Төв Азийн Усны Нөөцийн Нэгдсэн Менежментийн Ирээдүйн Чиг Хандлагыг Хэлэлцэх

“УННМ МоМо төслийг дүгнэх,
дараагийн шатанд хүлээлгэн өгөх”
- сэдэвт Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал-

2018 оны 5-р сарын 29-нээс 30-ны өдрүүд
“Red Rock” амралт, аялал жуулчлалын цогцолбор,
Горхи-Тэрэлжийн Байгалийн цогцолборт газар,
Монгол улс

Мэндчилгээ

Эрхэм хүндэт таныг,
“УННМ МоМо төслийг дүгнэх, дараагийн шатанд
хүлээлгэн өгөх” сэдвийн дор 2018 оны 5-р сарын
29-нээс 30-ны өдрүүдэд Горхи-Тэрэлжийн БЦГ-т
байрлах “Red Rock” амралт, аялал жуулчлалын
цогцолбор газарт зохион байгуулагдах Олон
улсын эрдэм шинжилгээний бага хуралд
оролцохыг урьж байна.
УННМ МоМо төсөл нь эрдэм шинжилгээ, судалгаа,
техник технологи,
инновацийг нэвтрүүлсэн, боловсон хүчний чадавхийн хөтөлбөрүүдийг
хэрэгжүүлсээр ирсэн 12 жилийн үйл ажиллагаагаа дүгнэх, тэмдэглэн өнгөрүүлэх
зорилгоор зохион байгуулж буй энэхүү Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага
хуралд оролцоно уу хэмээн урьж байна. Хуралд оролцогч та бүхнээс МоМо
төслийн Монгол, Герман талын болоод Олон улсын хамтрагч нарын хамтын
ажиллагааны хүрээнд бий болсон МоМо төслийн үр дүнг хуваалцах төдийгүй
Төв Азийн усны менежментийн тухай концепци, эрдэм шинжилгээ, судалгааны
чиглэл, оролцогч талуудын ирээдүйн хамтын ажиллагаа болон бусад
сэдвүүдийн талаар санал бодлоо солилцохыг хүсэж байгаа юм.
Бид уг хуралд усны салбарын бүхий л чиглэлд эрдэм шинжилгээ, судалгааны
ажил гүйцэтгэж буй эрдэмтэн судлаачид, судлаач оюутнууд болон усны
менежментийн салбарын менежерүүд, мэргэжилтнүүд, усны техник технологийн
мэргэжилтнүүд гээд бүх талын оролцогчдыг хамруулахыг зорин ажиллаж
байна. Хурлын бүртгэл энэхүү урилга түгээгдэж буй өдрөөс эхлэн 2018 оны 4р сарын 30-ны өдрийг дуустал үргэлжлэх болно. Та хуралд оролцохдоо
“Шинжлэх ухаанд суурилсан Төв Азийн Усны Нөөцийн Нэгдсэн Менежментийн
концепци”-ийн чиглэлд аман болон ханын илтгэл хэлэлцүүлэх, үзэсгэлэнд
бүтээлээ танилцуулах, хэлэлцүүлгүүдэд санал бодлоо хуваалцах байдлаар
оролцох боломжтой юм.
Энэ удаагийн хурлын товч танилцуулгаар хурлын ерөнхий агуулга, цар хүрээ,
зохион байгуулалтын талаарх шаардлагатай мэдээллийг хүргүүлж байгаа
бөгөөд хуралтай холбоотой асуудлаар асууж, лавлах зүйл гарвал хурал зохион
байгуулах багийнхантай холбогдно уу. Эцэст нь тэмдэглэхэд хурал зохион
байгуулагдах “Red Rock” цогцолбор газарт баяртайгаар урьж байгаагаа дахин
илэрхийлэе.
МоМо төслийн хамт олныг төлөөлж таныг хүндэтгэсэн,
МоМо төслийн удирдагч

