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Энэхүү судалгааны загвар нь хөгжлийн төслийн явц, түүний нөлөөллийн 

талаархи олон нийтийн мэдлэг, туршлагыг судлах, хөгжлийн үзэл 

баримтлалын талаархи тэдгээрийн санал бодол, зорилтыг чиглүүлэх 

зорилготой юм. Энэ загварыг нөхцөл байдалд тохируулан өөрчилж 

болох бөгөөд, судалгааны дүнг ашиглан олон нийтийг мэдээлэх, 

төлөвлөлтөд оролцуулах, кампанит ажил зохиож болно. 

Энэхүү судалгааны загвар нь таван үндсэн бүлэгтэй: 

 

1.  Өөрийн тухай 

Энэхүү хэсэгт нь судалгаанд оролцогч этгээд бүрийн тухай үндсэн 

мэдээллийг цуглуулна. Энэхүү мэдээлэл нь таны хүлээн авсан 

хариултуудад дүн шинжилгээ хийхэд чухал ач холбогдолтой бөгөөд 

хариулагчдын гарал ба онцлог байдлыг ойлгох, нийгмийн хандлагыг нас, 

хүйс, бусад бүлгээр нь тодорхойлоход туслана. 

 

2. Таны амьдралд нөлөөлөх нь?  

Энэ хэсгийн асуултууд нь судалгаанд оролцогч бүрийн төслийн тухай 

мэдлэг, төслийн эерэг болон сөрөг нөлөөллийн тухай ойлголтыг өгөх, 

төсөлтэй холбоотой суурь алдалт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн тухай 

нарийвчилсан мэдээллийг тодорхойлоход туслана. 

a. Төслийн тухай мэдээлэл 

Төслийн зорилго, үр шимийг хэн хүртэх талаар өртөж буй олон нийтийн 

ойлголт, төсөл хэрэгжүүлэгч нарын ярьж буйгаас өөр эсэхийг мэдэх нь 

чухал юм. Эдгээр асуултууд нь судалгаанд оролцогчдын төслийн 

тухай мэдлэг, санхүүжүүлэгч ба хэрэгжүүлэгч нарыг танин мэдэхэд 

тусална. 

b. Төслийн нөлөөлөл 

Төсөл нь нийгэмд багтах хувь хүн тус бүрт ялгавартай нөлөөлөх 

талтай. Эдгээр асуултууд нь төсөл хэрэгжүүлснээр  амьжиргаа, соёл, 

нөөц эх үүсвэрийн хүртээмж зэрэгт нөлөөлөх ашиг тус, сөрөг үр 

дагаврын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг олж авахад тус болно. 
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Мөн тэдгээр нөлөөлөл нь яг одоо явагдаж байгаа, аль хэдийн тохиолдсон 

эсвэл ирээдүйд болзошгүйг ялгаж өгнө. 

c. Газар чөлөөлөлт ба нүүлгэн шилжүүлэлт 

Газар чөлөөлөх, орон нутгийнхныг нийгмээр нь эсвэл хэсэг гишүүдийг 

эзэмшил газар, нөөц баялаг ба орон байрнаас нүүлгэн шилжүүлж 

суурьшил алдуулах нь хөгжлийн төслийн нөлөөллүүдийн нэг юм. 

Нутгийн бүлэг бүхэлд нь хамаарахгүй байсан ч зарим иргэд нь нүүлгэн 

шилжүүлэлт, газар чөлөөлөлтөд өртөх магадлалтай. Эдгээр асуултууд 

нь хэрвээ газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлт хийгдэх бол эдгээр 

арга хэмжээний төлөвлөлт, хэрэгжүүлэх аргыг тодруулж, цар хүрээг 

тогтооход туслана. Мөн нүүлгэн шилжүүлэх явц, өртөж буй хүмүүст 

нөхөн олговор олгох хувилбарууд нь зохистой эсэхэд дүгнэлт өгөхөд 

туслана. 

 

3. Төсөлд оролцох таны оролцоо 

Энэ хэсэгт олон нийтийн оролцоо нь зохих хугацаанд, утга, мэдээлэл 

төгөлдөр, ил тод байсан эсэхийг дүгнэх зорилгоор зөвлөлдөх 

уулзалтуудын давтамж, сэдэв, ач холбогдлын тухай мэдээллийг 

цуглуулна. Хөгжил нь орон нутгийн иргэдийн хувьд хир ач 

холбогдолтой, жинхэнэ эрмэлзэл гэдгийг харуулах зүйл нь ийнхүү 

зөвлөлдөх үйл явц юм. Төслийн талаархи мэдээллийг хаанаас, хэзээ, 

хээнээс авсан тухайг мэдэж авах нь төсөл хэрэгжүүлэгчид нь орон 

нутгийн иргэдийг мэдээлэлтэй санал бодлоо хуваалцах боломжоор 

хангасан эсэхийг мөн төслийн төлөвлөлт, хэрэгжилтэд тэдгээрийн санал 

тусгалаа олсон эсэхийг тодруулахад тус болно. Энэ бүлгийн төгсгөлийн 

асуултууд зөвлөлдөх үйл явцын төлөвлөлт, хэрэгжүүлэлтийг сайжруулах 

иргэдийн санал, бодлыг авахад тус болно. 

  

4. Олон нийтийн хариу 

Энэ хэсэгт оролцогчдоос төсөлд барих хариу арга хэмжээ, нутгийн 

хүн амын өөрийн нутгийн хөгжлийн тухай үзэл бодлыг асууна. 
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5. Эргэх холбоотой бай! 

Судалгааны маягтын сүүлчийн хуудсанд судалгааны багийнханд 

судалгаа дууссаны дараа эргэж холбоо барихад нь туслах зорилгоор 

хариулагчид холбоо барих мэдээллээ оруулах сонголтыг оролцогчдод 

санал болгов. Харин зарим эмзэг нөхцөлд хувийн мэдээллийг хамгаалахгүй 

бол судалгаанд оролцсон хүмүүст хор учруулж болзошгүй байдаг. Энэ 

хуудсыг судалгаанаас салгаж зөвхөн судалгааны үр дүнг эргэж 

мэдээлэх багт хүртээлтэй найдвартай газар хадгална уу. 

Энэ хэсгийг бөглөх нь сайн дурын асуудал бөгөөд оролцогчдын 

шийдвэрийг хүндэтгэнэ үү. Нутгийн бүлгүүдийн хийх судалгааны 

үйл ажиллагааны Заавар-т ч оролцогчид өөрсдийн аюулгүй 

байдлыг хангах зохицуулалт хийнэ үү. 
 

 

Судалгааны загвар, түүний асуултууд нь судалгааны багийн 

хувьд танд холбогдох төсөлтэй холбоотой олон нийтийн санаа 

бодол, санал хүсэлт, төсөөллийн талаархи мэдээллийг 

цуглуулахад туслах зорилготой юм.  

Мөн эдгээр асуултанд хариулах, судалгааны үр дүнг хэлэлцэх явцад 

орон нутгийн иргэд мэдээлэл олж авах, төслийн төлөвлөлт, 

хэрэгжилтэд идэвхитэй оролцох, хяналт тавих эрхтэйг мэдэж суралцах 

болно. Хэрвээ тэгж амжаагүй бол, нутгийн бүлгүүдийн гишүүд нь 

хөгжлийн төслийг өөрсдийг нь оролцуулж болон тэдэнд зориулж 

боловсруулсан эсэх, мөн өөрийн нутгийн хөгжлийн үзэл баримтлалд 

шүүмжлэлтэй хандаж, хамтын шийдэлтэй болох ёстой. 

