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Мэндчилгээ
Сайн байцгаана уу

Би өнгөрсөн 4 сарын 1-ний өдөр тус Холбооны Ерөнхий нарийн бичгийн даргын албыг хаших болсон Жон Жэ Вон байна. 

Зүүн хойд Азийн хөгжил болон Холбооны төлөө ажиллах завшаан надад тохиосонд баяртай байна. Холбоог хөгжүүлэхийн төлөө өндөр 

хариуцлага хүлээн хичээн ажиллах болно.

Цаашид гишүүн орон нутгуудын бодит харилцаа, хамтын ажиллагааг бэхжүүлж, гишүүний хүрээг тэлэх, Холбооны нэр хүндийг 

дээшлүүлэхийн төлөө дээд зэргээр анхаарах болно. Үүний тулд гишүүн орон нутгуудын санал бодлыг хүлээн авч, үйл ажиллагаандаа 

тусгах ба энэ завшааныг ашиглан та бүхнийг идэвхтэй дэмжиж туслахыг хүсье.

Урин хаврын 5 дугаар сард түүх соёлын өлгий болох Кёнжү хотноо Холбооны гишүүн орон нутгуудын гадаад харилцааы мэргэжилтнүүдийн 

хурлыг зохиох болсонд туйлын баяртай байна. Өнөөдрийн энэхүү арга хэмжээнд оролцохоор алс холоос хүрэлцэн ирсэн Монгол, Орос, 

Хятад, Япон, Солонгос улсын орон нутгуудын төлөөлөгчид та бүхэн тавтай морилно уу.

Холбооны Хэрэг эрхлэх газраас 2006 оноос хойш энэ жил 10 дахь удаа зохиож буй тус хуралд өнгөрсөн хугацаанд нийт 750 гаруй хүн 

оролцсон байна. Энэхүү хурлыг зохиосноор Холбооны талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлж, гадаад харилцааны ажилтнуудын харилцаа 

сүлжээг бүрдүүлэх, бодит хамтын ажиллагааг бий болгох үүрэг гүйцэтгэж байна. 

Энэ удаагийн хурлаар Зүүн хойд Азийн сэдэвт тусгай илтгэлээс гадна орон нутгуудын танилцуулга, илтгэл тавигдах ба Холбооны 

гишүүний хураамж нэвтрүүлэх, салбар хороодын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх арга замын талаар хэлэлцэнэ. Холбооны хөгжлийн тулд 

та бүхнийг санал бодлоосоо харамгүй хуваалцахыг хүсье. Хурлын дараагаар дэлхийн төмөрлөгийн салбарыг манлайлагч ‘POSCO’ 

төмөрлөгийн үйлдвэрээр явж танилцана. Дараагаар нь ЮНЕСКО-гийн соёлын өвд бүртгэгдсэн Бүлгүгса буддын сүм ба Соггүрам чулуун 

агуйг үзэж сонирхоно. 

Энэ удаагийн хурлаар Холбооны талаарх ойлголтоо нэмэгдүүлж, мөн Холбоог хөгжүүлэх арга замыг эрэлхийлэх талаар идэвхтэй санал 

бодлоо тавьж оролцохыг хүсье. 

Энэ жил Залуучуудыг дадлагажуулах хөтөлбөр, Хүүхэд залуучуудын дунд эссэ бичлэгийн уралдаан зарлах ба 10-р сард ОХУ-ын Иркутск 

мужид Холбооны Ажлын Хорооны 10-р хурал, 11-р сард Сөүл хотноо “Олон улсын форум 2015” зохиохоор төлөвлөөд байна. Мөн 

Холбооны салбар хороодын хурал арга хэмжээ болно. Хурал арга хэмжээнд та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг хүсье. 

Та бүхний Солонгост байх хугацаа хэдий богино ч хөгжилтэй, дурсамж дүүрэн өдрүүд байна гэдэгт найдаж байна. Та бүхэнд эрүүл энх, 

аз жаргалыг хүсье. 

Баярлалаа.

ЗХАБНЗЗХ-ны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Жон Жэ Вон
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Дараалал
□Арга хэмжээний тойм  

•Ерөнхий зүйл / Хөтөлбөр / Суух дараалал

□NEAR Холбооны Хэрэг эрхлэх газрын үйл ажиллагааны тайлан  
•2014 онд хийсэн ажлын тайлан болон 2015 онд хийх ажлын төлөвлөгөө

□Тусгай илтгэл  
•Зохицлын цаг үе ба Зүүн хойд Азийн өрөвдөн нигүүлсэх хамтын нийгэмлэгийг байгуулах нь

□Гишүүн орон нутгуудын илтгэл  
•БНХАУ

- Ниншягийн Хотон үндэстний ӨЗО(Инчүан хотын хамтын ажиллагааны шинэ боломж)

- Шаньдун муж (NEAR Холбооны Далай загасны аж үйлдвэрийн хорооны арга хэмжээ)

•Япон улс

- Тояама муж (Холбооны Байгаль орчны хорооны үйл ажиллагааны тайлан)

•БНСУ

- Дэгү хот (Дэгү-Эмчилгээний цогцолборын танилцуулга)

- Дэжон хот (Дэлхийн шинжлэх ухаанч хотуудын Холбооны танилцуулга)

- Чүнчонбүг муж (Гэйсан 2015-Дэлхийн органик аж үйлдвэрийн экспо зохиох тухай зар танилцуулга)

- Жолланам муж (Олон улсын газар тариалангийн үзэсгэлэн 2015, Дамяан 2015-Дэлхийн хулс модны 

   үзэсгэлэн болох тухай зар танилцуулга)

- Кёнсанбүг муж (Холбооны Эдийн засаг, хүмүүнлэгийн хорооны 11-р хурал болох тухай)

- Кёнсанбүг муж (Мүнгён 2015-Дэлхийн цэргийн биеийн тамирын тэмцээний танилцуулга)

- Кёнсанбүг муж (“Торгоны зам-Кёнжү 2015” арга хэмжээний танилцуулга)

•Монгол улс

- Өмнөговь аймаг (Өмнөговь аймгийн хамтын ажиллагааны давуу талыг онцлох нь)

- Улаанбаатар хот (Улаанбаатар хотын танилцуулга)

•ОХУ

- Иркутск муж (NEAR Холбооны Ажлын хорооны 10-р хурлын танилцуулга)

- Сахагийн БНУ (NEAR Холбооны Биеийн тамирын хорооны арга хэмжээний танилцуулга)

□Холбооны гишүүний хураамж, салбар хороодын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх арга зам      
•Гишүүн орон нутгуудад явуулсан санал асуулгын дүн

□2015 онд зохиогдох NEAR Холбооны арга хэмжээ  

□Оролцогчдын нэрс  
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Арга хэмжээний тойм
Ерөнхий зүйл

Хөтөлбөр
Суух дараалал



NEAR Холбооны гадаад
харилцааны мэргэжилтнүүдийн 

хурал 2015

□Үүнд
Улс Орон нутаг Оролцогч

Нийт 36 73

БНХАУ 6 13 Ажиглагч орон нутаг : Ганьсу мужаас 3 хүн

Япон улс 3 9

БНСУ 13 25

Монгол улс 11 20

ОХУ 3 6

○Зохион байгуулагч : ЗХАБНЗЗХ-ны Хэрэг эрхлэх газар

○Гол агуулга 

- Холбооны Хэрэг эрхлэх газрын 2014 оны ажлын тайлан, 2015 онд хийх үйл ажиллагааны танилцуулга

- Тусгай илтгэл (Сэдэв : Зохицлын үе ба Зүүн хойд Азид өрөвдөн нигүүлсэх хамтын нийгэмлэгийг бий болгох нь)

- Гишүүн орон нутгийн зар танилцуулга, илтгэл

- Холбооны гишүүний хураамжийг нэвтрүүлэх , салбар хороодын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх тухай хэлэлцүүлэг

- Аялал/Поско төмөрлөгийн үйлдвэр, Бүлгүгса буддын сүм, Соггүрам агуй
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□Хөтөлбөр

өдөр цаг агуулга тайлбар

5.20
~18:00  Бүртгэл Хёндэ зочид буудлын 1 давхарт

18:00~21:00  Оройн хоол
Хёндэ зочид буудлын 1 давхарт, Топаз 

танхим

5.21

07:00~08:30  Өдрийн хоол Хёндэ зочид буудлын 1 давхарт, Топаз танхим

09:00~09:20  Бүртгэл Буудлын B1 давхарт конвеншн танхим

09:20~09:30  NEAR Холбооны видео танилцуулга

09:30~09:35 Хурлын нээлт, зочдыг танилцуулах
Холбооны Хэрэг эрхлэх газрын Гадаад 
хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга

09:35~09:40 Мэндчилгээ Ерөнхий нарийн бичгийн дарга

09:40~09:55 Холбооны Хэрэг эрхлэх газрын 2014 онд хийсэн ажлын тайлан 
болон 2015 онд хийх ажлын төлөвлөгөө

Холбооны Хэрэг эрхлэх газрын Бодлого, 
төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

09:55~10:45
Тусгай илтгэл 
Сэдэв : Зохицлын цаг үе ба Зүүн хойд Азийн өрөвдөн нигүүлсэх 
хамтын нийгэмлэгийг байгуулах нь

Гурё их сургуулийн багш Сун Ги Ён

10:45~10:50 Дурсгалын зураг авахуулах

10:50~11:00  Завсарлага

11:00~12:30  Гишүүн орон нутгуудын зар танилцуулга, илтгэл Орон нутгийн төлөөлөл

12:30~13:30  Өдрийн хоол Буудлын B1 давхарт конвеншн танхим

13:30~15:30

 NEAR Холбооны гишүүний хураамж нэвтрүүлэх болон салбар 
хороодын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх арга замын талаар 
хэлэлцүүлэг
 - Хэлэлцэх асуудлыг тайлбарлах, улс бүрээрх саналын талаарх илтгэл 
 - Асуулт хариулт, хэлэлцүүлэг

Холбооны Хэрэг эрхлэх газар
Гишүүн орон нутаг

15:30~15:40  Амралт

15:40~16:30  Зочид буудал→Поско төмөрлөгийн үйлдвэр Автобусаар

16:30~18:00  Төмөрлөгийн үйлдвэртэй танилцах

18:00~18:50  Поско төмөрлөгийн үйлдвэр →Зочид буудал Автобусаар

18:50~19:10  Амралт

19:10~20:40  Хүндэтгэлийн хүлээн авалт Буудлын B1 давхарт Конвеншн танхим

20:40~  Чөлөөт цаг

5.22

07:00~08:40  Өглөөний хоол, буудлаас гарах Буудлын B1 давхарт Топаз танхим)

08:40~09:00  Зочид буудал→Соггүрам агуй Автобусаар

09:00~12:00  Соггүрам агуй, Булгүгса буддын сүм үзэх

12:00~13:00  Өдрийн хоол

13:00~  Зочдыг үдэх
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□Суух дараалал

Тайз

<Цэцэг>

Хэйлонжан □

 Хунам муж □

Жилинь муж □

Ниншя-Хуйн ӨЗО □

Шаньдун муж □

Гансү муж □

Тояама муж □

Хёго муж □

Шиманэ муж □

Бусан хот □

Дэгү хот □

Инчон хот □

Тэжон хот □

Ульсан хот □

Кёнги муж □

Канвон муж □
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□ Сахагийн БНУ

□ Тувагийн БНУ

□ Иркутстк муж

□ Улаанбаатар хот

□ Увс аймаг

□ Төв аймаг

□ Сэлэнгэ аймаг

□ Өмнөговь аймаг

□ Өвөрхангай аймаг

□ Орхон аймаг

□ Завхан аймаг

□ Дундговь аймаг

□ Дорноговь аймаг

□ Архангай аймаг

□ Кёнсаннам муж

□ Кёнсанбүг муж

Орчуулагчдын бүхээг

□
 Чүнчонбүг муж

□
 Чүнчоннам муж

□
 Ж

оллабүг муж

□
 Ж

олланам муж
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NEAR Холбооны Хэрэг 
эрхлэх газрын үйл 

ажиллагааны тайлан
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22  2015 NEAR Working-level Workshop

a
스티커 노트
орон нутгуудас санал авна.
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a
스티커 노트
1를 없애고 12로 고치기
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Тусгай илтгэл
Сэдэв  : Зохицлын цаг үе ба Зүүн хойд Азийн өрөвдөн 

нигүүлсэх хамтын нийгэмлэгийг байгуулах нь



Харилцан зохицлын үе ба Зүүн хойд Азид өрөвдөн 
нигүүлсэх хамтын нийгэмлэгийг байгуулах нь

Сун Ги Ён
Корей их сургуулийн багш

Энэхүү илтгэлийн эхэнд орчин үеийн Зүүн хойд Азийн талаар дурдаж, хүн төрөлхтний соёл иргэншилд орчин үе үүсэхэд ямар тогтолцоо 

нөлөөлсөн болон 21-р зуун гарснаар тэрхүү тогтолцоо хэрхэн задарч байгаа талаар ярина. Түүнчлэн шинэ цаг үе гэгч ямар цаг үе болох, 

түүнийг нээхийн тулд Зүүн хойд Азийн улс орнууд хэрхэх ёстой талаар өөрийн санал бодлоо хэлнэ.

Зүүн хойд Азийн орчин үе хэрхэн эхэлсэн бэ? Зүүн хойд Азийн орчин үе барууны түрэмгийлэгч орнуудын нөлөөнд хүч мөхөсдөн албадан 

хүчээр боомт нээснээр эхэлсэн. 1839 онд эхэлсэн хар тамхины 1-р дайн нь Англиас оруулж ирсэн хар тамхийг Чин улс хориглоход Англиас 

өдөөсөн дайн юм. 1842 онд Англи улс Зүүн Азийн гүрэн болох Чин улсыг ялж, Нанжиний гэрээг байгуулсан. Уг гэрээгээр Англи улс 

Гонконгийг салган авч, Гуанжоу, Шамон, Фүжоү, Нинбу, Шанхай гэсэн 5 газар боомт нээсэн. 1853 онд Америкийн адмирал Перригээр 

ахлуулсан тэнгисийн цэргүүд Японы одоогийн Юкускад Күрухүнэ(Хар усан онгоц гэсэн утгатай) гэгдэх цэргийн 4 усан онгоцыг авчирч, 

цэргийн хүчээр боомт нээсэн. Канагавагийн гэрээг 1845 оны 3 сарын 31-ний өдөр байгуулсны дараа одоогийн Шимуда хотыг байгуулж, 

Хакудатэ боомтыг энэ үед нээх болсноор 200-гаад жил үргэлжилсэн Японы гадаад худалдаа, гадаад харилцаанаас татгалзаж ирсэн хаалттай 

бодлого дуусгавар болсон. Боомт эхэлж нээгдсэн Хятад улс барууны хүчирхэг орнуудын тулааны талбар болсон бол Япон улс Мэйзийн 

хувьсгалаар барууны орчин үежсэн улсуудаас жишээ аван хөрөнгөтний үзлийг хөгжүүлэн цэрэг армийн хүчийг бэхжүүлэхэд хичээсэн. 

Ийнхүү хүчирхэгжсэн Япон улс 1910 онд Жусон улсыг эзэрхийлж, 1932 онд Манж улсыг байгуулан Хятадын газар нутаг, Зүүн өмнөд 

Ази, тэрчлэн Номхон далайн олон арлыг эзлэх болдог. Гэвч Номхон далайн дайнаар Япон ялагдал хүлээж, Америкийн нөлөөгөөр цэргийн 

хүч нь хязгаарлагдах болж эдийн засгийн хөгжилд илүү анхаарах ер бусын хэлбэрийн орчин цаг эхэлдэг. Японы ялагдлаар чөлөөлөгдсөн 

Солонгосын хойг 2 хуваагдсан ба Солонгос/Өмнөд Солонгос/ диктатур төрийн эрхээс орчин үеийн замналаар замнах болсон. Хятадад 

ч ялгаагүй соёлын хувьсгал дуусч, 1978 онд Дэн Шяо Пений удирдлага дор нээлттэй байдал, шинэчлэлийг эхлүүлж орчин үетэй хөл 

нийлүүлэх болсон.

