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“НУТГИЙН ИРГЭДЭД ТҮШИГЛЭСЭН ТҮЙМРИЙН МЕНЕЖМЕНТ” 

УУЛЗАЛТ-СУРГАЛТ 
 

Чойбалсан хот, Дорнод аймаг 
2015 оны 11-р сарын 6 

 
ХӨТӨЛБӨР 

 

Oй, хээрийг түймрээс хамгаалах үйл ажиллагааг зохицуулах үндэсний зөвлөл 

2015 оны 11 сарын 5 
 
Сургагч багш нар Дорнод аймагт очих 

 
2015 оны 11 сарын 6 
Уулзалт-сургалтыг Төв Азийн бүсийн түймрийн менежментийн нөөцийн төв (ТАБТМНТ)-ийн эрхлэгч, 
үндэсний зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, доктор Б.Оюунсанаа удирдана 
 

Нээлтийн ажиллагаа 

09:30 – 09:40 

 
Б.Оюунсанаа,Төв Азийн бүсийн түймрийн менежментийн нөөцийн төв (ТАБТМНТ)-ийн 
эрхлэгч, үндэсний зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга 
 

09:40– 09:50 
Ц.Чулуунбаатар, БОНХАЖЯ-ны Ойн бодлого зохицуулалтын газрын түймрийн асуудал 
хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, үндэсний зөвлөлийн гишүүн 
 

09:50– 10:00 
 

Д.Ганцогт, Дорнод аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын дарга 
 

10:00– 10:10 
Н.Гантөмөр, Дорнод аймгийн онцгой байдлын газрын дарга, хурандаа 
 

10:10– 10:20 Б.Батмөнх, хилийн 0275 дугаар ангийн захирагч, хурандаа 

 
1. Түймрийн менежментийг боловсронгуй болгоход талуудын оролцоо 

 

10:20 – 10:40 
 
 
 

Ой, хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, 
хамгаалах ажлын талаар төрөөс хэрэгжүүлж буй 
арга хэмжээ /нутгийн иргэдийн оролцоо/ 
 
 

БОНХАЖЯ-ны Ойн бодлого 
зохицуулалтын газрын түймрийн 
асуудал хариуцсан ахлах 
мэргэжилтэн, үндэсний зөвлөлийн 
гишүүн, доктор Ц.Чулуунбаатар 



10:40 – 11:00 
 
 

Дорнод аймгийн ой, хээрийн түймэртэй тэмцэх 
ажлын өнөөгийн байдал, хэрэгжүүлж буй арга 
хэмжээ /нутгийн иргэдийн оролцоо/ 
 

Дорнод аймгийн ОБГазрын дарга, 
хурандаа Н.Гантөмөр 
 

11:00 – 11:15 Асуулт, хариулт  

11:15 – 11:30 Цайны завсарлага  

11:30 – 11:50 
 

Дорнод аймгийн ой, хээрийн түймрийн нөхцөл 
байдал, урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах чиглэлээр 
хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, тулгарч буй асуудлууд 
/нутгийн иргэдийн оролцоо/ 
 

Дорнод аймгийн Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын газрын 
мэргэжилтэн,  
Э.Бямбажав 
 

11:50 – 12:10 
 

Хэнтий аймгийн ой, хээрийн түймрийн нөхцөл 
байдал, урьдчилан сэргийлэх, хамгаалах чиглэлээр 
хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, тулгарч буй асуудлууд 
/нутгийн иргэдийн оролцоо/ 
 

Хэнтий аймгийн Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын газрын дарга 
Д.Мөнгөнцэцэг 
 

 
12:10 – 12:30 

 
 
 
 
 

Түймрийн шалтгаан, эзэн холбогдогчийн илрүүлэлт, 
хэрэг бүрдэлтийн тухай асуудал /нутгийн иргэдийн 
оролцоо/ 
 
 
 

ХСИС-ийн Онцгой байдлын 
сургуулийн Гал түймэртэй тэмцэх 
албаны тэнхимийн дэд проф, 
үндэсний зөвлөлийн гишүүн, 
хурандаа Ж.Ганбаатар 
 

12:30 – 12:50 
 

Хил дамнасан түймрийн өнөөгийн нөхцөл байдал, 
хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ /нутгийн иргэдийн 
оролцоо/ 