 

Энэхүү судалгааны загварыг өөрийн судалгааны ажлын хүрээнд 

өөрийн онцлогт тохируулан ашиглах нь зүйтэй. Тодорхой сэдвийн 

судалгааны асуултууд нь нутгийн иргэдэд анх удаа таарч хачин сонин 

санагддаг тал байдаг. Бүлэг дотор асуултуудыг чанга дуугаар уншихыг 

зөвлөж байна. Хэрэв та судалгааны загварыг өөр хэлээр ашиглавал 

орчуулга нь тодорхой бөгөөд ойлгоход хялбар эсэхийг нягталж 

үзэхийн тулд олон нийтийн төлөөлөгчдөөс урьдчилан уншуулж 

асуугаарай. 
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 Судалгааны загварт 4 төрлийн асуултууд байна: 

 

Өөрийнхөө хариултыг сонгох 

Эдгээр асуулт нь хариулагчийн бодит байдлыг илэрхийлэх ганц зөв 

хариултыг сонгохыг хүснэ. Жишээлбэл иймэрхүү харагдана: 

Олон нийтийн судалгаа хийх зорилгоор энэ асуулгыг 

явуулж байна уу? 

   Тийм

   Үгүй 

 

Тохирох бүх хариултыг сонгоно уу 
 Эдгээр асуулт нь тодорхой сэдвээр оролцогчийн туршлага, санаа бодол, 

саналыг бүрэн дүүрэн авахын тулд тохирсон асуултуудын бүгдийг 

сонгохыг хүснэ. Жишээлбэл: 

Олон нийтийн судалгааны талаар хаанаас мэдэж авсан 

бэ? Тохирох бүгдийг сонгох. 

 Нутгийн иргэний нийгмийн байгууллагаас  

 Сум, багийн хурлаас 

 Товхимол болон бусад мэдээллийн материалууд  

 Нөлөөллийн үнэлгээ, төлөвлөлтийн материал, өөр байгууллага 

 Орон нутгийн радио эсвэл өөр мэдээллийн хэрэгсэл   

Эдгээр асуултын хувьд судалгааны явцаас шалтгаалан багийн 

гишүүдийн нэг нь зөвхөн асуултыг (хариулт биш) чанга дуугаар уншиж, 

оролцогчдод өөрсдийнхөө хариултыг бодох цаг гаргаж өгч болох юм. 

Оролцогчид дараа нь хамгийн сайн тохирох хариултуудыг сонгоно. 
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Энэ нь оролцогчид Судалгааны загвараас гаргасан 

сонголтуудаар хязгаарлагдахгүй, өөрсдийн 

хариултуудыг чөлөөтэй боловсруулах боломж олгоно. 

Хэрэв ямар нэг хүчтэй мэдэгдэл хийгдэх бол тэдгээрийг 

тайлбар хайрцагт тэмдэглэнэ. 

Заримдаа эдгээр асуултууд нь сэдэв тус бүрт, ирээдүйн цагаар 

нэг, мөн өнгөрсөн цагаар зэрэг хоёр хувилбар байж болно - 

оролцогч өөрийн бодит байдлыг илэрхийлэх хариултыг 

сонгоно. Жишээлбэл иймэрхүү харагдана: 

Судалгааныхаа дүнг орон нутагтаа хэрхэн ашиглаж 

байна вэ? Тохирох бүгдийг сонгох. 

 Бид судалгааны үр дүнгээр тайланг гаргана 

 Бид судалгааны үр дүнгээр тайланг гаргасан 
  

 Бид үр дүнгээр үзүүлэн бэлдэнэ 

 Бид үр дүнгээр  үзүүлэн бэлдсэн 
  

 Бид үр дүнг олон нийтэд цахимаар мэдээлнэ 

 Бид үр дүнг олон нийтэд цахимаар мэдээлсэн 
  

 Бид арга хэмжээ зохион байгуулна 

 Бид арга хэмжээ зохион байгуулсан 
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Хоёр шатат хүснэгтэн асуулга 

Эдгээр асуултууд нь харьцангуй төвөгтэй ба хэд хэдэн 

мэдээллийг зэрэг авах зорилготой. Эдгээрт баганын гарчиг нь нэг 

асуултыг хэд хэдэн талаас асууна. Оролцогчид Эхний баганыг гол 

сэдэв болгон авч үзэж, хоёрдахь багана дахь эхний асуудлаар 

оролцогчийн оролцоог асууна. Эдгээр асуултууд нь:  

Олон нийтийн судалгааны талаар хаанаас мэдэж 

авсан бэ? Тохирох бүгдийг сонгох. 
 

  

 Нөлөөллийн 
үнэлгээний 
материал эсвэл 
өөр 
байгууллагаас  

 
Нутгийнханийн 
судалгааны баг 

  Сургалт 
эсвэл 
семинар 

 

 
 

  Сургалт 
эсвэл 
семинар 

  Олон 
нийтийн 
уулзалт 

 

 
 

  Олон 
нийтийн 
уулзалт 

  Онлайн 

 

 
 

 

 

  Онлайн 

 
 

 
 

 

Судалгаагааг зөв явуулахын тулд зарим тохиолдолд эхний баганы 

асуултыг тавиад дараа нь дэлгэрэнгүй мэдээлэл авна. Жишээлбэл, 

эхлээд "Судалгааны талаар төслийн нөлөөллийн үнэлгээ хийх 

байгууллагын эх үүсвэр, материалаас олж мэдсэн үү?" гэж асууж 

болно. Хэрэв тийм гэж хариулбал дараа нь "Хаана? Сургалт, семинар 

уу? Олон нийтийн хурал уу? Онлайн уу? " гэж тодруулах. 

хэнээс... 
Хаана мэдэж авсан бэ? 
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Бичмэл хариутай асуулга 

Эдгээр асуулгыг бэлэн хариултын сонголтоор бус тайлбар, санал 

болгох зүйлийг хайрцагт бичүүлэх замаар авна. Тэдгээр нь иймэрхүү 

харагдана: 

Нутгийн бүлгийн хийх судалгаа нь танай нутгийн 

хувьд зөв сонголт гэж бодож байна уу? Тайлбарлана 

уу. 

 
..................................................................................................................... 

 
Зарим асуултуудаар дээр дурдсанаас илүү мэдээлэл авахыг хүсч 

болно. Тэдгээрт хариулт авах хамгийн сайн аргуудыг нэмэлт 

удирдамжаар өгөх боломжтой. 

Хэрэв ямар нэг асуултыг хариулагчид тохирохгүй бол тэд 

хариулахгүй байх нь зөв. Та өөрийн нутгийн бодит байдалд 

нийцүүлэн асуултуудыг чөлөөтэй өөрчилж болно гэдгийг сана. 

Одоо та өөрийнхөө нутгийн бүлгийн судалгааг энэхүү 

Загварыг өөртөө тохируулан хийхэд бэлэн боллоо! 
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1. Таны сум, багийн нэр: ............................................................................... 

 
2. Таны хүйс? ................................................................................................. 

 

3. Таны нас ? 
 

14 - 19    51- 60 

20 - 30    61 - 70 

31 - 40    71 - 80 

41 - 50    81-ээс ээш 

 
4. Өөрийн хамаарлыг юу гэж 

тайлбарлах вэ? Тохирох бүгдийг 

тэмдэглэх 

 би нутгийн уугуул  

 би шашин шүтлэг, үндэстний цөөнх  

 би ялгаварлан гадуурхагдсан бүлгийн төлөөлөл  

 би өөр орноос шилжин суурьшсан цагаачлагч 

 би  дүрвэгч 

 би гадаадын цагаач ажилчин 

 

 
Таны тухай 
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 би өөр аймаг сумаас шилжин ирсэн ажилчин 

 би түр оршин сууж буй иргэн 

 дээрхийн аль нь ч тохирохгүй    
 

5. Таны уугуулын, үндэс угсааны, шашин шүтлэгийн, 

цөөнхийн эсвэл ялгаварлан гадуурхагдсан бүлгийн 

нэр? 

 
.............................................................................................................................  

 
.............................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Төслийн мэдээлэл 
6. Төслийн нэр: 

................................................................................ 
7. Төслийг хэн санхүүжүүлж байгааг мэдэх үү? 

 Тийм 

 Үгүй  

 

 
Төсөл танд яаж 

нөлөөлж байна вэ? 
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8. Төслийн санхүүжүүлэгчийг мэдэж байгаа бол 

Тохирох бүгдийг тэмдэглэх 

 Засгийн газар  

 Компани  

 Олон улсын банк  

 Үндэсний банк  

 Өөр 

Дээрхийн нэрсийг мэдэж байгаа бол дор бичнэ үү: 

 
............................................................................................................................... 

 
............................................................................................................................... 

