MINISTRY OF ENVIRONMENT
AND TOURISM

INVITATION

AGENDA FOR THE FINAL WORKSHOP
08.30
MINISTRY OF ENVIRONMENT
AND TOURISM

Registration

Ms. D. Tsendsuren

09.00-09.20

Opening Remarks

Mr. Oyunsanaa Byambasuren, Forest Policy and
Coordination Department, MET
Ms. Suzanne K. Robertson, ADB, Senior Natural Resources and Agriculture Specialist
Representative Government of Japan

09.20-09.30

Group photos

09.30-10.00

Coffee/Tea break
Review of current progress and achievements of the Technical Assistance

10.00-10.10

Dear _________________________________
You are cordially invited to the Final Workshop of the TA 8874-MON:
Sustainable Forest Management to Improve Livelihood of Local
Communities on the 29th of May 2018 at 8:30 a.m at the Holiday Inn
The workshop will discuss the following topics:
(1) share/exchange information and experiences related to the implementation of sustainable forest management;
(2) review the lessons learnt by the project and assess the up-scalability of tested practices/technologies of forest resource use;
(3) coordinate and strengthen cooperation among forest stakeholders; and
(4) identify and recommend appropriate actions and way forward to
promote sustainable forest management in Mongolia.
We look forward to your participation.
Very truly yours,
Hans Hoffmann, TA team leader

10.10-10.30
10.30-10.50
10.50-11.10
11.10-11.30
11.30-11.50
11.50-12.10
12.10-12.25
12.25-12.40
12.40-13.00

• Introduction
• Participatory Forest Management Planning on FUG
Level
• Business Management in FUGs
• FUG lessons learned
• FUG feedback: participation in project supported
activities
• Forest Harvesting Operations, Wood Biomass Harvesting, Wood Processing Technologies
• GIS use for Wood Supply Scenario
• Project lessons and recommendations
• Lessons from NIRAS Technical Assistance Services in
Forestry
• Preparing group work, and presentation of the topics.
Workshop groups

13.00-14.00

Lunch

14.00-15.45

Assessment and analysis – group work

Group 1:
• FUG versus government rights and responsibilities.
• Devolution of extended rights to FUGs and incorporation of
grazing rights.
Group 2:
• Forest management planning versus landscape level planning
• Government policies, top-down prep. of forest mgt plans.
• How can the planning process be more participatory?
• Operational planning how to interpret into business planning.
• Annual quota based on supply or demand.
Group 3:
• Livelihood support, business planning and development of new
forest products and innovations.
• What are the obstacles and opportunities to increase livelihoods?
How to increase participation? How to avoid elite capture?
Group 4:
• Coal versus wood based heating system, pros and cons.
• Options for coal replacement?
• Present situation, policies in place and pricing scenarios?
Group 5:
• Building the capacities of FUG and FU.
• How can FUs and FUGs be strengthened?
• Would it be feasible with a FUG umbrella organization

Hans Hoffman and Tsogtbaatar Jamsran
Bo Lager
MIRIM consultants
Gladys Savolainen & Batjargal Natsagdorj
Jinalgan, Teregt FUG
Bernhard Mohns
B. Gantsetseg
Hans Hoffman and Tsogtbaatar Jamsran
Esa Haapasalo, NIRAS Technical Director,
Forestry
Moderator Dr. P.Galragchaa

Group leaders: Hans Hoffman & Tsogtbaatar
Jamsran

Group leaders: Bo Lager & Erdenetugs Luvsannamjil & Tsendsuren Dagdan

Group leader: MIRIM consultants

Group leaders: Bernhard Mohns & Dashnyam
Baasanjav
Group leaders: Gladys Savolainen & Batjargal
Natsagdorj

15.45-16.15

Coffee/Tea break

16.15-17.45

Presentations and discussions

Moderator Dr. P.Galragchaa

17.45-18.00

Wrap-Up and Closing Remarks

Dr. B. Oyunsanaa

18.00

Dinner

БАЙГАЛЬ ОРЧИН,
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ

УРИЛГА

СЕМИНАРЫН ХӨТӨЛБӨР
08.30
БАЙГАЛЬ ОРЧИН,
АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ

Бүртгэл

Д. Цэндсүрэн

09.00-09.20

Нээлтийн арга хэмжээ

Ноён Б.Оюунсанаа, БОАЖЯ-ны Ойн
бодлого зохицуулалтын газар;
Хатагтай Сузанн К.Робертсон, АХБ,
Байгалийн нөөц, Хөдөө аж ахуйн
асуудал эрхэлсэн мэргэжилтэн
Япон улсын Засгийн газрын
төлөөлөл

09.20-09.30

Зураг авах арга хэмжээ

09.30-10.00

Цайны завсарлага
Төслийн өнөөгийн байдал болон ололт амжилтыг үнэлэх

Эрхэмсэг ноён/хатагтай _________________________________
Азийн Хөгжлийн Банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй
“Ойн тогтвортой менежмент хэрэгжүүлж, нутгийн иргэдийн
амьжиргааг дэмжих нь” техник туслалцааны төслийн хэрэгжилтийн үр
дүнг хэлэлцэх семинар
2018 оны 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн 08.30-18.00 цагт
Holiday Inn зочид буудлын хурлын танхимд болох тул
Таныг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.
Семинарын явцад ойн тогтвортой менежментийг хэрэгжүүлэх арга зам,
ойн нөөцийг зохистой ашиглах арга техник, технологи,
ойн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг хоршин хөгжүүлэх талаар
харилцан санал солилцож Монгол улсад ойн тогтвортой менежментийг
цаашид үр дүнтэй нэвтрүүлэх чиглэлээр зөвлөлдөх болно.