Проф. Др. Диетрих Борхардт
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Удиртгал
ХБНГУ-ын Боловсрол, Судалганы Яамны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй МонголГерманы хамтарсан “Төв Азийн Усны Нөөцийн Нэгдсэн Менежмент: Загвар бүс
нутаг Монгол (УННМ-MoMo)” эрдэм шинжилгээ, судалгааны төсөл нь 2006 оноос
хэрэгжиж байгаа бөгөөд Төв Азийн хэмжээнд усны өнөөгийн тулгамдсан
асуудлуудыг тодорхойлох, тус бүс нутгийн усны нөөцийг хамгаалах нэгдсэнтогтвортой менежментийг боловсруулах чиглэлүүдэд хэрэгжиж, олон талт
судалгаа, сорилт туршилтын үр дүнг гаргаад байгаа билээ.
“УННМ МоМо төслийг дүгнэх, дараагийн шатанд хүлээлгэн өгөх” сэдэвт Олон
улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлаар МоМо төслийн 12 жилийн эрдэм
шинжилгээ, судалгааны ажлын үр дүнг танилцуулахаас гадна олж авсан мэдлэг,
туршлагаа цаашдын УННМ-ийн чиглэлд хэрхэн ашиглах талаар хэлэлцэх юм.
Эдгээр хэлэлцэх асуудлууд бүгд НҮБ-аас гаргасан “Эх дэлхийгээ шинэчилье:
2030 он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн дор дэвшүүлсэн тогтвортой
хөгжлийн зорилтуудтай уялдсан байх юм. Уг хурлын бас нэг зорилго бол
төслөөс гарсан үр дүн, инноваци, ноу-хауг Монгол улс цаашлаад Төв Азийн
орнуудын хэмжээнд түгээн дэлгэрүүлэх, ирээдүйн хамтын ажиллагааг
эхлүүлэхэд зорьж байгаа болно.
Иймд усны салбарт хамаарах усны мэргэжилтнүүд, бодлого гаргагчид, эрдэмтэн
судлаачид, судлаач оюутнууд та бүхнийг УННМ МоМо төслийн үр дүн, ололт
амжилтын талаар хамтран дүгнэх, эрдэм шинжилгээ, судалгааны сүүлийн үеийн
мэдээ баримт, үр дүн, бүтээгдэхүүнээ танилцуулах, Монгол орны болоод Төв
Азийн хэмжээнд УННМ-ийн ирээдүйн чиг хандлагыг хэлэлцэх энэхүү олон улсын
хуралд урьж байна. Түүнчлэн хурлыг санхүүжүүлэгч байгууллага болох ХБНГУын Холбооны Боловсрол, Судалгааны Яамны төлөөлөгчид уригдан оролцох
болно.
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Бага хурлын сэдэв
“УННМ МоМо төслийг дүгнэх, дараагийн шатанд хүлээлгэн өгөх” сэдэвт
Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хуралд усны салбарт ажиллаж буй
эксперт, удирдлага захиргааны ажилтан, бодлого гаргагч, инженер техникч,
эрдэмтэн судлаач, оюутан зэрэг усны салбарт хамаарах хүн бүрийг оролцохыг
урьж байна. Хурал зохион байгуулагчдын зүгээс 2 үндсэн чиглэл, хэлэлцүүлгийн
асуултуудыг дэвшүүлж байгаа юм:
1) Төв Ази, Монгол орны усны менежмент, эрдэм шинжилгээ, судалгааны
өнөөгийн тулгамдсан асуудлууд юу байна вэ? Эдгээр асуудлуудыг
шийдвэрлэхэд МоМо төслийн судлаачид болоод бусад эрдэмтэн
судлаачдын оруулсан хувь нэмэр юу байв? Сүүлийн үеийн судалгааны үр
дүнгүүд юу байна вэ? Мэдлэгийн цоорхой хаана байна вэ?
2) Байгаль орчин, хүн амын усны аюулгүй байдлыг хангахад цаашид
тулгарах сорилт бэрхшээлүүд юу байна вэ? Усны тогтвортой хэрэглээг
хэрхэн бий болгох вэ? НҮБ-ийн 2030 Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр
болон Үндэсний хууль эрхзүйн хүрээнд УННМ-ийг цаашид хэрхэн
бэхжүүлж ажиллах вэ? Усны эрдэм шинжилгээ, судалгаа, менежмент,
боловсон чадавхийг цаашид хөгжүүлэхэд ямар хэрэгцээ, шаардлагууд
байна вэ? гэсэн асуултуудад хариулт олохыг зорьж байгаа юм.

“MoMo-гоос дэвшүүлж буй сэдвүүдийн түлхүүр үгс”. Эдгээр түлхүүр үгсийг
МоМо төслийн сүүлийн 5 жилийн туршид хэвлэн нийтлүүлсэн бүтээлүүдийн
гарчигаас түүвэрлэсэн болно.
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Хурлаар устай холбогдсон бүх л асуудлаар хэлэлцэх учир хэлэлцүүлэх аман
болон ханын илтгэлийн сэдвээ бидэнд ирүүлэхийг та бүхнээс хүсэж байна.
Хурлын дэд хуралдаанууд, тэдгээрийн сэдэв, хөтөлбөрүүдийг та бүхний
ирүүлэх, санал болгох сэдвүүд дээр тулгуурлан тодорхойлох ба хурлын үндсэн
үйл ажиллагаа нь (1) одоогийн олж авсан мэдлэг туршлагаа солилцох, (2)
цаашдын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх гэсэн 2 үндсэн чиглэлд хурлын цагийг
тэнцвэртэйгээр хуваарилж хурлыг зохион байгуулах болно.
Хурал зохион байгуулагчдын зүгээс ирээдүйн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх
хүрээнд нээлттэй хэлэлцүүлэг хийх, санал бодлоо солилцох боломжийг олгох
зорилгоор “тусгай цаг”, “уулзалтын өрөөнүүд”- ээр хангах юм. Түүнчлэн
өөрсдийн мэдлэг, туршлага, цаашдын зорилго, зорилтоо хуваалцах,
танилцуулахыг та бүхнээс хүсч байна.