9. Төслийг хэн хэрэгжүүлж буйг мэдэх үү? 

 Тийм  

 Үгүй 

 

10. Төслийн хэрэгжүүлэгчийг мэдэж байгаа бол 

Тохирох бүгдийг тэмдэглэх 

  Засгийн газар  

 Компани 

 Олон улсын банк 

 Үндэсний банк 

 Өөр 

Дээрхийн нэрсийг мэдэж байгаа бол дор бичнэ үү: 

 
.................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................. 
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11. Төсөлд оролцогчид болон тэдгээрийн яаж ажилладаг 

тухай мэдэх үү? 
 

Оролцогч хүмүүс ба байгууллагуудын нэр? 

  Энэ тухай мэдээлэл 

хэзээч аваагүй 

  Энэ тухай мэдээлэл авсан 

 
 

Оролцогч хүмүүс ба байгууллагуудын түүх, зорилго? 

  Энэ тухай мэдээлэл 

хэзээч аваагүй 

  Энэ тухай мэдээлэл авсан 

 
 

Оролцогч хүмүүс ба байгууллагуудын хаяг, харилцах мэдээлэл? 

  Энэ тухай мэдээлэл 

хэзээч аваагүй 

 Зөвлөлдөх арга барил? 

  Энэ тухай мэдээлэл 

хэзээч аваагүй 

Гомдол хүлээн авах арга  

эсвэл газар? 

  Энэ тухай мэдээлэл 

хэзээч аваагүй 

 Нөхөн олговор олгох 

журам? 

  Энэ тухай мэдээлэл 

хэзээч аваагүй 

  Энэ тухай мэдээлэл 

авсан 

 

  Энэ тухай мэдээлэл 

авсан 

 

  Энэ тухай мэдээлэл 

авсан 

 

 

  Энэ тухай мэдээлэл 

авсан 

 
 

Тайлбар: 

 
........................................................................................................................................... 

 
........................................................................................................................................... 

Дараах зүйлийг мэдэх үү... 
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12. Төслийг хэрэгжүүлэгчид ба ЗГ-ын түшмэдүүд төслийн 

зорилтыг юү гэж тайлбарладаг вэ? Тохирох бүгдийг тэмдэглэх. 

Дараахын хүртээмжийг сайжруулах … 

 Хүнс 

 Боловсрол 

 Үндсэн нийгмийн үйлчилгээ 

 Эрүүл мэндийн үйлчилгээ 

 Цэвэр ус 

 Цахилгаан 

 Цэвэр эрчим хүч    

Сайжруулах... 

 Сургууль 

 Ажлын байр ба орлого 

 Нийтийн тээвэр 

 Зам харилцаа 

 Хөдөө аж ахуйн зориулалттай хөдөө аж ахуйн хөтөлбөрүүд 

 Газар эзэмшлийн аюулгүй байдал 

 Ариун цэвэр 

 Жендэрийн тэгш байдал, эмэгтэйчүүдийн хүний эрх 

Хөгжүүлэх... 

 Улсын баялгийн нөөц 

 Улсын эдийн засгийн өсөлт  

 Аялал жуулчлал  

 Экспорт, гадаад худалдаа  

 Гадаад хөрөнгө оруулалт  

 Манай хотуудыг чимэх орчин цагийн шинэ барилга  
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Мөн түүнчлэн... 

 Хүний эрхийг хүндэтгэх, хамгаалах, дэмжих  

 Цэвэр, эрүүл хүрээлэн буй орчныг бүрдүүлэх  

 Баян ядуугийн тэгш бус ялгааг багасгах  

 Бусад \дор тайлбарлана уу\ 

.................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................. 

 

13. Төслийг хэрэгжүүлэгчид ба ЗГ-ын түшмэдүүд төслийн 

хэрэгжилтээс хэн хожих тухай ярьдаг вэ? Тохирох бүгдийг 

тэмдэглэх. 

 Манай нутгийнхан 

 Манай бүс нутаг, үндэсний улс төр, эдийн засгийн эрх мэдэл бүхий 

хүмүүс 

 Улсын нийт хүн ам 

 Хөрш орнууд 

 Төрийн түшмэд 

 Төслийн хөрөнгө оруулагчид 

 Хувийн компаниуд 

 Бусад \дор тайлбарлана уу\ 
.................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................. 
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14. Төслийн хэрэгжилтээс хэн хожих тухай та юу гэж боддог вэ? 

(Төсөл хэрэгжүүлэгчдийнхаас зөрж болно. Тохирох бүгдийг 

тэмдэглэх.) 

 Манай нутгийнхан 

 Манай бүс нутаг, үндэсний улс төр, эдийн засгийн эрх мэдэл бүхий 

хүмүүс 

 Улсын нийт хүн ам 

 Хөрш орнууд 

 Төрийн түшмэд 

 Төслийн хөрөнгө оруулагчид 

 Хувийн компаниуд 

 Бусад \дор тайлбарлана уу\ 
.................................................................................................................................. 

 

 

Төслийн нөлөөлөл 
15. Төслийг хэрэгжүүлэгчид ба ЗГ-ын түшмэдүүд төслийн 

хэрэгжилтээр тодорхой зүйл амласан нь юу вэ? Тохирох 

бүгдийг тэмдэглэх. 

 

 Миний гэр бүл эсвэл би орон сууцаа сайжруулна 

 Миний гэр бүл эсвэл би газрын өмчлөлөө баталгаажуулна 

 Миний гэр бүл эсвэл би илүү сайн ажлын байртай болно 

  Миний гэр бүл эсвэл миний орлого нэмэгдэнэ 

 Миний гэр бүл эсвэл би ажилдаа хүрэхдээ бага цаг зарцуулна 

 Оршин суух газрын болон бүсийн нийтийн тээвэр сайжирна 

 Оршин суух газрын болон бүсийн зам сайжирна 

 Миний гэр бүл эсвэл би илүү, найдвартай цахилгаанд холбогдоно 

 Миний гэр бүл эсвэл би хүртээлтэй болон сайжирсан эрүүл мэндийн 

үйлчилгээнд хамрагдана 
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 Миний гэр бүл эсвэл надад хангалттай болоод эрүүл хүнсний 

хүртээмжтэй болно 

 Миний эрүүл мэнд сайжирна 

 Миний хүүхдүүд илүү чанартай сургалтад хамрагдана 

 Миний гэр бүл эсвэл би аюулгүй, цэвэр усны хэрэглээнд хүрнэ 

 Би ямар нэгэн ашиг тусыг хүлээхгүй байна 

 Бусад \дор тайлбарлана уу\ 

.................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................. 

 

16. Төслийн хэрэгжилтээс танд өгөөж өгч байна уу? Тохирох 

бүгдийг тэмдэглэх. 

 Миний гэр бүл эсвэл би орон сууцаа сайжруулна 

 Миний гэр бүл эсвэл би сайн орон сууцтай 
 

 Миний гэр бүл эсвэл би газрын өмчлөлөө баталгаажуулна 

 Миний гэр бүл эсвэл миний газрын өмчлөл баталгаажсан 

 Миний гэр бүл эсвэл миний бэлчээр ашиглах боломж сайжирна 

 Миний гэр бүл эсвэл миний бэлчээр ашиглах боломж сайжирсан 
 

 Миний гэр бүл эсвэл би сайн ажилтай болно 
 

 Миний гэр бүл эсвэл би илүү орлоготой болно 

 Миний гэр бүл эсвэл би илүү орлоготой  
 

 Миний гэр бүл эсвэл би ажилдаа хүрэхдээ бага цаг зарцуулна 

 Миний гэр бүл эсвэл би ажилдаа хүрэхдээ бага цаг зарцуулдаг 
 

 Оршин суух газрын болон бүсийн нийтийн тээвэр сайжирна 

 Оршин суух газрын болон бүсийн нийтийн тээвэр сайжирсан 

 Оршин суух газрын болон бүсийн зам сайжирна  

 Оршин суух газрын болон бүсийн зам сайжирсан 
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 Миний гэр бүл эсвэл би илүү, найдвартай цахилгаанд холбогдоно  

