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3. Дэд хороод факс, шуудан зэрэг холбоо харилцааны арга хэрэгсэлд тулгуурлан үйл ажиллагаагаа явуулна.
4. Дэд хороод нь шаардлагатай үед хурал зохион байгуулна.
6-р зүйл(Оролцоо) 1. Зохицуулагч байгууллага нь тухайн дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орох
тохиолдолд ажлын хороонд энэ талаар мэдэгдэнэ.
2. Зохицуулагч байгууллага тухайн дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орох тохиолдолд ажлын хороонд
мэдэгдэнэ.
7-р зүйл(Зардал) Дэд хороог ажиллуулахад шаардагдах зардлыг тухайн дэд хороог зохицуулагч байгууллага
хариуцан гаргана. Гагцхүү дэд хорооноос хурал зохион байгуулахад тээврийн зардал болон байрлах
зардлыг хуралд оролцогч байгууллага төлнө.

хэлэлцсэн зүйлийг хэрэг эрхлэх газарт бичгээр хүргэж, Хэрэг эрхлэх газар нь дэд хорооны бүрэлдэхүүнд
ороогүй бусад байгууллагуудад бичгээр хүргэнэ.
9-р зүйл(Журамд нэмэлт оруулах) Ажлын хорооны хурлаар журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулна..
10-р зүйл(Хүчинтэй байх хугацаа) Энэ журам нь 2010 оны 10 сарын 28-ны өдрөөс хүчинтэй.
Нэмэлт зүйл
Энэ журам нь 1998 оны 10 сарын 21-ний өдрөөс хэрэгжинэ.
эмэлт зүйл
Энэ журам нь 2007 оны 9 сарын 4-ний өдрөөс хэрэгжинэ.
Нэмэлт зүйл
Энэ журам нь 2008 оны 9 сарын 2-ны өдрөөс хэрэгжинэ.
Нэмэлт зүйл
Энэ журам нь 2010 оны 10 сарын 28-ны өдрөөс хэрэгжинэ

The Association of North East Asia Regional Governments

8-р зүйл(Хэрэг эрхлэх газартай хамаарах нь) Зохицуулагч байгууллага нь дэд хорооны хурлаар
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21–р зуун бол Зүүн
хойд Азийн зуун
Өнө эртний түүх, өв соёлтой ,
Эрхэм баялаг, элбэг дэлбэг хүний нөөц, технологитой
Байгалиас заяасан тэрхүү газар – Зүүн хойд Ази
Одоо, түүхэн сөргөлдөөн, үзэл бодлын ханыг нурааж
Хязгааргүй хөгжлийн далд боломжийг нээж
Хүсэл мөрөөдөл дүүрэн ирээдүй рүү тэмүүлж байна.
Дэлхийн төв тэнхлэгийн нэг болж, шинэ цаг үеийг нээх
Энх тайван ба хөгжил цэцэглэлтийн талбар - Зүүн хойд Ази

Зүүн хойд Ази нь одоо,

харилцаа ба хамтын ажиллагаагаар дамжуулан
Нэгэн сэтгэлээр дэлхийн түүхийн шинэ
хуудсыг нээж байна.
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Зүүн хойд Азийн бүс нутгийн засаг захиргаадын холбоо (NEAR) –г
1996 оны 9 сард Зүүн хойд Азийн Хятад, Япон, Солонгос, Орос 4 улсын 29 захиргааны
байгууллагын удирдлагууд Солонгос улсын Кёнсанбүг мужид цуглаж, харилцан ашигтай, эрх
тэгш санаанд үндэслэн хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлж, бүс нутгийг хамтдаа хөгжүүлэх,
дэлхийн энх тайвны үйлсэд хувь нэмэр оруулахын төлөө байгуулсан билээ.
Зүүн хойд Азийг хамтаар хөгжүүлэх зорилгоор Холбооны үндсэн дүрмийг баталснаас хойш
эдийн засаг, гадаад худалдаа, боловсрол соёлын харилцаа, байгаль орчин, гамшгаас сэргийлэх,
хилийн хамтын ажиллагаа, шинжлэх ухаан, технологи далай•загасны аж ахуй, аялал жуулчлал,
эрдэс баялаг боловсруулалт, зохицуулалт, эрчим хүч, уур амьсгалын өөрчлөлт, хүүхэд
эмэгтэйчүүд зэрэг төрөл бүрийн салбарт хамтын төслийг хэрэгжүүлж байна.
2010 оны 10 сард Солонгос улсын Кёнги мужид болсон Холбооны 8-р Бүгд хурлаар нэмж
гишүүнээр элссэн орон нутагтай нийлээд одоо 6 улсын 70 гишүүн байгууллагаас бүрдсэн Зүүн
хойд Азийг төлөөлөх орон нутгийн харилцаа, хамтын ажиллагааны байгууллага болсон юм.

