
ДЭД МОДУЛЬ I-1

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ, НОГООН ХӨГЖИЛ, 
ҮНДСЭН ОЙЛГОЛТ

(Өчигдөр, өнөөдөр, маргааш)
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ДАДЛАГА АЖИЛ 
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ДАДЛАГА АЖИЛ 1.1.2 
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Нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны
уялдаа холбоог ойлгох нь

Хугацаа: 60 минут

Зорилго: Тогтвортой хөгжлийн гурван тулгуур болох нийгэм, эдийн засаг, байгаль 
орчны уялдаа холбооны талаарх ойлголтоо “Шоо хаях” тоглоомоор 
дамжуулан өвөрмөц аргаар илэрхийлж, бататгах

Зорилтот бүлэг: Олон нийт, сургагч багш нар / 4-36 оролцогч/
Сургагч багшийн 
анхаарах зүйл:

	Оролцогчдыг багт жигд тоогоор хуваарилан суулгах оновчтой, 
сонирхолтой арга олж хэрэгжүүлэх 

	Дадлага ажлын удирдамжтай урьдчилан танилцаж, цаг, арга зүйгээ 
төлөвлөх

	Сэдэвтэй холбоотой зөвлөмж материал, мэдээллийг сайтар судалсан 
байх

	Хэрэглэгдэхүүнийг хүртээмжтэй, чанартай бэлтгэх
	Удирдамжийн дагуу оролцогчдыг чиглүүлэх, хүн бүрийг бүтээлч 

оролцуулахад чиглүүлэн идэвхжүүлэх
Хэрэглэгдэхүүн: 	Хайч, цавуу, фломастер

	Шооны дэлгээсийн дүрсийг багийн тоогоор 3 өнгийн цаасан дээр 
хэвлэсэн байх

	Нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны асуудлуудын жагсаалтыг багийн 
тоогоор хэвлэсэн байх

	Богино өгүүлэл, үлгэр, дүрийн тоглолт, фэйсбүүк пост, ёгт үлгэр, 
хошин өгүүллэг, сургамжит өгүүллэг гэсэн үгүүдийг тус бүрийг нэг 
цаасанд бичиж сугалуулахаар бэлтгэсэн байх

Үйл ажиллагааны 
дараалал:

1. Баг болгон хуваарилах
2. Багаараа шоо хийх
3. Баг бүр 3 өнгийн шоо хаях замаар нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны 

асуудлуудаас тус бүр нэгийг сонгох
4. Бүтээл хийх өвөрмөц аргыг  сугалаагаар сонгох
5. Сонгосон дарааллаараа ТХБ-ын 3 үндсэн асуудлыг оролцуулан богино 

өгүүлэл, үлгэр, дүрийн тоглолт, фэйсбүүк пост,  ёгт үлгэр, хошин болон 
сургамжит өгүүллэг зэрэг өвөрмөц бүтээл хийх

6. Багийн ажлын тайлан тоглолт
Алхам 1. 

Хугацаа 5 минут

Оролцогчдыг ижил тоон хүнтэй 6 багт хуваарилна. Багт хуваарилахдаа 1-6 
тоо бүхий сугалаа сугалуулах, эсвэл төрсөн жилээрээ, дуртай өнгөөрөө 
гэх мэт аргаар хувааж болно. 

Алхам 2. 

Хугацаа 10 минут

 

Бэлтгэл ажил:
	Баг бүрт цэнхэр, улаан, ногоон 3 өнгийн цаасан дээр хэвлэсэн шооны 

дэлгээсийн зургийг өгч шоо хийлгэнэ. 5 минут /Цэнхэр өнгө нь 
нийгмийн асуудлыг, улаан өнгө нь эдийн засгийн, ногоон өнгө нь 
байгаль орчны асуудлыг тус тус төлөөлнө./  

Сургагч багш баг бүр дээр очиж хийсэн 3 өнгийн шоог багийн 
3 гишүүнээр орхиулж, жагсаалтад буй дугаараар нийгэм, эдийн 
засаг, байгаль орчны тус бүр нэг асуудлыг оноож өгнө.  

