийцээгүй, оролцогчийн шалгуур үзүүлэлтийг хангаагүй
хэрнээ багийн гишүүдийн хүсч буй шийдлийг сонгохоос зайлсхийдэг. Талууд тохиролцоонд
хүрэхийн тулд асуудал, зорилтын схемийг эргэн харж, дахин хянах шаардлагатай.
Загвар ба мониторингийн хүрээ болон дараагийн алхмуудыг хамтран тохирох: Төсөл
боловсруулагчид ялангуяа төсөл хэрэгжүүлэгчид, төслийн үр шим хүртэгчид төслийн
шалгуур үзүүлэлт, зорилтууд дээр санал нэгдэж тохиролцох нь ил тод байдал, төсөлд
өөриймсөг хандах хандлагыг нэмэгдүүлдэг. ЗМХ-г боловсруулахад оролцоо хангахдаа
оролцооны элементүүдийг ашиглаж, оролцогчдын хувь нэмэр оруулах хүсэл зоригийг
дэмжих хэрэгтэй. Ингэхдээ тодорхой бүлгүүдийг төслийн үйл ажиллагаанд оролцуулах;
орон нутгийн идэвхтэнгүүдийг хамруулах; захиалагч/төслийн үр шим хүртэгсдийг төслийн
үнэлгээ, сургалт уулзалтуудад оролцуулах; төслийн хэрэгжилтийг үнэлэхдээ иргэдийн
онооны карт ашиглах; төсөлд хараат бус мониторинг хийхдээ орон нутгийн иргэний
нийгмийн байгууллагуудыг оролцуулах зорилт тавьж болно.
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Оролцоо хангасан ЗМХ-ий жишээ
Оролцоо хангасан авто замын төслийн ЗМХ-г доорх жишээгээр харуулав:
Загвар ба мониторингийн хүрээ – Нийгмийн хөгжилд чиглэсэн хөдөөгийн дэд бүтцийн төсөл
Загварын
хураангуй

Гүйцэтгэлийн зорилт/Шалгуур
үзүүлэлтүүд

Тоон мэдээ, мэдээллийн эх
сурвалж/Тайлагнах механизм

Үр нөлөө
Авто замын сүлжээ
хөгжлийн төслийн
хүрээнд сонгосон
орон нутгийн
иргэдэд үзүүлэх
боловсрол, эрүүл
мэндийн үйлчилгээ
сайжирсан байна

• Төсөл хэрэгжсэн бүс нутагт
боловсрол эзэмшсэн иргэдийн
(хөвгүүд, охидын аль аль нь)
хувь 2007 онд “х” байснаа 2020
онд 5%-иар нэмэгдсэн байна.
• Төсөл хэрэгжсэн бүс нутагт
жирэмсний үеийн хяналтад
хамрагдаж, төрөх үедээ
эмнэлгийн тусламж авсан
эхчүүдийн хувь 2007 онд “х”
байснаа 2020 онд 10%-иар
нэмэгдсэн байна’

• Боловсролын газрын жилийн
тайлан

Үр дүн
“х” бүс нутаг дахь
олон нийтэд
зориулсан нийгмийн
үйлчилгээний
хүртээмж нэмэгдсэн
байна

• Tөсөл хэрэгжсэн бүс нутгуудад
сургууль, эмнэлэг рүү явахад
зарцуулах хугацаа 2007 онд “х”
байсан бол 2015 онд 10%-иар
буурсан байна.
• Эрүүл мэндийн үйлчилгээ
хүртэгчдийн тоо 2007 онд ‘x’
байснаа 2015 онд ‘y’ түвшинд
хүрч өссөн байна

• Боловсролын газрын жилийн
тайлан

Зорилт*
Олон нийт авто
зам болон бага
хэмжээний дэд
бүтцүүдийг засаж,
тордсон байна

• 90 км орон нутгийн шинж
чанартай зам

• Авто замын хэрэг эрхлэх
газраас гаргадаг автозамын
сүлжээний жилийн тайлан
• Дүүргийн эрүүл мэнд,
боловсролын газрын улирлын
тайлан
• Дүүрэг/орон нутгийн эрх
баригчдын авто зам засварын
тайлан

• Эрүүл мэнд, боловсролын бага
хэмжээний 20 дэд бүтцийг 2015
он гэхэд зассан байна
• 2015 он гэхэд бага хэмжээний
дэд бүтцийг засч, тордоход
хөдөөгийн ядуу, эмзэг бүлгийн
800 хүн (30-аас багагүй хувь нь
эмэгтэйчүүд) оролцсон байна

• Амьжиргааны түвшингийн
судалгаа, хүн амын эрүүл
мэндийн судалгаа
• Мянганы хөгжлийн зорилтын
шалгуур үзүүлэлтийн үнэлгээ

• Эрүүл мэндийн газрын
жилийн тайлан

Гол үйл ажиллагаа
Зорилт 1
• Сэргээн засаж тордох орон нутгийн шинж чанартай замуудыг сонгох (2011 оны 3-р ул.)
• Оролцогч талууд замын нөхцөл байдалд түргэвчилсэн үнэлгээ хийхэд бэлтгэх (2011 оны
4-р ул.)
• Олон нийт авто зам, суурь дэд бүтцийг засаж тордох олон нийтэд тулгуурласан гэрээг
боловсруулах (2012 оны 1-р ул.)
• Сукогийн дарга, дүүргийн засаг захиргаа, олон нийтийн хөгжлийн мэргэжилтнүүдийн
удирдлага дор олон нийтээс ажилчдыг (30-аас багагүй хувь нь эмэгтэйчүүд) сонгон
шалгаруулах. Эмзэг байдал, жендэрийн асуудлыг сонгон шалгаруулалтын шалгуур
үзүүлэлтэд тусгана (2012 оны 1-р ул.)
• Олон нийт зам барилгын ажлыг гүйцэтгэнэ (2013 оны 4-р ул)
• Дүүргийн засаг захиргаанаас хөдөөгийн дэд бүтцийн ажил гүйцэтгэж, хянахыг олон нийтэд
зөвшөөрөх (2013 оны 4-р ул)
• Олон нийтийн жижиг дэд бүтцийн ажлын удирдлагын төвлөрөл сааруулахад гарсан
сургамжийг орон нутгийн засаг захиргаа сургалт, хэвлэмэл материалаар дамжуулан
нийтэд танилцуулах (2014 оны 4-р ул)

Төсөөлөл/Эрсдэл
Төсөөлөл
Засгийн газар, орон
нутгийн эрх баригчид,
олон нийт бодлогын
шинэтгэлийг идэвхитэй
хэрэгжүүлнэ
Эрсдэл
Улс төрийн тогтворгүй
байдал, аюулгүй байдал

Төсөөлөл
Төрийн бус байгууллага
иргэний нийгмийн зүгээс
төсөл дээр ажиллах
боломжтой байна
Эрсдэл
Төвлөрлийг сааруулах үйл
явц удаашрах
Төсөөлөл
Орон нутгийн шинж
чанартай зам засахад
орон нутгаас санхүүжилт
хуваарилна
Эрсдэл
Гол удирдах газруудын
зохицуулалт хомс

Хөрөнгө оруулалт:
Ядуурал Бууруулах Японы
Сан: $3.0 сая
Засгийн газар: $456,000
Олон нийт: $14,400

* Тайлбар: Зөвхөн нэг зорилтыг жишээгээр тайлбарлав. ЗМХ бүхэлдээ илүү олон зорилттой байдаг. Тухайлбал:
Зорилт 2: Авто замын аюулгүй байдал, анхан шатны эрүүл мэнд, боловсролын талаарх олон нийтийн мэдлэгийг дээшлүүлэх.
Зорилт 3: Төслийг цаг хугацаанд нь үр ашигтай удирдах.

Арга хэрэгслэл 3 Оролцоо хангасан
үнэлгээ
Оролцоо хангасан үнэлгээ нь бэрхшээлтэй асуудлаа судлах
боломжийг оролцогчдод олгодог. Ингэхдээ орон нутгийнхны
мэдлэг, туршлагад тулгуурладаг бөгөөд энэ нь шийдвэр
гаргалтад оролцогчдын нөлөөг нэмэгдүүлж, төсөлд сөргөөр
өртөх хүмүүсийг төсөлд өөриймсөг хандах хандлагатай
болгодог. Оролцооны түвшин, цар хүрээнээс хамааран оролцоо
хангасан үнэлгээнд төрөл бүрийн арга хэрэгслэл ашигладаг.

Танилцуулга
Тухайн нутгийн нийгэм, соёлын нөхцөл байдлыг сайтар судалж, ойлгон түүнд
нийцсэн үйл ажиллагаа боловсруулах зорилгоор оролцоо хангасан үнэлгээний
аргыг боловсруулав. Үнэлгээний салшгүй хэсэг хэмээн улам бүр хүлээн
зөвшөөрөгдөх болсон оролцооны үр дүнд төсөл хөтөлбөрийг оролцогчдын
хэрэгцээг хангахад чиглүүлэхийн тулд оролцогч талуудтай нягт хамтран ажиллах
шаардлагатай.30 Бэрхшээлтэй асуудлуудаа хамтран шийдэж, оролцогчид төсөлд
өөриймсөг ханддаг болсоноор төслийн үйл ажиллагааны тогтвортой байдал, үр
дүн сайжирдаг.
Оролцоо хангасан үнэлгээний гол зарчмууд
•
•
•
•

Оролцогчдыг мэдээлэл авах идэвхигүй эх сурвалж бус харин идэвхитэй оролцогч хэлбэрээр төсөлд
хамруулах
Төрөл бүрийн түвшинд АХБ/зээл, тусламж хүлээн авагч тал/захиалагч болон оролцогчид өөр хоорондоо
харилцан суралцах явдлыг дэмжих
Орон нутгийн иргэдийг дүн шинжилгээ хийж, үр дүнг тусгаж, арга хэмжээ авах чадавхитай болгох
Үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх идэвхи зүтгэлийг сайжруулах

АХБ-ны төслийн үе шатанд оролцоо хангасан
үнэлгээг хэзээ хийх вэ
Оролцоо хангасан үнэлгээг ашиглаж, тоон мэдээ, мэдээлэл цуглуулах нь төсөл
боловсруулж, ядуурал ба нийгмийн үнэлгээг илүү өргөн хүрээнд хийхэд чухал
ач холбогдолтой. Хөтөлбөр боловсруулах (ХТС боловсруулахад) болон төслийн
бэлтгэл үе шатанд оролцоо хангасан үнэлгээ хийж болно. Оролцооны түвшин нь
төслийн хэлбэр, ангиллаас хамаарна.31
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•

•

Хөтөлбөр/Түншлэлийн стратеги боловсруулах: Улс орны ядуурлын үнэлгээ,
жендэрийн үнэлгээ, засаглалын эрсдэлийн үнэлгээ, салбарын зураглалыг
хийхдээ оролцоо хангасан үнэлгээний арга (тухайлбал, оролцоо хангасан
ядуурлын үнэлгээ) ашиглах хэрэгтэй.
Төсөл бэлтгэх: Ядуурал ба нийгмийн анхан шатны үнэлгээг хийхдээ ТББ,
судлаачид, бусад оролцогчдоос олж авсан хоёрдогч тоон мэдээ, мэдээллийг
ашиглаж болно. Өрх, хувь хүмүүст чиглэсэн төсөл тухайлбал, хүн амын бүлэг,
олон нийтийн удирдагчид, ТББ, олон нийтийн байгууллагуудад чиглэсэн
төслүүдэд анхдагч мэдээлэл цуглуулахдаа оролцооны аргыг тодорхой хэмжээнд
ашиглаж болно.32 Ядуурал бууруулах ба нийгмийн хураангуй стратеги, (төслийн
ангиллаас хамааран) жендэр, нийгэм, ядуурал болон өөр бусад үнэлгээг хийхдээ
оролцоо хангасан үнэлгээг ашиглах боломжтой.33 Тухайлбал, нийгэм, эдийн
засгийн эсвэл төслийн үр шим хүртэгчдийн болон/эсвэл захиалагчдын тухай
мэдээлэл боловсруулах, төслийн үр шим хүртэгсдэд үнэлгээ хийх замаар тэдний
саналыг олж мэдэх гэх мэт.

Оролцоо хангасан үнэлгээ, хяналт, шинжилгээ үнэлгээг амжилттай хийх зөвлөгөө
(Арга хэрэгслэл 7-г үзнэ үү)
•

•

•

•
•

•

Мэргэжилтний ур чадвар: Төсөл боловсруулахдаа оролцоо хангах туршлагатай олон нийтэд түшиглэсэн
байгууллага, зөвлөх, ажилтнуудыг оролцуулах. Эдгээр мэргэжилтнүүд оролцоо хангасан үнэлгээ болон/эсвэл
хяналт, шинжилгээ үнэлгээ (ХШҮ)-ний үйл явцыг дэмжиж ажиллах учиртай. Энэ аргад мэргэшсэн төрийн
бус байгууллага олон байдаг. Оролцооны үйл ажиллагаа түүний дотор оролцоо хангасан хяналт, шинжилгээ
үнэлгээний зөвлөхүүдэд зориулсан загвар удирдамжийг АХБ-ны цахим хуудаснаас авч болно.a
Нөөц бололцоо: Оролцоо хангасан үнэлгээ, ХШҮ хийхэд хангалттай цаг хугацаа, хөрөнгө хуваарилах
шаардлагатай. Энэ аргыг хэрэгжүүлэхэд уламжлалт арга хэрэгслэлээс илүү урт хугацаа шаардагддаг ч
төсөл хэрэгжилтийг илүү тогтвортой үр ашигтай болгож, олон нийтийн үнэлгээ хийх чадвар, хариуцлагыг
сайжруулдаг.
Уян хатан, мэдрэмжтэй байдал: Оролцоо хангасан үнэлгээ, ХШҮ-г хийхийн тулд хандивлагчид болон
гүйцэтгэгч байгууллагууд уян хатан байж, өөрсдийн санал бодлоо үнэн бодит эсэхийг туршиж, ахиц
дэвшилээ эргэн харж, бодит бэрхшээлүүдтэй нүүр тулах хэрэгтэй болдог. Хэрэгжүүлэгчид хэр их өөрөө
өөрийгөө хянаж, тасралтгүй суралцаж, соёлын мэдрэмжтэй байхаас их зүйл шалтгаална.
Оролцоо хангахын тулд оролцогчдыг үнэлэх: Энэ үнэлгээгээр оролцогчдын хэрэгцээ, ашиг сонирхол,
чадавхийг олж тогтоон хэнийг хэрхэн оролцуулахыг тодорхойлдог.
Зорилт, төлөвлөлт тодорхой байх: Хэрэгжүүлэгч байгууллагууд оролцоо хангасан үнэлгээ, ХШҮ-ний
зорилтуудыг тодорхойлж, хянамгай төлөвлөж, төслийн үр шим хүртэгсдэд бодит бус хүлээлт үүсгэхээс
зайлсхийх ёстой. Төслийг боловсруулж, хянахад оролцогчдыг хамруулах, үр ашгийг сайжруулах, эсвэл
оролцогчдын чадавхийг бэхжүүлэх зэрэг зорилтуудыг тодорхойлж болох бөгөөд энэ нь эргээд оролцооны
түвшин, хэлбэрийг тодорхойлдог.
Холбогдох арга хэмжээнүүд: Оролцоо хангасан үнэлгээ, ХШҮ-ний дараа холбогдох арга хэмжээнүүдийг
авч, төслийн үйл ажиллагааг сайжруулах хэрэгтэй. Суралцах, уян хатан байх, ил тод байх зарчмууд нь
эдгээр холбогдох арга хэмжээнүүдийн салшгүй нэг хэсэг юм.

АХБ. 2007. Нийгмийн үнэлгээний гарын авлага. Манила. х. 67 (Ядуурал ба нийгмийн анхан шатны үнэлгээ хийх
удирдамж) х. 69 (Төсөл боловсруулахад шаардлагатай нийгмийн дүн шинжилгээ хийх удирдамж; Зөвлөлдөх/оролцоо
хангах мэргэжилтний удирдамж: www.adb.org/participation/toolkit -term-reference.asp).

Арга, хэрэгслэл
Бэрхшээлтэй асуудлыг судалж, шийдэхдээ төслийн үр шим хүртэгсдийг
хамруулдагаараа оролцоо хангасан үнэлгээ нь уламжлалт судалгааны аргууд
(тухайлбал, төлөөллийн судалгаа)-аас ялгаатай.34 АХБ энэ аргуудыг нэгтгэн
“Оролцоо хангасан түргэвчилсэн үнэлгээ (ОХТҮ)” гэж нэрлэдэг.

Төслийн үе шатууд дахь оролцоо — Удирдамж, арга хэрэгслэл

Оролцоо хангасан түргэвчилсэн үнэлгээний гол зорилго нь оролцогчдыг бэрхшээлтэй
асуудлуудаа судалж, зохих шийдлийг төлөвлөн хэрэгжүүлж, үнэлэхэд хамруулах явдал юм.
Тоон мэдээ, мэдээлэл цуглуулж, асуудлыг хэлэлцэхэд олон нийтийг хамруулж, ил тод, хамтын
чиг хандлагыг бүрдүүлэхийн тулд дүрслэл болон аман яриагаар анализ хийх аргыг ашигладаг.
Эх сурвалж: АХБ. 2007. Нийгмийн үнэлгээний гарын авлага. Манила.

ОХТҮ-ий өргөн хэрэглэдэг аргуудаас сонгож, доорх хүснэгтэд тайлбарлав.
Үнэлгээний хэлбэр, зорилтуудад нийцүүлэн хамгийн тохирсон аргуудыг сонгоно;
дэлгэрэнгүй мэдээллийг холбогдох материалын жагсаалт, Нийгмийн үнэлгээний
гарын авлага, болон АХБ-ны цахим хуудаснаас авах боломжтой.35 Дор
тайлбарласан аргуудаас нэлээд хэд нь график, харилцан үйлдэл бүхий аргууд
бөгөөд үүнд хамрагдаж, саналаа өгөхийн тулд оролцогч заавал үсэг бичигт
тайлагдсан байх албагүй. Эдгээр аргыг өндөр боловсролтой бүлгүүдэд тохируулан
ашиглаж болох бөгөөд судалгааны бусад уламжлалт аргуудтай уялдуулж бас
болно.
Оролцооны тодорхой аргуудыг системтэйгээр нэгтгэж оролцоо хангасан
үнэлгээний бүтэц, цогц аргачлал бүрдүүлж болно (тухайлбал, оролцоо хангасан
сургалт, үйл ажиллагаа, хөдөөгийн нөхцөл байдлын үнэлгээ, төслийн үр шим
хүртэгчдийн үнэлгээ) (тэмдэглэл 34). Оролцоо хамгийн ихээр хангадаг хэрэгслэл
бол олон нийтийг дайчлах арга юм. Энэ талаар АХБ-ны ашигладаг арга хэрэгслэл,
дэлгэрэнгүй мэдээллийг дор дурдав.
•

•

•

Оролцоо хангасан ядуурлын үнэлгээ (ОХЯҮ): ОХЯҮ нь ядуурлыг судалж,
төрийн бодлогоор Ядуурал бууруулах стратегийг боловсруулахад ядуусын
санал тусгах хэрэгслэл юм.36 2004–2005 онд АХБ, Дэлхийн Банк ядуурал,
түүний чиг хандлагын талаарх ойлголтыг гүнзгийрүүлэх ОХЯҮ-г хийхэд
Монгол улсын Үндэсний статистикийн хороонд дэмжлэг үзүүлсэн. Эрэгтэй,
эмэгтэй хүмүүс, насанд хүрэгсэд, ахмад настнууд, эмзэг бүлгийн хүмүүстэй
хэлэлцүүлэг хийж, олон нийтийн бүлгүүд, олон нийтийн удирдагчид (тухайлбал,
нийгмийн ажилтнууд, эмч нар)-тай зөвлөлдсөн. Энэ үнэлгээг Камбож улс, Бүгд
Найрамдах Ардчилсан Лаос Ард Улсад хийхэд дэмжлэг үзүүлэв (Лаос).37
Төслийн үр шим хүртэгчдийн үнэлгээ (ТҮШХҮ): Энэ үнэлгээ бол
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн эсвэл одоо хэрэгжиж буй үйл ажиллагааны
талаар түүний үр шим хүртэгчдийн саналыг авч, уг үйл ажиллагааны үр нөлөөг
сайжруулдаг оролцоо хангасан чанарын судалгааны хэрэгслэл юм. Бүлгийн
ярилцлага, ганцаарчилсан ярилцлага, өөр бусад аргыг ашиглан нийгэм, соёлын
нөхцөл байдал, төслийн зорилтот бүлгийнхний талаар бодитой, гүнзгийрүүлсэн
чанарын мэдээлэл олж авч түүнийг тоон мэдээллүүдтэй уялдуулахыг зорьдог.38
Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Шандун мужид хэрэгжүүлсэн эрүүл ахуйг
дэмжих төслийн олон нийтийн үйл ажиллагаанд оролцоо хангасан үнэлгээ
хийхдээ энэ аргыг ашигласан. Үнэлгээний үеэр төслийн үр шим хүртэгчид
болон бусад оролцогчидтой зөвлөлдөж, асуудлыг тэдний байр сууринаас
тодорхойлон төслийн үйл ажиллагааг боловсруулж, цаашид төслийн үйл
ажиллагаанд оролцох суурийг тавьсан юм.39
Олон нийтийг дайчлах сургалтын мөчлөгийн арга: Олон нийтийг дайчлах
аргад төслийн үе шатууд дахь оролцоо хангасан төлөвлөлт, хэрэгжилт,
ажиглалт, үнэлгээний мөчлөгийг ашигладаг. Усны үр ашигтай менежментийн
бодлого, арга туршлагыг дэмжих АХБ ТТ-6123 төслийн хүрээнд Байгаль орчны
боловсролын сурч, амьдрах хөтөлбөрийн хүрээнд сургалтын мөчлөгийн аргыг
боловсруулсан юм.40
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59-р хуудсан дахь Арга хэрэгслэл 7: Оролцоо хангасан хяналт, шинжилгээ үнэлгээ
болон холбогдох материалын жагсаалтаас нэмэлт мэдээлэл авна уу. Төслийн
үнэлгээний аргууд нь хяналт, шинжилгээ үнэлгээний аргуудтай ихэвчлэн давхацдаг.
Оролцоо хангасан үнэлгээний аргууд
Арга

Тайлбар

Хуанли

өдөрт юм уу эсвэл улирлын туршид үйл ажиллагаа хэрхэн өөрчлөгдөж байгаа тухай мэдээлэл
цуглуулах.

Чухал хэрэг явдалд
дүн шинжилгээ хийх

Оролцогчдын ярианаас (эерэг эсвэл сөрөг) чухал хэрэг явдлуудын талаар мэдээлэл цуглуул.
Дараа нь баримт цуглуулж, асуудлыг тодорхойл. Тэгээд асуудлыг шийдэж болох гарц шийдэл нь
асуудлын шалтгааныг хэр амжилттай шийдвэрлэхүйц байгааг судалж, асуудлыг шийдэх.

Шийдлийн мод

Асуудлын уялдаа холбоог тодорхойлж, шийдвэр гаргахад тус дөхөм болох модны диаграмыг
ашигла. Тухайлбал, бэрхшээлтэй асуудлыг тодорхойлсон диаграмд асуудлын шалтгаан, үр
дагаврыг дүрсэлдэг бол зорилтын диаграмд бэрхшээлтэй асуудлыг зорилт болгон хувиргаж,
арга хэрэгслэл–зорилтыг уялдуулдаг (Арга хэрэгслэл 2-ыг үзнэ үү).

Төсөл хэрэгжих газар
нутаг, оролцогчдыг
ажиглах

Нутгийн хүмүүст ойртож, тэдний бодит амьдралыг ажиглах нь асуудлыг гүн гүнзгий ойлгоход тус
дөхөм болдог. Ингэхдээ ярилцлага, бүлгийн хэлэлцүүлэг зэрэг чанарын судалгааны аргуудыг
ашиглаж болно.

Гүнзгийрүүлсэн
ярилцлага, бүлгийн
хэлэлцүүлэг

Тайлбарыг Арга хэрэгслэл 1: Оролцогчдод дүн шинжилгээ хийх ба зөвлөлдөх хэсэг дэх
зөвлөлдөх аргуудын хүснэгтээс үзнэ үү.

Зураглал буюу
Загварчлал

Орон нутгийн иргэд ихэвчлэн хэсэг бүлгээрээ орон нутгийнхаа зураглал гаргадаг. Тэд гараар
зурах юм уу эсвэл бэлтгэсэн газрын зураг дээр тэмдэглэл хийдэг. Нөөцийн зураглал, эрүүл
мэндийн зураглал, институцийн зураглал бол ердийн зураглалууд юм. Асуудлыг судалж,
бэрхшээлтэй бүс нутгийг тодорхойлж, шийдлийг боловсруулах дүн шинжилгээнд шаардлагатай
анхан шатны тоон мэдээ, мэдээллийг зураглалаар олж авдаг.

Аман түүх/он цагийн
дараалал

Түүхт үйл явдал, өөрчлөлтийн талаар хувь хүмүүс эсвэл гол мэдээлэл бүхий хүмүүсийн (сүмийн
удирдагч, тосгоны тэргүүн, ахмад настан г.м.) яриа, туршлагыг он цагийн дарааллаар тэмдэглэх,
баримтжуулах, тайлбарлах.

Эрэмбэлэх Оноогоор
дүгнэх

Эрэмбэлэх, оноогоор дүгнэх дасгалыг бүлгээр хийх. Дуртай зүйлсээ эрэмбэлэхдээ оролцогчид
тодорхой багц бараа, үйлчилгээ, ажлыг таалагддаг/таалагддаггүйгээр нь ангилж эрэмбэлнэ;
нутгийнханд таалагдаж байгаа шалтгаануудыг судална. Хөрөнгө чинээгээр нь эрэмбэлэхдээ
баян/ядуу (тухайлбал, байшингийн төрөл, эзэмшил эд хөрөнгө, олон нийтийн статус, өр шир)-г
хэмжих нутгийн шалгуур үзүүлэлтийг тодорхойлж, уг шалгуур үзүүлэлтийг ашиглан хувь хүмүүс,
өрхүүдийг эрэмбэлнэ. Бэрхшээлтэй асуудлуудыг бүртгэхдээ бүлгүүд асуудлаа тодорхойлж, дүн
шинжилгээ хийж, эрэмбэлж, шийдлүүдийг санал болгоно.

Түүх өгүүлэх

Хувь хүн, бүлгүүд түүхээ шууд юм уу эсвэл театрчилсан тоглолтоор өгүүлнэ. Энэ арга нь төрөл
бүрийн оролцогчийн дунд сонирхолтой хэлэлцүүлэг өрнүүлдэг. Өөрсдийнх нь болон нутгийнхны
амьдралд тохиолдсон зүйлсийг хүмүүс хэрхэн харж, тайлбарлаж байгааг баримтжуулсан, дэс
дараалсан зураг, дүрс бичлэг, фото зургуудыг ашиглаж, өөрчлөлтийг дүрслэх.

Төсөл хэрэгжих
газруудаар явж
танилцах

Нутгийн орчин, нөөцийн байршил, газар ашиглалт, болон өөр бусад асуудлуудыг олж
мэдэхийн тулд судлаач нэг юм уу хэд хэдэн эрэгтэй, эмэгтэй иргэний хамт урьдчилан товлосон
маршрутын дагуу нутгаар явж танилцана. Шууд ажиглалт хийх, хамт яваа иргэдээс асууж
тодруулах, замд тааралдсан хүмүүстэй шууд ярилцах зэргээр мэдээлэл, сэтгэгдлийг цуглуулах.

Чиг хандлагыг судлах

Асуудлын хоёр туйлын хоорондох үндсэн мэдээлэл цуглуулж, солилцох. Эсвэл асуудлын нэг
тал (ямар нэг юмны түвшин эсвэл хэмжээ)-ыг онцолж, санал солилцох. Чиг хандлагыг судлах
арга нь асуудлыг объектив, субъектив туйлуудаас авч үздэг. (Хамгийн ойр эрүүл мэндийн төв
манайхаас ‘x’ км-ын зайд байдаг эсвэл би эрүүл мэндийн төвөөс дэндүү хол амьдардаг г.м.).

Эх сурвалж: АХБ-ны цахим хуудас: www.adb.org/participation/toolkit-methods-approaches.asp; НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн
байгууллага. 1990. Олон нийтийг хамруулах арга. Ойн аж ахуйд оролцоо хангасан үнэлгээ, ХШҮ хийх арга хэрэгслэл. Ром;
Дэлхийн Банк. 1996. Оролцоо ба нийгмийн үнэлгээ. Арга хэрэгслэл, техник. Вашингтон хот.

Арга хэрэгслэл 4 Оролцооны төлөвлөгөө
боловсруулах
Дангаараа эсвэл төслийн өөр ямар нэг бичиг баримтад
тусгагдсан оролцооны төлөвлөгөө нь төслийн үе шатуудад
оролцоог удирдан чиглүүлдэг. Уг төлөвлөгөөнд үйл
ажиллагааг тусгаад зогсохгүй, тэдгээрийг баримтжуулж,
үнэлдэг.

Танилцуулга
АХБ-ны төслүүдэд оролцоо хангах дөрвөн гол аргыг хэрэгжүүлдэг. Үүнд: Мэдээлэл
боловсруулж солилцох, зөвлөлдөх, хамтран ажиллах, түншлэх. Эдгээр нь
харилцан адилгүй санаачилга, үйл ажиллагаа бүхий төрөл бүрийн талуудын
харилцааг хангадаг аргууд юм.
Оролцооны төлөвлөгөө (урьд өмнө зөвлөлдөх, оролцоо хангах төлөвлөгөө
гэж нэрлэдэг байсан)-гөөр төслийн үе шатуудад аль оролцогчийг хэзээ хэрхэн
оролцуулахыг системтэйгээр шийддэг.

Оролцооны төлөвлөгөөг АХБ-ны төслийн үе
шатуудтай хэрхэн уялдуулах вэ?
Төслийн үзэл баримтлал боловсруулах үе шатанд хийдэг Ядуурал ба нийгмийн
анхан шатны үнэлгээгээр цаашид оролцооны төлөвлөгөө боловсруулах эсэхийг
тодорхойлдог. Зарим нэг хэлбэрээр оролцоо хангах шаардлага ихэнх төсөл дээр
гардаг. Ядуурал ба нийгмийн анхан шатны үнэлгээний удирдамжинд “Нийгмийн
хамгааллын асуудлууд ихтэй төслүүдэд оролцооны төлөвлөгөө боловсруулах
ёстой. Хувь хүн, бүлгийн оролцоо чухал ач холбогдолтой төслүүдэд оролцооны
төлөвлөгөө боловсруулах нь зүйтэй” гэж заасан байдаг. Төслийн бэлтгэл хангахдаа
Ядуурал бууруулах ба нийгмийн хураангуй стратегид төсөл хэрэгжүүлэх явцад
хангах оролцооны түвшин, оролцооны төлөвлөгөө боловсруулсан эсэх, уг
төлөвлөгөөний гол онцлогууд зэрэг мэдээллийг тусгах шаардлагатай. Ядуурал
ба нийгмийн анхан шатны үнэлгээ, Ядуурал бууруулах ба нийгмийн хураангуй
стратеги дахь оролцооны маягтуудыг Хэсэг 3: Төслийн үе шатууд дахь оролцоо
хэсгээс үзнэ үү.
Оролцооны төлөвлөгөө нь давшингуй байх хэрэгтэй. Төлөвлөгөөний эхний үе
шат нь төсөл боловсруулахад хангах оролцоог удирдан чиглүүлж, хэрэгжилтийн
үе шатыг илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлаж, дараа нь төсөл бэлтгэх үе шатанд
төлөвлөгөөг аажмаар боловсронгуй болгох хэрэгтэй.
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Энэ төлөвлөгөө нь дангаараа юм уу эсвэл жендэрийн үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө, нийгмийн хөгжлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, нүүлгэн шилжүүлэх
төлөвлөгөө болон бусад хамгааллын эрсдэл бууруулах төлөвлөгөөтэй нэгдсэн
байж болно. Бүгд Найрамдах Ардчилсан Лаос Улсад хэрэгжүүлсэн Нам Теун 2
усан цахилгаан станцын төслийн нийгмийн хөгжлийн төлөвлөгөө нь олон нийттэй
зөвлөлдөх, оролцоо хангах, мэдээллийг нээлттэй болгох тухай дэлгэрэнгүй
хэсгүүдтэй.41

Оролцооны төлөвлөгөө боловсруулах
Нийгмийн үнэлгээний гарын авлагад хавсаргасан Оролцооны төлөвлөгөөний
хураангуй хүснэгт (шинэчилсэн хувилбарыг дор үзүүлэв) нь зорилт бүрийг
хэрэгжүүлэх хугацааг заасан байдаг.42
Оролцох бүлгүүдийг тодорхойлсон оролцогчдын талаарх дүн шинжилгээнд
үндэслэн оролцооны төлөвлөгөө боловсруулна.
Оролцогч
бүлэг

Оролцох
зорилго

Хамруулсан
шалтгаан

Оролцооны арга
хэрэгслэл
(Мэдээлэл боловсруулж/
солилцох, зөвлөлдөх,
хамтран ажиллах,
түншлэх) Цар хүрээ
(бага, дунд, их)

Оролцооны аргууд
(тухайлбал, сургалт,
оролцоо хангасан үнэлгээ,
судалгаа, олон нийтийг
дайчлах эсвэл ИНБаар үйлчилгээ үзүүлэх,
оролцоо хангасан ХШҮ)

Хугацаа

Арга

Эхлэх Дуусах
Огноо Огноо

Хариуцах
эзэн

Зардлын
Тооцоо

Засгийн газар
Иргэний нийгэм
Хувийн хэвшил

Оролцогчид төлөвлөгөөг өөрсдөө боловсруулна. Үүний тулд төсөл боловсруулахад
оролцоо хангах эхний сургалт зохион байгуулж, хэрэгжилтийн төлөвлөгөөг
боловсруулах дараагийн уулзалтууд хийнэ. Энэ зааварт тайлбарласан төслийн
бусад үе шатуудад хэрэгжүүлэх арга хэрэгслэл нь оролцоог төрөл бүрийн замаар
хангахад тустай (тухайлбал, ИНБ-уудтай хамтран ажиллах [Арга хэрэгслэл 6] эсвэл
оролцоо хангасан хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийх [Арга хэрэгслэл 7] гэх мэт).
Гол оролцогчид, тэдний оролцооны зорилго, цар хүрээ (арга хэрэгслэл/цар
хүрээ, аргууд)-г тохирч, хэрэгжүүлэх хугацаа, шаардагдах хөрөнгө тооцооны хамт
төлөвлөгөөнд тусгах хэрэгтэй. АХБ-ны зээл, тусламж хүлээн авагч тал болон/
эсвэл захиалагч нь төслийн оролцогч бөгөөд тэд оролцооны үйл ажиллагааны
хэрэгжилтийг удирддаг. Олон нийт, иргэдэд хамгийн ойр орон нутгийн засаг
захиргаа ч бас энэ үүргийг гүйцэтгэдэг. Мөн иргэний нийгэм (ИНБ-ууд, төсөлд
сөргөөр өртөж буй хүмүүс, г.м.) оролцооны үйл ажиллагааг өөрсдөө хэрэгжүүлэх
юм уу эсвэл зөвлөлдөх замаар оролцоог удирдаж болно. Заримдаа хувийн
хэвшлийн байгууллагууд ч үүнд оролцдог.

Төслийн үе шатууд дахь оролцоо — Удирдамж, арга хэрэгслэл

Дараах хяналтын хуудас ашиглан гол асуудал, бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг
төлөвлөгөөнд тусгана:
Оролцооны төлөвлөгөө боловсруулах хяналтын хуудас
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Оролцогчдод хийсэн эхний дүн шинжилгээнд үндэслэн ямар бүлгүүдийг оролцоонд хамруулах вэ?
Оролцоогоор ямар асуудлыг хэрхэн шийдэх вэ?
Төслийн үе шат бүрт оролцоо хэр өргөн хүрээг хамарч, оролцогчид асуудалд хэр гүн оролцох вэ?
Ядуурал бууруулах ба нийгмийн хураангуй стратеги болон хамгааллын шаардлагуудтай оролцоог хэрхэн
уялдуулах вэ?
Хэрэгжилтийн үед оролцоо хэрхэн хангах вэ?
Оролцооны ямар аргуудыг ашиглах вэ?
Оролцооны үйл ажиллагааг ямар хугацаанд хэрэгжүүлэх вэ?
Оролцооны аргуудыг ямар дэс дараатайгаар хэрэгжүүлэх бэ?
АХБ-ны суурин төлөөлөгчийн газар, гүйцэтгэгч байгууллага, зөвлөхүүд, төрийн бус байгууллага болон
бусад байгууллагуудад оролцоо хангах үүрэг хариуцлагыг хэрхэн хуваарилсан бэ?
Оролцоо хангах чиглүүлэгч шаардлагатай юу?
Оролцооны төлөвлөгөө хэрэгжүүлэхэд хэр их зардал гарах вэ, ямар төсвөөр санхүүжүүлэх вэ?

Оролцооны төлөвлөгөөнд үндэслэн оролцогчидтой харилцах стратеги
боловсруулна. Төслийн хэрэгжилтийг удирдан чиглүүлдэг Төслийн удирдлагын
гарын авлагад зааснаар бүх төсөл оролцогчидтой харилцах стратеги боловсруулах
ёстой (Арга хэрэгслэл 5: Оролцогчидтой харилцах стратеги боловсруулах, 34-р
хуудсыг үзнэ үү).
Хэрэгжилтийн шатанд төлөвлөгөөг тогтмол хянаж, ямар үйл ажиллагаа хэрхэн
амжилттай хэрэгжсэнийг олж мэдэж байх нь ажил цааш явуулахад тус дөхөм
болдог (тэмдэглэл 42). Төслийн үнэлгээ хийх, төслийн Гүйцэтгэгч байгууллагын
улирал тутмын тайлан, өөр бусад механизмаар төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг
тайлагнадаг байх хэрэгтэй.
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Оролцооны төлөвлөгөөний жишээ
АХБ-аас Балба улсад хэрэгжүүлсэн Олон нийтийн усжуулалтын төслийн
төлөвлөгөөг доорх хүснэгтэд товч танилцуулав.43
Оролцогчид болон нийгмийн дүн шинжилгээгээр тодорхойлсон гол оролцогч талууд
Төрийн яамдууд/Орон нутгийн засаг захиргааны албаны хүмүүс
Дүүргийн албан тушаалтнууд

Орон нутгийн дэд бүтцийн хөгжил, хөдөө аж ахуй, авто
замын газрын албан тушаалтнууд
(Төслийн гүйцэтгэгч байгууллага)

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, хороод
Дүүргийн удирдлагууд

Дүүргийн хөгжлийн хорооны төлөөлөгчид
(Хөгжлийн яамны орон нутаг дахь салбар)

Дүүргийн эмзэг бүлгийн төлөөлөл

Дүүргийн хөгжлийн хорооны дэргэдэх дүүргийн эмзэг
бүлгүүдийн төлөөлөл

Tосгоны хөгжлийн хорооны удирдлагууд

Тосгоны хөгжлийн хороо нь Балба улсын орон нутгийн
хөгжлийн яамны хамгийн анхан шатны нэгж; дүүрэг бүр
Засгийн газар–олон нийтийн харилцааг хариуцсан хэд
хэдэн тосгоны хөгжлийн хороотой

Хөгжлийн хорооны хэсэг, эмзэг бүлгийн төлөөлөл

Дүүргийн эмзэг бүлгийнхний төлөөлөл, тосгоны хөгжлийн
хороон дахь хэсгийн төлөөлөгчид (Тосгоны хөгжлийн хороо
бүр хэсгүүдэд хуваагддаг)

Төслийн үр шим хүртэгчид Ядуу эмзэг бүлгүүд
Үндэстэн ястан/каст/шашны бүлгүүд
Брахмин-Четри, давуу тал бүхий нутгийн уугуул иргэд
(Невар, Takaли), Teрай кастын дундаж давхарга

Оролцоо хангахад олонхийн төлөөлөлд дэмжлэг
шаардлагагүй

Хилл болон Teрай Далит, эмзэг бүлгийн нутгийн уугуул
иргэд (Шерпа, Рай, Гүрүнг, Магар), алслагдсан нутгийн
уугуул иргэд (Тaманг, Кумал, Taру), Мөхөх аюулд ороод
байгаа, ихэд алслагдсан нутгийн уугуул иргэд (Maжхи,
Ражбанши), Шашны цөөнх (Лалын шашинтнууд)

Оролцоо хангахад алслагдсан, нутгийн уугуул иргэдэд
дэмжлэг шаардлагатай

Газар зүй
Төслийн гол үр шим хүртэгч тосгод, төслийн үйл ажиллагаа
хөрш зэргэлдээх тосгодод нөлөөлж болзошгүй

Оролцоо хангахад олонхийн төлөөлөлд дэмжлэг
шаардлагагүй

Алслагдсан тосгод (> зам хүртэл 1 цаг алхана)

Оролцоо хангахад алслагдсан тосгодод дэмжлэг
шаардлагатай

Эдийн засгийн статус
Төслийн гол үр шим хүртэгч хүн ам, хүнсний аюулгүй
байдал хангагдсан өрхүүд

Оролцоо хангахад олонхийн төлөөлөлд дэмжлэг
шаардлагагүй

Үгээгүй ядуу (ядуурлын шугамаас доогуур), газаргүй иргэд
(эсвэл жижиг газар өмчлөгч өрөө төлөхийн тулд хямд хөлс
хүчээр ажиллагсад)

Эдийн засгийн чадавхи сул тул оролцоо хангахад дэмжлэг
шаардлагатай

Жендэр
Эрэгтэйчүүд

Дэмжлэг шаардлагагүй

Эмэгтэйчүүд, өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд, улирлаар/де
факто байдлаар өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд

Оролцоо хангахад дэмжлэг шаардлагатай

Иргэний нийгмийн байгууллагууд (ИНБ)
ИНБ-ууд

Төсөл хэрэгжиж буй бүс нутагт ажиллаж буй ИНБ-ууд

Төслийн үе шатууд дахь оролцоо — Удирдамж, арга хэрэгслэл

Гол оролцогч бүлгүүд: Засгийн газрын албаны хүмүүс, иргэдийн төлөөлөгчдийн
хурлын төлөөлөгчид, төслийн гол үр шим хүртэгчид, эмзэг бүлгүүд, ИНБ-ууд.
Оролцооны зорилт: Энэ төсөл оролцоог түлхүү хангахад чиглэсэн. Хэрэглэгчдийг
төсөлд өөриймсөг хандаж, үйл ажиллагааг бүхэлд нь хариуцах чадавхитай болгох
зорилготой. Оролооны ерөнхий зорилтууд нь:
•
•
•

төсөлд өөриймсөг ханддаг болгох;
бүх төрлийн хэрэглэгчдийн оролцоо хангаж, үр шимийг хүртэх;
төслийн үр дүн, сургамжийг олон нийт түүний дотор Засгийн газар, ИНБ-уудад
мэдээлэх.