Хурлыг санхүүжүүлэгч болон дэмжигч байгууллагууд
Энэхүү Олон улсын бага хурлыг МоМо төслийн баг Монгол Улсын Шинжлэх
Ухааны Академитай (ШУА-ийн харъяа Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэн)
хамтран зохион байгуулж байгаа болно. Хурлын санхүүжүүлэгч байгууллага нь
ХБНГУ-ын Холбооны Боловсрол, Судалгааны яам (BMBF) юм. Тус Яам нь МоМо
төслийг “Тогтвортой хөгжлийн төлөөх эрдэм шинжилгээ, судалгаа” хөтөлбөрийн
(FONA) хүрээнд Герман улсын Боловсрол, Шинжлэх Ухаан, Эрдэм шинжилгээ
судалгааны олон улсын хамтын ажиллагааны стратеги бодлогыг хэрэгжүүлэх
зорилтын дор сүүлийн 12 жил санхүүжүүлэн хэрэгжүүлж байна.
Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт, эрчим хүчний тогтвортой хангамж, нүүдэл
шилжилт, хүнсний болон усны аюулгүй байдал зэрэг тулгамдсан асуудлууд
аливаа улс гүрнүүдийн хилээр хязгаарлагдахгүй. Аль ч улс орон эдгээр
асуудлуудыг дангаараа шийдвэрлэх боломжгүй юм. Шийдлийг зөвхөн
боловсрол, шинжлэх ухаан, судалгаанд тулгуурлан, олон улсын хамтын
ажиллагааны хүрээнд гаргаж чадна. Тийм ч учраас Монгол-Герман улсуудын
хооронд боловсрол, шинжлэх ухааны олон улсын хамтын ажиллагаа нэн чухал
бөгөөд оюуны хөрөнгийг бий болгох, шинжлэх ухаан, бизнесийн талбарт тэдний
байр суурийг хадгалах нь чухал юм.
Дээр дурдсан хамтын ажиллагааны жишээ болж МоМо төсөл хэрэгжсэн бөгөөд
цаашид ч энэ хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэх үүднээс дараа дараагийн
хамтарсан төсөл, хөтөлбөрүүдийг эрэлхийлэх хүсэл эрмэлзэл дүүрэн байгаа
юм. Уг хуралд ХБНГУ-ын Холбооны Боловсрол, Судалгааны яам (BMBF)-ны
өндөр албан тушаалтан эрхмүүд зочилох ба хоёр орон усны салбарт цаашид
хэрхэн хамтарч ажиллаж болох арга замын талаар хэлэлцэх юм. Төгсгөлд нь
МоМо төслийн багийн хамт олноос Холбооны Боловсрол, Судалгааны Яаманд
талархаж байгаагаа илэрхийлэе.
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Хурлын талаарх мэдээлэл
Хурлын албан ёсны хэл: Англи, Монгол. Синхрон орчуулга явагдна.
Огноо: 2018 оны 5-р сарын 29-нээс 30-ны өдрүүдэд
Хурлын дараагаар экскурс зохион байгуулагдна.

Бүртгэлийн хураамж: Хуралд бүртгэлийн хураамж байхгүй бөгөөд харин

Улаанбаатар хотоос хурал болох газар хүртэлх автобусны (төслөөс зохион
байгуулна) төлбөрийг төлөх шаардлагатай. Хурал зохион байгуулагдах 2 өдөр
хоол, цай болоод байрлах байраар (хэдэн хүнтэй нэг өрөөнд байрлах
нөхцөлтэй) хангана. Гадаадаас оролцох цөөн тооны хүнд замын зардлын
тэтгэлэг олгох боломжтой.

