МОНГОЛ ОРНЫ БЭЛЧЭЭРИЙН ҮНДЭСНИЙ ФОРУМ
2017.09.27-28
“ТӨРӨЛХ БЭЛЧЭЭР НУТГАА ХАМГААЛЦГААЯ”.
ФОРУМЫН ЗОРИЛГО:
Монгол орны эдийн засгийн тулгуур багана МАА-н үйлдвэрлэлийн үндэс болсон бэлчээрийн
доройтлыг хязгаарлах, зүй зохистой ашиглалтыг нэвтрүүлэх, зохицуулалт, хариуцлагыг
өндөржүүлэх бодлогын шинэчлэл, арга хэмжээний үндсэн чиглэлээр салбарын мэргэжилтнүүд
болон ашиглагчид нэгдсэн ойлголтод хүрэх, хамтын ажиллагааг шинэ шатанд гаргахад энэхүү
форумын зорилго оршино.
ХӨТӨЛБӨР
1 ДЭХ ӨДӨР
08:30-09.00 БҮРТГЭЛ
09:00-09:50 НЭЭЛТ
УИХ-ын гишүүн, Байгаль орчин, хөдөөгийн хөгжлийн байнгын хорооны гишүүн Г. Тэмүүлэн
Швейцарийн Хөгжлийн Агентлагын хамтын ажиллагааны захирал, Ерөнхий Консул
Габриелла Шпирли
Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн ерөнхийлөгч Т. Харуга
Монгол орны бэлчээр нутгийг хайрлан хамгаалах, зүй зохистой ашиглахад өнө удаан жил үр
бүтээлтэй ажилласан салбарын мэргэжилтнүүдэд хүндэтгэл үзүүлэн дурсгалын зүйл гардуулах
ёслол
Зураг авахуулах
09:50-10:50 ҮНДСЭН ХУРАЛДААН
“Малчдын оролцоо, идэвх санаачилга, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх нь дундын
эзэмшлийн бэлчээр нутагийг зүй зохистой ашиглахын тулгуур болох тухай : Үр дүн,
сургамж” /НА, БАНХ, ГЗБГЗЗ, ХААИС, ГЗБХ/
“Бэлчээрийн сэргэх чадавхийн зүй тогтол, зарчим болон төлөв байдлын өөрчлөлтийн
загварууд нь бэлчээр ашиглалт болон салбарын олон талт хамтын ажиллагааг
бэхжүүлэх үндэс болох нь” /НА, БАНХ, ХААИС, УЦУОШГ/
“Монгол орны бэлчээрийн экологийн чадавхид суурилсан үнэлгээ мониторингийн явц,
үр дүнгээс”: АНУ-ын ХААЯ-ны Хорнадагийн Судалгааны төв
10:50-11:00 АСУУЛТ/ХАРИУЛТ
11:00-11:30 ЦАЙНЫ ЗАВСАРЛАГА
11:30-13:30 САЛБАР ХУРАЛДААН:
Их танхимд: “Бэлчээр ашиглалтын эрх зүйн зохицуулалтыг сайжруулах, хариуцлагыг
өндөржүүлэх боломжууд: Бэлчээр хамгаалах хуулийн төсөл” Чиглүүлэгч: Бодлого
Судлалын Төв

“Х” танхимд: “Бэлчээрийн төлөв байдлын хяналт үнэлгээ, түүний онол арга зүйн
үндэслэл, хэрэглээ, үр дүн”. Чиглүүлэгчид: УЦУОСМХ, ШУА, МБАНХ
“Lime” танхимд: “Бэлчээрийн МАА-н салбарын дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтөнд
дасан зохицох хэрэгцээ, боломжууд” Чиглүүлэгч МУИС, ХХААХҮЯ
13:30-14:30 ҮДИЙН ХООЛ
14:30-16:30 САЛБАР ХУРАЛДААН.
Их танхимд: “Бэлчээрт ээлтэй МАА-н бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологийн кодыг
хөгжүүлэх хэрэгцээ: ШХА-ын Ногоон Алт төслийн туршлага, үр дүнгээс: Чиглүүлэгчэд:
НАМЭМ, МБАНХ
“Х” танхимд: Нүүдэлч малчдын хүрээлэн байгаа байгаль орчноо хамгаалан ашиглахад
оруулж буй хувь нэмэр, үүрэг: Чиглүүлэгчид: МБАНХ, Дэлхийн Байгаль Хамгаалах сан
“Lime” танхимд: Бэлчээрийн салбарын байгууллагууд, мэргэжилтнүүдийн хамтын
ажиллагааг бэхжүүлэх хэрэгцээ, боломжууд: МБАНХ, ХХААХҮЯ
16:30-19:00 ХАНАН ИЛТГЭЛИЙН ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
11:00-18:00 ҮЗЭСГЭЛЭН
19:00- ХҮЛЭЭН АВАЛТ
2 ДАХЬ ӨДӨР:
09:00-11:00 САЛБАР ХУРАЛДААН.
Их танхимд: Малчдын байгууллагын хөгжил- 21-р зууны малчин: Чиглүүлэгчид: МБАНХ
“Х” танхимд: Хадлан, тэжээл үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх хэрэгцээ, боломжууд:
Чиглүүлэгчид: ХХААХҮЯ, ХААИС
“Lime” танхимд: Бэлчээрийн салбарын мэргэжилтнүүдийн сургалт, чадавхжуулах
хэрэгцээ, шаардлага: Чиглүүлэгчид: ХААИС, МУИС
11:00-11:30 ЦАЙНЫ ЗАВСАРЛАГА
11:30-13:30
А. “Бэлчээрийн экологийн чадавхи тодорхойлох” арга зүйн үзүүлэх сургалт
Б. Бэлчээрийн ургамал таньж тодорхойлох уралдаан
13:30-14:30 ҮДИЙН ХООЛ
14:30-16:30 Монгол орны үндэстэн, ястнуудын хувцасны загварын шоу
11:00-16:00 ҮЗЭСГЭЛЭН
16:30 ХААЛТ