Оролцооны цар хүрээ: Сургалт, барилгын ажлаас гадна дараахь асуудлуудаар
шийдвэр гаргахад оролцоо хангана. Үүнд:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

дүүргийн түвшний оролцогчид ллакасыг (дүүргүүд нь ллакаст хуваагддаг)
сонгон шалгаруулах;
тосгоны хөгжлийн хорооны түвшний оролцогчид дэд төслүүдийг сонгон
шалгаруулах;
системийн загварыг шийдэх;
засвар үйлчилгээний тогтолцоо, санхүүгийн хувь оролцоог шийдэх;
барилгын ажлыг гүйцэтгэх хэлбэр, менежментийг шийдэх;
ус хэрэглэгчдийн нийгэмлэг, ус хэрэглэгчдийн бүлгүүд дэх оролцоог шийдэх;
эмзэг, дэд бүлгийн төлөөллийг ус хэрэглэгчдийн нийгэмлэг, сургалтуудад
оролцуулах асуудлыг шийдэх;
дээрх бүх уулзалт, бүлэг, үйл ажиллагаанд үр ашигтай оролцоо хангах.

Төслийн үйл ажиллагаа боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хэрэглэгчдийн мэдлэг,
чадавхийг сайжруулахад тосгодод-тулгуурласан баг олон нийтийг дайчлагч,
чиглүүлэгчийн үүрэг гүйцэтгэнэ.
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Оролцооны төлөвлөгөө: Балба улсад хэрэгжүүлсэн орон нутгийн усжуулалтын төсөл
Оролцогч
бүлэг

Оролцох зорилго Оролцооны
арга
хэрэгслэл,
Хамруулсан
цар хүрээ
шалтгаан

Оролцооны аргууд

Орон нутгийн
засаг захиргааны
албан
тушаалтнууд,
Дүүргийн
удирдлага,
төлөөлөгчид

Засгийн газрын
гүйцэтгэгч
байгууллагын
төлөөлөгчид
(Гүйцэтгэгч
байгууллага:
Орон нутгийн
дэд бүтцийн
хөгжил, хөдөө аж
ахуй, авто замын
газар) төслийг
хэрэгжүүлнэ; орон
нутгийн шийдвэр
гаргагчид
дүүргүүдийн
ашиг сонирхлыг
төлөөлнө

Түншлэл
(их)

•

Орон нутгийн
хөгжлийн
асуудлаар
Засгийн газар–
олон нийтийн
харилцааг
хангадаг Тосгоны
хөгжлийн
хороодын гишүүд

Түншлэл
(их)

Тосгоны
Хөгжлийн
Хороод
(тосгодод
тулгуурласан
багууд)

Арга

•

•

•

•
•

•
Төслийн үр шим
хүртэгчид/Ядуу
эмзэг бүлгүүд

Төслийн үр шим
хүртэгчид, төсөл
хариуцсан иргэд

Түншлэл
(их)

•
•

•

•

•
•

•
Иргэний
Нийгмийн
Байгууллагууд
(тухайлбал,
төрийн бус
байгууллагууд
[ТББ], холбоод,
Г.м.)

Иргэний нийгмийн
төлөөлөгчид
Олон нийтийн
Хөгжлийн
асуудлаар
мэргэшсэн

Хамтран
ажиллах
(их)
Хамтран
ажиллах
(дунд)

•
•

Ллакасыг сонгон шалгаруулах: Албан
тушаалтан, удирдлагууд, эмзэг бүлгийн
төлөөлөл нь төсөлд хамруулах хамгийн эмзэг
бүлгийн 4 ллакасыг сонгон шалгаруулахад
дүүргийн хөгжлийн хороодод тусална
Хяналт: Орон нутгийн дэд бүтцийн хөгжил,
хөдөө аж ахуй, авто замын газар төслийн
үйл явцыг 3 сар тутамд тайлагнана (төслийн
судалгаа, оролцоо хангасан үнэлгээнүүд хийх)
Дүүргийн жилийн тайлан/төлөвлөгөө:
Дүүрэг/тосгоны
хөгжлийн хороодтой хийсэн тайлан,
төлөвлөгөөний хурлууд

Хугацаа
Хариуцах эзэн
– Дүүргийн албан
тушаалтнууд
– Дүүргийн
удирдлагууд
– Дүүргийн эмзэг
бүлгийнхний
төлөөлөл

Дэд төслүүдийн сонгон шалгаруулалт:
– Тосгоны
Tосгодод-тулгуурласан багууд олон нийтийн
хөгжлийн
уулзалтуудыг хэсгийн түвшинд зохион
хороодын
байгуулах; төсөл, түүний оролцооны арга
удирдлагууд
хэрэгслэл, дэд төсөл сонгон шалгаруулах
– Тосгоны
үзүүлэлтүүдийг тайлбарлах; төслийн
хөгжлийн
талаар хэсгийн иргэд, ус хэрэглэгчдийн
хороодын
нийгэмлэгүүдийн саналыг авах; тосгоны
хэсэг, эмзэг
хөгжлийн хороод төслүүдийг сонгон
бүлгийнхний
шалгаруулж, дүүргийн хөгжлийн хороод
төлөөлөл
тэдгээрийг соёрхон батлана
Хяналт: Тосгоны хөгжлийн хороод төслийн үйл
явцын тайланг гаргахад оролцоно
Тосгоны хөгжлийн хорооны жилийн
тайлангийн хурал: Тосгоны хөгжлийн
хороодын оролцогчид, ус хэрэглэгчдийн
нийгэмлэгтэй тайлангийн хурал хийх
Дүүргийн жилийн тайлан/төлөвлөгөө:
Дээрхийг үзнэ үү
Ус хэрэглэгчдийн нийгэмлэг,
Ус хэрэглэгчдийн бүлгүүдэд оролцоо
хангах шийдвэрүүд:
Тосгодод тулгуурласан багуудын
дэмжлэгтэйгээр олон нийт оролцоогоо
тодорхойлно; оролцоонд бүх төлөөллийг
ялангуяа, эмзэг бүлгийн төлөөллийг хамруулах
ёстой
Системийн загвар, үйл ажиллагаа,
барилгын ажлыг шийдэх: Тосгодод
тулгуурласан баг, техникийн дэмжлэг үзүүлэх
багийн тусламжтайгаар ус хэрэглэгчдийн
нийгэмлэгүүд усжуулалтын дэд төслүүдийн
санал боловсруулна.
Ус хэрэглэгчдийн нийгэмлэгийг
чадавхижуулах: Тосгодод тулгуурласан
багууд барилгын ажлыг хянаж, удирдах сургалт
зохион байгуулна; Балба улсын Усжуулалтын
системийн ус хэрэглэгчдийн нийгэмлэгүүдийн
үндэсний холбоо менежментийн сургалт
зохион байгуулна
Хяналт: Ус хэрэглэгчдийн нийгэмлэгүүд
барилгын хяналтын хороо байгуулна
Хөдөө аж ахуй, амьжиргааны сургалт:
Эмэгтэйчүүд, эмзэг бүлгийнхний хэрэгцээг
хангах зорилгоор хөдөө аж ахуй, бичил
зээлийн сургалтыг олон нийтэд хийнэ
Тосгоны хөгжлийн хорооны жилийн
тайлангийн хурал: Дээр дурдсаныг үзнэ үү

– Ус
хэрэглэгчдийн
нийгэмлэг/Ус
хэрэглэгчдийн
бүлэг
– Усжуулалтын
дэд төслийн гол
хэрэглэгчид
– Усжуулалтын
дэд төслийн
эмзэг
бүлгийнхэн
– Усжуулалтын
дэд төслийн
эмэгтэйчүүд

Дүүргийн хөгжлийн хороон дахь ИНБ-ын
төлөөлөгчид
Төслийн менежмент, хэрэгжилт:
Орон нутгийн дэд бүтцийн хөгжил, хөдөө
аж ахуй, авто замын газар болон дүүргийн
хөгжлийн хороодод ТББ-ууд гэрээгээр дэмжлэг
үзүүлнэ; ингэхдээ дэд төслүүдийг тодорхойлж,
хянах, ус хэрэглэгчдийн нийгэмлэгүүдийг
чадавхижуулах, дэд төслүүдийн хэрэгжих
боломжийг оролцооны аргаар үнэлэх

– Дүүргийн ИНБууд
– ТББ

Эхлэх
Огноо

Дуусах
Огноо

Зардлын
Тооцоо

Арга хэрэгслэл 5 Оролцогчидтой
харилцах стратеги боловсруулах
Оролцогчидтой харилцах стратеги нь оролцооны
төлөвлөгөөнд тулгуурлан түүнийг улам өргөжүүлж,
мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, зөвлөлдөх үйл
ажиллагаанд түлхүү анхаардаг. Төсөл хэрэгжүүлэх үед
оролцогчидтой харилцах харилцааг энэхүү стратегиар
удирдан зохицуулна.

Танилцуулга
Оролцогчидтой харилцах замаар стратегийн харилцааг хөгжлийн төслүүдтэй
уялдуулдаг. Харилцааны хүрээнд мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, оролцогчдын
боловсрол, мэдлэгийг дээшлүүлэх, мөн түүнчлэн харилцан ярилцах, зан үйл
өөрчлөх, эрсдэл бууруулах гэх мэт үйл ажиллагаа орно. Ингэхдээ холбогдох
хүмүүст (олон нийт, төр захиргааны албаны хүмүүс, ИНБ-ууд, хувийн хэвшил, г.м.)
зориулж мэдээлэл боловсруулан түгээж, тэдний саналыг авч, шаардлагатай арга
хэмжээг авдаг.
Харилцаа нь оролцоо болон түүнийг хангах АХБ-ны дөрвөн арга хэрэгслэлтэй
(Танилцуулгыг үзнэ үү) нягт холбоотой. Энэ нь мэдээлэл боловсруулж/солилцох,
зөвлөлдөх үйл явцыг удирдан чиглүүлдэг. Стратегийн харилцаа бол төслийн үйл
ажиллагааг дэмжиж, амжилтанд хүрэх боломж нэмэгдүүлдэг хүчирхэг хэрэгслэл.
Төслийн хэлбэр, салбараас үл хамааран харилцаа нь оролцогчдын дунд
хангалттай мэдээлэл бүхий харилцан ярилцлага өрнүүлж, олон нийтийн ойлголтыг
нэмэгдүүлэн талуудыг зөвшилцөлд хүргэхэд анхаардаг.44

Оролцогчидтой харилцах харилцааг АХБ-ны
төслийн үе шатуудад хэрхэн тусгах вэ?
Төслийн хэрэгжилт зохицуулалтыг тодорхойлдог Төслийн удирдлагын гарын
авлагад оролцогчидтой харилцах стратегийг боловсруулахаар заасан. Иймд
төслийн ажилтнууд харилцааны гол зорилт, эрсдлийг тодорхойлж, мессэж
боловсруулж, гол оролцогчидтой харьцах үр ашигтай харилцааны сувгуудыг
тодорхойлох шаардлагатай. Харилцааны стратеги нь оролцооны төлөвлөгөөнд
тулгуурлаж, түүнийг улам өргөжүүлдэг (Арга хэрэгслэл 4: Оролцооны төлөвлөгөө
боловсруулах). АХБ-ны олон нийттэй харилцах бодлого 2011-д энэхүү стратегийн
ач холбогдлыг онцолж, төсөл хөтөлбөрт сөргөөр буй иргэд бусад сонирхогч
талуудын оролцоог хангах харилцааны стратеги боловсруулахад нь АХБ-наас
хөгжиж буй гишүүн орны Засгийн газар, хувийн хэвшлийн захиалагчдад тууштай
49
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дэмжлэг үзүүлэхээр заажээ.45 ХБББ-т зааснаар АХБ-ны хөгжиж буй гишүүн орнууд
төсөлд сөргөөр өртөж буй хүмүүстэй харилцаа тогтоох ёстой (Хамгаалалд оролцоо
хангах удирдамж хэсэг, 67-р хуудсыг үзнэ үү). Оролцогчидтой харилцах стратегийн
бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь тус тусын зорилготой бөгөөд үүнд хэвлэл мэдээлэл болон
гадны бусад оролцогчидтой харилцах, олон нийттэй харилцах, олон нийтийн
хөгжлийг дэмжих, байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн (тухайлбал, нүүлгэн
шилжүүлэх) багуудтай харьцах зорилтуудыг тодорхойлсон байдаг.

Оролцогчидтой харилцах стратегийг
боловсруулах
Төслийн удирдлагын гарын авлагад Оролцогчидтой харилцах стратегийг
боловсруулах дараах маягтыг хавсаргав (доорх маягтыг үзнэ үү).
Зорилт

Гол эрсдэл/
Бэрхшээлүүд

Хэрэглэгч/
Гол
оролцогчид

Мессэжүүд
(харилцах
мэдээлэл)

Харилцааны
хэрэгслэл
(суваг/хэл/үйл
ажиллагаа)

Хугацаа/
Давтамж

Хариуцах
эзэн

Нөөц
бололцоо
(хүн хүч, $)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Дараах алхмуудаар Харилцааны төлөвлөгөөг боловсруулна. Үүнд:

Алхам 1: Зорилт
Харилцааны 2–3 гол зорилтыг тодорхойлно. Төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн
тулд ямар ойлголт/үйл ажиллагаа/өөрчлөлтийг дэмжих хэрэгтэй вэ? Төсөл
хэрэгжилтийн талаар оролцогчдоос санал авах явдлыг сайжруулах уу?
Оролцогчдын зүгээс төслийг дэмжих дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх үү? Оролцогчдын
зан үйлийг өөрчлөх үү (тухайлбал, усаар дамжих халдвар, түүнээс урьдчилан
сэргийлэх ойлголтыг нэмэгдүүлж, гараа угааж хэвшүүлэх)?
Жишээ: Төсөлд сөргөөр өртөх иргэдтэй зөвлөлдөж, тэдэнтэй мэдээлэл солилцох.
Төсөл хэрэгжилтэд санаандгүй саад учрахаас зайлсхийж, иргэдийн санал бодлыг
тогтмол олж мэдэх.

Алхам 2: Гол эрсдэл/бэрхшээлүүд
Зорилтод хүрэхэд тулгарах гол саад бэрхшээлүүдийг тодорхойлох. Оролцогчдын
байр суурь, улс орны нөхцөл байдал (нийгэм, эдийн засаг, соёлын эрсдэл), төсөл
хэрэгжилт (хэрэгжүүлэх чадавхи, сул дорой удирдлага), төсөлтэй холбоотой бусад
бэрхшээлтэй асуудлууд (тухайлбал, төслийн бүтэц, хамгааллын асуудлууд)-аас
үүдэн эрсдэл гарч болзошгүй. Олон нийтийн гол санаа зовж буй асуудал юу вэ?
Тэдний ямар хүлээлтийг зохицуулах хэрэгтэй вэ?
Жишээ: Газрыг нь авчих вий хэмээн олон нийт санаа зовж байж болно. Тэд чухам
юунд санаа зовж буйг сонс; сөрөг үр дагаврыг бууруулах боломж хай; нөхөн
төлбөрийн талаар тодорхой тайлбарла.

Төслийн үе шатууд дахь оролцоо — Удирдамж, арга хэрэгслэл

Алхам 3: Гол оролцогчид
Төслийн гол зорилтуудыг биелүүлж, эрсдэл бууруулахад нөлөөтэй хамгийн гол
оролцогчид хэн бэ? Энэ нь ихэвчлэн АХБ эсвэл Засгийн газраас хүрч ажиллах
ёстой төрийн бус оролцогчид байдаг.
Жишээ: Олны итгэл, хүндэтгэл хүлээсэн олон нийтийн удирдагчид бол гол
оролцогчид. Аль болох олон хүнд мэдээлэл түгээж, олон нийтийн санаа бодлыг
олж мэдэхийн тулд тэдэнтэй хамтран ажиллах хэрэгтэй.

Алхам 4: Мессэж
Оролцогч бүлэг тус бүрт зориулж мессэж боловсруул. Мессэжүүд нь үнэн бодитой,
утга авцалдаатай, тодорхой, уялдаа хамааралтай, соёл зан заншлыг хүндэтгэсэн
байх хэрэгтэй. Мессэжүүдийг урьдчилан туршиж үз.
Жишээ: Газраа чөлөөлж нүүх бүх айлд тухайн бүсэд яг ижил эсвэл илүү том/үржил
шим сайтай газар олгоно гэдгийг нутгийн иргэд ойлгосон байх ёстой.

Алхам 5: Харилцааны хэрэгслэл (суваг/хэл/үйл ажиллагаа)
Гол оролцогчдод хүрэх харилцааны хамгийн тохиромжтой ямар сувгууд байна
вэ (янз бүрийн оролцогчдод хүрэхэд өөр өөр суваг ашиглах шаардлагатай байж
болно)? Тодорхой оролцогчидтой харилцахдаа ямар хэлээр ярих шаардлагатай
вэ? Ойлгоход хялбар мэдээллийг ямар үйл ажиллагаагаар гол оролцогчид
ялангуяа төсөлд сөргөөр өртөх хүмүүст хамгийн хүртээмжтэй түгээх вэ? Төслийн
төлөвлөлт, хэрэгжилтийн талаар гол оролцогчдын саналыг авахын тулд ямар үйл
ажиллагаа хэрэгжүүлэх вэ?
Арга хэрэгслэл 1-ийн хүснэгтэд тайлбарласан зөвлөлдөх арга, үйл ажиллагааг
харилцаанд ашигладаг. Дэлхийн Банкны Хөгжлийн харилцааны лавлагаанд олон
нийтийн мэдээллийн хэрэгслэл (тухайлбал, радио, телевиз), хэвлэл (тухайлбал,
сонин, товхимол), уламжлалт сувгууд (тухайлбал, театр, үлгэр түүх ярих),
мэргэжилтнүүд зэрэг нэмэлт сувгуудыг дурдсан байна.46
Жишээ: Нутгийн иргэдийг мэддэг төслийн ажилтнууд уламжлалт удирдлагуудтай
нүүр тулан харьцаж, уг удирдлагууд тосгоны хурал болон тогтсон бүтцээр
дамжуулан мэдээллийг олон нийтэд түгээнэ (тухайлбал, фермерчдийн бүлгүүд,
эмэгтэйчүүдийн бүлгүүд, ус хэрэглэгчдийн бүлгүүд).

Алхам 7: Хугацаа
Үйл ажиллагааг хэзээ, ямар хугацаанд, ямар давтамжтай хэрэгжүүлэх вэ?
Жишээ: Эхний уулзалт хийсний дараа оролцогчидтой тогтмол мэдээлэл солилцож,
тэдний саналыг олж мэдэхийн тулд улирал тутам уулзах хуваарь гаргах.

Алхам 8: Хариуцлага
Үйл ажиллагааг хэн удирдах ба хэрэгжүүлэх вэ? Хариуцсан тал нь харилцааны
стратегийг үр ашигтай хэрэгжүүлэх чадавхитай юу?
Жишээ: Төсөл хэрэгжүүлэх багийн орон нутгийн гишүүд эдгээр үйл ажиллагааг
хариуцна.
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Алхам 9: Шаардлагатай нөөц
Хэрэгжилтэд шаардагдах хүн хүчний болон санхүүгийн нөөцийг тодорхойлох
шаардлагатай.

Оролцогчидтой харилцах стратегийн загвар
АХБ-ны ердийн төсөл дэх оролцогчидтой харилцах стратегийг дор дурдав:
Оролцогчидтой харилцах стратегийн загвар
Зорилт

Гол эрсдэл/
Бэрхшээлүүд

Гол оролцогчид

Мессэжүүд

Харилцааны
хэрэгслэл
(суваг/хэл/үйл
ажиллагаа)

Хугацаа

Төслийн
талаарх бодит
мэдээллийг
тогтмол түгээх
(нэг чиглэлийн
урсгалтай)

•

•

•

•
•

•

•
•
•

Мэдээллийн
эх
сурвалжид
итгэх
Хэл/соёл
Үсэг
бичгийн
чадвар
Хүлээлтийг
зохицуулах

•
•

•
•
•

•

Харилцан
мэдээлэл
солилцох/
харилцан
ярилцах
механизм
бий болгох

•

•
•
•

Олон
нийтийг
төлөөлөхүйц
хүмүүсийг
тодорхойлох
Хугацаа
Хэл/соёл
Асуудал
тулгарахад
хариу арга
хэмжээ авах
механизм

•
•
•

•
•
•

Төсөлд
сөргөөр өртөх
хүмүүс
Олон нийт
Иргэний
нийгмийн
байгууллагууд
(ИНБ),
тухайлбал,
төрийн бус
байгууллагууд
(ТББ),
эмэгтэйчүүдийн
бүлгүүд, г.м.
Орон нутгийн
хувийн хэвшил
Орон нутгийн
засаг захиргаа
Орон нутгийн
хэвлэл
мэдээлэл

Төсөлд
сөргөөр өртөх
хүмүүс
Олон нийт
ИНБ-ууд,
тухайлбал,
ТББ-ууд,
эмэгтэйчүүдийн
бүлгүүд, г.м.
Орон нутгийн
хувийн хэвшил
Орон нутгийн
засаг захиргаа
Oрон нутгийн
хэвлэл
мэдээлэл

•
•
•
•

Төслийн гол үр
өгөөж
Гол нөлөө
(эерэг, сөрөг)
Төсөл
хэрэгжүүлэх
үйл явц
Эрх
Тулгамдсан
асуудал/
бэрхшээлийг
хуваалцах арга
хэлбэр

•

•
•
•
•
•

Жижиг бүлгүүд
Олон нийтийн
чуулганууд
Хэвлэл
мэдээллийн
хэрэгслэл
(радио, сонин,
вебсайт, г.м.)
Орон нутгийн
удирдлагууд
Шашны
сүлжээнүүд
Хэвлэмэл
материалууд
(товхимол, г.м.)
Мэдээлэл/
ухуулга хийх
уулзалтууд
Соёл/
шашны арга
хэмжээнүүд

Төрөл бүрийн
оролцогчдод
нийцүүлж, өөрчлөх

Тодорхой
оролцогчдод
хүрэхийн тулд
тодорхой суваг/
үйл ажиллагааг
сонгох

•

•

•

•

Харилцан
ярилцлагын
ач холбогдол;
оролцогчдын
Үзэл санааг
төсөлд тусгах
Саналаа
хэрхэн өгөх,
өгсөн саналыг
төсөлд хэрхэн
тусгахыг
тайлбарлах
Xэлэлцэх гол
асуудлуудаа
тодорхойлох

•

•
•
•

•

Үйл ажиллагаа
явуулж буй
ИНБ-ууд
(ТББ-ууд,
эмэгтэйчүүдийн
бүлгүүд, ус
хэрэглэгчдийн
бүлгүүд, г.м.)
Орон
нутгийн засаг
захиргааны
механизм
Орон нутгийн
хэвлэл
мэдээлэл
Оролцогчдоос
бүрдсэн зөвлөх
бүлэг/хороо
Орон нутгийн
оролцогчдод
зориулсан
уулзалтууд
Олон нийттэй
харилцах
ажилтнууд

Тодорхой
оролцогчдод
Төрөл бүрийн
хүрэхийн тулд
оролцогчдод
тодорхой суваг/
нийцүүлэн өөрчлөх үйл ажиллагааг
сонгох

•

Хариуцах эзэн

Төслийн
•
эхнээс
Төслийн
•
үйл явцын
талаар
сүүлийн
үеийн
мэдээлэл
түгээх
тогтсон
арга
хэмжээнүүд
(2 сар
тутамд)

Төсөл
хэрэгжүүлэх
баг
Дэд төслийн
менежерүүд

Нөөц бололцоо
(хүн хүч, $)

•

•

•
•

•
•

Төслийн
эхнээс
Тогтмол
хийх
уулзалт/
семинар
(2 сар
тутамд)

•
•
•

Төсөл
xэрэгжүүлэх
баг
Дэд төслийн
менежерүүд
Олон
нийтийн
байгууллагууд

•

•

•
•

Агуулгыг
боловсруулж
хэвлэх/түгээх
зардал ($)
Олон
нийттэй
харилцах
ажилтан,
Дэд төслийн
харилцааны
менежерүүди
йн зардал ($)
Зохион
байгуулалтын
зардал ($)
Арга
хэмжээний
зардал ($)

Агуулгыг
боловсруулж
хэвлэх/түгээх
зардал ($)
Олон
нийттэй
харилцах
ажилтан,
Дэд төслийн
харилцааны
менежерүүдийн зардал
($)
Зохион
байгуулалтын
зардал ($)
Арга Зохион
байгуулалтын
зардал ($)

Арга хэрэгслэл 6 Иргэний нийгмийн
байгууллагуудтай ажиллах
Иргэний нийгмийн байгууллагууд нь АХБ, тус банкны
хөгжиж буй гишүүн орнуудын нэгэн адил ядуурал бууруулах
зорилготой. Онцлог мэдлэг, чадварынхаа үр дүнд тэд
хөгжлийн төслийг хэрэгжүүлэхэд үнэлж баршгүй хувь нэмэр
оруулж, түншээр ажилладаг.

Танилцуулга
Хэмжээ, ашиг сонирхол, үйл ажиллагааны хувьд ИНБ-ууд нь харилцан адилгүй.
Гэвч тэд бол нэгдсэн нэг ашиг сонирхол, зорилго, эрхэм зүйлсийн хүрээнд
ажилладаг төр засаг, хувийн хэвшлээс ихээхэн ангид байгууллагууд юм. Дараах
хүснэгтэд тэдний гол төрлүүдийг тайлбарлав:
Иргэний нийгмийн байгууллага (ИНБ)-ын төрлүүд
Төрөл

Тодорхойлолт

Үндэсний/орон нутгийн, олон
улсын төрийн бус байгууллага
(Ү/ОНТББ/ОУТББ)

Мэргэжлийн, зуучлалын болон ашгийн төлөө бус эдгээр байгууллага нь эдийн засаг, нийгмийн хөгжил, хүний эрх,
нийгмийн хамгаалал, онцгой байдлын үеийн тусламж үзүүлдэг, эсвэл ийм үйлчилгээ үзүүлэхийн төлөө ухуулга
нөлөөлөл хийдэг. Олон нийтийн байгууллагууд (Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс, хуучин Зөвлөлт Холбоот Улсад
байдаг), хувийн сайн дурын байгууллагууд үүнд хамаарна. Олон улсын ТББ-ууд бол олон улсын гэрээгээр
байгуулагдаагүй олон улсын байгууллагууд юм. Tэдний төв нь ихэвчлэн өндөр хөгжилтэй улс орнуудад байрладаг.a
Тухайлбал, Улаан загалмайн нийгэмлэг, Үндэсний эмэгтэйчүүдийн холбоо, Дэлхийн байгаль хамгаалах сан,
Оксфам олон улсын ТББ (ОУТББ)

Олон нийтэд түшиглэсэн
байгууллага (ОНТБ)

Энгийн иргэдээс бүрдсэн эдгээр байгууллага нь гишүүдийнхээ бэрхшээлтэй асуудлуудыг шийдвэрлэж, тэдний сайн
сайхны төлөө ажилладаг. Tэд ихэвчлэн эдийн засаг, нийгэм, шашин, амралт чөлөөт цагийн үйл ажиллагаа явуулдаг.
Тухайлбал, ус хэрэглэгчдийн бүлэг, бичил зээлийн холбоо

Албан бус буюу албан ёсны
зохион байгуулалтад ороогүй
иргэний нийгмийн бүлгүүд

Иргэний нийгмийн эдгээр бүлгүүд нь тодорхой нэг асуудал юм уу хэрэгцээг шийдвэрлэх зорилгоор дороос дээш
чиглэн хар аяндаа үүсч бий болдог. Tэд албан ёсоор бүртгүүлээгүй учраас ямар нэг зохицуулалтын механизмд
ордоггүй.
Тухайлбал, олон нийтийн албан бус сүлжээ

Сан

Ашгийн төлөө бус корпораци, буяны итгэлцийн сангийн хувьд энэхүү төрийн бус байгууллага нь өөрсдөдөө
холбоогүй байгууллага, хүрээлэн, хувь хүмүүст шинжлэх ухаан, боловсрол, соёл, шашин болон өөр бусад буяны
зорилгоор тэтгэлэг олгодог.
Тухайлбал Форд Сан, Aгa Хан Сан

Мэргэжлийн нийгэмлэг

Энэ байгууллага тодорхой ямар нэг ажил, мэргэжлийн хүрээнд нэгдсэн гишүүдийнхээ ашиг сонирхлыг хамгаалдаг.
Зарим нэг нийгэмлэг гишүүдийнхээ мэргэжилд стандарт тогтоодог. Тухайлбал, инженерүүдийн нийгэмлэг,
худалдааны танхим

Бие даасан судалгааны
хүрээлэн/Эрдэм шинжилгээ,
судалгааны байгууллага

Ашгийн төлөө бус, бие даасан энэ байгууллага нь судалгаа, шинжилгээ хийж, тэдгээрийн дүн, зөвлөмжүүдийг
түгээдэг.
Тухайлбал, Төрөөс санхүүжүүлж буй төслүүдийн судалгааны хүрээлэн

Үйлдвэрчний эвлэл

Ажилчдын албан ёсны зохион байгуулалт бүхий нийгэмлэгүүд хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой асуудлаар ахиц
гаргахын төлөө нэгдэж ажилладаг. Тэд ихэвчлэн үйлдвэр, ажил мэргэжлийн салбараар зохион байгуулалтанд
ордог бөгөөд салбаруудыг нэгтгэсэн холбоо, конгресс, сүлжээнд нэгдэж ажилладаг. Тухайлбал, Филиппиний
үйлдвэрчний эвлэлийн конгресс

Эвсэл/ИНБ-уудын сүлжээ/
Эдгээр ИНБ-ууд нь газар зүйн байршил, гишүүнчлэл, зорилго, эсвэл үйл ажиллагааны салбараар хоорондоо нэгддэг.
салбар төлөөлсөн байгууллага Тухайлбал, Камбожийн ТББ-уудын форум
 АХБ-нд хэрэглэдэг ЮНЕСКО-ийн тодорхойлолт. 2008. Иргэний нийгмийн байгууллагуудын лавлагаа: Иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах талаар АХБ-ны
ажилтнуудад зориулсан заавар. Манила.
Тайлбар: Дэлгэрэнгүй мэдээллийг АХБ-ны Иргэний нийгмийн байгууллагуудын лавлагаанаас үзнэ үү.
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Энэ хэрэгслэл нь ИНБ-уудын чадавхийг хэрхэн үнэлж, тодорхойлохыг тайлбарлаж,
тэдний төрөл бүрийн үүрэг ролийг онцлон харуулдаг.

Иргэний нийгмийн байгууллагууд хэдийд
төслийн үр ашгийг нэмэгдүүлдэг вэ?
ИНБ-ууд АХБ болон түүний хөгжиж буй гишүүн орнуудын төрөл бүрийн үйл
ажиллагаанд хувь нэмэр оруулдаг. Засгийн газрын ашиг сонирхлоос ангид хэрнээ
тухайн нутгийн хэл, соёлыг гаргууд мэддэг ИНБ-уудын төлөөлөл төсөлд чухал
үүрэг гүйцэтгэдэг.

2011 оны 3-р сард Камбожийн Пном Пен хотод зохион байгуулсан Засгийн газрын албаны хүмүүст зориулсан
оролцооны сургалт

•

Зөвлөлдөх, зөвлөх: ИНБ-ууд нь орон нутгийн хөгжлийн асуудлуудыг сайтар
мэддэг, бэрхшээлүүдийг газар дээр нь биеэр туулсан байдаг. Иймд тэд төслийн
загвар, хэрэгжилтийн талаар үнэтэй зөвлөмж өгдөг.
–– Олон улсын ТББ-ууд (ОУТББ) олон улсын туршлага, тэргүүн туршлагуудаас
хуваалцдаг бол үндэсний ТББ, олон нийтэд түшиглэсэн байгууллагууд орон
нутгийн иргэдтэй санал бодлоо хуваалцдаг.
–– Мэргэжлийн нийгэмлэгүүд салбарынхаа мэргэжлийн техник, арга зүйгээр хангаж
ажилладаг.

Төслийн үе шатууд дахь оролцоо — Удирдамж, арга хэрэгслэл
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Бүгд Найрамдах Киргиз Улсад тусгай хэрэгцээт хүүхдүүдийн боловсролыг
сайжруулахад Иргэний нийгэм зөвлөгөө өгдөг
Бүгд Найрамдах Киргиз Улсад АХБ тусгай хэрэгцээ бүхий хүүхдүүдэд үзүүлэх чанартай боловсролын
үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах цогц арга туршихаар хэд хэдэн иргэний нийгмийн байгууллагатай
хамтран ажиллаж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг эхчүүдийн нийгэмлэг зөвлөхөөр ажиллаж,
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн хэрэгцээний талаар зөвлөдөг. Олон нийтэд түшиглэсэн орон нутгийн 4
байгууллага дугуй ширээний ярилцлага, уулзалт зохион байгуулж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг
эхчүүдтэй тогтмол зөвлөлддөг.
Эх сурвалж: АХБ. 2007. Тусгай хэрэгцээ бүхий хүүхдүүдэд зориулсан анхан шатны чанартай боловсролын
хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд Бүгд Найрамдах Киргиз Улсад олгосон Ядуурал Бууруулах Японы Сангийн буцалтгүй
тусламж. Манила.

•

АХБ, Засгийн газар, олон нийтийг холбох нь: Харилцаа холбоо тогтворжиж,
бэхжээгүй үед ИНБ нь хүмүүс, олон нийт, Засгийн газар, хөгжлийн байгууллага,
хандивлагчдыг холбох гүүр болдог.
–– ОУТББ, үндэсний томоохон ТББ, үйлдвэрчний эвлэл, сүлжээ байгууллагууд
өөрсдийн салбар олон нийт, иргэдийг Засгийн газартай холбох үүрэг гүйцэтгэдэг
бөгөөд олонхи нь ийм харилцаа тогтоосон байдаг. Багавтар ТББ, олон нийтэд
түшиглэсэн байгууллагууд ихэвчлэн орон нутаг болон бүс нутгийн түвшинд
ажилладаг.

•

Олон нийтийг дайчлах: ИНБ-ууд хөгжлийн чухал үр дүнд хүрэхийн төлөө
нутгийн иргэдийг дайчлах стратегийн арвин туршлагатай.
–– Олон улсын болон орон нутгийн ТББ-ууд иргэдийг амжилттай дайчилж
ажилладаг. Зарим ОУТББ энэ талаар олон улсад хэрэглэдэг хамгийн сүүлийн
үеийн стратегиудыг илүү сайн мэддэг бол орон нутгийн ТББ-ууд нутгийн соёлыг
түлхүү мэддэг. Олон нийтэд түшиглэсэн байгууллагыг бий болгохдоо энэ хоёр
ТББ-ын аль алиныг нь гэрээгээр ажиллуулж болно.
–– Олон гишүүнтэй, ажиллах хүчний томоохон салбар төлөөлдөг үйлдвэрчний
эвлэл олон нийтийг бас амжилттай дайчилж ажилладаг.
Бангладешт төрийн бус байгууллагууд олон нийтийг дайчлахад туслав
АХБ Уугуул иргэдийн хөгжлийн төв, Нутгийнхны амьжиргааг дэмжих байгууллага, өөр бусад орон нутгийн
төрийн бус байгууллагуудтай хамтран Бангладеш улсад Читтагонгийн уулын районд жижиг төсөл (тухайлбал,
олон нийтийн хөгжил, усжуулалт гм) боловсруулах, хэрэгжүүлэх, бичил зээл олгох, төслийн үр шим хүртэгсдэд
зориулан сургалт зохион байгуулахад нутгийн иргэдийг оролцуулан хамтран ажилласан.
Эх сурвалж: АХБ. 2000. Читтагонгийн уулын районы хөдөөгийн хөгжлийн төсөлд зориулж Бангладеш улсад олгосон
зээл. Манила.

•

Инновац: Уян хатан байж, шаардлагатай арга хэмжээ авч, инноваци
нэвтрүүлэхэд ИНБ-ууд өөрчлөгдөж буй нөхцөл байдалд шуурхай дасан
зохицож, шинэ арга хэрэгслэл туршиж үзэх сонирхолтой байдаг.
–– Олон улсын болон орон нутгийн ТББ-ууд олон нийтийн оролцоо нэмэгдүүлэх
туршилтын хөтөлбөрүүдийг үр ашигтай хэрэгжүүлдэг.
–– Зарим судалгааны хүрээлэн шинэ шийдлийг санаачилж, боловсруулсан байдаг.

•

Үйлчилгээ үзүүлэх: ИНБ-ууд төрөл бүрийн түвшинд үйлчилгээ үзүүлдэг.
Төрийн үйлчилгээ хүрдэггүй газруудад ИНБ ихэвчлэн үйлчилгээ үзүүлдэг
бөгөөд Засгийн газар заримдаа тэднийг гэрээгээр ажиллуулдаг.
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–– Олон улсын болон орон нутгийн ТББ-ууд бүс нутаг эсвэл үндэсний түвшинд
үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой байдаг (тухайлбал, нийгмийн суурь
үйлчилгээнүүд).
–– Олон нийтэд түшиглэсэн байгууллагууд олон нийтийн түвшинд ажиллаж, орон
нутгийн ус, бичил зээлийн бүлгүүд, өөр бусад олон нийтэд зориулсан үйлчилгээ
үзүүлдэг.
Номхон далайн бүс нутгийн нийгмийн үйлчилгээний туршилтын хөтөлбөрүүд дэх төрийн бус
байгууллагуудын оролцоо

Номхон далайн бүсэд саяхан болсон байгалийн гамшиг, дэлхийн эдийн засгийн хямралын нөлөөг бууруулах
зорилгоор төрийн бус байгууллага, сүм хийдүүд эмзэг бүлгийнхэн түүний дотор ажилгүй залуучууд,
эмэгтэйчүүдэд өргөн хүрээний нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэх туршилтын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна.
Эх сурвалж: АХБ. 2009. Эдийн засгийг дэмжих хөтөлбөрт зориулж Тонгад өгсөн буцалтгүй тусламж. Манила; АХБ.
2010. Номхон далайн бүсийн эмзэг бүлгийнхэнд үзүүлэх нийгмийн хамгаалалд зориулан олгосон буцалтгүй тусламж.
Манила.

•

Үнэлгээ, ХШҮ: Зарим ИНБ төсөл боловсруулахад оролцоо хангасан үнэлгээ
хийх, хараат бус ХШҮ хийх чадвартай байдаг. Гэхдээ төсөл хэрэгжүүлэгч түнш
байгууллага хараат бус үнэлгээ хийх эрхгүй. Иргэний нийгмийн хяналт нь
сайн засаглалыг хангахад чухал ач холбогдолтой (Сайн засаглал ба чадавхи
сайжруулах тухай удирдамжийг 77-р хуудаснаас үзнэ үү).
–– Олон улсын болон орон нутгийн зарим ТББ, судалгааны хүрээлэнгүүд оролцоо
хангасан түргэвчилсэн судалгааны арга техникт мэргэшсэн байдаг бөгөөд
үнэлгээ, ХШҮ хийх асар их туршлагатай.

Бүгд Найрамдах Киргиз Улсад олон нийтэд үйлчилгээ үзүүлж, мониторинг хийхэд
иргэний нийгмийн байгууллагууд дэмжлэг үзүүлж байна
АХБ Бүгд Найрамдах Киргиз Улсын хөдөө орон нутагт 200 тосгоны 300,000 иргэдэд ус хангамж, ариун цэврийн
үйлчилгээг үзүүлэхдээ нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, олон нийтэд түшиглэсэн байгууллагуудтай
хамтран ажиллаж, орон нутгийн төрийн бус байгууллага болох Таза Табигат хараат бус мониторинг хийв.
Эх сурвалж: АХБ. 2008. Олон нийтэд тулгуурласан дэд бүтцийн үйлчилгээний төсөлд зориулж Бүгд Найрамдах
Киргиз Улсад олгосон буцалтгүй тусламж. Манила.

