
ЗОХИЦУУЛАГЧИЙН УДИРДАМЖ

Баяр хүргэе! Таныг бие даах чадвар хөгжүүлэх бүлгийн зохицуулагчаар үйлчлэхийг хүсэж байна. Таны үүрэг бол 
бүлгийн гишүүдэд бие даах чадвартай болж сурахад нь туслах явдал юм.

ЗОХИЦУУЛАГЧ ЮУ ХИЙДЭГ ВЭ?

Та бүлгийн гишүүдийг материаллаг болон сүнслэг байдлаараа бие даах чадвартай болоход нь туслах бүлгийн үйл 
явцыг удирдана. Дараах удирдамжийг ашигла:
• Асуулт тавьж, бүлгийнхээ гишүүдийг таньж мэд. Тэдэнд анхаарал тавин, хайрлаж байгаагаа харуул.
• “Миний бие даах чадвартай болох арга зам,” “Миний суурь: зарчим, ур чадвар, дадал хэвшил” зэрэг 

материалуудтай танилцсан бай.
• Хэлэлцүүлгийг эерэг орчинд, зохион байгуулалттай явуулж, бүх гишүүний оролцоог эн тэнцүү байлгахад тусал 

(хэн нэгэн давамгайлан оролцох ёсгүй). “Мөн бүгдээрээ нэг зэрэг яригчид бүү байг; бүгдээрээ ярихад бүгдээрээ 
бүхнээс сэнхэрсэн байж болохын тулд, мөн хүн болгон тэгш боломжтой байж болохын тулд харин нэг нь хэсэг 
хугацаанд ярьж, мөн бүгдээрээ түүний хэлэхийг сонсог” (С ба Г 88:122).

• Бүлгийн гишүүний хувьд идэвхтэй оролц. Өөрөө амлалт өг, биелүүл, мөн тайлагна.
• Та багш биш, бизнесийн ба ажил эрхлэлтийн мөн боловсролын мэргэжилтэн ч биш. Хамгийн сайн зохицуулагч 

тухайн цагийн 20-оос доош хувьд ярьдаг. Бүлгийн гишүүдийг хайрлан, итгэлтэйгээр үйлдэж, нэг нэгэндээ 
туслахад урамшуулан дэмж.

БҮЛГИЙН ЦУГЛАРАЛТ БОЛГОНД БЭЛТГЭ
• Өдөр бүр судраас сүнслэгээр судлан, бүлгийн гишүүдийн төлөө залбирч бэлтгэх ёстой. 
• Долоо хоног бүр “Миний суурь: зарчим, ур чадвар, дадал хэвшил” товхимлоос оноосон зарчмыг гэр бүлийн 

гишүүдтэйгээ эсвэл найзтайгаа тоймлон үз. 
• Долоо хоног бүр дараагийн цугларалтын материалыг уншин, дагалдах видео бичлэгийг үз.
• Долоо хоног бүр бүлгийн гишүүдтэй холбогдон, тэднийг дараагийн цугларалтад ирэхэд урь эсвэл тусламж 

хэрэгтэй байгаа эсэхийг асуу.
• Хэрэв та бүлгийн цугларалтад очиж чадахгүй бол бүлгийн нэг гишүүнээс зохицуулагч болохыг хүс, харин 

цугларалтыг цуцалж болохгүй.

БҮЛГИЙН ЦУГЛАРАЛТЫГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИЦУУЛ
• Эрч хүчтэй, хөгжилтэй бай! Бүлгийн гишүүнийг ололт амжилтаа тайлагнахад эсвэл хэцүү даалгавар 

биелүүлэхэд баяр хүргэн, урам зориг өг. Тэднийг сонсож, харцаараа холбоо тогтоон, урам зоригтой ярь. 
• Хүн нэг бүрийг оролцоход урамшуулан дэмж. Цугларалтын үеэр бүлгийн гишүүдтэй тойрог болон суу 

(бүү зогс). Бүлгийнхэнд өөрсдийн тавьсан асуултын хариултыг бодох боломж олго. Жишээ нь, та: “Сайхан санал 
байна. Бусад хүн юу гэж бодож байна вэ?” эсвэл “Та үүнийг хэрхэн шийдвэрлэх вэ?” гэж асууж болно. Хэрэв хэн 
нэг нь цугларалтандаа ирээгүй бол түүнтэй долоо хоногийн дундуур холбоо барь. 

• Сургалтын материалууддаа итгэж, тэдгээрийг дагаж мөрд. Та цугларалтын үеэр хэсгүүдийг алгасах юм уу 
өөр нэмэлт материал танилцуулах ёсгүй. 

