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14:58:43 ‹ММНБИ› Сайн байцгаана уу? Институтийн 20 жилийн ойн
хүрээнд зохион байгуулах ажлууд сэдэвт онлайн чат явагдах гэж
байна
15:00:27 ‹ММНБИ› Онлайн чатыг Салбар хариуцсан менежер
Т.Намхай удирдан явуулна
15:00:49 ‹схменежер› Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг
хүргэе!
15:02:19 ‹Архангай› сайн байна аа.
15:02:48 ‹схменежер› Та бүхний минь ажил төрөл, амьдрал тань бүгд
тавлаг сайхан биз дээ.
15:02:57 ‹Архангай› Увсын хэн бэ
15:03:40 ‹схменежер› салбарууд цөөхөн байнаа тийм ээ
15:03:50 ‹bulgan› сайн байцгаана уу,сайхаан зушиж байна уу
15:04:21 ‹схменежер› Удахгүй болох ММНБИ-ийн 20 жилийн ойн мэндийг
дэвшүүлье.
15:04:58 ‹Архангай› За баярлал аа ой хэдийд болох вэ
15:05:22 ‹схменежер› салбарууд чатандаа орохоо болих нээ
15:05:54 ‹схменежер› 4 салбар орох боломжгүй байна гэдгээ хэлсээн
15:06:32 ‹схменежер› Архангай, ойн баярын арга хэмжээ 6 дугаар сарын 8
нд болно
15:06:44 ‹Архангай› чатанд орохгүй байгаа салбаруудыг ойдоо битгий
оролцуул
15:07:45 ‹схменежер› салбарын ажлыг дүгнэхдээ чатад оролцсон байдлыг
нь хардаг шүү
15:07:59 ‹схменежер› Ойн баяртай холбогдуулаад бидний ажил төрөл
ундарсаар л бнаа.
15:08:23 ‹схменежер› Орон нутгийн нийт салбарууд 20 жилийн ойн
баярын арга хэмжээгээ хэзээ тэмдэглэх гэж байна?
15:09:39 ‹Архангай› 5-8 сар хүртэл тэмдэглэх боломжгүй байх 9.10 сард л
тэмдэглэнэ дээ
15:10:11 ‹bulgan› ерөнхийдээ 20 жилийн хүрээний ажлууд ундраад л байна
даа. манайх 9 сарын 16 тэмдэглэхээр төлөвлөсөн байгаа
15:10:40 ‹схменежер› ок, орон нутагтаа заавал тэмдэглэх нь зүйтэй
15:10:50 ‹Архангай› Булган танайх ямар арга хэмжээ явуулах бэ
15:11:02 ‹bulgan› салбараас хэдэн хүн оролцуулах вэ
15:11:22 ‹схменежер› 6 сард УБ-т Институт төв арга хэмжээг зохион
байгуулж байгаа

15:11:40 ‹bulgan› манайх 7 ажил төлөвлөсөн,эхний ээлжинд ном гаргах
ажил маань дуусах шатандаа байна
15:11:41 ‹схменежер› салбараас одоогоор 2 хүн оролцуулна гэж байгаа
15:12:19 ‹bulgan› ахмад салбарын дарга нараа оролцуулах уу
15:12:48 ‹схменежер› магадгүй зарим салбарт 3 хүн байж магад одоогоор
эцсийн тоо гараагүй байна уучлаарай
15:13:14 ‹схменежер› bulgan, танай ахмад хуучин дарга орноо
15:13:28 ‹bulgan› баярлалаа.
15:13:51 ‹Зочин866› Hovd
15:13:52 ‹bulgan› салбар бүрийн анхны МНБ нар оронгүй юмуу
15:15:00 ‹схменежер› bulgan, орохгүй, тэгэхээр хүний тоо энэ тэр гээд
хүндэрнэ шүү дээ
15:15:32 ‹Зочин866› Сайн байцгаана уу Ховд салбар 20 жилийн нэлээд
ажил хийсэн
15:15:47 ‹схменежер› Гэхдээ анхны МНБ нар ахмад гишүүдь аудитын
захирал гээд бараг оролцож байгаа
15:16:13 ‹схменежер› Институтээс энэ оны сар бүр зохион байгуулагдаж
байгаа ажлууд 20 жилийн ойн хүрээнд хийгдэж байгаа.
15:16:39 ‹схменежер› бүгд сайн мэдэж байгаа тийм үү
15:16:41 ‹Архангай› Ховд 20 жилийн ойн ажлынхаа туршлагаас яриач
15:17:02 ‹схменежер› Өмнөх саруудад зохион байгуулагдсан ажлуудыг та
бүхэн мэдэж байгаа.