Иргэний нийгмийн байгууллагуудыг
тодорхойлох
Оролцогчдыг нарийвчлан судалж, тодорхой үйл ажиллагааг сонирхож буй ИНБуудыг олж тогтоон оролцооны төлөвлөгөө, төслийн загвар боловсруулах зөвлөлдөх
уулзалтуудад оролцуулах хэрэгтэй. ИНБ-ын гүйцэтгэх үүргийг тодорхойлсны дараа
түншүүдээ сонгохын тулд дараах алхмуудыг анхаарна. Үүнд:
1. Магадлан итгэмжлэгч байгууллага: Олон улс орон ТББ-ын магадлан
итгэмжлэлийн тогтолцоотой. Зарим оронд байгууллагууд өөрөө өөрийгөө
үнэлж эсбөгөөс бие даасан магадлан итгэмжлэл хийлгэдэг. Тухайлбал, Камбож
улсад ТББ-ууд сайн дураараа гэрчилгээ авдаг тогтолцоог Камбожийн хамтын
ажиллагааны хороо байгуулсан байна. Филиппинд санхүүгийн удирдлага,
хариуцлагын наад захын шалгуур үзүүлэлтийг хангасан ИНБ-уудад Филиппиний

Төслийн үе шатууд дахь оролцоо — Удирдамж, арга хэрэгслэл

2.

3.
4.

5.

6.

ТББ-ын гэрчилгээжүүлэлтийн зөвлөл ТББ-ын гэрчилгээ олгодог. Пакистанд
Энэрэнгүй үйлсийн төлөөх Пакистаны төв удирдлага хөтөлбөр, санхүүгийн
менежментийн үзүүлэлтүүдийг хангасан ашгийн төлөө бус байгууллагуудыг
бүртгэдэг.47
Сүлжээ байгууллага: Гишүүдийнхээ чадавхийг сайтар мэддэг сүлжээ
байгууллагуудыг олон оронд нийтэд нээлттэй лавлахуудаас олж мэдэх
боломжтой. Энэ байгууллага тодорхой салбар дахь сүлжээ юм уу эсвэл ажлын
хэсэг хэлбэрээр (тухайлбал, жендэр, ХДХВ г.м.) ажилладаг.
Иргэний нийгмийн зураглал, тайлан: Олон оронд иргэний нийгмийн зураглал
юм уу эсвэл салбарын статусын тайлан гаргадаг бөгөөд интернэтээс үзэх
боломжтой.
Олон улсын ТББ-ууд: Олон улсын нэлээд хэдэн ТББ үндэсний, бүс нутгийн,
болон иргэдийн түвшинд ИНБ-уудтай хамтран ажиллаж, тухайн улс дахь
найдвартай байгууллагуудын талаарх мэдээллийн сантай байдаг. CIVICUS
иргэний нийгмийн индексээр тодорхой улс орон дахь иргэний нийгмийг үнэлдэг.
Тайланг цахим хуудсаас нь үзнэ үү.48
АХБ-ны ажилтнууд, түншүүд: АХБ-ны Суурин төлөөлөгчийн газар тухайн
улс дахь ИНБ-ууд, ялангуяа төслүүдэд оролцож байсан ИНБ-уудын талаар
мэдээлэлтэй байдаг. Мөн түншлэх боломжтой байгууллагуудын жагсаалт
гаргасан байдаг. АХБ-ны төвийн мэргэжилтнүүд, өөр бусад хөгжлийн түншүүд,
ялангуяа хоёр талт хандивлагч байгууллагуудын ажилтнууд өөрсдийнхөө
салбар дахь найдвартай ИНБ-уудыг мэддэг. ТББ ба Иргэний нийгмийн төв
(ТББИНТ) улс орнуудын иргэний нийгмийн талаар товч мэдээллийг бэлтгэж,
ТББ-ын товч танилцуулга бүхий линк холбоосуудыг хадгалдаг. Оролцооны арга
хэрэгслэлийн талаарх сургамжуудыг ХБҮГ-ын Үнэлгээ, мэдээллийн системийн
мэдээллийн сангаас авч болно.
Засгийн газрын эх сурвалжууд: Зарим албан тушаалтан төрөл бүрийн
салбаруудад ажиллаж буй ИНБ-уудын чадавхи, нэр хүндийн талаар мэддэг.

Иргэний нийгмийн байгууллагуудыг үнэлэх
АХБ ба/эсвэл түүний хөгжиж буй гишүүн оронтой хамтран ажиллах, түншлэх
ИНБ-ын чадавхийг үнэлэхэд дараах асуултуудыг ашигладаг. Энэ асуултууд нь
хяналтын хуудас гэхээсээ илүү үнэлгээг чиглүүлэх үүрэгтэй. Иргэний нийгэм
тэгтлээ хөгжөөгүй газруудад эдгээр шалгуурыг хангах байгууллага цөөн. Иймд
үнэлгээг хийхдээ аль шалгуурыг хасах, тухайн салбарын хөгжлийг дэмжихэд
иргэний нийгмийг чадавхижуулах шаардлагатай эсэхийг шийдэх хэрэгтэй. Хамгийн
ядуу, алслагдсан бүлгүүдийг хасах юм уу эсвэл албан ёсны зохион байгуулалтад
ороогүй бүлгүүдийг хамруулахуйц шалгуур үзүүлэлт ашиглахгүйг хичээх хэрэгтэй.
Тухайн байгууллага тодорхой үүрэг гүйцэтгэх, тухайлбал, судалгаа үнэлгээ хийх
чадавхитай эсэхийг мэдэхийн тулд гүнзгийрүүлэн судлах шаардлагатай. Гүнзгий
судлах олон арга бий. Тухайлбал, тухайн байгууллагын талаарх мэдээллийг
интернэтээр хайх (ИНБ-ын цахим хуудас), ажилтнуудтай нь ярилцах, Засгийн
газар, хөгжлийн бусад түнш, ИНБ-уудтай ярилцах гэх мэт. Чадавхи үнэлэх
гүнзгийрүүлсэн судалгааны тухай холбогдох материалын жагсаалтаас үзнэ үү.
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Хамтран ажиллах эсвэл түншлэх иргэний нийгмийн байгууллагын
чадавхийг үнэлэх асуултууд
•
•

•
•

•
•
•
•

Эрх зүйн статус: Тухайн ИНБ албан ёсоор байгуулагдаж, бүртгүүлсэн үү?
Магадлан итгэмжлэл: Тухайн ИНБ магадлан итгэмжлэгдсэн үү (ийм тогтолцоотой улс
орнуудад хамаатай), ИНБ-уудын жагсаалтад орсон уу, санхүүжилтийн эх үүсвэр, үйл
ажиллагаа нь ил тод уу?
Эрхэм зорилго, удирдлага: Тухайн ИНБ нь тодорхой эрхэм зорилго, зорилт, үүрэг
хариуцлагатай юу? Зохион байгуулалт, удирдлагын бүтэц нь ил тод уу?
Дэмжигчид, дэмжлэг: Тухайн ИНБ-ын дэмжигчид мэдээлэл сайтай байж, байгууллагаа
дэмждэг үү? Салбарын/сэдэвчилсэн эсвэл сүлжээ байгууллагын гишүүн үү? Нэр хүндтэй
бусад хөгжлийн байгууллагатай түншилдэг үү?
Teхник арга зүйн чадавхи: Тухайн ИНБ нь зорилтдоо хүрэхийн тулд үр ашигтай арга
хэрэгслэлийг ашигладаг уу, салбартаа үр өгөөжтэй ажилладаг уу?
Удирдлагын чадавхи: Тухайн ИНБ нь сайтар боловсруулсан төсөл, үнэлгээ бүхий стратеги
төлөвлөгөөтэй юу?
Захиргааны чадавхи: Тухайн ИНБ нь зохистой ложистикийн дэд бүтэц, худалдан авалт
хийх чадавхитай юу?
Санхүүгийн чадавхи: Тухайн ИНБ хөрөнгө захиран зарцуулах дүрэмтэй юу, хөрөнгө зөв
захиран зарцуулсан туршлагатай юу? Данс тооцоогоо зохих ёсоор үнэн зөв, бүрэн хөтөлдөг
үү?

Гарч болзошгүй асуудлаас зайлсхийх
ИНБ-тай хамтран ажиллахаар шийдсэн эхний үе шатаас хойш төслийг бодитоор
хэрэгжүүлэх хүртэлх бүх үе шатанд хэд хэдэн асуудал тулгарч болзошгүй. Уг
асуудлуудын ихэнхийг төлөвлөлт, төслийн удирдлага сайжруулах замаар даван
туулах боломжтой.
Иргэний нийгмийн байгууллагуудтай сайн харилцаа тогтоох зөвлөгөө
•

•
•

•

•
•

Төслийн загвар боловсруулах эхний үе шатанд ИНБ-уудтай харилцан ярилцах. Төсөл
хэрэгжүүлэх үед тэдэнтэй цэвэр арилжааны туслан гүйцэтгэгч мэтээр харьцах нь
сөргөлдөөнд хүргэж болзошгүй. ТББ-ууд хандивлагчдыг өөрсдийн түнш гэж үздэг бөгөөд
АХБ-аас өөр ойлголттой гэрээт харилцаанд орсон байж болзошгүй. Харилцан ойлголцлыг
сайжруулж, зөрчлөөс зайлсхийх үүднээс үйл ажиллагаагаа аль болох хамтарч шийдэх.
Ажил үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгүүлэхдээ тендэрийг ил тод зохион байгуулах.
ИНБ-уудын үйл ажиллагаанд мониторинг хийх шалгуур үзүүлэлт, товыг тодорхой тогтоох.
ИНБ-ууд нь богино хугацааны зорилтоос илүү үйл явцад түлхүү анхаарах хандлагатай
байдаг.
Зарим ИНБ-д ажилтнуудын халаа сэлгээ их байдгийг анхаарах. Ийм эрсдэлтэй
байгууллагатай ганц, хоёрхон ажилтанд нь тулгуурлаж, харьцаж болохгүй. Зарим ИНБ-ыг
олон жил ажилласан цөөн хэдэн идэвхитэй хүн удирддаг.
ИНБ нь нэмэлт төсөв хязгаарлагдмал учраас санхүүжилтийг товлосон хугацаанд
шилжүүлэх шаардлагатай.
ИНБ-ын чадавхийг бодитоор үнэл. Дайн дажины дараах үед юм уу эсвэл байгуулагдаад
удаагүй байгаа ИНБ-тай гэрээ байгуулахаасаа өмнө тэдний чадавхийг сайжруулах үйл
ажиллагааг төсөлд тусгах шаардлагатай.

Арга хэрэгслэл 7 Оролцоо хангасан
хяналт, шинжилгээ үнэлгээ
Оролцоо хангасан хяналт, шинжилгээ үнэлгээ (ХШҮ) нь
төсөл, хөтөлбөр бодлогыг хянаж, үнэлэхэд оролцогчдыг
хамруулж; агуулга, үйл явц, үр дүнг хамтран хянаж; засч
залруулах арга хэмжээг тодорхойлж, хэрэгжүүлдэг үйл
явц юм. Дан ганц гадны экспертүүдэд тулгуурлаад байлгүй
төсөлд сөргөөр өртсөн орон нутгийн иргэдийг хамруулдаг
учраас оролцоо хангасан ХШҮ нь төслийн хэрэгжилтийн үед
тохиолдсон сургамжтай асуудлуудыг ил гарган хөгжлийн
үйл ажиллагаан дахь хүмүүсийн оролцоо, өөриймсөг хандах
хандлагыг нэмэгдүүлдэг.

Танилцуулга
Төсөлд сөргөөр өртсөн иргэдийг хяналт, шинжилгээ үнэлгээнд идэвхитэй хамруулах
зорилгоор оролцоо хангасан ХШҮ-г боловсруулсан. Энэ ХШҮ-нд оролцогчдын хүсэл
хэрэгцээг хангасан хүртээмжтэй өөрчлөлтөөс сурч, үнэлэх шинэ аргуудыг хэрэглэх
боломжтой. Энэ үндэслэлээр оролцоо хангасан үнэлгээг ашиглах болсон бөгөөд
үүний үндсэн зарчим, зарим арга нь оролцоо хангасан үнэлгээтэй ижил. (Арга
хэрэгслэл 3: Оролцоо хангасан үнэлгээний тухай 39-р хуудаснаас үзнэ үү). Оролцоо
хангасан ХШҮ-нд арга хэрэгслэл 3-д тайлбарласан зөвлөгөөг ашиглаж болно.
Уламжлалт болон оролцоо хангасан хяналт, шинжилгээ үнэлгээний гол ялгаа
Ялгаа

Уламжлалт хяналт, шинжилгээ үнэлгээ

Оролцоо хангасан хяналт, шинжилгээ үнэлгээ

Үйл явцыг хэн
төлөвлөж,
удирддаг вэ?

АХБ-ны ажилтнууд, гүйцэтгэгч
байгууллагын ажилтнууд, зөвлөхүүд

АХБ-ны ажилтан олон нийтийн төлөөлөлтэй хамтран эхний удирдамж
боловсруулна. Зөвлөх (-үүд) чиглүүлэгчийн үүрэг гүйцэтгэж, нутгийн
иргэд, төслийн ажилтнууд, орон нутгийн засаг захиргааны албан
тушаалтнууд, бусад оролцогчид энэхүү үйл явцын тодорхой хэсгийг
удирдахад гол үүрэг гүйцэтгэнэ.

Оролцогчдын үүрэг Мэдээлэл өгөх

Оролцоо хангасан ХШҮ-ний хүрээг боловсруулахад тусалж, мэдээлэл
цуглуулж, дүн шинжилгээ хийж, гарсан дүнг мэдээлж, цаашид
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг боловсруулдаг. Боловсролгүй эсвэл үсэг
бичигт тайлагдаагүй хүмүүсийг үүнд оролцуулахад ихээхэн дэмжлэг
үзүүлж, чадавхижуулах шаардлагатай.

Зөвлөхийн үүрэг

Тогтсон арга, хэрэгслэл ашиглан
хэрэгжилт, гүйцэтгэлийг зорилтуудтай
харьцуулж үнэлэхэд мэргэжлийн
зөвлөгөө өгдөг

Оролцогчдын багийг ХШҮ хийхэд нь туслахын тулд тэдэнтэй харьцах,
чиглүүлэх, дүн шинжилгээ хийх өндөр ур чадвартай байх шаардлагатай

Амжилтыг хэмжих

Гаднаас тодорхойлж/үнэлнэ; ихэвчлэн
хөтөлбөрийн эхэнд тодорхойлсон
зорилтдоо хүрсэн эсэхийг шалгадаг

Дотроос тодорхойлж; олон төрлийн санал бодол, саналын зөрөөг судалж;
төслийн үр шим хүртэгчдийн дуу хоолойг тодорхой илэрхийлдэг

Арга хэрэгслэл

Урьдчилж тодорхойлж, тогтсон аргууд

Зааж үзүүлэх, нийцүүлэн тохируулах; олж мэдэж, сурахыг чухалчилдаг.

Эх сурвалж: NZAID. 2006. Оролцоо хангасан үнэлгээний удирдамж. Окленд.
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АХБ-ны төслийн үе шатуудын хэдийд оролцоо
хангасан хяналт, шинжилгээ үнэлгээг ашиглах вэ
Төслийн бэлтгэл үе шатанд зөвлөхүүд боломжит шалгуур үзүүлэлт, зорилтуудаар
мэдээлэл цуглуулж, өнөөгийн мэдээллийн системийг судалж, шаардлагатай
тохиолдолд нэмэлт тоон мэдээ, мэдээлэл цуглуулахын тулд дараах асуудлуудад
анхаардаг. Үүнд:
i. мэдээлэл хэрхэн цуглуулах вэ, тухайлбал, түүвэрчилсэн эсвэл цогц судалгаа
хийх, төслийн баримт судлах, хөдөөгийн нөхцөл байдлыг оролцооны аргаар
үнэлэх, бүлгийн ярилцлага зохион байгуулах эсвэл газар дээр нь ажиглалт
хийх,.
ii. хэн мэдээлэл хэн цуглуулах вэ, тухайлбал, төслийн ажилтнууд, төрийн бусад
агентлагууд, төслийн үр шим хүртэгчид, гэрээт байгууллагууд, ТББ-ууд,
зөвлөхүүд.
Энэ үе шатанд ХШҮ-д оролцооны арга хэрэглэх эсэхийг шийддэг. Эхний
төлөвлөлтөнд орон нутгийн оролцогчдыг хамруулсан төслүүдэд оролцоо хангасан
ХШҮ хийх нь хамгийн тохиромжтой. Ингэснээр оролцогчид төсөлд өөриймсөг
хандах хандлага нь нэмэгдэж, цаг гарган төслийн хэрэгжилтийг хянаж, үр дүнг
нь олж харахыг хичээдэг. Оролцоо хангасан ХШҮ нь оролцогчидтой зөвлөлдөж,
тэдний үнэлгээнд тулгуурлан цаашид төсөл хэрэгжилтэд оролцоо хангахыг
дэмждэг. Оролцоо тогтмол хангахгүй бол саналыг нь анхаарч үзэж байгаа эсэхэд
хүмүүс эргэлзэж эхэлдэг. Оролцоо хангасан ХШҮ-ний үйл явц бүр өөр хэдий ч
түгээмэл хэрэгжүүлдэг гол алхмуудыг дор тайлбарлав:50
Төсөл боловсруулах үе шатанд
1. Төсөл хэрэгжих газар оролцогчидтой зөвлөлдөх: ХШҮ-нд тэд яагаад
оролцох хэрэгтэйг тайлбарлаж, оролцоо хангасан ХШҮ-ний багт хэн орохыг
шийдэх. Ингэхдээ жендэрийн тэнцвэрт байдлыг хангаж, төрөл бүрийн ашиг
сонирхлын бүлгүүд оролцох ёстойг ойлгуулах.
2. Үнэлгээний гол асуулт, аргачлал тодорхойлох: Гол зорилт, шалгуур үзүүлэлт,
аргуудаа тодорхойлохын тулд оролцоо хангасан ХШҮ-ний багийнхны эхний
уулзалт сургалтыг зохион байгуулах.
3. ЗМХ, төслийн гүйцэтгэлийг удирдах систем (төслийн удирдлагын гарын
авлага г.м.)-боловсруулах: Төслийн үр шим хүртэгчид, төсөлд сөргөөр өртөж
буй иргэд ХШҮ-нд хэрхэн оролцохыг төслийн гүйцэтгэлийг удирдах системд
тодорхойлох. Орон нутгийн судалгааны хүрээлэн эсвэл иргэний нийгмийн
байгууллагаар төсөлд (эсвэл нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөө зэрэг төслийн нэг
бүрэлдэхүүн хэсэгт) хараат бус мониторинг хийлгэх.
Үйл ажиллагааг төлөвлөх үе шатанд
4. Сургалт/хэлэлцүүлэг: Оролцоо хангасан ХШҮ-ний багийнханд оролцооны
арга хэрэгслэл, аргачлалуудыг зааж сургах. Хандлага, зан үйлд баримтлах гол
зарчмуудыг хэлэлцэх.
5. Хэрэгжилтийг нарийвчлан төлөвлөх: Хэн, хаана, юу хийх, түүвэрлэлтийг
хэрхэн хийх, ямар үйл ажиллагааг хэзээ, хэрхэн хэрэгжүүлэхийг шийдэх.

Төслийн үе шатууд дахь оролцоо — Удирдамж, арга хэрэгслэл

Төсөл хэрэгжүүлэх үе шатанд
6. Мониторинг, үнэлгээ, эргэх холбоо: Оролцоо хангасан ХШҮ-ий баг үйл
ажиллагааг хянаж, баримтжуулан мэдээлэл солилцоно. Зорилтдоо хүрч байгаа
эсэхийг тогтмол хянаж, үнэлнэ. Үнэлгээний дүнг хянаж, оролцогчдод улам өргөн
хүрээнд түгээнэ.
7. Төслийг боловсронгуй болгох: Үнэлгээний дүнд үндэслэн төслийг
боловсронгуй болгох асуудлыг хэлэлцэж, хэрэгжүүлэх.
8. Үнэлгээний үйл явцын талаарх хэлэлцүүлэг/сургалт: Илүү өргөн хүрээнд
оролцогчидтой аргачлал, үнэлгээний талаар хэлэлцэж, тайланг танилцуулах.

Арга, хэрэгслэл
Оролцоо хангасан ХШҮ хийж, оролцоо өргөжүүлдэг төрөл бүрийн арга, хэрэгслэл
байдаг. Оролцоо хамгийн ихээр хангасан төсөлд, оролцогчид ХШҮ-г удирдаж, нөөц
хуваарилдаг. Энэ нь төслийн үр дүнг бодитоор үнэлж, төслийн үр шим хүртэгчдийг
чадавхижуулж, хариуцлага, ил тод байдлыг сайжруулдаг. Иргэдийн мэдээлэх карт,
олон нийтэд тулгуурласан мониторингийн аргыг ашиглаж хийсэн, оролцоо хангасан
ХШҮ нь төрийн үйлчилгээ үзүүлэгчдийн хариуцлагыг хэрхэн сайжруулсаныг
доорхи жишээнээс харж болно. Санамсаргүй үр дагаврыг олж мэдэх зорилго бүхий
нээлттэй, чанарын судалгааны арга эсвэл удирдлагыг шилжүүлэлгүйгээр хэд хэдэн
саналыг олж мэдэх оролцооны аргыг ашиглах замаар уламжлалт үнэлгээг илүү
оролцоо хангасан үнэлгээ болгон өөрчлөх боломжтой.
Арга хэрэгслэл 3: Оролцоо хангасан үнэлгээний хэд хэдэн арга байдаг бөгөөд
(тухайлбал, бүлгийн хэлэлцүүлэг, төслийн газраар явж танилцах, зураглах,
эрэмбэлэх) эдгээр аргыг оролцоо хангасан ХШҮ-нд ихэвчлэн ашигладаг. Гэвч, ямар
арга ашиглах нь чухал бус харин хүмүүсийн амьдралд үзүүлсэн төслийн нөлөөг
үнэн бодитоор олж мэдэж, үнэлэх нь чухал.51
Оролцооны тодорхой аргуудыг нэгтгэж, оролцоо хангасан ХШҮ-ний бүтцийг
гаргадаг бөгөөд АХБ-ны үйл ажиллагаанд ашигладаг зарим арга хэрэгслэлийг
дор тайлбарлав. Оролцоо хангасан ХШҮ-г ашиглан Төслийн үр шим хүртэгчдийн
үнэлгээ болон оролцоо хангасан ядуурлын үнэлгээг хийж болно. Эдгээр үнэлгээний
талаар Арга хэрэгслэл 3: Оролцоо хангасан үнэлгээний хэсэгт тайлбарлав.
Холбогдох материалуудын жагсаалтаас бусад эх сурвалжуудыг үзнэ үү.

Чухал өөрчлөлтийн арга
Чухал өөрчлөлтийн арга нь оролцоо хангасан чанарын ХШҮ-ний арга юм. Энэ
арга нь өөрчлөлтүүдээ тодорхойлж, тоон мэдээ, мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийхэд
төслийн оролцогчдыг хамруулдаг. Ингэхдээ төсөл хэрэгжсэн газар нутагт болсон
томоохон өөрчлөлтүүдийн талаарх баримтыг цуглуулж, тодорхой оролцогчид,
ажилтнуудаас бүрдсэн ажлын хэсэг уг баримт, яриануудаас хамгийн чухлыг нь
системтэйгээр сонгодог.52 Вьетнамд хэрэгжүүлсэн Зах зээлийг ядууст үр өгөөжтэй
болгох АХБ-ны судалгааны төсөлд энэхүү чухал өөрчлөлтийн аргыг ашигласан юм.
Төслийн ажилтнууд томоохон өөрчлөлтийн тухай баримт, яриаг сургалт уулзалтанд
оролцогчид болон төслөөс санхүүжиж буй судлаачдын тусламжтай цуглуулсан.
Уг баримт, ярианууд нь холбогдох бодлого боловсруулах үйл явц (энэ нь хамгийн
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чухал өөрчлөлтийн аргын хамрах хүрээ)-ыг тодруулаад зогсохгүй бодлого
боловсруулагчид болон төслийн уялдааг тодорхой болгосон юм.53

Нөлөөллийг судлах оролцооны үнэлгээ
Нөлөөллийг судлах оролцооны үнэлгээ нь оролцоо хангасан ХШҮ-ний арга
бөгөөд энэ үнэлгээ нь төсөл, хөтөлбөр, үйл ажиллагаанд оролцож буй
хүмүүст өөрчлөлтийн онолоо (зорилгодоо хэрхэн хүрч, нөлөөлөх) тайлбарлах
боломж олгодог.54 Энэ арга нь төслийн хүрээнд тодорхой мэдлэг, сургамжийг
хэрхэн боловсруулах, түгээх, төслийн гадна байгаа байгууллага хүмүүс уг
мэдлэг, сургамжийг ашиглах, хэрхэн хөгжлийн үр дүнд хүрэхийг тайлбарладаг.
Оролцогчидтой сургалт уулзалт хийж (тухайлбал, бэрхшээлтэй асуудлуудын
схем гаргах, хэтийн төлвийг тодорхойлох гэх мэт) нөлөөллийн үе шатуудыг
тодорхойлдог. Үүнийг хоёр төрлийн логик загвараар тодорхойлно. Нэг нь үр
дүнгийн логик загвар. Энэ загвар нь төслийн дунд хугацааны зорилтуудыг
тодорхойлохдоо аль оролцогчдыг өөрчлөх, ямар өөрчлөлт хийх, эдгээр
өөрчлөлтүүдийг хийхийн тулд ямар стратеги хэрэгжүүлэх шаардлагатайг
тайлбарладаг. Нөгөө нь нөлөөллийн логик загвар. Энэ нь зорьж буй үр дүнд
хүрэхэд нь тусалсанаар тухайн төсөл хүмүүсийн амьжиргаанд хэрхэн нөлөөлөхийг
тайлбарладаг. Хүрэхийг зорьж буй үр дүн, үе шатуудаа оролцогчид төслийн ХШҮээр тогтмол хянаж, шинэчилдэг.55 Нөлөөллийг судлах оролцооны үнэлгээг АХБны дэмжлэгтэй Вьетнам улсад хэрэгжүүлсэн цагаан будааны ургац хураалтын
дараахь үйл ажиллагааны төсөлд ашигласан. Оролцогчид төслийн нөлөөллийн үе
шатуудыг тодорхойлж, нөлөөллийг үнэлэх төлөвлөгөө боловсруулсан байна.56

Иргэдийн мэдээлэх карт
Иргэдийн мэдээлэх карт нь иргэдийн боловсруулсан тоон судалгаа буюу төрийн
үйлчилгээний хэрэгжилтийг мэдээлэх карт юм. Асуулгын хуудас ашиглан өрх
болон/эсвэл хувь хүмүүсээс мэдээлэл цуглуулж, 3–6 сарын турш судалгаа хийж,
төрийн үйлчилгээг макро түвшинд судалдаг. Иргэдийн мэдээлэх карт нь төрийн
үйлчилгээг үнэлдэг энгийн хэрнээ хүчирхэг хэрэгслэл бөгөөд олон нийт, ИНБ,
орон нутгийн засаг захиргааны зүгээс төрийн үйлчилгээ үзүүлэгчидтэй ярилцаж,
төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийн талаарх хэрэглэгчдийн саналыг тэдэнд
системтэй мэдээлдэг. Судалгааны дүнг түгээхдээ хэвлэл мэдээлэл, иргэний
нийгмийн ухуулга нөлөөллийн үйл ажиллагааг хамтад нь хэрэгжүүлдэг. Энэ аргыг
ашиглах гарын авлагыг АХБ-аас боловсруулав. (Нэмэлт мэдээллийг 77-р хуудсан
дахь Засаглалын хэсгээс үзнэ үү).57

Олон нийтэд түшиглэсэн мониторинг
Олон нийтэд түшиглэсэн мониторинг нь олон нийтийн хөгжлийн санаачилгын
үнэлгээ, олон нийтийн мониторингоос бүрддэг. Судалгаа, зураглал, бүлгийн
хэлэлцүүлэг, хотын болон/эсвэл тосгоны хурал зэрэг өргөн хүрээний оролцооны
аргуудыг үүнд ашигладаг.58
Төрийн үйлчилгээнд мониторинг хийхдээ олон нийтийн онооны картаар гүйцэтгэлийг
хянадаг. Энэ нь үйлчилгээ үзүүлэгчдийн хариуцлага, түргэн шуурхай байдлыг
хянадгаараа Иргэдийн мэдээлэх карттай ижил зорилготой. Гэхдээ (бүлгийн
ярилцлагаар дамжуулан) орон нутгийн түвшинд чанарын мэдээлэл цуглуулж,
үйлчилгээ үзүүлэгч, олон нийтийн (үйлчлүүлэгчидтэй харилцах хэсгээр дамжуулан)
шууд харилцааг хангадаг учраас үйлчлүүлэгчид шууд саналаа хэлэх боломжтой.

Төслийн үе шатууд дахь оролцоо — Удирдамж, арга хэрэгслэл

АХБ-ны дэмжлэгтэй Вьетнамд хэрэгжүүлсэн хөдөөгийн хүн амын эрүүл мэндийн
төслийн хүрээнд эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулж, төлөвлөхөд олон нийтийн
оролцоог хангах зорилгоор энэхүү олон нийтэд тулгуурласан мониторингийн
аргыг ашиглах Эрүүл мэндийн яамны санаачилгыг дэмжив.59 Филиппин улсад
нэлээд хэдэн салбарт олон нийтэд тулгуурласан мониторингийн систем хөгжүүлж,
одоо энэ тогтолцоо үндэсний түвшинд ажиллаж байна. Энэ тогтолцооны хүрээнд
олон нийт мэдээлэл цуглуулж, нийгмийн асуудал, шийдлийг тодорхойлдог. Энэ
нь үйлчилгээ үзүүлэгчдийн харилцааг сайжруулж, олон нийтийн үйл ажиллагааг
дэмждэг.60
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4 АХБ-ны үйл ажиллагаанд

оролцох — Туршлага, нөөц
бололцоо

Оролцоо нь АХБ ба/эсвэл хөгжиж буй гишүүн
орнуудын бүхий л үйл ажиллагаанд чухал ач
холбогдолтой. Стратеги 2020-д үйл ажиллагааг
төвлөрүүлэх таван гол салбар (гурван нэмэлт
салбар), өөрчлөлт хийх таван хөшүүргийг
тодорхойлсон. АХБ нь суурь дэд бүтцийн салбар
төдийгүй өөрчлөлт хийх хөшүүрэг, жендэрийн эрх
тэгш байдал, сайн засаглалтай холбоотой
гүнзгийрүүлсэн оролцооны аргуудыг хэрэгжүүлж
ирсэн туршлагатай.
Танилцуулга
Стратеги 2020-д тодорхойлсон дараахь 5 гол салбарт оролцоо хангах арга
хэрэгслэлийг энэ хэсэгт тайлбарлав. Ингэхдээ жендэрийн эрх тэгш байдал,
сайн засаглалыг өөрчлөлт хийх хөшүүргээр онцолж, дэд бүтцийн салбарыг үйл
ажиллагааны гол талбар болгов:
1. Хамгаалал
2. Жендэрийн эрх тэгш байдал
3. Сайн засаглал ба чадавхи сайжруулах
4. Дэд бүтэц – ХДХВ-ээс урьдчилан сэргийлэх
5. Дэд бүтэц – ус ба ариун цэвэр
Эдгээр салбарууд нь өөр хоорондоо нягт уялдаатай. Энэ бүх салбарт үр ашигтай
төсөл боловсруулж, хэрэгжүүлэхийн тулд бүх талыг хамарсан зөвлөлгөөнийг
зохион байгуулах шаардлагатай. Энэ бүх салбарт оролцоо хангасан дүн
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шинжилгээ, үнэлгээний техник аргачлалыг ашиглах мөн оролцоо хангасан төслийн
бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг ИНБ-уудын оролцоотойгоор хэрэгжүүлэх боломжтой.
Төслийн үе шатуудад ашиглах салбар дундын уялдааг хангасан арга хэрэгслэлийг
энэ зааварт тайлбарлахын сацуу дээрх таван салбарт оролцоо хангах арга
хэрэгслэл, зөвлөмжүүдийг энэ хэсэгт танилцуулж, тэргүүн туршлагуудыг нөхцөл
байдалд нийцүүлэн өөрчилж, ашиглахыг зөвлөв.
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1. Хамгаалал61
Тайлбар: АХБ болон түүний хөгжиж буй гишүүн орнууд ХБББ-т заасан оролцооны
шаардлагуудыг хангахад ашиглах боломжтой арга замуудыг энэ хэсэгт
тайлбарлав. Уг шаардлагуудын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг ХБББ-ээс үзнэ үү.
Энэ хэсэгт зээлийн үйл ажиллагааг түлхүү тайлбарлаж байгаа учраас ХБББийн нэгэн адил зээл, тусламж хүлээн авагч тал ба/эсвэл захиалагч гэсэн нэр
томъёоноос илүү зээлдэгч ба/эсвэл захиалагч гэсэн нэр томъёог хэрэглэв.

АХБ-ны Хамгааллын бодлогын баримт бичиг нь зөвлөлдөх,
оролцоо хангах явдлыг чухалчилж, нэн ялангуяа зөвлөлдөх
үйл явцыг хамгааллын бодлогын зорилтуудыг хэрэгжүүлэх
гол арга зам гэж үздэг. “АХБ нь зээлдэгч/захиалагчийг
иргэний нийгэм, төсөлд сөргөөр өртөж буй иргэд, бүлгүүд,
олон нийттэй харьцаж, төслийн нөлөө, эрсдэлээс үүдэн
оролцогчидтой зөвлөлдөж, мэдээллийн ил тод байдал,
оролцоо хангахыг шаарддаг.”
Эх сурвалж: АХБ. 2009. Хамгааллын бодлогын баримт бичиг. Манила.

Танилцуулга
Ази, Номхон далайн бүс нутагт нийгэм, байгаль орчны тогтвортой хөгжил хангах
эерэг чиг хандлага ажиглагдаж, хариуцлага, ил тод байдал, иргэдийн оролцоо
нэмэгдэж байна. АХБ-ны 2009 онд баталсан Хамгааллын бодлогын баримт бичиг
(ХБББ) нь төсөлд сөргөөр өртөх иргэдэд төслөөс үзүүлэх сөрөг нөлөөг бууруулах,
даван туулах, сөрөг нөлөө учруулахгүй байхад анхаардаг (тэмдэглэл 8).62 бөгөөд
АХБ-ны ихэнх төсөлд (ойролцоогоор 70%–80%) хамгааллыг хангах шаардлагатай
байдаг.
Оролцоо бол ХБББ-ийн гол цөм. Иймд байгаль орчин, нүүлгэн шилжүүлэлт болон
уугуул иргэд гэсэн гурван гол хэсэгт зөвлөлгөөн, оролцооны түвшинг аажмаар
нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Гүйцэтгэгч байгууллагууд төслөөр юу хийх, төслийн
үйл ажиллагаа нь хүмүүст хэрхэн нөлөөлөхийг иргэдэд мэдээлж, холбогдох
арга хэмжээг авах шаардлагатай. Тэд сөрөг нөлөөг хэрхэн бууруулахыг судалж,
тодорхой төслүүдэд уугуул иргэдийн зөвшөөрөл авахын тулд төсөлд сөргөөр
өртөх хүмүүстэй зөвлөлдөх ёстой. Төсөлд сөргөөр өртсөн хүмүүс нөхөн төлбөр
авах эрхтэй бөгөөд үүний тулд хөгжлийн хөтөлбөрийн үр шимийг тэгш хүртээхэд
анхаарах хэрэгтэй. Энэ бүхнийг хангахад хараат бус мониторинг, санал гомдлыг
шийдвэрлэх найдвартай механизм чухал ач холбогдолтой.
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Хөгжлийн Үр Дүнд Хүрэхийн Төлөө Оролцоог Бэхжүүлэх нь

Вьетнам улсад хэрэгжүүлсэн Сонг Бунг 4 усан цахилгаан станцын төсөлд сөргөөр өртсөн нутгийн иргэдийг (Кo Tу ястан)
нүүлгэн шилжүүлэх асуудлаар АХБ-ныхан иргэдтэй зөвлөлдөж байгаа нь

АХБ болон түүний зээлдэгч ба/эсвэл захиалагчийн хамтран хүлээх хамгааллын
үүрэг хариуцлагыг ХБББ-т тодорхой заасан юм.

Хамгааллын үүрэг хариуцлага
Зээл авагч тал болон/эсвэл захиалагч:

АХБ:

• нийгмийн болон орчны үнэлгээ хийх
• төсөлд сөргөөр өртөж буй хүмүүс, олон нийттэй
зөвлөлдөх
• хамгааллын төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх
• уг төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд мониторинг хийх
• мониторингийн тайланг бэлтгэж өгөх ёстой

• чадавхи-бэхжүүлэх хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх
• зохих шалгалт, үнэлгээг хийх
• мониторинг, удирдлагаар хангах

Эх сурвалж: АХБ. 2009. Хамгааллын бодлогын баримт бичиг. Манила.

Төслийн үе шат бүрт хэрэгжүүлэх хамгааллын алхмуудыг энэ зааврын АХБ-ны
төслийн үе шатуудад оролцоо хангах хэсэгт тайлбарлав. Дараахь зөвлөгөөнүүд нь
мэдээллийн ил тод байдлыг хангах, зөвлөлдөх, зөвшөөрөл авах, хянах, тайлагнах
болон санал гомдол шийдвэрлэх механизмд тавигдах ерөнхий шаардлагуудыг
хангахад чиглэв.
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Хамгаалалд оролцоо нэмэгдүүлэх зөвлөгөө
•

•

•

•

•

Сайтар төлөвлөх: Зөвлөлдөх үйл явцыг үр ашигтай хэрэгжүүлэхийн тулд төлөвлөлтийг сайтар хийх
шаардлагатай. Ингэхдээ нөөцийг зохистой хуваарилж, зорилтоо тодорхойлж, тохирсон аргуудыг
сонгож, зөвлөлгөөнийг аль болох эрт эхлүүлж, оролцогчдод өгөх хариуг сайтар төлөвлөх хэрэгтэй (Арга
хэрэгслэл 1: Оролцогчдод дүн шинжилгээ хийх ба зөвлөлдөх, 26-р хуудаснаас үзнэ үү). Эмзэг асуудал
(газар чөлөөлөх, нүүлгэн шилжүүлэх, г.м.) бүхий хамгааллын арга хэмжээнд энэ нь маш чухал. Төслийн
удирдлагын гарын авлагад оролцогчидтой харилцах стратегийг хавсаргасан байдаг бөгөөд энэ стратеги нь
мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж, оролцогчидтой тодорхой төлөвлөгөөний дагуу харьцахыг чухалчилдаг
(Арга хэрэгслэл 5: Оролцогчидтой харилцах стратегийг боловсруулах, 49-р хуудсыг үзнэ үү).
Төсөлд сөргөөр өртсөн хүмүүстэй зөвлөлдөхдөө нутгийн иргэд, байгууллагатай хамтран ажиллах:
Удирдагч (тухайлбал, тосгоны ахмад настан, сургуулийн захирал), олон нийтийн ажилтан, иргэний
нийгмийн байгууллага (ИНБ) (тухайлбал, олон нийтэд түшиглэсэн байгууллага [ус хэрэглэгчдийн бүлэг,
эмэгтэйчүүдийн бүлэг] эсвэл харилцаа холбоо бүхий төрийн бус байгууллага нь зөвлөлдөх үйл явцыг үр
дүнтэй болгоход тусална.
Нүүр тулсан зөвлөлдөх уулзалтууд хийх: Зөвлөлгөөний цар хүрээг тэлэхийн тулд хэвлэл, мэдээллийн
хэрэгслэлээс гадна, олон нийтийн уулзалт, бүлгийн хэлэлцүүлэг, оролцооны аргуудыг ашигла. Эдгээр
аргуудаар илүү үр ашигтай санал, мэдээлэл солилцох боломжтой бөгөөд бэрхшээлтэй асуудлыг
шийдвэрлэж, хариу өгөхөд хялбар байдаг.
ИНБ-ын ур чадвар, туршлагын давуу талыг ашиглах: Иргэний нийгмийн олон байгууллага амьжиргаа,
орлогыг сайжруулах хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн арвин туршлагатай. Төсөл хэрэгжилтийн үед тэд АХБ,
гүйцэтгэгч байгууллага, олон нийтийг хооронд нь холбох үүрэг гүйцэтгэх (тухайлбал, төсөлд сөргөөр
өртсөн хүмүүст шилжин суурьшилтын нөхөн төлбөрийн тухай мэдээлэх) юм уу эсвэл хараат бус
мониторинг, оролцоо хангасан хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийх чадвартай, орон нутгийн талаарх гүнзгий
мэдлэгтэй байдаг (Арга хэрэгслэл 7: Оролцоо хангасан хяналт, шинжилгээ үнэлгээ, 59-р хуудсыг үзнэ үү).
Санал гомдол шийдвэрлэхдээ орон нутгийн мэдлэг, бүтцийг ашиглах: Санал гомдол шийдвэрлэх
механизм нь орон нутгийн удирдлага, олон нийтэд түшиглэсэн байгууллагуудтай хамтран ажиллах
чухал боломж юм. Орон нутгийн байгууллага, шийдвэр гаргагч нартай харьцалгүйгээр энэ механизмыг
бүрдүүлэх нь бэрхшээлтэй (тухайлбал, панчаят, ус хэрэглэгчдийн нийгэмлэг).

