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Үйл ажиллагааны хүрээ
Scale of activities
Орон нутгийн
нөхөрлөлийн
тогтолцоог
“Амьдралын
нутаг дэвсгэр-”
ийн хувьд
дэмжих

Б үс
нутаг,БНМОЖийн ТАМ
дэмжих
бүлэгийн
түвшинд арга
туршлагаа
солилцох

Local level
support for
communities,
as Territories
of Life

Үндэсний
хэмжээний
үйл
ажиллагаа,
ICCA АХ-ийг
дэмжих

Asia Regional,
CAM for IYRP
and
International
level
exchange

National
level
advocasy
and capacity
building of
ICCA WG

1-р зорилт: НИНБ-ийн газар, БНийг эдэлбэрлэх эрхийг хамгаалах, байгаа
бэрхшээлийг тодруулах оролцооны тойм судалгаа хийх
Objective 1: Conduct a participatory scoping study on the Territories of
life for local communities, and on the protection of rights to the
rangelands and to identify existing problems


Орон нутгийн иргэдийн нөхөрлөл,
бүлгийг дэмжих бодлого, эрх
зүйн үндэс болон бэлчээр,
байгалийн нөөц
ашиглах уламжлалт эрхийг
хүлээн зөвшөөрөх, бүртгэх энэ
талаар одоогийн учирч буй
бэрхшээл, өөрчлөлтийг тоймлон
үнэлэх, тодорхойлох



Scoping the policies and legal
frameworks to support local
communities and groups with
rangelands, as Territories of Life ,
and define current challenges and
changes on the recognition and
registration of traditional pasture
and natural resources use rights of
communities

1-р зорилт: НИНБ-ийн газар, БНийг эдэлбэрлэх эрхийг хамгаалах, байгаа
бэрхшээлийг тодруулах оролцооны тойм судалгаа хийх
Objective 1: Conduct a participatory scoping study on the Territories of
life for local communities, and on the protection of rights to the
rangelands and to identify existing problems


Нутгийн
иргэдийн байгууллагууд нь бэл
чээр, байгалийн
нөөцийн хамтын
менежментийн тогтолцооны
талаар судалгаа хийж, чиглэл
зөвлөмж өгөх, шаардлагатай бол
зарим жижиг арга
хэмжээг туршиж, зохион
байгуулах



Conduct participatory study on
community-based pastureland and
natural resource co- management
and biodiversity conservation by
local citizens and make a
comments /guidance on it and, if
necessary facilitate for testing
community level some activities

2-р зорилт: НИТББНМ-ийн талаар хийсэн оролцооны судалгааг нэгтгэн
дүгнэж, арга туршлагаа харилцан солилцох чиглэлээр үндэсний болон олон улсын
хурал, зөвлөгөөн зохион байгуулах
Objective 2: Summarize the participatory research results on the sustainable CBRLM and organize
national and international conferences and workshops to share experiences



ICCA-ийн зорилт, чиглэлийн дагуу
АХ-ийн гишүүд хооронд мэдлэг,
арга туршлагаа харилцан
солилцож, ойлголцох, үйл
ажиллагааны нэгдсэн чиглэл,
цаашдын зорилт, төсөл арга
хэмжээг тодорхойлох, НИТБНМийн сайн арга
туршлага, сургамжийг нэгтгэн
хэлэлцэж стратеги, ажлын
төлөвлөгөөг боловсруулах
сургалт, хэлэлцүүлэг зохион
байгуулах



Organize a retreats for WG
members to exchange knowledge
and experience to identify common
directions of activities, identify
future goals and projects, develop
a roadmap, medium and shortterm strategy and work plan of
ICCA Mongolia

2-р зорилт: НИТББНМ-ийн талаар хийсэн оролцооны судалгааг нэгтгэн
дүгнэж, арга туршлагаа харилцан солилцох чиглэлээр үндэсний болон олон улсын
хурал, зөвлөгөөн зохион байгуулах
Objective 2: Summarize the participatory research results on the sustainable CBRLM and organize
national and international conferences and workshops to share experiences


“Төв Ази ба Монголын” дэмжих
бүлэгтэй хамтарч арга туршлагаа
солилцох уулзалт зохион
байгуулж, төлөвлөгөө, арга
туршлагаа санал солилцох,
боловсруулахад оролцож
бүсийн болон Глобал бүлгийн
үйл ажиллагаанд туслалцаа
дэмжлэх үзүүлэх



In cooperation with “Central Asia
and Mongolia” RISG for an IYRP to
organize meetings to exchange
experiences and plans and
provide assistance to the regional
and Global support groups

2-р зорилт: НИТББНМ-ийн талаар хийсэн оролцооны судалгааг нэгтгэн
дүгнэж, арга туршлагаа харилцан солилцох чиглэлээр үндэсний болон олон улсын
хурал, зөвлөгөөн зохион байгуулах
Objective 2: Summarize the participatory research results on the sustainable CBRLM and organize
national and international conferences and workshops to share experiences



Холбогдох талуудтай хамтарч
Бэлчээр ба
нүүдлийн МАА эрхлэгчдийн Олон
улсын жил (IYRP)-ийн хүрээнд
Төв Ази ба Монголын дэмжих
бүлэгтэй хамтарч, туршлага
солилцох үйл ажиллагааны
хүрээнд үндэсний болон олон
улсын хурал, зөвлөгөөн,
улзалт зохион байгуулна



In cooperation with “Central Asia
and Mongolia” RISG for an IYRP to
organize National and Regional
International Symposiums,
workshops to share experiences
with other regions and countries

БАЯРЛАЛАА
THANK YOU
http://iyrp.info
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