Тухайлбал, цэнхэр шоон дээрх тоо 3 бол нийгмийн асуудлуудаас-
Эмнэлгийн үйлчилгээ, улаан шоон дээрх тоо 6 бол эдийн засгийн 
асуудлуудаас-Зах зээл,  ногоон шоон дээрх тоо 4 бол байгаль орчны 
асуудлуудаас - Хог хаягдал сэдвүүдийг авч эдгээрээ холбон бүтээл хийх 
даалгавар өгнө. 
	Баг бүрт “Богино өгүүлэл”, “Үлгэр”, “Дүрийн тоглолт”, “Фэйсбүүк 

пост”, “Ёгт үлгэр”, “Хошин өгүүллэг”, “Сургамжит өгүүллэг” гэсэн 
сугалааг сугалуулж дээрх 3 асуудлыг холбож илэрхийлэх аргыг оноож 
өгнө.
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Алхам 3.

Хугацаа 20 минут

Баг бүр сугалсан асуудлуудаа холбон, “Богино өгүүлэл”, “Үлгэр”, “Дүрийн 
тоглолт”, “Фэйсбүүк пост”, “Ёгт үлгэр”, “Хошин өгүүллэг”, “Сургамжит 
өгүүллэг” зэргээс аль сугалсан аргаараа өвөрмөц бүтээл бэлтгэнэ. Бүтээл 
нь бусдад ойлгомжтой, сонирхолтой, ТХ-ийн гурван тулгуур асуудлын 
уялдаа холбоог илэрхийлж чадахуйц байхыг сургагч багш сануулна.
Багуудын бүтээлээ бэлтгэж байгаа байдал, ойлголтыг сургагч багш 
хянаж, дэмжинэ.

Алхам 4. 

Хугацаа 25 минут

Багуудын хийсэн бүтээлийн тайлан
Баг бүр 3-5 минутад хийсэн бүтээлүүдээ танилцуулна. Үүний тулд:
	Шоо хаяхад ямар 3 асуудал сугалснаа, дээрх 3 асуудлыг ямар хэлбэрээр 

холбож бүтээл бэлтгэснээ танилцуулна.
	Хийсэн бүтээлээ сонирхолтой, ойлгомжтойгоор өгөгдсөн аргаар 

илэрхийлж унших буюу дүрийн тоглолтыг үзүүлнэ. 

Хэрэглэгдэхүүн:
Шооны дэлгээс: дүрсийг цэнхэр, улаан, ногоон 3 өнгийн цаасан дээр А4 хэмжээгээр томоор 
хэвлэж бэлтгэнэ.

Нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны асуудлууд /Жагсаалтыг баг бүрт өгсөн байна/ 

Нийгэм Эдийн засаг Байгаль орчин
1. Хадгалалт, хамгаалалт
2. Орон сууц
3. Эмнэлгийн үйлчилгээ
4. Ядуурал
5. Соёл
6. Хүний эрх

1. Хүнс/илчлэг
2. Худалдаа наймаа/үйлдвэр
3. Нутаг орны эдийн засаг
4. Дэлхийн эдийн засаг
5. Ажил/амьжиргаа
6. Зах зээл

1. Ус
2. Агаар
3. Газар /хөрс ашиглалт
4. Хог хаягдал
5. Бохирдол
6. Газар орчин



6

ДАДЛАГА АЖИЛ 

Тогтвортой ирээдүйг урьдчилан төсөөлөх нь
Хугацаа: 80 минут

Зорилго: Тогтвортой байдлын зарчмуудыг ашиглан, орон нутгийнхаа /байгууллагын-
хаа/ тогтвортой ирээдүйн дүр зургийг төсөөлж, хэлэлцэх замаар орон 
нутгаа /байгууллага/ тогтвортой хөгжүүлэх арга замын талаар санал 
бодлоо солилцох