Мэдээллийн тод байдлыг хангаж, зөвлөлдөх

Үр ашигтай зөвлөлдөх гэдэг бол (i) төслийн бэлтгэл үе шатаас
эхлээд бүхий л үе шатын турш хэрэгждэг; (ii) төсөлд сөргөөр өртсөн
хүмүүст ойлгомжтой, хүртээмжтэй хэлбэрээр холбогдох мэдээллийг
хугацаа алдалгүй зохих ёсоор мэдээл ж, танилцуулдаг; (iii) айлган
сүрдүүлэлт, хүчирхийллээс ангид уур амьсгалд хэрэгждэг; (iv)
жендэрийн харьцааг хангасан, мэдрэмжтэй, эмзэг бүлгийнхний
хэрэгцээнд нийцсэн; (v) төсөлд сөргөөр өртсөн хүмүүс, өөр бусад
оролцогчдын холбогдох бүх саналыг төслийн загвар, эрсдлийг
бууруулах арга хэмжээ, хөгжлийн үр шим, боломжийг нэмэгдүүлэх,
төсөл хэрэгжилтийн асуудлаарх шийдвэрүүдэд тусгадаг үйл явц юм.
Эх сурвалж: АХБ. 2009. Хамгааллын бодлогын баримт бичиг. Манила.
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АХБ нь зөвлөлдөх үйл явцыг үр ашигтай хэрэгжүүлэхийн төлөө тууштай
ажилладаг. Ингэхдээ оролцогчдод мэдээлэл түгээж, төслийн загвар, хамгааллын
төлөвлөгөөг боловсруулахад тэднийг оролцуулдаг. Үүний тулд шаардлагатай
баримт бичгүүдийг вебсайтад байршуулаад зогсохгүй, олон нийттэй уулзаж,
мэдээллийн товхимол боловсруулж, төслийн ажилтнууд мэдээллийн киоск
ажиллуулдаг. Дэлгэрэнгүй удирдамжийг Арга хэрэгслэл 1: Оролцогчдод дүн
шинжилгээ хийх ба зөвлөлдөх, Арга хэрэгслэл 5: Оролцогчидтой харилцах
стратегийг боловсруулах хэсгээс үзнэ үү. Зөвлөлдөх үйл явц нь хэрэгжүүлэх
шаардлагатай наад захын арга хэмжээ бөгөөд шаардлагатай оролцооны түвшинг
тодорхойлдог.
Падма гүүрний төсөл, Бангладеш
Банглад шилжин суурьшихын давуу тал, нөхөн төлбөр бүхий мэдээлэлтэй товхимолыг төсөлд
сөргөөр өртөж буй хүмүүст тараасан. Мэдээллийг олон нийтийн уулзалтуудаар түгээв.
Эх сурвалж: АХБ. 2010. Падмагийн цогц гүүр төсөлд зориулж Бангладешт олгосон зээл. Манила.

Гуангси Вузоүгийн хөдөөгийн хөгжлийн төсөл, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс
Төсөлд сөргөөр өртөх хүмүүст төслийн талаарх мэдээлэл болон нүүлгэн шилжүүлэх
төлөвлөгөөний төслийг олон нийтийн хурал, бүлгийн ярилцлагаар дамжуулан тарааж тэдний
саналыг авсан. Иргэдэд олгох нөхөн төлбөр, түүнийг тараах өдрийг олон нийтийн уулзалтууд
дээр мэдээлэв. Иргэд мэдээллийг зөв ойлгосон эсэхийг шалгаж нөхөн төлбөрийн талаар тест
асуулт бэлдэж, ашиглав.
Эх сурвалж: АХБ. 2008. Гуангси Вузоүгийн хөдөөгийн хөгжлийн төсөл – Пингминчонгийн нүүлгэн
шилжүүлэх, урьдчилан сэргийлэх төслийн нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөө. Манила.

Зөвшөөрөл
Урьдчилж зөвшөөрөл авах зарчим нь уугуул иргэдэд хамгийн их хамааралтай.
2007 оны 9-р сард Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейн 61-р
чуулганаар Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Уугуул иргэдийн эрхийн тунхаглалыг
баталж, Ази Номхон далайн олон орон гарын үсэг зурсан. Уг тунхаглалд зааснаар
уугуул иргэдийн амьдралд нөлөөлөх аливаа төслийг батлахаасаа өмнө тэдэнд
төслийн талаар мэдээлж, тэднээс урьдчилж, үнэ төлбөргүй зөвшөөрөл авах ёстой.
ХБББ нь гурван төрлийн төсөлд холбогдох уугуул иргэдээс зөвшөөрөл авахыг
шаарддаг. Зөвшөөрөл гэдэг бол төсөлд сөргөөр өртөх уугуул иргэд нь хувь хүн
болон/эсвэл тэдний хүлээн зөвшөөрсөн төлөөлөгчдөөр дамжуулан төслийн үйл
ажиллагааг дэмжиж байгаагаа хамтран илэрхийлэх явдал юм.
Иргэдээс зөвшөөрөл авахын тулд зөвлөлгөөг үр ашигтай ил тод зохион байгуулж,
уугуул иргэдтэй мэдээллийг ил тод хуваалцаж, асуулт, тулгамдсан асуудлаа
тодруулах боломж тэдэнд олгож, айлган сүрдүүлэх, хүчирхийлэхээс ангид уур
амьсгалыг бүрдүүлэх шаардлагатай. Олон нийт төслийг өргөн хүрээнд зөвшөөрч
дэмжиж байгаа эсэхийг тогтоохдоо АХБ олон нийтийн уламжлалт удирдлага, эрх
мэдэл бүхий бүлгүүдээс гадна үндэстний цөөнх, алслагдсан иргэдийн саналыг
хангалттай авсан эсэхийг хянана. Хэрэгжүүлэгч байгууллагын цуглуулсан баримт
хангалттай бус байвал тэднийг оролцогчидтой шууд уулзаж, илүү дэлгэрэнгүй
мэдээлэл цуглуулахыг хүснэ.

АХБ-ны үйл ажиллагаанд оролцох — Туршлага, нөөц бололцоо

Амьжиргаа
Амьжиргаа нь албадан нүүлгэн шилжүүлэх явдалтай хамгийн их холбоотой.
Зээл, тусламж хүлээн авагч тал болон/эсвэл захиалагч нь албадан нүүлгэн
шилжүүлэлтэд өртөж буй иргэд нөхөн төлбөрөө бүрэн авч, орлого, амьжиргааг нь
сайжруулах эсвэл сэргээхэд нь дэмжлэг үзүүлэх цогц хөтөлбөрт хамрагдаагүй цагт
тэднийг хүчээр эсвэл эдийн засгийн шахалт үзүүлж, албадан нүүлгэх ёсгүй. Зээл
авагч тал болон/эсвэл захиалагч нь төсөлд сөргөөр өртөж буй иргэдийн оролцоог
төслийн үр шим хүртэгчдийн нэгэн адил өргөн хүрээнд хангана. Нийгмийн
нөлөөний үнэлгээгээр төсөлд сөргөөр өртөх хувь хүн, бүлгүүдийг тодорхойлж,
тэднийг хөгжлийн үр шим, боломжоос хүртэж чадалгүй орхигдохоос сэргийлэх арга
хэмжээ авахыг зөвлөдөг.
Орлого нэмэгдүүлэх чадавхийг сайжруулах төсөл, Камбож
Орлого нэмэгдүүлэх чадавхи сайжруулах техник туслалцааны дэд төслийн хүрээнд төрийн бус
байгууллага олон нийтэд тулгуурласан хөгжлийн санаачилгуудыг боловсруулж, хэрэгжүүлэв.
Төслийн хүрээнд олон нийтийн байгууллагуудыг байгуулж, бичил санхүү, олон нийтэд
тулгуурласан насанд хүрэгчдийн боловсрол зэрэг амьжиргаа сайжруулах санаачилгуудыг
боловсруулав.
Эх сурвалж: АХБ. 2009. Орлогоо сэргээх чадавхи сайжруулах хөтөлбөрт зориулж Камбожид үзүүлсэн
техник туслалцаа. Манила.

Аялал жуулчлалын дэд бүтцийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр,
Энэтхэг
Төсөлд сөргөөр өртсөн хүмүүс эдийн засгийн үр шим хүртэх матрицыг боловсруулахад
идэвхитэй оролцов. Ингэхдээ эдийн засгийн үр шимийг олон нийт шууд хүртдэг болгох
зорилгоор орон нутгийн бизнес эрхлэх сургалтуудыг дэмжив.
Эх сурвалж: АХБ. 2010. Аялал жуулчлалын дэд бүтэц хөгжүүлэх хөтөлбөрт зориулж Энэтхэгт
олгосон зээл. Манила.

Мониторинг хийх ба тайлагнах
АХБ, зээл авагч тал болон/эсвэл захиалагч нь мониторинг хийх тус тусын үүрэг
хариуцлага хүлээсэн байдаг. АХБ нь зээл авагч тал болон/эсвэл захиалагчийг
хамгааллын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хянах журам боловсруулж,
хэрэгжүүлэхийг шаарддаг. Ингэхдээ ихээхэн нөлөө, эрсдэл бүхий төслүүдийн
мониторингийн мэдээллийг шаардлага хангасан ТББ юм уу эсвэл туршлагатай
гадны экспертүүдээр шалгуулдаг. Ихээхэн ярвигтай, эмзэг асуудал бүхий
төслүүдийн хэрэгжилтийг хараат бус зөвлөх хороогоор хянуулдаг. АХБ мониторинг,
удирдлагын үйл ажиллагааныхаа хүрээнд төсөл хэрэгжиж буй газар нутгуудад
тогтмол очиж, хэрэгжилтийг хянах, зээл авагч болон/эсвэл захиалагчийн өгсөн
мониторингийн тайланг хянах, аливаа алдаа доголдлыг засч залруулахад
талуудтай хамтран ажилладаг.
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Өмнөд нутгийн тээврийн хөгжлийн төслийн нүүлгэн шилжүүлэх үйл
ажиллагаа, Шри Ланк
Төсөлд сөргөөр өртсөн хэсэг иргэний хүсэлтийн дагуу АХБ-ны дүрэм, журам бодлогын
хэрэгжилтийг хянах хороо нүүлгэн шилжүүлэх үйл явцыг хараат бус байгууллагаар хянуулж,
алдаа доголдлыг илрүүлж, нэн даруй засч залруулахыг зөвлөсөн байна. Үүний үр дүнд нэг
төрийн бус байгууллагатай гэрээ байгуулан хянан шалгагчаар ажиллуулж, өөр нэг ТББ орлого
нэмэгдүүлэх хөтөлбөр боловсруулан хэрэгжүүлж, төсөлд сөргөөр өртсөн хүмүүс санал гомдол
шийдвэрлэх механизмыг үр дүнтэй ашиглах болжээ.
Эх сурвалж: АХБ. 2005. Өмнөд нутгийн тээврийн хөгжлийн төслийн нүүлгэн шилжүүлэх үйл
ажиллагаанд хараат бус хөндлөнгийн мониторинг хийхэд Шри Ланкад үзүүлсэн техник туслалцаа.
Манила.

Санал гомдол шийдвэрлэх орон нутгийн механизм
АХБ зээл авагч тал болон/эсвэл захиалагчийг санал гомдол шийдвэрлэх механизм
байгуулан ажиллуулж, төслийн зүгээс нийгэм, байгаль орчинд учруулж буй
аливаа сөрөг нөлөөний талаарх санал гомдол, төсөлд сөргөөр өртсөн хүмүүсийн
тулгамдсан асуудлуудыг хүлээн авч, шийдвэрлэхэд нь туслахыг шаарддаг. Энэ
механизм нь төслийн эрсдэл, сөрөг нөлөөг анхаарч үздэг. Энэ механизм нь төсөлд
сөргөөр өртсөн хүмүүсийн тулгамдсан асуудлуудыг багасгаж, санал, гомдлыг
шуурхай шийдвэрлэх үүрэгтэй. Ингэхдээ жендэр ба соёлын мэдрэмжтэй, ил
тод ойлгомжтой, төсөлд сөргөөр өртсөн бүх хүнд хүртээмжтэй, үнэ төлбөргүй,
торгууль, шийтгэл оногдуулалгүй үйлчлэх ёстой. Төсөлд сөргөөр өртсөн хүмүүст
энэ механизмын талаар зөв зохистой мэдээлэх хэрэгтэй. Төсөлд сөргөөр өртсөн
хүмүүс гомдлоо АХБ-ны хариуцлагын механизмд бас гаргаж болно.63
Газар хөдлөлт, цүнамид өртсөн газар нутагт онцгой байдлын үеийн
тусламж үзүүлэх төсөл
Санал гомдол шийдвэрлэх механизм нь тосгоны түвшинд салбар нэгжтэй байна. Энэ нэгж нь хувь
хүн, олон нийт, иргэний нийгмийн байгууллагын санал, хүсэлт, гомдолыг шууд юм уу эсвэл нутгийн
удирдагчид тухайлбал, шашны удирдагч, тосгоны захирагч, хороон дарга, төрийн бус байгууллагаар
дамжуулан тосгоны холбогдох чиглүүлэгч нарт хүргэнэ.
Эх сурвалж: Газар хөдлөлт, цүнамид өртсөн газар нутагт онцгой байдлын үед тусламж үзүүлэх төслийн
санал гомдол шийдвэрлэх механизм: www.adb.org/Documents/Books/Complaint-handling-Rehabilitation/
Smidt.pdf

Холбогдох материалууд
Байгаль орчин, албадан нүүлгэн шилжүүлэх, уугуул иргэдийн асуудалд чиглэсэн
ХБББ-ийг хэрэгжүүлэх гарын авлагуудыг АХБ-ны цахим хуудсанд байршуулав.
Салбар тус бүрт оролцоо хангах шаардлагуудыг уг гарын авлагуудад дэлгэрэнгүй
тайлбарлав.
Австралийн Оксфам байгууллага ХБББ-ийн зөвлөлдөх үйл явцад хувь нэмэр
оруулж; тэдний гаргасан Азийн Хөгжлийн Банкны Хамгааллын бодлогыг ойлгох нь
хэмээх гарын авлагад иргэний нийгмээс ХБББ-ийн хэрэгжилтэд мониторинг хийхэд
чухал ач холбогдолтой мэдээллийг тусгав.64

2. Жендэрийн эрх тэгш байдал
Жендэр ба оролцоо
Стратеги 2020-д жендэрийн эрх тэгш байдлыг өөрчлөлтийн гол хөшүүрэг хэмээн
тодорхойлж, хүртээмжтэй оролцоо хангахад энэ нь чухал ач холбогдолтой болохыг
онцлов (тэмдэглэл 2). АХБ-ны жендэр ба хөгжлийн бодлогод жендэрийн эрх тэгш
байдлыг хангах гол стратеги нь жендэрийн асуудлыг бодлого, хөтөлбөрт тусгах
явдал гэж тодорхойлсон.65 2008–2010 онд хэрэгжүүлэх жендэр ба хөгжлийн үйл
ажиллагааны төлөвлөгөө нь бодлогын хэрэгжилтэд оролцоо хангахыг чухалчлав.66
Төслүүдэд эмэгтэйчүүдийн үр ашигтай оролцоо хангахын тулд АХБ төслийн
жендэрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (ЖҮАТ) хэрэгжүүлдэг.67 ЖҮАТ нь жендэрийн
асуудлыг төсөлд тусгах гол хэрэгслэл бөгөөд үүний үр дүнд зээлийн үйл ажиллагаан
дахь эмэгтэйчүүдийн оролцоо ялангуяа ИНБ-аар дамжуулан оролцох оролцоо
нэмэгдсэн. Доорх хүснэгтэд энэ тухай тайлбарлахын сацуу төслийн хүрээнд
жендэрийн асуудлыг шийдвэрлэхэд оролцоо нэмэгдүүлэх бусад зөвлөлгөөг тусгав.
Төслүүдэд жендэрийн асуудал шийдвэрлэхэд оролцоо сайжруулах зөвлөлгөө
Төсөл боловсруулах
•

•

•

Жендэрийн дүн шинжилгээнд оролцоо хангах: Асуултууд нь оролцоог бүхэлд нь хамарсан байх ёстой (тухайлбал, төсөлд
оролцох охид, эмэгтэйчүүдийн оролцоог хязгаарлаж буй хууль эрх зүй, соёл, шашны асуудлуудыг тодорхойлох). Нийгмийн
үнэлгээ хийх гарын авлага болон салбарын жендэрийн хяналтын хуудсыг үзнэ үү.a Үсэг бичигт суралцаагүй, хэл, технологи
мэдэхгүйн улмаас үнэлгээнд хамрагдахгүй байгаа оролцогчдын саналыг авахын тулд дүн шинжилгээ хийх оролцооны аргуудыг
ашиглах. Энэ нь охид, эмэгтэйчүүдэд хүрч ажиллах хамгийн үр дүнтэй арга юм (Арга хэрэгслэл 3: Оролцоо хангасан үнэлгээг
39-р хуудаснаас үзнэ үү).
Зөвлөлдөх үйл ажиллагаа зохион байгуулахдаа жендэрийн мэдрэмжтэй аргуудыг ашиглах: Эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн
аль алинтай нь үр ашигтай зөвлөлдөх. Соёлын орчноос үүдэн эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүстэй тус тусад нь зөвлөлдөж болно.
Зөвлөлдөх хугацаа товлохдоо оролцогчдын гэр бүл, ажлын цаг завыг харгалзаж үзэх хэрэгтэй. Нутгийн эмэгтэйчүүдтэй
зөвлөлдөх арга хэмжээг зохион байгуулахдаа орон нутгийн эмэгтэйчүүдийн байгууллагын туслалцаа авч болно. (Арга
хэрэгслэл 1: Оролцогчдод дүн шинжилгээ хийж, тэдэнтэй зөвлөлдөх, 26-р хуудаснаас үзнэ үү).
Жендэрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах: Төлөвлөгөө боловсруулахад (эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн) оролцоо
хангах нь чухал. Ингэснээр төсөл жендэрийн тэнцвэртэй байдлыг хангаж, охид, эмэгтэйчүүд төслийн үр шим шууд хүртэх
бүрэлдэхүүн хэсэгтэй болно. АХБ-ны Товч тайлбар: Төслийн жендэрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг үзнэ үү.b

Төслийн хэрэгжилт
•

•

Төсөл хэрэгжүүлэхдээ жендэрийн асуудлыг шийдвэрлэх: Эмэгтэйчүүдийн бүлгүүдтэй тогтмол зөвлөлдөх, олон нийтийг
дайчлах, эмэгтэйчүүдэд зориулж сургалт, амьжиргаа сайжруулах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, эмэгтэйчүүдэд эрүүл мэндийн үйлчилгээ
үзүүлэх зэрэг өргөн хүрээний үйл ажиллагаа хэрэгжүүлж болно. Төслийн бүрэлдэхүүн хэсгийг жендэрийн салбарт туршлагатай
иргэний нийгмийн байгууллага (ИНБ) хэрэгжүүлж болно.c
Хяналт, шинжилгээ үнэлгээнд жендэрийн мэдрэмжтэй арга хэрэглэх: Загвар ба мониторингийн хүрээ болон жендэрийн
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд эмэгтэйчүүдийн оролцоог хангаж, төслийн үр шим хүртэх зорилт, шалгуур үзүүлэлт тусгах.
Тухайлбал, төслийн үр шим хүртэгч, хэрэгжүүлэгч (олон нийтийг дайчлагч, төрийн бус байгууллагын чиглүүлэгч г.м.)
эмэгтэйчүүдийн тоо/хувь. (Арга хэрэгслэл 7: Оролцоо хангасан хяналт, шинжилгээ үнэлгээг үзнэ үү). Хяналт, шинжилгээ
үнэлгээнд эмэгтэйчүүдийг оролцуулах нь ИНБ-ын хараат бус мониторингоор дамжуулан төслийн жендэрийн нөлөөг судлахад
чухал ач холбогдолтой.

Ерөнхий зүйл
•

•

Жендэр, оролцооны мэдлэг, туршлагатай хүмүүс авч ажиллуулах: Жендэрийн дүн шинжилгээ хийж, ЖҮАТ боловсруулж,
төслийн бүрэлдэхүүн хэсгийг хэрэгжүүлэхээр сонгон шалгаруулсан байгууллага, хүмүүс нь жендэр, оролцооны мэргэжлийн
ур чадвар, туршлагатай байх хэрэгтэй.d Энэ талаар ИНБ-ууд өөрсдөө ихээхэн үр өгөөжтэй түншүүд болдог. Тэдний ихэнх нь
эмэгтэйчүүд, жендэрийн асуудлуудад онцгойлон анхаарч, олон нийттэй урт хугацаанд харьцсан туршлагатай.
Жендэрийн эрх тэгш байдал, оролцоо хангахад хангалттай хугацаа, хөрөнгө хуваарилах: Төслийн загвар, хэрэгжилтэд
жендэрийн эрх тэгш байдал, оролцоог үр ашигтай хангахад хөрөнгө мөнгө шаардлагатай. АХБ-ны төслийн багт жендэрийн
мэргэжилтэн авч ажиллуулах, мэргэжилтнүүд нэмж хөлсөөр ажиллуулах, мөн охид, эмэгтэйчүүдийн оролцоо хангахад хөрөнгө
хуваарилах хэрэгтэй. Нийгмийн үнэлгээ хийх гарын авлага болон төсөл боловсруулахад ашигладаг жендэрийн хяналтын хуудас
(“эмэгтэйчүүд болон/эсвэл охидын оролцоо нэмэгдүүлэхэд зориулж төсөв хуваарилсан уу?”), салбарын хяналтын хуудас үзнэ үү.a

 АХБ. 2007. Нийгмийн үнэлгээ хийх гарын авлага. Манила. хх. 123–127; АХБ. Салбарын жендэрийн хяналтын хуудас. http://beta.adb.org/themes/gender/
checklists-toolkits
 АХБ. 2009. Товч тайлбар. Төслийн жендэрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө. Манила. www.adb.org/Documents/Brochures/Project-Gender-Action-Plans/genderbriefing-note.pdf
c
Жендэрийн тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэсэн АХБ-ны төслүүдийн жишээ. http://beta.adb.org/themes/gender/checklists-toolkits
d
 АХБ. 2007. Нийгмийн үнэлгээ хийх гарын авлага. Манила. хх. 67–72 (төсөл боловсруулахад шаардлагатай нийгмийн дүн шинжилгээ болон ядуурал ба
нийгмийн анхан шатны үнэлгээ хийхэд жендэр, оролцооны туршлага, мэдлэгтэй зөвлөхийг гэрээгээр ажиллуулах удирдамж).
a

b
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Жендэрийн эрх тэгш байдал, оролцоо сайтар хангасан төслүүдийн
жишээг дор дурдав.
Эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн чадавхи сайжруулах туршилтын төсөл,
Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс (Оролцооны арга хэрэгслэл: оролцоо; цар
хүрээ: их)
Энэ төсөл нь сонгосон бүс нутгуудад эмэгтэйчүүдийн орлого, шийдвэр гаргах эрх мэдлийг
нэмэгдүүлэх зорилготой. Энэ хүрээнд бичил санхүүжилт бүхий хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл
явуулах эмэгтэйчүүдийн бүлэг байгуулж, одоо ажиллаж буй фермерүүдийн нийгэмлэгтэй
холбох; эмэгтэйчүүд эзэмшиж, удирдах бичил хадгаламж, зээлийн хоршоодыг байгуулж,
газар тариалан эрхлэх, орлогын өөр эх үүсвэрийг бий болгох, оролцооны арга хэрэгслэл,
шийдвэр гаргалтын талаар эмэгтэйчүүдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн сургалтуудыг
зохион байгуулна. Мөн оролцоо хангасан олон нийтийн хөгжлийн арга хэрэгслүүдийн талаар
сургалт зохион байгуулж, ядуу эмэгтэйчүүдийг дэмжиж, эрх мэдэлжүүлэх орон нутгийн засаг
захиргааны чадавхийг сайжруулна.
Эх сурвалж: АХБ. 2009. Эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн чадавхийг сайжруулах туршилтын төсөлд
зориулж Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсад өгсөн буцалтгүй тусламж. Манила.

Нөхөрлөлийн зөвлөл хөгжүүлэх төсөл, Камбож (Оролцооны арга хэрэгслэл:
түншлэл; цар хүрээ: дунд)
Энэ төсөл сонгосон нөхөрлөлийн зөвлөлийг төрийн үйлчилгээ үзүүлэх үүргээ улам сайн
гүйцэтгэдэг болоход дэмжлэг үзүүлсэн. Төслийн хүрээнд ардчилсан эрх, үүрэг хариуцлага,
хууль эрх зүйн үйлчилгээний хүртээмжийн талаарх олон нийтийн ойлголтыг сайжруулах,
сонгогдсон эмэгтэй зөвлөлийн гишүүдийн нөлөөг нэмэгдүүлэх, дүүрэг, нөхөрлөлийн түвшинд
эмэгтэйчүүдийн сүлжээ форумуудыг идэвхижүүлж байна.
Эх сурвалж: АХБ. 2006. Нөхөрлөлийн зөвлөл хөгжүүлэх төслийн II үе шатанд зориулж Камбожид
өгсөн буцалтгүй тусламж. Манила.

Жендэр ба оролцооны арга хэрэгслэл
Жендэрийн асуудлыг бодлого хөтөлбөрт тусгах АХБ-ны арга
хэрэгслэл нь оролцооны асуудлуудтай уялдаатай.
АХБ-ны арга хэрэгслэлээс гадна өөр олон арга хэрэгслэлээр
жендэрийн асуудлыг бодлого хөтөлбөрт тусгаж, жендэр болон
оролцооны уялдааг хангадаг. АХБ-ны үйл ажиллагаатай холбоотой
материалуудыг энэ зааварт хавсаргасан холбогдох материалуудын
жагсаалтаас үзнэ үү. Эдгээр нь жендэрийн мэдрэмжтэй шалгуур
үзүүлэлтүүдийг боловсруулах, оролцоо хангасан жендэрийн үнэлгээ,
жендэрийн мэдрэмжтэй төсөвт дүн шинжилгээ хийх зэрэг өргөн
хүрээний асуудал хамарсан.

АХБ-ны үйл ажиллагаанд оролцох — Туршлага, нөөц бололцоо
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АХБ-ны жендэр ба оролцооны арга хэрэгслэл
Арга хэрэгслэл

Тайлбар

АХБ-ны үйл ажиллагаанд
тусгасан жендэр, хууль,
бодлогын асуудлууд:
Арга хэрэгслэл

Эдгээр арга хэрэгслэл нь хууль бодлого боловсруулахад жендэрийн асуудлуудыг
тодорхойлж, жендэрийн тэгш бус байдал, ялгаварлан гадуурхалтыг бууруулах
тусгай арга хэмжээнүүдийн үндэслэл нь болдог. Энэ нь мөн HMV (улс орны үйл
ажиллагааны гүйцэтгэлийн үнэлгээн дэх жендэрийн рейтинг, улс орны жендэрийн
үнэлгээ, улс орны жендэрийн стратеги, салбарын зураглал) болон АХБ-ны үйл
ажиллагаанд тусгасан жендэрийн асуудлуудыг тайлбарладаг.

Нийгмийн үнэлгээ хийх
гарын авлагаb

Ядуурал ба нийгмийн анхан шатны үнэлгээ, төсөл боловсруулалт, төсөлтэй
холбоотой баримт олох судалгаа, үнэлгээ, жендэрийн төлөвлөгөө боловсруулах
удирдамжийн жендэрийн хяналтын хуудсуудыг энэ гарын авлагад тайлбарлав.
Төсөл боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд зохих оролцоо хангахын тулд эдгээр хяналтын
хуудсуудыг салбарын хяналтын хуудсуудын хамт ашиглах шаардлагатай бөгөөд
эдгээр нь оролцоотой нягт уялдаатай.

Салбарын жендэрийн
хяналтын хуудасc

Хөдөө аж ахуй, боловсрол, эрүүл мэнд, нүүлгэн шилжүүлэлт, хот төлөвлөлт, орон
сууцжуулах төсөл, ус хангамж, ариун цэврийн төслүүд дэх жендэрийн асуудлууд
(түүний дотор эмэгтэйчүүдийн оролцоо)-ыг эдгээр хяналтын хуудсуудад тусгасан.
Асуултууд нь: Төслийн загвар ба мониторингийн хүрээ (ЗМХ) нь эмэгтэйчүүдийн
оролцоо хангах зорилт, стратегитай юу? Эмэгтэйчүүдийн оролцоо хангах зорилго
бүхий (Засгийн газрын хэлтэс, газрууд, гүйцэтгэгч байгууллага, төрийн бус
байгууллагуудын, г.м.) ямар бодлого, хөтөлбөр төсөлд нөлөөлөх вэ?

Товч тайлбар: Төслийн
жендэрийн үйл
ажиллагааны төлөвлөгөө

Олон нийт үр шимийг нь шууд хүртэх бүх төслийг боловсруулахдаа төслийн ЖҮАТ-г
боловсруулах хэрэгтэйг энд онцлоод, төслийн үр ашигтай ЖҮАТ-г боловсруулах
сургамжуудыг танилцуулав. Мөн ЖҮАТ-г боловсруулах явдлыг төслийн бэлтгэлийг хангах
үйл явц, Ерөнхийлөгчийн тайлан ба зөвлөмжинд тусгах (түүний дотор ЖҮАТ-нд тусгасан
эмэгтэйчүүдийн оролцоо, төслийн үр шим хүртэх квот, зорилтуудыг ЗМХ-д тусгах), мөн
зээлийн эхний үе шат (Төсөл бэлтгэл үеийн ЖҮАТ-г төсөл хэрэгжилтийн ЖҮАТ болгох),
хэрэгжилт, мониторинг, үнэлгээнд тусгах (ЖҮАТ хэрэгжиж, ямар нэг асуудал шийдэгдсэн
байх)-ыг санал болгосон.

(ЖҮАТ)d

 АХБ. 2006. АХБ-ны үйл ажиллагаан дахь жендэр, хууль, бодлогын асуудлууд: Арга хэрэгслэл. Манила.
www.adb.org/Documents/Manuals/Gender-Toolkit/Gender-law-Policy-Toolkit.asp
b
АХБ. 2007. Нийгмийн үнэлгээ хийх гарын авлага. Манила. хх. 123–127 (Хавсралт 6. Жендэр ба хөгжил).
c
 АХБ. Салбарын жендэрийн хяналтын хуудас (хөдөө аж ахуй, боловсрол, эрүүл мэнд, нүүлгэн шилжүүлэх, хот төлөвлөлт, орон сууцжуулах, ус
хангамж, ариун цэвэр): http://beta.adb.org/themes/gender/checklists-toolkits
d
 АХБ. 2009. Товч тайлбар. Төслийн жендэрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө. Манила.
www.adb.org/Documents/Brochures/Project-Gender-Action-Plans/gender-briefing-note.pdf
a

3. Сайн засаглал ба чадавхи сайжруулах
Сайн засаглал ба оролцоо
Стратеги 2020-д сайн засаглал ба чадавхи сайжруулах нь хөгжлийн хөшүүрэг
хэмээн тодорхойлсон бөгөөд энэ нь энэхүү зааварт тайлбарлаж буй оролцоотой
нягт уялдаатай (тэмдэглэл 2). Оролцоо бол АХБ-ны Засаглалын бодлогод
тодорхойлсон харилцан бие биенээ дэмждэг үйл ажиллагааны дөрвөн чиглэлийн
нэг юм.68 Хөгжлийн төвд хүнийг тавьж, онцолсноор оролцоо хангах болсныг уг
бодлогод цохон тэмдэглэв. Хүн бол төслийн үр шим хүртэгч төдийгүй хөгжлийн
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэгч юм. Оролцоонд: төслийн үр шим хүртэгч төдийгүй
сөргөөр өртсөн бүлгүүдийн оролцоо, төр/хувийн хэвшлийн харилцаа, төрийн
үйлчилгээний төвлөрлийг сааруулах үйл явц (орон нутгийн засаг захиргааг эрх
мэдэлтэй болгох), ТББ-уудтай хамтран ажиллах зэрэг орно.
Засаглал, авилгатай тэмцэх үйл ажиллагааны 2 дахь төлөвлөгөөнд АХБ-ны
тэргүүлэх гурван чиглэлийг тодорхойлсон. Төрийн санхүүгийн менежмент,
худалдан авалт, авилгад өртөмтгий байдал хэмээх энэ гурван чиглэл нь аливаа
салбараас үл хамааран бүгд чухал ач холбогдолтой.69 Энэхүү үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхдээ АХБ нь үндэсний, салбарын болон хөтөлбөр/төслийн
гэсэн 3 түвшинд засаглалын эрсдэлийн үнэлгээ хийж, эрсдэлийн менежментийн
төлөвлөгөө хэрэгжүүлдэг. Үнэлгээгээр албан (Засгийн газар) болон албан бус
институцуудын давуу тал, үйл явц болон гурван чиглэл дэх оролцогчдын харилцааг
судалж, АХБ-нд эрсдэлтэй эсэхийг үнэлдэг.

Засаглал, авилгатай тэмцэх үйл ажиллагааны 2 дахь
төлөвлөгөө нь оролцоо бэхжүүлж, хариуцлага сайжруулахын
тулд АХБ-ны хөгжиж буй гишүүн орнуудын Засгийн газар
болон иргэдийн хоорондын уялдаа холбоог сайжруулж,
иргэний нийгмийн байгууллагуудын оролцоо хангахыг
чухалчилдаг. Энэ нь иргэний нийгмийн оролцоог дэмждэг.
Эх сурвалж: АХБ. 2006. Засаглал, авилгатай тэмцэх үйл ажиллагааны 2 дахь төлөвлөгөө.
Манила.

Оролцогчдын зан үйлийг үр ашигтай өөрчлөх зорилгоор эрсдэл бууруулах
үйл ажиллагааг тодорхойлохдоо тухайн улс орон болон/эсвэл салбар дахь
урамшууллын бүтцийг сайтар ойлгож мэдэх хэрэгтэй.70 Эрсдэлийг даван туулахдаа
АХБ нийлүүлэлтийн талд Засгийн газрын чадавхи сайжруулах арга хэмжээнүүдийг
хэрэгжүүлж, эрэлт хэрэгцээний талд иргэний нийгмийн оролцоо, нийгмийн
хариуцлагыг нэмэгдүүлдэг.
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Хөгжлийн Үр Дүнд Хүрэхийн Төлөө Оролцоог Бэхжүүлэх нь

Засаглалын асуудлыг үнэлж, шийдвэрлэхэд оролцоо нэмэгдүүлэх зөвлөлгөө
Засаглалын эрсдэлийн үнэлгээ
•

•

Үнэлгээгээр оролцоо хангаж, албан болон албан бус бүтцүүдийг судлах: Оролцогчдод хийх дүн
шинжилгээгээр оролцогчдын хоорондын харилцааг судалдаг (тухайлбал, төрийн бус байгууллага,
үйлдвэрчний эвлэл, аж үйлдвэрийн нийгэмлэг, хэвлэл мэдээлэл). Хаана эрсдэл гарч болох, тэнд оролцоо
нэмэгдүүлэх боломж байгаа эсэхийг тодорхойлохын тулд оролцогчидтой ярилцлага, бүлгийн хэлэлцүүлэг,
санал бодлоо уралдуулах уулзалтууд хийх хэрэгтэй (Арга хэрэгслэл 1: Оролцогчдод дүн шинжилгээ хийж,
тэдэнтэй зөвлөлдөх, 26-р хуудсыг үзнэ үү). Оролцогчдод хийх дүн шинжилгээ нь (i) оролцогчдын зүгээс
хариуцлагаа ухамсарлахыг шаардаж, (ii) нөгөө талаас засаглалыг дэмждэг (эрх мэдэл бүхий байгууллага,
албан тушаалтнууд мэдээллийн ил тод байдлыг хангаж, тодорхой заасан зохицуулалтын хүрээнд шийдвэр
гаргаж, нөөцийг ил тод хуваарилж, оролцоо хангаж, ажлын хариуцлага хүлээнэ).a
Туршлагатай иргэний нийгэм байгууллагууд (ИНБ)-тай түншлэх: Оролцоо хангасан эрсдэлийн үнэлгээ
хийх мэдлэг, туршлагатай ИНБ нь энэхүү үйл явцад чухал хувь нэмэр оруулж, урамшууллын бүтэц,
оролцогчдын харилцааг улам сайн ойлгож мэдэх боломж бүрдүүлдэг. Монголд АХБ Засаглалын эрсдэлийн
үнэлгээ, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхдээ сайтар бэхжсэн олон улсын төрийн бус
байгууллагатай түншилсэнээр дээрх үр дүнд хүрэв.b

Засаглалын асуудлыг шийдвэрлэх
•

Засгийн газрыг чадавхижуулах явдлыг нийгмийн хариуцлагын механизмыг дэмжих үйл явцтай
уялдуулах: Шийдвэр гаргахад оролцоо түлхүү хангаж, иргэний нийгмийн хяналтыг нэмэгдүүлэх тусгай
механизмыг байгуулахдаа Засгийн газрыг чадавхижуулах үйл явцтай уялдуулах. Ингэхдээ албан болон
албан бус бүтцийг хамруулах (Сайн засаглал, оролцооны арга хэрэгслэлийг үзнэ үү).

 АХБ. Салбарын эрсдэлийн үнэлгээний удирдамжийн тайлбар: Боловсролын салбар: www.adb.org/Documents/
Guidelines/Education-Sector- Risk-Assessment/Guidance-Note-Education-Sector-Risk-Assessment.pdf;
Зам тээврийн салбар: www.adb.org/Documents/Guidelines/Road-Transport-Subsector-Risk-Assessment/default.asp;
Хотын усны салбар: www.adb.org/Documents/Guidelines/Urban-water-Sector-Risk-Assessment/Guidance-Note-Urbanwater-Supply-Sector-Risk-Assessment.pdf: Цахилгаан, эрчим хүчний салбар: www.adb.org/Documents/Guidelines/
Electricity-Sector-Risk-Assessment/Guidance-Note-Electricity-Sector-Risk-Assessment.pdf
b
 АХБ. 2009. Засаглалын хураангуй. Эрсдэлд тулгуурласан засаглалын үнэлгээ: Засаглалын асуудлыг бодлого,
хөтөлбөрт тусгах арга хэрэгслэл. Манила.
a

Нийгмийн хариуцлага, иргэний нийгмийн оролцоо хангасан АХБ-ны эрсдэлийн
менежментийн үйл ажиллагааны жишээг дор дурдав.
Нийгмийн хариуцлага хяналтын механизм
Балба: Хот төлөвлөлтийн салбарт хийсэн эрсдэлийн үнэлгээгээр төрийн санхүүгийн менежмент, худалдан
авалтад авилгын эрсдэл их байгааг олж тогтоов. АХБ эрсдэл даван туулах, менежментийн төлөвлөгөөний
хүрээнд Засгийн газрыг чадавхижуулах ажлыг Эрх мэдлээ урвуулан ашиглах хэргийг мөрдөн байцаах хороо
болон Авилгатай тэмцэх газар, иргэний нийгмийн бүлгүүдэд үзүүлэх дэмжлэгтэй уялдуулав.
Номхон далай: Жилийн төсөв боловсруулж нөөц хуваарилах үйл явцад иргэний нийгмийн оролцоо хангадаг
цөөн хэдэн механизм байгааг эрсдэлийн үнэлгээгээр тодорхойлов. Үүнд бүтээлч харилцаа бүрдээгүй учраас
төсвийн зардал, хөрөнгө оруулалтын талаарх шийдвэрүүдийг хянах, эрэмбэлэх, дүн шинжилгээ хийх,
хэлэлцэхэд оролцоо хангахын тулд бүс нутгийн техник туслалцаа үзүүлэхээр болов.
Эх сурвалж: Филиппиний лавлагаа; АХБ. 2009. Балба: Хот төлөвлөлтийн салбарт төрийн санхүүгийн менежмент,
худалдан авалт, авилгын эрсдлүүдийг үнэлэх салбарын эрсдэлийн үнэлгээ, менежментийн төлөвлөгөө. Зөвлөхийн
тайлан. Манила; АХБ. 2003. Номхон далайн бүс нутагт төсөв боловсруулахад иргэний нийгмийн оролцоо хангах
техник туслалцаа. Манила.