NEAR холбооны үүд хаалга үргэлж нээлттэй байх болно.
Зүүн хойд Азийн бүсэд байршилтай, холбооны үндсэн үзэл санаатай санал нэг
захиргааны байгууллагууд Бүгд хурлаар дамжуулан гишүүнээр элсэж, оролцож
болно.
■ Кёнсанбүг муж, Пухан хот, Намгү Жигок донг 601 понжи Пухан Технопарк 3 давхар
■ Утас. +82-54-223-2311, 2317, 2319, 2320, 2384 Факс. +82-54-223-2309
■ Вэб хаяг : www.neargov.org
* NEAR гэдэг нь Зүүн хойд Азийн бүс нутгийн засаг захиргаадын холбоо (The Association of North East Asia
Regional Governments)-ны англи утгын товчлол бөгөөд ойр, дотно(near) гэсэн санааг давхар илтгэх болно.
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Холбооны танилцуулга The Association of North East Asia Regional Governments
Үндсэн санаа
Зүүн хойд Азийн бүс нутгийн захиргааны байгууллагууд харилцан ашигтай, эрх тэгш байхад тулгуурлан захиргаа удирдлага,
эдийн засаг, соёл зэрэг бүхий л хүрээнд харилцаа, хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлж, итгэл үнэмшлийн харилцааг бий болгож,
бүс нутгийг хамтдаа хөгжүүлэн дэлхийн энх тайвны үйлсэд хувь нэмэр оруулна.

Үүсгэн байгуулахад хүргэсэн хүчин зүйл
・Дэлхийн гуравдагч эдийн засгийн тэнхлэг болж буй Зүүн хойд Ази хөгжих боломж улам бүр нэмэгдэж байна.
・Даяаршлын үед эдийн засгийн хамтын ажиллагааг бүс нутгийн хэмжээнд явуулах шаардлагатай болсон.
・Бүс нутгуудын ялгаатай олон төрлийн шинжийг хадгалахын зэрэгцээ сонгодог шинжийг төлөвшүүлэх
*О
 рон нутгийн харилцааг бодит түвшинд өрнүүлэхэд бүс нутгийн хамтын байгууллагыг байгуулах шаардлагатай болсон.

Түүх
• 1996 оны 9 сард Кёнсанбүг мужийн Кёнжү хотод Хятад, Япон, Солонгос, Орос 4 улсын 29 захиргааны байгууллага чуулж
холбоог байгуулсан.
• 2004 онд Хэйлонжан мужид болсон 5 дахь удаагийн Бүгд хурлын шийдвэрээр Солонгос улсын Кёнсанбүг мужид Холбооны
байнгын Хэрэг эрхлэх газрыг байгуулсан.
• 2006 онд Пусанд болсон 6 дахь Бүгд хурлаар шинээр байгууллагууд гишүүнээр элсч, нийт 6 улсын 65 гишүүн байгууллага
болон өргөжсөн.
• 2008 онд Шаньдун мужид болсон Холбооны 7-р Бүгд хурлаар шинээр байгууллагууд гишүүнээр элссэнээр нийт 6 улсын 69
гишүүн байгууллага болон өргөжсөн.
• 2010 онд Кёнги мужид болсон 8-р Бүгд хурлаар шинээр гишүүн байгууллага элсүүлснээр нийт 6 улсын 70 гишүүн
байгууллага болон өргөжсөн.

Бэлгэ тэмдэг
• Энэхүү бэлгэ тэмдэгт дэлхийн газрын зургыг фон болгож, 21-р зууны дэлхийн анхаарлын төвд байгаа Зүүн хойд
Азийг ногооноор харуулж, энх амгалан, эрүүл, баян чинээлэг болох Зүүн Хойд Азийн Бүсийн ирээдүйг бэлэгдсэн
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Гишүүн байгууллага-6 улсын 70 орон нутаг
Хятад улс(6)

• Хэйлонжан муж
• Хэнан муж
• Хубэй муж
• Хунан муж

• Ниншя Хуйн ӨЗО
• Шаньдун муж

Япон улс(10)

• Аомори муж
• Ямагата муж
• Нигата муж
• Тояама муж
• Ишикава муж
• Фүкүй муж
• Киото тусгай муж

• Хёго муж
• Тоттори муж
• Шиманэ муж

Солонгос улс(15)

• Пүсан хот
• Тэгү хот
• Инчон хот
• Гуанжү хот
• Дэжон хот
• Ульсан хот
• Кёнги муж

БНАСАУ(2)

• Канвон муж
• Чүнчонбүг муж
• Чүнчоннам муж
• Жоллабүг муж
• Жолланам муж
• Кёнсанбүг муж
• Кёнсаннам муж

• Жэжү муж

• Хамгёнбүг муж
• Насон хот

DPRK

Монгол улс(22)

• Улаанбаатар хот
• Архангай аймаг
• Баян-Өлгий аймаг
• Баянхонгор аймаг
• Булган аймаг
• Говь-Алтай аймаг
• Говьсүмбэр аймаг
• Дархан-уул аймаг