Хэрхэн бүртгүүлэх вэ?
Хурлын зохион байгуулалтын ажлыг хөнгөвчлөх үүднээс та хуралд бүртгүүлэх,
хуралд ямар байдлаар оролцох оролцоогоо аль болох эрт шийдвэрлэхийг
зохион байгуулагчдын зүгээс хүсч байгаа болно. Та хуралд бүртгүүлэхдээ
хурлын цахим хуудсаар (http://www.iwrm-momo.de/) 2018 оны 4-р сарын 30-ны
өдрийг хүртэл бүртгүүлэх боломжтой. Хуралд оролцож болох эсэх эцсийн
шийдвэрийг хурал зохион байгуулагчдын зүгээс өгөх болно гэдгийг анхаарна уу.
Уг хуралд ойролцоогоор 200 орчим оролцогчдыг хамруулах боломжтой байгаа
юм.

Хурал зохион байгуулах баг
Хуралд бүртгүүлэх болон бусад зохион байгуулалтын талаар лавлах зүйл
гарвал хурлыг зохион байгуулагчид болох Др. А. Саулегүл, Др. Мартин
Пфайффер нартай MoMo.conference@100zero.org – имейл хаягаар холбогдох
боломжтой.
Түүнчлэн Улаанбаатар хот дахь төслийн оффистой харилцах шаардлагатай бол
оффис менежер А. Чимэгсайхантай atschimgee@gmail.com – имейл хаягаар
холбогдох боломжтой.

Др. А. Саулегүл,
Др. М.Пфайффер,
А. Чимэгсайхан
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Хурал зохион байгуулагдах газар
Олон улсын бага хурлыг Горхи-Тэрэлжийн БЦГ-т байрлах “Red Rock”
цогцолборт зохион байгуулна. Улаанбаатар хотоос хурал зохион байгуулагдах
газар хүртэл автобусаар үйлчилнэ. Хуралд оролцогчид хурал зохион
байгуулагдах газар болох “Red Rock” цогцолбороос гадна уг газартай ойролцоо
8 км-ийн зайд орших “World Terelj” цогцолборт байрлах шаардлага гарах бөгөөд
дангаараа нэг өрөөнд болон хэд хэдэн хүнтэй нэг өрөөнд байрлах боломжоор
хангаж байгаа юм. Уг хоёр газрын хооронд төлбөргүй автобус үйлчилнэ.

Red Rock Resort
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World Terelj Resort
Зочид буудлын үнэ
МоМо төслийн зүгээс хурлын хугацаанд “Red Rock Resort” амралт жуучлалын
цогцолбор газарт “үнэ төлбөргүй” байрлах нөхцлөөр хангах ба гэвч та хуралд
оролцогч 2-3
хүний хамтаар байрлах нөхцлийг хүлээн зөвшөөрөх
шаардлагатай болох юм. Хэрэв энэ нөхцлийг зөвшөөрөхгүй, тусдаа өрөөнд
байрлах хүсэлтэй бол зочид буудлын төлбөрөө хувиасаа төлөх юм. Үнийн хувьд
“Red Rock” цогцолборт нэг өрөө хоногийн 250,000 төгрөг, “World Terelj”
цогцолбор 200,000 төгрөг байхаар байна.
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Хурал болох газарт хэрхэн очих вэ?
Хурал болох газар автобусаар үйлчлэх хүртэл бөгөөд Улаанбаатар хотоос
ойролцоогоор 70 минут явна.

Автобус
хөдлөх газар
“Чингис Хаан”
ОУ-ын нисэх буудал

Хурал болох
газар

“Red Rock” амралт, аялал жуулчлалын цогцолбор газрын байршил
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Red Rock” амралт, аялал жуулчлалын цогцолбор газрын талаар нэмэлт
мэдэлэл авах, холбогдох шаардлага гарвал:
Цахим хуудас: www.redrock.mn
Имейл: info@redrockresort.mn
Утас: 77000111
“World Terelj Resort” амралт, аялал жуулчлалын цогцолбор газрын талаар
нэмэлт мэдэлэл авах, холбогдох шаардлага гарвал:
Цахим хуудас: www.resortworldterelj.com
Имейл: info@resortworldterelj.com
Утас: (976) 7777 7775
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Бусад үйл ажиллагаа
“Red Rock” амралт, аялал жуулчлалын цогцолбор газар нь Горхи-Тэрэлжийн
Байгалийн цогцолборт газарт байрлах ба байгалийн үзэсгэлэн бүрдсэн, хад асга
бүхий уулын тогтоцуудаар хүрээлэгдсэн байдаг.
Хуралд оролцогчид хурал зохион байгуулагдах газрын ойр орших Туул голын
экосистемтэй танилцах боломжтойгоос гадна Цонжинболдог, Мэлхий хад,
Аръяабалын хийдэд зочилж, ууланд алхах, морь унах, байгалийн зураг авах
зэргээр чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх боломжтой.
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