АХБ-ны үйл ажиллагаанд оролцох — Туршлага, нөөц бололцоо
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Засаглал, жендэрийн асуудлуудад оролцоо хангах явдал нь өөр хоорондоо
ихээхэн уялдаатай. Тухайлбал, Пакистан улсад АХБ-ны техник туслалцааны
хүрээнд ядуурал бууруулах, засаглалын шинэтгэлийн хөтөлбөрт тусгагдсан
жендэрийн бодлогын хэрэгжилтийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэв. Ингэхдээ
өргөн хүрээний оролцогчдыг хамруулсан бодлогын хэлэлцүүлэг зохион байгуулж,
бодлого, захиргааны засаглалын бүтцэд эмэгтэйчүүдийн оролцоо хангаж,
Жендэрийн шинэтгэлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэсэгчлэн хэрэгжүүлэхэд
нь Засгийн газар болон ИНБ-уудад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэв.71

Сайн засаглал ба оролцоо хангах арга хэрэгслэл
Засаглалд оролцоо хангах арга хэрэгслэлийг боловсруулахад АХБ дэмжлэг
үзүүлдэг.
Сайн засаглал ба оролцоо хангах АХБ-ны арга хэрэгслэл
Арга хэрэгслэл

Тайлбар

Иргэдийн мэдээлэх
картын аргаa

Иргэдийн мэдээлэх картын аргыг хэрэглэхдээ дараах үе шатуудыг хэрэгжүүлнэ:
• Үе шат 1 Орон нутгийн нөхцөл байдлыг үнэлэх: Иргэдийн мэдээлэх картын аргыг хэрэглэхэд
тохиромжтой эсэхийг тогтоох.
• Үе шат 2 Судалгааны өмнөх бэлтгэлийг хангах: Иргэдийн мэдээлэх картыг ашиглах цар хүрээг
тодорхойлж, судалгааг төлөвлөх.
• Үе шат 3 Судалгаа хийх: Судлаачдыг сурган бэлтгэж, судалгаанд оролцогчидтой ярилцаж, тоон
мэдээ, мэдээлэл цуглуулах.
• Үе шат 4 Судалгааны дараах дүн шинжилгээ: Үйлчилгээний хүртээмж, хэрэглээ, сэтгэл ханамж
зэрэг гол мэдээ, мэдээллийг дүгнэж, тодорхойлох.
• Үе шат 5 Судалгааны дүнг түгээх: Судалгааны дүнг гол оролцогчдод (хэвлэл мэдээлэл, иргэд,
үйлчилгээ үзүүлэгчид) түгээх.
• Үе шат 6 Үйлчилгээг сайжруулах: Иргэдийн мэдээлэх картын аргыг ашигласан судалгааны дүнд
үндэслэн үйлчилгээг сайжруулах (тухайлбал, үйлчилгээ үзүүлэгчдэд зориулж тэргүүн туршлага
солилцох сургалт зохион байгуулах, олон нийтийн форум ажиллуулах, шинэтгэл хийх).

Салбарын эрсдэл
үнэлэх удирдамжb

Эрчим хүч, хотын ус хангамж, боловсрол, зам тээвэр зэрэг тэргүүлэх салбар тус бүрээр удирдамж
боловсруулав. Эдгээр нь салбар тус бүрийн онцлогийг тодорхойлж, эрсдэлийг үнэлэхэд оролцоо
хангах боломжийг тодорхойлдог. Хаана эрсдэл байгааг тогтоож, оролцоо нэмэгдүүлэх боломжийг
тодорхойлохын тулд эрсдэлийн үнэлгээний хүрээнд оролцогчдод дүн шинжилгээ хийж, тэдний албан
болон албан бус харилцааг судалдаг.
• Боловсролын салбарт “багш, сурагч, эцэг эх, өөр бусад иргэний нийгмийн төлөөлөгчдийн оролцоо
хангалтгүй үед хариуцлага суларч, санхүүжилтийг зөв зохисгүй зарцуулах” эрсдэлтэй байдаг.
• Хотын усан хангамж, цахилгаан эрчим хүчний салбарт мөн “хэрэглэгчид, аж үйлдвэр, мэргэжлийн
нийгэмлэгүүд, бусад [иргэний нийгмийн байгууллага] ИНБ-уудыг мэдээллээр хангаж, салбарын
төлөвлөгөө боловсруулахад оролцуулах чадавхи хязгаарлагдмал байгаагийн улмаас гаргасан
төлөвлөгөөнүүд нь оролцогчдын хэрэгцээ шаардлагыг хангахдаа тааруу байдаг”.

Гүйцэтгэгч байгууллагын
худалдан авалт хийх
чадавхи үнэлэх зааварc

Худалдан авалтын нөөц, гүйцэтгэгч байгууллагын бүтэц, үйл явц дахь хэрэгжилтийн аливаа
эрсдэлийг олж тогтооход энэ хэрэгслэлийг ашигладаг. Энэ нь мөн эрсдэлийг даван туулах арга
хэмжээнүүдийг АХБ болон түүнээс зээл авагч талд санал болгодог.

Үр ашигтай хэрэгжилтийг
хангах худалдан авалтын
үнэлгээd

Энэ бол гүйцэтгэгч, эсвэл хэрэгжүүлэгч байгууллагын худалдан авалтын үйл ажиллагаа, систем,
институцийн зохицуулалтыг үнэлж, хянадаг шалгуур үзүүлэлт бүхий АХБ-ны аргачлал юм. Төсөл
хэрэгжилтийг сайжруулахын тулд энэ үнэлгээгээр худалдан авалттай холбоотой эрсдэл, эмзэг
асуудлуудыг тодорхойлж шийдвэрлэдэг.

Иргэдийн мэдээлэх картын арга. www.citizenreportcard.com/index.html
 АХБ. Салбарын эрсдэлийг үнэлгэх удирдамж: Боловсролын салбарын удирдамж: www.adb.org/Documents/Guidelines/Education-Sector-RiskAssessment/Guidance-Note-Education-Sector-Risk-Assessment.pdf; Зам тээвэр: www.adb.org/Documents/Guidelines/Road-Transport-SubsectorRisk-Assessment/default.asp; Хотын усан хангамж: www.adb.org/Documents/Guidelines/Urban-water-Sector-Risk-Assessment/Guidance-NoteUrban-water-Supply-Sector-Risk-Assessment.pdf: Цахилгаан, эрчим хүч: www.adb.org/Documents/Guidelines/Electricity-Sector-Risk-Assessment/
Guidance-Note-Electricity-Sector-Risk-Assessment.pdf
c
АХБ. Худалдан авалтын чадавхийг үнэлэх АХБ-ны удирдамж. Манила (My ADB сайтаар авах боломжтой).
d
АХБ. Үр ашигтай хэрэгжилтийг хангах хэрэглэгчдийн удирдамж, гарын авлагын худалдан авалтын үнэлгээний хэсэг. Манила.
a
b

80

Хөгжлийн Үр Дүнд Хүрэхийн Төлөө Оролцоог Бэхжүүлэх нь

АХБ-ны үйл ажиллагаанд нийгмийн хариуцлагыг дэмжих зорилгоор гадны
байгууллагын боловсруулсан материалуудын талаар энэ зааварт хавсаргасан
холбогдох материалуудын жагсаалтад дурдав. Энэ зааварт тайлбарласан төслийн
үе шатуудад ашиглах аргууд нь засаглал, оролцооны нягт уялдаа хангасан учраас
энд тайлбарласан аргуудтай ихээхэн төстэй.
Энэ бүс нутагт иргэний нийгмийн оролцоо, засаглалын чиглэлээр үлгэр жишээ
болохуйц байгууллага бол Зүүн Ази, Номхон далайн бүс нутаг дахь нийгмийн
хариуцлагын нэгдсэн сүлжээ юм. Энэ нь нийгмийн хариуцлагын туршлагыг
дэмждэг бүс нутгийн сүлжээ байгууллага. Бас Өмнөд Азийн нийгмийн хариуцлагын
сүлжээ байна. Энэ бол нийгмийн хариуцлагын хэрэгслэлийг ашиглаж, сайн
засаглалыг дэмжих Засгийн газар болон ИНБ-уудын ойлголтыг өргөжүүлэх
Дэлхийн Банкны санаачилга юм.72

4. Д
 эд бүтэц – ХДХВ, ДОХ-оос
урьдчилан сэргийлэх
ХДХВ, ДОХ-оос урьдчилан сэргийлэх, оролцоо хангах
Дэд бүтэц бол АХБ-ны гол салбар. Энэ салбарт эдийн засгийн үр ашиг нь тодорхой
байхын сацуу санамсаргүй учрах сөрөг үр дагавараас урьдчилан сэргийлж,
хор хохирол учруулахгүй байхыг улам ихээр чухалчлах болсон. 2005 онд АХБ
Нэмэгдэж буй ХДХВ, ДОХ-ын тархалтад хариу арга хэмжээ авах стратеги
боловсруулж, 2008 онд Стратеги 2020-ын хүрээнд хэрэгжүүлэх Эрүүл мэндийн
салбарын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөгөөр уг стратегийг улам бүр бататгав. Мөн
2010 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн Тогтвортой тээврийн санаачилга нь дэд бүтцийн
хөгжил, ХДХВ, ДОХ-той холбоотой сөрөг үр дагаврыг бууруулах хэрэгтэйг онцлов.
Дэд бүтцийн төслөөр дамжуулан эрүүл мэндийг дэмжиж, дэд бүтцийн төслүүд
ялангуяа авто замын төслүүдэд ХДХВ-ээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг
тусгахыг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд онцлов.73

2006 онд АХБ дэд бүтцийн салбарт ХДХВ/ДОХ-ын
тархалтаас урьдчилан сэргийлэх зорилго бүхий Хөгжлийн
агентлагуудын хамтарсан санаачилгад гарын үсэг зурав.
Энэхүү санаачилгад нэгдсэн өөр бусад хөгжлийн түнш,
Засгийн газар, хувийн хэвшилтэй хамтран АХБ улс орон
болон бүс нутгийн түвшинд уг санаачилгыг хэрэгжүүлж
байна.
Эх сурвалж: АХБ, Африкийн Хөгжлийн Банк, Олон улсын хөгжлийн газар, Дэлхийн Банк,
Японы Олон Улсын Хамтын Ажиллагааны Банк, болон Германы Хөгжлийн Банк. 2006. Дэд
бүтцийн салбарт ХДХВ/ДОХ-ын тархалтаас урьдчилан сэргийлэх зорилго бүхий Хөгжлийн
агентлагуудын хамтарсан санаачилга. Toронто.

АХБ бүтээлч түншлэлийг хөгжүүлэхийн төлөө тууштай ажилладаг. Энэ хүрээнд
эмзэг болон алслагдсан бүлгийнхэнд чиглэсэн илүү үр ашигтай хүндээ хүрсэн
механизмыг дэмжихийн тулд олон нийт, ИНБ-уудтай хамтран ажиллаж, оролцооны
аргуудыг хэрэгжүүлж байна.74
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ХДХВ-ээс урьдчилан сэргийлэх төсөл хэрэгжүүлэхэд оролцоо нэмэгдүүлэх
зөвлөлгөө
•

Төслийн бүх үе шатанд олон нийтийн оролцоо хангахa:
•
Ухуулга нөлөөлөл, чадавхи сайжруулах: ХДХВ-ийн талаар сургалт зохион байгуулж,
үйл ажиллагааг боловсруулахад бүх оролцогчид түүний дотор эмэгтэйчүүд, шилжин
суурьшигчид, хөдөлгөөнт хүн ам, ХДХВ, ДОХ-той хүмүүс эсвэл ХДХВ, ДОХ амьдралд
нь нөлөөлсөн хүмүүсийн үр ашигтай оролцоо хангах.
•
ХДХВ, ДОХ-оос урьдчилан сэргийлэх гол үйлчилгээнүүд: Мэдээлэл, сургалт,
сурталчилгааны материалыг боловсруулж туршихдаа оролцоо хангах, олон нийтийн
оролцооны аргуудыг ашиглаж зан үйлийг өөрчлөх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.
•
Судалгаа, хяналт, шинжилгээ үнэлгээ: Нутгийн олон нийтийн удирдагчдыг хамруулж,
оролцоо хангасан хяналт, шинжилгээ үнэлгээний хороо байгуулах. Олон нийтийн
удирдагч, орон нутгийн засаг захиргааны ажилтнуудаас сонгож, оролцоо хангасан
сургалт, үйл ажиллагаа явуулах чадвартай болгох. Гол оролцогч талуудтай төслийн
дунд хугацааны болон эцсийн зөвлөлдөх уулзалт хийх.

•

Иргэний нийгмийн байгууллагууд (түүний дотор төрийн бус байгууллагууд)-ын
ур чадвар, туршлагыг ашиглах: ДОХ-ын тархалтад хариу арга хэмжээ авахад дэлхий
дахинаа иргэний нийгэм гол үүрэг гүйцэтгэж байна. Олон оронд энэ чиглэлээр гол
үйлчилгээ үзүүлэгч нь ИНБ байдаг. Арвин их мэдлэг, туршлагатай учраас тэд чухал түнш
болдог. Тэдний үр ашигтай оролцоог хангахын тулд давуу тал, үйл ажиллагаа явуулж буй
газар зүйн байршлуудыг мэдэх хэрэгтэй.b

•

ХДХВ-ээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаанд жендэрийн эрх тэгш байдал,
оролцоо хангах: Дэд бүтэц, зам барилгын ажлын үед ХДХВ-ийн халдварт хамгийн их
сөргөөр өртөх эрсдэлтэй хүмүүс бол бүрэн, дунд мэргэжилтэй эрэгтэй ажилчид, тэдэнд
биеэ үнэлдэг, боловсрол багатай, хөдөөний залуу эмэгтэйчүүд юм. Иймд жендэрийн
асуудлыг ойлгон шийдвэрлэж, төсөл боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд эрсдэл ихтэй бүлгүүдийн
оролцоо хангах нь чухал ач холбогдолтой.c

 АХБ. 2010. Дэд бүтцийн салбарт ХДХВ-ээс урьдчилан сэргийлэх санаачилгууд нэвтрүүлэх практик
удирдамж. Манила. х. 42. Хавсралт 3. www.adb.org/documents/guidelines/harmonizing-hiv-preventiongms/harmonizing-hiv-prevention-gms.pdf
b
 НҮБ-ын ДОХ-ын нэгдсэн хөтөлбөр. Иргэний нийгмийн түншлэл. www.unaids.org/en/Partnerships/
Civil+society/default.asp
c
 АХБ. 2009. Жендэр, ХДХВ, дэд бүтцийн үйл ажиллагааг уялдуулах. АХБ-ны санхүүжүүлсэн тээврийн
төслүүдээс сонгож, сургамжуудыг танилцуулав. Манила.
a

АХБ-ны үйл ажиллагаанд оролцох — Туршлага, нөөц бололцоо
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ХДХВ, ДОХ-ын асуудлыг шийдвэрлэхэд АХБ оролцоо хангасан жишээнүүдийг дор
дурьдав:
ХДХВ, ДОХ-ын асуудлыг шийдвэрлэхэд АХБ Иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран
ажилласан жишээнүүд
Үүрэг роль

Жишээ

Судалгаа

АХБ-ны санхүүжилтээр Вьетнам улсад хувийн судалгааны хүрээлэн ХДХВ, бэлгийн замаар
дамжих халдварын талаарх боомтын ажилчид, завьчид, зам, гүүрийн барилгын ажилчдын
мэдлэг, хандлага, дадал, зуршлыг судлав. Судалгааны дүнг Тээврийн яамны ХДХВ-ийн
талаарх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулахад ашиглав.a

ХДХВ, ДОХ-ын
талаарх сургалт,
үйлчилгээ

Монгол улсад АХБ сургалтын үйл ажиллагааг боловсруулж, хэрэгжүүлэхдээ тус улсын төрийн
бус байгууллага болох ДОХ-той тэмцэх үндэсний сантай хамтран ажиллаж, олон улсын
томоохон ТББ болох Мари Стопс Интернэшнл бэлгэвчээр хангах нийгмийн маркетингийн
үйлчилгээг нэг аймагт үзүүлэв.b

Мэдлэг
дээшлүүлж, олон
нийтийг дайчлах

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Юннан мужид олон улсын ТББ болох Хүмүүсээс
хүмүүст хүмүүнлэгийн байгууллага орон нутгийн төслийн залуу ажилтнуудыг эрчимжүүлсэн
сургалт зохион байгуулах, зөвлөгөө өгөх, хүмүүсийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, орон нутгийн
идэвхтэнүүдийг дайчлахад сургаж, ХДХВ-ийн тархалт ихтэй бүс нутгуудад уг вирүсийн
тархалтын эсрэг тэмцэхэд олон нийтийг дайчлав.c

АХБ. 2008. Меконгт ХДХВ-ээс урьдчилан сэргийлэх дэд бүтцийн төсөлд зориулсан бүсийн техник туслалцаа. Манила.
АХБ. 2004. Бүс нутгийн авто замын хөгжлийн төсөлд зориулж Монгол улсад олгосон зээл. Манила.
c
 АХБ. 2006. Ази, Номхон далайн бүс нутагт ХДХВ, ДОХ-той тэмцэх дэд төсөл: Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын орон нутаг дахь ХДХВ,
ДОХ-оос урьдилан сэргийлэх тогтвортой сүлжээ. Манила.
a
b

ХДХВ, ДОХ болон оролцооны арга хэрэгслэл
АХБ төслийн түншүүдтэйгээ хамтран оролцооны нэлээд хэдэн арга хэрэгслэл
боловсруулсан. Холбогдох хэрэгслэлийг энд дурдсан бөгөөд энэ бүгдийг
интернэтээс татаж авах боломжтой:
–– АХБ-ны цахим хуудас
www.adb.org/gms/hIv-Prevention-Infrastructure-Sector/default.asp
–– Меконг мужийн ХДХВ, дэд бүтцийн цахим хуудас (АХБ, Олон улсын
шилжилт хөдөлгөөний байгууллага) www.hivinfrastructure.info/index.php
–– Ази, Номхон далайн ХДХВ, ДОХ-ын мэдээллийн төв (НҮБ-ын ДОХ-ын
хөтөлбөр, НҮБ-ын хүүхдийн сан, ДЭМБ, АХБ) www.aidsdatahub.org/
–– НҮБ-ын ДОХ-ын хөтөлбөр (ХОСБ-ийн хүрээнд АХБ НҮБ-ын ДОХын хөтөлбөртэй нягт хамтран ажилладаг) www.unaids.org and http://
unaidstoday.org/?tag=civil-soc
Энэхүү зааварт хавсаргасан холбогдох материалуудын жагсаалтад гадны
байгууллагуудын боловсруулсан өөр олон арга хэрэгслэлийг дурдав.
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ХДХВ, ДОХ ба оролцооны талаарх АХБ-ны арга хэрэгслэл
Арга хэрэгслэл

Тайлбар

Дэд бүтцийн салбарт ХДХВээс урьдчилан сэргийлэх
санаачилга нэвтрүүлэх практик
удирдамжa

Энэ зааварт хөгжлийн гол түншүүдийн боловсруулсан дэд бүтцийн салбарт ХДХВ-ээс
урьдчилан сэргийлэх цогц аргыг тайлбарладаг. Энэ нь “төслийн бүх үе шатанд (боловсруулах,
хэрэгжүүлэх, хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийх, барилгын ажил дууссаны дараах үе шат) олон
нийтийн оролцоо, ялангуяа эмэгтэйчүүд, шилжин суурьшигчид, хөдөлгөөнт хүн ам, ХДХВтэй хүмүүс (аль боломжтой зохистой газар)-ийн оролцоо хангах” гол зарчимтай. Энд мөн
оролцооны аргыг ашиглан ХДХВ-ээс урьдчилан сэргийлэх багцын үндсэн элементүүдийг
тайлбарлав.

Амьдралын төлөө, хайрын
хамт: Зам барилгын ажил,
төсөлд сөргөөр өртөж буй олон
нийтийг ХДХВ-ээс урьдчилан
сэргийлэх, аюул эрсдэлгүй
шилжин суурьшихад зориулсан
сургалтын хэрэгслэлb

Энэ хэрэгслэл нь зам барилгын ажилчид, нутгийн олон нийт, зугаа цэнгээний газар гэсэн
зорилтот бүлэг тус бүрт чиглэсэн үйл ажиллагаа бүхий харилцан мэдээлэл солилцдог
сургалтын таван модулиас бүрддэг. Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн талаарх үндсэн мэдээлэл;
бэлгийн замын өвчин түүний дотор ХДХВ, ДОХ-ын талаарх мэдээлэл; харилцаа; эрсдэлт зан
үйлийг бууруулах, ХДХВ-тэй хүнтэй амьдрах харилцаа сэдвээр сургалт явуулдаг. Энэ нь мөн
сургалтуудад зориулсан хяналт, шинжилгээ үнэлгээний арга хэрэгслэлтэй.

АХБ, зам ба ХДХВ/ДОХ:
Тээврийн салбарын лавлагааc

АХБ-ны ажилтнууд болон бусад хүмүүсийг тээврийн салбарт ХДХВ-ийн талаар илүү үр
ашигтай хөтөлбөр боловсруулахад энэ лавлагаа тус болдог. Үүнд гол асуудлуудын талаарх
ерөнхий мэдээлэл, АХБ-ны төслийн үе шатуудад (тухайлбал, иргэний нийгэмтэй хамтран
ажиллах боломжийг эрэлхийлэх) ХДХВ, ДОХ-ын асуудлуудыг хэрхэн тусгахыг тайлбарлаж,
АХБ-ны төслийн загвар ба мониторингийн хүрээ болон төслийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг жишээ
болгон дурьдав.

Аюулгүй байдлыг сайжруулах:
Дэд бүтцийн салбарт эрүүл
мэнд, аюулгүй байдал хангах
гарын авлагаd

Төслийн менежер, хөдөлмөр эрүүл ахуй ба аюулгүй ажиллагааны мэргэжилтэн, зам барилгын
талбар дээр ажиллаж буй эрүүл мэндийн ажилтнууд болон ажлын талбар дээр ажилчдын
эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хариуцсан бусад менежерүүдэд зориулсан ХДХВ-ээс урьдчилан
сэргийлэх арга хэрэгслэл, ур чадварын талаар энэ гарын авлагад тайлбарлав. Ингэхдээ ХДХВийн талаарх анхан шатны мэдээлэл, ажлын байранд ХДХВ, ДОХ-оос урьдчилан сэргийлэх
алхмуудыг (баг бүрдүүлэх, шуурхай үнэлгээ, төлөвлөлт, ажлын байран дээр ХДХВ-ээс
урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа, хяналт, шинжилгээ үнэлгээ) тайлбарлав.

Олон нийтийн амьдрах
ухааны арга хэрэгслэл. ДОХын асуудлыг шийдвэрлэх
ордынхонe

ДОХ-ын асуудлыг шийдвэрлэх ордынхон хэмээх энэхүү байгууллага нь чиглүүлэгч нарын
байгууллага бөгөөд тэд олон нийтийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, олон нийтийг давуу талаа
ашиглан төсөлд өөриймсөг хандах хандлагаа бэхжүүлэхэд тусалдаг. Үүнийг олон нийтийн
амьдрах ухааныг сайжруулах үйл явцын хүрээнд хэрэгжүүлдэг. Чиглүүлэгч баг нь дараах 5
алхам бүрт идэвхитэй хамтран ажиллаж, цогц арга хэрэгслэлээр олон нийтийг дэмждэг. Таван
алхам:
1. Бид хаана хүрэхийг хүсч байна? (Арга: Мөрөөдөл)
2. Бид одоо хаана байна? (Арга: Өөрийн үнэлгээ)
3. Хүссэн газраа хэрхэн хүрэх вэ? (Арга: Үйл ажиллагааны төлөвлөлт)
4. Бид ахиц гаргаж байна уу? (Арга: Өөрчлөлтийг өөрсдөө хэмжих)
5. Бид сурч, сурсанаа хуваалцдаг (Арга: Үе тэнгийнхэндээ туслах, мэдлэгийн үзэсгэлэн, г.м.)
АХБ-ны санхүүжилтээр тус байгууллага Камбож, Энэтхэг, Индонез, Филиппин, Папуа
Шинэ Гвиней, Тайландад төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажиллав. Тэд уг ТББ-ын
ажилтнуудад ДОХ-ын асуудлыг шийдвэрлэх үйл явц болон түүнийг олон нийттэй ажиллахдаа
хэрхэн өөрчилж, ашиглахыг заав.

Жендэр, ХДХВ, дэд бүтцийн
үйл ажиллагааг уялдуулах.
АХБ-аас санхүүжүүлсэн
тээврийн төслүүдээс сонгож,
сургамжуудыг танилцуулавf

Жендэрийн асуудлыг төслийн загвар, төслийн цар хүрээг тодорхойлох түншлэл, болон
чанарын үйл ажиллагаанд хэрхэн тусгаж, хяналт, шинжилгээ үнэлгээг сайжруулахыг энэ
зааварт тайлбарлав. Энэ нь зам барилгын ажлын өмнө болон дараа нь, бас зам барилгын
ажлын үед анхаарах асуудлуудыг зөвлөдөг.

 АХБ. 2010. Дэд бүтцийн салбарт ХДХВ-ээс урьдчилан сэргийлэх санаачилгууд нэвтрүүлэх практик удирдамж. Манила (Австралийн
тусламжийн байгууллага, FhI, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага, Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллага, ЖАЙКА, JUNIMA,
Sida, ЮНЕСКО, АНУ-ын тусламжийн байгууллага болон Дэлхийн Банктай хамтран боловсруулав).
b
 АХБ, Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллага. 2009. Амьдралын төлөө, хайрын хамт: Зам барилгын ажил, төсөлд сөргөөр өртөж
буй олон нийтийг ХДХВ-ээс урьдчилан сэргийлэх, аюулгүй шилжин суурьшихад зориулсан сургалтын хэрэгслэл. Манила.
c
АХБ. 2008. АХБ, Зам ба ХДХВ/ДОХ. Тээврийн салбарт зориулсан лавлагаа. Манила.
d
 АХБ, MSI, Баалонг эрүүл мэнд ба аюулгүй ажиллагааны төсөл. 2008. Аюулгүй байдлыг сайжруулах.Дэд бүтцийн салбарт эрүүл мэнд,
аюулгүй байдал хангах гарын авлага. Манила.
e
ДОХ-ын асуудлыг шийдвэрлэх ордынхон. www.communitylifecompetence.org/en/94-resources
f
 АХБ. 2009. Жендэр, ХДХВ, дэд бүтцийн үйл ажиллагааг уялдуулах. АХБ-аас санхүүжүүлсэн тээврийн төслүүдээс сонгож, сургамжуудыг
танилцуулав. Манила.
a

5. Дэд бүтэц – Ус ба ариун цэвэр
Ус, ариун цэвэр ба оролцоо
Стратеги 2020-д үйл ажиллагааны гол салбараар тодорхойлсон дэд бүтцийн
салбарын нэг чиглэл нь ус ба ариун цэвэр юм. АХБ-ны “Бүх нийтийг усаар хангах
бодлого” (2001) нь усны нөөцийг удирдаж, бүх түвшинд ус сувгийн үйлчилгээ
үзүүлэхэд оролцоо хангаж, төр засаг, хувийн хэвшил, ТББ, олон нийтийн хоорондын
түншлэлийг идэвхитэй дэмждэг.75 Энэ үйл ажиллагааг 2008 онд баталсан Стратеги
2020-ын хүрээнд Эрүүл мэндийн хүртээмж үр дүнг сайжруулах үйл ажиллагааны
төлөвлөгөөгөөр дэмждэг бөгөөд уг төлөвлөгөө нь дэд бүтцийн үйл ажиллагаа
ялангуяа ус ба ариун цэврийг хангах замаар эрүүл мэндийн үр дүнг дэмжих
түншлэлийг эн тэргүүнд чухалчилдаг.76 Дараах зөвлөгөөг хот, хөдөөгийн нөхцөлд
ашигладаг боловч ус ба ариун цэврийн салбарт хот хөдөөд өөр өөр аргуудыг
хэрэглэдэг учир хот, хөдөөгийн усан хангамжинд оролцоо хангах явдлыг тус тусад
нь тайлбарлав.
Хот, хөдөөгийн ус ба ариун цэврийн төслүүдэд оролцоо нэмэгдүүлэх зөвлөгөө
Төсөл боловсруулах
•

Оролцоо хангасан зөвлөлгөө, үнэлгээ хийх: Олон нийт оролцогчидтой үр ашигтай зөвлөлдөж, оролцоо
хангасан үнэлгээний арга техникийг ашиглах нь төслийн хэрэгжилтэд оролцоог бэхжүүлж, төслийн үйл
ажиллагаа нь үр шим хүртэгчдийн хэрэгцээг хангахач холбогдолтой (Арга хэрэгслэл 1 болон 3-ыг үзнэ үү).
Хот суурин газруудад зориулж АХБ оролцоо хангасан хотын ус сувгийн үйлчилгээний үнэлгээний загвар
удирдамжийг боловсруулав. Оролцоо хангасан үнэлгээний аргачлал нь хот, хөдөөд чухал ач холбогдолтой
хэрэгслэл юм (Олон нийтийн ус сувгийн үйлчилгээ, эрүүл мэндийн асуудлуудыг шийдвэрлэх нь, Индонез
гэсэн хэсгийг үзнэ үү).

Төслийн хэрэгжилт Төсөл хэрэгжүүлэх
•

•

Нутгийн олон нийтэд түшиглэсэн байгууллага (ОНТБ), тухайлбал, ус хэрэглэгчдийн бүлгүүд
байгуулж, дэмжих: Олон нийтийг төсөлд өөриймсөг хандаж, оролцуулахын тулд олон нийтэд түшиглэсэн
байгууллагуудыг хамруулах. Тэд олон нийтийг төлөөлж үйлчилгээ үзүүлэгчдэд хандах, үйлчилгээний
хүртээмж, чанарыг хянах, эсвэл үйлчилгээг өөрсдөө удирдаж үзүүлэх гээд төрөл бүрийн үүрэг гүйцэтгэдэг.
Эрүүл ахуй, ариун цэврийн салбарт олон нийтийг дайчилж, сургалт явуулах: Төслийн үр нөлөөг
нэмэгдүүлэхийн тулд бие засах газар, ариун цэврийн систем суурилуулах “техник хэрэгслэл”-ийн эрэлт
хэрэгцээг бий болгох, түүнийг сургалт зэрэг хөтөлбөрийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдтэй уялдуулж, нэгтгэх. Бие
засах газар, ариун цэврийн систем суурилуулах “биет” ажлуудын үр нөлөөг ихэсгэхийн тулд сургалт,
хэрэгцээг тодорхойлох гэх мэт “зөөлөн” ажлуудтай хавсаргах хэрэгтэй. Мөн ариун цэврийн байгууламжийн
ач холбогдол, хэрхэн хэрэглэх, гараа угаах, ус зөв зохистой ашиглах, хадгалах, бохир усыг зөв зохистой
зайлуулах зэрэг хувийн эрүүл ахуйн зан үйлийн ач холбогдлыг олон нийтэд ойлгуулах хэрэгтэй. Үүний
тулд сургуулиудад сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс, хүүхдүүдэд зориулж орон
нутагт нь сургалт зохион байгуулах, зурагт хуудас бусад материал боловсруулах зэрэг ажлууд хийж болно.
Эрүүл ахуй, ариун цэврийн өөрчлөлтөд оролцоо хангах нь үр ашигтай аргачлал юм (Олон нийтийн ус
сувгийн үйлчилгээ, эрүүл мэндийн асуудлыг шийдвэрлэх нь, Индонез гэсэн хэсгийг үзнэ үү).
Эх сурвалж: АХБ. Загвар удирдамж. Хотын ус сувгийн үйлчилгээний үнэлгээ. www.adb.org/water/tools/City-waterAssessments.asp
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–– Хөдөө орон нутгийн Ус хангамж (ба ариун цэвэр)
Хөдөө орон нутгийн ус хангамж, ариун цэврийн салбарт АХБ олон нийт төвтэй
арга боловсруулаад байна. Энэ нь төслийн үр шим хүртэгчдийн тодорхойлсон
хэрэгцээнд тулгуурласан, эрэлт хэрэгцээг хангахад чиглэсэн арга юм. Энэ арга
хэрэгслэлийн хүрээнд төслийн үр шим хүртэгчид төсөл боловсруулахаас эхлээд
хэрэгжүүлэх, үнэлэх хүртэл төслийн бүх үе шатанд оролцдог. Хот суурин газруудад
ихэвчлэн ус сувгийг хариуцсан албан ёсны үйлчилгээ үзүүлэгч байдаг бол хөдөөд
олон нийт өөрсдөө уг системийг ажиллуулж, засварладаг. Төслийн үр шим
хүртэгч өрх бүрийг төлөөлсөн бүлэг хүмүүсээс бүрдсэн Олон нийтэд түшиглэсэн
байгууллага (ихэвчлэн төслийн үр шим хүртэгчдийн нийгэмлэг, хөдөөгийн ажил
үйлчилгээ, ариун цэврийн нийгэмлэг эсвэл ус хэрэглэгчдийн бүлэг гэсэн нэртэй)ыг байгуулах замаар олон нийтийн оролцоог албан ёсны зохион байгуулалтанд
оруулдаг.77
Төслийн үр шим хүртэгчид олон нийтэд түшиглэсэн байгууллагаар дамжуулан:
•
•
•
•
•
•

ус хангамж, ариун цэврийн технологио сонгодог (өрхүүдийг холбох, олон нийтийн
дунд хэд хэдэн крант суурилуулах, гар шахуурга бүхий худаг гаргах, г.м.);
боломжийн төлбөртэй, хүссэн түвшнийхээ үйлчилгээг авдаг;
төслийн төлөвлөлт, боловсруулалтад идэвхитэй үүрэг гүйцэтгэдэг;
төсөлд цаг хугацаа, хүч хөдөлмөрөө зарцуулж, материаллаг хандив өгдөг;
тогтвортой байдлыг хангахын тулд уг системийг ажиллуулж, засдаг; мөн
эрүүл ахуй, ариун цэврийн зан үйлийг өөрчлөх үйл ажиллагааг боловсруулдаг.
Хөдөөгийн усан хангамж, ариун цэврийн салбарт олон нийт төвтэй аргыг
хэрэгжүүлэх нь, Шри Ланка (Оролцооны арга хэрэгслэл: түншлэл; цар хүрээ: их)
Шри Ланкад 1980-аад оноос хойш усны томоохон ханган нийлүүлэгчид чиглэсэн АХБ-ны усны
төсөл амжилт багатайхан хэрэгжиж байв. 1999 онд эхэлсэн гурав дахь төслөөр олон нийт
төвтэй шинэ аргыг нэвтрүүлсэн юм. Энэ нь зүй зохисгүй үйл ажиллагаанаас зайлсхийж, төсөлд
өөриймсөг хандах хандлага, тогтвортой байдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд орон нутгийн оролцоо,
мэдлэгийг ашиглахад голлон анхаарав. Засгийн газар төсөл хэрэгжүүлэгч байснаа чиглүүлэгч
болон хувирч, олон нийт төслийн үр шимийг идэвхигүй хүртэгчид байснаа идэвхитэй
оролцогч болон өөрчлөгдсөн юм. Ус хэрэглэгчдийн бүлгүүдийг иргэний нийгмийн байгууллага
түншүүдийн дэмжлэгтэйгээр байгуулж, тэд олон нийтийн хүсч буй үйлчилгээ, үнэ тарифыг
тогтоох, байгууламжийг барьж ажиллуулах, ингэхдээ байгууллага, хүмүүсийг гэрээгээр авч
ажиллуулах, удирдах зөвлөлдөх уулзалтуудыг зохион байгуулав. Орон нутгийн засаг захиргаа
техникийн дэмжлэг, тусламж үзүүлж, ус хэрэглэгчдийн бүлгүүд олон нийтээс хандив (зардлын
20%-ийг бэлэн мөнгө, ажил хөдөлмөрөөр гаргах) цуглуулж, орлого олох үйл ажиллагаанд
зориулж жижиг сан ажиллуулсанаар орлого олж, усан хангамжинд холбогдоход нь ядууст
туслав. Ус авах нь ихэвчлэн эмэгтэйчүүдийн ажил байдаг. Иймд эмэгтэйчүүдийг оролцуулж,
шийдвэр гаргах нь төслийг амжилтанд хүрэхэд чухал ач холбогдолтой байв. Эмэгтэйчүүд эрүүл
ахуйн сургалтуудыг онцгойлон дэмжиж, чиглүүлэгчдийн тусламжтайгаар сургуулийн өмнөх
насны болон бага сургуулийн хүүхдүүдэд эрүүл ахуйн хичээл заав. Татаасаар санхүүждэг бие
засах газрууд мөн олон нийтийн байгууламжуудыг дэмжиж, ихэвчлэн эмэгтэйчүүд энэ ажлыг
удирдан зохион байгуулав.
Эх сурвалж: АХБ. 1999. Усан хангамж, ариун цэврийн салбарын 3 дахь төсөлд зориулж Шри Ланкад
олгосон зээл. Төсөл. Манила; http://www.adb.org/water/actions/SRI/thirdwater-supply.asp and http://www.
adb.org/participation/toolkit-water-sanitation-project.asp
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Олон нийтийн ус сувгийн үйлчилгээ, эрүүл мэндийн асуудлуудыг шийдвэрлэх нь,
Индонез (Оролцооны арга хэрэгслэл: түншлэл; цар хүрээ: их)
Хөдөө орон нутагт олон нийтийн удирдлага бүхий ус, ариун цэврийн дэд бүтцийг хөгжүүлж, сайжруулах
зорилгоор Индонезид олон нийт төвтэй аргыг ашиглан эрүүл ахуйг сайжруулах хүрээг батлав. Энэхүү цогц
аргаар ариун цэврийн байгууламжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхдээ суулгалт өвчнийг бууруулах институцийг
дэмжиж, эрүүл ахуйг сурталчилсан юм. Энэ хүрээнд мөн ариун цэвэр эрүүл ахуйн зан үйлийг өөрчилж, усаар
дамжих халдварыг бууруулах эрүүл мэндийн аянуудыг зохион байгуулав. Ус, ариун цэврийн хөтөлбөрөөс
боловсруулсан оролцоо хангасан үнэлгээний арга, оролцоо хангасан эрүүл ахуй, ариун цэврийн өөрчлөлтийн
арга болон Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хүүхдийн сангийн ариун цэврийн үндсэн багцыг энэ төсөлд
ашиглав (Ус, ариун цэврийн оролцооны арга хэрэгслэлийг үзнэ үү). Зан үйлийг өөрчлөх үйл ажиллагааны
хүрээнд сургуулийн эрүүл мэнд, ариун цэврийн хөтөлбөр, шашны байгууллагуудад эрүүл ахуйг сурталчлах,
олон нийтийн эрүүл ахуйн хөтөлбөр, мөн гэрийн аргаар ус цэвэршүүлж, хадгалах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэв.
Эдгээр үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ жендэр болон уугуул иргэдийн хэл, соёлыг харгалзаж үзэв.
Эх сурвалж: АХБ. 2005. Олон нийтийн ус сувгийн үйлчилгээ, эрүүл мэндийн төсөлд зориулж Индонезид өгсөн зээл,
буцалтгүй тусламж. Манила.

Олон нийтийн үр ашигтай оролцоо хангахад цаг хугацаа их шаардагддаг ч энэ нь
төслийн тогтвортой байдал, үр нөлөөг сайжруулдаг болох нь олон нийт төвтэй
аргаар нотлогдов. Олон нийт төлөвлөгөөгөө амжилттай хэрэгжүүлсэнээрээ
бахархаж, ус, ариун цэврийн байгууламжийн хүртээмж нэмэгдсэнээр эрүүл мэнд
сайжирч, олон нийт орлого олох, хүүхдээ асрах болон өөр бусад зүйл хийх цаг
завтай болов. Зарим хүмүүс бүр ус сувгийн системээ сайжруулсан байна.

–– Хотын ус суваг (ба ариун цэвэр)
Хот суурин газруудад ихэвчлэн албан байгууллагууд ус сувгийн үйлчилгээ үзүүлдэг.
Тухайлбал, Филиппинд Манила хотын усны удирдах газар, Энэтхэгт Банглор
хотын ус хангамж, ус сувгийн удирдах газар үйлчилгээ үзүүлдэг. Хэдийгээр энэ нь
монополь үйлчилгээ боловч иргэний нийгмийн оролцоо хангах боломжтой. Эхлээд
үнэлгээ хийхдээ оролцоо хангана. Хотын ус сувгийн үйлчилгээг үнэлэх АХБ-ны
загвар удирдамжинд зааснаар ус сувгийн үйлчилгээнд хөрөнгө оруулалт хийхэд
шаардлагатай мэдээ, мэдээллийг олж авахын тулд албан (ус сувгийн байгууллага,
хувийн жижиг ус сувгийн үйлчилгээ үзүүлэгчид, хэрэглэгчид) болон албан бус
зах зээл (усны худалдаачид, савласан ус ханган нийлүүлэгчид, хэрэглэгчид)-ийг
судлаж, судалгаанд оролцооны аргыг хэрэглэдэг.78 Оролцогчидтой зөвлөлдсөнөөр
хотын ядуучуудын хэрэгцээг олж мэдэж, үйлчилгээ авч чадахгүй байгаа хамгийн
эмзэг бүлгийнхэнд төслийн хүрээнд хэрхэн дэмжлэг үзүүлэх боломжтойг
тодорхойлдог. Энэ хүрээнд тухайлбал:
•
•

зорилтот бүлгүүдэд татаас (тухайлбал, чинээлэг хэрэглэгчдэд арай өндөр
төлбөртэй үйлчилж, олсон ашгийг ядуу хэрэглэгчдэд хямд үнээр үйлчлэхэд
татаас болгон ашиглах) өгч,
нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний тодорхой газруудтай гэрээ байгуулж, бага
орлоготой бүсүүдэд үйлчилгээ үзүүлж болно.

