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“НУТГИЙН ИРГЭДЭД ТҮШИГЛЭСЭН ТҮЙМРИЙН МЕНЕЖМЕНТ” 

УУЛЗАЛТ-СУРГАЛТ 
 

Бугант тосгон, Сэлэнгэ аймаг 
2015 оны 11-р сарын 13 

 
ХӨТӨЛБӨР 

 

Oй, хээрийг түймрээс хамгаалах үйл ажиллагааг зохицуулах үндэсний зөвлөл 

Ерөө сумын иргэдийн хурлын төлөөлөгчид, Бугант тосгоны захирагчийн алба   

2015 оны 11 сарын 13 
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 
 

09:40– 09:50 
 
Д.Оюунцэцэг, Сэлэнгэ аймгийнг Бугант тосгоны засаг дарга 
 

 
09:50– 10:00 

 
Д. Рэгзэд, Ерөө сумын иргэдийн хурлын төлөөлөгч 

 
1. Түймрийн менежментийг боловсронгуй болгоход талуудын оролцоо 

 

10:00 – 10:20 
 
 
 

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, 
доктор Б.Оюунсанаа 

10:20 – 10:40 
 
 

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

Сэлэнгэ аймгийн Бугант тосгоны 
байгаль орчны улсын байцаагч, 
Ж.Мөнхдалай 
 



10:40 – 11:00 Асуулт, хариулт  

11:00 – 11:20 Цайны завсарлага  

11:20 – 11:40 
 

Бугант тосгоны ой, хээрийн түймрээс урьдчилан 
сэргийлэх, түймртэй тэмцэх ажилд нутгийн иргэд, 
аа-н нэгжүүдийн оролцоо 
 

Ч.Батсайхан, Сосна ХХК захирал 
(иргэд, АА-н нэгжийн төлөөлөл) 
 

 
11:40 – 12:00 

 
 

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

н.Мөнгөнхундага, Цагдаагийн 
хэсгийн төлөөлөгч 

12:00 – 12:20 
 

Ой, хээрийг түймрээс хамгаалах үйл ажиллагааг 
зохицуулах үндэсний зөвлөлийн орон нутгийн 
зөвлөлийн танилцуулга 
 

доктор Б.Оюунсанаа, Төв Азийн 
бүсийн түймрийн менежментийн 
нөөцийн төв  

12:20– 12:40 Асуулт, хариулт 

13:00– 14:00 Үдийн хоол 

2. Түймрийн менежментэд нутгийн иргэдийн оролцоо, Европын түймрийн стандарт 

14:00 – 15:00 
 

Нутгийн иргэдэд түшиглэсэн түймрийн 
менежментийн гарын авлага, Европын түймрийн 
стандартын 1-р бүлгийн танилцуулга 
- Түймрийн гар багажнууд 
- Түймрийн зурвас байгуулах үеийн аюулгүй  
  ажиллагаа 
- Цуравдах аргууд 

доктор Б.Оюунсанаа 

15:00 – 15:15 Цайны завсарлага  

15:15 – 16:00 
 
 
 

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

доктор Б.Оюунсанаа 
 

 
16:00 – 16:30 

 
Хэлэлцүүлэг, санал дүгнэлт, хаалт 

 

 

 



Уулзалт-сургалт: 

2015 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдөр 

Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын Бугант тосгоны Соёлын төвд 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