15:18:34 ‹схменежер› Сая өнгөрсөн 4-р сард : 1. Оюутаны эрдэм
шинжилгээний хурал, 2. НББ-ийн олимпиад /Дондог багшийн нэрэмжит / ,
Мөн Дондог багшийн хөдөлмөрийн алдрыг тэмдэглэсэн
15:18:56 ‹Зочин866› 20 жилийн ойн баримтат кино хиисэн, ММНБИ болон
салбар 20 жил гэсэн түүхэн зургийн үзэсгэлэн хийсэн, салбарын 20 жилийн
судалгаа хийж илтгэл тавьсан, аймгийн хэмжээнд тэмдэглэн өнгөрүүлсэн
Одоо салбартаа зохион байгуулахаар төлөвлөсөн ажлууд хийж байна
15:19:08 ‹схменежер› 5-р сард 1. Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал,
одоо UB-CUP-2016 спортын тэмцээн удахгүй болно.
15:20:32 ‹схменежер› 6 дугаар сард - ММНБИ-ийн 20 жилийн ойн арга
хэмжээ,
15:20:56 ‹схменежер› 7 дугаар сард – GAPA-Ази номхон далайн нягтлан
бодогчдын хурал
15:21:05 ‹схменежер› 7 дугаар сард – GAPA-Ази номхон далайн нягтлан
бодогчдын хурал 7 дугаар сард - Бэсрэг наадам /Төв салбарт зохион
байгуулагдана/
15:22:03 ‹схменежер› 9 дүгээр сард Аудит cup-2016 спортын тэмцээн
15:23:20 ‹схменежер› 10 дугаар сард – ММНБИ-ийн нээлттэй хаалганы
өдөр /Чингисийн талбайд/
15:23:43 ‹схменежер› 11 дүгээр сард - МНБ-ийн урлагийн их наадам
15:24:08 ‹схменежер› 12 дугаар сард ММНБИ-ийн 6-р их хурал,
15:24:51 ‹схменежер› 12 дугаар сард Санхүү бүртгэл, эдийн засгийн
ажилчдын өдөр
15:25:24 ‹схменежер› байна уу манайхаан
15:25:51 ‹Зочин866› бнаа
15:25:59 ‹схменежер› За Институтээс хийгдэх ажлуудыг би бичлээ

15:26:20 ‹схменежер› салбартаа ямар ажлууд хийгдэж байгаа, хиийхээр
төлөвлөсөн ажлуудаа бичнэ үү
15:26:50 ‹схменежер› Бусад салбаруудаас санаа авах, бие биенээсээ
туршлага солилцох нь зүйтэй гэж бодож байна
15:29:21 ‹схменежер› Зочин866, олон ажлуудыг хийсэн байна баяр хүргэе
15:30:01 ‹схменежер› Зочин866, аль салбар вэ
15:30:36 ‹схменежер› бусад салбарууд хийгдэх ажлуудаа бичнэ үү
15:32:20 ‹Зочин866› Ховд салбарынхан гишүүдийнхээ 20 жилийн арга
хэмжээг 6-р сард, 5 сард тэмцээн зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлаа хийж
байна манай салбар 20 жилийн ажлаа тайлагнаж боршуур 3 сард хэвлэн
гаргасан
15:33:06 ‹ММНБИ› Өдрийн мэнд Салбарын дарга менежерүүдээ
чатдаа идэвхитэй оролцоно уу.
15:33:20 ‹Зочин866› 20 жилимйн ойн арга хэмжээнд салбаруудаас
оролцох хүний тоог нэмэх санал бнаа
15:33:43 ‹ММНБИ› 20 жилийн ойн хүрээнд ямар ажлууд хийх гэж
байгаагаа бусад салбаруудтайгаа хуваалцана уу
15:34:36 ‹схменежер› Зочин866, 20 жилийн арга хэмжээнд салбараас 2-3
хүн бгаа, нэмэх ямар ч аргагүй байгаа Уучлаарай
15:35:16 ‹Зочин866› Чдаж 3-4 байх
15:36:24 ‹схменежер› болохгүй байнаа
15:36:53 ‹Зочин866› 866 Ховд салбар
15:36:53 ‹схменежер› салбарууд ажлуудаа бичихгүй юм уу
15:37:40 ‹ММНБИ› Салбаруудын гишүүд байна уу? Чатдаа идэвхитэй
оролцоно уу?
15:37:47 ‹схменежер› тийм байна Ховд, Булган салбарууд хийгдэх, хийсэн
ажлаа танилцуулсанд баярлалаа
15:38:13 ‹схменежер› Салбаруудын 2016 оны ажлын үр дүнг 20 жилийн
хүрээнд гаргасан төлөвлөгөө түүний хэрэгжилт , зохион байгуулсан
ажлуудаас нэлээд хамаарах болно шүү
15:39:05 ‹схменежер› хүн цөөхөн байна чатаа өндөрлөх саналтай байнаа
15:39:46 ‹схменежер› Чатад оролцсон та нартаа баярлалаа
15:40:20 ‹схменежер› Байна уу? Увс, Архангай
15:40:32 ‹Архангай› байна аа
15:40:35 ‹ММНБИ› Чатад оролцогчид идэвхи гаргаарай.
15:41:14 ‹схменежер› ок, Бүгдэд нь ажлын өндөр амжилт хүсье!

