
 
 

 
 

 

  
 
 

Малчдад зориулсан сургалтын хөтөлбөр  
 

Хөвсгөл аймаг 
 

 
1 дэх өдөр. 2009-06-24. Лхагва гараг.   

08.30-09.30  Өглөөний цай 

 

Сургагч багш Х.Наранжаргал, Глоб Интернэшнл ТББ-ын тэргүүн 
 
09.30-10.00  Танилцах нь 

10.00-10.20  Сургалтын товч танилцуулга, зорилго. Гэр бүлийн төсвөө тооцох нь.  

10.20-10.30  Төслийн танилцуулга.  

10.30-11.30   Хичээл 1. ”Надад мэдээлэл яагаад хэрэгтэй вэ?” 

      /Бүлгийн ажил, хэлэлцүүлэг/ 

11.30-11.50  Цайны завсарлага 

11.50-13.00 Хичээл 2.  Мэдээлэл хэрхэн дамждаг вэ? Мэдээллийн чанар. Олон 

нийтийн болон хувийн мэдээллийн ялгаа   

/Мэдээлэл дамжуулах тоглоом, хэлэлцүүлэг/  

13.00-14.00  Үдийн хоол 

14.00-15.00  Хичээл 3. Мэдээлэл авах эрх  /Лекц, хэлэлцүүлэг/ 

15.00-16.00  Хичээл 4. Иргэний сэтгүүл зүй, түүний зарчим: Яагаад? Яаж? 
   Мэдээллийн эх сурвалж, мэдээ бичих  /Бүлгийн ажил, хэлэлцүүлэг/ 

16.00-16.20  Цайны завсарлага 

16.20-19.00 Хичээл 4. Иргэний сэтгүүл зүй. Үргэлжлэл. Хэвлэлийн бага хурал, 

ярилцлага  

/Оролцогчдын тэргүүн туршлагыг хуваалцах хэвлэлийн бага хурал зохион 

байгуулна. 3-5 малчныг сонгон авч бусад нь асуулт асууна./  

19.00-20.00  Оройн хоол 

20.00   Соёлын арга хэмжээ. Спортын наадам   

 

 

2 дахь өдөр. 2009-06-25. Пүрэв гараг.  

08.30-09.30  Өглөөний цай 

 

Сургалт удирдагч  Ч.Мөнхзул, БИА агентлагийн захирал 



 
10.00-11.30  Хичээл 5. “Танд хэрэгтэй мэдээлэл надад байна” Мэдээллийн цэгүүд 

 

Мэдээллийн цэг 1
- Малын өвчлөл, өвчилсөн малын гаралтай түүхий эдэд тавих хяналт, ариун 

цэврийн асуудал 

  Б.Чулуунбаатар, Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч 

Мэдээллийн цэг 2
- Халдварт болон халдварт бус өвчнүүдийн өвчлөлийн байдал, аймгийн ЭМГ-ын 

үзүүлж буй үйлчилгээ, хяналт 

 Ц.Дамдинсүрэн, ЭМГ-ын дарга 

Мэдээллийн цэг 3
- Малын хөлийн татварыг чөлөөлсөн шинэ хуулийн заалт, татвар төлсөн болон 

төлөөгүй иргэдийн өмнө тулгарч буй асуудлууд 

 С.Энхжаргал, Татварын хэлтсийн мэргэжилтэн   

Мэдээллийн цэг 4
- Сайн дурын даатгал, түүний ач холбогдол, заавал даатгалын учир, иргэний 

хүлээх үүрэг 

 Ц.Лхагважав, НДХ дарга  

Мэдээллийн цэг 5
- Хөвсгөл аймагт жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэхээр баримталж буй бодлого, 

төлөвлөсөн ажлууд, иргэдийн оролцох боломж 

 Ж.Жавзанпагма, ЗДТГ-ын жижиг дунд бизнесийн мэргэжилтэн  

Мэдээллийн цэг 6
- Жижиг дунд бизнес эрхлэлтэнд мэргэжлийн хяналтын газраас тавьдаг 

шаардлага, ариун цэвэр, ахуйн нөхцөл байдал ба өргөдөл гомдол хүлээн авах 

процедур 

 Б.Гэрэлтуяа, Аймгийн мэргэжлийн хяналтын газрын ажилтан 

Мэдээллийн цэг 7
- Сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, талх, нарийн боовны үйлдвэрлэл, хэрэгцээ, 

малчдаас уг компанид түүхий эд нийлүүлэх болон хамтран ажиллах боломж 

  “Титаник” ХХК-ын захирал З.Лхагвасүрэн 

 

11.40-12.00  Цайны завсарлага 

 

Сургагч багш : Ч.Мөнхзул, БИА агентлагийн захирал 

 

12.00-13.00  Хичээл 6. 1 хэсэг. “Мэдээлэл авах аргууд. Уламжлалт болон шинэ”   

13.00-14.00  Үдийн хоол 

 

Сургагч  багш: Жи мобайл ХХК-ийн  инженер 

 

14.00-16.00 Хичээл 6. 2-р хэсэг. “Мэдээллийн шинэ технологи.  Интернетийн анхан 

шатны мэдлэг, хэрэглээ 

16.00-16.20  Цайны завсарлага 

16.20-17.30 Хичээл 6. 2-р хэсэг. Үргэлжлэл. “Мэдээллийн шинэ технологи.  утасны үр 

ашигтай хэрэглээ.  Дасгал 



 

Сургагч багш: Ч.Мөнхзул, БИА агентлагийн захирал 

 

17.30-18.30 Мэдээллийн брокер гэж хэн бэ? Түүний төсөлд гүйцэтгэх үүрэг,  БИА  
агентлагтай хэрхэн хамтран ажиллах вэ? 

19.00-20.00  Оройн хоол 

20.00   Соёлын арга хэмжээ. Урлагийн наадам 

 

 

3 дахь өдөр. 2009-06-26. Баасан гараг 

08.30-09.30  Өглөөний цай 

 

Сургагч  багш: ХААН банкны Инкубатор төвийн сургагч Ц.Балдандорж  

 

10.00-10.30  Нээлттэй зах зээл. “ХААН банкны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнүүд”  

10.03-11.30  Хичээл 7. “Бизнесийн анхан шатны тухай ойлголт, өрхийн үйлдвэрлэл”  

11.30-11.50  Цайны завсарлага 

11.50-13.00  Хичээл 8. “Мөнгөн хуримтлал ба зарцуулалт” 

13.00-14.00  Үдийн хоол 

14.00-16.00  Хичээл 9. “Бизнес төсөл бичих нь” 

16.00-16.20  Цайны завсарлага 

16.20-17.30  Хичээл 9. Үргэлжлэл 

17.30-19.00  Малчдын судалгаа бөглөх  

19.00-20.00  Оройн хоол 

20.00   Соёлын арга хэмжээ. Сургалтын хаалт. Урлагийн тоглолт, бүжиг  

 

 

4 дэх өдөр. 2009-06-27. Бямба гараг 

08.30-09.30  Өглөөний цай 

09.30-10.00  Сургалтын үнэлгээ 

10.00-10.30  Мөрөн хот руу хөдлах 

10.30-11.30  Үйлдвэрүүдтэй танилцах 

11.30-12.00  Мөрөн хотын төвд дурсгалын зураг авахуулах 

12.00   Буцна. 

 

 