 Миний гэр бүл эсвэл би илүү, найдвартай цахилгаанд холбогдсон 
 

 Миний гэр бүл эсвэл би хүртээлтэй болон сайжирсан эрүүл мэндийн 

үйлчилгээнд хамрагдана  

 Миний гэр бүл эсвэл би хүртээлтэй болон сайжирсан эрүүл мэндийн 

үйлчилгээнд хамрагдсан 

 Миний гэр бүл эсвэл надад хангалттай болоод эрүүл хүнсний 

хүртээмжтэй болно  

 Миний гэр бүл эсвэл надад хангалттай болоод эрүүл хүнсний 

хүртээмжтэй болсон 

 Миний эрүүл мэнд сайжирна  

 Миний эрүүл мэнд сайжирсан 
 

 Миний хүүхдүүд илүү чанартай сургалтад хамрагдана  

 Миний хүүхдүүд илүү чанартай сургалтад хамрагдсан 
 

 Миний гэр бүл эсвэл би аюулгүй, цэвэр усны хэрэглээнд хүрнэ  

 Миний гэр бүл эсвэл би аюулгүй, цэвэр усны хэрэглээнд хүрсэн 
 

 Би ямар нэгэн ашиг тусыг хүлээхгүй байна  

 Би ямар нэгэн ашиг тус хүртээгүй 

 Бусад \дор тайлбарлана уу\ 

................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................. 

17. Төслийн хэрэгжилт танд сөргөөр нөлөөлж байна уу? Тохирох 

бүгдийг тэмдэглэх. 

 Би ажлаа алдана  

 Би ажлаа алдсан 

 Миний гэр бүл эсвэл би зээл авч өрөнд орно 

 Миний гэр бүл эсвэл би өрөнд орсон   
  

       Манай гэр бүл салангад амьдарна 

         Манай гэр бүл салангад амьдарч байна 

       Миний хүүхдүүд сургуульгүй болно 
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    Миний хүүхдүүд сургуулгүй болсон  

   Би орон сууцаа алдана 

    Би орон сууцаа алдсан 

 Миний гэр бүл эсвэл би цэвэр усны, ариун цэврийн хэрэглээг 

алдана 

 Миний гэр бүл эсвэл би цэвэр усны, ариун цэврийн хэрэглээг 

алдсан  

 Миний гэр бүл эсвэл би цахилгаанд холбогдохоо болино  

 Миний гэр бүл эсвэл би цахилгаанд холбогдохоо больсон  

   Би газрынхаа (өвөлжөө) эрхээ алдана 

    Би газрынхаа эрхээ алдсан 

    тариалан эрхэлж байсан газраа алдана 

   тариалан эрхэлж байсан газраа алдсан 

   Би амьжиргаанд ашиглаж ирсэн ой, бэлчээр, ус, бусад 

нийтийн хэрэглээний газруудад нэвтрэх эрхээ алдана 

   Би амьжиргаанд ашиглаж ирсэн ой, бэлчээр, ус, бусад 

нийтийн хэрэглээний газруудад нэвтрэх эрхээ алдсан 

 Би мал сүрэгээ алдана \эсвэл ан гөрөө, загас\  

 Би мал сүрэгээ алдсан \эсвэл ан гөрөө, загас\ 

   Миний амьдрах орчин устна 

    Миний амьдрах орчин устсан 

 Миний шүтээн газар нутаг сүйрнэ 

 Миний шүтээн газар нутаг сүйрсэн  

 Надад сөргөөр нөлөөлөхгүй  

 Надад сөргөөр нөлөөлөөгүй 
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18. Төслийн хэрэгжилтээс гарч буй сөрөг нөлөө байвал,  

анзаарч буй зүйлээ тэмдэглэнэ үү? Тохирох бүгдийг 

тэмдэглэх. 

 Миний гэр бүл болон би өөрөө өвдөж эсвэл эрүүл мэнд дордсон  

 Миний гэр бүл эсвэл би стресст орж, сэтгэл санааны эрүүл 
мэндэд урьд өмнөөс муугаар нөлөөлж байна 

 Зам тээврийн осол урьд өмнөөс илүү гарч байна 

 Авилга нэмэгдсэн нь ажиглагдаж байна 

 Гэр бүлийн болон бэлгийн хүчирхийлэл нэмэгдсэн 

 Архидан согтуурах, мансууруулах бодис хэтрүүлэн 

хэрэглэх явдал нэмэгдсэн  

 Гэр бүлийн харилцаанд стресс, зөрчилдөөн нэмэгдэж 

байна  

 Төслийн нөлөөллөөс ямар нэг сөрөг өөрчлөлт гарсангүй 

 Хүнс ба барааны үнэ өсч байна 

 Шилжилт суурьшил нэмэгдсэнээр гэмт хэрэг нэмэгдэж байна   

 Бусад \дор тайлбарлана уу\ 
.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

19. Төслийн хэрэгжилтээс таны амьдралын чанар 

өөрчлөгдөх үү, аль эсвэл бүр өөрчлөлт орчихсон 

байна уу? Тохирох бүгдийг тэмдэглэх.. 

 Амьдралын чанар сайжирсан 

 Амьдралын чанар сайжирна гэж бодож байна 

 Амьдралын чанарт  өөрчлөлт орсонгүй  

 Амьдралын чанарт өөрчлөлт орохгүй гэж бодож байна     

 Бусад \дор тайлбарлана уу\ 
................................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................. 
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Газар чөлөөлөх ба Нүүлгэн шилжүүлэлт  

20. Төсөлтэй холбоотой газар чөлөөлөлтийн явцад таныг нөхөн 

төлбөртэй нүүлгэн шилжүүлж байна уу эсвэл нутгаасаа 

дайжих, амьжиргааны суурь алдалтад өртөж байна уу? 

   Тийм   

   Одоохондоо үгүй, гэхдээ тэгнэ  

   Үгүй, тэрхүү газар чөлөөлөлтөд би 
хамрагдахгүй  

   Бусад (тайлбарлана уу) 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
 

21. Төсөлтэй холбоотой газар чөлөөлөлтийн явцад таныг нөхөн 

төлбөртэй нүүлгэн шилжүүлж эсвэл нутгаасаа дайжих, 

амьжиргааны суурь алдалтад өртөж байгаа бол ямар байдлаар 

гэдгийг тайлбарлана уу? 

 Төсөл нь намайг гэртээ амьдрах боломжгүй болгож байгаа тул би 

нүүх л болно 

  Би нүүлгэлт эсвэл миний амьжиргааны суурь нүүлгэн шилжүүлэх хөтөлбөрт 

хамрагдаж байна 

  Миний амьжиргаа эсвэл орлогын эх үүсвэрийг үргэлжлүүлэх боломжгүй 

болж байна 

  Би нүүлгэлт эсвэл амьжиргаа алдагдах газар чөлөөлөлтөд хамрагдах 

аюулгүй 

 Бусад (тайлбарлана уу) 
 

................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 
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22. Та эсвэл таны гэр бүл өөр төслийн хэрэгжилттэй 

холбоотой нүүлгэн шилжүүлэгдэж байсан уу? 

 Үгүй, амьдралын суурь алдалтад өртөж байгаагүй 

 Би амьдралын суурь алдалтад өртөж байгаагүй , харин 
миний эцэг эх эсвэл эмээ өвөө нар өмнө нь нүүж 
байсан 

 Би амьдралдаа нэг удаа газарт орж нүүж байсан 
 

 Би амьдралдаа нэгээс илүү удаа газарт орж амьдралын суурь 
алдаж байсан 

Тайлбарлана уу. 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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23. Хэрэв та нүүлгэн шилжүүлэлтэнд өртөж байгаа бол төсөл 

хэрэгжүүлэгчид эсвэл төрийн албан хаагчид таны амьжиргааг 

сайжруулах, орлогоо нэмэгдүүлэх хөтөлбөрт хамруулах уу? 

Хэрэв тийм бол ямар төрлийнх? Тохирох бүгдийг тэмдэглэх. 

 Зээлд хамрагдах 

 Мэргэжлийн сургалт 

 Төслийн ажлын байр олгох 

 Бусад 

 Ямарч үгүй 

Өөр бол, тайлбарлана уу. 
............................................................................................................................. 