Таныг хүндэтгэсэн,
Төслийн багийн ахлагч Ханс Хоффманн

10.00-10.10

• Төслийн товч танилцуулга

Ханс Хоффман, төслийн ахлагч;
Ж.Цогтбаатар, төслийн зөвлөх

10.10-10.30

• Ойн нөхөрлөлийн түвшинд оролцооны аргаар Ойн менежментийн
төлөвлөгөө боловсруулах нь

Бү Лагерь, төслийн зөвлөх

10.30-10.50

• Ойн нөхөрлөлийн бизнесийн төлөвлөгөө боловсруулах

МИРИМ зөвлөх компани

10.50-11.10

• Ойн нөхөрлөлүүдэд тулгамдаж буй асуудал/боломж/сургамж

Гладис Саволэйнэн, төслийн зөвлөх;
Н.Батжаргал, төслийн зөвлөх

11.10-11.30

• Ойн нөхөрлөлүүдийг төлөөлөн төслийн үйл ажиллагааны талаархи
санал, дүгнэлт

Сэлэнгэ аймгийн Мандал сумын
“Тэрэгт” ойн нөхөрлөл

11.30-11.50

• Мод бэлтгэх, Модны биомасс ашиглах, Мод цагаалах технологи

Бернхард Мүнс, төслийн зөвлөх

11.50-12.10

• Мод бэлтгэн нийлүүлэхэд Газарзүйн мэдээллийн систем ашиглах нь

Б.Ганцэцэг, төслийн зөвлөх

12.10-12.25

• Төслийн сургамж, зөвлөмжүүд

Ханс Хоффман, төслийн ахлагч;
Ж.Цогтбаатар, төслийн зөвлөх

12.25-12.40

• НИРАС байгууллагын Ойн салбарт техникийн туслалцаа үзүүлсэн
туршлага

Эса Хапасало, НИРАС Ойн асуудал
эрхэлсэн захирал

12.40-13.00

Холбогдох сэдвүүдээр ажлын хэсгүүдэд хуваарилах

П.Галрагчаа

13.00-14.00

Үдийн хоол

14.00-15.45

Үнэлгээ ба дүн шинжилгээ – Ажлын хэсгүүдэд ажиллах

1-р ажлын хэсэг:
• Нөхөрлөл ба Төрийн байгууллагын эрх үүрэг
• Ойн нөхөрлөлүүдийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлэх, бэлчээр ашиглалтын эрхийг
нэгтгэх.

Багийн ахлагч:
Ханс Хоффман, төслийн ахлагч &
Ж.Цогтбаатар, төслийн зөвлөх

2-р ажлын хэсэг:
• Ойн менежментийн төлөвлөлт ба Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн уялдаа
• Дээрээс доош чиглэлтэй ойн менежментийн төлөвлөлтийг төрийн бодлогын
хүрээнд өөрчлөх боломж
• Төлөвлөлтийг оролцооны аргаар хийх арга зам
• Үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрхэн бизнес төлөвлөгөөтэй уялдуулах
• Эрэлт нийлүүлтэнд үндэслэн жилийн бэлтгэх модны хэмжээг тооцох.

Багийн ахлагч:
Бү Лагерь &
Л.Эрдэнэтөгс &
Д.Цэндсүрэн, төслийн зөвлөх

3-р ажлын хэсэг:
• Амьжиргааг дэмжих, бизнес төлөвлөлт, шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт
• Иргэдийн амьжиргааг дэмжихэд тулгарч буй асуудал, боломжууд
• Нөлөө бүхий цөөнхийн ойн баялгаас хүртэх оролцоог хязгаарлах.

Багийн ахлагч:
МИРИМ зөвлөх компани

4-р ажлын хэсэг:
Багийн ахлагч:
• Нүүрсээр болон модоор галладаг халаалтын системийн ялгаа. Давуу ба сул талууд.
Бернхард Мүнс &
• Нүүрсийг орлуулах хувилбарууд.
Б.Дашням, төслийн зөвлөх
• Одоогийн баримталж буй бодлого, нөхцөл байдал, үнийн судалгаа.
5-р ажлын хэсэг:
• Ойн анги ба нөхөрлөлийн чадавхи.
• Ойн анги ба нөхөрлөлийн чадавхийг бэхжүүлэх арга зам.
• Ойн нөхөрлөлүүдийг нэгтгэх боломж.

Багийн ахлагч:
Гладис Саволэйнэн
Н.Батжаргал, төслийн зөвлөх

15.45-16.15

Цайны завсарлага

16.15-17.45

Ажлын хэсгүүдийн илтгэл, хэлэлцүүлэг

Чиглүүлэгч: П. Галрагчаа

17.45-18.00

Уулзалт, семинарын хаалтын үйл ажиллагаа

Б. Оюунсанаа, БОАЖЯ-ны Ойн
бодлого зохицуулалтын газрын дарга

18.00

Оройн хоол