• Дорнод аймаг
• Дорноговь аймаг
• Дундговь аймаг
• Завхан аймаг
• Орхон аймаг
• Өвөрхангай аймаг
• Өмнөговь аймаг
• Сүхбаатар аймаг

ОХУ(15)

• Буриадын БНУ
• Сахагийн(Якут) БНУ
• Тувагийн БНУ
• Алтайн хязгаар
• Забайкаль хязгаар
• Красноярск хязгаар

• Приморскийн хязгаар
• Хабаровск хязгаар
• Амур муж
• Иркутск муж
• Камчаткийн хязгаар
• Магадан муж

• Сэлэнгэ аймаг
• Төв аймаг
• Увс аймаг
• Ховд аймаг
• Хөвсгөл аймаг
• Хэнтий аймаг

• Сахалин муж
• Томск муж
• Кемеровск муж

*Ажиглагч - Хятад улсын Тяньжин хот, Шаньси муж, Шааньси муж, Ляонин муж,, Япон улсын Ямагүчи муж ажиглан судлагч статустайгаар оролцож
байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар Холбооноос зохион байгуулж буй төрөл бүрийн арга хэмжээнд оролцож, мэдээлэл солилцож байна.
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Бүтэц, зохион байгуулалт

Бүгд хурал (Хурлын тэргүүлэгч)

Хэрэг эрхлэх газар
(Ерөнхий нарийн бичгийн дарга)
Ажлын хороо (Хорооны дарга)

Дэд хороод (Зохицуулагчид)

Эдийн засаг
худалдаа

Байгаль орчин

Боловсрол, соёлын
харилцаа

Гамшгаас сэргийлэх

Хилийн хамтын
ажиллагааны хороо

Шинжлэх ухаан,
технологи

Аялал жуулчлал

Далай, загасны аж
ахуй

Эрдэс баялаг боловсруулалт,
зохицуулалт

Эрчим хүч, уур
амьсгалын өөрчлөлт

Хүүхэд, эмэгтэйчүүд

Кёнсанбүг муж

Тояама муж

Шиманэ муж

Хёго муж

Иркутск муж

Кёнги муж

Хэнан муж

Шаньдун муж

Магадан муж

Дэгү хот

Дорнод аймаг
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Холбооны гол үйл ажиллагаа The Association of North East Asia Regional Governments
Бүгд хурал (General Assembly)
Гишүүн орон нутгийн захиргааны байгууллагуудын удирдлагуудаас бүрдэх, шийдвэр гаргах дээд
байгууллага бөгөөд хоёр жил тутамд хуралдаж, дараах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.
• Аудиторуудыг томилох
• Төсөв, тайлан баланс, ажлын төлөвлөгөөг гаргах
• Шинээр гишүүн элсүүлэх болон гишүүнээс түдгэлзүүлэх
• Гишүүний хураамжийг тогтох
• Холбооны үндсэн дүрэмд өөрчлөлт оруулах
• Холбоог татан буулгах, үйл ажиллагааг нь зогсоох асуудлыг шийдвэрлэх
• Дараагийн ээлжит бүгд хурал зохион явуулахтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэнэ.
• Холбооны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг шийдэх болон хэрэгжүүлэх
• Шаардлагатай гэж үзсэн бусад зүйл