Үнэ тариф тогтоох, өөрчлөх зохицуулалт хийж, ус сувгийн монополь үйлчилгээг
хянахад оролцогчид чухал үүрэгтэй. Цаашид үйл ажиллагааны гол шалгуур
үзүүлэлтүүдийг хэлэлцэж, тохирох замаар үйлчлүүлэгчид болон/эсвэл иргэний
нийгэм, үйлчилгээ үзүүлэгчид түншлэлийн үр ашгаа нэмэгдүүлдэг. Ингэснээр ус
сувгийн үйлчилгээний газар (тухайлбал, үйлчилгээний хүртээмж, үнийн түвшин)
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болон үйлчлүүлэгчид болон/эсвэл иргэний нийгэм (тухайлбал, тохирсон тарифаар
төлбөрөө хугацаанд нь төлөх, үйлчилгээг хянах) үйл ажиллагааны үүргээ улам
сайн ухамсарладаг.
Хотын ядуу иргэд ус сувгийн системд холбогдоогүй тохиолдолд тэднийг ус
сувгийн жижиг сүлжээгээр холбодог. Ийм сүлжээг заримдаа хөдөө орон нутагт
суурилуулдаг ч хөдөөд ус сувгийн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллага байдаггүй,
хүн ам, өрхийн нягтаршил бага (өрхүүдийг ус сувгаар холбох нь эдийн засгийн
хувьд алдагдалтай) учраас дээр тайлбарласан олон нийт төвтэй арга нь илүү
тохиромжтой. Ус сувгийн бага оврын сүлжээний бүх үе шатанд оролцоо хангах
боломжтойг дор тайлбарлав. АХБ энэ төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэрэгслэлтэй.
Ус суваг: Ядууст ус түгээх нь төслийг АХБ-ны цахим хуудаснаас үзэж болно.79
1. Эхний үе шат: Энэ үе шатанд төслийн үр шим хүртэх зорилтот бүлгүүдийг
тодорхойлж, төслийг дэмжиж, хариуцах тэдний эрмэлзлэлийг тодорхойлно.
Засгийн газар эсвэл oлон нийт үүнийг санаачилж болно. Аль аль тал нь бүх
оролцогч түүний дотор иргэний нийгмийн оролцоо хангахыг зорьж ажиллана.
Төсөл хэрэгжүүлж эхлэхийн өмнө бүх гол оролцогч тал тохиролцоонд хүрсэн
байх хэрэгтэй.
2. Бизнесийн загвар, хэрэгслэл: ИНБ-ууд бизнесийн төрөл бүрийн загвараар
оролцож болно. Ус сувгийн үйлчилгээ үзүүлэгч гол байгууллага олон
нийтэд түшиглэсэн байгууллагатай гэрээ байгуулж, ОНТБ нь усны төлбөр
тооцоог хариуцаж өрхүүдээс усны төлбөр хурааж болно. ТББ эсвэл олон
нийтэд тулгуурласан байгууллага нь (тухайлбал, усны хоршоолол эсвэл ус
хэрэглэгчдийн нийгэмлэгүүд) өөрөө бага хэмжээнд ус хангамжийн үйлчилгээ
үзүүлж болно.
3. Санхүүжилт: Филиппин, Энэтхэг, Индонези улсад туршилтаар хэрэгжүүлсэн
төслүүдээс үзвэл ядуучууд ус сувгийн үйлчилгээнд төлбөртэй хамрагдах
чадавхи, хүсэлтэй байдаг.
4. Тогтвортой байдал ба зохистой арга хэмжээ: Засгийн газар, иргэний
нийгмийн үр ашигтай түншлэлийн үр дүнд төсөл амжилттай хэрэгжиж, үйл
ажиллагаа нь тогтворждог. Олон нийтэд суурилсан байгууллага нь төсөлд
нутгийн иргэдийг дайчлан зохион байгуулж, ядууст үйлчилгээг хүргэж,
үйлчилгээний тогтвортой байдлыг хангадаг. Тэд мөн техник тоног төхөөрөмж
ажиллуулах, засвар үйлчилгээ хийх, эсвэл арилжааны үйл ажиллагаанд
оролцож болно. Тэдний үүрэг төслийн зохицуулалт, бизнесийн загвараас
хамаардаг.
5. Зохицуулалтын арга хэмжээ: Эрх зүй, эрүүл мэнд, үйл ажиллагааны
бүх шаардлагыг хангахад хариуцлагын механизм хэрэгтэй. Олон нийтэд
түшиглэсэн байгууллага олон нийтийг төлөөлж хянан шалгагчийн үүрэг
гүйцэтгэж болно.
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Ус сувгийн жижиг сүлжээн дэх оролцоо, Метро Манила, Филиппин улс
(Оролцооны арга хэрэгслэл: түншлэл; цар хүрээ: их)
АХБ ус сувгийн жижиг сүлжээний төслийг Филиппин, Вьетнам, Энэтхэг улсад 2005–2008 онд туршилтаар
хэрэгжүүлэв. Метро Манилад хоёр төсөл хэрэгжүүлсэн юм. Баруун бүсэд төслийн үр шим хүртэгчид нь
байшин эзэмшигчдийн 6 нийгэмлэг байлаа. Нийгэмлэг тус бүр олон нийтэд түшиглэсэн байгууллага байгуулж,
эдгээр 6 ОНТБ-ын төлөөллөөс бүрдсэн нэг ОНТБ байгуулагдав. Тус ОНТБ нь ус сувгийн жижиг сүлжээг төрийн
бус байгууллагад хариуцуулахыг зөвлөсөн юм. Зүүн бүсэд нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний газар ус сувгийн
жижиг сүлжээ ажиллуулж, байшин эзэмшигчдийн нийгэмлэгүүд ОНТБ байгуулж, уг байгууллага хэрэглэгчидтэй
төлбөр тооцоо хийх, өрхүүдээс төлбөр цуглуулах ажлыг хийдэг болов. Энэ хоёр тохиолдлын аль алинд нь
олон нийтийг үйл ажиллагаанд хамруулахдаа олон нийтэд тулгуурласан байгууллагуудыг ашиглаад зогсохгүй
төслийн үр шим хүртэгчид, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний газар, банк, эдийн засгийн зохицуулах газартай
хийсэн бүх хэлэлцүүлэгт тэд олон нийтийг төлөөлөн оролцож, нийтэд мэдээлэл түгээж байсан юм.
Эх сурвалж: АХБ. 2005. Ус сувгийн жижиг сүлжээний туршилтын төслийг хэрэгжүүлэхэд үзүүлсэн бүсийн техник
туслалцаа. Манила.

Ус, ариун цэвэр ба оролцооны арга хэрэгслэл
АХБ-ны төслүүдийн хүрээнд ус ба ариун цэвэрт оролцоо дэмжих үр ашигтай арга
хэрэгслэлийг боловсруулав.
Ус ба ариун цэврийн салбарт оролцоо хангах АХБ-ны арга хэрэгслэл
Арга хэрэгслэл

Тайлбар

Ус суваг. Ядууст ус
түгээх нь. Ус сувгийн
жижиг сүлжээнд хөрөнгө
оруулах ньa

Ус сувгийн жижиг сүлжээний төсөл хэрэгжүүлж буй иргэний нийгэм, нийтийн аж
ахуйн үйлчилгээний газар, хөгжлийн агентлаг болон Засгийн газарт зориулж энэ
арга хэрэгслэлийг боловсруулав. Энэ хэрэгслэл нь төслийн бүх гол бүрэлдэхүүн
хэсэг (төслийн судалгаа, бизнесийн загвар, санхүүжилт, тогтвортой байдал, зохистой
арга хэмжээнүүд болон зохицуулалтын арга хэмжээнүүд) мөн кэйс судалгаа, загвар
удирдамж, гэрээ, зохицуулалтын удирдамжийг хамарсан модулиудтай. Энэ арга
хэрэгслэлд олон нийт, иргэний нийгмийн оролцооны ач холбогдол, оролцоо хангах
тусгай боломжийг тайлбарлав.

Хотын ус сувгийн
үйлчилгээг үнэлэх загвар
удирдамжb

Хотод хийх загвар үнэлгээний хүрээг энэ удирдамжид тодорхойлов. Энэ нь иргэний
нийгмийн оролцоог онцгойлон дэмжиж, оролцогчидтой хийх зөвлөгөө, оролцоог
чиглүүлдэг.

Загвар удирдамж. Ус
сувгийн хувийн жижиг
сүлжээнүүдэд зориулавc

Бага хэмжээний үйлчилгээ үзүүлэгчид (түүний дотор олон нийтэд түшиглэсэн
байгууллагууд)-ийг төрийн болон хувийн хэвшлийн зээлийн загварт хамруулах
хүрээг энэ удирдамжинд тодорхойлов. Сүлжээний операторыг томилох 5 алхам
байдаг. Үүнд, хэрэглэгчдэд түргэвчилсэн судалгаа хийх замаар оролцоо хангах,
зорилтот олон нийт, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний газар, үйлчилгээ үзүүлэгчид,
орон нутгийн засаг захиргаа, ТББ болон бусадтай зөвлөлдөх аргууд орно.

Тонле Сапт тогтвортой
хөгжил дэмжих
мэдээллийн бүлгийн
чиглүүлэгчдэд зориулсан
зааварd

Мэдээллийн бүлэг гэдэг бол олон нийт, нийгэм болон өөрсдийн тулгамдсан
асуудлуудыг мэдээлж, хэлэлцэхээр тогтмол уулздаг бүлэг хүмүүс юм. Энэ бол
хэлэлцсэн асуудлуудыг шийдвэрлэх үйл ажиллагааг дэмжихэд олон нийтийг
дайчлах аргачлал. Энэ нь мэдээллийн дугуйланд зориулсан ерөнхий заавар бөгөөд
үүнийг ус ба ариун цэвэр, холбогдох эрүүл ахуй, эрүүл мэндийн салбаруудад
ашиглах боломжтой.

 АХБ. 2008. Ус сувагт. Ядууст ус түгээх нь. Ус сувгийн жижиг сүлжээнд хөрөнгө оруулах нь. Манила.
www.adb.org/Documents/Books/water-Pipeline/default.asp
b
АХБ. Хотын ус сувгийн үйлчилгээг үнэлэх загвар удирдамж. www.adb.org/water/tools/City-water-Assessments.asp
c
АХБ. Ус сувгийн хувийн жижиг сүлжээг хамруулах загвар удирдамж. www.adb.org/water/tools/ToR-SSPwP.asp
d
 Амьдарч, суралц: байгаль орчны боловсрол. 2004. (Усны үр ашигтай менежментийн бодлого, арга хэлбэрийг дэмжих ТА-6123-ын хүрээнд
АХБ-нд зориулан бэлтгэв). Тонле Сапт тогтвортой хөгжлийг дэмжих мэдээллийн бүлгийн чиглүүлэгчдэд зориулсан заавар. Пном Пен.
www.livelearn.org/resources/manuals/lC%20Facilitators%20Guide%20Tonle%20Sap.pdf
a
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Ус, ариун цэврийн салбарт оролцоог дэмжих олон нэмэлт зааврыг байгууллагууд
боловсруулсан. Тэдний заримыг холбогдох материалуудын жагсаалтад дурдав.
Энэ чиглэлээр онцгой үр ашигтай мэдээллийн эр сурвалж бол ус, ариун цэврийн
хөтөлбөрийн цахим хуудас юм. Энэ хөтөлбөрийг Дэлхийн Банк удирдаж, хэд
хэдэн хандивлагч дэмждэг бөгөөд энэ нь ядууст ус, ариун цэврийн хямд, аюулгүй,
тогтвортой хүртээмжтэй үйлчилгээг хүргэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой.80

ХАВСРАЛТ

ХАВСРАЛТ
APPENDIXES

ХАВСРАЛТ
1. Оролцооны талаарх АХБ-ны эрх үүрэг
Танилцуулга
АХБ-ны үйл ажиллагаанд оролцоо хангах эрх үүрэг нь тодорхой байдаг. Стратеги
2020-д тодорхойлсноор АХБ үйл ажиллагаагаа 5 гол салбарт төвлөрүүлнэ.
Эдгээрээс гадна өөрчлөлтийн 5 хөшүүргийг тодорхойлсон. Хөшүүрэг бүр өсөлтийг
эрчимжүүлж, хөгжлийн тусламжийн уялдааг улам өргөн хүрээнд хангах замаар
АХБ-ийг өөрчлөгчийн үүрэг гүйцэтгэх боломжоор түлхүү хангадаг. Өнөө үед
өсөлтийн хурд, хэв маяг илт анхаарал татаж байна. Оролцоо хангаж, иргэний
нийгэмтэй хамтран ажиллах нь түншлэлийн салшгүй нэг хэсэг болохыг хүлээн
зөвшөөрөөд байна (тэмдэглэл 2).
АХБ-ны Стратеги 2020
Гол салбарууд

Өөрчлөлтийн хөшүүрэг

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Дэд бүтэц
Байгаль орчин (уур амьсгалын өөрчлөлт)
Бүс нутгийн хамтын ажиллагаа, интеграцчлал
Санхүүгийн салбарын хөгжил
Боловсрол

Хувийн хэвшлийн хөгжил, үйл ажиллагаа
Сайн засаглал ба чадавхи сайжруулах
Жендэрийн эрх тэгш байдал
Мэдлэгийн шийдэл
Түншлэл

Бусад салбарууд
•
•
•

Эрүүл мэнд
Хөдөө аж ахуй
Гамшиг, онцгой байдлын үеийн тусламж

Эх сурвалж: АХБ. 2008. Стратеги 2020: Азийн Хөгжлийн Банкны 2008–2020 онд хэрэгжүүлэх урт хугацааны
стратегийн хүрээ. Манила.

АХБ-ны Ядуурал эрчимтэй бууруулах стратеги (2004) “бүх хүмүүс ялангуяа ядуу,
нийгмээс тусгаарлагдсан хүмүүс төрийн бодлого, хөтөлбөрүүдийг боловсруулахад
оролцох боломжтой болсон цагт нийгмийн хөгжил хүнд хүрч, тогтвортой байдал
сайжирна” гэдгийг онцолж Стратеги 2020-ыг улам бататгав.
Оролцооны арга хэрэгслэл түүний дотор иргэний нийгэмтэй үр ашигтай хамтран
ажиллах явдлыг АХБ-ны өөр олон бодлого, бизнесийн үйл явц, ажилтнууддаа
зориулсан удирдамж, заавруудад тусгаж, өргөн хүрээнд дэмжиж байна.
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“Төр, хувийн хэвшил болон иргэний нийгмийн
оролцоог үйл ажиллагааны бүх салбарт дэмжих
нь чухал ач холбогдолтой гэж АХБ үзэж байна.”
Эх сурвалж: АХБ. 2003. ТББ-уудтай хамтран ажиллах явдлыг дэмжих нь.
Үйл ажиллагааны гарын авлага. OM E4/BХ. Манила.

1987 оноос хойш АХБ иргэний нийгэмтэй хамтран ажиллах явдлыг илт дэмжиж
ирсэн бөгөөд 1998 онд шинэчилсэн ТББ-тай хамтран ажиллах бодлогоор үүнийг
улам бататгав.81 Энэ нь Ази, Номхон бүс нутагт хүмүүсийн хэрэгцээг хангахад
иргэний нийгмийн туршлага, мэдлэг, чадвар АХБ-нд үнэлж баршгүй чухал хувь
нэмэр оруулдаг болохыг хүлээн зөвшөөрч байна. Оролцоо хангасан хөгжлийн
үйл явцыг АХБ-ны үйл ажиллагаанд тусгах хүрээг 1996 онд боловсруулж, АХБ-ны
ажилтнуудад зориулсан гарын авлага болгов. Үүнд оролцоо хангасан хөгжлийн үйл
явц нь АХБ-ны бизнесийн үйл ажиллагаанд хэрхэн нийцэхийг тайлбарласан юм.
АХБ-ны олон нийттэй харилцах бодлого, хамгааллын бодлогын баримт бичиг нь
оролцоотой нягт уялдаатай төдийгүй оролцоог дэмждэг.

Олон нийттэй харилцах бодлого (2011) нь АХБ-нд итгэх
оролцогч талуудын итгэл, тус банктай харьцах чадварыг
сайжруулах зорилготой. АХБ-ны үйл ажиллагааны талаар
хүмүүс мэдээлэл хайж, олж авах эрхийг энэ бодлогоор
хүлээн зөвшөөрсөн. Энэ нь талуудын зүгээс мэдлэгээ
хуваалцах явдлыг дэмжиж, оролцоо хангасан хөгжил буюу
төсөлд сөргөөр өртсөн иргэдтэй хоёр талт харилцааг
хангадаг.
Хамгааллын бодлогын баримт бичиг (2009) нь зээл авагч
тал/захиалагчийг олон нийт, бүлгүүд, төсөлд сөргөөр өртөж
буй хүмүүс, иргэний нийгэмтэй харьцаж, мэдээллийн ил
тод байдлыг ханган тэдэнтэй зөвлөлдөж, нутгийн иргэдэд
үзүүлэх төслийн нөлөө, эрсдлүүдийг зохих ёсоор мэдээлж,
оролцоо хангахыг шаарддаг (дэлгэрэнгүй мэдээллийг
Хамгааллын хэсэг, 67-р хуудаснаас үзнэ үү).
Эх сурвалж: АХБ. 2011. Олон нийттэй харилцах бодлого 2011. Манила; АХБ. 2009.
Хамгааллын бодлогын баримт бичиг. Манила.

Оролцооны талаарх АХБ-ны эрх үүрэг

АХБ-ны салбарын болон сэдэвчилсэн бодлого, стратеги, үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө нь оролцоог дэмждэг. Үндсэн баримт бичгүүдийг дор онцлов.
Оролцоотой холбоотой АХБ-ны бодлого
Тогтвортой тээврийн санаачилгын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (2010) нь тээврийн салбарын нийгмийн
асуудлыг удирдаж, зохицуулахад илүү үр ашигтай арга хэрэгслэлийг ашиглах шаардлагатайг хүлээн
зөвшөөрсөн юм. Ингэхдээ ХДХВ/ДОХ, хүн худалдах гэмт хэргийн эрсдэлээс хамгаалах төслийн стратеги,
төлөвлөгөөг боловсруулахад оролцооны аргуудыг түлхүү ашиглах, олон нийтэд тулгуурласан засвар
үйлчилгээг нэвтрүүлэх, эмзэг бүлгийнхэнд үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэхийн тулд үнэ, тарифт татаас
өгөхийг дэмжив.
Ази, Номхон далайн бүсэд хүнсний тогтвортой, аюулгүй байдлыг хангах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
(2009) нь ядуу болон эмзэг бүлгийнхний оролцоо хангахад тулгарч буй саад бэрхшээлийг арилгах замаар сайн
засаглал ба чадавхжуулах үйл ажиллагааг дэмждэг. Ингэхдээ жижиг үйлдвэрлэгчдийг зах зээл, технологи,
мэдээллээр зөв зохистой шударга хангаж, эдийн засгийн үйл ажиллагаанд оролцож чадахгүй орхигдож буй
иргэдийг ажил, орлого олох боломжоор хангахыг онцлов.
Гүйцэтгэл тааруу улс орнуудад хөгжлийн үр ашгийг хангах (Гүйцэтгэл тааруу улс орнуудтай харьцах
АХБ-ны арга хэрэгслэл, 2007) баримт бичигт зөв зохистой гүйцэтгэх засаглалгүй орнуудад АХБ төсөл
хэрэгжүүлэхдээ төслийн үр шим хүртэгчдийн үүргийг нэмэгдүүлэх загварыг өргөн хэрэглэнэ гэж заажээ.
Хөгжил, ядуурал ба ХДХВ/ДОХ: Нэмэгдэж буй Тархалтын эсрэг АХБ-наас хэрэгжүүлэх стратегийн
арга хэмжээ (2005)-нд ХДХВ, ДОХ-ын асуудлыг шийдэх, ялангуяа нийгмээс тусгаарлагдаж, гадуурхагдсан
бүлгүүдэд хүрч, тэдэнтэй хамтран ажиллахад шаардлагатай бүх арга хэмжээг Засгийн газар тэр бүр авдаггүйг
онцлов. Төрийн бус болон олон нийтэд түшиглэсэн байгууллагууд хөрөнгө нөөц дайчилж, урьдчилан
сэргийлэх, тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэх чадавхитай байдаг.
Гамшиг, онцгой байдлын үед үзүүлэх тусламжийн бодлого (2004)-д зааснаар төр, хувийн хэвшил,
иргэний нийгмийн оролцоог үйл ажиллагааны бүх салбарт дэмжих нь чухал ач холбогдолтой бөгөөд ялангуяа
гамшгийн бэлэн байдлыг хангах, хямралын эсрэг арга хэмжээ авахад нэн чухал гэж АХБ үздэг. Үүнд иргэний
нийгэм болон тусламж, хүмүүнлэгийн байгууллагууд чухал түншийн үүрэг гүйцэтгэдэг. Сэргээн босголт,
хөгжлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд АХБ-ны хувь нийлүүлэгчдийн зөвлөлгөөн, оролцоо болон орон
нутгийн зүгээс өөриймсөг хандах хандлага чухал ач холбогдолтой.
Хариуцлагын механизм (2003) нь холбогдох бүх талуудыг хамруулан албан бус зөвшилцөлд хүрэх замаар
АХБ-ны төсөлд сөргөөр өртсөн нутгийн иргэдийн тодорхой бэрхшээлтэй асуудлуудад хариу арга хэмжээ
авах зөвлөлдөх үе шат болон АХБ-ны үйл ажиллагааны бодлого, дүрэм журмуудыг зөрчсөн сэжиг бүхий
үйлдлүүдийг шалгах дүрэм журмын хэрэгжилтийг хянах үе шатаас бүрддэг. Энэ хоёр нь хөгжлийн үр ашиг,
төслийн чанарыг сайжруулах АХБ-ны зорилготой уялддаг.
Жендэр ба хөгжлийн бодлого (1998) нь жендэрийн асуудлыг бодлого, хөтөлбөрт тусгах явдлыг гол
стратегиар баталж, үүнийг “АХБ-ны үйл ажиллагааны бүхий л талуудад жендэрийн асуудлыг анхаарч,
хөгжлийн үйл ажиллагааны шийдвэр гаргах үйл явцад эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжиж хүчин чармайлт
гаргах явдал” гэж тодорхойлжээ.
Боловсролын бодлого (2002) нь үндэсний болон орон нутгийн түвшинд төрийн бус байгууллага (ТББ)
боловсролын хөгжлийн үйл явцын бүх үе шатанд илүү идэвхитэй оролцох ёстойг хүлээн зөвшөөрөв. Мөн
боловсролын үйлчилгээг тогтвортой, амжилттай хангах төсөл боловсруулж, хэрэгжүүлэхдээ нутгийн олон
нийтийг илүү идэвхитэй оролцуулахыг чухалчлав.
Бүх нийтийг усаар хангах бодлого (2001)-д усны нөөцийг удирдах, зарцуулах бүх түвшинд АХБ оролцоог
дэмжиж, Засгийн газар, хувийн хэвшил, ТББ, олон нийтийн түншлэлийг төлөвшүүлэхэд хамтран ажиллахаар
заажээ. Ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулж, тэгш бус байдлыг арилгахад оролцоо чухал ач холбогдолтой.
Засаглал: Зөв зохистой хөгжлийн менежмент (1995) нь хүн бол хөгжлийн гол ашиг шим хүртэгч төдийгүй
хөгжлийг цогцлоогч гэж үздэг. Оролцоо бол үйл ажиллагааны 4 гол салбарын нэг бөгөөд үүнийг хангахын
тулд Засгийн газрын бүтэц нь уян хатан байж, төслийн үр шим хүртэгчид болон төсөлд сөргөөр өртөж буй
өөр бусад хүмүүс төрийн бодлого, хөтөлбөр, төслийг боловсруулж, хэрэгжилтийг сайжруулах боломжтой
байх хэрэгтэй. Судалгаанаас үзэхэд Засгийн газар нийгмийн түвшинд чадварлаг иргэний нийгэмтэй хамтран
ажиллахад хамгийн их үр дүнд хүрдэг байна. Засгийн газар нь олон нийтийн түвшинд оролцоог нэмэгдүүлж,
эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд дороос дээш чиглэсэн арга хэрэгслэлийг хэрэгжүүлэхийн тулд ТББ-уудтай
хамтран ажилладаг.
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АХБ-ны үйл ажиллагааны гарын авлагад оролцоотой холбоотой олон чухал
заалт байдаг (Хавсралт 2-ыг үзнэ үү). ТББ-тай хамтран ажиллах явдлыг дэмжих
хэсэгт (2003) ТББ-ууд төслийг тодорхойлох, боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хяналт
шинжилгээ үнэлгээ хийхэд чухал түнш, зөвлөх байдгийг онцлон тэмдэглэжээ.
Эцэст нь хэлэхэд олон цуврал туршлагад үндэслэн бичигдсэн гарын авлага,
удирдамжууд энэхүү зааварт тайлбарласан оролцоог дэмждэг. Нийгмийн үнэлгээ
хийх гарын авлага (2007)-д жендэр ба хөгжил, нийгмийн хамгаалал, бусад эрсдэл
болон эмзэг байдлын менежментийн нэгэн адил оролцоог АХБ-ны бодлого,
үйл ажиллагааны нийгмийн дөрвөн гол баганы нэг гэж онцлов. Улс оронтой
хамтран хэрэгжүүлэх хамтын түншлэлийн стратеги (ХТС) болон Загвар ба
мониторингийн хүрээ (ЗМХ)-г боловсруулах талаар АХБ-ны ажилтнуудад
зориулсан удирдамжид мөн оролцоо хангах боломжуудыг онцолсон бөгөөд
Иргэний нийгмийн лавлагаа нь ИНБ-уудтай түншилж ажиллахад чухал ач
холбогдолтой материал юм.82

“АХБ улс орнуудтай хамтран хэрэгжүүлэх
хөтөлбөрөө боловсруулж, тодорхой төслүүд
бэлтгэж хэрэгжүүлэхэд оролцогч талуудыг
өргөн хамруулж, мэдээлэл түгээх нь нэн ач
холбогдолтой гэж үздэг. Эдгээр хүчин зүйлс
нь хөгжлийн үйл ажиллагааны үр дүн, уялдаа,
тогтвортой байдлыг сайжруулж, сайн засаглалыг
хангаж, эмзэг бүлгийнхнийг хамруулж
чадавхижуулахад чухал хувь нэмэр оруулдаг.”
Эх сурвалж: АХБ. 2007. Нийгмийн үнэлгээ хийх гарын авлага. Aжлын баримт бичиг. Манила.

2. А
 ХБ-ны үйл ажиллагааны гарын
авлагад тусгасан оролцооны
жишээнүүд
Эдгээр бодлого, хэрэгжүүлэх арга тус бүрийн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг
www.adb.org. цахим хуудаснаас авна уу. Дор дурдсан заалтуудыг АХБ-ны Үйл
ажиллагааны гарын авлагаас иш татав.
Хариуцлагын механизм, Үйл ажиллагааны гарын авлагын L1/BP хэсэг
3.

Зөвлөлдөх үйл явц нь АХБ-ны дэмжиж буй төсөлд өртөн тодорхой
бэрхшээлтэй тулгарсан хүмүүст холбогдох бүх талын зөвшөөрөл
оролцоотойгоор албан бус зөвшилцөлд хүрэхэд нь туслах үүрэгтэй [...]
Төслийн тусгай чиглүүлэгч төрөл бүрийн оролцогч талуудтай хурал зарлан
хийх, зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулж, чиглүүлэх, эсвэл нөхцөл байдлын
талаар баримт олж, үнэлгээ хийх зэрэг өөр бусад аргуудыг санал болгож
болно. […]

4.

Төслийн тусгай чиглүүлэгчдийн газар дараах үйл ажиллагааг явуулдаг.
Үүнд: [...]
iii. олон нийтэд хүрч ажиллах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх;
iv. гомдлыг хянаж, үнэлэх; […]
v. зөвлөлдөх уулзалтуудад чиглүүлэгчээр ажиллах, оффисоо ашиглах болон/
эсвэл зуучлалын механизмыг байгуулахад чиглүүлэх үүрэг гүйцэтгэх;
vi. тусгай зөвлөлдөх үйл ажиллагааны үр дүнг Захирлуудын зөвлөл болон
бусад оролцогчдод мэдээлэх; […]

71. Дүрэм, журмын хэрэгжилт хянан шалгах газар (i) АХБ-ны хариуцлагын
механизмын талаар мэдээлэл түгээх, олон нийтэд хүрч ажиллах үүрэгтэй. […]83
72. Дүрэм, журмын хэрэгжилт хянан шалгах газар нь үйл ажиллагааны газрууд,
ТББ ба Иргэний нийгмийн төв болон Гадаад харилцааны газартай ажлаа
уялдуулан зохицуулж, мэдээлэл түгээх, олон нийтэд хүрч ажиллах үйл
ажиллагаагаа төслийн үр шим хүртэгчид эсвэл оролцогчид түүний дотор
иргэний нийгмийн бүлгүүдтэй харьцах АХБ-ны үйл ажиллагаатай уялдуулж,
хэрэгжүүлдэг.
ТББ-уудтай хамтран ажиллах, Үйл ажиллагааны гарын авлагын E4/OP хэсэг
9.

АХБ-ны төслийг тодорхойлж, боловсруулах үйл явцын салшгүй нэг хэсэг нь
ТББ-уудтай зөвлөлдөх явдал юм. Мэдээллийн эх үүсвэр болсон түнш, төслийн
зөвлөх, ТББ-ууд нь хөгжлийн асуудлуудад өөр шинэ хувилбар санал болгож;
төслийн үр шим хүртэгчдийн хэрэгцээ, хүсэл зорилгын талаар шинэ санаа
гаргаж; АХБ-аас санхүүжүүлж буй зээл, ТТ-ийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх
хэлбэрүүдэд саналаа өгч болно.

10. Төсөл эсвэл ТТ-ийг хэрэгжүүлэх үед зохих чадавхитай ТББ-ууд зохих хэсгүүдэд
оролцож болох бөгөөд ингэхдээ төслийн гүйцэтгэгч эсвэл хэрэгжүүлэгч
байгууллагын үүрэг гүйцэтгэж буй Засгийн газартай зөвшилцсөний үндсэн
дээр төслийн тодорхой бүрэлдэхүүн хэсэг юм уу үйлчилгээ тухайлбал,
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олон нийтийг дайчлах, сургалт зохион байгуулах, эсвэл сонгосон олон нийт,
хүн амд үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг гэрээгээр гүйцэтгэж болно. ТББ-ууд мөн
хөтөлбөр/төсөл, ТТ-ийн хэрэгжилтэд мониторинг хийх, нийтийн дэд бүтцийн
байгууламжийг тасралтгүй ажиллуулах, засвар үйлчилгээ хийх зэрэг төслийн
тогтвортой байдлыг хангахад тусалж болно. […]
Хамтын түншлэлийн стратеги, Үйл ажиллагааны гарын авлагын A2/OP хэсэг
7.

Стратеги боловсруулах баг нь хамтын түншлэлийн стратегийн эхний 3 жилд
тухайн улстай хэрэгжүүлэх Үйл ажиллагааны бизнес төлөвлөгөө болон ХТСийн төслийн талаар АХБ-ны хөгжиж буй гишүүн орны оролцогчидтой харилцан
санал солилцоно. Эцэст нь АХБ-ны хөгжиж буй гишүүн оронтой харилцан
ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурна. Ингэхдээ ХТС боловсруулах баг
өөр бусад хөгжлийн түншүүдтэй үйл ажиллагаагаа уялдуулна.

Гамшиг, онцгой байдлын үеийн тусламж, Үйл ажиллагааны гарын авлагын
D7/OP хэсэг
25. Оролцогчдын санал бодлыг тусгаж, төсөлд өөриймсөг хандах манлайлалыг
хангах замаар ядуурал эрчимтэй бууруулахад анхаарч, оролцоо хангах нь
АХБ-ны ажлын салшгүй нэг хэсэг юм. Үйл ажиллагааны бүх салбарт төр,
хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн оролцоог дэмжих нь чухал ач холбогдолтой
бөгөөд гамшгийн бэлэн байдлыг хангаж, хямралд хариу арга хэмжээ
авахад үүнээс илүү чухал зүйл байхгүй гэж АХБ үздэг. Онцгой байдлын үед
тусламжийг ердийн үеэс харьцангуй богино хугацаанд зайлшгүй үзүүлэх ёстой
байдаг ч АХБ төсөл боловсруулахдаа зөвлөлдөх, оролцоо хангах үйл явцыг
бололцооныхоо хэрээр өргөн хүрээнд хэрэгжүүлнэ. Үүний тулд үр ашигтай
харилцааг хангана.
Жендэр ба хөгжил, Үйл ажиллагааны гарын авлагын C2/OP хэсэг
6.

Жендэрийн стратегид бодлогын ярилцлага, тусгай судалгаа, жендэрийн тэгш
бус байдлыг бууруулахад чиглэсэн хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн үйл явцад
эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх стратеги, жендэрийн эрх тэгш байдлыг
нэмэгдүүлж, эмэгтэйчүүдийг эрх мэдэлтэй болгоход АХБ-ны хөгжиж буй гишүүн
орнуудад үзүүлэх дэмжлэг зэргийг тусгана. […]

11. Төслийн ЖҮАТ […] нь (ii) төслийн бодит үр шимийг эмэгтэйчүүдэд
хүртээж, эмэгтэйчүүдийн оролцоо хангаж, дэмжихээр төсөлд тусгасан
жендэрийн мэдрэмжтэй шийдэл, механизм, зорилт, мониторингийн шалгуур
үзүүлэлтүүдтэй байна. […]
Хавсралт 1
Ядуурал ба нийгмийн анхан шатны үнэлгээний Жендэр ба хөгжил хэсэг
•

Холбогдох үйлчилгээ, нөөц, хөрөнгө, боломжийг ашиглах, шийдвэр гаргах үйл
явц дахь эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн оролцоо ихээхэн ялгаатай, тэгш бус үед
жендэрийн асуудлыг анхаарах хэрэгтэй; […]

АХБ-ны үйл ажиллагааны гарын авлагад тусгасан оролцооны жишээнүүд

Хавсралт 2
Төсөл боловсруулахад анхаарах жендэрийн гол асуудлууд
Жендэрийн дүн шинжилгээ
•
•
•
•
•

[…] Төсөл боловсруулахад эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн аль алинтай нь
зөвлөлдөж, оролцоог нь хангасан уу?
Хүйсийн ялгаанаас үл хамааран төслийн үр шимийг ижил тэгш хүртээж,
эмэгтэйчүүдийн оролцоо хангахад саад учруулж буй соёл, нийгэм, эрх зүй,
эдийн засгийн болон өөр бусад шалтгаануудыг тодруулсан уу?
Эдгээр шалтгаануудыг шийдвэрлэх стратегийг боловсруулсан уу?
Орон нутгийн эмэгтэйчүүдийн байгууллагуудтай зөвлөлдөж, тэдний үйлчилгээ
үзүүлэх чадавхийг үнэлсэн үү? […]
Жендэрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон төслийн Загвар мониторингийн
хүрээний жендэрийн зорилтуудыг боловсруулахад шаардлагатай хүйсээр
ангилсан гол мэдээ, мэдээллийг (тухайлбал, сургалтад оролцсон болон
шийдвэр гаргах түвшин дэх эмэгтэйчүүдийн төлөөллийн %) цуглуулсан уу?

Төслийн загвар
•
•
•

[…] Эмэгтэйчүүдийн идэвхитэй оролцоог дэмжиж, чиглүүлэх зорилт, шийдэл,
стратеги, зорилгыг төслийн загварт тусгасан уу? […]
Эмэгтэйчүүдийн оролцоо хангаж, чиглүүлэхэд зориулж төсөв хуваарилсан уу?
Эмэгтэйчүүдийн оролцоо хангах зорилт, стратегийг төслийн загвар ба
мониторингийнийн хүрээнд тусгасан уу? […]

Хавсралт 3
Төслийн жендэрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний загвар
Төслийн загвар. […] Эмэгтэйчүүдийн оролцоо хангаж төслийн үр өгөөжийг
нэмэхийн тулд Жендэрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний ихэнх зорилтод тусгай
шийдлийг тусгах бөгөөд зорилт нь жендэрийн дор хаяж гурван шийдэл эсвэл
механизмтай байна. […] Эмэгтэйчүүдийн оролцоо хангах эсвэл тэдэнд төслийн үр
шим хүртээх аливаа зорилт — тухайлбал, сургаж бэлтгэсэн эмэгтэйчүүдийн тоо,
ус-хэрэглэгчдийн бүлэг гэх мэт шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдэд зориулсан
суудлын тоо, охидод зориулсан тэтгэлэгийн тоо, үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээ,
хяналт, шинжилгээ үнэлгээн дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо гэх мэт — хэмжигдэхүйц
үзүүлэлтүүдтэй байна.
2.
3.

Хэрэгжилт. […] Энэ хэсэгт […] (ii) эмэгтэйчүүдийн оролцоог чиглүүлэх төрийн
бус байгууллагын оролцоог тайлбарлана […]
Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ. […] Төслийн хяналт, шинжилгээ үнэлгээнд
эмэгтэйчүүдийг оролцуулах аливаа заалтыг тайлбарлана.

Засаглал, Үйл ажиллагааны гарын авлагын C4/BP хэсэг
9.

Хөгжлийн төвд хүн байх ёстой гэдгийг хүлээн зөвшөөрснөөр оролцооны
зарчим үүссэн. Хүн бол төслийн үр шимийг хүртээд зогсохгүй хэсэг бүлгээрээ
болон дангаараа хөгжлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэгч юм. Оролцоо гэдэг
бол Засгийн газрын бүтэц нь уян хатан байж, төслийн үр шим хүртэгчид болон
төсөлд сөргөөр өртөж буй өөр бусад хүмүүс төрийн бодлого, хөтөлбөр, төслийг
боловсруулах, хэрэгжүүлэх, сайжруулах боломжоор хангагдахыг хэлнэ.
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10. Эдийн засаг дахь төрөөс бусад байгууллагын оролцоонд Засгийн газартай
хамтран ажиллаж буй хувийн хэвшлийн үүрэг, иргэний нийгэм түүний дотор
төрийн бус байгууллага (ТББ)-ын үйл ажиллагаа хамаарна. ТББ нь иргэдийг
төсөлтэй холбох арга хэрэгслэлийг санал болгодог. ТББ нь хүмүүсийн ашиг
сонирхлыг тодорхойлж, уг ашиг сонирхлыг дэмжин олон нийтийг дайчлах,
үүний дагуу үйл ажиллагааг зохион байгуулахад тус дөхөм болдог. Тэд олон
нийтийн түвшинд оролцоог сайжруулж, эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд “дороос
дээш чиглэсэн” арга хэрэгслэлийг төлөвшүүлэхэд Засгийн газарт үр ашигтай
дэмжлэг үзүүлэх боломжтой.
Засаглал, Үйл ажиллагааны гарын авлагын C4/OP хэсэг
15. Зөвлөлдөх үйл явц. Зөвлөлдөх үйл явцаар дамжуулан засаглалын төсөл,
салбарын төслийн засаглалын хэсгийг тодорхойлно. Ингэхдээ төрөл бүрийн
оролцогчид түүний дотор Засгийн газар, иргэний нийгмийн байгууллагуудтай
засаглалын эрсдэлийн үнэлгээний дүнг хэлэлцэх эсвэл санал авах чуулганыг
зохион байгуулж болно.
16. Иргэний нийгмийн оролцоо. АХБ-ны хөгжиж буй гишүүн орны Засгийн газар,
иргэд хоорондын уялдаа холбоог хангаж, хянах зорилгоор иргэний нийгмийн
байгууллагуудыг төсөлд оролцуулах хэрэгтэйг Засаглал, авилгатай тэмцэх
үйл ажиллагааны 2 дахь төлөвлөгөөнд онцлов. Энэ нь оролцоог бэхжүүлж,
хариуцлагыг сайжруулна. Хамтын түншлэлийн стратегийн бэлтгэл үед
эрсдэлийн үнэлгээ, эрсдэлийн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулахдаа
иргэний нийгэмтэй зөвлөлдөх хэрэгтэй. Боломжтой тохиолдолд иргэний
нийгмийн чадавхийн үнэлгээнд (АХБ-ны хөгжиж буй гишүүн орны Засгийн
газартай хамтран хийсэн) үндэслэн иргэний нийгмийн байгууллагаар
засаглалын төслийн хэрэгжилтийн үед мониторинг хийлгэхийг хичээх хэрэгтэй.
АХБ-ны үйл ажиллагаанд нийгмийн асуудлуудыг тусгах нь, Үйл ажиллагааны
гарын авлагын C3/BP хэсэг
4.

Улс орныг дэмжих хөтөлбөр, төслийг боловсруулах үе шатнаас эхлээд
анхаарах шаардлагатай нийгмийн асуудлууд АХБ-ны бүх үйл ажиллагаанд
байдаг. АХБ-ны тусгай бодлого, стратегиар дэмждэг нийгмийн гол асуудлууд
нь: (i) оролцоо; (ii) жендэр ба хөгжил; (iii) нийгмийн хамгаалал; (iv) нийгмийн
эрсдэл ялангуяа эмзэг бүлгийнхний эрсдэлийн менежмент юм.

5.

Ялангуяа ядуу, эмзэг, нийгмээс тусгаарлагдсан бүлгүүдэд нийгмийн хөгжлийн
дараах үр дүнг хангахын тулд АХБ-ны үйл ажиллагаанд нийгмийн асуудлуудыг
тусгадаг. Үүнд:
i. Олон нийтийг үйлчилгээ, нөөц, боломжоор тэгш хүртээмжтэй хангах явдлыг
бодлого, дүрэм журмаар хүлээн зөвшөөрч, дэмжих;
ii. Нийгэм, эдийн засаг, улс төрийн амьдралд оролцох эрх мэдлийг
нэмэгдүүлэх;
iii. Эрсдэлийг удирдах чадвар, aюулгүй байдлыг сайжруулах.

6.

