DIASPORA FORUM DER MONGOLEN IN DEUTSCHLAND

“Суугуул нутгаас уугуул нутагтаа - Герман дахь Монголчуудын чуулга уулзалт”
Хөтөлбөр

2015 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдөр
ТББ-уудын Зөвлөлийн ээлжит хурал
Хаана:
Хугацаа:
Хариуцан гүйцэтгэгч:
Хамрагдах хүрээ:

Metzer Straße 26, 10405 Berlin
16:00-19:00 цаг
“Монгол-Германы хаалга” ТББ – Ариунсайхан
ХБНГУ-дахь монгол болон монгол-германы
ТББ-уудын төлөөлөл

2015 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдөр

“Суугуул нутгаас уугуул нутагтаа - Герман дахь Монголчуудын чуулга уулзалт”
Монгол Улсаас ХБНГУ-д суугаа ЭСЯ-ны ивээл дор, „Олон улсын шилжилт
хөдөлгөөн, хөгжлийн төв „ /CIM/ -ийн дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулагдана.
Ерөнхий зохион байгуулагч :
Хамтран зохион байгуулагч :
Хаана :
Хугацаа:
Хамрагдах хүрээ:

Монгол- Германы эдийн засгийн клуб
ХБНГУ-дахь монгол болон монгол-германы
ТББ-уудын Зөвлөл
Берлин хот
09:00-18:00 цаг
Монгол улсын төр засаг, ЭСЯ-ны төлөөлөгчид, CIM/
OУШХХТ-ийн төлөөлөгчид, ХБНГУ-ын муж улс бүрийн
монгол болон монгол-германы ТББ-ууд, ХБНГУ-д
шилжин суурьшиж, мэргэжлийн салбартаа амжилттай
ажиллаж буй монголчууд, оюутан залуусын төлөөлөл

DIASPORA FORUM DER MONGOLEN IN DEUTSCHLAND

“Суугуул нутгаас уугуул нутагтаа - Герман дахь Монголчуудын чуулга уулзалт”
09:00-09:30

Бүртгэл

09:30-09:40

Морин хуурын аялгуу

09:40-09:50

Нээлтийн үг
Н.Эрдэнэцогт, “Монгол–Германы эдийн засгийн клуб
ТББ-ын тэргүүн

09:50-10:00

Мэндчилгээ
Ц.Болор, Монгол Улсаас ХБНГУ-д суугаа Онц бөгөөд Бүрэн
эрхт элчин сайд

10:00-10:10

Мэндчилгээ
Д.Оюунхорол, УИХ-ын гишүүн, Байгаль орчин, ногоон хөгжил,
аялал жуулчлалын сайд

10:10-10:20

Мэндчилгээ
CIM/ “Олон улсын шилжилт хөдөлгөөн, хөгжлийн төв”
(OУШХХ)- ийн төлөөлөгч

10:20-10:30

Илтгэл
„ХБНГУ дахь монгол, монгол-германы ТББ-уудын Зөвлөл“
Илтгэгч: Б.Энхтүвшин, ТББ-уудын Зөвлөл
Асуулт, хариулт

10:30-10:45

Цайны завсарлага

10:45-11:00

Илтгэл
„Монгол Улсын Засгийн газраас хилийн чанадад суугаа
монголчуудыг дэмжих бодлого, хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ“
Илтгэгч: Х.Мандахцэцэг, ГХЯ-ны Гадаад сурталчилгаа,
мэдээллийн газрын захирал
Асуулт, хариулт

11:00-11:30

Илтгэл
„Олон улсын шилжилт хөдөлгөөн, хөгжлийн төвийн
хөтөлбөрийн тухай“
Илтгэгч: С. Сайнсөр ,ОУШХХТ–ийн зөвлөх мэргэжилтэн
(A.Алимаа, Гүнцэцэг – Төслийн танилцуулга)
Асуулт, хариулт

11:30-11:40

Илтгэл
„МУИС дэргэдэх Экологийн Боловсролын Төв шинэчлэх“ –
Төслийн танилцуулга
Илтгэгч: Д.Гүнцэцэг, VMA e. V.

11:40-11:50

Илтгэл
„Ардчилaл – г сурaгч, оюутaн зaлуучуудaд зөвөөр ойлгуулaх,
суртчилaх „Төслийн танилцуулга
Илтгэгч: А.Алимаа, Maidar e. V.

11:50-12:05

Илтгэл
„Мэдлэг, туршлагыг уугуул нутагтаа түгээх нь - хамтын
ажиллагааны боломжууд“
Илтгэгч: Ц.Батзангиа, Монгол–Германы эдийн засгийн Клуб
ТББ-ын УЗ-ийн гишүүн
Асуулт, хариулт

12:05-12:30

Илтгэл
“Төр болон төрийн бус байгууллагын оновчтой хамтын
ажиллагаа”
Илтгэгч: Д.Жаргалсайхан, эдийн засагч
Асуулт, хариулт

12:30-13:30

Үдийн завсарлага /буфет /

13:30-16:00

Салбар хуралдаанууд:
-

Боловсрол (хуралдаан даргалагч T.Болдгэрэл)
Эрүүл мэнд (xуралдаан даргалагч Д.Эрдэмбаяр)
Ногоон хөгжил,байгалийн нөөцийн хамгаалал
(xуралдаан даргалагч Н.Эрдэнэцогт)

16:00-16:15

Цайны завсарлага

16:15-17:15

Нэгдсэн хуралдаан
Салбар хуралдааны тайлан, дүгнэлт, хэлэлцүүлэг

17:15-17:30

Чуулга уулзалтын дүгнэлт, хаалт
Н.Эрдэнэцогт Монгол-Германы эдийн засгийн клуб ТББ

18:00-20:00

Хүлээн авалт, чөлөөт ярилцлага
(Гадаад хэргийн сайд Л.Пүрэвсүрэн хүрэлцэн ирж
мэндчилнэ)

2015 оны 03 дугаар сарын 07-ны өдөр
ИТБ Олон улсын аялал жуулчлалын үзэсгэлэн, яармагийн үйл
ажиллагаатай танилцах /дагалдах үйл ажиллагаа- сонирхогчид /
Хариуцан гүйцэтгэгч:
Хаана :
Хугацаа:
Хамрагдах хүрээ:

Монгол-Германы эдийн засгийн клуб ТББ
Берлин хотын Олон улсын үзэсгэлэн яармагийн төв
10:00-13:00 цаг
Олон улсын аялал жуулчлалын тэргүүлэх үзэсгэлэн
яармагт Монгол Улс түнш орноор оролцож буйтай
холбогдуулан Монголд аялал жуулчлалын бизнес
эрхлэгч ААН-үүдийн төлөөлөлтэй уулзах, тус
яармагийн үйл ажиллагаатай танилцах

