
Хувилбар	  зохиох	  ба	  	  
хамтран	  загварчлал	  хийх	  тухай	  	  
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	  Хувилбар	  зохиох	  	  &	  	  хамтын	  

загварчлал	  гэж	  юу	  вэ?	  	  
	  •  Шинжлэх	  ухааныг	  шийдвэр	  ба	  бодлогод	  

уялдуулах	  хамтаараа	  идэвхтэй	  хийх	  ажил	  	  	  
•  Олон	  нөхцөл	  байдалд	  хэрэглэгддэг	  	  
•  Чанар	  ба	  тоон	  өгөгдөл	  мэдээллийг	  
хослуулдаг	  

•  Хоёулаа	  харилцан	  мэдээлэл	  солилцох	  арга	  	  
хэрэгслэл	  



Хувилбарууд	  гэж	  юу	  вэ?	  

•  Өнөөдөр	  бидэнд	  шийдвэр	  гаргахад	  туслах	  
ирээдүйн	  тухай	  зохиомжууд	  	  

•  Тэдгээр	  нь	  өргөн	  хүрээний	  боломжуудыг	  
санал	  болгоно	  -‐	  таамаглал	  дэвшүүлэхгүй	  

•  Хувилбарууд	  нь	  цаг	  хугацааны	  явцад	  
өөрчлөлтөнд	  дасан	  зохицох	  болон	  
урьдчилан	  дасан	  зохицох	  тогтолцоог	  
бүрдүүлж	  өгнө	  



Загварчлал	  гэж	  юу	  вэ?	  

•  Бидэнд шийдвэр гаргахад туслах одоогийн 
нөхцөл байдлын тухай яриа 

 
•  Тэдгээр нь нөөц бололцоог өргөн хүрээнд 
харуулдаг - харин таамаглал дэвшүүлдэггүй 

 
•  Цаг үеийн өөрчлөлтийн тухай бодол 
эргэцүүллийг өрнүүлдэг 

 



Загварчлал	  нь	  бидэнд	  зүйлсийг	  
ойлгож	  мэдэхэд	  тустай	  бол	  	  

хувилбар	  нь	  төлөвлөхөд	  тустай	  



	  
Ихэнх	  загварчлалууд	  нь	  

хувилбаруудыг	  агуулсан	  байдаг	  
бол	  ихэнх	  хувилбарууд	  нь	  

загварчлал	  дээр	  тулгуурласан	  
байдаг	  

	  



Энэ	  судалгаанд	  бид	  нэгдсэн	  
ойлголттой	  болохын	  тулд	  энэ	  
хоёрыг	  хоёуланг	  нь	  хэрэглэнэ	  



Дасан	  
зохицох	  

мэнэжмент	  	  

Хувилбар	  
зохиох	  

Оновчтой	  
хяналт	  

Эрсдэлээс	  
хамгаалах	  

Их	  

Бага	  

Хянагдах	   Үл	  хянагдах	  
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Хянагдах	  байдал	  
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“Асуудалд угтан харах байдлаар 
энэ бүх дасгалыг хийвээс цаг 
хугацааны явц дахь өөрчлөлт 
хувьслыг тухайн байгууллага 
эртнээс харж түүнд зохицох ба 
ашигтайгаар эргүүлэх чадамжтай 

болно.” 
 

-‐	  Дэлхийн	  бизнэсийн	  сүлжээ	  



Jakali	  Nokandeh	  

Уур амьсгалын өөрчлөлттэй нүүр туулахад хариу 
арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх цаг бидэнд гарахгүй! 



Энэ	  ажиллагаа	  ямар	  байх	  вэ?	  	  
Хамрах цар хүрээг тодорхойлох  
Ямар асуулт тулгарч байна вэ. Та ямар 

асуудалд анхаарлаа хандуулж 
хэлэлцмээр байна вэ? 

Ажиглалт	  хяналт	  
Шинэ мэдээллийг авч үзэхэд аль 
хувилбар нь хамгийн үнэн бодит 
санагдаж байна вэ? Энэ бүх зүйл нь 
бидний шийдэж буй зүйл ба үйл 
ажиллагаанд нөлөөлөх үү? 