• Амлалт, үйлдэл, үр дүнд анхаарлаа хандуул. Долоо хоног бүр самбар дээр амлалтын хүснэгт зуран, 
оролцогч бүрээс хоцорч ирсэн ч гэсэн гаргасан амжилтаа бүлгийнхэндээ тайлагнахыг хүс.
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• Цагаа зохицуул. Цагтаа эхлэн, хэсэг бүрд хэн нэгнээс цаг хэмжигч ажиллуулахыг хүс. Та “Бидэнд хэр хугацаа 
байна вэ?” гэж асуух эсвэл “Бид цааш үргэлжлүүлсэн нь дээр гэж би бодож байна” гэж хэлж болно. “Тунгаан бодох” 
хэсэгт үргэлж цаг гаргаж бай. Учир нь энэ хэсэг нь бүлгийн гишүүдэд Ариун Сүнснээс удирдамж авахад тусалдаг.

ТАЙЛАГНА, ШАЛГА, САЙЖИР
• Бүлгийн анхны цугларалтын үеэр srs.lds.org/report руу орж, бүлгийнхнээ бүртгүүл.
• Долоо хоног бүр зохицуулагчийн хувийн үнэлгээг (энэ хуудасны ар талын) ашиглан өөрийн өсөлт хөгжилтийг үнэл.
• Бүлгийн хамгийн сүүлчийн цугларалтаар srs.lds.org/report дээрээс олж болох оролцогчийн санал асуулгыг 

удирдан явуул.

Бүлгийн цугларалт болгоны дараа доорх мэдэгдлийг уншин, өөрийнхөө хэр зэрэг сайн байгааг тэмдэглэ.

БИ ЗОХИЦУУЛАГЧИЙН ХУВЬД ХЭР САЙН АЖИЛЛАЖ БАЙНА ВЭ?

Би цугларалт болгоны өмнө бүлгийн гишүүн бүртэй холбоо барьдаг. Хэзээ ч 
үгүй Заримдаа Ихэнх то-

хиолдолд Байнга

Би долоо хоног бүр амлалтын хүснэгтийг самбар дээр зурдаг бөгөөд ирсэн 
бүлгийн гишүүн бүр амлалтаа тайлагнадаг.

Хэзээ ч 
үгүй Заримдаа Ихэнх то-

хиолдолд Байнга

Би бүлгийнхээ гишүүн бүрийг хайрлаж, тэдэнтэй баяр хөөрөө хуваалцдаг. Хэзээ ч 
үгүй Заримдаа Ихэнх то-

хиолдолд Байнга

Би бүлгийн гишүүн бүрд Ариун Сүнсээр удирдагдах боломж олгохын тулд 
“Тунгаан бодох” хэсэгт цаг гаргадаг.

Хэзээ ч 
үгүй Заримдаа Ихэнх то-

хиолдолд Байнга

Би өөрөө ярихаасаа илүү бүлгийн гишүүдэд ярих ба хүн бүр адил тэгш орол-
цох боломж олгодог.

Хэзээ ч 
үгүй Заримдаа Ихэнх то-

хиолдолд Байнга

Би асуултад өөрөө хариулахын оронд бүлгийн гишүүддээ хариулах боломж 
олгодог. 

Хэзээ ч 
үгүй Заримдаа Ихэнх то-

хиолдолд Байнга

Би үйл ажиллагаа бүрийг гарын авлагад заасан цагийн дагуу явуулдаг. Хэзээ ч 
үгүй Заримдаа Ихэнх то-

хиолдолд Байнга

Би гарын авлагад заасны дагуу бүх хэсэг болон зааварчилгааг хийж 
гүйцэтгэдэг. 

Хэзээ ч 
үгүй Заримдаа Ихэнх то-

хиолдолд Байнга

МАНАЙ БҮЛЭГ ХЭР ЗЭРЭГ БАЙНА ВЭ?

Бүлгийн гишүүд бие биенээ хайрлан, үйлчилдэг. Хэн ч 
үгүй Зарим нь Ихэнх нь Бүгд

Бүлгийн гишүүд амлалтаа биелүүлдэг. Хэн ч 
үгүй Зарим нь Ихэнх нь Бүгд

Бүлгийн гишүүд материаллаг болон сүнслэг байдлаар үр дүнд хүрч байгаа. Хэн ч 
үгүй Зарим нь Ихэнх нь Бүгд

Үйл ажиллагааны хамтрагчид долоо хоногийн явцад нэг нэгэнтэйгээ холбог-
дон, бие биенээ урамшуулан дэмждэг.

Хэн ч 
үгүй Зарим нь Ихэнх нь Бүгд

ВИДЕО ЭХ СУРВАЛЖ

Дараах видео бичлэгүүд тустай байж болох юм. Тэдгээрийг srs.lds.org/videos-оос үзнэ үү.

• “Бүлгийг хэрхэн зохицуулах вэ?” • “‘Явж мөн хийж’ сурах нь” • “Миний зорилго”

ЗОХИЦУУЛАГЧИЙН ХУВИЙН ҮНЭЛГЭЭ