Япон, Солонгос, Хятад ар араасаа 20-р зууныг орчин үеийн урсгалд өнгөрүүлсэн бөгөөд 21-р зуун гарахад хөгжингүйн замаар замнаж буй 

эдгээр 3 улс хэрхэн өөрчлөгдөв? Япон, Солонгос, Хятадын зүүн хэсгийн тэнгисийн эргийн орон нутгууд эдийн засгийн хувьд харилцан 

түшиглэх байдлаар хурдацтай хөгжсөн ч эдгээр 3 улсын төр засаг хооронд газар нутаг, түүхийн асуудлаас авахуулаад өөр бусад шийдвэрлэх 

асуудал их байна. Азийн хөгжлийн сан 2011 оны тайландаа Азийн ядуу буурай орнууд ч дундаж хэмжээний хөгжилтэй орнуудын эгнээнд 

орох ба 21-р зууны дунд үеэс Азийн зуун эхлэнэ гэж үзсэн байдаг. Гэвч Хятад, Солонгос, Япон 3 улсын газар нутгийн маргаан, түүхийн 

асуудлаас үүдэн харилцаа, хамтын ажиллагаа бус зөрчил сөргөлдөөний замаар замнах юм бол амаргүй замаар олдсон боломж завшааныг 

алдаж ч магадгүй юм. 

Үнэндээ 19, 20-р зууныг хайр найргүй хүч түрэмгийлэл, тасралтгүй хөгжил гэгч нэрээр хүн төрөлхтнийг сөргөлдүүлэн дайны зам руу 

хөтөлсөн орчин үе нь 21-р зуун гарснаар аажим аажмаар хүч нь саарч байна. Учир нь үндэстний төр(nation state) үүсэх, хүний оюуны 

туйлын шинж, шинжлэх ухаан, технологийн дэвшлээр хүн төрөлхтний соёл иргэншлийн хязгааргүй өсөн дэвшлийн мөрөөдөл байсан 

орчин үе гэгч зүйлийг түшиж тулах баганууд 21-р зуун гарснаар ганхаж байна. Нэгдүгээрт, үндэстний төр(nation state)-ийн захиран барих 
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хүч нь неолиберализм, олон улсын хөрөнгийн шилжилт, нийгмийн сүлжээний үйлчилгээ(SNS) зэрэг шинэ харилцаа холбооны хэрэгслээр 

сүлжээнд орсон иргэдийн нийгэм бүрэлдснээр саарч байна. Хоёрдугаарт, глобалчлал, чөлөөт худалдааны хэлэлцээр, визгүй зорчих зэрэг 

нөхцлийн үр дүнд үндэстний төр улсын хил зааг бодит байдалд арилж байна. Гуравдугаарт, шинжлэх ухаан, технологи хөгжиж байгаа 

хэдий ч байгаль орчны бохирдол, сүйдэл, дэлхийн дулаарал, 2045 он гэхэд хиймэл оюун ухаан(artificial intelligence) хүний оюун ухааныг 

давах магадлал зэргийн нөлөөгөөр хүний оюун ухаан, потенциальд итгэх байдал улам багасч байна. 

Үнэн хэрэгтээ, өсөлт рүү тэмүүлсэн орчин үеийн нийгэм Хятадын эдийн засгийн өсөлт 7 хувиар буурснаар аажим мөхөлд хүрч байна. 

Хүн төрөлхтөн сорилтод бэлдэж, оршин тогтнохоо эрэлхийлэх хэрэгтэй ба тэгэхийн тулд хамгийн чухал нь зохицол гэж бодож байна. 

Хүн ба байгалийн зохицол, өрнө дорны зохицол, цаашлаад хүн ба техникийн зохицол хүртэл бодоход хүрээд байна. Гэхдээ хий хоосон 

өсөлт, өрсөлдөөн рүү тэмүүлдэг байсан хүн яаж гэр бүл, хөрш айл, хөрш улсаа өөр шигээ хайрлах шинэ хүн болж төрж чадах вэ? Бодит 

байдалд зохицол нь аюул хямралд бэлэн байх арга юм. Цөмийн зэвсэг, пуужингаар зэвсэглэсэн улс орнууд тэмцлийн замаар явж, террорист 

бүлэглэлүүд улам л бүтцийн зохион байгуулалтад орж зэрлэгшин, байгаль орчин сүйдэж байгаа нь хүмүүсийн амьдралд заналхийлж, 

улмаар ирээдүйд хэзээ нэгэн цагт терминаторын дайтай робот хүн төрөлхтний соёл иргэншилд аюул учруулах цаг үе ойртож байна. Бид 

орчин үеийнхээ үндсэн шинжийг хаяж чадахгүй, эдийн засгийн өсөлтийн өрсөлдөөн рүү тэмүүлэхийг улсын зорилт болгосон чигтээ байх 

юм бол хүн мөд мөхөж ч магадгүй юм.

Зохицлын үеийг эхлүүлэх хэрэгтэй ба тэрхүү цаг үе эхэлж ч байна гэж үзэж болно. Нэгдүгээрт, хүн эд бараа, мэдээ мэдээллийг өргөн 

солилцож эхэлсэн. Википедиа(Wikipedia) сайтаас харахад хүмүүс хичнээн олон мэдээллийг ямар ч үнэ төлбөргүйгээр авч, солилцож байгаа 

нь илэрхий байна. Баян ядуугийн ялгаа дэлхийн хэмжээнд гарах болсноор хандивлах хөдөлгөөн бий болсон. Нууцлагдмал, захиран дарах 

байдалд оршин тогтнож байсан улсын эрх хүч, захирах байдалд Викиликс(Wikileaks) зэрэг хакер бүлэглэлүүд нөлөөлөх болж, ингэснээр 

улс орнуудын нууц ард түмэнд задарч хурдан түгж байдаг. Хоёрдугаарт, хамтын нийгэмлэг үүсч эхэлсэн. Фэйсбүүк, твиттер зэрэг кибер 

хамтын нйигэмлэг нь хүний амьдрал, нийгмийн санал бодлыг авах явцыг өөрчиж байна. Хот суурийн газрын хүмүүс хийж байсан ажил, 

амьдарч байсан газраа орхин олноор хөдөө тосгон руу очиж амьдрахыг мөрөөдөх болж, дэндүү завгүй амьдарснаас хоцрогдож хаягдсан 

тосгоныг дахин сэргээх байдал эхэлсэн. Гуравдугаарт, мэдээлэл харилцааны хөгжлөөр улс, бүс нутгийн хил заагийн хаагдмал байдал 

суларч алан хядлага, хүчирхийлэл зэрэг дайны шинжтэй гэмт хэрэг, байгаль орчин сүйтгэх зэрэг олон зүй бус үйлдлийн талаар дэлхий 

нийтийн хэмжээнд тэмцэх боломжтой орчныг бүрдүүлж байна. Дөрөвдүгээрт, зохицлын цаг үе нь соёл, соёл иргэншлийн цаг үе болох 

болно. Нэгэн цагт үл тоогдож байсан Зүүн Ази, Энэтхэг, Исламын соёл иргэншил дахин сэргэж хөгжиж байна. Эдгээр соёл иргэншил нь 

өрнийн соёл иргэншилтэй зохицон хөгжинө. Улсын эрх хүч, мөнгөний үнэ цэнэ, түүнчлэн эгоизм чухал байсан орчин үе мөхөж, төрөл 

бүрийн бүс, соёл иргэншлийн бүсээс дэлбээлэн гарах соёлын үе ирнэ. 

Энэ мэт дэлхийн хэмжээний өөрчлөлт хувьслын үеийг угтан Зүүн хойд Ази оюун ухаан, шинжлэх ухаан, технологид хэт итгэх, үндэстний 

төр улсаар дамжин өрсөлдөөнийг удирдан жолоодож байсан орчин үе, өөрөөр хэлбэл модернитиг дуусгаж, ямар маягаар зохицол нийцэлд 

хүрэх вэ? Юуны түрүүнд Зүүн хойд Азийн өөрийншил талаар таньж, мэдэж үзье.

Эхлээд Зүүн хойд Ази гэж байдаг уу гэж асуумаар байна. Одоогийн Хятад, Монгол, Солонгосын хойг, Японы бүлэг арал, Оросын Алс 

Дорнодыг хамарсан энэ бүсэд түүхэнд олон улс, гүрэн сэргэн мандах болон доройтон мөхөж байсан. Эдгээр улс гүрнүүд харилцан 

үйлчлэлээр бүрэлдүүлсэн дэг журам, тэрхүү дэг журмаар бий болсон хүрээг нийлүүлээд Зүүн хойд Ази гэх юм бол Зүүн хойд Ази түүхээр 

өөрчлөгдөх хил зааг ба өөрийншилийн бүтээгдэхүүн юм. Нөгөөтэйгүүр Зүүн хойд Ази нэгэн цагт оршин тогтнох бодит орон зай гэж болох 

ч үргэлж хил зааг, өөрийншилийн өөрчлөлт гэгч цаг үе, нийгмийн урсгалыг тусгах төсөөллийн хүрээ гэж хэлж болно. Тэгвэл энэ мэт бодит 

байдал, төсөөлөл хамтдаа оршин тогтнох орон зайг хэрхэн тодорхойлж, задлан шинжлэх судлах вэ? Бүсийн өөрийншлийг олж харах нь 

болж бүтэх зүйл үү? Үүнд олон талын зүйл байна. 
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Нэгдүгээрт, эх газрыг эзэлсэн Хятад төвт тогтолцоо юм. МЭӨ 11-р зуунд Баруун Чжоу улсын үеэс эхлэн 3000 жил хиртэй Зүүн Азийн 

ертөнцийг нэрлэж ирсэн энэ ойлголт нь Хятадын захирах стратеги бөгөөд жижиг хятад(sino china, little china) гэгдсэн Солонгосын хойгийн 

Жусон улсын үеийн хүмүүсийн голчлон хэрэглэж байсан төсөөллийн ертөнцийг үзэх үзэл ч гэдэг. Хятад улс хөрш зэргэлдээ улсуудыг шууд 

дарлах юмуу дам дарлаж ирсэн. Хятад хүчтэй байхдаа газар нутгаа өргөжин тэлэх санаатай байсан ч мөхөсдөн доройтохдоо зэргэлдээ 

үндэстнүүдэд төрөл бүрийн илбэн тохинуулах бодлого болон далуур үймүүлэх аргыг ашигладаг байсан. Солонгосын хойг, Японы бүлэг 

арал, түүнчлэн Вьетнам зэрэг Зүүн өмнөд Азийн орнууд Хятадын соёл иргэншлийг өөртөө шингээхдээ ч өөрийн үндэстний өөрийншилөө  

алдахгүй гэж хичээсэн бөгөөд Хятадаас ирэх дарамт, дотоодын үндсэрхэх үзлийг нийцүүлэх гэж хичээсэн.

Хоёрдугаарт, Чин улс ба Япон улсын дайнаас хойш 1945 он хүртэл тэнгисийн хүч байсан Япон төвт гүрний тогтолцоо юм. Хамгийн эхлээд 

Зүүн Азид орчин үежсэн Япон улс Солонгосын хойгоос эхлэн Манж, Хятад, Зүүн өмнөд Ази, түүнчлэн Номхон далайн арлыг хүртэл 

эзэмшлээ өргөтгөсөн. Японд гарсан Азийн гэх үзэл/Азианизм/ нь хамтдаа хөгжих агуу Азийн бүс гэгч уриан дор барууны империализмтай 

тулан Зүүн Ази өөрсдөө асуудлаа шийдвэрлэх эрхийг чухалчилсан ч үнэн хэрэгтээ Японы цэрэг арми төвт дарлах давхаргыг харуулсан 

газар нутгийн шунал, хүч түрэмгийлэл, оновчгүй шинжийн үр дүнд Зүүн Азийн эсэргүүцэл, Америктай хийсэн дайнаар нуран унасан. 

Энэ мэт эзэнт гүрний тогтолцоонд баруунтай сөргөлдөх Зүүн Азичуудын өөрийншил нь Их Зүүн Ази хэмээх уриа байгаад ч дотооддоо 

бий болж чадаагүй. 

Гуравдугаарт, 1945 оноос хойш одоог хүртэл Солонгос, Америк, Япон, Тайвань, Хойд Солонгос, Алс Дорнодоор хуваагдсан хуваагдмал 

тогтолцоо юм. Энэ мэт Зүүн Азийн хуваагдмал тогтцолцоо нь дэлхийн 1-р дайны гаргасан Европын эсрэг тэсрэгжсэн дайсагнах цэргийн 

холбоотны тогтолцоотой төстэй юм. Энэ мэт ухагдахуунд үндэслэсэн эсрэг тэсрэг тогтолцоо цэрэг армийн хүч чадлаар өрсөлдөхөд 

хүргэсэн. Салан тусгаарлахад гол үүрэг гүйцэтгэгч гэж хэлж болох Хятад, Америкийн сөргөлдөөн, өрсөлдөөнт байдал нь Солонгосын 

хойгийн хуваагдал, мөн Хятад ба Тайваны хуваагдал гэгч үндэстний хуваагдлын адил өнөөг хүртэл үргэлжилсээр байна. Салан тусгаарлалт, 

хуваагдмал байдал нь Зүүн Азийн бүсийн өөрийншлийг бий болгох боломжгүй байсан бөгөөд бүсийн улс хооронд хамтын ажиллагаа 

гэхээс илүүтэй үл итгэх, дайсагнах байдал үргэлжилсэн. 

Үүгээр Зүүн хойд Азийн бүсийг тогтолцоо, өөрийншлийн үүднээс тайлбарлалаа. Одоогийн Зүүн хойд Азийг харахад салан тусгаарлалтын 

сүүдэр хараахан хэвээр байгаа онцлогтой ч, нөгөө талаар дэлхийн хэмжээнд хүйтэн дайны тогтолцоо нуран унаж, даяаршлын давалгаанд 

энэхүү бүс ч олон өөр замыг эрэлхийлж байна. Зүүн хойд Азийн хуваагдмал байдал арилах юм бол Зүүн Азид ямар тогтолцоо, өөрийншил 

бий болох вэ?

Нэгдүгээрт, бүсийн тогтолцоо юм. Өнөө үед Зүүн хойд Азийг нэгэн бие даасан бүсийн хэмжээнд үзэх хандлага ихэсч байна. Зүүн хойд 

Азийг нэгэн бүс гэж авч үзэх нь үнэн хэрэгтээ Европын улсууд хэрхэн харилцаа сүлбээгээ өргөтгөж, Европын Холбоог байгуулж нэгэн 

бүс болгон хөгжүүлсэнтэй харьцуулагдана. Төлөөлөх жишээ бол ASEAN+3 юм. 1996 оноос Зүүн өмнөд Азийн улсуудын Холбоо ба Зүүн 

хойд Азийн Хятад, Өмнөд Солонгос, Япон 3 улсаас зохиодог дээд хэмжээний уулзалтаар эхэлж, аажим хөгжиж ирсэн энэ тогтолцоо 1997-

1998 оны Азийн санхүүгийн хямралаар дамжин олон улсын санхүүгийн зах зээлийн тогворгүй байдал, хамгаалалтын сан(hedge fund) гэгч 

хамтын дайсныг олж харснаар илүү үр дүнтэй бүсийн зөвлөл болон хөгжиж байна. Чианмай санаачлага(Chiang Mai Initiative) нь валют, 

санхүүгийн хямрал үүсэхээс сэргийлэхийн тулд 120 тэрбум долларын хамтын санг байгуулах валют солилцооны хэлэлцээрээр 2010 оны 

3 сарын 24-ний өдөр албан ёсоор эхэлсэн.