Нөхцөл	  бололцоог	  тодорхойлох	  	  
Хувилбарт байж болох нөхцөл бололцоог 
эрэлхийлэн тодорхойлох, үүнд шинэлэг 
оновчтой санаа, ажил үйлчилгээ, бүтээгдэхүүн, 
төсөл хөтөлбөр, өөр бусад боломжууд 

Хувилбар	  зохиох	  
	  
Дээрх 2 шатны гарсан үр дүнд 
тулгуурлан цаашид улам дэлгэрүүлэх 
хэд хэдэн хувилбарыг зохиох 
	  
	  

Танин	  мэдэхүй	  &	  чиг	  хандлагын	  
шинжилгээ	  
	  	  	  	  Одоо байгаа гадны хүчин зүйлсийн 
нөлөөллийг илрүүлэх, тэдгээрийн үзүүлж буй 
хүндрэл дарамтыг авч хэлэлцэх	  

	  



Эхний	  шат	  бол	  оролцогчдыг	  стратегийн	  чухал	  асуудалд	  анхаарлыг	  
нь	  хандуулж	  төвлөрүүлэх	  

Хамрах цар хүрээг тодорхойлох	  
Ямар асуулт тулгарч байна вэ/ Та ямар асуудалд анхаарлаа хандуулж хэлэлцмээр байна вэ?	  
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Уур	  амьсгалын	  өөрчлөлт	  бидний	  амьдарч	  буй	  газар	  нутагт	  ойрын	  50-‐100	  жилд	  яаж	  нөлөөлөх	  вэ?	  



	  Ask	  par5cipants:	  What	  cri5cal	  forces	  will	  affect	  our	  future?	  
What	  will	  be	  the	  bioregional	  clima5c	  effects	  over	  the	  next	  50-‐100	  years?	  	  

Танин	  мэдэх	  &	  чиг	  хандлагын	  анализ	  
Одоо байгаа гадны хүчин зүйлсийн нөлөөллийг илрүүлэх, тэдгээрийн үзүүлж буй хүндрэл дарамтыг авч 

хэлэлцэх	  

Уур	  амьсгалын	  
парамeтрүүд Гарах	  үндсэн	  өөрчлөлтүүд Хүчинтэй	  байх	  хязгаар	   

Teмперaтур Экoлoгийн	  нэн	  чухал	  өсөлт	  байнга	  
таамаглалд	  өрттөг Их 

Хур	  тунадас Өвөлдөө	  дунд	  зэрэг	  ихсэж,	  зундаа	  багасна Өвлийн	  нөлөөлөл	  нь	  дунд	  
зэрэг;	  зуных	  нь	  бага 

Ууршилт Өснө	  (температуртай	  холбоотой) Дунд	  зэрэг 

Ган	  гачиг	   Далайц,	  давтамж	  болон	  үргэлжлэх	  хугацаа	  
нь	  бүгд	  ихэснэ 

Далайц/давтамж	  нь	  их,	  
үргэлжлэх	  хугацаа	  нь	  дунд	  
зэрэг	   

Цасан	  бүрхүүл Цасгүй	  өдөр	  ихэснэ;	  хуримтлал	  багасна Дунд	  зэрэг	   

Ургамал	  ургах	  улирлын	  урт Ихэснэ Их 
Гамшигт	  (туйлын)	  
үзэдглүүд:	  Температур 

Дулааны	  үзэгдлүүд	  нь	  ихэсч/Хүйтний	  
үзэгдлүүд	  нь	  багасна Их 

Гамшигт	  (туйлын)	  
үзэдглүүд:	  Хур	  тунадас Давтамж	  нь	  багасч,	  далайц	  нь	  ихэснэ Багаас	  дунд	  зэрэг	   

Гамшигт	  (туйлын)	  
үзэдглүүд:	  Шуурганууд	   

Далайц	  нь	  ихэснэ,	  давтамж	  нь	  багасах	  
магад Багаас	  дунд	  зэрэг	   



	  Итгэл	  үнэмшилтэй,	  ирээдүйд	  үүсч	  болмоор	  цөөхөн	  хэмжээний	  
хувилбар	  	  зохиохын	  тулд	  эдгээр	  хучин	  зүйлсийг	  хэрхэн	  нэгтгэж	  

боловсруулах	  вэ?	  гэдгийг	  оролцогчдоос	  асууна	  

Хувилбар	  	  зохиох	  
Дээрх	  2	  шатны	  үр	  дүнд	  тулгуурлан	  судалгааныхаа	  хувилбараа	  зохионо.	  