Зорилтот бүлэг: Олон нийт, сургагч багш нар / 10-30 оролцогч/
Сургагч 
багшийн 
анхаарах зүйл:

	Оролцогчдыг багт жигд тоогоор хуваарилан суулгах оновчтой, 
сонирхолтой арга олж хэрэгжүүлэх 

	Дадлага ажлын удирдамжтай урьдчилан танилцаж, цаг, арга зүйгээ 
төлөвлөх

	Тогтвортой хөгжлийн зарчмуудыг уншиж судалсан байх
	Хэрэглэгдэхүүнийг хүртээмжтэй, чанартай бэлтгэх
	Удирдамжийн дагуу оролцогчдыг чиглүүлэх, хүн бүрийг бүтээлч 

оролцуулахад чиглүүлэн идэвхжүүлэх
Хэрэглэгдэхүүн: 	Тогтвортой байдлын хуудсууд /хэрчмэл цааснууд/-ыг нийгэм, эдийн 

засаг, байгаль орчин гэсэн 3 бүлэгт хуваарилан бэлтгэнэ.
	Багийн тоогоор А5 хэмжээтэй наадаг цаас, үзэг
	Зарчим ба жишээ
	Багийн саналын нэгтгэл хийх самбар–багийн тоогоор /том цаасыг 

нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчин гэсэн 3 хэсэгт хувааж бэлтгэх/
	Жижиг стикер дүрсүүд баг бүрт 1 хуудас 

Үйл 
ажиллагааны 
дараалал:

	Баг хуваарилах 
	Баг бүр тогтвортой хөгжлийн хуудас сугалж, зарчимтай танилцах, санаа 

дэвшүүлэх
	Багууд санаагаа хуваалцах

Алхам 1 

Хугацаа 5 минут

Баг хуваарилах: 
Оролцогчдыг 3-5 хүнтэй багуудад хуваарилах  

Алхам 2

Хугацаа 50 
минут

Баг бүр тогтвортой хөгжлийн хуудас сугалж, зарчимтай танилцах, санаа 
дэвшүүлэх: 
	Баг болгон багцаас тогтвортой байдлын нэг хуудас авна. Багийн гишүүд 

сонгож авсан хуудсаа уншиж түүнд бичигдсэн тогтвортой байдлын 
зарчмын утгыг тайлбарлана. 3 минут

	Багийн гишүүн бүр тогтвортой байдлын энэхүү зарчмыг орон нутаг, хамт 
олонд хэрэгжүүлэх нэг арга, хэлбэрийг олж, бодож тунгаан, хэлэлцэнэ. 
/Жишээ ба жишиг хариултыг хар/ Баг бүрээс нэг хүн мэдэгдэл бичнэ.

     5 минут
	Баг бүрийн ахлагч тухайн багийн тогтвортой хөгжлийн зарчмуудыг 

уншиж, гишүүдийнхээ саналыг нэгтгэн, санал нэгтгэх хуудас дээр 
нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны аль тохирох хэсэгт зарчим болон 
саналыг байрлуулна. 2 минут 

	Баг бүр байгаль орчны, эдийн засгийн, нийгмийн тогтвортой байдлын 
хуудсыг авч үзэх хүртэл 3-4 алхмыг давтан хийнэ. 40 минут

Алхам 3

Хугацаа 10 
минут

	Анги нийтээр багуудын санал нэгтгэх самбартай танилцаж чухал 
санаануудыг тэмдэглэж авах ба стикер нааж тэмдэглэх, эсвэл од /
/ дүрс зурж үнэлнэ. Баг бүр өөрийн самбарт буй чухал санаануудыг 
наасан дүрс олон зурсан тэмдэглэгээг тоолж гарган танилцуулна. 15 
минут
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Жишээ: Тогтвортой хөгжлийн хуудас ба хариулт

Байгаль орчин: 
Сэргээгдэх нөөц баялгийн нөхөлтийг нэмэгдүүлэх замаар

сэргээгдэхгүй нөөц баялгийн хэрэглээг багасгаж болох юм.