Нийгмийн хөгжлийн эдгээр үр дүнд хүрэхийн тулд АХБ нь:
i. Оролцогчид (түүний дотор Засгийн газар, гүйцэтгэгч, хэрэгжүүлэгч
байгууллага, захиалагч болон/эсвэл төслийн үр шим хүртэгчид, АХБ-ны
дэмжсэн төсөлд сөргөөр өртсөн хүмүүс)-той зөвлөлдөх, тэдний оролцоог
дэмжих; хөтөлбөр боловсруулах болон төслийн гол үе шатуудад бүх талыг
оролцох боломжоор хангах; боломжтой тохиолдолд төсөл боловсруулан
хэрэгжүүлж, хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийхдээ төрийн бус байгууллага,

АХБ-ны үйл ажиллагааны гарын авлагад тусгасан оролцооны жишээнүүд

бусад иргэний нийгмийн бүлгүүдтэй хамтран ажиллахыг идэвхитэй
эрэлхийлнэ; […]
Төслийн гүйцэтгэлийн менежментийн систем, Үйл ажиллагааны гарын
авлагын J1/BP хэсэг
3.

АХБ-ны төслийн гүйцэтгэлийн менежментийн систем нь төслийн төлөвлөлт,
гүйцэтгэлийн хяналт, үр дүнгийн үнэлгээ хийх дэс дараатай, үр дүнд суурилсан
арга хэрэгслэл юм. Төсөл боловсруулах үе шатанд, төслийн гүйцэтгэлийн
менежментийн систем нь оролцоог чухалчилдаг. […]

Төслийн гүйцэтгэлийн менежментийн систем, Үйл ажиллагааны гарын
авлагын J1/OP хэсэг
4.

Төслийн хяналт, шинжилгээ үнэлгээний суурийг хангахын сацуу төслийн
оновчтой загвар, сонголтод хувь нэмэр оруулдаг төлөвлөлтийн үйл явцын
бүтцийг тодорхойлдог үр дүнд суурилсан арга хэрэгслэл бол Загвар ба
мониторингийнийн хүрээ юм. Оролцоо хангаж боловсруулсан Загвар ба
мониторингийнийн хүрээ нь төслийн талаарх оролцогчдын ойлголт, төсөлд
өөриймсөг хандах хандлагыг сайжруулахад тус дөхөм болдог.

Олон нийттэй харилцах, Үйл ажиллагааны гарын авлагын L3/OP хэсэг
16. Төсөлд сөргөөр өртөж болзошгүй хүмүүс болон өөр бусад хувь хүн,
байгууллагатай харилцан ярилцлага хийхдээ боловсруулж буй төрийн эсвэл
хувийн хэвшлийн төслийн талаарх мэдээлэл (түүний дотор нийгмийн болон
байгаль, орчны асуудлууд)-ийг тэдэнд өгнө. АХБ зээл авагч тал эсвэл төслийн
ивээн тэтгэгчтэй нягт хамтран ажиллаж, оролцогчдыг мэдээллээр хангаж,
боловсруулж буй төслийн загвар дээр тэдний саналыг авахыг эрэлхийлж,
төсөлд сөргөөр өртөх хүмүүстэй тогтмол харьцах албан тушаалтанг томилно.
Энэ ажлыг төслийн бэлтгэл үе шатанд эрт эхлүүлэх хэрэгтэй. Ингэснээр
төсөлд сөргөөр өртөх хүмүүсийн саналыг төслийн загварт зөв зохистой тусгаж,
цаашид төсөл бэлтгэх, боловсруулах, хэрэгжүүлэх үе шат бүрт үргэлжлүүлэн
зөвшилцөх боломжтой болно. АХБ төсөл хэрэгжүүлэх үед оролцогчдын
саналыг төслийн загварт тусгана. АХБ мөн төслийн цар хүрээнд гарч буй
аливаа томоохон өөрчлөлтийн талаарх холбогдох мэдээллийг төсөлд сөргөөр
өртөж буй хүмүүст өгнө.
17. 16-р зүйлд заасан шаардлагыг дэмжихийн тулд, АХБ ба хөгжиж буй гишүүн
орны Засгийн газар тодорхой төсөл, хөтөлбөр ялангуяа олон нийтийн ашиг
сонирхлыг ихээхэн хөндөж болзошгүй төсөл хөтөлбөрүүдэд Харилцааны
төлөвлөгөөг хамтран боловсруулна. Энэ төлөвлөгөөнд тухайлбал, төсөлд
сөргөөр өртөж буй хүмүүстэй харилцан ярилцах, эдийн засаг, эрх зүйн
шинэтгэлийн талаарх мэдээллийг олон нийтэд хүртээмжтэй болгох, АХБ-ны
санхүүжилттэй төсөл боловсруулах ба хэрэгжүүлэхэд төсөлд сөргөөр өртөж
болзошгүй хүмүүсийг оролцуулах, хөгжлийн үйл явцад энгийн иргэд болон
иргэний нийгмийн байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлэх арга замуудыг
тусгах боломжтой.
Хамгааллын бодлогын баримт бичиг, Үйл ажиллагааны гарын авлагын Хэсэг
F1/OP
19. Төсөлд сөргөөр өртөх хүмүүстэй үр дүнтэй зөвшилцөж, зөвлөлдөх үйл
явцыг [Байгаль, орчны нөлөөллийн үнэлгээ] БОНҮ, [Байгаль, орчны анхан
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шатны үнэлгээ] БОАШҮ, нүүлгэн шилжүүлэх төлөвлөгөө болон/эсвэл [Уугуул
иргэдийн төлөвлөгөө] УИТ-нд зохих ёсоор баримтжуулахыг төслийн багаас
зээл, тусламж хүлээн авагч тал/захиалагчид зөвлөдөг. Үйл ажиллагааны газар
зохих хяналт шалгалт хийж зээл, тусламж хүлээн авагч тал/захиалагч нь
Хамгааллын шаардлагын 1–4-д заасан зөвлөлгөөн, оролцооны шаардлагыг
хэр хангасан эсвэл хэрхэн хангахыг тодорхойлно. Төслийн баг эмзэг
бүлгийнхнийг зөвлөлдөх арга хэмжээнд оролцох боломжоор бүрэн дүүрэн
хангахад онцгойлон анхаарна. Байгаль орчин, албадан нүүлгэн шилжүүлэх,
эсвэл уугуул иргэдийн асуудлаар А зэрэглэлийн ангилалд багтсан төслүүдэд
төслийн баг төсөлд сөргөөр буй хүмүүсийн тулгамдсан асуудлуудыг ойлгож
мэдэхийн тулд зөвлөлдөх явцад оролцож, тэдний тулгамдсан асуудал,
зөвлөмжүүдийг төслийн загвар, хамгааллын төлөвлөгөөнд зохих ёсоор тусгаж
шийдвэрлэнэ.
20. Хамгааллын шаардлага 3-т зааснаар зээл, тусламж хүлээн авагч тал/
захиалагч болон АХБ төсөлд сөргөөр өртөж буй уугуул иргэд дээрх гурван
нөхцөлд төслийг өргөнөөр дэмжиж байгаа эсэхийг олж тогтоох шаардлагатай.
Ингэхдээ АХБ зээл, тусламж хүлээн авагч тал/захиалагчийг төсөлд сөргөөр
өртөж буй уугуул иргэдтэй хийсэн зөвлөлгөөн, тэдний оролцооны үр дүн үйл
явцыг баримтжуулахыг шаарддаг. Уг баримтуудыг хянуулахаар АХБ-нд өгнө.
Үйл ажиллагааны газар нь зээл, тусламж хүлээн авагч тал/захиалагчийн
баримтжуулсан зөвлөлдөх үйл явцыг хянаж, өөрсдийнхөө шугамаар
нарийвчлан шалгаж, төслийн үйл ажиллагааг олон нийт өргөнөөр дэмжиж
байгаа эсэхийг нягталдаг. Төсөлд сөргөөр өртөх уугуул иргэдийн зүгээс
төслийг сайн дэмжиж байгаа эсэхийг тогтоож чадаагүй тохиолдолд АХБ төсөл
боловсруулах явцыг түдгэлзүүлнэ.

3. Түгээмэл асуултууд
Асуулт 1: Оролцооны үр ашгийг хэрхэн хэмжих вэ?
Хариулт 1: Хэд хэдэн судалгаа оролцооны үр ашгийг тоогоор хэмжиж
тодорхойлжээ. Дэлхийн Банкны 68 төсөлд хийсэн салбар дундын судалгаанаас
үзвэл нийгэм, соёлын нөхцөл байдалд сайтар нийцсэн төслүүдийн эдийн засгийн
өгөөжийн дундаж хувь хэмжээ нь нийгмийн нөхцөл байдалд нийцээгүй, дүн
шинжилгээ тааруу хийсэн эсвэл оролцоо тааруу хангасан төслүүдээс хоёр дахин
их байв.85 Хөдөө орон нутгийн ус хангамжийн 121 төсөлд хийсэн, хэд хэдэн
байгууллагыг хамарсан статистикийн дүн шинжилгээнээс үзэхэд “төслийн үр шим
хүртэгчдийн оролцоо” нь төслийн хэрэгжилтийн ерөнхий чанарыг тодорхойлох
цорын ганц хамгийн чухал хүчин зүйл болж, оролцоо тааруу байсан 49 төслөөс
ердөө 8% нь амжилттай хэрэгжсэн бол оролцоо сайн хангасан 42 төслөөс 64% нь
амжилттай хэрэгжсэн байна.86
Асуулт 2: Оролцоо хангахад хэр их зардал шаардагдах вэ?
Хариулт 2: Цаг хугацаа, хөрөнгө оруулалтын зардлууд өөр өөр. Оролцоо хангасан
төслүүдэд Дэлхийн Банкны хийсэн судалгаанаас үзвэл оролцооны улмаас төслийн
бэлтгэл, удирдлага, хяналтын зардал 10%–15% өсч, түүний ихэнхийг итгэлцлийн
сангаас гаргасан байна.87 Дэлхийн Банкны оролцооны баримтанд $10,000–$30,000ыг оролцоонд нэмж зарцуулан зардлыг Засгийн газар, Дэлхийн Банктай хувааж
төлсөн хэд хэдэн тохиолдлыг тайлбарлав. Дэлхийн Банкны бусад судалгаанаас
үзэхэд төслийн бэлтгэл үед оролцоо хангахад хугацаа их шаардагддаг ч бэлэн
болсон төслийг Захирлуудын зөвлөлд танилцуулах, эсвэл хүчин төгөлдөр болоход
нэмэлт цаг хугацаа шаардагддаггүй байна.88 Харьцангуй бага оролцоо бүхий
төслүүдэд нэмэлт хугацаа, зардал бага шаардагддаг. Харин томоохон далан барих
зэрэг төслүүдэд өргөн хүрээг хамарсан оролцоог бүрэн дүүрэн хангахын тулд жил
гаруй үргэлжлэх, хэдэн зуун мянган долларын зардал бүхий оролцооны төлөвлөгөө
боловсруулах шаардлагатай байж болно. Оролцоо нь мөн оролцогч бүлгүүдийг
боломжоор хангах зардалтай байдаг.
Оролцоо хангахад илүү зардал, цаг хугацаа асар их шаардлагатай мэт харагдаж
байж болох ч төслийн ажилтнууд оролцоо хангаагүйн улмаас гарах үр дагаврыг
тооцож үзэх хэрэгтэй. Оролцоо хангаагүйн улмаас үүссэн бэрхшээлийг
шийдвэрлэх зардал нь ихэвчлэн төслийн эхэнд оролцоо хангахад оруулсан
хөрөнгө оруулалтаас хамаагүй их байдаг. Онцгой тохиолдолд төслийн бүтцийг
өөрчлөхөд ч хүрч болзошгүй. Иймэрхүү бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэхэд төслийн
эхний үе шатанд зөвлөлдөх арга хэмжээ авахаас хавьгүй их хугацаа шаардагдах
хандлагатай байдаг.
Асуулт 3: Ямар төрлийн төслүүдэд оролцоо хангах ёстой вэ?
Хариулт 3: Ядуурал бууруулах нийгмийн төсөл төдийгүй бодлогод тулгуурласан
зээл, томоохон дэд бүтцийн үйл ажиллагаа гээд бүх төрлийн төсөлд оролцооны
аргуудыг ашиглаж болно. Үүний тулд АХБ, Засгийн газар, гол оролцогч талууд
оролцооны үйл явцыг хэрэгжүүлэхээр тохирох шаардлагатай. Төслийн үе
шатуудад оролцоо хангах удирдамж (Хэсэг 3, 15-р хуудаснаас үзнэ үү) болон
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зарим салбарын/сэдэвчилсэн удирдамж (Хэсэг 4, 64-р хуудсыг үзнэ үү)-ийг энэ
зааварт тайлбарлав.
Асуулт 4: Оролцоо харьцангуй амжилттай хэрэгждэг нөхцөл орчин бий юу?
Хариулт 4: Бий, оролцогчид өөрсдөө төсөлд хамрагдах хүсэлтэй, төслийн үр
ашиг нь тодорхой, төслийн гол зорилтуудын талаар маргангүй, урьд өмнө оролцоо
хангасан эерэг туршлагатай тохиолдолд оролцоо харьцангуй амжилттай хэрэгждэг.
АХБ-ны дэмжсэн төслүүдээс үлгэр жишээ болохуйц тэргүүн туршлагуудыг энэ
зааварт танилцуулав.
Асуулт 5: Оролцоо хангах тохиромжгүй нөхцөл байдал бий юу?
Хариулт 5: Маш цөөхөн байдаг. Гамшгийн үед хариу арга хэмжээ авах эхний үе
шат, зөрчил мөргөлдөөний дараах үе, Засгийн газраас оролцоог эрс эсэргүүцэж
байгаа үед оролцоо хангах боломж хязгаарлагдмал байдаг. Иймд тухайн
нөхцөл байдлын онцлог боломж, хязгаарлалтад нийцүүлэн оролцооны аргуудыг
боловсруулах нь чухал.
Асуулт 6: Хэр их оролцоо хангалттай вэ?
Хариулт 6: Үндэслэл сайтай оролцооны төлөвлөгөө боловсруулахын (Арга
хэрэгслэл 4-ийн шалгууруудыг хангах) тулд хэрэгцээг судалдаг. Бодлого, төсөл
нь хүмүүсийн амьдрал, байгууллагын бүрэлдэхүүнд нөлөөлөхүйц байвал тухайн
байгууллага, хүмүүсээс саналыг нь авах шаардлагатай. Огт хоосон орчинд
оролцооны хэрэгцээг тодорхойлох боломжгүй. Энэ нь үйл ажиллагааны цар
хүрээ, зорилт, оролцогчдын ашиг сонирхол, тухайн нөхцөл байдлын нийгэм, эдийн
засгийн бусад хүчин зүйлээс хамаардаг. Үйл ажиллагаа нь нийгэм, эдийн засаг,
байгаль орчны эрсдэл ихтэй юм уу эсвэл гол зорилтууд нь оролцоо, чадавхи
бэхжүүлэхэд чиглэсэн тохиолдолд төслийн үе шатуудад илүү гүнзгий, өргөн
хүрээний оролцоо хангах шаардлагатай. Өрсөлдөж, сөргөлдөх ашиг сонирхол
багатай төслүүдэд оролцоо тэгтлээ их шаардагдахгүй. Улс төрийн дайсагнасан
таагүй орчинд оролцоо хангах амаргүй хэдий ч боломжгүй зүйл биш. Ийм нөхцөл
байдалд АХБ шинэчлэлийг дэмжиж, орон нутгийн чадавхи бэхжүүлэхийн тулд
оролцоо хангахад үлэмж хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийхээр шийдэж болно.
Асуулт 7: Аль нэг бүлэг оролцохоос татгалзвал бид мухардалд орох уу?
Хариулт 7: Эхлээд тайван хэлэлцээ хийх, ухуулж ятгах замаар уг бүлгийг
ширээний ард суулгаж болно. Хоёр талын харилцан ойлголцлыг сайжруулахын
тулд гуравдагч зуучлагч талтай хамтран ажиллаж болно. Тухайн бүлэг төсөлд
чухал ач холбогдолтой хэрнээ удаа дараагийн хэлэлцүүлэг, оролдлогын эцэст
хамтран ажиллахаас татгалзсан тохиолдолд зуучлалыг илүү албан ёсны түвшинд
хийх, төслийн загварыг их хэмжээгээр өөрчлөх юм уу, эсвэл төслийг зогсоож
болно.
Асуулт 8: АХБ-ны санхүүжилтээр Засгийн газар, төрийн байгууллагын
хэрэгжүүлж буй төсөлд хэн оролцоог хариуцдаг вэ?
Хариулт 8: АХБ-ны санхүүжилттэй төсөлд АХБ ба хөгжиж буй гишүүн орнууд
хамтран оролцоо хангах үүрэгтэй. Төслийн бэлтгэл үед төслийн хэрэгжилтэд
оролцоо хангах төлөвлөгөөг боловсруулахдаа АХБ хөгжиж буй гишүүн орны

Түгээмэл асуултууд

албаны хүмүүстэй хамтран зөвлөлдөх арга хэмжээ авна. Энэ үйл явцыг
хэрэгжүүлэх зөвлөхүүдийг ихэвчлэн гэрээгээр авч ажиллуулдаг. Үүний дараа АХБны хөгжиж буй гишүүн орны гүйцэтгэгч байгууллага төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, үйл
явцын тайланг АХБ-нд өгч, зорилтуудыг хангахын тулд АХБ төслийн үйл явцыг
хянаж үнэлдэг.
Асуулт 9: АХБ оролцохоос өмнө төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэлийг
гаргаж, холбогдох байгаль орчин, нийгмийн үнэлгээг хийж дуусгасан хувийн
хэвшлийн захиалагч бүхий хувийн хэвшлийн төслүүдэд оролцоо хэрхэн хангах вэ?
Хариулт 9: Байгаль орчин болон нийгмийн хамгааллын асуудлуудаар оролцоо
хангахдаа зээл, тусламж хүлээн авагч тал болон/эсвэл захиалагч нь төсөлд
сөргөөр өртөх хүмүүстэй үр ашигтай зөвлөлдөх үүрэгтэй. АХБ оролцохоос
өмнө захиалагч зөвлөлдөх үйл ажиллагааг хэр зөв зохистой хэрэгжүүлсэнийг
тогтоох зорилгоор АХБ зохих шалгалтыг хийдэг. Уг шалгалтаар АХБ-ны бодлого
шаардлагыг хангаагүй дутагдал илэрвэл засч залруулах арга хэмжээнүүдийг
тодорхойлж, хамгааллын төлөвлөгөөний оролцооны хэсэг болон залруулах арга
хэмжээний төлөвлөгөөнд тусгадаг.
Компаниуд одоо нийгэм, байгаль орчны чиглэлээр хэрэгжүүлдэг үйл ажиллагаагаа
улам бүр нээлттэй болгож байна. Олон улсын санхүүгийн корпораци (ОУСК)
захиалагчиддаа зориулж Олон нийттэй үр ашигтай зөвлөлдөх замаар бизнесээ
сайжруулах гарын авлага боловсруулж, олон нийтийн хүсэлтийг зохицуулах,
хувийн хэвшлийн нөхцөл байдалд нийцсэн зөвлөлгөөнүүдийг зохион байгуулах,
төслийн үе шатуудад компани болон түүний орон нутгийн оролцогчдын зөвлөлдөх
үйл ажиллагааг хэрхэн дэмжихийг тайлбарласан.89 Хэсэг 3: АХБ-ны төслийн үе
шатуудад оролцоо хангах хэсэгт хувийн хэвшлийн үйл ажиллагаанд оролцоо
хангах тухай тусдаа хэсэг бий.
Асуулт 10: Зохих оролцоо хангах боломжгүй ямар нөхцөлд төслийг
үргэлжлүүлэхгүй байх хэрэгтэй вэ?
Хариулт 10: Төслийг зохих ёсоор боловсруулж, дараа нь хэрэгжүүлэхэд оролцоо
чухал ач холбогдолтой боловч оролцоо хангах боломжгүй болсон тохиолдолд
төслийн үйл явцыг хойшлуулах юм уу цуцалж болзошгүй. Оролцооны аргуудыг
хэрэгжүүлэх таатай орчин бүрдээгүй үед төслийн тодорхой хэсгийг хэрэгжүүлэх
боломж багасдаг. Гэвч зөрчлөөс зайлсхийхээс илүү иргэний нийгмийн оролцоог
нэмэгдүүлж, тэднийг дэмжихэд нь АХБ хөгжиж буй гишүүн орнуудадаа туслах
үүрэгтэй.
Асуулт 11: Хаана сургалтад хамрагдаж болох вэ?
Хариулт 11: АХБ нь оролцоо, түүний дотор ИНБ-уудтай харилцах, ЗМХ-ийг
боловсруулах, хамгааллын бодлогын талаар ажилтнууддаа зориулж сургалт
зохион байгуулдаг. Филиппинд Хөдөөгийн сэргээн босголтын олон улсын хүрээлэн,
Энэтхэгт Оролцооны дадал туршлагын хүрээлэн (PRAXIS) зэрэг оролцооны
аргуудад мэргэшсэн бүс нутгийн сургалтын олон хөтөлбөр, хүрээлэнгүүд байдаг.
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4. Холбогдох материалуудын жагсаалт
Оролцогчдод дүн шинжилгээ хийж, тэдэнтэй зөвлөлдөх (Арга хэрэгслэл 1)
Оролцогчдод дүн шинжилгээ
хийх

Оролцогчдод дүн шинжилгээ үйл явцыг дараах
4 алхмаар тайлбарлав. Үүнд: Гол оролцогчдыг
тодорхойлох, оролцогчийн ашиг сонирхлыг
тодорхойлох, оролцогчийн эрх мэдэл, нөлөөг
тодорхойлох, оролцоо хангах стратеги
боловсруулах.

Дэлхийн Банк. Цахим хуудсын агуулга:
Нийгмийн дүн шинжилгээ хийх—Арга
хэрэгслэл-оролцогчдод дүн шинжилгээ хийх.
Вашингтон, DC. http://go.worldbank.org/
ZVlkD48760

Иргэний нийгмийн
байгууллагуудтай зөвлөлдөх:
Дэлхийн Банкны ажилтнуудад
зориулсан ерөнхий удирдамж

Энэ зааварт иргэний нийгэм (үйл ажиллагаа,
төрөл), зөвлөлдөх арга хэмжээ болон түүний
зорилтуудыг тайлбарлав. Мөн зөвлөлгөөнийг
төлөвлөж, зохион байгуулах, болзошгүй
бэрхшээлүүдийг зохицуулах, холбогдох хариу
арга хэмжээнүүд авах, үр ашигтай зөвлөлдөх
зөвлөгөө өгөв.

Дэлхийн Банк. 2000. Иргэний нийгмийн
байгууллагуудтай зөвлөлдөх. Дэлхийн Банкны
ажилтнуудад зориулсан ерөнхий удирдамж.
Вашингтон хот. http://siteresources.worldbank.
org/INTRANET SOCIAlDEVElOPMENT/873204-
1111663470099/20489515/
ConsultationsWithCSOsGuidelines.pdf

Иргэний нийгэмтэй зөвлөлдөх:
Лавлагаа

Хэрхэн яагаад зөвлөлдөх (иргэний нийгмийн
байгууллагууд [ИНБ-ууд], зөвлөлдөх хэлбэр
оролцогчдыг тодорхойлох), тухай мэдээлэл
удирдамжийг энэ лавлагаанд танилцуулав.
Ингэхдээ зөвлөлдөх арга хэмжээ, загвар
боловсруулах/оролцогчдоо сонгох, мэргэжлийн
дэмжлэг үзүүлэх, сургалт зохион байгуулах/
санал авах, олон нийтэд мэдээлэл хийх, бүлгийн
ярилцлага хийх, зөвлөлдөх уулзалт/дугуй
ширээний ярилцлага хийх/олон нийтээс санал
авах, цахим-хэлэлцүүлэг, олон нийтийн цуглаан/
мэдээлэл сонсгол хийх, бичлэг хийх, санал,
хариу өгөх, үйл явцын үнэлгээ хийх явдлыг
тайлбарлав. Мөн кэйс судалгааг хавсаргав.

Дэлхийн Банк. 2007. Иргэний нийгэмтэй
зөвлөлдөх. Лавлагаа. Вашингтон
хот. http://siteresources.worldbank.org/
INTRANETSOCIAlDEVElOPMENT/
873204-1111663470099/20489462/
ConsultationsSourcebook.pdf

Иргэдтэй түншлэх нь:
Мэдээлэл, зөвлөлгөөн, бодлого
боловсруулахад олон нийтийн
оролцоо хангах тухай ЭЗХАХБны гарын авлага

Энэ бол Засгийн газар, иргэдийн хоорондын
харилцааг бэхжүүлэхэд Засгийн газрын
албаны хүмүүст зориулсан гарын авлага юм.
Үүнд зөвлөлдөх, идэвхитэй оролцоо хангах,
үнэлгээ хийх, арга хэрэгслэл, үйл ажиллагааг
сонгох, мэдээлэл, харилцааны технологийг
ашиглах зэрэг гол элемент, хүрээг тайлбарлав.
Гарын авлагын төгсгөлд үйл ажиллагааны
10 зөвлөмжийг танилцуулав (оролцооны
асуудлыг анхаарах, иргэдийн ойлголт, саналыг
олж мэдэж байж ажлаа эхлэх, амласнаа
биелүүлэх, хугацааг товлохдоо анхаарах,
бүтээлч байх, төрөл бүрийн ашиг сонирхлуудад
тэнцвэртэй хандах, шүүмжлэлд бэлтгэлтэй
байх, ажилтнуудаа оролцуулах, дэс дараатай
уялдаатай стратеги боловсруулах, цаг алдалгүй
ажиллах).

OECD (Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа,
хөгжлийн байгууллага). 2001. Иргэдтэй
түншлэх нь: Мэдээлэл, зөвлөлгөөн, бодлого
боловсруулахад олон нийтийн оролцоо
хангах тухай ЭЗХАХБ-ны гарын авлага.
Парис. www.oecdbookshoх.org/oecd/display.
asp?lang=EN&s f1=identifiers&st1=422001141p1

Зөвлөлдөж, харилцан ярилцах
соёлыг бэхжүүлэх нь—
Комиссын зүгээс сонирхогч
талуудтай зөвлөлдөхөд
баримтлах ерөнхий зарчим,
наад захын хэм хэмжээ

Комиссын зөвлөлгөөнийг зохион байгуулахад
баримтлах ерөнхий зарчим (оролцоо хангасан,
нээлттэй, хариуцлагатай, үр ашигтай,
уялдаа холбоотой байх) наад захын хэм
хэмжээг энэ гэрээнд тодорхойлов. Шийдвэр
гаргахаас өмнө бодлого боловсруулах үе
шатанд: (1) зөвлөлгөөний агуулга тодорхой
байх; (2) холбогдох талууд санал бодлоо
илэрхийлэхүйц байх; (3) бүх зорилтот
бүлгийнхэнтэй уулзахын тулд комисс
зөвлөлгөөний талаар өргөн хүрээнд мэдээлэх;
(4) хариу өгөх хангалттай хугацааг оролцогчдод
олгох; (5) мэдээлэл хүлээн авсанаа мэдэгдэж,
хариу өгөх.

Европын орнуудын комисс. 2002. Зөвлөлдөж,
харилцан ярилцах соёлыг бэхжүүлэх
нь—Комиссын зүгээс сонирхогч талуудтай
зөвлөлдөхөд баримтлах ерөнхий зарчим, наад
захын хэм хэмжээ. Брюссель. http://ec.europa.
eu/civil_society/consultation_standards/
index_en.htm

Үргэлжлэл дараагийн хуудсанд
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Хавсралт 4

Үргэлжлэл

Олон нийтийн оролцооны
арга хэрэгслэлийн олон улсын
нийгэмлэг (IAP2)

Энэ нь мэдээлэл хуваалцах (тухайлбал, товч
танилцуулга хийх, экспертүүдийн зөвлөл,
мэдээллийн киоск ажиллуулах), саналуудыг
цуглуулж, хариу өгөх (тухайлбал, олон нийтийг
чиглүүлэгчид, интернэтээр болон биечлэн
хийсэн судалгаанууд), хүмүүсийг цуглуулах
(тухайлбал, иргэдийн шүүх, үзэсгэлэн худалдаа
арга хэмжээ, зөвлөлдөх бүлгүүд) арга
хэрэгслэлийн цогц жагсаалт юм.

Олон нийтийн оролцооны арга хэрэгслэлийн
олон улсын нийгэмлэг (IAP2). http://iap2.
affiniscape.com/associations/4748/files/06Dec_
Toolbox.pdf

Цахим хэлбэрээр оролцоо
хангах заавар

Компьютер, интернэт ашиглан төсөлд
оролцоход нь иргэдэд тусалдаг. Энэ зааварт
Чиглүүлэгчдийн олон улсын нийгэмлэг
(ЧОУН), чиглүүлэгчдийн ур чадвар, чиглүүлэгч
нарт зориулсан ЧОУН-ийн ёс зүйн дүрмийг
танилцуулав.

Шинэ Зеландын Засгийн газар. 2007.
Цахим хэлбэрээр оролцоо хангах
заавар. Окленд. www.e.govt.nz/library/
guide-to-online-participation-2007.pdf?bcsi_
scan_7823DFCE46415F3E=0&bcsi_scan_
filename=guide-to-online-participation-2007.pdf

Төслийн загвар, ЗМХ боловсруулах (Арга хэрэгслэл 2)
Бодлогын нөлөөний арга:
Судлаачдад зориулсан гарын
авлага

Энэ гарын авлага нь судалгааг бодлоготой
уялдуулах арга хэрэгслэлийг тайлбарладаг.
Төслийн загвар боловсруулахад нөхцөл
байдлын үнэлгээний аргуудыг ашигладаг бөгөөд
үүнд төлөвлөлтийн үе шатууд, нөлөөлөх хүчин
зүйлсийн үнэлгээ, бэрхшээлийн схемийн дүн
шинжилгээ, оролцогчдод хийх дүн шинжилгээ,
нөлөөллийн үнэлгээ, нөлөөллийн зураглал,
SWOT (давуу тал, сул тал, боломж, аюул занал)
шинжилгээ, гурвалсан шинжилгээ орно.

Гадаадын хөгжлийн хүрээлэн. 2004. Бодлогын
нөлөөний арга: Судлаачдад зориулсан гарын
авлага. Лондон. www.odi.org.uk/Rapid/Tools/
Toolkits/Policy_Impact/

Африкийн хөгжлийн банкны
үйл ажиллагаанд оролцоо
хангаж, оролцогчидтой
зөвлөлдөх гарын авлага

Энэ гарын авлагад оролцооны үндсэн зарчмууд
болон төслийн үе шатуудад оролцоо хангах гол
хэсгүүдийг тайлбарлав. Мөн оролцооны аргаар
оролцогчдод дүн шинжилгээ хийх, оролцоо
хангасан уулзалт, сургалт зохион байгуулах,
оролцоо хангасан судалгаа, мэдээлэл цуглуулах
үйл ажиллагаа болон оролцоо хангасан
төлөвлөлтийн удирдамжийг энд тусгав.

Африкийн хөгжлийн банк (AфХБ). 2001.
Африкийн хөгжлийн банкны үйл ажиллагаанд
оролцоо хангаж оролцогчидтой зөвлөлдөх,
гарын авлага
www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/
Policy-Documents/Handbook%20on%20
Stakeholder%20Consultaion.pdf

Үндэсний ойн хөтөлбөрт
оролцоог сайжруулах нь:
Дадлагажигч нарт зориулсан
арга хэрэгслэл

Энэ материалд ойн хөтөлбөрт оролцоо хангах
асуудлыг тайлбарласан ч арга хэрэгслэлийг
нь өөр бусад салбаруудад, ялангуяа төслийн
загвар боловсруулахад ашиглах боломжтой.
Үүнд дараах арга хэрэгслэлүүд орно:
Оролцогчдод дүн шинжилгээ хийх, эрхэм
зорилгыг тодорхойлох, оролцоо хангасан
зураглал хийх, харилцааны зураглал хийх,
бэрхшээлтэй асуудалд дүн шинжилгээ хийх,
шийдлийн дүн шинжилгээ хийх, SWOT
шинжилгээ хийх, холимог арга хэрэгслэл (тоон
болон чанарын үнэлгээг хамарсан холимог
арга нь SWOT шинжилгээний аргыг эрэмбэлэх
аргуудтай хослуулдаг), цогц арга хэрэгслэл, үйл
ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах.

FAO (Хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага). 2009.
Үндэсний ойн хөтөлбөрт оролцоог сайжруулах
нь: Дадлагажигч нарт зориулсан арга
хэрэгслэл. Ром. ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/
i1037e/i1037e00.pdf

Оролцоо хангасан хөгжлийн
төлөвлөлтийн арга хэрэгслэл

Энэ материалд оролцоо хангасан хөгжлийн
төлөвлөлтийн өргөн хүрээний арга хэрэгслэлийг
тайлбарлав. Хамгийн өргөн хэрэглэдэг зарим
аргуудыг дурдвал: Мэдээлэл түгээх арга
хэрэгслэлүүд (тухайлбал, сонин, уулзалт, цахим
хуудас), зөвлөлдөх арга хэрэгслэл (тухайлбал,
олон нийтийн маргаан, бүлгийн хэлэлцүүлэг,
санал хураалт), хамтарсан төлөвлөлтийн
арга хэрэгслэлүүд (тухайлбал, оролцооны
үйл ажиллагааны судалгаа, олон нийтийн
төлөвлөлт).

CIVICUS & PG Exchange Оролцоо хангасан
хөгжлийн төлөвлөлтийн арга хэрэгслэл.
www.pgexchange.org/images/toolkits/PGx_F_
Participatory%20Development%20Planning.pdf
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Оролцоо хангасан үнэлгээ (Арга хэрэгслэл 3)
Төслийн үр шим хүртэгчдийн
үнэлгээ

Төслийн үр шим хүртэгчдийн үнэлгээ хэрхэн
хийхийг энд тайлбарлав. Энэ бол төлөвлөсөн
эсвэл хэрэгжүүлж буй шинэтгэлийн үр шим
хүртэгчдийн санал бодлыг олж мэдэж хөгжлийн
үйл ажиллагааны үр нөлөөг сайжруулахад
ашигладаг чанарын судалгааны арга юм.
Үүгээр зорилтот бүлгүүдийн санал бодол,
нийгэм, соёлын нөхцөл байдлын талаар
бодитой, гүн гүнзгий чанарын мэдээлэл олж
авахыг эрмэлздэг. Энэ арга гол нь ярилцлага,
бүлгийн хэлэлцүүлэг, шууд болон оролцогчийн
ажиглалтад тулгуурладаг.

Дэлхийн Банк. 2002. Төслийн үр шим
хүртэгчдийн үнэлгээ. Вашингтон хот. http://
siteresources.worldbank.org/INTPSIA/
Resources/490023-1121114603600/beneficiary_
assessment.pdf

Оролцоо ба нийгмийн үнэлгээ:
Техник, арга хэрэгслэл

Энэ зааврын модуль I-д нийгмийн үнэлгээний
үйл явцыг тайлбарласан бөгөөд хөгжлийн үйл
ажиллагаанд нийгмийн гол асуудлаар мэдээлэл
олж авч, шийдвэрлэхэд энэ үнэлгээг ашигладаг;
энэ нь өргөн хүрээний оролцогчдыг хамруулах
оролцооны стратегитай, дахин давтагддаг
мөчлөгт үйл явц юм. Дараагийн модулиуд нь
өөр арга хэрэгслэлийг тайлбарласан. Moдуль
II оролцогчдод хийх дүн шинжилгээ, Moдуль III
оролцоо хангасан хөдөөгийн үнэлгээ, Moдуль IV
оролцоо хангасан хяналт, шинжилгээ үнэлгээ,
Moдуль V төслийн үр шим хүртэгчдийн үнэлгээ,
Moдуль VI SARAR (буюу өөрийгөө үнэлэх,
холбогдох давуу тал, асуудал шийдэх чадавхи,
үйл ажиллагааны төлөвлөлт, хариуцлага)-ыг
тайлбарлав.

Дэлхийн Банк. 1998. Оролцоо ба нийгмийн
үнэлгээ: Техник, арга хэрэгслэл. Вашингтон
хот. http://gametlibrary.worldbank.org/FIlES/216_
Guidelines%20for%20participation%20&%20
social%20assessment%20-%20World%20Bank
.pdf

Оролцоо хангасан ядуурлын
үнэлгээ хийх ерөнхий заавар
– Онол, практик

Оролцоо хангасан ядуурлын үнэлгээ бол
ядууралд дүн шинжилгээ хийх, ядуурал
бууруулах үйл ажиллагааг боловсруулах, төсөл,
хөтөлбөрийн үр дүнг үнэлэх, төрийн бодлогоор
ядуурал бууруулах стратеги боловсруулахдаа
саналыг авч тусгах хэрэгслэл юм. Энэ заавар
нь оролцоо хангасан ядуурлын үнэлгээг хэдийд,
ямар байгууллагаар хийлгэвэл үр дүнтэй болох,
үйл явцыг хэрхэн боловсруулах, хэрэгжиж
буй ажил, дүн шинжилгээний чанарыг хэрхэн
сайжруулах, бодлогод хэрхэн нөлөөлөхийг
тайлбарлав.

Гадаадын хөгжлийн хүрээлэн. 2001. Оролцоо
хангасан ядуурлын үнэлгээ хийх ерөнхий
заавар – Онол, практик. Лондон. www.odi.org.
uk/resources/details.asp?id=1747&title=roughguide-ppas-participatory-poverty-assessmentintroduction-theory-practice

Үйл ажиллагаанд оролцоо
хангасан үнэлгээ хийх арга
хэрэгслэл

Оролцоо хангасан үнэлгээний алхмуудыг энд
тайлбарладаг. Үүнд: Байгаа мэдээллийг хянах;
төрөл бүрийн талуудын зураглалыг гаргах;
лавлах аргуудыг ашиглах (тухайлбал, оролцоо
хангасан ажиглалт, бүтцийг нь хэсэгчлэн
тогтоосон хэлэлцүүлэг, бүлгийн ярилцлага);
сэдвүүдийг сонгох; хэлэлцүүлгийг удирдан
чиглүүлэх; цуглуулсан мэдээллийг системчлэх;
хариу арга хэмжээ авах; цогц дүн шинжилгээ
хийж, эрэмбэлэх; уулзалтуудыг баримтжуулах;
оролцоо хангасан төлөвлөлтийн сургалт зохион
байгуулах.

UNHCR (НҮБ-ын дүрвэгсдийн асуудал
хариуцсан дээд комиссарын газар). 2006. Үйл
ажиллагаанд оролцоо хангасан үнэлгээ хийх
арга хэрэгслэл. http://www.unhcr.org/450e963f2.
html

Олон нийтийн хэрэгслэл: Ойн
аж ахуйн салбарт оролцоо
хангасан хяналт, шинжилгээ
үнэлгээ хийх арга, хэрэгслэл,
санаа

Энэ материалд оролцоо хангасан үнэлгээ,
хяналт, шинжилгээ үнэлгээний арга хэрэгслэлийг
цогцоор нь харьцуулж судлав (олон нийтийн
ойн аж ахуйн төсөлд зориулсан боловч бүх
салбаруудад ашиглах боломжтой). Үүнд оролцоо
хангасан үнэлгээ, хяналт шинжилгээ үнэлгээний
үйл явцыг алхам алхамаар тайлбарлаж, 23
үр ашигтай арга хэрэгслэлийг онцлов. Үүнд:
Бүлгийн уулзалт; дүрслэл, хэлэлцүүлэг хийх;
түүхийн зураглал; эрэмбэлэх зэрэглэж, ангилах;
олон нийтийн орчны үнэлгээ; оролцооны үйл
ажиллагааны судалгаа.

ХХААБ. 1990. Олон нийтийн хэрэгслэл: Ойн
аж ахуйн салбарт оролцоо хангасан хяналт,
шинжилгээ үнэлгээ хийх арга, хэрэгслэл,
санаа. Ром. www.fao.org/docrep/x5307e/
x5307e00.htm
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Оролцоо хангасан мэдээллийн
системийн үнэлгээний
заавар: Тоон мэдээ, мэдээлэл
цуглуулж, шийдвэр гаргах олон
нийтийн манлайлал бүхий арга
хэрэгслэл

Хангалттай мэдээ, баримт олж авч, тоон мэдээ,
мэдээлэлд үндэслэн шийдвэр гаргахын сацуу
гол оролцогчдыг энэ үйл явцад чадавхижуулах
стратеги, концепцийг энд танилцуулж,
тайлбарлав. Ингэхдээ оролцоо хангасан
мэдээллийн системийн үнэлгээний аргыг
танилцуулсан бөгөөд энэ нь оролцоо хангасан
хөдөөгийн үнэлгээний арга хэрэгслэлийг
нөхцөл байдалд нийцүүлэн өөрчилж, мэдээлэл
харилцааны технологийг ашигладаг.

PACT. 2004. Оролцоо хангасан мэдээллийн
системийн үнэлгээний заавар: Тоон мэдээ,
мэдээлэл цуглуулж, шийдвэр гаргах олон
нийтийн манлайлал бүхий арга хэрэгслэл.
Вашингтон хот. http://pactworld.org/galleries/
resource-center/pisa_action_guide.pdf

Оролцоо хангах арга хэрэгслэл:
Дадлагажигч нарт зориулсан
гарын авлага

Энэ гарын авлагад оролцоо хангасан төслийг
эхлүүлж, удирдах бодит арга хэрэгслэлийг
танилцуулав. Оролцооны талаарх 13
микрофишээс бүрдсэн өөр бусад 50 аргыг
тайлбарлав.