2000 оны 5 сарын 6-ны өдөр Тайландын Чианг Майд болсон ASEAN+3 Сангийн яамны сайд нарын хурлаар анх яригдсан учраас Чианг 

Май хэлэлцээр гэгдэх энэ хамтын ажиллагаа 2012 он гэхэд 240 тэрбум долларт яригдах болсон. Гэвч Хятад, Америк хоорондын ноёрхолын 

өрсөлдөөн, газар нутаг, түүхийг тойрсон Хятад, Япон, Өмнөд Солонгос, Японы зөрчил, үндсэрхэх үзэл даамжрах зэрэг нь Зүүн Ази 

Европын адил нэгэн бүс болж хөгжихөд саад тотгор болж ирсэн.
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Хоёрдугаарт, хамтын нийгэмлэгийн тогтолцоо юм. Европын хамтын нийгэмлэгийг илтгэх community нь латин хэлний адил гэсэн утгыг 

илтгэх communitas гэх үгнээс үүссэн. Энэ үгийг цусан төрөл, танилын холбоогоор хязгаарлагдсан хаалттай хамтын нийгэмлэг, нийтлэг 

сонирхол, үнэ цэнэ, зорилтоор бүрэлдсэн нээлттэй хамтын нийгэмлэг гэж хувааж үзэж болно. Хамтын нийгэмлэгийг бүрдүүлэгч дотоод, 

гадаад хүчин зүйл хамтын нийгэмлэгийн бүрэлдэхүүний жинхэнэ шинж, эв нэгдэлд нь нөлөөнд автаж, мөн нөлөөлж байдаг. Интернетийн 

хувьсгалаар газарзүй орон зайн хязгаар арилж, дэлхийн аль ч газраас хоорондоо холбогдож, нэг цул болон хөгжиж байгаа ч, урьдын адил 

үндэстэн, улс орны уламжлалт хамтын нийгэмлэгийг бодвол эвлэлдэн нэгдэх чадвар сул дутмаг байна.

Зүүн хойд Ази нийтлэг сонирхол, үнэ цэнэ, зорилтийн төлөөх хамтын нийгэмлэгийг бүрэлдүүлж чадахгүй юм бол ямар хамтын нийгэмлэг 

тохирох вэ? Мэдээж одоог хүртэл хамтын нийгэмлэг гэж хэлэхэд дэндүү олон саад бэрхшээлүүд байгаа ч бид үүнийг сайтар мэдэж байгаа 

тул тэрхүү саад болж буй хүчин зүйлүүдийг дахин давтан тайлбарлах хэрэггүй гэж бодож байна. Нэг жишээ дурдахад 2015 онд Японы 

Гадаад хэргийн яамны вэбсайтад Өмнөд Солонгосыг танилцуулахдаа “Япон улстай эрх чөлөө, ардчилал, зах зээлийн эдийн засгийн 

түвшний чухал хөрш улс” гэсэн ба эдгээрээс чухал хөрш гэснийг хожим “хамгийн чухал хөрш” гэж өөрчилсөн байдаг. Гэвч дээр дурдсан 

ASEAN+3 юмуу түр хугацаанд зогссон Өмнөд Солонгос, Хятад, Японы дээд хэмжээний уулзалт ч тэр Зүүн хойд Азийн түүхийг харахад 

бүсийн хөрш зэргэлдээ байдал, түүхийн харилцааны олон шинж зэргээс харахад хамтын нийгэмлэгийг бүрэлдүүлэх боломж үргэлж 

нээлттэй байна. 

Европын Холбоо нь дагуул орнуудаас бүрдсэн коммунист тогтолцооны хүрээнийхний гадаад аюул занал ба Дэлхийн 2-р дайны дараагаар 

Америк, ЗХУ-ыг бодвол буурсан Европын нэр хүндийг эв нэгдлээр дээшлүүлэх гэсэн Европ хүний дотоод хүсэлтэй нийлж бүрэлдсэн 

улс хоорондын хэлэлцээний бүтээгдэхүүн юм. Мэдээж улс төр эдийн засаг, нийгэм соёл, шашны адил төстэй шинж ч тэдгээрийг нэгдэхэд 

нөлөөлсөн. Цаашилбал Зүүн Азийн хүчирхэг 2 улс болох Япон, Хятадын харилцаанд ч байхгүй, дайсагнагч улс байсан Герман Францийн 

эвлэрэл нь Зүүн Азийн хүчирхэг 2 улс болох Япон, Хятадын харилцаанд ч байхгүй Европыг нэгтгэхэд гол үүрэгтэй байсан. 

Бүсийн орнуудын хөрш зэргэлдээ орших шинж ба түүхэн харилцааны олон талт шинжтэй Зүүн хойд Азийн улсууд ямар маягаар эвлэрэн 

Европтой төстэй бүс эсхүл хамтын нийгэмлэгийг бий болгох вэ? 

Бүс гэгч ухагдахуун одоогийн Зүүн хойд Азийг тайлбарлахад нэгэн ашигтай хүрээ боловч үндэстний төртэй тэр тусмаа газар нутаг 

хэмээх ухагдахуун чухалчлагдах бүс гэгч ойлголтыг үзэхэд энэ бүсэд амьдарч байгаа хүмүүс ба тэдгээрийн төрөл бүрийн олон давхаргын 

амьдралыг үл тоомсорлох хүч түрэмгийллийн үр дүн гэж үзэж болно. Эндээс хүч түрэмгийлэл гэдэг нь улс хоорондын уламжлал болгон 

ашигласан дайн, дарлал төдийгүй, хэвлэл мэдээлэл интернетэд гардаг хүч түрэмгийллийн шинжтэй үг хэлний үйлдлийг ч хамарна. 

Би Зүүн хойд Азийг харамсал гэмшил, уур хилэнгийн хамтын нийгэмлэг(Community of Regret and Resentment)-ээс өрөвдөн нигүүлсэлийн 

нийгэмлэг болон өөрчлөгчдөх ёстой гэж бодож байна. Улс хооронд тохиролцож бүсийн байдал нааштайгаар шийдэгдэвч ард иргэд, улс 

орнуудын төрөл бүрийн хүчнүүд хооронд эвлэрэл байхгүй бол хамтын нийгэмлэгийг бүрэлдүүлэх боломжгүй. Өрөвдөн нигүүлсэх сэтгэл 

нь Минзийн сургаалаар дөрвөн сайхны нэг бөгөөд хүн өөртөө дөрвөн сайхан чанарыг тэгш бүрдүүлсэн байх ёстой, тэдгээрийн хамгийн 

чухал нь өрөвдөн нигүүлсэх юм. 

Тэгвэл ямар нөхцөлд өрөвдөн хайрлах хамтын нийгэмлэгийг бий болгох вэ? Нэгдүгээрт, Зүүн хойд Азийн олон улсын асуудлыг үндэстний 

төрт улсийн хэмжээнд  үзэх байдлаас гарах хэрэгтэй. Солонгос, Хятад, Япон улс дотоодын төрөл бүрийн бүлэглэл бүрдсэн хамтын нэгдэл 

бөгөөд энэ нь төрт хамтын нэгдэл байх ч  тэрхүү төрийг бүрэлдүүлж буй олон төрлийн бүлэглэлүүдийг үл тоомсорлох байдал нь үндэстний 

үзэлд баригдан бодит байдлыг үл тоомсорлоход чиглэх бодлого руу явдаг талтай. Улсын дотоодод үндэстний сэтгэл зүйг хөндөж тэмцэлдэх 

байдлыг дэврээх гэдэг хүчнүүд байдаг бол нөгөөтэйгүүр үргэлж эвлэрэл энхтайвныг эрмэлзэх хүчнүүд ч байдаг. Энэ мэт эвлэрэл энхтайван 

руу тэмүүлэх хүчнүүдийг бид өрөвдөн хайрлах сэтгэл төрдөг. Хоёрдугаарт, тэмцэлдэх байдлыг бий болгох хүчнүүдийг ч өрөвдөм гэж  

гэж үзэж болно. Тэдгээрийн тэмцэлдэх шалтгаан нь ихэнх тохиолдолд ямар ч байдалд өөрсдийнх нь үйлдэл өөрсдийн ашигт нийцнэ 
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гэж боддогт байгаа юм. Гэвч хүмүүс, хүмүүсийн бүлэглэл тэдгээрийн хийж байгаа үйлдэл үнэхээр урт хугацаанд ашигт нийцэх эсэхийг 

ойлгон тунгаах чадваргүй бөгөөд үнэндээ хүмүүс түүнчлэн төр хоорондоо түшилцэн харилцан орших маягаар амьдрал, хөгжил дэвшлийг 

эрэлхийлж ирсэн нь илүү хүчтэй юм. Өөрөөр хэлбэл Хятадын эдийн засгийн үсрэнгүй өсөлт нь Солонгос, Япон хамтдаа тэрхүү өсөлтөөс 

алдаа оноог олж харахад хүргэсэн. Түүнээс өмнө Япон өндөр хөгжлөөрөө гайхагдах үедээ Хятад, Солонгосын хамгийн том хөгжлийн 

албан ёсны тусламж үзүүлэгч орон байсан. Эцэст нь одоо гарч буй түүх, газар нутгийн маргаан нь Хятад, Солонгос, Япон хамтдаа туулж 

ирсэн өнгөрсөн үеийн түүх, туршлагыг мартагнахад хүргэж байна. Хятад, Солонгос, Япон улс зөвхөн өөрт хэрэгтэйгээ санаад бусдыг нь 

мартсан. 

Энэ мэт асуудлыг давж шинээр арга замыг төлөвлье гэвэл 3 зүйлийг асуулт тавьж түүнд хариулдаг Оросын агуу их зохиолч Толстойн 

“Хүн юугаар амьдардаг вэ?” зохиол тусална. Нэгдүгээр асуулт бол “Хүний дотор юу байдаг вэ?” бөгөөд Толстой хичнээн аминч хувиа 

хичээсэн, хурц ширүүн ааштай хүн ч бай дотоод сэтгэлд нь бурхан шиг бусдыг өрөвдөн нигүүлсэх сэтгэл байдаг(хүний дотор бурхан 

ч байна буг ч байна, гол нь орчин чухал) ба энэ сэтгэл гарах нөхцөл байдлыг төрүүлэх нь чухал гэж үзсэн. Хоёрдугаар асуулт нь “Хүнд 

зөвшөөрөгдөөгүй зүйл юу вэ? бөгөөд үүнд “Хүн өөрийн биед юу хэрэгтэйг мэдэх мэдлэг”-ийг өгөөгүй гэж үзсэн байдаг. Өөрөөр хэлбэл 

хүн өөрийн үйлдэлийн үр дүнг урьдчилан тааварлаж мэдэхийн аргагүй бөгөөд өөрийн төвт үзэл бодол, өөрийн санааг тулгах занг хаяж 

даруу төлөв байх хэрэгтэй гэж үздэг. Дараагийн 3-р асуулт нь “Хүн юугаар амьдардаг вэ?” асуултад Толстой хүн зөвхөн өөрийгөө бодож 

амьдрах оршихуй биш бусдынхаа дэмээр амьдардаг гэж үзсэн.

Үүнийг Зүүн хойд Азийн улс хоорондын асуудалтай холбож үзвэл, Нэгдүгээрт хичнээн хүчээр түрэмгийлэгч, ёс суртахуунгүй улс ч 

байсан нөхцөл байдал өөрчлөгдөхөд хүмүүнлэг, хамтач улс болон өөрчлөгдөнө гэсэн үг юм. Эцэст нь нэг талаар хүч түрэмгийлсэн, ёс 

суртахуунгүй улс шиг харагдавч тэр шинж хандлагаа дарж дотоод гүнд орших хүмүүнлэг, хамтач шинжийг нь гаргахад нь хөрш зэргэлдээ 

улсууд нөлөөлөх хэрэгтэй бөгөөд юуны түрүүнд аль нэг улс нь үлгэр жишээ үзүүлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, улсынхаа ашгийн төлөө гэх 

хүч түрэмгийлэгч ёс суртахуунгүй улсууд үйлдлээ хянаж, тэрхүү үйлдэл нь улсаа гэх жинхэнэ хэрэг биш байх магадлал өндөр гэдгийг 

харж, ухаарах хэрэгтэй. Гуравдугаарт, улс дангаар орших бус өөр улс орнуудтай харилцаа сүлжээн дунд харилцан ашигтай оршдог. Одоо 

улс төр, цэргийн тэмцлийн шинжтэй улсуудын бодит байдлыг харсан ч эдийн засаг, нийгэм, соёлын төрөл бүрийн харилцаа, хамтын 

ажиллагааг явуулж байна.

Энэ гурван зүйлийг ухаарч ойлгох юм бол бид өрөвдөн нигүүлсэх сэтгэлээр хөрш улсуудаа харах бус уу ? Хятад, Солонгос, Япон хичнээн 

улс төрийн хувьд зөрчилдөвч үнэн хэрэгтээ харилцан нэг нэгнээ түшилцэж ирсэн нь их. Энэ маягаар нэг нэгнээ ухаарч ойлгох юм бол 

өрөвдөн нигүүлсэх хамтын нийгэмлэгийг бий болгож чадна. Хятад, Солонгос, Японы хоорнд олон давхаргын харилцаа, хамтын ажиллагаа 

явуулах боломжтой бөгөөд одоогийн байдалд гарсан түүх, газар нутгийн маргааныг улс хооронд, мөн ард иргэдийн хоорондын харилцан 

үйлчлэлийн нэг хэсэг гэх нийтлэг ойлголтыг бүрдүүлж чадна.

Одоо Хятад Солонгосын харилцаанд асуудал байгаа ч онцын том асуудал алга. Ялангуяа Гугурё улсын түүх Солонгос үндэстний улс уу 

эсхүл Хятадын үндэстний цөөнхийнх үү гэдгийг тойрсон 2004 оны маргаан ч Солонгос, Хятадын Гадаад харилцааны яамны дэд сайд 

нарын хооронд амаар ойлголцож, хоёр орны төр засгийн холбогдох хүмүүс асуудлыг засч, цаашид хөндөхгүй байхаар тохиролцсон.  

Түүхийн асуудлаас үүдэн хоёр улсын харилцаа, ард иргэдийн сэтгэлийг сэвтээхгүйг ухамсарлан Хятадын талтай эрдэм шинжилгээний 

идэвхтэй харилцааг явуулан түүхийн салбарт харилцан ойлголцлыг өргөжүүлэхээр тохиролцсон. Гэвч түүх, соёлын дийлэнх хэсгийг 

солилцох хөрш улсын хувьд Ганнэн Тану фестивалийг 2005 онд ЮНЕСКО-гийн биет бус соёлын өвд албан ёсоро бүртгүүлснээс үүдээд 

хятад хүмүүсийн дургүйцэл хэзээд ч гарч болох юм. Үнэн хэрэгтээ Тану наадам(Билгийн тооллоор 5 сарын 5-ны өдрийг ханш нээх буюу 

урин цаг ирж, өвс ногоо соёолох ба ургац арвин байхыг бэлгэддэг) наадам нь Зүүн Азид өөр өөр хэлбэрээр хөгжсөн ч, Хятад, Солонгосын 

хувьд нийтлэг нэг соёлын өв гэж үзэх нь зүйтэй байхыг үгүйсгэхгүй юм(Хятадад Тану наадамтай төстэй Тан Ян Жол гэж байдаг)
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Гол асуудал нь Солонгос-Япон, Хятад,-Японы сөргөлдөөн бөгөөд түүх, газар нутгийн маргаантай асуудлаас үүдэн хоёр улсын ард 

иргэдийн сэтгэл ч сэвтсэн байна. Одоог хүртэл Хятад-Японы хооронд Сенкакү(Хятадаар Дяу Видао) арлыг тойрсон эзэмшлийн маргаан 

үргэлжилж ирсэн бөгөөд ялангуяа 2010 онд эдийн засгийнхаа хэмжээгээр Японы өмнө гишгэсэн Хятад улсыг Япончууд таатай хүлээж 

аваагүй нь мэдээж. Японд суурьшсан солонгос үндэстнийг үзэн ядах эсэргүүцлийн хөдөлгөөнийг толгойлдог “Солонгосчуудыг Японд 

удаан хугацаагаар амьдрах тусгай эрхийг эсэргүүцэх иргэдийн хөдөлгөөн”-ий тэргүүлэгч Сакүрай Макотогийн бичсэн “Солонгосыг ихэд 

үзэн ядах үе” хэмээх ном 200.000 ширхэгээс илүү борлогдож 2014 оны 9-10 сард Амазон Японы сайтад хамгийн их борлуулалттай номоор 

шалгарах зэргээр Японд Солонгосчуудыг зэвүүцэх явдал гарах болж, номын дэлгүүрт хоол, турах тухай номын адилаар хурдан борлогдож 

байв. 

