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МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР, НҮБ-ЫН ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ 

ГАЗАРТАЙ ХАМТРАН УЛААНБААТАР ХОТНОО 2018 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН 03-06-НЫ 

ӨДРҮҮДЭД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ “АЗИЙН САЙД НАРЫН БАГА ХУРАЛ”-Д ЦАХИМ 

ХЭЛБЭРЭЭР  БҮРТГҮҮЛЭХ ЗААВАР 

 

• Бага хурлын албан ёсны вэб хуудсанд дараах холбоосоор нэвтрэн орно уу  

https://www.unisdr.org/amcdrr2018/ 

 

 

• Registration now open - Register now! цонхыг сонгоно уу. Дараах хуудас гарч ирнэ. 

Энэ хэсгээс  Proceed to Register сонгоно уу 

 

 

Proceed to Register сонгоход дараах хуудас гарч ирнэ.  

https://www.unisdr.org/amcdrr2018/
https://www.unisdr.org/conferences/2018/amcdrr/registration/form/register
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Бүртгүүлэх эхний  алхам: Засгийн газрын байгууллага бол Government delegation 

сонгоод гарч ирсэн жагсаалтаас улсаа /Mongolia/ сонгоод Continue дарна уу. 

 

Бүртгүүлэх хоёр дахь  алхам:  Continue  

дарахад дараах хуудас гарч ирнэ.  * одтой 

хэсгийг заавал бөглөхийг анхаарна уу.  
 

 

 

 

 

 

 

Үүнд: 

Salutation  * Эрэгтэй хүн  Mr. эмэгтэй хүн Ms гэх мэтээр 
сонгох 

First Name * Өөрийн нэр 

Family Name * Овог нэр  

Gender * Эр, эм хүйсээ сонгох 

Nationality * Жагсаалтаас Mongolia гэж сонгох 

Date of birth * Төрсөн өдөр, сар, жилийг сонгох 

Type of Organization * Байгууллагын төрлийг сонгох. Засгийн 
газрын байгууллагад ажилладаг бол  
жишээлбэл ОБЕГ-т ажилладаг бол  
Governmental сонгох 

Organization Name * Байгууллагын нэрийг бичнэ. Жишээ нь  
National Emergency Management Agency of 
Mongolia 
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Бүртгүүлэх гурав дахь  алхам:  Submit  this application дээр дарж илгээсний дараа таны 

бүртгэлийн хүсэлтийг хүлээн авсан тухай мэдэгдэл таны хүсэлтийн дугаар /ID/-ын хамт гарч 

ирнэ. Дараах хуудсыг харна уу.  

Job Title * Албан тушаалаа бичнэ.  Жишээ нь  Senior 
specilaist  

Work Email * албаны мэйл хаяг бичих 

Confirm Work Email * албаны мэйл хаягаа дахин бичиж 
баталгаажуулах 

Work Phone Number * ажлын утасны дугаар бичих. Жишээ нь 
976+51+263585 

Mobile Number гар утасны дугаар бичих. Жишээ нь 
976+99194251 

Fax Бичихгүй ч байж болно 

Organization Website Байгууллагын вэб сайт бичих. Жишээ нь 
nema.gov.mn 

Country of Location * Байгууллагын байрлаж буй улсыг  /Mongolia/ 
жагсаалтаас сонгох 

Street Address * Байгууллагын хаяг бичих эхний хэсэг буюу 
байрлах гудамжны нэр.  Жишээ нь  
Partizan’s Street-6, Sukhbaatar district 

City / Town / Village * Хотын нэр. Ulaanbaatar 

Postal Code * Шуудангийн код: 201644 гэх мэт 

For persons with disabilities 
If you need special assistance 
during your presence at the 
conference, please specify: 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй бөгөөд тусгай 
тусламж шаардлагатай бол түүнийг бичих 
 

Comments Хэлэх санал, тайлбар байвал бичих. Жишээ 
нь I am in the NEMA working group of 
AMCDRR 
Эсвэл No гэж  бичих 

Submit  this application Хүсэлтээ илгээх гэсэн товчин дээр дарж 
илгээнэ. 

***** 
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• Одоо бүртгүүлсэн өөрийн мэйл хаягаа  шалгана уу. Имэйл хаягаар бүртгэлийг 

баталгаажуулахад  гадаад паспортын скайнердсан хуулбар хэрэгтэй тухай мэдээлэл, 

мөн  хүсэлтийн дугаар /ID/ хүлээн авна. Хүлээн авсан имэйлийг forward хийж,  гадаад 

паспортын скайнердсан хуулбарыг хавсарган танд ирсэн имэйл дотор дурдсан хаяг 

болох isdr-bkk@un.org руу илгээнэ үү. Ирсэн имэйл хаягт Reply хийхгүйг анхаарна 

уу.  

• Гадаад паспортын скайнердсан хуулбарыг isdr-bkk@un.org руу илгээснээс тодорхой 

хугацааны дараа таны хүсэлт баталгаажсан тухай болон бага хурлын талаарх 

мэдээлэл агуулсан имэйл хүлээн авна. Ингээд таны бүртгэлийн ажиллагаа бүрэн 

гүйцэд дуусах болно.  

• Бүртгүүлэх явцад хүндрэл учирч, лавлан асуух зүйл гарвал ОБЕГ-ын  62263004, 

263585 утсанд, ажлын хэсгийн гишүүд ажлын хэсэг тус бүрийн нарийн бичгийн дарга 

нарт хандана уу. 

• Баярлалаа 

 

 

 

---оОо--- 

 

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР 

 

 

    

 

mailto:isdr-bkk@un.org