Гол үйл ажиллагаа
1-р Бүгд хурал(1996.9. Кёнсанбүг муж)- Орон нутгийн захиргааны байгууллагуудыг нэгтгэсэн олон улсын байгууллага
бүхий Холбоог албан ёоор байгуулж, 7 зүйлийн зорилтыг хамтран дэвшүүлсэн.
2-р Бүгд хурал(1998.10. Тояама муж)-Гишүүнчлэлийн хүрээг өргөтгөхийн тулд Үндсэн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулж,
5 дэд хороог байгуулсан.
3-р Бүгд хурал(2000.9 Хёго муж)-Холбооны байнгын Хэрэг эрхлэх газрыг байгуулах талаар хэлэлцэж, БНАСАУ-ын орон
нутгийн байгууллагыг Холбоонд гишүүнээр татан оруулахад хамтаар хүчин чармайхаар тохиролцсон.
4-р Бүгд хурал(2002.9. Хабаровск хязгаар)-БНАСАУ, Монгол улсыг гишүүнээр элсүүлэх талаар хэлэлцэж, байнгын Хэрэг
эрхлэх газрыг байгуулах ажлын хамтарсан хэсгийг байгуулсан.
5-р Бүгд хурал(2004.9. Хэйлонжан муж)-БНСУ-ын Кёнсанбүг мужид Хэрэг эрхлэх газрыг байгуулахаар шийдвэрлэж,
хилийн хамтын ажиллагааны дэд хороог байгуулсан.
6-р Бүгд хурал(2006.9. Пусан хот)-Зүүн хойд Азийн хөгжил, цэцэглэлт ба NEAR Холбооны үүрэг хэмээх хамтарсан
мэдэгдэл гаргаж, шинжлэх ухаан, технологийн дэд хороог шинээр байгуулсан.
7-р Бүгд хурал(2008. 9 Шаньдун муж)-Шаньдуны тунхагыг гаргаж, аялал жуулчлалын дэд хороо, далай загасны аж
ахуйн дэд хороог шинээр байгуулж, Хэрэг эрхлэх газрыг үргэлжлүүлэн Кёнсанбүг мужид байршуулахаар шийдвэрлэсэн.
8-р Бүгд хурал(2010.10. Кёнги муж)-Холбооны үндсэн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, шинээр гишүүн элсүүлэхийг
шийдвэрлэсэн.
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Холбооны үе үеийн тэргүүлэгчид
• Анхны тэргүүлэгч(1996.9 ~ 1998.10) Кёнсанбүг мужийн захирагч И Ы Гэн
• 2-дох үеийн тэргүүлэгч(1998.10 ~ 2000.9)-Тояама мужийн захирагч Нагауки
• 3-дах үеийн тэргүүлэгч(2000.9 ~ 2002.9)Хёго мужийн захирагч Ито Тошицу
• 4-дөх үеийн тэргүүлэгч(2002.9 ~ 2002.9) Хабаровск хязгаарын захирагч Исаев
• 5 дах үеийн тэргүүлэгч(2002.9 ~ 2004.9) Хэйлонжан мужийн захирагч Жан Зүо Жи
• 6 дахь үеийн тэргүүлэгч(2004.9 ~ 2006.9) Пусан хотын захирагч Хо Нам Шиг
• 7 дох үеийн тэргүүлэгч(2006.9 ~ 2008.9) Шаньдун мужийн захирагч Жиан Дамин
• 8 дахь үеийн тэргүүлэгч(2008.9 ~ 2010.10) Кёнги мужийн захирагч Ким Мүн Сү
• 9 дэх үеийн тэргүүлэгч(2010.10 ~ 2012.10) Ниншя Хуйн ӨЗО-ны дарга Вуан Жон Вэй

Ажлын хороо (Working Committee)
Ажлын хороо нь гишүүн байгууллагын тамгын газрын дарга нараас бүрдэх бөгөөд ажлын хорооны
дарга нь жилд нэгээс дээш удаа хурал зохион байгуулах ба дараах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.
• Ш инээр хийх ажлыг төлөвлөх, тодорхой төслийн
талаар хэлэлцэх
• Жилийн тайлан, санхүүгийн тайлан гаргах
• Гишүүдийн санал бодлыг зохицуулах
• Дэд хороог байгуулах, бүтэц, чиг үүрэг, үйл ажиллагаа
зэргийн талаар шийдвэр гаргах

• Б үгд хурлаас хариуцуулан үүрэгдсэн зүйлийг
шийдвэрлэх
• З үүн хойд Азийн бодит харилцааны арга замыг
эрэлхийлэх

Гол үйл ажиллагаа
• Анхдугаар хурал(1997.8 Кёнсанбүг муж) Эдийн засаг, худалдаа, соёл урлаг, байгаль орчны салбарын хамтын төсөл
явуулах санал дэвшүүлсэн.
• Хоёрдугаар хурал(1999.7 Тояама муж) Дэд хороодын үйл ажиллагаа, тайлан, санхүүгийн асуудлыг хэлэлцэж зөвлөлдсөн.
• Гуравдугаар хурал(2001.8 Хёго муж) Гишүүний хураамж ногдуулах, Хэрэг эрхлэх газрыг байгуулах тухай хэлэлцсэн.
• Дөрөвдүгээр хурал(2004.1 Хэйлонжан муж) Кёнсанбүг мужаас Хэрэг эрхлэх газрыг өөрийн мужид байгуулах хүсэлт
тавьсан.
• Тавдугаар хурал(2005.11 Пусан хот) Байгууллагын эмблемийг батлах ажлын хэсгийг бүрдүүлэх, гишүүн
байгууллагын төрийн албан хаагчийг Хэрэг эрхлэх газарт төлөөлөгчөөр ажиллуулахаар тохиролцсон.
• Зургадугаар хурал(2007.9 Шаньдун муж) Холбооны гишүүний хураамжийг нэвтрүүлэх, аялал жуулчлал, далай
загасны аж ахуйн дэд хороог шинээр байгуулах санал тавигдсан.
• Долдугаар хурал(2009.10 Кёнги муж) Гишүүний хураамж нэвтрүүлэх тусгай хорооны тохиролцсон зүйлийг
тайлагнаж, дэд хороог шинээр байгуулах санал тавигдсан.
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Дэд хороо (Sub-Committees)
Дэд хороодыг хариуцан зохицуулах сонирхолтой орон нутгийн байгууллагын хэлтэс, газрын удирдах
түвшний албан тушаалтнаас бүрдэх бөгөөд шаардлагатай үед хурал зохион байгуулна.
• Дэд хороод нь орон нутгийн захиргааны байгууллагаас санал болгон хэрэгжүүлж буй тусгай төслүүдийг саадгүй, үр
дүнтэй явуулахын тулд гишүүн байгууллагуудын саналыг зохицуулах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг тодорхой болгох,
хэрэгжүүлэх аргын талаар хянан хэлэлцэнэ.
• Дэд хороод нь тухайн дэд хороонд оролцогч орон нутгийн захиргааны байгууллагуудаас санал болгосон төслийг
хариуцаж, хянан хэлэлцэж ажлын хороонд тайлагнана.
• Дэд хороодыг тухайн хорооны холбоо, харилцаа зохицуулалт, үйл ажиллагааг хариуцсан байгууллага/зохицуулагч/
ажиллуулна.
• Зохицуулагч байгууллагын хугацаа 2 жил бөгөөд үргэлжлүүлэн ажиллаж болно.
• Дэд хороодыг ажиллуулах зарчим нь харилцаа, холбооны хэрэгсэл/шуудан, факс гэх мэт/-д тулгуурлан ажиллана.