Ийм гашуун үнэнийг үгүйсгэхгүй, үнэн хэрэгтээ хоёр тал харилцан нэг нэгнээ өрөвдөн нигүүлсэх хангалттай шалтгаан бий. Хятад, Солонгос 

улс 1968 онд Баруун Германыг ардаа орхин дэлхийд эдийн засгийн хэмжээгээр 2-рт орох болсон Япон улс 42 жилийн дараа тэрхүү байраа 

Хятадад тавьж өгснөөс үүдсэн цочирдолыг бодоход Японыг өрөвдөх сэтгэл төрнө. Түүхийн хуудсыг сөхөхөд хэдий Япон улс Солонгосын 

хойгийг колоничолж, Манж улсыг байгуулан, олон хятад хүний эрхийг зөрчсөн хэдий ч Япон улс Номхон далайд эхлүүлсэн дайнд ялагдал 

хүлээсэн. Мөн Хирошима Нагасакид хаясан цөмийн бөмбөгний хор хөнөөлд автаж Потсдамын мэдэгдлээр Японы эзэмшилд байсан 

Дайоюу ба бусад жижиг арлыг Хятадын харьяалалд буцааж өгснөөр бүрэн эрхээ алдаж, Өмнөд Солонгос, Америкийн цэргийн нэгдсэн 

командийн захиргаан дор үнэн хэрэгтээ Америкийн колонид орох болдог. Өөрийн улсын иргэдийн хүчээр үндсэн хуулиа ч батлах эрхгүй, 

1946 онд Өмнөд Солонгос, Америкийн цэргийн нэгдсэн командийн нөлөөнд Үндсэн хууль шинэчлэх заавар болон улсаа шинээр Япон улс 

гэж нэрлэхээ зарласан ба шинээр Энхтайвны үндсэн хуулийг 1946 онд зарласан. Өргөн танигдсанчлан Үндсэн хуулийн 9-р зүйлд “Дайныг 

орхих, цэрэг армийн хүчээ зузаатгахгүй, дайтахгүй” гэж заасан байдаг. Япон улс 1952 онд Сан Франциско хотод АНУ-тай энхийн гэрээ 

байгуулснаар бүрэн эрхээ сэргээсэн ч урьдын адил Америкийн нөлөөнд байна. Абэйн засгийн газар консерватив үзлийн замаар явж буйн 

нэг шалтгаан нь Америкийн нөлөөнөөс гарч цэрэг армийн хүчтэй жирийн улс болох чин хүсэлтэй байгаа нь илэрхийгээс харахад 20-р 

зуунд Японы туулж ирсэн түүхийг харахад өрөвдөн нигүүлсэх хангалттай үндэс байна.

Япон ч  Солонгос, Хятадыг үзэн ядах бус өрөвдөн нигүүлсэх хэрэгтэй. 19-р зууны сүүлээр орчин үежилтэд хамгийн хурдан амжилт олсон 

Япон улс Азийг Зүүн Азийнх, Зүүн Азийн хүмүүсийн төлөөх бүс болгоно гэж тунхагласан ч түүний үр дүн нь хүний амь насыг хохирооосон 

дайнч хэрцгий гэмт хэрэг байсан. Солонгосын хойг, Хятадын нэг хэсэг Японы эзэмшилд байсан гэдэг нь чухал биш. Японы орчин үеийг 

соёл иргэншлийн дэвшлээр магтан дуулсан Япончууд Солонгос, Хятадуудыг соёлжоогүй зэрлэг бүдүүлэг үндэстэн мэтээр дорд үзэж 

захирсан. Дайн дууссаны дараа ч 1965 онд дипломат харилцаат улс болсны дараа Япон улс Солонгосыг коммунизмын эсрэг фронт8 

түүнчлэн хямд ажиллах хүч нийүүлэгчийн хувьд эдийн засаг, цэрэг армийн шаардлагыг бүхэлд нь хангасан доод түвшний түншлэгч гэж 

үзсэн ба Солонгосын дарангуйллын засгийн эрхийн дор олон хөдөлмөрчид орчин үежилтийн төлөөх золиос болсон. Хятадын нээлттэй 

байдлын дараагаар Хятадад хөл тавьсан Японы компаниуд хямд хөдөлмөрлөх хүчийг ашиглан эд хөрөнгөө хуримтлуулсан. 100 жил 

гаруйн улс төр эдийн засгийн харилцааны бүтцийн тэнцвэргүй байдлын ул мөр Японд амьдрагч солонгос үндэстнүүдийг ялган гадуурхах 

байдлаар дамжин 21-р зуунд ч үлдсэн байна.

Магадгүй Японы хөгжилд цоцрол авснаар Хятад, Солонгос 20-р зууны сүүлээр хөгжиж эхэлсэн байх. Одоо Японы сайрхан магтдаг эд 

материаллаг баялаг нь мэдээж япончуудын чадвар, хичээл зүтгэлээр бий болсон тал бий ч Солонгосын хойг, Хятадын эх газрыг захирангаа 

хүчээр булаан авсан тал ч бий. Япончуудын хувьд Хятад, Солонгос улс гайхмаар хөгжсөн ч хараахан туулах зам нь хол дэлхийн хамгийн 

том хөгжиж буй улс болох Хятад, тэрчлэн нэгэн цагт Японы түрэмгийлэлд байсан Солонгосын  хойг хуваагдаж, тэнгэрийн шийтгэл юм 

шиг 70 гаруй тусгаарлагдан амьдарч байгаа солонгосчуудыг өрөвдөн нигүүлсэх хангалттай шалтгаан байна. 

Тиймээс миний хэлж буй өрөвдөн нигүүлсэх сэтгэл нь аль нэг улсын нийтлэг сэтгэлийн илэрхийлэл бус хөрш зэргэлдээ улсуудын хувь түүх 
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соёлын зохих хэсгийг харилцан хуваалцаж ирсэн Хятад, Солонгос, Японы хооронд заавал байх харилцан үйлдлийн хэм хэмжүүр, байдал 

юм. Дахин хэлэхэд Солонос, Япон, Хятадын харилцан өрөвдөн нигүүлсэх хамтын нийгэмлэг эхэлж бий болох хэрэгтэй. Тогтолцооны 

хувьд цэгцэрсэн юм шиг байсан Хятад, Солонгос, Японы дээд хэмжээний уулзалт нь Сенкакү арлыг тойрсон маргааны улмаас 2012 оноос 

хойш зохиогдохгүй байгаачлан энэхүү өрөвдөн нигүүлсэх хамтын нийгэмлэг бий болохгүй бол дээрх 3 улсын хооронд тогтвортой хамтын 

ажиллагаа явагдана гэдэгт найдаад хэрэггүй. Эцэст нь тогтолцооноос илүүтэй сонголттой төсөөлөл, ой тойны гаж эргүүлгэнд баригдсан 

байгаа Хятад, Солонгос, Япон улс нэг нэгнээ харах байдал, тэрчлэн үйлдэлээ засах хэрэгтэй.

Үндэстний төрт хязгааргүй өрсөлдөөний цаг үе одоо төгсгөл болж байна гэж би дээр дурдсан. Ардчилсан улс эсхүл захиран дарангуйлах 

улс гэгч улс төрийн тогтолцоотой хамааралгүйгээр зөрчил сөргөлдөөнийг дэврээдэг улс төрийн бүлэгт ард түмэн цөхөрч итгэл алдрах 

байдал дэлхийн хэмжээнд нэмэгдэж байна. Хямд үнэ цэнэгүй үндсэрхэх үзлээ орхин хөрш зэргэлдээ улсуудын хооронд хамтын ашигийг 

эрэлхийлж, хамтын орон зайг бий болгох нь юу юунаас илүү чухал байна. 

2015 оны 4 сард Токиод болсон Хятад, Солонгос, Япон 3 улсын Аялал жуулчлалын яамдын сайд нарын хурал ач холбогдолтой байсан. 

2014 онд 2000 харуй хүний харилцааг 2020 он хүртэл 3000-д хүргэх төлөвлөгөөг багтаасан 3 улсын аялал жуулчлалын харилцааны шинэ 

үеийг нээх агуулга бүхий хамтарсан мэдэгдэл гаргасан. Мөн 2018 оны Пёнчаны өвлийн олимп, 2020 оны Токиогийн зуны олимпийг угтан 

эдгээр 3 улс Зүүн Азийн бүсэд аялал жуулчлалын бүсийг шинээр байгуулах ‘Visit East Asia’ хамтын кампанит ажлыг явуулахаар болсон.

Цаашлаад Орос, Монгол улс Зүүн хойд Азийн улсын хувьд энэ бүсийн асуудлыг шийдвэрлэж, хамтын нийгэмлэгийг бүрэлдүүлэхийн 

төлөөх хичээл зүтгэлээ бэхжүүлж байна. Орос, Монгол улс Хойд Солонгостой дипломат харилцаатай улсууд юм. Орос улс Хойд Солонгосын 

цөмийн зэвсэгтэй холбогдуулан 6 талт хэлэлцээрийн гишүүний хувьд Зүүн хойд Азийн аюулгүй байдлын хамтын ажиллагааны тогтолцоог 

бий болгохын төлөө хүчин чармайж ирсэн бөгөөд Монгол улс ч сүүлийн үед Хойд Солонгостой хамтын ажиллагааг бэхжүүлж ирсэн. 

Гэхдээ Орос улс Япон улстай өмнөд Курилын аралыг тойрсон маргаантай байгаа бөгөөд энэ нь хоёр улсын энхийн хэлэлцээр байгуулахад 

саад тотгор болж байна.

Минз “Хүн амжилтад хүрэхэд тэнгэрээс заяасан боломж, газрын ашгаас илүү эв эе илүү чухал” гэсэн байдаг. Эцэст нь хүний дотор орших 

өрөвдөн нигүүлсэх сэтгэл, өөрөөр хэлбэл, худагт хүүхэд унахад хэн ч өөрийн эрсдэлийг үл тоон хүүхдийг аврах тийм л сэтгэлтэй байх 

нь эвлэрэлд хүргэх зам юм. Бид сөргөлдөн дайсагнаж байх хооронд олон ашиг, шударга ёс, үнэ цэнэ хаягдаж байдаг гэдгийг ухаарснаар 

бидний хооронд тогтсон тэрхүү сөрөг харилцааг өөрчилж чадна. Эцэст нь Минз ба Толстойн сургаалийг нэгтгэн дүгнэхэд дайсагнаж ирсэн 

бид сэтгэлийн гүнээсээ өрөвдөн нигүүлсэх чанараа гаргаж, харилцан нэг нэгэндээ түшиглэн харилцаагаа өргөжүүлэн тэлэх нь жинхэнэ 

сайхан хэрэг юм. Энэ нь Хятад, Солонгос, Японы явах зам бөгөөд зохицлын цаг үе өөрөөр хэлбэл эв нэгдлийг бий болгох арга юм.
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Гишүүн орон нутгуудын илтгэл
○ БНХАУ

- Ниншягийн Хотон үндэстний ӨЗО(Инчүан хотын хамтын ажиллагааны шинэ боломж)

- Шаньдун муж(Холбооны Далай загасны аж үйлдвэрийн хорооны хурлын зар)

○ Япон улс

- Тояама муж(Байгаль орчны хорооны үйл ажиллагааны тайлан)

○ БНСУ

- Дэгү хот(Дэгү хотын эмчилгээний цогцолбор дүүргийн танилцуулга)

- Дэжон хот (Дэлхийн шинжлэх ухаанч хотуудын Холбооны танилцуулга)

- Чүнчонбүг муж(Гэйсан 2015- Дэлхийн органик газар тариалангийн экспо)

- Жолланам муж(Олон улсын газар тариалангийн үзэсгэлэн 2015, Дамяан 2015- Хулс модны 

үзэсгэлэн)

- Кёнсанбүг муж(Холбооны Эдийн засаг, хүмүүнлэгийн хорооны 11-р хурал)

- Кёнсанбүг муж(Мүнгён 2015-Дэлхийн цэргийн спортын тэмцээн)

- Кёнсанбүг муж(Торгоны зам-Кёнжү 2015)

○ Монгол улс

- Өмнөговь аймаг(Өмнөговь аймгийн хамтын ажиллагааны давуу талыг онцлох нь)

- Улаанбаатар хот(Улаанбаатар хотын танилцуулга)

○ ОХУ

- Иркутск муж(Холбооны Ажлын хорооны 10-р хурал)

- Сахагийн БНУ(Холбооны Биеийн тамирын хорооны арга хэмжээ)



Инчүан хотын хамтын ажиллагааны шинэ боломж
БНХАУ-ын Ниншягийн Хотон үндэстний ӨЗО

Хятадын баруун хэсэгт орших Ниншягийн Хотон үндэстний ӨЗО нь Хятадын 5 ӨЗО-ы нэг бөгөөд цор ганц хотон үндэстний нутаг юм. 

Тус орны газар нутгийн хэмжээ 664.000㎢ бөгөөд 6.610.000 хүн амтай тэдгээрийн 36% нь хотон үндэстэн. Засаг захиргааны хуьд 5 хоттой 

бөгөөд төв хот нь Инчүан. 

Инчүан хотын онцлог

Хятадын эх газарыг хөндөлсөн орших Инчүан хот 3 дүүрэг, 2 сумтай. Хотын газар нутаг 9025.38㎢, нийт 3.090.000, газар нутгийн хэмжээ 

185㎢ болно. Өнө эртний түүхт Инчүан хотод 30.000 жилийн өмнө хуучин чулуун зэвсгийн үеэс хүн төрөлхтөн оршин суурьшиж эхэлсэн 

бөгөөд МЭӨ 112 онд хот байгуулагдаж, 1038 онд Шишягийн хаант улс байгуулагдснаас хойш 189 жилийн турш нийслэл болж нь ирсний 

хувьд Хятадын түүх соёлын 124 хотын нэг юм.

Хөгжих давуу нөхцөл боломж

• Зам тээвэр

Хятадын баруун хойд, зүүн хойд бүс цаашлаад Төв Ази, Ойрхи Дорнодыг холбох гол зангилаа бөгөөд Инчүанаар дайран Арабын улс руу 

нисэх нь Бээжин, Шанхай, Гуанжоү хотуудаар дамжин өнгөрснөөс 20% хямд тусдаг ба нислэгийн цагийг ч 5 цагаар хэмнэдэг. Инчүан хот 

Хятадын баруун хойд бүсийн ачаа тээвэр, жуулчдын дамжин өнгөрөх гол цэг юм.

• Нөөц баялаг

Хятадын дулааны цахилгаан станцийн цахилгаан нийлүүлэлтийн гол бааз хийгээд Инчүан-Вирин-Ордосыг холбох эрчим хүчний алтан 

гурвалжин нь Хятадын нийт эрчим хүчний нөөцийн 47.2%-ийг эзэлдэг. Ниндуны эрчим хүч химийн аж үйлдвэрийн цогцолбор нь 

Хятадын 100 сая тонноос дээш их хэмжээгээр нүүрс үйлдвэрлэдэг 14 газрын нэг бөгөөд тооцоологдсон нүүрсний нөөц 38.6 тэрбум 

тонн болно. Салхины хүч, нарны гэрэл ихтэй бөгөөд 56.13 тэрбум kwh цахилгаан үйлдвэрлэж байна. Хятадад 1 хүнд ногдох цахилгаан 

үйлдвэрлэлийн хэмжээгээр тэргүүлдэг. 