Кинг Баудоуин Сан, Фламандын шинжлэх
ухаан, технологийн үнэлгээний хүрээлэн. 2005.
Оролцоо хангах арга хэрэгслэл: Дадлагажигч
нарт зориулсан гарын авлага. www.kbs-frb.be/
uploadedFiles/kBS-FRB/Files/EN/PUB_1540_
Participatoty_toolkit_New_edition.pdf

Оролцооны төлөвлөгөө боловсруулах (Арга хэрэгслэл 4)
Дээрх арга хэрэгслэлийг үзнэ үү:
— Aфрикийн Хөгжлийн Банк (AфХБ). 2001. AфХБ-ны үйл ажиллагаанд оролцоо хангаж, оролцогчидтой зөвлөлдөх гарын авлага. Үүнд
оролцооны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах удирдамжийг тусгав.
www.afdb.org/fileadmin/uploads/afdb/Documents/Policy-Documents/Handbook%20on%20Stakeholder%20Consultaion.pdf
— ХХААБ. 2009. Үндэсний ойн хөтөлбөрт оролцоо сайжруулах нь. Дадлагажигч нарт зориулсан арга хэрэгслэл. Үүнд үйл ажиллагааны
төлөвлөгөө боловсруулах удирдамж тусгав. www.fao.org/docrep/014/i1858e/i1858e00.pdf

Оролцогчидтой харилцах (Арга хэрэгслэл 5)
Олон нийтийг оролцуулах:
Оролцоо хангасан хөгжлийн
харилцааны заавар

Энэ зааварт оролцоо хангасан хөгжлийн
харилцаа нь оролцоо хангасан хөгжлийн үйл
явцыг хэрхэн дэмждэгийг судалж, үүнд хүрэх
дараах 10 алхмыг тодорхойлов. Үүнд: Нутгийн
олон нийттэй харилцаа тогтоох; бэрхшээлтэй
асуудал, түүнийг шийдэх арга замуудыг
тодорхойлоход олон нийтийг оролцуулах;
харилцааны арга хэрэгслэлийг тодорхойлох;
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах;
харилцааны стратегид хяналт, үнэлгээ хийх;
хөгжил, судалгааны үйл явцыг баримтжуулах.

IDRC. 2004. Олон нийтийг оролцуулах:
Оролцоо хангасан хөгжлийн харилцааны
заавар. www.idrc.ca/openebooks/066-7/

Хөгжлийн харилцааны лавлах:
Харилцааны цар хүрээг
өргөжүүлэх нь

Харилцан оролцоо бүхий хөгжлийн харилцааны
талаар энд дэлгэрэнгүй мэдээлэв. Moдуль 1
хөгжлийн харилцааны нэмүү өртгийг онцолж;
Moдуль 2 хөгжлийн харилцааны онол, практикийг
тайлбарлаж; Moдуль 3 хөгжлийн харилцааны
аргачлалын хүрээг судалж, хэрэгжилт, хяналт,
шинжилгээ үнэлгээнд зориулсан харилцааны
хэрэгслэлийг тайлбарлав.

Дэлхийн Банк. 2008. Хөгжлийн харилцааны
лавлах: Харилцааны цар хүрээг өргөжүүлэх
нь. Вашингтон хот. http://siteresources.
worldbank.org/ExTDEVCOMMENG/Resources/
DevelopmentCommSourcebook.pdf?bcsi_
scan_7823DFCE46415F3E=0&bcsi_scan_
filename=DevelopmentCommSource book.pdf

Оролцооны харилцаа: Практик
заавар

Энэ заавар нь оролцооны харилцааг хөгжлийн
төслүүдэд хэрхэн ашиглахыг тайлбарладаг.
Ингэхдээ харилцааны хөтөлбөрийн 4 үе шатыг
онцлов. Үүнд: Оролцооны харилцааны үнэлгээ,
оролцооны харилцааны стратегийн загвар,
харилцааны үйл ажиллагаа, хяналт, шинжилгээ
үнэлгээний хэрэгжилт

Дэлхийн Банк. 2009. Ажлын баримт бичиг
No. 170. Оролцооны харилцаа. Практик
заавар. Вашингтон хот. http://siteresources.
worldbank.org/ExTDEVCOMMENG/Resources/
Participatorycommunication.pdf

Оролцооны харилцааны
стратегийг боловсруулах:
Гарын авлага

Энэ гарын авлагад харилцааны стратегийг
боловсруулах удирдамжийг танилцуулав.
Ингэхдээ харилцааны хэв маяг, арга
хэрэгслэлийг сонгох, мессэж боловсруулах,
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэлийг сонгох, үр
нөлөөг хянах явдлыг тайлбарлав.

ХХААБ. 2004. Оролцооны харилцааны
стратегийг боловсруулах. Гарын авлага. Ром.
www.fao.org/sd/dim_kn1/docs/y5794e00.pdf
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ИНБ-уудтай ажиллах (Арга хэрэгслэл 6)
Лавлах каталог: Чадавхи үнэлэх
20 арга хэрэгслэлийн товч
танилцуулга

Хандивлагчид, ИНБ-уудын боловсруулсан
чадавхи үнэлэх арга хэрэгслэлийг харьцуулж
судлав. Тухайлбал: Хамтран ажиллах матриц
(SNV), байгууллагыг үнэлэх оролцооны арга
хэрэгслэл (НҮБХХ), институцийн үнэлгээ (IDRC),
төрийн бус байгууллага (ТББ)-ын түншийн
чадавхийн үнэлгээ (Care International)-ний
хэрэгслэл.

UNDP (НҮБ-ийн Хөгжлийн хөтөлбөр). 2005.
Лавлах каталог: Чадавхи үнэлэх 20 арга
хэрэгслэлийн товч танилцуулга. Нью-Йорк.
www.unpei.org/PDF/institutioncapacity/BriefReview-20-Tools-to-Assess.pdf

Иргэний нийгмийг үнэлэх
заавар

ИНБ-уудыг үнэлэх, үнэлгээний аргууд, тэдгээрийн
хэрэгжилт, саадыг даван туулах арга замыг энэ
зааварт тайлбарлав.

НҮБХХ. 2010. Иргэний нийгмийг үнэлэх заавар.
http://gaportal.org/sites/default/files/UNDP_Civil_
Society_Guide.pdf

Байгууллагын чадавхийг
хөгжүүлэх нь

Улс орнуудад Пакт байгууллагын хэрэгжүүлсэн
хөтөлбөрүүдээс байгууллагын хөгжлийн арга
хэрэгслэлийг цуглуулж энэ сургалтын хөтөлбөрт
нэгтгэв. Пактын чадавхижуулах аргууд, насанд
хүрэгчдийн болон байгууллагын сургалтын
гол ойлголтууд, байгууллагын хөгжлийн үйл
ажиллагааг эхнээс нь эцэс хүртэл тайлбарлаж,
байгууллагын хөгжилд ашиглах төрөл бүрийн
арга хэрэгслэлийг танилцуулав.

Pact. 2005. Байгууллагын чадавхийг
хөгжүүлэх нь. Вашингтон хот. http://pactworld.
org/galleries/resource-center/Intro%20
to%20OD%20First%20Edition. pdf?bcsi_
scan_7823DFCE46415F3E=0&bcsi_scan_
filename=Intro%20to%20OD%20First%20Edition.
pdf

Ашгийн төлөө бус
байгууллагуудыг үр ашигтай
чадавхижуулах нь

Ашгийн төлөө бус байгууллагууд хэрхэн
чадавхжин, тогтворжиж, олон нийтэд илүү
өргөн хүрээнд үйлчилдэг болохыг тайлбарлав.
Байгууллагын чадавхийг хэмжих бодит
үнэлгээний арга хэрэгслэлийг бас танилцуулав.

MакКинсэй энд Компани. 2001. Ашгийн
төлөө бус байгууллагуудыг үр ашигтай
чадавхижуулах нь. www.vppartners.org/
learning/reports/capacity/full_rpt.pdf

Оролцоо хангасан хяналт, шинжилгээ үнэлгээ (Арга хэрэгслэл 7)
Чухал өөрчлөлтийн арга:
Ашиглах заавар

Чухал өөрчлөлтийн арга нь оролцоо хангасан
хяналт, шинжилгээ үнэлгээний нэг хэлбэр
юм. Төслийн оролцогчид баримтжуулах
өөрчлөлтүүдийг шийдэж, тоон мэдээ,
мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийхэд оролцдог.
Үүнийг хөтөлбөрийн турш хэрэгжүүлдэг
бөгөөд хөтөлбөрөө удирдахад хэрэг болох
мэдээллүүдээ хүмүүс энэ аргаар олж авдаг.
Хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийг үнэлэхэд хэрэг
болохуйц хөтөлбөрийн үр нөлөө, үр дүнгийн
талаарх тоон мэдээ, мэдээлэл цуглуулдаг
учраас энэ нь үнэлгээнд чухал ач холбогдолтой.
Чухал өөрчлөлтийн аргыг ашиглах шаталсан
удирдамжийг энэ зааварт тусгав.

Рик Давиес болон Жeсс Дaрт. 2005. Чухал
өөрчлөлтийн арга: Ашиглах заавар. www.
mande.co.uk/docs/MSCGuide.pdf

Өөрөө өөртөө эзэн байх нь:
Олон нийтэд тулгуурласан
хяналт, шинжилгээ үнэлгээний
заавар

Олон нийтэд тулгуурласан хяналт, шинжилгээ
үнэлгээ хийх үндэслэлийг тайлбарлаж, үйл
ажиллагааг судлах замаар харилцан суралцах
аргыг танилцуулав. Өргөн хүрээний арга
хэрэгслэлийг хавсаргасан (тухайлбал, сайн
сайхан амьдралын шинж тэмдэгийн хүснэгт,
байгууллагын гадаад, дотоод орчны схем, үйл
ажиллагааны хяналтын хүснэгт, уулзалтын
хуанли, үйлчилгээ үзүүлэгчийн гэрээ).

Дэлхийн Банк. 2002. Өөрсдийнхөө гудсан
дээр нойрсох нь: Олон нийтэд тулгуурласан
хяналт, шинжилгээ үнэлгээний заавар. http://
siteresources.worldbank.org/INTCDD/Resources/
sleepingg.pdf

Оролцоо хангасан нөлөөллийн
арга замд дүн шинжилгээ хийх
(PIPA)

Энэ нь цахим гарын авлага бөгөөд 6 гол
алхамтай. Үүнд: 1) бэрхшээлтэй асуудлын схем
гаргах; 2) төслийн зорилтоо тодорхойлох; 3)
хэтийн зорилгoo тодорхойлох; 4) сүлжээний
зураглал гаргах; 5) үр дүнгийн логик загварыг
боловсруулах; 6) хяналт, шинжилгээ үнэлгээний
төлөвлөгөө боловсруулах.

Оролцоо ангасан нөлөөллийн арга замд
дүн шинжилгээ хийх (PIPA). Wiki. http://boru.
pbworks.com/w/page/13774903/FrontPage
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Оролцоо хангасан үнэлгээний
заавар

Оролцоо хангасан үнэлгээ гэж юу болох,
уламжлалт үнэлгээнээс юугаараа ялгаатай,
ямар нэмэлт үйл явцтай болохыг тайлбарлав.
Оролцоо хангасан үнэлгээний үйл явцыг
хэрэгжүүлэх шат дараалсан удирдамж,
бэрхшээлтэй асуудлуудыг шийдвэрлэх зөвлөгөө
оруулсан байдаг.

NZAID. 2006. Оролцоо хангасан үнэлгээний
заавар. http://nzaidtools.nzaid.govt.nz/
participatory-evaluation

Дадлагажигч нарт зориулсан
арга хэрэгслэл: Зах зээлтэй
холбоотой үйл ажиллагаанд
жендэр, ядуурлын асуудлыг
анхаарах

Энэ нь ядуурал, жендэрийн мэдрэмжтэй
хяналт, шинжилгээ үнэлгээний арга юм. Үр
нөлөөний түргэвчилсэн үнэлгээний энэ арга
нь 2 матрицтай. Нэг нь өөрчлөлтийн матриц,
нөгөө нь баялагаар эрэмбэлэх матриц. Энэ
хоёр матрицын аль аль нь төслийн “өмнөх/
дараах” үе болон “төсөл хэрэгжсэн болон
хэрэгжээгүй” газруудыг хооронд нь харьцуулдаг.
Энэ нь тосгонд эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүст тусад
нь хэрэглэх боломжтой жендэрийн мэдрэмжтэй
оролцооны арга юм.

IFAD. 2002. Дадлагажигч нарт зориулсан
арга хэрэгслэл: Зах зээлтэй холбоотой үйл
ажиллагаанд жендэр, ядуурлын асуудлыг
анхаарах. Ром. www.ifad.org/gender/tools/
gender/Toolkit.pdf

Бодлогын хураангуй: Оролцоо
хангасан хяналт, шинжилгээ
үнэлгээ

Оролцоо хангасан хяналт, шинжилгээ
үнэлгээ болон түүнийг сонирхсон шалтгааныг
тайлбарлаж, ХШҮ-ний практик хэрэглээ, өргөн
ашигладаг арга хэрэгслэлийг (тухайлбал,
зураглал, урсгалын диаграм, тэмдэглэл,
оноогоор дүгнэх матриц) судлав. Мөн хөгжлийн
чиглэлээр ажилладаг байгууллагуудын зүгээс
оролцоо хангасан ХШҮ-г улам бүр сонирхож,
хамгийн оновчтой шалгуур үзүүлэлтүүд сонгох
болсныг тайлбарласан.

Хөгжлийн судалгааны хүрээлэн (IDS). 1998.
Бодлогын хураангуй: Оролцоо хангасан хяналт,
шинжилгээ үнэлгээ: Өөрчлөлтөөс суралцах нь.
www.ids.ac.uk/index.cfm?objectid=01D512C55056-8171-7BA528050E140ED9

Дээрх арга хэрэгслэлийг үзнэ үү:
— Дэлхийн Банк. 1996. Оролцоо ба нийгмийн үнэлгээ: Техник, арга хэрэгслэл. Оролцоо хангасан ХШҮ-ний модультай. http://gametlibrary.
worldbank.org/FIlES/216_Guidelines%20for%20participation%20&%20social%20assessment%20-%20World%20Bank.pdf
— ХХААБ. 1990. Олон нийтийн арга хэрэгслэл: Олон нийтийн ойн аж ахуйд оролцоо хангасан үнэлгээ, хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийх
санаа, арга, хэрэгслэл. www.fao.org/docrep/x5307e/x5307e00.htm

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах арга хэрэгслэл
Жендэр ба хөгжлийн багц:
Ерөнхий тайлан

Жендэрийн болон оролцооны арга хэрэгслэлийн
огтлолцол, тэдгээрийг төсөл, хөтөлбөр, бодлого,
институцтай хэрхэн бүтээлчээр уялдуулахыг
тайлбарласан. Жендэрийн харилцааг хангахдаа
оролцооны аргыг анхааралтай сонгох хэрэгтэйг
онцлов. Тухайлбал, оролцоо хангасан зураглал,
матрицын аргаар эмэгтэйчүүд гэр бүлийн
хүчирхийлэл, нэг гэр бүл дэх хэд хэдэн эхнэрийн
асуудлыг олж мэдэх боломжгүй. Ийм мэдээллийг
олж авахын тулд гүнзгийрүүлсэн ярилцлага хийх
шаардлагатай.

Бридж. Хөгжил судлалын хүрээлэн. 2001.
Жендэр ба хөгжлийн багц: Ерөнхий тайлан
www.bridge.ids.ac.uk/go/bridge-publications/
cutting-edge-packs/gender-and-participation/

Жендэрийн дүн шинжилгээний
арга хэрэгслэл

Жендэрийн дүн шинжилгээний алхам бүрт
хэрэглэх оролцооны аргуудыг тайлбарласан.
Үүнд үйл ажиллагааны хуанли, бүлгийн
хэлэлцүүлэг, хосоор нь эрэмбэлэх аргууд орно.

Эмэгтэйчүүдийн статус. Канад. 2004.
Жендэрийн дүн шинжилгээний арга
хэрэгслэл. Жендэр ба ядуурлын төсөл.
www.crvawc.ca/documents/AReportonthe
GenderandPovertyProject.pdf

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг
дэмжих үр ашигтай стратеги:
Практик тайлбар

Үйл ажиллагааг боловсруулж, хэрэгжүүлж,
хянахдаа жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахыг
нарийвчлан зааварласан. Эрэгтэйчүүд,
эмэгтэйчүүдийн аль алийг нь зөвлөлгөөнд
оролцуулах, эмэгтэйчүүдийн асуудлыг
орхигдуулахгүйн тулд оролцооны стратегийг
ашиглах, жендэрийн мэдрэмжтэй оролцооны
шалгуур үзүүлэлтүүдийг ашиглах, эмэгтэйчүүдэд
чиглэсэн, тэдний оролцоо хангах стратегиудыг
танилцуулав.

Жендэрийн эрх тэгш байдлыг дэмжих үр
ашигтай стратеги: Практик тайлбар. www.oecd.
org/dataoecd/20/16/44750309.pdf
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Бодит байдалд жендэрийн
асуудлыг бодлого, хөтөлбөрт
тусгах: Арга хэрэгслэл

Оролцогчдод дүн шинжилгээ хийх, жендэрийн
дүн шинжилгээ, үйл ажиллагааг боловсруулах,
хяналт, шинжилгээ үнэлгээ зэрэг жендэрийн
асуудлыг бодлого, хөтөлбөрт тусгах 10 алхмыг
тайлбарлав. Ингэхдээ оролцооны асуудлууд
ялангуяа засаглалын бүтцэд эмэгтэйчүүдийн
оролцоо бага байгаа асуудалд түлхүү анхаарав.

НҮБХХ. 2007. Бодит байдалд жендэрийн
асуудлыг бодлого, хөтөлбөрт тусгах:
Арга хэрэгслэл. http://europeandcis.undр.
org/home/show/6D8DE77F-F203-1EE9B2E5652990E8B4B9

Жендэрийн асуудлыг бодлого,
хөтөлбөрт тусгах арга
хэрэгслэлийн багц

Олон байгууллагын арга хэрэгслэлийг үйл
ажиллагаагаар нь ангилсан (тухайлбал,
жендэрийн асуудлыг бодлого хөтөлбөрт тусгах
стратегийн арга хэрэгслэл, жендэрийн дүн
шинжилгээний арга хэрэгслэл, төрөл бүрийн
салбарын арга хэрэгслэл). Эмэгтэйчүүдийн
оролцоог анхаардаг олон арга хэрэгслэл байдаг.

НҮБХХ. Жендэрийн асуудлыг бодлого,
хөтөлбөрт тусгах арга хэрэгслэлийн багц.
www.undp.org/women/tools_marketplace.pdf

Сайн засаглал ба чадавхи сайжруулах арга хэрэгслэл
Нийгмийн хариуцлагын талаар
сургагч багш нарт зориулсан
гарын авлага

Энэхүү мэдээлэл, сургалтын материалд иргэний
эрх үүрэг, оролцоо, засаглалын төвлөрлийг
сааруулах, нийгмийн хариуцлага, төрийн
санхүүгийн менежмент, оролцоо хангасан
төлөвлөлт, төсөв, зардлын хяналт, худалдан
авалтын хяналтыг тайлбарлав.

ANSA-EAР. 2010. Нийгмийн хариуцлагын
талаар сургагч багш нарт зориулсан гарын
авлага www.ansa-eap.net/learning-in-action/
manual-for- trainers-on-social-accountability/

Орон нутгийн засаг захиргааны
хариуцлага: Эрх мэдлийн арга
хэрэгслэл

Орон нутгийн эрх баригчдад хариуцлага
тооцох арга замуудыг хөдөөгийн иргэдэд
танилцуулж, үйлчилгээний чанар, хүртээмж,
нөөцийн менежментийн талаарх олон
нийтийн шаардлагыг өндөржүүлж, үйлчилгээ,
менежментийг сайжруулах алхмуудыг
тайлбарлав. Үүнд: 1) нөөцийн хяналт,
ашиглалтыг мэддэг болох; 2) оролцоо хангасан
нөөцийн үнэлгээ хийх; 3) тосгоны түвшинд
найдвартай бүтэц бий болгох; 4) манлайлал,
гүйцэтгэлийг сайжруулахыг шаардах, тухайлбал,
Засгийн газрын үйл ажиллагаа, зорилго,
төлөвлөгөө, төсвийг ил тод болгох, удирдлага
дахь оролцоог нэмэгдүүлэх.

IIED. 2005. Орон нутгийн засаг захиргааны
хариуцлага: Эрх мэдлийн арга хэрэгслэл
www.policypowertools.org/Tools/Ensuring/docs/
local_government_accountability_tool_english.pdf

Дуу хоолой, хариуцлагын
заавар

Энэ зааварт иргэдийн дуу хоолой, хариуцлага,
иргэдийн оролцоо нэмэгдүүлэх механизм, арга
хэрэгслэлийг тайлбарлав (тухайлбал, иргэдийн
онооны карт, олон нийтийн аудит, урамшуулалд
тулгуурласан төлбөр, удирдах хороонд олон
нийтийн оролцоо, төсвийн хяналт, оролцоо
хангасан төлөвлөлт, жендэрийн мэдрэмжтэй
төсөвлөлт, нийгмийн аудит). Энэ нь ямар арга
хэрэгслэл амжилттай хэрэгжиж, амжилттай
хэрэгжсэн хөтөлбөрүүд ямар өөрчлөлт
авчирсныг тайлбарлав.

DFID Засаглал, нийгмийн хөгжлийн лавлах
төв. 2010. Дуу хоолой, хариуцлагын заавар.
www.gsdrc.org/go/topic-guides/voice-andaccountability

Иргэдийн дуу хоолой, үйл
ажиллагааны удирдамж

Энэ зааварт иргэдийн дуу хоолойг сонсох үе
шатуудыг тайлбарладаг. Эхлээд, олон нийтийг
дайчилж, оролцуулан онооны карт ашиглаж,
олсон мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийдэг. Дараа
нь үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж,
бодлого, үйлчилгээг сайжруулах ухуулга,
нөлөөлөл хийх эвсэл, сүлжээ бий болгохыг
шаарддаг.

Дэлхийн зөн олон улсын байгууллага. 2009.
Иргэдийн дуу хоолой, үйл ажиллагааны
удирдамж. www.transformationaldevelopment.org/ministry/transdev2.nsf/
QuickReferenceGuideforIPM.pdf?bcsi_
scan_7823DFCE46415F3E=0&bcsi_scan_filena
me=QuickReferenceGuideforIPM.pdf

Бидний эх орон, бидний
ирээдүй: Авлигын эсрэг
хамтран ажиллах нь

Камбожийн төрийн албан хаагчид, хувь хүмүүс,
сонгогдсон албан тушаалтнуудад авилга гэж юу
болох, түүнтэй хэрхэн тэмцэхийг тайлбарлав.
Энэ гарын авлагад мөн олон нийтэд хэрэгтэй
мэдээлэл тусгасан. Цэвэр гар аяны хүрээнд
үүнийг боловсруулсан бөгөөд Камбожийн
авлига бууруулах сургалт, сурталчилгааны үйл
ажиллагааг энд тайлбарлав.

Pact. 2006. Бидний эх орон, бидний ирээдүй:
Авилгатай тэмцэхийн төлөө хамтран ажиллах
нь. http://pactworld.org/galleries/resource-center/
our_country_our_future.pdf
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Улсын төсөвт иргэдийн
оролцоог хангах нь: Ил тод,
оролцоо хангасан төсөв
боловсруулах механизм

Улс, орон нутгийн төсөв боловсруулах үйл явцад
иргэдийн оролцоо хангаж, төсвийн нээлттэй,
ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх механизмыг бий
болгох шинэлэг төсөл хэрэгжүүлэхэд Латин
Америкийн 10 ИНБ-тай хамтран ажилласан
хөтөлбөрийн кэйс судалгааг энд танилцуулав.
Хичээлүүдээс гадна оролцоо хангасан ил
тод төсөв боловсруулах үйл явцыг түлхүү
тайлбарлав.

USAID. Улсын төсөвт иргэдийн оролцоо
хангах нь: Ил тод, оролцоо хангасан төсөв
боловсруулах механизм. www.partners.
net/Images/partners/English.pdf?bcsi_
scan_7823DFCE46415F3E=0&bcsi_scan_
filename=English.pdf

Дэд бүтэц – ХДХВ, ДОХ-оос урьдчилан сэргийлэх арга хэрэгслэл
ХДХВ, ДОХ-ын эсрэг хариу арга
хэмжээнд орон нутгийн ТББуудыг оролцуулах нь

Орон нутгийн түншүүдийн оролцоог
амжилттай хангасан бүх арга, загварыг энд
танилцуулав (Үүний дотор орон нутгийн ТББуудыг өрсөлдөөнт шалгаруулалтаар шууд
санхүүжүүлэх, олон улсын болон үндэсний ТББууд, орон нутгийн ТББ-уудтай түншлэх, олон
нийтэд түшиглэсэн байгууллагуудад санхүүжилт,
дэмжлэг үзүүлэх). Энэ нь бусад байгууллагуудыг
орон нутгийн түншүүдтэй холбогдоход тус болж,
хандивлагчид, үндэсний шийдвэр гаргагч нарт
чиглүүлэх үүрэг гүйцэтгэдэг.

Pact. 2005. ХДХВ, ДОХ-ын эсрэг хариу арга
хэмжээнд орон нутгийн ТББ-уудыг оролцуулах
нь. PACT. 2005. http://pactworld.org/galleries/
resource-center/engaging_web.pdf

Одоо бүгд хамтдаа! ХДХВ/ДОХын эсрэг олон нийтийг дайчлах,
одоо хамтдаа арга! Оролцоо
хангасан 100 арга хэрэгслэл

Энэ арга хэрэгслэл нь олон нийттэй хамтарч
төсөл эхлүүлэх; үнэлэх, төлөвлөх; хэрэгжүүлэх;
хянах, үнэлэх, саналыг тусгах; төслийг хамтарч
өргөжүүлэх үйл явцуудтай. Эдгээр үйл явцуудыг
олон нийтийг дайчлах оролцооны аргуудаар
дэмждэг. Энэ хоёрыг хослуулснаар ХДХВ, ДОХын асуудлыг шийдвэрлэхэд байгууллага, олон
нийт илүү үр ашигтай хамтран ажилладаг.

ХДХВ, ДОХ-ын эсрэг олон улсын холбоо.
Одоо бүгд хамтдаа! ХДХВ/ДОХ-ын эсрэг олон
нийтийг дайчлах, одоо хамтдаа арга! Оролцоо
хангасан 100 арга хэрэгслэл. www.aidsalliance.
org/Publicationsdetails.aspx?Id=228

Үсэг бичгийн боловсрол
багатай хүмүүст зориулж
ХДХВ/ДОХ/БЗДХ-ын талаарх
материалуудыг боловсруулах

Зан үйлийг өөрчлөх стратегийн хөтөлбөрийн
хүрээнд үсэг бичиг сайн мэдэхгүй хүмүүст
зориулж материал боловсруулах цогц аргуудыг
энд тайлбарлав. Гол алхмууд нь хэрэглэгчдийг
судлах, тэдэнд тохирсон мессэж боловсруулах,
материал боловсруулах, урьдчилан турших,
сайжруулах.

FHI. 2002. Бичиг үсгийн боловсрол багатай
хүмүүст зориулж ХДХВ/ДОХ/БЗДХ-ын
талаарх материалуудыг боловсруулах.
www.fhi.org/NR/rdonlyres/ebk5qlqqaplq6f6w
kiy2jtfx47bt2ytk7api7szj7zbjqud7onk3nxjs
335etjo542fvvzkr3tmfqc/lowlitguide2enhv.
pdf?bcsi_scan_7823DFCE46415F3E=0&bcsi_
scan_ filename=lowlitguide2enhv.pdf

ХДХВ/ДОХ-ын хөтөлбөрүүдийг
хянах: Чиглүүлэгчийг бэлтгэх
сургалтын заавар

Энэ сургалтын материал нь хяналт, шинжилгээ
үнэлгээ (ХШҮ)-ний үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх
ур чадвар олгодог. Энэ сургалт нь гурван гол
модулиас бүрдэнэ. Үүнд: ХШҮ-ний танилцуулга;
Мониторингийн мэдээллийг цуглуулах, дүн
шинжилгээ хийх, ашиглах; ХШҮ-ий төлөвлөгөө
боловсруулах.

FHI. 2004. ХДХВ/ДОХ-ын хөтөлбөрүүдийг
хянах: Чиглүүлэгчийн сургалтын заавар. www.
fhi.org/en/HIVAIDS/pub/guide/meprogramguide.
htm#down

Төслийн мөчлөгийн менежмент:
Олон нийтэд түшиглэсэн
байгууллагад зориулсан
сургалтын арга хэрэгслэл

Төслийн мөчлөгийн менежментээр дамжуулан
ХДХВ/ДОХ-ын төслийг илүү системтэй
боловсруулж, удирдахад нь олон нийтэд
түшиглэсэн байгууллагад шаардлагатай
итгэл, ур чадвар олгодог арга хэрэгслэл юм.
Олон нийтэд түшиглэсэн байгууллагуудад
зориулсан сургалтыг чиглүүлэгч багш зориулан
боловсруулсан бөгөөд ТББ-ууд/Олон нийтэд
түшиглэсэн байгууллагууд өөрсдөө ч ашиглаж
болно.

Care болон ХДХВ/ДОХ-ын эсрэг олон улсын
холбоо. 2006. Төслийн мөчлөгийн менежмент:
Олон нийтэд түшиглэсэн байгууллагад
зориулсан сургалтын арга хэрэгслэл.
www.ngopulse.org/resource/project-cyclemanagement-toolkit
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ХДХВ/ДОХ-д хариу арга хэмжээ
авч буй ТББ, олон нийтэд
түшиглэсэн байгууллагуудад
зориулсан оролцоо хангах
сургалтын чиглүүлэгчийн
заавар

Хөгжиж буй орнуудад ХДХВ/ДОХ-ын эсрэг
хариу арга хэмжээ авч буй ТББ болон олон
нийтэд түшиглэсэн байгууллагуудад зориулж
оролцоо хангасан сургалт, уулзалт, төлөвлөлтөд
бэлтгэхэд нь чиглүүлэгч нарт туслах зорилгоор
төрөл бүрийн туршлага бүхий энэхүү
“санаануудын цуглуулга ном”-ыг боловсруулав.
ХДХВ, ДОХ-ын эсрэг холбоо болон түүний
түншүүдийн бодит туршлагуудыг тайлбарласан
энэ ном нь олон нийтийн зураглал гаргах,
идэвхитэй сонсох дасгал зэрэг үр ашигтай
санаанууд ихтэй.

ХДХВ/ДОХ-ын эсрэг олон улсын холбоо. 2000.
ХДХВ/ДОХ-д хариу арга хэмжээ авч буй ТББ,
олон нийтэд түшиглэсэн байгууллагуудад
зориулсан оролцоо хангах сургалтын
чиглүүлэгчийн заавар. www.aidsalliance.org/
publicationsdetails.aspx?id=150

Дэд бүтэц – Ус ба ариун цэвэр. Арга хэрэгслэл
Бага сургуулиудад ус, ариун
цэвэр, орчны эрүүл ахуйн
дадал хэвшүүлэх сургалтын
гарын авлага

Хувийн ариун цэвэр, эрүүл ахуй, усны бохирдол,
түүнийг цэвэрлэх, орчны эрүүл ахуйн талаар
хүүхдүүдэд заахад ашиглах арга хэрэгслэл,
оролцооны үйл ажиллагааг энэ гарын авлагад
тайлбарлав.

llEE & НҮБ-ын Хүүхдийн сан. 2008.
Бага сургуулиудад ус, ариун цэвэр, орчны
эрүүл ахуйн дадлыг хэвшүүлэх сургалтын
гарын авлага. www.livelearn.org/resources/
manuals/Water Sanitation.pdf?bcsi_
scan_7823DFCE46415F3E=0&bcsi_scan_
filename=WaterSanitation.pdf

Оролцоо хангасан үнэлгээний
аргууд: Олон нийт, байгууллага,
бодлого боловсруулагчдын
хамт

Энэ арга нь олон нийт, байгууллага бодлогын
түвшинд оролцоо хангасан үнэлгээг удирдан
чиглүүлдэг. Баялагийн ангилал, олон нийтийн
зураглал, төсөл хэрэгжих газраар явж, ажиглах,
шат давхаргууд, саналын матриц, болон өөр
бусад оролцооны олон аргыг хавсаргав.

WSР. 2003. Оролцоо хангасан үнэлгээний
аргууд: Олон нийт, байгууллага, бодлого
боловсруулагчдын хамт. www.wsp.org/wsp/sites/
wsp.org/files/publications/global_metguideall.
pdf?bcsi_scan_7823DFCE46415F3E=0&bcsi_
scan_filename=global_metguideall.pdf

SaniFOAM-ийг танилцуулах
нь: Aриун цэврийн үр ашигтай
хөтөлбөр боловсруулахын тулд
ариун цэврийн зан үйлд дүн
шинжилгээ хийх хүрээ

Энэ заавар нь ариун цэврийн дадал хэвшилд
(дадал, боломж, бололцоо, сэдэлийн хүчин
зүйл) дүн шинжилгээ хийх, эдгээр хүчин
зүйлсийг залруулж, дадал хэвшлийг өөрчлөх үйл
ажиллагаа боловсруулах хүрээг тайлбарладаг.

WSР. 2009. SaniFOAM-ийг танилцуулах нь:
Aриун цэврийн үр ашигтай хөтөлбөрүүдийг
боловсруулахын тулд ариун цэврийн зан үйлд
дүн шинжилгээ хийх хүрээ. www.wsp.org/wsp/
sites/wsp.org/files/publications/GSP_sanifoam.pdf

Хөдөөд олон нийтийн
манлайлал бүхий Ариун
цэврийн цогц үйлчилгээ,
маркетингийг (AЦЦҮМ)
өргөжүүлэхэд орон нутгийн
засаг захиргааг чадавхижуулах

Ариун цэврийг сайжруулах хэрэгцээг олон
нийтийн дунд бий болгох зорилгоор олон
нийтийн манлайлал бүхий ариун цэврийн арга
хэрэгслэл, АЦЦҮМ-ийн аргыг тайлбарлав. Энэ
талаар орон нутгийн засаг захиргааг амжилттай
чадавхижуулсан удирдамж, баримтыг хавсаргав.

WSР. 2010. Хөдөөд олон нийтийн манлайлал
бүхий Ариун цэврийн цогц үйлчилгээ
маркетингийг (AЦЦҮМ) өргөжүүлэхэд орон
нутгийн засаг захиргааг чадавхиуулах. www.
wsp.org/wsp/sites/wsp.org/files/publications/
WSP_BuildingCapacity_TSSM.pdf

PHAST (Оролцоо хангасан
эрүүл ахуй, ариун цэврийн
өөрчлөлт) Шаталсан заавар:
Суулгалт өвчнийг хянах
оролцооны арга

Энэ зааварт PHAST-ыг товч танилцуулж,
ялангуяа суулгалт өвчнөөс урьдчилан
сэргийлэх зорилгоор ус, ариун цэврийн
байгууламжаа ажиллуулж, орчноо сайжруулахад
нь олон нийтэд туслах оролцооны арга,
алхмуудыг тайлбарлав.—Алхам 1: Бэрхшээлтэй
асуудлыг тодорхойлох (олон нийтийн яриа);
Алхам 2: Бэрхшээлтэй асуудалд дүн шинжилгээ
хийх (ус ба ариун цэврийн зураглал, арга
хэлбэрийг судлах); Алхам 3: Шийдэл төлөвлөх
төлөвлөх; Алхам 4: Хувилбарууд сонгох;
Алхам 5: Шинэ байгууламж барих, дадал,
зуршлыг өөрчлөх төлөвлөгөө; Алхам 6: ХШҮ-г
төлөвлөх; Алхам 7: Оролцоо хангасан үнэлгээ.

ДЭМБ. 1998. PHAST (Оролцоо хангасан эрүүл
ахуй, ариун цэврийн өөрчлөлт) Шаталсан
заавар: Суулгалт өвчинг хянах оролцооны
арга. www.who.int/water_sanitation_health/
hygiene/envsan/phastep/en/

Үйл ажиллагааны бусад салбарууд
Салхи хагалах: Олборлолт,
дэд бүтцийн төслүүдэд олон
нийтийг оролцуулах

Олон нийтийг илүү чанартай үйлчилгээ шаардах
чадвартай болгож, олон нийтийн оролцооны
чанарыг сайжруулахад нь компани, санхүүгийн
байгууллагуудад зориулсан 7 зарчмыг энд
танилцуулав.

Дэлхийн нөөцийн хүрээлэн. 2009.
Салхи хагалах: Олборлолт, дэд бүтцийн
төслүүдэд олон нийтийг оролцуулах.
Вашингтон хот. http://pdf.wri.org/
breaking_ground_engaging_communities.
pdf?bcsi_scan_B90AE85AF6AB15C6=0&bcsi_
scan_filename=breaking_ground_engaging_
communities.pdf
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Хавсралт 4

Үргэлжлэл

ХХААБ Оролцоо хангасан
хөгжил: Хөдөө аж ахуй,
хөдөөгийн хөгжилд төслийн
үр шим хүртэгчдийн оролцоог
хангах удирдамж

Бүлэгт суурилсан, оролцоонд тулгуурласан арга
хэрэгслэлийг хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжлийн
хөрөнгө оруулалтын томоохон төслүүдэд
хэрхэн тусгах талаар бодлого боловсруулагчид,
дадлагажигч нарыг удирдамжаар хангадаг.
Удирдамж нь өргөн хүрээг хамарсан, тухайлбал,
оролцоог дэмжих стратеги, төсөл боловсруулах,
бүлэг бүрдүүлэх, санхүүгийн зохицуулалт,
сургалт, хяналт, шинжилгээ үнэлгээ, гм.

ХХААБ. 2003. оролцоо хангасан хөгжил: Хөдөө
аж ахуй, хөдөөгийн хөгжилд төслийн үр шим
хүртэгчдийн оролцоо хангах удирдамж. Ром.
www.fao.org/docrep/007/ad817e/ad817e00.htm

Eldis цахим хуудас

Хөгжлийн мэдээллийн талаарх Eldis Gateway
цахим хуудасны оролцооны хэсэгт хөгжлийн
чиглэлээр ажилладаг байгууллага, хүмүүст
зориулж олон тооны цахим гарын авлага,
бодит арга хэрэгслэлийг байршуулав. Үүнд:
Оролцоо хангасан ядуурлын зураглал хийх
заавар, оролцоо хангасан зөвлөлдөх стратегийн
гарын авлага, оролцоо хангасан хөдөөгийн
харилцааны үнэлгээний заавар гэх мэт.

Eldis цахим хуудас: www.eldis.org/go/
topics/resource-guides/manuals-and-toolkits/
participation-manuals-and-toolkits
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Хөгжлийн Үр Дүнд Хүрэхийн Төлөө Оролцоог Бэхжүүлэх нь
Оролцооны Талаарх Азийн Хөгжлийн Банкны Заавар
Шинэчлэн сайжруулсан Хөгжлийн үр дүнд хүрэхийн төлөө оролцоог бэхжүүлэх нь:
Зөвлөлгөөн, оролцоо хангах талаар AХБ-ны ажилтнуудад зориулсан заавар (2006) нь
оролцооны арга барилыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд АХБ-ны ажилтнууд болон оролцогчдод
дэмжлэг үзүүлэх хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл, төрөл бүрийн арга хэрэгслэлийг
танилцуулж байна. Шинэчилсэн хувилбарт АХБ-ны бизнесийн шинэ үйл явцуудыг тусгаж,
бодлогын хэлэлцүүлэг болон төслийн үе шатуудад оролцоо хангах боломжуудыг онцолж,
хэрэгжүүлэх арга хэрэгслэл төдийгүй зайлсхийх бэрхшээлүүдийг тайлбарлав. Энэ зааварт
хамгаалал, жендэр, засаглал, ХДХВ/ДОХ, дэд бүтэц, ус ба ариун цэврийн салбаруудыг
онцоллоо. Өөр олон байгууллагын боловсруулсан оролцооны талаарх арвин их материал
цахим хэлбэрээр интернэтэд байдаг бөгөөд цаашид дэлгэрэнгүй мэдээлэл эрж хайх
хүмүүст зориулж лавлах материалуудын жагсаалт хавсаргав.
Азийн Хөгжлийн Банкны тухай
АХБ-ны эрхэм зорилго нь ядуурлаас ангид Ази, Номхон далайн бүс нутаг бий болгох
явдал юм. АХБ нь өөрийн гишүүн хөгжиж буй орнуудад ядуурал бууруулж, ард түмнийх
нь амьжиргааг дээшлүүлэхэд тусалдаг. Ази, Номхон далайн бүс нутаг нэлээн амжилтад
хүрсэн хэдий ч дэлхийн ядуусын гуравны хоёр нь тус бүс нутагт амьдардаг: хоногт $2
хүрэхгүй орлоготой 1.8 тэрбум хүн, хоногт $1.25 хүрэхгүй орлоготой 903 сая хүн байна.
АХБ нь хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлт, байгаль орчинд ээлтэй тогтвортой өсөлтийг
хангаж, бүс нутгийг интеграцчлах замаар ядуурал бууруулахын төлөө тууштай ажилладаг.
   Манила хотод төвтэй АХБ 67 гишүүнтэй бөгөөд тэдний 48 нь тус бүс нутагт байдаг.
Хөгжиж буй гишүүн орнууддаа туслах АХБ-ны гол хэрэгслэл нь бодлогын хэлэлцүүлэг, зээл,
үнэт цаасны хөрөнгө оруулалт, баталгаа, буцалтгүй тусламж, техникийн туслалцаа юм.
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