Үйл ажиллагааны чиг хандлага
• Эдийн засаг, худалдааны харилцааг бодитой бөгөөд үр дүнтэй явуулж, Зүүн хойд
азийн хамтын хөгжил, цэцэглэлт, эдийн засгийн тууштай хөгжилд тэмүүлнэ.

Гол үйл ажиллагаа
• Зүүн хойд Азийн бизнесийг дэмжих хурал
- Г адаад худалдааг хөхүүлэн дэмжих семинар, хөрөнгө оруулалтын бодлого,
мэдээлэл солилцох хурал, бүтээгдэхүүн, каталогийн үзэсгэлэн гаргах
- Г адаад худалдааны олон талт уулзалт
- Т өр иргэдийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих зөвлөл
• Зүүн хойд Азийн эдийн засаг, худалдааны харилцааг идэвхжүүлэх
- Г ишүүн байгууллагуудын нөөц, баялаг хөрөнгө оруулалтын орчны талаарх мэдээллээр хангах
- К ибер цахим арилжааны системээр дамжуулан цахим гадаад худалдааг идэвхжүүлэх

Үйл явдал/хурал
• 1998. 9 4 улсын 16 байгууллага оролцож, гадаад худалдааны хамтын ажиллагааны сүлжээ байгуулах санал
дэвшүүлсэн.
• 1999. 11 5 улсын 14 байгууллага оролцож, бизнесийг дэмжих хурлын агуулгыг өргөжүүлэх санал тавигдсан.
• 2002. 5 5 улсын 16 байгууллага оролцож, цахим худалдааны вэбсайт байгуулах тухайд санал тохиролцсон.
• 2003. 9 5 улсын 23 байгууллага оролцож, төр иргэдийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих зөвлөлийг бүрэлдүүлэх санал
дэвшүүлсэн.
• 2004. 10 5 улсын 21 байгууллага оролцож, гадаад хөрөнгө оруулалт, хамтарсан үйл ажиллагаа явуулах тухай
хэлэлцсэн.
• 2005. 12 5 улсын 22 байгууллага оролцож, Холбооны Хэрэг эрхлэх газраар айлчилсан. Экспорт, импортийн
бүтээгдэхүүний талаар уулзалт зохион байгуулсан.
• 2006. 12 5 улсын 36 байгууллага оролцож, гишүүн байгууллагууд хооронд хамтарсан төслийн талаар гэрээ хийсэн.
• 2007. 10 5 улсын 22 гишүүн байгууллага оролцсон Зүүн хойд Азийн олон улсын эдийн засгийн форум болон
экспорт, импортийн бизнес уулзалтыг Хэрэг эрхлэх газартай хамтран зохион байгуулсан.
• 2009. 12 4 улсын 23 байгууллага оролцож, эдийн засаг, худалдааг идэвхжүүлэх арга замыг хэлэлцсэн.
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Эдийн засаг, худалдааны хороо(Зохицуулагч -Кёнсанбүг муж)
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Байгаль орчны хороо(Зохицуулагч-Тояама муж)
Үйл ажиллагааны чиг хандлага

• 21-р зууны дэлхийн дулаарлын асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд бүс нутгийн орон нутгийн хамтын ажиллагааг
эрэлхийлнэ.

