
“Ногоон Монголын Төлөө”

Үндэсний Кампанит ажлаа хэрхэн амжилттай хэрэгжүүлэх вэ?

SPACES| 2022 оны 8 сар



Ногоон Монголын Төлөө кампанит ажил
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Ногоон Монголын төлөө
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БО-ны үндэсний хэмжээний кампанит ажлын хүрээ
GIZ-ийн оруулах хувь нэмэр

26 ангит радио 

драма 

Түгээлт, подкаст



Кампанит ажил– Хамтрагч талууд: Өөр хэн нэгдэх?



Оролцогчдоос гарсан санаа, санал – 4 сарын БОМСС сургалт  

“Ногоон Монголын Төлөө, БОМСС ба Тогтвортой Ирээдүй” нүүр номын бүлэг нээж, бүх оролцогчид нэгдсэн.  

(https://www.facebook.com/groups/eec4mygreenmongolia).

Цэнгэг ус байгаль хамгаалах төв, Экологийн цагдаа, UNDP ENSURE,
GIZ SPACES, ZSL, WWF, TNC, NNC, ХТБХ, Хустай БЦГ, ХТТ ТББ

Кампанит ажлын үндсэн зарчим: Хамтын ажиллагаа,

харилцан мэдээллээ солилцох, хамтран хүчээ нэгтгэн ажиллах

явдал бөгөөд энэ нь хамтран үр ашигтай ажиллахад хөшүүрэг

болж өгөх юм.
Кампанит ажлын засаглал: Зохион байгуулалтын хувьд Удирдах

зөвлөлтэй байх ба үүнд хандивлагч байгууллагууд, ТББ, төрийн

голлох агентлагуудыг багтаан эдгээр нь хөрөнгө босгох, удирдан

зохицуулах үүрэг хүлээнэ. Цэнгэг ус байгаль хамгаалах төв нь

БОАЖЯ-ны дор кампанит ажлыг чиглүүлэн, ажлын байр гаргах

боломжтой.

Амлалт: Оролцогч байгууллагууд хувь нэмэр оруулж ажиллах

боломжтойгоо илэрхийллээ

https://www.facebook.com/groups/eec4mygreenmongolia


Үндэсний хэмжээний кампанит ажил-Түншүүдийн хамтын ажиллагаа

 Үндэсний БОМСС-ын загвар – Түншүүдийн хамтын 
ажиллагаа

 БОМСС мэссэж боловсруулах – Түншүүдийн хамтын 
ажиллагаа

 Түншүүд хамрах хүрээтэйгээ уялдуулан элементүүдээ 
сонгон, санхүүжүүлэх 

 Түншүүд хэсэгчлэн санхүүжүүлнэ: Драмын ангиуд гэх мэт

 Түншүүд хамтран Хяналт Үнэлгээний системээ боловсруулах

 Түншүүд Нийгмийн хариуцлагын хүрээний санхүүжилтийн 
нөлөөллийн ажлууд хийх

 Түншүүд өөрийн хэрэгцээндээ нийцүүлэн бүтээгдэхүүнээ 
өөрчлөх: Сургууль, ТХГН-ийн ажилчдын хэрэгцээ өөр гэх мэт



Хамтын ажиллагааны загвар – Юуг орхигдуулсан байж болох уу?

08/11/2022

 Нарийн бичиг – зохицуулалт хийх (одоогоор GIZ)

 Цахим сайтын менежмент (одоогоор GIZ)

 Оролцох бүх байгууллагуудын төлөөллийг багтаасан
Удирдах зөвлөл (одоогийн байдлаар оролцогч талуудын
тогмол хийх хурал)

Оролцогч байгууллагууд GIZ-тэй өөр хоорондоо үүрэг
хариуцлагаа ээлжлэн хариуцах, хэрэглээ, зохиогчийн
эрх гэх мэт зүйл дээр Ойлголцлын Меморандум
байгуулж ажиллах
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