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НҮБХХ-ДДБОС “Байгаль нуурын сав газрын хил дамнасан экосистемийн 

байгалийн нөөцийн нэгдсэн менежмент” төсөл 
 

ОХУ ба Монгол Улс 
 

 
Удирдах Зөвлөлийн Бүсийн Дөрөвдүгээр Хурал 

 
 
 

Танхой, ОХУ 
 
 

 2015 оны 7-р сарын 29-30 
 

 
Хурлын байр:  

  
 

Байгаль нуурын Шим Мандлын Дархан Цаазат Газрын зочид хүлээн авах 
төв  

Танхой, ОХУ 
 

http://baikal-zapovednik.ru  
 

 

Удирдах Зөвлөлийн дөрөвдүгээр хурлын зорилго:  

Байгаль нуурын төслийн хүрээнд 2012-оос 2015 он хүртэл гарсан үр дүнг танилцуулах. Байгаль 

нуурын сав газрын экосистемд үзүүлэх аюул заналыг бууруулах Стратеги үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрийг хэлэлцэх.  

 

 
Хурлын урьдчилсан хөтөлбөр 

 

http://baikal-zapovednik.ru/
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Лхагва, 2015 оны 7-р сарын 29-ний өдөр - Удирдах Зөвлөлийн бүсийн дөрөвдүгээр хурал  

 

Өглөөний хуралдаан – модератор Мамаев В.О., бүс нутгийн техникийн зөвлөх, НҮБХХ-ийн Станбул дах 

Бүсийн төв 

 

10:00 - 10:30 хурлын нээлт  

Оролцогсдыг угтсан мэндчилгээ   

 Холбооны Зөвлөл: Тулохонов А.К., ОХУ-ын БНБУ-ын сенатор,  

 ОХУ-ын Засгийн Газар:  Амирханов А.М., төлөөлөгчдийн ахлагч, ОХУ-ын Холбооны Байгалийн 
Нөөцийн Хяналтын Албаны орлогч захирал (төлөөлөх бүрэн эрхийг Шеховцов А.А.-д ). 

 Монгол улсын Засгийн Газар: Б.Хүрэлсүх, төлөөлөгчдийн ахлагч, МУ-ын БОНХАЖ-ын Дэд Сайд. 

 Байгаль нуурын бүс нутгийн байгалийн нөөцийн сайд нар: Кравчук О.Э.(Эрхүү муж), Лбов А.В. 
(БНБУ, дэд сайд), Поляков О.А.(Өвөр байгалийн хязгаар). 

 Росводресурсы: Керимов М.К., ОХУ-ын усны нөөцийн Холбооны агентлагийн орлогч дарга.   

 НҮБХХ: Мамаев В.О., бүс нутгийн техникийн зөвлөх, НҮБХХ-ийн Станбул дах Бүсийн төв.  

Хурлын зохион байгуулалттай холбоотой мэдээлэл. 

10:30 - 11:00       Төслийн 4-вөн жилийн үр дүн (2012 - 2015 он)  

Куделя С. В. – төслийн менежер.  Төслийн баримт бичигт тодорхойлсон стратегийн зорилтуудын 
хүрээнд 2012-2015 онд төслийн хүрсэн гол үр дүнгүүд.  

11:00 – 11:30       Цайны завсарлага 

 
11:30 - 12:30        Стратеги Үйл Ажиллагааны Хөтөлбөр. 

Пол Г. – олон улсын зөвлөх. Байгаль нуурын сав газрын экосистемд үзүүлэх аюул заналыг бууруулах 
Стратеги үйл ажиллагааны хөтөлбөр.  

Хэлэлцүүлэг. 

12:30 - 13:30       2012-2015 онд төслийн хүрээнд хүрсэн гол үр дүнгүүд .  

Лбов А.В. – Буриад Улсын Байгалийн Нөөцийн орлогч сайд . ДДБОС-НҮБХХ-ийн Буриад Улс дах 
хөтөлбөр.Уул уурхайн үйл ажиллагааг төлөвлөх ба хэрэгжүүлэх явцад усан орчны экосистем ба 
биологийн олон янз байдлын менежментийн зорилтыг харгалзан үзэх туршилтын төслүүд   

Даваа Г. – Ус цаг уурын хүрээлэнгийн Усны секторын дарга (Монгол Улс).  
Байгаль нуурын сав газрын усны объектуудын мониторингийн уялдуулсан хөтөлбөр.  

Гармаев Е.Ж.– ОХУ-ын ШУА-ийн байгаль хамгаалах Байгаль нуурын хүрээлэнгийн захирлын үүрэг 
гүйцэтгэгч. Байгаль нуурын мэдээллийн төвийг байгуулах. Сэлэнгийн цутгалын мониторингийн үр 
дүн.  

Бадрах Ц. – Усны Үндэсний Хорооны дарга  (Монгол Улс). Байгаль нуурын сав газрын хүрээлэн буй 
орчны төлөв байдлын тайлан.   

 

13:30 -  15:00      Өдрийн хоолны завсарлага 

 
Оройн хуралдаан – модератор Мөнх-Эрдэм Г.,  

Байгаль нуурын төслийн Монгол дах Үндэсний зохицуулагч 
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15:00 - 16:30     2012-2015 онд төслийн хүрээнд хүрсэн гол үр дүнгүүд. 

Плюснин В.М.– экологийн атласын редакцийн зөвлөлийн ахлагч, ОХУ-ын ШУА-ийн Газар Зүйн 
Хүрээлэн.  Байгаль нуурын сав газрын экологийн атлас. 

Төмөрчөдөр С. – Төслийн Монгол дах  техникийн захирал. ЮНЕСКО-тэй хамтран хэрэгжүүлсэн 
төсөл. Байгаль нуурын сав газрын газрын доорх ус. Монгол дах дэд сав газруудын менежментийн 
төлөвлөгөө. 

Шеховцов А.А.– Төслийн Орос дах техникийн захирал. Буриад Улсад усны нөөцийн менежментийн 
эдийн засгийн хөшүүргийг боловсронгуй болгох (Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа ба хөгжлийн  
байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлсэн ажил)  

Сутула В.И. – Байгаль нуурын Биосферийн ДЦГ-ын захирал. Байгаль нуурын эрдэнийн хэлхээ. Аялал 
жуулчлалыг ДЦГ-т хөгжүүлэх хамтарсан төслүүд.  

Овдин М.Е - «Заповедное Подлеморье» Холбооны улсын төсөвт байгууллагын захирал. Байгаль 
нуурын эрдэнийн хэлхээ. БЦГ-т  эко-аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хамтарсан төслүүд.   

16:30 – 17:00       Цайны завсарлага 

 
17:00 - 18:00        Хаалтын хуралдаан - модератор Мамаев В.О., НҮБХХ-ийн бүс нутгийн техникийн    

                               зөвлөх, НҮБХХ-ийн бүс нутгийн Стамбул дах төв. 

Хуралд оролцогчид үг хэлэх  

Нэгтгэн дүгнэх.  

Хурал хаах.   

 

Пүрэв, 2015 оны 7-р сарын 30 өдөр – Албан аялал 

10:00 – 17:00                    Албан аялал: Байгаль нуурын шим мандлын ДЦГ 

 

Баасан, 2015 оны 7-р сарын 31-ний өдөр – Албан аялал  

10:00 – 17:00                    Албан аялал: Экологи-боловсролын Истомино төвийг үзэх (сенатор     

                                             А.К.Тулохоновын  урилгаар) 

 