• Байгаль , уур амьсгалын таатай нөхцөл

Эртнээс тус хот цагаачдын хот гэдгээр алдартай. Нээлттэй, бусдыг хүлээж авах чадвартай байдал нь Инчүан хотыг өөр үндэс гарал, 

шашинтай хүмүүс нэг дор эв найртай орших нөхцөл болсон. Гол мөрөн, нуурын эзлэх талбай 53100 га бөгөөд агаарын чанараар том, 

дунд хэмжээний 74 хотоос 10-рт ордог. Мөн захиргааны шилдэг системтэй, Хятадын бусад орон нутаг дундаас “Захиргааны зөвшөөрөл, 

үйлчилгээний газар”-ыг байгуулснаар анхдагч юм. Энэ нь 25 хэлтэс, тасгийн 153 төрөл зүйлд зэвөшөөрлийг 1 цэгийн үйлчилгээгээр 

олгодогын хувьд Хятадад уг үйлчилгээгээр жишиг хот болсон.
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• Дэд бүтэц

Инчүан хотын ДНБ-ий хэмжээ Ниншя орны тал хувийг эзэлдэг. Аж үйлдвэрийн хурдацтай хөгжиж, эрчим хүч, хими үйлдвэрлэл, 

байгальд ээлтэй даавуу үйлдвэрлэл, тоног төхөөрөмж, шинэлэг материал үйлдвэрлэл төвлөрсөн. Газар тариалангийн тогтвортой 

хөгжлийг дагаад тасалгааны цэцэрлэгжүүлэлт, тарималжуулалт, органик будаа, экспортын ногоо тариалалтын салбарыг түлхүү 

хөгжүүлж байна. Үйлчилгээний салбар ч хөгжиж буй бөгөөд уламжлалт худалдаанаас бизнес, ачаа тээвэрлэлт, банк санхүү, соёл, аялал 

жуулчлалын салбар ид хөгжиж байна. Ачаа бараа тээвэрлэлтийн сүлжээ, компьютер тоглоом, анимаци зэрэгтэй холбогдох софтвэйр, 

агаарын тээврийн салбар ч хурдацтай хөгжиж байна” “Байр сууц, худалдан авалт, амралт, боловсролыг Инчүанаас” гэсэн уриан дор 

хөрш зэргэлдээ бүсийн 20 сая хүн амтын татах болно. 

• Хөгжих дээд зэргийн боломж

Инчүан хот Хятадын баруун бүсийг хөгжүүлэх, “Торгоны замын төсөл”, Ниншягийн эх газрын нээлттэй эдийн засгийн жишиг дүүрэг, 

Шар мөрний эргийн ай савын хотын бүсийг хөгжүүлэх зэрэг бодлого, стратегийн гол газар юм. Хятад-Арабын эдийн засаг, худалдааны 

форумыг 3 удаа амжилттай зохиосон бөгөөд Хятад-Арабын анхдугаар үзэсгэлэнг зохисоноос хойш тогтмол зохиох болж өнгөрсөн 

хугацаанд 120 гаруй улс, орон нутгийн 5000 гаруй компанитай хамтын ажиллагаа тогтоож, Йордан зэрэг 10 гаруй улс, орон нутагтай 

халал хүнсний чанарын баталгааны системийг байгуулж, Арабын Эмират, Египет зэрэг 6 улсад худалдаа, үйлчилгээний төв нээсэн. 

Вэйхай боомт дахь төв бизнесийн дүүрэг, Инчүаны голын эргийн Шинжи дүүрэг, Инчүаны гаалын татваргүй бүс, Нисэх буудлын эдийн 

засгийн бүс зэргийг байгуулан нээлттэй шинэ байдал, хөгжил рүү тэмүүлж байна. Түүнээс гадан Инчүаны эдийн засаг, технологийн 

хөгжлийн бүс, Ниншягийн байгальд ээлтэй даавуу үйлдвэрлэлийн хүрээлэн, Инчүаны шинжлэх ухаан технологийн хүрээлэн зэрэг аж 

үйлдвэрийн цогцолбороор дамжуулан смарт, клауд компьютинг, цахим худалдаа, банк санхүү, эрүүл мэнд амралт сувилал зэрэг салбарыг 

шинээр өхгжиүүлэн Инчүан хотыг бүхэлд нь шинэчлэх болно.

Холбооны гишүүд нөхөд өө, Инчүан хот өдрөөс өдөрт хөгжиж буй, хөрөнгө оруулалт хийхэд таатай нөхцөл бүрдсэн газар юм. Гадаадын 

компаниуд олноор Инчүан хотод айлчилж, хөрөнгө оруулалт амжилттай хийж, бизнес нь өөдлөн дэвжихийг хүсье. Эцэст нь та бүхэнд 

эрүүл энх, аз жаргалыг хүсэн ерөөе. 

NEAR Холбооны гадаад харилцааны мэргэжилтнүүдийн хурал 2015  35 



NEAR Холбооны Далай загасны аж үйлдвэрийн 
хорооны арга хэмжээ 

БНХАУ-ын Шаньдун муж

1. Арга хэмжээний нэр
“Далайн хүнсний төв”танилцуулах уулзалт, хурал

2. Үндэслэл
Холбооны Далай загасны аж үйлдвэрийн хорооны үүргийг нэмэгдүүлж, далайн технологи, эдийн засгийн мэдээлэл харилцаа, Зүүн хойд 
Азийн бүсийн орон нутаг болон дэлхийн улс орнуудтай далайн эдийн засгийн хөгжлийг эрчимжүүлэхийн тулд нэн ялангуяа далайн шинэ аж 
үйлдвэрийн хөгжлийн салбараас бодлого, эдийн засаг, технологийн харилцаа, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхийн тулд “Далайн хүнсний төв” 
болно. 

3. Арга хэмжээний сэдэв
Хамтын ажиллагааг бэхжүүлэн “Далайн хүнсний төв”-ийг бий болгох нь

4. Зохион байгуулагч
NEAR Холбооны Далай загасны аж үйлдвэрийн хороо, Шаньдун мужийн Далай загасны аж үйлдвэрийн Ерөнхий газар, Шаньдун мужийн 
Ардын засгийн Гадаад хэргийн хэлтэс, Вэйхай хотын Ардын засаг

5. Болох хугацаа, газар
2015 оны 10 сард, Шаньдун мужийн Вэйхай хотод

6. Оролцох хүрээ : 
-  Холбооны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Холбооны гишүүн орон нутгуудын төлөөлөл
-  Шаньдун мужийн Ардын засаг, БНХАУ-ын Газар тариалангийн яам,Улсындалайн газрын удирдлага
Шаньдун мужийн Шинжлэх ухаан технологийн ерөнхий газар, Далай загасны аж үйлдвэрийн Ерөнхий газар, Шаньдун мужийн Ардын засгийн 
гадаад хэргийн хэлтэс, Шаньдун мужийн Тэнгисийн эргийн хотуудын Далай загасны аж үйлдвэрийн байгууллагын төлөөлөл
-  Далай загасны аж үйлдвэр, шинжлэх ухааны судалгааны байгууллага : Дотоод, гадаадын далай загасны аж үйлдвэрийн салбарын мэргэжилтэн, 
эрдэмтэн
-  Дотоод гадаадын хэвлэл мэдээллийн төлөөлөл зэрэг нийт 100 гаруй оролцогч
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7. Хөтөлбөр

өдөр цаг агуулга

1-р өдөр 
Өдөржин Хуралд оролцогчдын бүртгэл

18:00-20:00 Хүндэтгэлийн хүлээн авалт

2-р өдөр  
(Үдээс өмнө) 8:30-12:00

1-р хэсэг
1. Шаньдун мужийн Ардын засгийн төлөөллийн мэндчилгээ
2. NEAR Холбооны Ерөнхий нарийн бичгийн даргын мэндчилгээ
3. Дурсгалын зураг авахуулах, Завсарлага/15 минут
4. Холбооны гишүүн орон нутгуудын илтгэл

2-р өдөр  
(Үдээс хойш) 14:00-17:30

2-р хэсэг Шаньдун мужийн “Далай загасны хүнсний төв”-ийн танилцуулга
1. Нээлтийн илтгэл/Шаньдун мужийн Далай загасны аж үйлдвэрийн Ерөнхий газрын  
    дарга Вуан Шю Шин
2. Мэргэжилтнүүдийн форум

-NEAR Холбооны гишүүн орон нутгуудын холбогдох газрын мэргэжилтэн, 
төлөөллийг урин оролцуулах ба далайн фермер, далайн гүний загас агнуур, 
байгальд ээлтэй үржүүлэг, далайн бүтээгдхүүн боловсруулалт зэргийн талаар 
туршлага, технологийн талаар танилцуулах

3-р өдөр
8:30-12:00 1. Холбогдох салбарын компаниар явж танилцах

2. Хятад, гадаадын компани хооронд гэрээ хэлцэл хийх

Үдээс хойш Арга хэмжээ дуусах, зочдыг үдэх

8. “Далайн хүнсний төв”танилцуулах уулзалт, хурлын агуулга
Үндэслэл
Зүүн хойд Азийн бүсийн тариалангийн газар, цэнгэг уст нуурын нөөц зэргийн үйлдвэрлэлийн нөхцөл бэрхшээлтэй байгаагаас үүдэн хүнсний 
үйлдвэрлэлийг тогтвортой явуулахад хүндрэлтэй байна. Хүнсний аюулгүй байдал ч хурцаар тавигдаж байгаа энэ үед далайн амьд биет нөөц 
ихтэй,  сэргээгдэх боломж их тул загасны аж үйлдвэрийг хөгжүүлэхийн хамтаар орлуулах хүнс, хүнсний нөөцийг хэтмэх зэрэг үүрэг гүйцэтгэж 
чадна. 

“Далайн хүнсний төв” танилцуулах уулзалт, хурлын тухайд
Энэхүү арга хэмжээнд Холбооны гишүүн орон нутаг болон шинжлэх ухаан , судалгааны байгууллага, холбогдох компаниудийн төлөөллийг 
өргөнөөр оролцохыг хүсээд хурал хэрхэн явагдах талаар тайлбарлья. 
Нэгдүгээрт, Гишүүн орон нутаг болон шинжлэх ухаан, судалгааны байгууллага, холбогдох компаний далайн фермер, далайн гүний загас 
агнуурын туршлага, амжилтын түүхээс танилцуулна.
Хоёрдугаарт, Хуралд оролцогчдыг Шаньдун мужийн “Далайн хүнсний төв” барих жишиг бүс болон мужийн тэргүүний компаниудаар явж 
танилцуулна. 
Гуравдугаарт, дээрх газруудаар явж танилцсны дараа Шаньдун мужийн компани, гадаадын компани хооронд хамтран ажиллах, харилцаа 
тогтоох боломжийг олгоно.
Тус мужаас санал болгосон “Далайн хүнсний төв” стратеги нь байгаль орчныг нэгдүгээрт тавьж, үржүүлгийг нэмэгдүүлэх, боловсруулалт, 
амралт  сувилал зэрэг салбарын хамтын ажиллагааг явуулна. 
Энэ удаагийн танилцуулах арга хэмжээ нь Зүүн хойд азийн орон нутаг хооронд далайн амьд биетийн үржүүлэг, загас үржүүлэг, далайн 
боловсруулалт, тэнгисийн оператор, загас  үйлдвэрлэл, амралт аялал жуулчлалын аж үйлдвэр гэсэн 5 чиглэлийн хамтын ажиллагааг явуулахад 
анхаарна. Зүүн хойд Азийн бүсийн загасны аж үйлдвэрийн байгальд ээлтэй, стандартчлагдсан, бүтэц тогтолцоонд орсон, брэнд болгох гэсэн үйл 
ажиллагааг явуулж бүсийн загасны аж үйлдвэрийн цогц үйлдвэрлэх хүчин чадал, зах зээлд өрсөлдөх чадварыг бэхжүүлэх болно.
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Байгаль орчны хорооны үйл ажиллагааны тайлан
Япон улсын Тояама муж

1. Байгаль орчны хорооны 

11-р хурал 2013 оны 10 сард Тояама мужид зохиогдсон бөгөөд үүнд Орос, Солонгос, Япон, Хятад 4 улсын 8 орон нутаг оролцсон. 
Хуралд хорооны үйл ажиллагааны тайлан болон төслийн үр дүнгийн талаар танилцуулахаас гадна 2014 онд хэрэгжүүлэх төслийн 
талаар санал тавигдсан. Мөн 2013 оноос 2015 он хүртэл хорооны зохицуулагчаар Тояама мужийг ажиллуулахаар сонгосон. 

2. Төслийн хэрэгжилтийн байдал

2014 оны 4 сараас 2015 оны 3 сар хүртэл хэрэгжүүлсэн төслийн талаар дор дурдав. Мөн байгаль орчны хорооноос зохиосон төслийн 
талаарх мэдээллийг дараах вэбсайтаас авна уу.  (http://www.npec.or.jp/northeast.asia/)

(1) “Хил хязгааргүй байгаль” Олон улсын байгаль орчны форум/Санал тавьсан : ОХУ-ын Приморийн хязгаар
Хэзээ : 2014 оны 10 сарын 23-24
Хаана : Владивосток хот
Оролцсон : Хорооны хуралд оролцсон орон нутгуудын төлөөлөл 400 гаруй хүн
Агуулга : Байгаль орчин, бизнес : Зөрчил сөргөлдөөнөөс харилцан ойлголцол руу хэмээх сэдвээр бүсийн эдийн засгийн хөгжлийн 
зорилт ба бохир бодисын хил давсан асуудал байгаль орчинд нөлөөлж байгаа талаар судалсан. 

(2) Зүүн хойд Азийн бүсийн байгаль орчинтой танилцах хөтөлбөр/Япон улсын Тояама муж
Хэзээ : 2014 оны 8 сарын 20-21-ний өдөр
Хаана : БНХАУ-ын Ляонин муж
Оролцсон : Япон, Хятад, Солонгос, Орос 4 улсын 9 орон нутгийн дунд ахлах сургуулийн 96 сурагч
Агуулга : орон нутгууудын үйл ажиллагааны тайлан, усны шувуудын амьдардаг газраар явж үзэх гм
2014 оны байгаль орчны мэдэгдэл гаргасан.

(3) Далайн хог хаягдлын судалгаа ба хог хаягдлаар урлагийн бүтээл хийх/Япон улсын Тояама муж
Хэзээ : 2014 оны намар/Хог хаягдлын судалгаа, жилийн турш хог хаягдлаар урлагийн бүтээл хийх
Хаана : Зүүн хойд Азийн далайн эрэг
Оролцсон : Орос, Солонгос, Япон 3 улсын 18 орон нутаг
Агуулга : Далайн хог хаягдлыг судлахын зэрэгцээ хог хаяхгүй далайг хамгаалах ухамсрыг хүмүүст суулгах үүднээс далайн хог 
хаягдлыг төрөл, тоо ширхэг, жингээр нь ялгана. 
Мөн тэдгээр хог хаягдлыг ашиглан урлагийн бүтээл хийнэ.

(4) Зүүн хойд Азийн бүсийн байгаль орчны зурагт хуудасны үзэсгэлэн/ОХУ-ын Хабаровск хязгаар
Хэзээ : 2014 оны 10-12 сар
Хаана : Хабаровск хязгаар
Оролцсон : Япон, Солонгос, Хятад, Орос 4 улсын 8 орон нутаг
Агуулга : Зүүн хойд Азийн бүсийн хүүхдүүдэд зориулсан “Байгаль орчныг хамгаалах” хэмээх сэдвээр зурагт хуудасны уралдаан 
зарлан шалгарсан бүтээлээр үзэсгэлэн гаргах

3. Цаашдын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2015 онд Байгаль орчны хорооны 12-р хурлыг Япон улсын Тояама мужид зохионо.
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Холбооны Эдийн засаг, 
хүмүүнлэгийн хорооны 11-р хурлын 

танилцуулга

□ Арга хэмжээний тойм
○Хугацаа : 2015. 8.26 (Лхагва) ~ 8.28 (Баасан) 

○Болох газар : БНСУ, Кёнсанбүг муж, Кёнжү хот 

○Зохион байгуулагч: Кёнсанбүг муж, Эдийн засаг, хүмүүнлэгийн харилцааны хороо 

○Оролцогчид : NEAR холбооны гишүүн орон нутгийн төлөөлөл зэрэг 50-60 хүн 

○Гол хөтөлбөр : Салбар хорооны хурал, “Торгоны зам” фестиваль үзэх

□Хөтөлбөр

Өдөр Гол агуулга Тайлбар

1 дэхь өдөр (8.26) Хүрэлцэн ирэх /Хүндэтгэлийн хүлээн авалт

2 дахь өдөр(8.27)
Салбар хорооны хурал:

- Гол илтгэл, сэдэвчилсэн хэлэлцүүлэг,орон нутгуудын 
шилдэг жишээ, танилцуулга, бусад илтгэл гэх мэт

3 дахь өдөр(8.28) “Торгоны зам 2015”фестиваль үзэх 
Арга хэмжээ дуусч төлөөлөгчдийг үдэх 

※ Дэлгэрэнгүй хөтөлбөрийг дараа танилцуулна.