Хилийн 0275 дугаар ангийн 
захирагч,  
хурандаа Б.Батмөнх 

12:50– 13:00 Асуулт, хариулт 

13:00– 14:00 Үдийн хоол 

2. Түймрийн менежментэд нутгийн иргэдийн оролцоо, Европын түймрийн стандарт 

14:00– 14:15 
 
 

Ой, хээрийг түймрээс хамгаалах үйл ажиллагааг 
зохицуулах үндэсний зөвлөлийн 2014-2016 онд хийж 
буй ажлын танилцуулга 
 Төв Азийн бүсийн түймрийн 

менежментийн нөөцийн төв 
(ТАБТМНТ)-ийн эрхлэгч, үндэсний 
зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, 
доктор Б.Оюунсанаа 

14:15 – 15:30 
 
 

Сургалтын материалын танилцуулга  
(Европын түймрийн стандартын 1-р бүлгийн 
танилцуулга) 
- Түймрийн гар багажнууд 
- Түймрийн зурвас байгуулах үеийн аюулгүй  
  ажиллагаа 
- Цуравдах аргууд 



15:30 – 15:45 Цайны завсарлага  

15:45 – 16:45 
 
 
 

Сургалтын материалын танилцуулга  
(Европын түймрийн стандартын 2-р бүлгийн 
танилцуулга) 
 
 
 

Төв Азийн бүсийн түймрийн 
менежментийн нөөцийн төв 
(ТАБТМНТ)-ийн эрхлэгч, үндэсний 
зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, 
доктор Б.Оюунсанаа 
 

 
16:45 – 17:30 

 
Хэлэлцүүлэг, санал дүгнэлт, хаалт 

2015 оны 11 сарын 7 

Сургагч багш нар Улаанбаатар буцах 

 

Уулзалт-сургалт: 

2015 оны 11 дүгээр сарын 6-ны өдөр 

Дорнод аймгийн Чойбалсан хот дахь Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын 
хурлын танхимд болно.  

 

Зохион байгуулагчид: 

МУИС-ийн дэргэдэх Төв Азийн бүсийн түймрийн  
менежментийн нөөцийн төв (ТАБТМНТ) 
МУИС-ийн хичээлийн 3-р байр 

Их сургуулийн гудамж, Сүхбаатар дүүрэг  

14201 Улаанбаатар 

Монгол улс 

БОНХАЖЯ-ны Ойн бодлого зохицуулалтын газар 
Засгийн газрын байр-2 

Нэгдсэн үндэстний гудамж 

Чингэлтэй дүүрэг 

15160 Улаанбаатар 

Монгол улс 

Зохион байгуулалттай холбоотой асуудлаар холбоо барих утас: 

Доктор Б.Оюунсанаа  9908-1104 

Доктор Ц.Чулуунбаатар 9913-7514 

 

 



 

 

Оролцох хүний нэрс 

№ 
 

Байгууллагын нэр Хариуцах хүн Хүний тоо Холбоо барих утас 

1 Төв Азийн бүсийн 
түймрийн 
менежментийн 
нөөцийн төв 
 

Б.Оюунсанаа 2 99081104 

2 Байгаль орчин, 
ногоон хөгжил, 
аялал жуулчлалын 
яам 
 

Ц.Чулуунбаатар 1 99137514 

3 ХСИС-ийн Онцгой 
байдлын сургууль 
 

 1 99185503 

4 Байгаль орчин 
аялал жуулчлалын 
газар 
 

Э.Бямбажав 3 96969869 

5 Хэнтий аймгийн 
Байгаль орчин 
аялал жуулчлалын 
газар 
 

 1 98090800 

6 Онцгой байдлын 
газар 
 

Н.Гантөмөр 4  

7 Цагдаагийн газар 
 

Болд 1 99198016 

8 Мэргэжлийн 
хяналтын газар 
 

Отгонболд 1  

9 Хилийн 0275 дугаар 
анги 
 

Б.Батмөнх 4 99282876 

10 Сум дундын ойн 
анги 
 

Оюунтөгс 2 93063764 

11 Булган сум 
 

Ө.Баярханд 6 99570400 

12 Баянтүмэн 
 

О.Ганболд 4 88245377 

13 Хэрлэн сум 
 

Т.Болдбаатар 2 93013522 

14 Жолооч Жолооч   

Нийт 32  

 