 

24. Та эсвэл танай орон нутгийнхан санхүүжүүлэгч ба 

хэрэгжүүлэгчдийн талаас төслийн хэрэгжилтээс 

алдагдах эсвэл устах гэр орон, газар нутаг, бусад 

орлогын нөөц ба эх үүсвэрийг үнэлэх ба баримтжуулах 

ажилд оролцсон уу? 

 Тийм 

 Үгүй 

 Мэдэхгүй 

Ямар төрлийн ажил, яаж эхэлсэн, та яаж оролцсон тухай тайлбарлана уу. 

 
............................................................................................................................. 

 

25. Өөрийнхөө амьдарч буй газрыг аль нь гэж тодорхойлох вэ? 

 Хот 

 Хөдөө газар 

 Бусад 

Тайлбар: 

 
............................................................................................................................. 
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26. Нүүлгэн шилжүүлэлтэд хамрагдах бол таныг  хаашаа 

шилжүүлэх вэ? 

 Хот суурин 

 Хөдөө газар 

 Бусад 

 Намайг нүүлгэн шилжүүлээгүй    

Тайлбар: 

............................................................................................................................ 
 

27. Хэрэв та нүүлгэн шилжүүлэлтэнд орж байгаа бол шинэ 

амьдрах орчинг хэрхэн тодорхойлох вэ? Тохирох бүгдийг 

тэмдэглэх. 

 Шинэ байрны байршил тохиромжгүй  

 Шинэ байрны байршил тохиромжтой  

 Шинэ байшин нь манай уламжлал, ёс заншилд тохирохгүй 

байдлаар зохион бүтээгдсэн   

 Шинэ байшин нь манай уламжлал, ёс заншилд тохирох байдлаар 

зохион бүтээгдсэн 

 Шинэ газарт байр, сууцны үнэ өртөг илүү өндөр байна 

 Шинэ байршилд орон сууцны төлбөрт сэтгэл хангалуун байна  

 Шинэ байшинд гэр бүлд талбай ба хувийн орон зай хангалтгүй байна 

 Шинэ байшинд гэр бүлд талбай ба хувийн орон зай хангалттай байна 

 Би ажлын байрнаас холдож, цаг хугацааг илүү зарцуулах болж байна 

 Би ажлын байрандаа хүрэхэд зарцуулах цаг сэтгэлд нийцэж байна 

 Зам тээврийн зардал нэмэгдэж байна 

 Зам тээврийн зардал өмнөхөөс бага эсвэл ижил байна  

 Аюулгүй, цэвэр ундны усны хангамж шинэ байршилд байдаггүй 

 Аюулгүй, цэвэр ундны усны хангамж шинэ байршилд байна 

  Шинэ байрны дэргэд хүүхдүүд явах сургуульд байдаггүй 

 Шинэ байрны дэргэд хүүхдүүд явах сургуультай 

 Шинэ байрны ойролцоо эрүүл мэндийн төв зэрэг нийтийн 
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үйлчилгээний газар алга  

 Шинэ байрны ойролцоо эрүүл мэндийн төв зэрэг нийтийн 

үйлчилгээний газар байна  

 Шинэ газар бэлчээр ба ус нь хангалтгүй 

 Шинэ газар бэлчээр ба ус хангалттай 

 Шинэ газар ногоо тариалан амьдрах нөхцөлгүй 

 Шинэ газар ногоо тариалан амьдрах нөхцөл сайн 

 

28. Таныг нүүлгэн шилжилтэд өртүүлж байгаа хүчин зүйл юү 

вэ? Тохирох бүгдийг тэмдэглэх. 

 Биднийг хүч, хүчирхийллээр заналхийлж, айлгах болно  

 Биднийг хүч, хүчирхийллээр заналхийлж, айлгаж байна  

 Албадан зайлуулахын тулд намайг эсвэл бусад хүмүүсийг гэмтээх, 

махбодын хүчирхийллийг ашиглах болно 

 Албадан зайлуулахын тулд намайг эсвэл бусад хүмүүсийг гэмтээж, 

махбодын хүчирхийллийг ашиглаж байна 

 Амьдралын эх үүсвэр маань устгагдах болно. Өөр сонголт байхгүй 

тул нүүх болно. 

 Амьдралын эх үүсвэр маань устгагдаж байна. Өөр сонголт байхгүй 

тул нүүж байна. 

 Ундны ус, цахилгаан гэх мэт үйлчилгээ авахаа болих болно. Өөр 

сонголт байхгүй тул шилжих болно 

 Ундны ус, цахилгааны үйлчилгээ авахаа болисон. Өөр сонголт 

байхгүй тул шилжиж байна. 

 Нөхөн олговор олгохгүй, ажлаа алдана эсвэл өөр тийнхүү үр дагаварт 

өртөнө гэж айлган сүрдүүлэх, албадах болно. 

 Нөхөн олговор олгохгүй, ажилаа алдана эсвэл өөр тийнхүү үр 

дагавараар айлган сүрдүүлж, албадаж байна. 
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 Төслийн үр нөлөөллийн улмаас бидний амьдралын нөхцөл байдал 
эрүүл бус болж, бид нүүх болно. 

 Төслийн үр нөлөөллийн улмаас бидний амьдралын нөхцөл байдал 
эрүүл бус болсон тул нүүж байна. 

 Тэд бульдозер ашиглах, санаатай үер тавих, дэлбэлэх зэрэг бусад 
өөр аргаар биднийг айлгаж нүүлгэх болно. 

 Тэд бульдозер ашиглаж, санаатай үер тавьж, дэлбэлж мөн бусад 
өөр аргаар биднийг айлган нүүлгэж байна. 

 Бие махбодийн хүчирхийлэл, заналхийлэл байхгүй. Бид нөхөн 
олговор, нүүлгэн шилжүүлэлтийн хувилбаруудыг сайн дураар 
хүлээн авах болно. 

 Бие махбодийн хүчирхийлэл, заналхийлэл байгаагүй. Бид нөхөн 
олговор, нүүлгэн шилжүүлэлтийн хувилбаруудыг сайн дураар 
хүлээн авч байна. 

 

29. Өөрийн туршлагыг тайлбарлана уу. Энэ сэдвээр ишлэл, 

жишээнүүдийг цуглуулах нь чухал тул нүүлгэн 

шилжүүлэлтийн талаархи туршлагаа бичих цаг гаргана уу. 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................. 
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30.  Хэрэв та нүүлгэн шилжүүлэлтэнд өртөж байгаа бол газар 

болон гэр орны эзэмшлийн байдал ямар байна вэ? 

 Би газраа эзэмших гэрчилгээтэй. 

 Манай нутгийнхан газар эзэмших эрх эдэлдэг 

 Би газраа өмчлөх эрхтэй боловч хуулиар баталгаажуулах 

өргөдлөө гаргаагүй байгаа. 

  Манай нутгийнхан газар эзэмших эрхтэй боловч хуулиар 

баталгаажуулах өргөдлөө гаргаагүй байгаа. 

 Би газраа өмчлөх эрхтэй боловч төр хуулиар баталгаажуулахаас 

татгалзсан. 

 Манай нутгийнхан газар эзэмших эрхтэй боловч төр хуулиар 

баталгаажуулахаас татгалзсан. 

 Би энэ газрыг түрээслэж эзэмшдэг. 

 Манай нутгийнхан энэ газар, түүний нөөцийг ашиглах эрхтэй. 

 Би энд амьдардаг боловч хуулиар баталгаажсан эрх эсвэл 

түрээсийн гэрээ байхгүй. 

 Би энэ газрыг өмчлөх эрхтэй байсан боловч төр тэр эрхийг өөр 

газар эсвэл компанид шилжүүлж олгосныг хожуу олж мэдсэн. 

 Бусад \тайлбарлана уу\ 
............................................................................................................................. 

............................................................................................................................. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................. 
 

31. Та эсвэл танай гэр бүлийнхэн орон байр, газар, бусад эх 

үүсвэрийн нөхөн олговор авахаар хэлэлцсэн үү? 

 Тийм, бид нөхөн төлбөр авахаар тохиролцсон. 

 Үгүй, гэхдээ бид нөхөн төлбөрийн талаар тохиролцохыг хүсч байна. 