БНСУ-ын Кёнсанбүг муж

○ ЗХАБНЗЗХ-ны гишүүн орон нутгуудын эдийн засаг, хүмүүнлэгийн салбарын 

холбогдох хүмүүсийг урин Зүүн хойд Азийн нийтлэг сонирхол болох эдийн засаг, 

хүмүүнлэгийн асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд хэлэлцэн шилдэг туршлагыг судлах
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□Зардал, санхүүгийн тухай
○Арга хэмжээний үеэр буюу  8. 26 ~ 8. 28 (2шөнө, 3 өдөр) 2 хүртэл хүний байр, хоолны зардлыг зохион байгуулагч талаас  

    санхүүгийн дэмжлэг болгож хариуцна.

※ 2-оос дээш хүн оролцоход зочид буудлын зардлыг оролцогч тал хариуцна. Хурал зохион байгуулах талаас хоолны зардлыг хариуцна.

Өдөр 8. 26(Лхагва) 8. 27(Пүрэв) 8. 28(Баасан)

Өглөөний цай X O O

Үдийн хоол X O O

Оройн хоол O O X

Байр O O X

 
○Хурал, арга хэмжээний үеийн зохион байгуулагч талаас оролцогчдыг унаагаар хангана.

※ Оролцогч тал хариуцах зардал: Ирж буцах замын зардал, албан ёсны арга хэмжээнээс гадуурх бусад зардал

□Оролцох хүсэлтээ ирүүлэх тухай
○Хэрхэн оролцох : Кёнсанбүг мужийн Глобаль худалдаа, хамтын ажиллагааны хэлтэс болон 

NEAR холбооны Хэрэг эрхлэх газарт хүсэлтээ ирүүлнэ. 

○Оролцох хүсэлт ирүүлэх хугацаа : 2015. 5.29-нийг хүртэл.

○Гишүүн байгууллагуудаас тавих илтгэл ирүүлэх хугацаа: 2015. 6.19 хүртэл

○Илтгэлийн сэдэв : Салбартай холбоотой амжилттай жишээ, туршлага, үйл ажиллагааг идэвхижүүлэх арга зам

○Илтгэл тавих : Илтгэл тавих хүсэлтэй гишүүн орон нутгууд

○Хуралд оролцогчид: Нэг гишүүн орон нутгаас 2 хүртэл хүн 
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 Өмнөговь аймгийн хамтын ажиллагааны 
давуу талыг онцлох нь

Монгол улсын Өмнөговь аймаг

Зүүн хойд Азийн бүс нутгийн Засаг захиргаадын холбооны гишүүн орон нутгийн гадаад харилцааны мэргэжилтнүүдийн хуралд Монгол 

улсын Өмнөговь аймгийг төлөөлөн та бүхэнтэй мэндчилж байгаадаа чин сэтгэлээсээ баяртай байна. Халуун дотноор хүлээн авсанд 

энэхүү хурлын зохион байгуулагчдад гүн талархал илэрхийлье. Эртний үлэг гүрвэлийн баялаг олдворын өлгий нутаг, үзэсгэлэнт сайхан 

байгалиараа дэлхийд нэр нь танигдсан Өмнөговь аймаг маань түүх соёлын арвин баялагтай билээ.  

Өмнийн цэнхэр говийнхон маань онгон дагшин байгаль, өргөн уудам нутаг, газрын хэвлийн нөөц баялаг, буянт мал сүрэг, уужуу тайван 

ухаалаг зочломтгой зангаараа хэзээнээс алдаршсан билээ. Бид Өмнөговийн иргэн Өмнөговьдоо сайхан амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэхэд 

анхаарч говь нутгаа хөгжүүлэх “Хөгжилд хөтлөх 5-Д” хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.  

ТАНИЛЦУУЛГА
Монгол улсын хамгийн өмнөд хэсэгт орших Өмнөговь аймаг нь Монгол улсын хэмжээнд хамгийн том буюу 165,0 мянган хавтгай 

дөрвөлжин километр нутаг дэвсгэртэй, Засаг захиргааны нэгжийн хувьд 15 сум, 58 багтай.   

Манай аймаг нь Баянхонгор, Өвөрхангай, Дундговь, Дорноговь аймгуудтай хиллэдэг бол урд талаараа БНХАУ-ын Альшаа, Баяннуур 

аймагтай хиллэнэ. Аймгийн төв Даланзадгад хот нь Улаанбаатар хотоос 575 км зайтай. Тус аймагт 2014 оны эцсийн байдлаар 19 мянган 

өрхөд 59,6 мянган хүн ам оршин сууж байна. Нэг хүнд ногдох ДНБүтээгдэхүүн 8.8 сая төгрөг бөгөөд үүнээс аж үйлдвэр, барилгын салбар 

хамгийн их буюу 64,9 хувийг эзэлж байна. 

Манай аймаг хөгжлийн тэргүүлэх салбараа: 

- Хариуцлагатай уул уурхай

- Тогтвортой аялал жуулчлал

- Эрчимжсэн болон уламжлалт мал аж ахуйн салбараар тодорхойлдог. 

Сүүлийн жилүүдэд дэлхийд томд тооцогдох Таван толгой, Оюу толгой, Нарийн сухайт зэрэг нүүрс, зэс, алтны уурхайнууд нь аймаг өөрийн 

хэрэгцээг бүрэн хангаж, улсдаа орлого төвлөрүүлдэг, Монгол улсын хөгжлийг хөтлөх эдийн засгийн томоохон бүс болгон хөгжихөд чухал 

нөлөө үзүүлж байна.      

ХАРИУЦЛАГАТАЙ УУЛ УУРХАЙ

Өмнөговь аймаг өнөөгийн байдлаар 80 гаруй орд, 200 гаруй илрэл тогтоогдож,  хайгуулын 164 лиценз, нийт нутаг дэвсгэрийн 17,5%,  

ашиглалтын 72 зөвшөөрөлтэйгээснийт нутаг дэвсгэрийн 2,8%-ийг  эзлэж, Өмнөговь аймгийн нутаг дэвсгэрийн 3.4 сая га  буюу 20,3% нь  

лицензийн талбай эзэмшилд байна. Ашиглалтын нийт 472461.63 /га/ талбайгаас Нүүрс-71,48%, Алт-зэс- 23,94%, Флюорит- 0,39%, Бусад 

металл ашигт малтмал- 4,06%, Металл бус ашигт малтмал-0,15%-ыг эзэлж байна. Манай аймагт одоогоор ашиглалтын лицензийг 35 аж 

ахуй нэгж компани эзэмшиж, үүнээс Оюу толгой, Таван толгой, Эрдэнэс таван толгой, “Энержи Ресурс” зэрэг 12 уул уурхайн компани 

байнгын үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээрээс Таван толгой, Нарийнсухайт, Оюу толгой зэрэг орд газрууд нь Монгол улсын стратегийн 

ач холбогдолтой ордод хамрагддаг  бөгөөд сүүлийн жилүүдэд Өмнөговь аймгийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд томоохон түлхэц болж 

байна. Монгол улсын нүүрс олборлолт, гадаадын зээл, дотоодын хэрэгцээ нь сүүлийн 5 жилд 3 дахин өссөн үзүүлэлттэй байгаа нь шатах 

ашигт малтмалын нөөц, эрэлт хэрэгцээ дэлхийн зах зээлд нэн шаардлагатай байгаа бөгөөд түүний тодорхой хувийг бид ханган нийлүүлж байна.
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АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ
Өмнөговь аймаг нь энерги, эрчим хүчний төв төдийгүй хүн төрөлхтөний түүхийн өлгий, тайлагдашгүй оньсого мэт нууцлаг бүхнийг 

агуулсан унаган байгаль, түүх соёлын үл хөдлөх үнэт дурсгал хадны сүг зураг, бичээсүүд, үлэг гүрвэлийн мөр бүхий ховор нандин 

олдворууд нь Монгол улсын аялал жуулчлалын голлох бүс нутаг болж байна. 

Монгол орныг зорин ирж буй жуулчдын 80 хувь нь Өмнөговь аймагаар аялдаг, олон улсын  судлаач, түүхчдийн сонирхлыг татсан нутаг 

юм.  

Дэлхийд томоохонд тооцогддог Цахиуртын хөндийн чулуун зэвсгийн дарханы газар, Их Эзэн Чингис хааны амьдралынхаа сүүлийн өвөл 

өвөлжсөн Өрхий цоорхой, Батмөнх даян сэцэн хааны хүй дарсан газар Хүйс шар толгой, Энергийн төв- Дэмчогийн хийд зэрэг түүхийн 

дурсгалууд, Говь Гурван Сайхан, Ёлын ам, Хонгорын элс, Ноён Богд Толь хад, Үлэг гүрвэлийн олдворын өлгий Баянзаг, Хэрмэн цав, 

Галбын Говь, Алгуй Улаан цав зэрэг байгалийн үзэсгэлэнт газрууд нь аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх таатай нөхцлийг бүрдүүлж, гадаад 

дотоодын жуулчдын сонирхлыг татдаг юм. 

Мөн аймагт тэмээн аялал, шашны аялал, шувуу ажиглах, зэрлэг амьтан харах зэрэг эко аялалын төрлүүдийг хөгжүүлж, “Сарлагийн баяр”, 

“Тэмээний баяр”, “Говийн марофон” гүйлт, “Адууны баяр”,“Хонгорын хурд”, “Ингэний айрагны баяр” зэрэг аялал жуулчлалын эвент арга 

хэмжээг тогтмол зохион байгуулдаг. 

Та бүхэн говь нутагт минь тав тухтай саатан морилоорой.

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ
Өмнөговь аймгийн эдийн засгийн хөгжилд Хөдөө аж ахуйн салбар тэргүүлэх байр суурь эзэлдэг. Цаашид уул уурхайн салбарыг даган 

эрчимтэй хөгжүүлэх бодлого баримталж байна. Аймгийн хэмжээнд 1.8 сая толгой мал тоологдоод байгаа нь өнгөрсөн оны жилийн 

эцсээс 195,7 мянган толгойгоор өслөө. Үүнээс тэмээ 112,7 мянга, адуу 66,3 мянга, үхэр 16,1 мянга, хонь 397,6 мянга, ямаа 1,2 сая толгой 

тоологдлоо. 

Аймгийн хэмжээгээр 5216 малчин өрхөд 9449 малчид мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхэлж, үүний дотор ам бүлийн 20 гаруй мянган хүн 

багтаж байгаа бөгөөд өнгөрсөн оноос малчин өрх 43-аар, малчдын тоо 223-аар өссөн байна.

Хоёр бөхт тэмээн сүргийнхээ тоо толгойгоор Монгол улсдаа төдийгүй дэлхийд тэргүүлдэг манай аймгийн хувьд тэмээн сүргээ өсгөн 

үржүүлэх талаар “Тэмээний баяр”, “Ингэний айрагны баяр”, Тэмээн-Поло, хурдан тэмээний уралдаан, “Төлөөр өссөн тэмээ тутамд мөнгөн 

урамшуулал олгох” зэрэг олон төрлийн ажил, арга хэмжээг жил бүр зохион байгуулж байгаагийн дээр 2015 онд “Монгол тэмээ-999” 1000 

тэмээний уралдааныг зохион байгуулж, дэлхийн дээд амжилтанд бүртгүүлэхээр ажиллаж байна.

Үзэсгэлэнт сайхан Монгол оронд минь ирж, дэлхийд ховордсон хоёр бөхт тэмээн сүргийн өлгий нутаг өмнийн цэнхэр говиор минь 

зочлоорой.
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NEAR Холбооны Ажлын хорооны 
10-р хурлын танилцуулга

ОХУ-ын Иркутск муж

Холбооны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга эрхэм хүндэт Чон Жэ Вон!

Эрхэм нөхөд өө!

Юуны өмнө NEAR холбооны Хэрэг эрхлэх газрын хамт олон болон Холбооны бүх гишүүн байгууллагуудад манай Эрхүү мужийг 2015-

2016 онд тус холбоог тэргүүлэгчээр ажиллуулахаар итгэл хүлээлгэсэн явдалд чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье.

Холбооны Ажлын хорооны хурлыг Эрхүү мужид зохион байгуулахаар шийдсэн нь тохиолдлын хэрэг биш, хэд хэдэн учир шалтгаантай 

байсан юм.

Нэгдүгээрт, Зүүн хойд Азийн орнууд, тухайлбал БНХАУ, БНСУ, Япон, Монгол гэх мэт орнууд он удаан жилийн турш Эрхүү мужийн хувьд 

гадаад эдийн засгийн гол түлхүүр болж ирсэн билээ. Эрхүү мужийн гадаад худалдааны нийт эргэлтийн 60 хувийг эдгээр улсуудтай хийсэн 

худалдаа эзэлдэг учир манай гадаад харилцаанд голлох нөлөөтэй байдаг. Одоогийн байдлаар Эрхүү мужид Зүүн хойд Азийн орнуудын 

оролцсон хэд хэдэн хөрөнгө оруулалтын томоохон төслүүд хэрэгжснээр, энэхүү гадаад худалдаа-эдийн засгийн хамтын ажиллагаа нь улам 

ч өргөжиж байна. Тухайлбал эдгээрийн тоонд хийн хоолойн шугам байгуулах “Сибирийн хүч”, “IrkutskAircity” “BaikalSmartcity” зэрэг 

төслүүд, Магистральный сууринд баригдаж буй мод боловсруулах үйлдвэр, Усть-Кут болон Катангийн районд нефть, байгалийн хийг 

боловсруулах хамтарсан төсөл зэргийг нэрлэж болно.

Хоёрдугаарт: Эрхүү муж нь ЗХАБНЗЗХ-г 1996 онд анх үүсэн байгуулагдахад нь гар бие оролцон өнөөг хүртэлх хугацааны турш холбооны 

арга хэмжээнд идэвхитэй оролцож ирснээс гадна Холбооны Хилийн хамтын ажиллагааны салбар хорооны зохицуулагчаар ажилладаг.

Гуравдугаарт, олон улсын харилцааны салбарт идэвхитэй байр суурьтай байдгийн хувьд манай Эрхүү муж нь олон улсын томоохон арга 

хэмжээг зохион явуулах арвин туршлагатай юм.

Энэ бүх учир шалтгаанд үндэслэн, 2015 оны 10 дугаар сарын 13-16-ны хооронд Эрхүү хотод болох Холбооны Ажлын хорооны хурлыг 

бид амжилттай зохион байгуулж чадна гэдэгтээ итгэлтэй байна.

Ингээд Холбооны гишүүн орон нутаг та бүхнийг манай мужид зочлон ирж, тус арга хэмжээнд идэвхитэй оролцохыг урьж байна. Бид 

та бүхнийг найрсаг Эрхүү нутагтаа зочлон хүлээн авч, мужийнхаа түүх-соёлын өв дурсгалтай танилцуулаад зогсохгүй дэлхийн үнэт өв 

болсон Байгал нуурыг үзүүлэх болно.

Энэ удаагийн “Гадаад харилцааны мэргэжилтнүүдийн хурал”-аас холбооны гишүүн байгууллагуудын хамтын зорилго болох “Зүүн хойд 

азийн бүсдээ хамтдаа хөгжиж, Дэлхийн энх тайвны үйл хэрэгт хувь нэмрээ оруулна” гэсэн зорилгод нийцсэн шийдвэрүүд гарч, Холбооны 

цаашдын хөгжилд үр дүнгээ өгнө гэж найдаж байна.

Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
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Холбооны Биеийн тамирын хорооны арга 
хэмжээний танилцуулга

ОХУ-ын Сахагийн БНУ

Зүүн хойд Азийн бүс нутгийн Засаг захиргаадын холбооны Эрхэм Ерөнхий нарийн бичгийн даргаа, 
Эрхэм Кёнсанбүг мужийн Захирагч 
Холбооны Гадаад харилцааны мэргэжилтнүүдийн хуралд оролцогч гишүүн орон нутгийн төлөөлөгчид өө!