Их	  

Бага	  

Их	  

Бага	  



Ган       ширүүсэл 
Үргэлжлэх хугацаа 
ба давтамж нь бага 
зэрэг өөрчлөгдөнө 

Хэв шинж бага зэрэг 
өөрчлөгдөнө 

Хэв шинж солигдоно - зунтай 
харьцуулахад өвөл орох  

тунадас ихэснэ 

Тунадас	  	  орох	  	  	  	  хэвш
ил

 

Бут сөөгт газар Шинэ экосистем 

Холимог өвст тал хээр Богино өвст тал хээр 

Ган гачиг ихэснэ 



Агентлаг 
хоорондын 
хамтын 

ажиллагаа, 
уялдаа тааруу  

 

Зөрчилдсөн, 
ялгаатай арга 

барил  

 

 Өрсөлдөөнтэй 
ашиг сонирхол 

Агентлаг 
хоорондын 
хамтын 

ажиллагаа, 
уялдаа маш 

сайн  

 

Олон 
агентлагын  
зөвшилцөл 

 

Холч санаа 
бодол, төсөөлөл 

Өрсөлдөөнтэй ашиг сонирхол 

 
Шуурхай байдал  

Байгууллагын	  удирдлага	  манлайлал	  
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“Одооноос	  25-‐50	  жилийн	  дараа	  уур	  амьсгалын	  
өөрчлөлтөнд	  хандах	  нийгэм	  ба	  улс	  төрийн	  хандлага	  ямар	  

байх	  бол?”	  



Үүрлэх	  
хувилбар	  

Өрсөлдөөнтэй ашиг сонирхол 

 
Шуурхай байдал  

Уялдаа 
холбоо 
тааруу 

Уялдаатай  
холбоо маш 

сайн 
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Байгууллагын	  удирдлага	  манлайлал	  
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Эрт	  урьдын	  цагт	  Гольдилокс	  
гэдэг	  нэгэн	  жаахан	  охин	  
байжээ.	  Тэр	  охин	  ойд	  
зугаалахаар	  явжээ.	  Удалгүй	  нэг	  
байшинд	  хүрч	  очлоо.	  	  Охин	  
хаалгыг	  тогшсон	  боловч	  хүн	  
гарч	  ирсэнгүй	  тул	  дотогш	  оров.	  
Гал	  тогооны	  ширээн	  дээр	  3	  
аягатай	  будаа	  байна	  гэнэ.	  
Голдилокс	  өлсөж	  байлаа.	  
Тэрээр	  нэг	  дэх	  аяганаас	  будааг	  
амслаа.	  
“Энэ	  будаа	  маш	  их	  халуун	  
байна!	  “	  гэж	  тэр	  гомдоллоо	  ...	  

Үлгэр	  яаж	  бүтдэг	  вэ?	  



Үлгэр	  яаж	  бүтдэг	  вэ?	  

Нэр	   Төрөл	   Үс	  	   Нас	  
	  Сэтгэл	  

ханамжийн	  
төвшин	  

Хэмжээ	  
Каш	  идсэн	  
анхны	  

сэтгэгдэл	  

Матрасанд	  
өгсөн	  анхны	  	  	  

дүгнэлт	  

Голдилок
с	   Хүн	  	   Цайвар	   8	   Дунд	  

зэрэг	   Намхан	   -‐	   -‐	  

Аав	   Байвгай	   Бор	  	   12	   Их	  	   Том	  	   Маш	  
халуун	   Маш	  хатуу	  

Ээж	   Байвгай	   Бор	  
шаргал	  	   11	   Дунд	  

зэрэг	  
Дунд	  
зэрэг	  

Маш	  
хүйтэн	   	  Маш	  зөөлөн	  

Хүүхэд	   Байвгай	   Улаан	  
хүрэн	   3	   Бага	   Жижиг	   Яг	  

таарсан	   Яг	  таарсан	  





Эдгээр	  хувилбарууд	  нь	  ирээдүйд	  ямар	  нөлөө	  үзүүлэх	  ба	  үүнтэй	  
уялдуулан	  бид	  юу	  хийвэл	  зохих	  вэ?	  гэдгийг	  асуух.	  