 Үгүй, бид нөхөн төлбөр авахаар хэлэлцээгүй байна. 

 Үгүй, бид нөхөн төлбөрийн хэлэлцээ хийхээс татгалзаж байна. 



Community  ACtion  Guide: Survey  TemplaTe/25 

 

 

32. Нөхөн олговрын хэлцэл хийж буй эсвэл хийх хүсэлтэй байгаа 

бол та болон таны гэр бүл орон байр, газар, бусад эх үүсвэрийн 

оронд юу хүсэх вэ? Тохирох бүгдийг тэмдэглэх. 

 Бид шинэ орон сууц авсан. 

 Бид шинэ орон сууц авна. 

 Бид шинэ орон сууц авахыг хүсч байна. 

 Бид мөнгөн нөхөн олговор авсан  

 Бид мөнгөн нөхөн олговор авна  

 Бид мөнгөн нөхөн олговор авахыг хүсч байна  

 Бид байшин барих газар авсан. 

 Бид байшин барих газар авна. 

 Бид байшин барих газар авахыг хүсч байна. 

 Бид газар тариалан эрхлэх газар авсан. 

 Бид газар тариалан эрхлэх газар авна. 

 Бид газар тариалан эрхлэх газар авахыг хүсч байна. 

 Бид өөр байршилд шинэ нөөцөд хүрэх боломж олж авсан. 

 Бид өөр байршилд шинэ нөөцөд боломж олж авна. 

 Бид өөр байршилд шинэ нөөцөд хүрэх боломжийг хүсч байна.  

 Бид нөхөн төлбөрийг шууд хүлээн аваагүй боловч манай нутгийнхан 

бүхэлдээ нөхөн олговор авсан. 

 Бид нөхөн төлбөрийг шууд хүлээн авахгүй боловч манай нутгийнхан 

бүхэлдээ нөхөн олговор авах болно. 

 Бид нөхөн төлбөрийг нийт нутгийнхан хамтаар авмаар байна. 

 Бид ч, манай нутгийнхан ч нөхөн төлбөр аваагүй. 

 Бид ч, манай нутгийнхан ч нөхөн төлбөр авахгүй. 

 Бид нөхөн төлбөр авах боломжтой боловч үүнийг хүлээн зөвшөөрч 

аваагүй. 

 Бид нөхөн төлбөр авах боломжтой боловч түүнийг хүлээн 

зөвшөөрч авахгүй. 

 Бусад \тайлбарлана уу\ 
 

 

.................................................................................................................................. 
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33. Хэрэв та нөхөн олговор авч байгаа бол таны хэрэгцээнд нийцэх 

үү? 

 Тийм. Нөхөн төлбөр нь бидний хэрэгцээг бүрэн хангаж байна. 

 Зарим талаар. Бидний үндсэн хэрэгцээ хангагдсан ч бидний 
амьдралын чанар дордсон. 

 Үгүй. Бидний хэрэгцээ нөхөн олговороор хангагдаагүй.  

Тайлбар: 

............................................................................................................................. 
 

34. Хэрэв та газар авсан бол өмнөх газартай харьцуулахад 

сайн, муу, эсвэл адил чанарын гэдгийг тайлбарлана уу. 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 

35. Хэрэв та нүүлгэн шилжүүлэлт, нөхөн олговрын хөтөлбөрийг 

төлөвлөсөн бол төсөл хэрэгжүүлэгчийнхээс өөр байх байсан 

уу? 

 Тийм 

 Зарим талаар 

 Үгүй  

Юугаар өөр байх байсан талаар тайлбар өгнө үү. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 
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36. Хэрэв төсөл нь танай нутгийнхны санаачлага биш бол 

энэхүү хөгжлийн төслийн талаар та хэрхэн, хэзээ мэдсэн 

бэ? Зөвхөн тохирохыг сонгоно уу. 
 

 

 

материалаас 
 

 
 

 
 

 
Манай нутагт 

 
 

Хаанаас ... 
Хэзээ?  

 

 
Төсөлд оролцох 

таны оролцоо 

 

 Засгийн    Төслийг 
газрын эсвэл                төлөвлөх 
компанийн үед 

Төлөвлөж 
дууссаны 
дараа 

 Ажил  
эхлэхэд 

 Захиргаа   Төслийг Төлөвлөж  
 Ажил  

эсвэл компани төлөвлөх дууссаны           эхлэхэд 
нутгийнхантай  
зөвлөлдөх                        үед 
уулзалтаас                       
   

дараа  

 Захиргаа эсвэл   Төслийг            

компанийн ажилтан   төлөвлөх үед 

     Төлөвлөж 

дууссаны дараа 
 Ажил 

эхлэхэд 

 Сум, багийн    Төслийг 
     Төлөвлөж  

 Ажил 

эхлэхэд  
хурлаас  төлөвлөх       дууссаны   

                                     үед        дараа  
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материалаас 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Тайлбар : 

 
............................................................................................................................. 

Төрийн бус   Төслийг 
байгууллагын төлөвлөх 
уулзалт, үед 

Төлөвлөж 
дууссаны дараа 

 Ажил 

эхлэхэд 

Сонин сэтгүүл,   Төслийг Төлөвлөж  Ажил 

эхлэхэд 
Радио ба төлөвлөх дууссаны  
телевиз үед дараа  

Тараагдсан   Төслийг Төлөвлөж Ажил 

эхлэхэд 
товхимол төлөвлөх дууссаны  

үед дараа  

Эх эцгийн     Төслийг Төлөвлөж Бүтээн 
хурлаас төлөвлөх дууссаны байгуулалт 

үед дараа эхлэхэд 

Найз нараас   Төслийг Төлөвлөж Бүтээн 

төлөвлөх дууссаны байгуулалт 

үед дараа эхлэхэд  

Хөрш   Төслийг Төлөвлөж Бүтээн 
нутгийнхнаас төлөвлөх дууссаны байгуулалт 

үед дараа эхлэхэд 

Шашны   Төслийг Төлөвлөж Бүтээн 

арга хэмжээ              төлөвлөх дууссаны байгуулалт 

planning дараа эхлэхэд 

Одоо, энэ   Төслийг Төлөвлөж Бүтээн 
судалгааны төлөвлөх дууссаны байгуулалт 
явцад үед дараа эхлэхэд 

Бусад    Төслийг Төлөвлөж Бүтээн 
(тайлбар төлөвлөх дууссаны байгуулалт 
Бичнэ үү.) үед дараа эхлэхэд 
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37. Энэ хөгжлийн төслийн талаар тантай хэзээ, хаана 

зөвлөлдөж, санал асуусан бэ? Тохирох бүгдийг тэмдэглэх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

төсөлд санал авсан 

 

 
 

санал авсан 

 

 
 

 

Тантай яаж 
зөвлөлдсөн бэ? 

Тантай хэзээ зөвлөлдсөн бэ? 

Надтай    Төслийг  

зөвлөлдөөгүй төлөвлөх 

үед 

 Төлөвлөж 
дууссаны 
дараа 

 Бүтээн 
байгуулалт 
эхлэхэд 

 

Надаас    Төслийг  Төлөвлөж  Бүтээн  
Асуулга авсан төлөвлөх дууссаны байгуулалт  

үед дараа эхлэхэд  

Намайг   Төслийг  Төлөвлөж  Бүтээн  
судалгаанд төлөвлөх дууссаны байгуулалт  

хамруулсан                  үед дараа эхлэхэд  

Намайг    Төслийг  Төлөвлөж  Бүтээн  
уулзалтад урьсан төлөвлөх дууссаны байгуулалт  

үед дараа эхлэхэд  

Төслийнхөө   Төслийг  Төлөвлөж  Бүтээн  
төлөвлөгөөний төлөвлөх дууссаны байгуулалт  
 дараа эхлэхэд  

Надаас    Төслийг Төлөвлөж Бүтээн  
БОНБНҮ-нд төлөвлөх дууссаны байгуулалт  
 үед дараа эхлэхэд  
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Хэрэгжүүлэгчид 
манай гэр 
бүлтэй ирж 
уулзсан  

Хэрэгжүүлэгчид 
бусад өртөх 
хүмүүсийн хамт 
уулзсан  

Бусад  

(тайлбар бичнэ 
үү ) 

 

Тайлбар : 

  Төслийг 
төлөвлөх 
үед 

 

  Төслийг 
төлөвлөх 
үед 

  Төслийг 
төлөвлөх 
үед 

 

  Төлөвлөж 
дууссаны 
дараа 

 
 Төлөвлөж 

дууссаны 
дараа 
 

  Төлөвлөж 
дууссаны 
дараа

  Бүтээн 
байгуулалт 
эхлэхэд 

 
 Бүтээн 

байгуулалт 
эхлэхэд 

 
  Бүтээн 

байгуулалт 
эхлэхэд

 

............................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................. 