Олон ястны нутаг Сахагийн БНУлс (Якут)-ын нийт ард иргэдийн нэрийн өмнөөс та бүхний амрыг эрэн мэндчилэхийг зөвшөөрнө үү.
2014 оны 10 дугаар сард Сахагийн БНУ(Якут)-ын төлөөлөгчид БНСУ-ын Жолланам мужийн Ённам суманд болсон NEAR Холбооны Бүгд хуралд 
оролцох үеэрээ манай Сахагийн БНУ(Якут)-ын зохицуулагчаар ажилладаг Биеийн тамирын хорооны тухай танилцуулж байсан.
Тус Биеийн тамирын салбар хороо нь NEAR холбооны гишүүн орон нутгуудад биеийн тамир, спортыг хамтран хөгжүүлэх, тэр дундаа хүүхэд 
залуучуудын дунд түгээн дэлгэрүүлэх, гишүүн байгууллага бүрийн үндэсний уламжлалт спортын төрлүүдийг олон улсын түвшинд хүргэж 
хөгжүүлэх танилцуулах таатай нөхцөл, боломжийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа явуулах юм. Ингэснээр та бидэнд үндэсний болон 
уламжлалт спортын төрлүүдийн чиглэлээр хамтарсан форум зохиох, биеийн тамир спортын салбарт өөрсдийн санал бодол, арга туршлагаа 
солилцох сайхан боломж бүрдэж байгаа юм. ЗХАБНЗЗХ-ны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга асан Ким Жэ Хю Холбооны Биеийн тамирын салбар 
хороог байгуулахыг дэмжиж, энэ хорооны үйл ажиллагаанд идэвхитэй оролцохыг нийт гишүүн байгууллагуудад уриалсан.
Үүний зэрэгцээ, миний бие ч мөн адил NEAR холбооны бүх гишүүн орон нутгуудийг энэ санаачлагыг дэмжин, Биеийн тамирын салбар хорооны 
хуралд өөрсдийн төлөөллөө оролцуулахыг уриалж байна. Биеийн тамирын салбар хорооны анхдугаар хурлыг 2015 оны 7 дугаар сарын 
15-17-ны хооронд Якутск хотод зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна. 

Та бүхэнд өгсөн материалаас Якутскт болох хурлын хөтөлбөр болон илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг олж үзэж болно. Түүнчлэн Биеийн 
тамирын салбар хорооны 2015-2016 оны ажлын төлөвлөгөөг мөн хавсаргаж өгсөн болно.
○Салбар хорооны анхдугаар хурлын хүрээнд бид холбооны гишүүн орон нутгуудад дараахь санал хүсэлтийг гаргаж байна:

- Биеийн тамирын салбар хорооны ажлын төлөвлөгөөтэй танилцаж, хэлэлцэн баталж өгөх 
- Холбооны гишүүн байгууллагуудын биеийн тамир, спортыг хөгжүүлэх чиглэлээрх шилдэг туршлагаас суралцах
- Холбооны гишүүн орон нутгуудаас хүн амынхаа амьдралын эрүүл зөв хэв маягийг хөгжүүлэх талаар авч хэрэгжүүлж буй бодлогыг  
   судалж суралцах
- Спортын салбарт хэрэгжүүлж болох хамтын ажиллагааны төсөл, арга хэмжээний талаар санал солилцох, түүнчлэн Биеийн тамирын 
салбар хорооны ажлын үр дүнг нэмэгдүүлэх талаар саналаа хэлэхийг хүсэж байна.

○Түүнчлэн бид та бүхнийг Якутск хотод болох Биеийн тамирын салбар хорооны хуралд оролцох үеэрээ:
- “Азийн хүүхдүүд” Олон улсын спортын наадмыг зохион явуулах хүрээнд барьж байгуулсан Якутск хотын спортын барилга байгууламж,  
    дэд бүтэцтэй танилцах, 
-Якутын үндэсний уламжлалт спортын төрлүүдтэй танилцах,
-Якутскийн үзэсгэлэнт газруудаар зочлох зэрэг үйл ажиллагааг хуралд оролцогчдод бүрдүүлж өгөх болно. 

Арга хэмжээнд оролцоход зардал санхүүгийн асуудлын тухайд гэвэл, арга хэмжээны үеэрх зардлыг (Үүнд: 1 хүртэл хүний байр, хоолны 
зардал, хурлын үеэрх унаа тээвэр, хүлээн авалт, экскурс г.м багтана) зохион байгуулагч тал хариуцаж, хуралд очиж оролцох замын зардлаа 
хуралд оролцогч тал өөрсдөө хариуцна. Нэг орон нутгаас дээд тал нь 2 хүн оролцож болно. 
Та бүхэнд мөн өөр нэмж хэлэх зүйл, ямар нэгэн санал байвал тэдгээрийг дуртайяа дахин хэлэлцэж, хурал, арга хэмжээний хөтөлбөрт нэмж 
оруулж болох юм. 
Ингээд ЗХАБНЗЗХ-ны гишүүн байгууллагын эрхэм төлөөлөгчид та бүхнийг энэ оны 7 дугаар сарын 15-17-ны өдрүүдэд ОХУ-ын 
Сахагийн БНУ (Якут)-д болох NEAR холбооны Биеийн тамирын салбар хорооны анхдугаар хуралд өргөнөөр оролцохыг урьж байна.

Анхаарал тавьсанд баярлалаа!
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Холбооны гишүүний 
хураамжийн нэвтрүүлэх 
болон салбар хороодын 

үйл ажиллагааг 
идэвхжүүлэх арга зам



Холбооны гишүүний хураамж нэвтрүүлэх 
болон салбар хороодын үйл ажиллагааг 

идэвхжүүлэх арга зам
<Холбооны гишүүн орон нутгуудын дунд явуулсан санал асуулгын дүн>

□Санал асуулгын тойм

○Санал асуулга явуулсан хугацаа : 2015. 4. 1 ~ 4. 28

○Санал асуулга явуулсан : 71 гишүүн орон нутаг(Хойд Солонгосыг оруулаагүй)

○Агуулга : NEAR Холбооны гишүүний хураамж нэвтрүүлэх, салбар хороог идэвхжүүлэх арга зам

○Үндэслэл : Холбооны 10-р Бүгд хуралд Холбооны Хэрэг эрхлэх газраас гаргасан саналтай холбогдуулан явуулах болсон. 

○Хамрагдсан орон нутаг : 71 гишүүн орон нутгаас 45 нь хамрагдсан(63.4%)

□ NEAR Холбооны гишүүний хураамжийг нэвтрүүлэх тухай 
1. Гишүүний хураамжийг нэвтрүүлэхэд хураамжийн хэмжээг тогтоох арга(45/71)

○адил хэмжээтэй тогтоох (19), ялгавартай тогтоох(17), бусад(9) 

※Бусад санал

· Япон (6) : Гишүүний хураамж нэвтрүүлэхэд гишүүнчлэлээс татгалзах эсхүл ажиглагч статустай болох

· Солонгос(2) : Гишүүний хураамж нэвтрүүлэхийг дэмжихгүй, 

· Орос(1) : Гишүүний хураамж нэвтрүүлэхийг эсэргүүцэхгүй ч хураамж ногдуулах аргыг шийдвэрлэх талаар түр азнах

2. Гишүүний хураамжийг адил хэмжээтэй төлүүлэх аргыг нэвтрүүлэхэд хураамжийн хэмжээ хэд байх(45/71)

○2000 US$ (16), бусад(15), дэмжээгүй(1), хариулаагүй(13)

※Бусад санал

· Монгол(8) : 1000$-оос доош

· Хятад(3) : 1000$

· Солонгос(2) : 1500$, Бүгд хурал, ажлын хорооны хурал зохиоход гарах зардлыг судалсны дараа шийдэх

· Орос(1) : Гишүүний хураамжийн зориулалтыг тогтоосны дараа хураамжийн хэмжээг тогтоох асуудлыг шийдэх

   * Оросын зарим орон нутгийн хувьд гадаад валют шилжүүлэхэд хүндрэлтэй тул өөр арга бодох шаардлагатай.     

· Япон(1) : 2000 US$ гэх саналыг ямар үндэслэлээр гаргаж ирсэн нь ойлгомжгүй байна.
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3. Гишүүний хураамжийн ашиглалтын талаарх санал

① NEAR Холбооны залуучуудыг гадаадад дадлагажуулах хөтөлбөрт(13)    

② Иргэд, хүмүүнлэгийн харилцаанд(12) 

③ Бүгд хурал, Ажлын хорооны хурал зохиох зардалд(11)

④ Салбар хороодын санхүүгийн үйл ажиллагааг дэмжихэд(10)     

⑤ Эдийн засгийн харилцаа(9)     

⑥ Харилцааг нэмэгдүүлэх(9)

※Бусад санал(3) 

· Хүүхэд залуучуудын харилцаанд(2) : Хятад 1, Солонгос 1

· Одоо явуулж буй үйл ажиллагааны зардалд(1) : Япон 1

4. Бусад санал

○Үндсэн дүрэмд заасан “аудиторуудыг томилох, төсөв, тайлан баланс, ажлын төлөвлөгөөг батлах” гэсэн заалтыг мөрдүүлэх  

     (Япон 2, Солонгос 1)

○Гишүүний хураамж нэвтрүүлэхэд гишүүнчлэлээс татгалзах орон нутаг ч гарч магадгүй бөгөөд гишүүний хураамжийг төлж,  

     хариуцлага, сонирхолтой гишүүн орон нутгуудыг дахин бүрдүүлж бодит үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах шаардлагатай (Япон 1)

○Гишүүний хураамжийн зарцуулалттыг шийдэх болон хураамж нэвтрүүлэх талаар тохиролцсны дараа хэмжээг тогтоох аргыг  

    судлах(Япон 2)

○Гишүүний хураамжийг нэвтрүүлэхэд гишүүн орон нутгуудаас гишүүнчлэлээс татгалзах магадлалтай (Япон 1, Солонгос 1) 

○Бодит үр дүнтэй үйл ажиллагаанд гишүүний хураамжийг зарцуулах(Монгол1)

□Салбар хороодын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх тухай
1. Үйл ажиллагаа нь адил төстэй 4~5 хороог нэгтгэн нэг хороо болгох

○Нийт гишүүн орон нутаг (46/71) : дэмжсэн(30), дэмжээгүй(12), хариулаагүй(4) 

○Хороог зохицуулагч орон нутаг(10/14) : дэмжсэн(6), дэмжээгүй(4)

2. Үйл ажиллагаа нь идэвхгүй зогсонги шахуу хорооны үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх тухай

○Нийт гишүүн орон нутгийн(61/45) 

· Хороод хамтарч арга хэмжээ зохиох(21), хороог өөр орон нутагт шилжүүлэх(13), хороог татан буулгах(19), хариулаагүй(8)

○Хороог зохицуулагч орон нутаг(13/10) 

· Хороод хамтарч арга хэмжээ зохиох (6), хороог өөр орон нутагт шилжүүлэх (3), хороог татан буулгах (3), хариулаагүй /бусад(1)   

3. Салбар хороодыг зохицуулагч орон нутгуудад гарч буй бэрхшээлийн тухай

○Жил бүр эсхүл 2 жил тутамд хорооны хурал арга хэмжээг зохиоход төсвийн хүндрэлтэй(Япон 2, Солонгос3) 
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○орон нутгуудийн сонирхол, оролцоо бага байна(Солонгос 3)

○Хурал арга хэмжээний үеэр орчуулах хүн хүч шаардагддаг(Япон 1)

4. Салбар хороодын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх тухай санал

○”Салбар хороог ажиллуулах журам”-ийн 5-р зүйлд заасан салбар хорооны үйл ажиллагааг дүгнэх журмыг мөрдүүлэх (Япон 2)”

○Холбооны Хэрэг эрхлэх газраас зар танилцуулга, салбар хороодын үйл ажиллагааны талаар вэбсайт зэрэгт тавьж мэдээлж байх 

зэргээр хорооны талаар сонирхлыг нэмэгдүүлэх (Солонгос 1)

○Салбар хорооны үйл ажиллагаанд гишүүн орон нутгуудыг олноор оролцуулахын тулд хурал арга хэмжээ зохиох цаг хугацааг 

сайтар бодож зохицуулах(Солонгос 1)

○Газар тариалан, далай загасны аж үйлдвэр, байгаль орчин, эрдэс баялаг зохицуулалт боловсруулалт зэрэг хороог нэгтгэж газар 

тариалан байгаль орчны хороо болгон 4-5 удаа ээлжлэн арга хэмжээ зохиох зэргээр хороодын төсвийг хэмнэхээс гадна хүмүүсийг 

олноор оролцуулж болно(Солонгос1)

○Салбар хороодын хурал арга хэмжээг сондгой болон тэгш тоотой жилд зохиож байхаар тогтоож нэг жилд дараалан олон 

зохиогдох байдлыг зохицуулснаар оролцоог нэмэгдүүлэх (Солонгос 1)

○Салбар хорооны хурал арга хэмжээг ямар агуулга зорилгоор зохиох тухай урьдаас гишүүн орон нутгуудийн саналыг авах(Монгол 2)

○Салбар хороодын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэхийн тулд шинэ төслийг ээлж дараатайгаар явуулах болон оролцогч орон нутагтай 

хамтарч ажиллах(Япон1)

○Арга хэмжээнд оролцогч орон нутгуудын төлөөллийг Холбооны Хэрэг эрхлэх газраас урих, орчуулах зэрэгт дэмжлэг үзүүлэх(Солонгос 1)

○Солонгосын орон нутгуудын сонирхол, оролцоог нэмэгдүүлэх талаар тусгай арга хэмжээ авах (Солонгос 1)

○Салбар хороодыг тоог цөөлөн цөөн тооны салбар хороонд олноор оролцуулах(Солонгос 1)

○ Бусад адил төстэй байгууллагын туршлага судлах болон холбогдох сургалт явуулах(Монгол 1)
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2015 онд зохиогдох NEAR 
Холбооны арга хэмжээ



2015 онд зохиогдох NEAR 
Холбооны арга хэмжээ 

□Гол арга хэмжээ : Холбооны Бүгд хурал/Ажлын хорооны хурал
(2 жил тутам), Салбар хороодын хурал, Олон улсын форум, Гадаад 
харилцааны мэргэжилтнүүдийн хурал
 

NO Хугацаа Арга хэмжээ Зохион байгуулагч Болох газар Холбоо барих

1 3. 9~3.12 Гамшгаас сэргийлэх 
хорооны 13дугаар хурал Япон улс, Хёго муж Кобэ хот

Хёго мужийн захиргаа, 
Олон улсын харилцааны 
хэлтэс
(T)+81-78-362-9017

2 5.20~5.22  
2015 NEAR Холбооны 

Гадаад харилцааны 
мэргэжилтнүүдийн хурал

NEAR Холбооны 
Хэрэг эрхлэх газар БНСУ, Кёнсанбүг муж

NEAR Холбооны Хэрэг 
эрхлэх газар
(T)+82-54-223-2315

3 7.15~7.17 Биеийн тамирын 
хорооны хурал ОХУ, Сахагийн БНУ Сахагийн БНУ

Сахагийн БНУ, Олон улсын 
хамтын ажиллагааны хэлтэс
(T)+8-4112-343934

4 7.31~8. 5 Боловсрол, соёлын 
харилцааны хорооны хурал Япон улс, Шиманэ муж Мацуй хот

Шиманэ мужийн Соёл, олон 
улсын хэлтэс (T)+81-852-
22-6463

5 8.26~8.28 Эдийн засаг, хүмүүнлэгийн 
харилцааны хорооны хурал БНСУ, Кёнсанбүг муж Кёнсанбүг муж

Кёнсанбүг муж, Глобал 
худалдаа хамтын 
ажиллагааны хэлтэс 
(T)+82-53-950-2278

6 10 сар Газар тариалангийн 
хорооны хурал БНСУ, Жолланам муж Ёнам сум

Жолланам муж,  Хөдөө аж 
ахуйн бодлогын хэлтэс
(T)+82-61-280-6241

7 10 сар Далай, загасны аж ахуйн 
хорооны хурал БНХАУ, Шаньдун муж Вэйхай

Шаньдун муж, Далай 
загасны аж үйлдвэрийн 
газар
(T)+86-531-8606-1765

8 10.13~10.16 NEAR холбооны Ажлын 
хорооны 10-р хурал ОХУ, Эрхүү муж Эрхүү муж

Эрхүү муж, Эдийн засаг 
хөгжлийн яам
(T)+8-3952-2561-57

9 11 сарын 
сүүлч

NEAR- 2015 Олон 
улсын форум NEAR Холбооны ХЭГ БНСУ, Сөүл 

NEAR Холбооны Хэрэг 
эрхлэх газар
(T)+82-54-223-2328

10 11 сарын 
сүүл

Байгаль орчны хорооны 1
2-р хурал Япон улс, Тояама муж Тояама муж

Япон тэнгисийн эргийн 
байгаль орчны хамтын 
ажиллагааны төв
(T)+81-76-445-1571

* Гишүүн байгууллагууд болон ХЭГ-ийн ажлын нөхцөл байдлаас шалтгаалан энэхүү арга хэмжээний хуваарьт өөрчлөлт орж болно.
* Арга хэмжээнд гишүүн орон нутгуудын оролцоог нэмэгдүүлэхийн тулд арга хэмжээнүүдийг цаг хугацааны хувьд аль болох  
    давхцуулахгүйгээр төлөвлөсөн.
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□БНХАУ : 6 орон нутгийн 13 оролцогч