Нөхцөл	  бололцоог	  тодорхойлох	  
Хувилбарт байж болох нөхцөл бололцоог эрэлхийлэн тодорхойлох, үүнд шинэлэг 

оновчтой санаа, ажил үйлчилгээ, бүтээгдэхүүн, төсөл хөтөлбөр, өөр бусад 
боломжууд	  

Тэсвэрлэн	  туулаx,	  сэргэн	  шинэчлэгдэх	  
чадвар	  

Судалгаа	  шинжилгээ	  

Чадвар	  чадамжийг	  бий	  болгох	  

Мониторинг,	  ажиглалт	  хийх	  үзүүлэлт	  



Жишээ	  болохуйц	  арга	  туршлага	  
Тэсвэрлэн туулах, сэргэн шинэчлэгдэх 

чадвар 
 Ой мод сийрүүлэх 
 Мал сүргийг тоог бууруулах  
  Ганд тэсвэртэй олон наст тариалах 
  Гадны нөлөөллийг бууруулах (гадны, 
хогийн ургамал г.м.) 

  Хөрсний нүүлтийг бууруулахын  тулд 
усны урсац, ундаргыг нэмэгдүүлэх 

Судалгаа шинжилгээ 

  Гарч буй өөрчлөлтийг фото зургаар 
баримтжуулах  

  Үр, дээжний цуглуулга 
  Түүхийн баримтжуулалт хийх зорилгоор 
өгөгдлүүдээ оруулах 

  Усан хангамж ба менежментийн урьдчилсан 
төлөвлөгөө 

  Дулааралт ба уур амьсгалын өөрчлөлт  
байгалийн нөөц баялагт нөлөөлж буй байдал 

  Горхины үнэлгээ судалгаа  

Чадвар	  чадамжийг	  бий	  болгох	  

  Ажиглалт, мониторинг хийх - ажилчид,  
зорилго зорилтоо, бэлчээрийн менежмент 

  Хэрэгцээт газар худаг гаргах мөнгийг 
олохын тулд орон нутгийн түншлэл 
хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх 

  Бусад нөхөрлөл, коммунититай хамтран 
ажиллах, холбоо харилцаагаа өргөтгөх 

  Нилээд өргөн хүрээнд сургалт явуулах 

Мониторинг, ажиглалт хийх үзүүлэлт 

  Түрэмгийлэгч ургамлыг илрүүлэн тогтоох  
  Нөлөөлөлд орхоос өмнөх ба хойшхи 
мониторинг, ажиглалт  

  Усны мониторинг, ажиглалтыг бэхжүүлэх 
  Сүргийн эрүүл мэндийн ажиглалт хийх 



	  Шинээр	  мэдээллүүд	  нэмэгдэхэд	  аль	  хувилбар	  нь	  хамгийн	  хүчин	  төгөлдөр	  
санагдаж	  байна	  вэ?	  Энэ	  нь	  бидний	  шийдвэрт	  болон	  үйлдэлд	  нөлөөлөх	  үү?	  

гэдгийг	  оролцогчдоос	  асуух	  

Мониторинг,	  ажиглалт	  хийх	  
Хувилбарыг	  хянаж	  шинэ	  мэдээллээр	  байнга	  баяжуулж	  байх	  



Энэ	  бүх	  үйл	  ажиллагааны	  ашиг	  тус	  юу	  вэ?	  

•  Тодорхой	  бус,	  үл	  мэдэгдэх	  байдлыг	  судалж	  
мэдэх	  арга	  барил,	  дадалтай	  болно	  

•  Чухал	  зүйлсийг	  ойлгон	  мэдэж	  байгаагаа	  
өөрсдөө	  мэдэрч,	  урамших	  	  

•  Нэгдсэн	  ойлголт,	  үндэслэлтэй	  болно	  
•  Нэг	  нэгэнтэйгээ	  харилцах	  хэрэгсэл	  



Баярлалаа,	  асуулт	  ?	  