 

38. Хэрэв тантай зөвлөлдсөн бол төслийн төлөвлөгөөний талаар 

мэдлэг бүхий санал, санаа хэлэх мэдээлэлтэй байв уу? 

   Тийм 

     Үгүй 

   Мэдэхгүй 

 

39. Хэрэв танд хэрэгтэй мэдээлэл дутагдсан бол яагаад бэ? 

 Төслийн мэдээллийг ойлгоход хэцүү. 

 Төслийн мэдээлэл өөр хэл дээр хийгдсэн. 

 Төслийн мэдээлэл дутуу, эсвэл төсөл нь сөрөг үр дагаваргүй гэж 

надад итгүүлсэн. 

 Төслийн мэдээлэл нь хааяа очдог алс газар байдаг. 

 Би энэ тухай асуухад мэдээлэл өгөхөөс татгалзсан. 

 Төслийн тухай мэдээллийг яаж авахыг мэдэхгүй. 
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40.  Хэрэв тантай зөвлөлдсөн бол таны санал, бодлыг 

төслийн төлөвлөгөөнд оруулсан уу? 

 Тийм 

 Зарим талаар  

 Үгүй 

 Мэдэхгүй 

Тайлбарлана уу. ......................................................................................................  

 
............................................................................................................................. 

 

41. Тантай зөвлөлдөх үед төслийн талаар санал, санаа бодлоо 
чөлөөтэй илэрхийлэх, эсэргүүцэхэд аюулгүй, айдасгүй 
санагдсан уу? 

 Тийм. Төслийн талаар өөрийн сэтгэгдэл хэлэх, асуух, санаа бодлоо 
хуваалцах нь аюулгүй санагдсан. 

 Зарим талаар. Жинхэнэ сэтгэгдэл, асуулт, санаа бодлыг 
хуваалцах нь аюулгүй санагдсан боловч бүх асуудлаар биш. 

 Үгүй. Төслийн талаархи жинхэнэ сэтгэгдэл, асуулт, санаа бодлоо 
хуваалцах нь аюулгүй гэж санагдаагүй. 

Сэтгэгдлээ тайлбарлана уу. .............................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 

42. Тантай төслийн талаар зөвлөлдөхөд та ямар хариу 

өгсөн бэ? 

 Төслийг төлөвлөсөн байдлаар нь санал нийлж байна. 

 Ерөнхийд нь төслийг зөвшөөрөх боловч төлөвлөгөөнд өөрчлөлт 
оруулах саналтай байна. 

  Төслийг бүхлээр нь зөвшөөрөхгүй боловч төлөвлөгөөнд 
өөрчлөлт оруулах саналтай. 

 Төсөлд бүхэлд нь санал нийлэхгүй байсан бөгөөд төслийг 
зогсоохыг хүссэн. 
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 Шууд  шийдэж чадаагүй. Нэмж мэдээлэл авах, бодох тунгаах 
цаг хугацаа авахыг хүссэн. 

 Бусад    

Тайлбарлана уу. ......................................................................................................  

 
.................................................................................................................................. 

 

43. Энэ төсөлтэй холбогдсон туршлага дээр үндэслэн, танай 

орон нутаг эсвэл бүсийн ирээдүйн хөгжлийн төслийг 

боловсруулахад ямар зөвлөлдөх үйл ажиллагаа байвал 

зохих талаар бодож байгаагаа хэлнэ үү? 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 

44. Олон улсын банкууд үндэсний хөгжлийн төлөвлөгөө ба 

хөгжлийн эн тэргүүний хэрэгцээний талаар шийдвэр 

гаргахдаа юүны түрүүнд засаг, төрийн түшээдтэй 

зөвлөлддөг? Та энэ талаар юү боддог вэ? 

 

         

       зөв гэж боддог 

буруу гэж боддог 

хэлж мэдэхгүй 
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45. Танай улсын хөгжлийн төлөвлөгөө, төсөөллийг гаргахад 

ямархуу зөвлөлдөх тогтолцоо, ажиллагаа байвал зохих 

талаар өөрийнхөө саналыг хэлнэ үү. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 

46. Танай орон нутгийн хөгжлийн хэрэгцээний талаар 

засаг, төрийн ямар нэг төлөөлөгч Тантай зөвлөлдөж 

байсан уу? 

   Тийм

    Үгүй 

Туршлагаасаа хуваалцана уу.  ........................................................................ 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 



34 /internAtionAl ACCountAbility ProjeCt 

 

 

47. Танд орон нутгийнхаа хөгжлийн ямарваа төслийн талаар 

санал дэвшүүлэх бололцоог ямар нэг засаг, төрийн 

төлөөлөгч олгож байсан уу? 

   Тийм

    Үгүй 

   Мэдэхгүй 

Тийм бол, яаж санал дэвшүүлж байсан талаар туршлагаа хэлнэ үү. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 

48. Танай орон нутгийнхан хөгжлийн хэрэгцээ, эрэмбийг тогтсон уу? 

 Тийм 

 Үгүй 

 Үгүй, гэхдээ тэгмээр байна. 

 Мэдэхгүй 

Хэрэв тийм бол, яаж тогтсон тухай туршлагаасаа хуваалцана уу. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 

49. Төсөл хэрэгжүүлэгчид ба төрийн төлөөлөгч нартай 

ярилцах боломжтой болвол тэдэнд юү хэлэх вэ? 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 
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50. Төслийн явцад нөлөөлөхийн тулд өөрийн нутгийнхан 

дотор ямар арга хэмжээ авах нь зүйтэй гэж үзэж 

байна? 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

оролцох 

 

 
 

Хийх зүйл Миний бодол 

 

 

 

 

Нутгийнхнаа   үүнийг 
зохион  хийсэн 
байгуулах  

Үүнийг 
хиймээр 
байна 

Үүнийг хийхэд 
аюултай,таагүй 
санагдана 

Нутгийнхандаа   үүнийг Үүнийг Үүнийг хийхэд 
сайтар хийсэн хиймээр аюултай,таагүй 
мэдээлж байх  байна санагдана 

Нутгийнхны   үүнийг Үүнийг Үүнийг хийхэд 
судалгаанд хийсэн хиймээр аюултай,таагүй 
оролцох  байна санагдана 

Нутгийнхны   үүнийг Үүнийг Үүнийг хийхэд 
Нөөцийг зураглах хийсэн хиймээр аюултай,таагүй 
ажиллагаанд  байна санагдана 

Нутгийнхны   үүнийг Үүнийг Үүнийг хийхэд 
хянах ажиллагаанд хийсэн хиймээр аюултай,таагүй 
оролцох  байна санагдана 

Эсэргүйцэх   үүнийг Үүнийг Үүнийг хийхэд 
эсвэл өөр шууд хийсэн хиймээр аюултай,таагүй 
ажиллагаанд 
оролцох  

байна санагдана 
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Өөр ямар нэгэн арга хэмжээ авсан, эсвэл авахыг хүсч байвал 

тайлбарлана уу. 
...................................................................................................................................... 

 
...................................................................................................................................... 

 
...................................................................................................................................... 

 
...................................................................................................................................... 

 
...................................................................................................................................... 

 

51. Төслийн явцад нөлөөлөхийн тулд нутгийнхнаас гадна 

талд ямар арга хэмжээ авах нь зүйтэй гэж үзэж байна? 
 