Гол үйл ажиллагаа
• Орон нутгийн болон төрийн бус байгууллагуудын далай, тэнгисийн хог хаягдлын
талаарх судалгаа
• Зүүн хойд азийн бүсийн нүүдлийн шувуудын тухай хамтарсан судалгаа
• Зүүн хойд азийн олон улсын байгаль орчны симпозиумаар дамжуулан байгаль
орчныг хамгаалах төлөвлөгөө болон мэдээлэл солилцох
• Зүүн хойд Азийн өсвөр үеийг хамруулсан байгаль орчны семинар зохиох

Үйл явдал/хурал
• 1999. 7 5 улсын 19 байгууллага оролцож, байгаль орчны хамтын ажиллагааг
явуулах арга замын талаар ярилцсан.
• 2000. 8 3 улсын 17 байгууллага оролцож, тусгай төсөл, байгаль орчны хамтын
ажиллагааны хэрэгжилт байдлыг танилцуулсан.
• 2001. 7 4 улсын 13 байгууллага оролцож, дараагийн зохицуулагч байгууллагаар
Тояама мужийг томилсон.
• 2002. 7 5 улсын 17 байгууллага оролцож, Зүүн хойд Азийн нүүдлийн шувуудын
тухай хамтарсан судалгаа явуулах тухай тохирсон.
• 2003. 10 4 улсын 14 байгууллага оролцож, байгаль орчны талаарх эмхэтгэл гаргах
талаар хэлэлцсэн.
• 2004. 7 5 улсын 15 байгууллага оролцож, далайн бохирдлын байдлын талаар хэлэлцсэн.
• 2005. 7 5 улсын 14 байгууллага оролцож, Зүүн тэнгис, Шар тэнгисийн хог хаягдлын талаарх судалгаа хийх
болсон.
• 2007. 7 5 улсын 10 гишүүн байгууллага оролцсон Зүүн хойд Азийн залуучуудын байгаль орчныг хамгаалах хурал
зохиосон.
• 2009. 7 5 улсын 15 байгууллага оролцож, гишүүн байгууллагууд байгаль орчны байдал, зорилтын талаар
тайлагнасан.
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Боловсрол, соёлын харилцааны хороо(Зохицуулагч- Шиманэ муж)

※Ш
 аньдун мужид болсон 6-р Бүгд хурлаар соёлын харилцаа ба ерөнхий харилцааны хороог нэгтгэж боловсрол,
соёлын харилцааны хороо болгосон.

Үйл ажиллагааны чиг хандлага
• Хүүхэд залуучуудын боловсрол хүмүүжлийг зорилго болгож,
Зүүн хойд азийн бүсийн хүн хоорондын харилцааг дэмжинэ.

Гол үйл ажиллагаа
• Зүүн хойд Азийн харилцааны жигүүр арга хэмжээ
• Зүүн хойд Азийн олон улсын соёлын арга хэмжээ(2004 оноос эхлэн зохиох болсон)

Үйл явдал/хурал

Гамшгаас сэргийлэх хороо
Үйл ажиллагааны чиг хандлага
• Зүүн хойд Азийн бүсийн гамшгаас сэргийлэх тогтолцоог сонгомол
хэлбэрт оруулж, бүсийн хөгжлийг эрэлхийлэх

Гол үйл ажиллагаа
• Газар хөдлөлт, үер, уулын түймэр зэрэг гамшгаас сэргийлэх арга замыг хамтран эрэлхийлэх
• Гамшгаас сэргийлэх талаар дараах сургалтыг явуулж, туршлага солилцоно.
- Гамшгаас сэргийлэх талаар дадлага хийлгэх : “Азийн гамшиг ба түүнээс сэргийлэх арга хэмжээ”
- Г амшгаас сэргийлэх болон тэмцэх төвтэй танилцах : гамшигт өртөгчдийг эмчлэх төв, гамшгийн арга хэмжээ авах
төв зэрэг
• Бусад холбогдох ажил
- Х олбооны бүх гишүүн байгууллагуудыг хамруулсан “гамшгаас сэргийлэх тогтолцоо, мэдээлэл солилцох эсэх
талаар санал асуулга” явуулсан.
- Г амшгаас сэргийлэхтэй холбогдсон судалгааг гишүүн байгууллагуудад танилцуулсан.

Үйл явдал/хурал
• 2002. 7 4 улсын 12 байгууллага оролцож, гамшгаас сэргийлэх чиглэлийн харилцааг явуулах тухай хэлэлцсэн.
• 2004. 2 5 улсын 12 байгууллага оролцож, гамшгаас сэргийлэх сургалт, боловсон хүчнийг сургах талаар хэлэлцсэн.
• 2005. 2 5 улсын 10 байгууллага оролцож, Азийн гамшиг болон түүнээс сэргийлэх арга хэмжээний талаар хэлэлцсэн.
• 2 006. 2 5 улсын 12 байгууллага оролцож, гамшгаас сэргийлэх талыг хариуцсан мэргэжилтнүүд хооронд мэдээлэл
солилцохыг дэмжиж, гамшгаас сэргийлэх төвийн байгууламжтай танилцсан.
• 2007. 2 5 улсын 14 байгууллага оролцож, олон улсын гамшгаас сэргийлэх чиглэлийн хамтын ажиллагааг тогтоох тухай
хэлэлцсэн. Гамшгаас сэргийлэх сургалт явуулсан. Оролцогчид тусгай зориулалтын машинд сууж, газар хөдлөлт хэрхэн
болдогыг бодитоор мэдэрсэн.
• 2008. 3 5 улсын 17 гишүүн байгууллага оролцож, гамшгаас сэргийлэх арга замын талаар илтгэл, сургалт явагдаж,
гамшгаас сэргийлэх төвийн үйл ажиллагаатай танилцсан.
• 2009. 3 5 улсын 18 байгууллага оролцож, Ханшин Авуажигийн газар хөдлөлт, Сычуанд болсон газар хөдлөлтийг
харьцуулсан семинар зохиож, холбогдох газруудаар явж танилцсан.
• 2010. 3 4 улсын 12 байгууллага Ханшин Авуажигийн газар хөдлөлт болсны 15 жилийн ойн семинарт оролцож, холбогдох
газруудаар явж танилцсан.
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• 2009.7 бүс орон нутгийн харилцан ойлголцлыг нэмэгдүүлж, Зүүн хойд азийн бүсийн шинэ сүлжээг байгуулсан.
• 2010. 8 Залуучуудын харилцаа, Зүүн хойд азийн соёлын арга хэмжээг явуулсан.
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Хилийн хамтын ажиллагааны хороо(Зохицуулагч-Иркутск муж)