No. Орон нутаг Нэр (Англи нэр) Хүйс Байгууллага Албан тушаал 

1 Хэйлонжан муж Ян Хун Пэн
(Yang Hongpeng) Эр Хэйлонжан мужийн Гадаад харилцааны 

газар Дарга

2 Хэйлонжан муж Вэн Хү Тин
(Yuan Huiting) Эм Хэйлонжан мужийн Гадаад харилцааны 

Газар Хэлтсийн дарга

3 Хунам муж Инь Шиао Вэн
(Yin Xiaoyuan) Эр Хунан мужийн хэвлэл мэдээллийн хэлтэс, 

гадаад сурталчилгааны алба Албаны дарга

4 Хунам муж Шиао Гун Жун
(Xiao Gongjun) Эр Хунан мужийн захиргааны судалгааны 

хэлтэс Туслах ажилтан

5 Жилинь муж Ли Юн Ли (Liu Yongli) Эр Жилинь мужийн Гадаад хэргийн хэлтэс Албаны дарга

6 Жилинь муж Янь Дан (Yang Dan) Эм Жилинь мужийн Гадаад хэргийн хэлтэс Ажилтан

7 Ниншя-Хуйн ӨЗО Лиү Чэ (Liu Zhe) Эм Ниншягийн Хотон үндэстний ӨЗО-ы 
Гадаад хэргийн хэлтэс Орлогч дарга

8 Ниншя-Хуйн ӨЗО Ха Ри (Ha Li) Эм Инчүан хотын Эдийн засаг, хамтын 
ажиллагааны гадаадтай харилцах газар Төслийн хянагч

9 Шаньдун муж Хан Ин Хуа
(Han Yinghua) Эм Шаньдун мужийн Гадаад хэргийн хэлтэс Ажилтан

10 Шаньдун муж Виэн Жин Шүэ
(Yuan Jingxue) Эм Шаньдун мужийн Далай загасны аж 

үйлдвэрийн ерөнхий газар Ажилтан

11 Ганьсу муж Ма Тон Ви (Ma Tengyu) Эр Ганьсу мужийн захиргаа Газрын дарга

12 Ганьсу муж Жан Шиао Жун
(Zhang Xiaojun) Эр Ганьсу мужийн захиргаа Газрын дарга

13 Ганьсу муж Сю Вон Лянь(Sui Wenliang) Эр Ганьсу мужийн Гадаад харилцааны хэлтэс
Солонгосыг 
хариуцсан 
ажилтан

□Япон улс : 3 орон нутгийн 9 оролцогч

No. Орон нутаг Нэр (Англи нэр) Хүйс Байгууллага Албан тушаал 

1 Тояама муж Такэкума Тошихико (Takekuma Toshihiko) Эр Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 
газрын Олон улстай харилцах хэлтэс Хэлтсийн дарга

2 Тояама муж Такано Санаэ (Takano Sanae) Эм Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх газрын 
Олон улстай харилцах хэлтэс Ажилтан

3 Тояама муж Ким Жу Хи (Kim Ju-hee) Эм Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх газрын 
Олон улстай харилцах хэлтэс

Гадаад харилцааны 
ажилтан

4 Тояама муж Харадо Норихисо (Harada Norihisa) Эр CLAIR байгууллагын Сөүл дэх 
төлөөлөгчийн газар

Газрын даргын 
туслах

5 Хёго муж Ишида Кацүнори (Ishida Katsunori) Эр Олон улстай харилцах хэлтэс Хэлтсийн дарга

6 Хёго муж Шиоми Акихиро (Shiomi Akihiro) Эр Олон улстай харилцах хэлтэс Ажилтан

7 Шиманэ муж Сакомото Тарү (Sakamoto Itaru) Эр Орчин, амьдралын газрын соёл, олон 
улсын хэлтэс Хэлтсийн дарга

8 Шиманэ муж Цүмори Хитоши (Tsumori Hitoshi) Эр Орчин, амьдралын газрын соёл, олон 
улсын хэлтэс Багийн ахлагч

9 Шиманэ муж Пак Хе Жон(Park Hye-jung) Эм Орчин, амьдралын газрын соёл, олон
 улсын хэлтэс

Гадаад  арилцааны 
ажилтан
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□БНСУ : 13 орон нутгийн 25 оролцогч

No. Орон нутаг Нэр (Англи нэр) Хүйс Байгууллага Албан тушаал 

1 Бусан хот Нам Жун Өн(Nam Jung-eun) Эм Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтэс
Олон улсын 

харилцааны багийн 
дарга

2 Бусан хот Им Жон Өн (Im Jeong-eun) Эм Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтэс Ажилтан

3 Дэгү хот Ким Бо Ха (Kim Bo-ha) Эм Олон улс, худалдааны хэлтэс Ажилтан

4 Дэгү хот Ким Сү Ён (Kim So-yeon) Эм Дэвшилтэт эмчилгээ, цогцолборыг 
дэмжих хэлтэс Ажилтан

5 Инчон хот Сун Хе Вон (Son Hey-won) Эм Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтэс Ажилтан

6 Инчон хот Ким Гён Хун (Kim Kyung-hun) Эм Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтэс Мэргэжилтэн

7 Тэжон хот И Гю Сам (Lee Kue-sam) Эр Олон улс боловсролын хэлтэс Гадаад харилцааны 
мэргэжилтэн

8 Тэжон хот Кү Ча До (Koo Cha-doo) Эр Олон улс боловсролын хэлтэс Цагийн ажилтан

9 Ульсан хот Ан Жун Хва (An Jong-hwa) Эр Худалдаа харилцааны хэлтэс Олон улсын 
харилцааны ажилтан

10 Ульсан хот Хо Гён Хи (Her Gyong-hee) Эм Худалдаа харилцааны хэлтэс Ажилтан

11 Кёнги муж Сон Жин Гу (Sung Jin-goo) Эр Гадаад харилцаа бодлогын хэлтэс Ажилтан

12 Кёнги муж Ү Жун Ки (Woo Jong-ki) Эр Олон улстай харилцах хэлтэс
Олон улсын арга 

хэмжээ хариуцсан 
ажилтан

13 Канвон муж Хван Жон Сук (Hwang Jung-sug) Эм Олон улстай харилцах хэлтэс Ажилтан

14 Чүнчонбүг муж Ким Мён Жүн (Kim Myeong-june) Эр Олон улсын худалдааны хэлтэс Олон улс бодлогын 
багийн дарга

15 Чүнчонбүг муж Жан Ду Чан(Jang Du-chang) Эр Олон улсын худалдааны хэлтэс Ажилтан

16 Чүнчоннам муж Пак Жон Ван (Park Jung-wan) Эр Компани, худалдааны харилцааны хэлтэс Ажилтан

17 Жоллабүг муж Сун Хю Вон (Song Hyo-won) Эм Олон улсын худалдааны хэлтэс Ажилтан

18 Жоллабүг муж Хан Мин Хва (Han Min-hwa) Эм Олон улсын худалдааны хэлтэс Ажилтан

19 Жоллабүг муж Ким Ён Жи (Kim Yeon-ji) Эм Олон улс, худалдааны хэлтэс Ажилтан

20 Жолланам муж Ким Хун Са (Kim Hong-sa) Эр Олон улс, худалдааны хэлтэс
Олон улсын бодлого 

төлөвлөлтийн асуудал 
хариуцсан ажилтан

21 Жолланам муж И Өн Чоль (Lee Eun-cheol) Эр Олон улс, худалдааны хэлтэс Ажилтан

22 Кёнсанбүг муж И Кю Сам (Lee Gyu-sam) Эр Глолбал худалдаа хамтын 
ажиллагааны хэлтэс

Олон улс, хамтын 
ажиллагааны асуудал 

хариуцсан

23 Кёнсанбүг муж Юү Сөн Хи (Yu Seung-hui) Эм Глолбал худалдаа хамтын 
ажиллагааны хэлтэс Ажилтан

24 Кёнсаннам муж Ким Чан Дуг (Kim Chang-deag) Эр Олон улс, худалдааны хэлтэс
Олон улс, хамтын 

ажиллагааны асуудал 
хариуцсан

25 Кёнсаннам муж Чон Хён Суг (Jung Hyun-suk) Эм Олон улс, худалдааны хэлтэс Ажилтан
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□Монгол улс : 11 орон нутгийн 20 хүн

No. Орон нутаг Нэр (Англи галиг) Хүйс Байгууллага Албан тушаал 

1 Архангай аймаг
Мөнхбаяр Ванчигмаа

(Munkhbayar Vanchigmaa)
Эм Архангай аймгийн ЗДТГ

Гадаад харилцааны 
мэргэжилтэн

2 Дорноговь аймаг Идэрмаа Батсүрэн (Idermaa Batsuren) Эм Эрдэнэ сумын ЗДТГ Дарга 

3 Дорноговь аймаг
Очирхуяг Батчимэг

(Ochirkhuyag Batchimeg)
Эм Дорноговь аймгийн ЗДТГ Мэргэжилтэн 

4 Дундговь аймаг
Пэрэнлэй Бямбалхагва

(Perenlei Byambalkhagva)
Эр Дундговь аймгийн ЗДТГ Дарга 

5 Дундговь аймаг
Володя Сайнбилэг
(Volodya Sainbileg)

Эм Дундговь аймгийн ЗДТГ
Гадаад харилцааны 

ажилтан

6 Завхан аймаг
Идэрмөнх Янжинлхам

(Idermunkh Yanjinlkham)
Эм Завхан аймгийн ЗДТГ

Гадаад харилцааны 
ажилтан

7 Завхан аймаг
Майндар Саранчимэг
(Maindar Saranchimeg)

Эм Завхан аймгийн ЗДТГ Ахлах мэргэжилтэн

8 Орхон аймаг
Сосор Энхтүвшин
(Sosor Enkhtuvshin)

Эм Орхон аймгийн ЗДТГ Мэргэжилтэн 

9 Орхон аймаг Осор Сарангэрэл (Osor Sarangerel) Эм Орхон аймгийн УБХ Мэргэжилтэн

10 Өвөрхангай аймаг
Мягмарсүрэн Батзориг
(Myagmarsuren Batzorig)

Эр 
Хүүхэд, гэр бүлийн 
хөгжлийн хэлтэс

Мэргэжилтэн

11 Өвөрхангай аймаг
Раднаабазар Наранцэцэг

(Radnaabazar Narantsetseg)
Эм Аймгийн ЗДТГ Мэргэжилтэн 

12 Өмнөговь аймаг
Доржпалам Нацагдорж
(Dorjpalam Natsagdorj)

Эр Аймгийн ЗДТГ Засаг даргын орлогч

13 Өмнөговь аймаг
Мөнхдэлгэр Үрлээ
(Munkhdelger Urlee)

Эм Аймгийн ЗДТГ
Гадаад харилцааны 

ажилтан

14 Сэлэнгэ аймаг
Монхоодой Нямсүрэн 

(Monkhoodoi Nyamsuren)
Эр Аймгийн Шүүхийн Тамгын хэлтэс Дарга

15 Сэлэнгэ аймаг
Зундуй-Ёндон Хишигжаргал 
(Zundui Yondon Khishigjargal)

Эм Аймгийн Архивын тасаг Дарга

16 Төв аймаг Очир Оюунцэцэг (Ochir Oyuntsetseg) Эм Төв аймгийн УЦУОША Хэлтсийн дарга

17 Төв аймаг
Сандагсүрэн Отгонсүрэн
(Sandagsuren Otgonsuren)

Эм Төв аймгийн УЦУОША Хэлтсийн дарга

18 Увс аймаг
Бааст Баярсайхан

(Baast Bayarsaikahn)
Эм Татварын хэлтэс

Татварын улсын 
байцаагч

19 Увс аймаг
Юнгэрэн Отгонзаяа
(Yungeren Otgonzaya)

Эм Татварын хэлтэс 
Татварын улсын 

байцаагч

20 Улаанбаатар хот Баттөр Дулмаа (Battumur Dulmaa) Эм Улаанбаатар хотын захиргаа
УБ хотын БНСУ 
дахь төлөөлөгч
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□Орос улс : 3 орон нутгийн 6 оролцогч

No. Орон нутаг Нэр (Англи галиг) Хүйс Байгууллага Албан тушаал 

1 Иркутск муж Анна Ламан(Anna Laman) Эм 
Эдийн засгийн 
хөгжлийн яам

Тасгийн дарга

2 Иркутск муж Виктория Никоронова(Victoria Nikonorova) Эм 
Эдийн засгийн 
хөгжлийн яам

Мэргэжилтэн 

3 Тувагийн БНУ Светлана Ошепкова(Oshchepkova Svetlana) Эм 
Шинжлэх ухаан, 
боловсролын яам 

1-р орлогч

4 Тувагийн БНУ Роман Шинин(Shinin Roman) Эр Эрзинск хошуу Дарга

5 Сахагийн БНУ Георгий Балаксин(Balakshin Georgy) Эр Спортын яам 1-р орлогч

6 Сахагийн БНУ Валерий Протопопов(Protopopov Valeriy) Эр 
Дотоод, гадаад 

харилцааны яам
Хэлтсийн 

дарга

□NEAR холбооны ХЭГ : 17 хүн

No. Нэр (Англи) Хүйс Харьяа  Албан тушаал

1 Жон Жэ Вон (Jun Jae Won) эр Ерөнхий нарийн бичгийн дарга

2 Ким Сан Гил (Kim Sang Gil) эр Орлогч дарга

3 Пак Чан Ху (Park Chang Ho) эр Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс Хэлтсийн дарга

4 Гвон Нам Вон (Kwon Nam Won) эр Олон улс хамтын ажиллагааны хэлтэс
Олон улс, хамтын 

ажиллагааны хэлтсийн дарга
5 Ким Ён Нам (Kim Yeung Nam) эр Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс Ажилтан

6 Пак Сон Мин (Park Sung Min) эр Олон улс хамтын ажиллагааны хэлтэс
Гадаад харилцааны 

мэргэжилтэн

7 Юн Хёг Жүн (Yun Hyeok Jun) эр Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс Ажилтан

8 Ким Гён Шил (Kim Kyung Sil) эм Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс Англи хэлний мэргэжилтэн

9 Ким Юү Жин (Kim You Jin) эм Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс Туслах ажилтан

10 Ли Хэ Жон (Lee Hye Jung) эм Олон улс хамтын ажиллагааны хэлтэс Хятад хэлний мэргэжилтэн

11 Ли Мён Эн (Lee Myung Eun) эм Олон улс хамтын ажиллагааны хэлтэс Япон хэлний мэргэжилтэн

12 Л. Хишигжаргал (Lkham Khishigjargal) эм Олон улс хамтын ажиллагааны хэлтэс Солонгос хэлний мэргэжилтэн

13 Чэ Жү Хуа (Choi Ju Hwa) эм Олон улс хамтын ажиллагааны хэлтэс Орос хэлний мэргэжилтэн

14 Дон Вэй (Deng Wei) эм Олон улс хамтын ажиллагааны хэлтэс
Хятадын орон нутгийг 
хариуцсан төлөөлөгч

15 Мацуо Шючиро (Matsuo Shuichiro) эр Олон улс хамтын ажиллагааны хэлтэс
Японы орон нутгийг 
хариуцсан төлөөлөгч

16 Б.Ундрах (Batsuuri Undrakh) эм Олон улс хамтын ажиллагааны хэлтэс
Монголын орон нутгийг 

хариуцсан төлөөлөгч

17 Гру Яна (Groo Iana) эм Олон улс хамтын ажиллагааны хэлтэс
Оросын орон нутгийг 
хариуцсан төлөөлөгч
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