 

 

гаргах 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Хийх зүйл 
Миний бодол 

Төсөл хэрэг-      Үүнийг 
жүүлэгчдийн хийсэн 
талаар гомдол  

  Үүнийг      
хиймээр 

      байна 

  Үүнийг хийхэд 
аюултай, таагүй 
санагдана 

Компанийн   Үүнийг   Үүнийг    Үүнийг хийхэд 
төлөөлөгч хийсэн хиймээр аюултай, таагүй 

нартай уулзалдах  байна санагдана 

Орон нутгийн   Би   Үүнийг    Үүнийг хийхэд 
захиргаатай               хийсэн хиймээр аюултай, таагүй 

уулзалдах  байна санагдана 

Анхан шатны  Үүнийг    Үүнийг    Үүнийг хийхэд 
шүүхэд хийсэн хиймээр аюултай, таагүй 

  нэхэмжлэх байна санагдана 

Хэвлэл болон            Үүнийг   Үүнийг    Үүнийг хийхэд  
сошиал хийсэн хиймээр аюултай, таагүй 
харилцааг ашиглах  байна санагдана 
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Өөр ямар нэгэн арга хэмжээ авсан, эсвэл авахыг хүсч байвал 

тайлбарлана уу. 

 
........................................................................................................................................... 

 
........................................................................................................................................... 

 
........................................................................................................................................... 

 

52. Нутгийнхны  зүгээс төслийн нөлөөллөөр алдагдаж, устаж 

болзошгүй гэр орон, газар болон өөр эх үүсвэрийг үнэлэх, 

баримтжуулах ямар нэгэн арга хэмжээ авсан уу? 

  Тийм 

 Үгүй 

 Үгүй, гэхдээ тэгмээр байна 

Төр, засагтай   Үүнийг 
харилцаж  хийсэн 
ажиллах  

  Үүнийг      
хиймээр 

      байна 

Үүнийг хийхэд 
аюултай, таагүй 

санагдана 

Дээд шатны               Үүнийг 

 

  Үүнийг 

 

Үүнийг хийхэд 

шүүхэд хандаж хийсэн хиймээр аюултай, таагүй 
ажиллах  байна санагдана 

Хүний эрхийн   Үүнийг 

 

  Үүнийг 

 

Үүнийг хийхэд 

байгууллагад хийсэн хиймээр аюултай, таагүй 
хандах  байна санагдана 

Олон улсын            Үүнийг 

 

  Үүнийг 

 

Үүнийг хийхэд 

шүүхэд хийсэн хиймээр аюултай, таагүй 
гомдол гаргах  байна санагдана 

НҮБ-д гомдол  хийсэн            

гаргах  

                        

  Үүнийг 

хиймээр 

байна 
 

Аюулгүй гэж 

бодохгүй байна 

   
   
United Nations this do this doing this 
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 Мэдэхгүй 

53. Хэрэв тийм үнэлгээ, зураглалыг хийсэн бол түүний дагуу 

төслийн зураг төсөл, нүүлгэн шилжүүлэлт болон нөхөн 

олговрын төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулж чадсан уу? 

 Тийм 

 Үгүй 

 Мэдэхгүй 

Ямар өөрчлөлтүүдийг, яаж оруулж чадсан тухай тайлбарлана уу. 

 
............................................................................................................................. 

 
.............................................................................................................................  

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 

54. Төслийн талаар ямар нэг гомдол байвал, хаашаа, яаж 

хандахыг мэдэх үү? 

  Яахыг мэдэх үү...  
 

Хаана гаргах   Тийм   Үгүй   Суралцмаар байна 

Яаж гаргах   Тийм   Үгүй   Суралцмаар байна 

 

55. Орон нутгийн иргэд төслийн хэрэгжилт нь хууль тогтоомж, 

гэрэээд нийцүүлж байгаа эсэхийг өөрсдөө хянаж, мэдээлж 

болно. Танай орон нутгийн иргэд төслийн хэрэгжилтэнд 

хяналт тавих уу? 

 Тийм 

 Үгүй 

      Үгүй, гэхдээ тэгмээр байна 

 Сайн мэдэхгүй байна 
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Хяналт тавих хөтөлбөрөө товч танилцуулна уу. 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 

56. “Хөгжил” гэдэг үгийг хүмүүс өөр өөрөөр ойлгодог. 

Таны хувьд танай нутгийн хүмүүсийн амьдралыг ямар 

ямар өөрчлөлтүүд жинхэнээр сайжруулах вэ? Тохирох 

бүгдийг сонгоно уу. 

 Хүмүүсийн ажил, орлогыг сайжруулах. 

 Цахилгааны хүртээмж сайжирвал 

 Жендэрийн тэгш байдлыг сайжруулах, эмэгтэйчүүдийн хүний 

эрхийг хангах 

 Хүмүүс газар эзэмших эрхийг хангах, сайн сууцтай болгох 

 Цэвэр эрчим хүчний хүртээмжийг сайжруулах 

 Манай орны байгалийн баялгийг ашиглах, хөгжүүлэх 

 Нийгмийн үндсэн үйлчилгээний хүртээмж 

сайжруулах 

 Нийтийн тээврийн үйлчилгээг сайжруулах 

 Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх 

 Эрүүл мэнд, эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах боломж 

 Замуудыг сайжруулах 

 Экспорт, худалдааны өсөлтийг нэмэгдүүлэх 
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 Сургуулиудын чанар, боловсролын хүртээмж сайжрах 

 Хөдөө аж ахуйчдад зориулсан хөдөө аж ахуйн хөгжлийн 

хөтөлбөрүүд 

 Үндэсний эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэх 

 Боловсролын дэмжлэг, тэтгэлэг 

 Цэвэр, эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах 

 Аялал жуулчлалын өсөлт 

 Хүнсний хангамжийн халамжийн дэмжлэг 

 Ариун цэврийн дэд бүтцийг сайжруулах 

 Хотыг илүү өндөр, орчин үеийн барилгатай болгох 

 Хангалттай эрүүл хүнс  

 Баян ядуугийн ялгааг багасгах 

 Илүү олон худалдааны төв байгуулах 

 Цэвэр усны хүртээмжийг сайжруулах 

 Хүний эрхийг хүндэтгэх, хамгаалах, хангах 

 Өөрчлөх шаардлагагүй 

 Өөр \тайлбарлана уу\ 

.................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................................. 
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57. Таны бодлоор, хөгжлийн төсөл ашигтай эсэхийг 
дүгнэн цэгнэх хамгийн чухал арга юу вэ?  

 Төсөл нь үндэсний эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлж эсвэл 
үндэсний эдийн засгийг ямар нэгэн талаар сайжруулвал 

 Төсөл нь хүмүүсийн мөнгөн орлогыг нэмэгдүүлбэл 

 Төсөл нь хүмүүсийн амьдралын чанарыг сайжруулбал 

 Төсөл нь хүний эрхийг хүндэтгэн хамгаалж хэрэгжүүлбэл 

 Бусад 

Тайлбар: 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 

58. Төслийг аль болох хор хөнөөлгүй байдлаар 

төлөвлөх боломжтой юу? 

 Тийм 

 Үгүй 

 Магадгүй 

Төслийг өөр хувилбараар хийх эсвэл өөрчлөх талаар саналаа хуваалцана уу. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 
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59. Хөгжлийн тухай таны бодол засгийн газрын хөгжлийн 

төсөөллөөс өөр гэж бодож байна уу?  

 Ерөнхийдөө ижил төстэй 

 Үзэл санаа, алсын харааны хувьд өөр  

       Тайлбар: (тайлбарлана уу) 

............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 

60. Дээр хэлэлцсэн сэдвүүдээс өөр зүйл нэмэхийг хүсч 

байна уу?  
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 

 
............................................................................................................................. 
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Судалгааны дүнг танаар хянан үнэлүүлэхээр бэлэн болгоно. 

 

Хэрэв та холбоотой байхыг хүсвэл харилцах мэдээллээ үлдээнэ уу. 

 

Үүнийг өөрийн сонголтоор болгооно уу.  Бид мэдээллийг 

нууцлах болно. 

  
Нэр:...........................................................................................................................  

 

Хаяг:    ......................................................................................................................  

 

Хот: ............................................................................................................................. ... 

 

Мэйлхаяг:.........................................................................................................  

 

Утас: ...................................................................................................... 
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