※ 2 006 оны 9 сард болсон Холбооны 6-р Бүгд хурлаар зохицуулагчийн үүргийг Хабаровск хязгаараас Амур мужид шилжүүлэн
олгосон.
※ 2 008 оны 9 сард болсон Холбооны 7-р Бүгд хурлаар зохицуулагчийн үүргийг Амур мужаас Иркутск мужид шилжүүлэн олгосон.

Үйл ажиллагааны чиг хандлага
• Хилийн бүсийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх болон бодитой болгох

Гол үйл ажиллагаа
• Визний асуудлыг хялбаршуулах систем нэвтрүүлэх талаар хэлэлцэх
• Хилийн бүс нутагт гадаад худалдаа явуулахад банкны зээл авах боломж олгох
• Хилийн хамтын ажиллагааны үндсэн боломж, нөхцлийг бий болгох
• Хилийн хамтын ажиллагааны талаарх эрх зүй, хилийн худалдааны хууль дүрэм тогтоох
• Хилийн гадаад худалдааны нэгдсэн байгууллагын төсөл хэрэгжүүлэх

Үйл явдал/хурал
• 2005. 6 4 улсын 18 байгууллага оролцож, гишүүн байгууллагууд хооронд хилийн харилцааны шинэ арга замыг
эрэлхийлсэн.

Шинжлэх ухаан, технологийн хороо(Зохицуулагч-Кёнги муж)
Үйл ажиллагааны чиг хандлага
• Бүс нутгийн хамтын хөгжлийн тулд шинжлэх ухаан, технологийн хамтын ажиллагааг явуулах

Гол үйл ажиллагаа
• 2006 оны 9 сард болсон 6-р Бүгд хурлаар шинжлэх ухаан, технологийн хороог
шинээр байгуулах шийдвэр гарсан.
• Зүүн хойд Азийн бүсийн шинжлэх ухаан, технологийн харилцааны тулд
шинжлэх ухаан, технологийн хурал зэргийг төлөвлөнө.

Үйл явдал/хурал
• 2007 оны 7 сард шинжлэх ухаан, технологийн 1-р хурлыг зохион байгуулсан.
• 2009 оны 9 сард “био технологийн хөгжлийн арга зам” сэдвээр семинар зохиосон.
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Аялал жуулчлалын хороо(Зохицуулагч-Хэнан муж)
Үйл ажиллагааны чиг хандлага
• Зүүн хойд Азийн гишүүн байгууллагуудын аялал жуулчлалын
салбарын хөгжлийг идэвхжүүлэх, харилцан ашигтай хамтын хөгжлийг эрэлхийлэх

Гол үйл ажиллагаа
• Аялал жуулчлалын үзэсгэлэн болон сурталчилгааны арга хэмжээ, аялал жуулчлалын форум зохиох зэргээр
гишүүн байгууллагуудын бодит хамтын ажиллагаа явуулах

Үйл явдал/хурал

Далай, загасны аж ахуйн хороо(Зохицуулагч-Шаньдун муж)
Үйл ажиллагааны чиг хандлага
• Зүүн хойд Азийн бүсийн далай загасны аж ахуйн салбарын харилцаа, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх

Гол үйл ажиллагаа
• Шинжлэх ухаан, технологийн форум зэрэг эрдэм шинжилгээний харилцааг явуулах
• Далайн орчмыг хөгжүүлэх болон хамгаалах сэдвээр семинар зохиох
• Компаниудийн хооронд бизнес уулзалт зохиож, гадаад худалдааг идэвхжүүлэх

Үйл явдал/хурал
• 2009 оны 11 сард далай загасны аж ахуйн хороог үүсгэн байгуулах хурал болж үүнд 5 улсын 11 байгууллага
оролцож Чиндаогийн тунхагыг гаргасан.