Жишиг хариулт:
Цахилгаан гаргахын тулд бидний шатааж байгаа бүх нүүрсийг орлуулахын тулд, бид илүү их 
ойжсон газар нутгийг бий болгох шаардлагатай. 

•	 Орон нутаг, хамт олны түвшинд: Бид нутаг орныхоо ашиглагдахаа байсан 
тариалангийн талбайнуудыг ойжуулах болно. 

•	 Гэр бүлийнхээ хэмжээнд: Манай гэр бүлийн гишүүн бүр нүүрстөрөгчийн давхар 
ислийн хэмжээг багасгахын тулд  жилд нэг мод тарих болно. 

Тогтвортой байдлын хуудсууд:

Байгаль орчин: 
Сэргээгдэх нөөц баялгийн нөхөлтийг нэмэгдүүлэх замаар сэргээгдэхгүй

нөөц баялгийн хэрэглээг багасгаж болох юм.

Байгаль орчин: 
Сэргээгдэхгүй нөөц баялгийн ашиглалтын хэмжээ нь тогтмол сэргээгдэх

орлуулагч нөөцийг бий болгох хэмжээнээс хэтрэхгүй байх.

Байгаль орчин: 
Сэргээгдэх нөөц баялгийн ашиглалтын хэмжээ нь түүний сэргээгдэх

хэмжээнээс хэтрэхгүй байх.

Байгаль орчин: 
Бохирдлын хэмжээ нь байгаль орчны  зүгээс түүнтэй харилцан үйлчлэх

хүчин чадлаас хэтэрч болохгүй. 
Байгаль орчин: 

Нийгмийн үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүний үйлвэрлэл (хуванцар эдлэл,
илүүдэл хүнс гэх мэт) нь тэдгээрийг байгаль өөрөө устгаж, үгүй болгох

хугацаанаас илүү хурдтай байх ёсгүй.
Эдийн засаг: 

Нөөц баялгийн хуваарилалт нь хүний хэрэгцээ шаардлагыг хангахуйц
шударга бөгөөд үр ашигтай байх ёстой.

Эдийн засаг: 
Мөнгө орон нутагт аль болох удаан хугацаагаар

эргэлтэд орж байх ёстой. 
Эдийн засаг:

Ажлын цалин хөлс ажил хийсэн хүн бүрт олгогдох ёстой

Эдийн засаг:
Бизнесийн ашиг орлого нь хамт олонд, түүний орон нутагтаа оруулсан

хувь хэмжээнийх нь хэрээр эргээд олгогдох ёстой.

Эдийн засаг:
Зах зээлийн үр ашгийг дээд хэмжээгээр нэмэгдүүлж, нэг удаагийн

хэрэглээний зүйлсээс тагтгалзаж, хог хаягдлыг багасгана.
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Нийгэм:
Хотуудыг орон нутгийн хэмжээнд урьдчилан тооцоолсон хил,

хязгаарын дотор тэлж томруулж болно. 
Нийгэм:

Гэр бүл, айл болгонд хоол хүнс, орон байр, эрүүл мэндийн үйлчилгээ
хангалттай, хүртээмжтэй байх ёстой.

Нийгэм:
Охид, хөвгүүд бүр оршин сууж байгаа нутаг орондоо тогтвортой

амьдрах мэдлэг, алс хэтийн төсөөлөл, үнэт зүйл, асуудал, ур
чадварыг эзэмшихүйц хэмжээний боловсролыг олж авах ёстой.

Нийгэм:
Өнөө үеийнхэн, өөрийн хамт олноо өнөөдрийн байгаа шиг

эрүүл саруул, олон төрөл байдлаар нь, бүтээлч чигээр нь дараачийн
үедээ өвлүүлөн үлдээх явдлыг эрхэмлэх ёстой. 

Нийгэм:
Хамт олон, бараа бүтээгдэхүүнийг заасан хугацаанд нь хэрэглэж байх,

мөн шаардлагагүй хэрэглээнээс татгалзахыг шаардаж болно.