Эрдэс баялаг, нөөц боловсруулалт, зохицуулалтын хороо(Зохицуулагч-Магадан муж)
Үйл ажиллагааны чиг хандлага
• Зүүн хойд Азийн бүсийн эрдэс баялаг нөөц боловсруулалт, зохицуулалтаар дамжуулан харилцан хөгжлийг
эрэлхийлнэ.

Гол үйл ажиллагаа
• Эрдэс баялгийн нөөцийг боловсруулах, цаашдын үйл ажиллагаа зэргийн талаар технологийн харилцаа явуулах
• Холбооны гишүүн орон нутгийн уул уурхайн компаниудийг хорооны үйл ажиллагаанд оролцуулах
• Эрдэс баялгийн нөөцийг хамтаар боловсруулах

Үйл явдал/хурал
• 2010 оны 7 сард хороог үүсгэн байгуулах хурал болж орон нутгууд эрдэс
баялгийн нөөцийн байдлын талаар тайлагнасан.
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• 2009 оны 8 сард 5 улсын 28 байгууллага аялал жуулчлалын дэд хороог үүсгэн байгуулах хуралд оролцож, Хэнан
мужийн аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнтэй танилцаж, холбогдох газруудаар явж үзсэн.
• 2010 оны 10 сард 4 улсын 19 байгууллага “Нүүрстөрөгчийн гаралт багатай аялал жуулчлалыг Зүүн хойд Азиас
эхлье” хэмээх сэдэвт семинарт оролцсон.
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Эрчим хүч, уур амьсгалын өөрчлөлтийн хороо(Зохицуулагч-Дэгү хот)
Үйл ажиллагааны чиг хандлага
• Холбооны эрчим хүч, уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлыг хариуцах байгууллага болохын хувьд Зүүн хойд Азийн
эрчим хүч, технологийн харилцаа ба уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг арга хэмжээ авах

Гол үйл ажиллагаа
• Бодлогын харилцаа, туршлага солилцох зэрэг ногоон хөгжлийн
чиглэлээр гишүүн байгуллагуудтай төрөл бүрийн харилцаа,
хамтын ажиллагааг явуулна.
• Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг эрчим хүчний холбогдох аж
үйлдвэрийн технологийн харилцааг явуулах

Үйл явдал/хурал
• 2010 оны 10 сард Кёнги мужид болсон 8-р Бүгд хурлаар уг хороог байгуулах шийдвэр гарсан.

Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн хороо(Зохицуулагч-Дорнод аймаг)
Үйл ажиллагааны чиг хандлага
• Зүүн хойд Азийн хүүхэд эмэгтэйчүүдийн эрх ашигт нийцсэн бодит харилцаа хамтын ажиллагааг эрэлхийлэх

Гол үйл ажиллагаа
• Холбооны гишүүн байгууллагуудын эмэгтэйчүүдийн хурал зохиох
• Хүүхэд, эмэгтэйчүүдтэй холбогдох төсөл хэрэгжүүлэх
• Хүүхэд, эмэгтэйчүүдтэй холбогдох мэдээлэл солилцох

Үйл явдал/хурал
• 2010 оны 10 сард Кёнги мужид болсон 8-р Бүгд хурлаар шинээр байгуулах
шийдвэр гарсан.
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Холбооны Хэрэг эрхлэх газрын үйл ажиллагаа The Association of North East Asia Regional Governments
The Association of North East Asia Regional Governments

NEAR Холбооны Хэрэг эрхлэх газар (NEAR Secretariat)
Байршил - 2005 оны 5 сарын 2-ны өдөр Кёнсанбүг мужийн Пухан хотод байгуулагдсан.

○ Бүтэц, хүн хүч : 1 газар, 2 хэлтэс 15 ажилтан

Ерөнхий нарийн бичгийн дарга

Нарийн бичгийн даргын орлогч

Бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс(4)

Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтэс(9)

• Ерөнхий нарийн бичгийн дарга
• Кёнсанбүг мужаас томилогдсон албан хаагч 5
• Улс бүрийн харилцааг хариуцсан мэргэжилтэн : Монгол, орос, хятад, япон, орос
хэлний мэргэжилтэн тус бүр 1
• Гишүүн байгууллагын төлөөлөгч : Монгол, Орос, Япон, Хятад улсаас тус бүр 1
төрийн албан хаагч
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Чиг үүрэг
• Төсөв зохиох, гүйцэтгэх, санхүүгийн тайлан гаргах
• Гишүүн байгууллагуудтай ажлын уялдаа холбоотой байх
• Бүгд хурал, ажлын хороо болон дэд хороодоос гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх
• Гишүүн байгууллагууд хооронд захиргаа, эдийн засаг, соёл зэргийн харилцаа, хамтын
ажиллагааг нэмэгдүүлэх
• Холбооны вэбсайтыг ажиллуулах

Үйл ажиллагааны чиг хандлага
• Зүүн хойд Азийн харилцаа, хамтын ажиллагааны гол
сувгийн үүрэг гүйцэтгэх
• Мэргэжлийн түвшинд мэдээ, материалыг бэлтгэн
хангах
• Бодит харилцааны хөтөлбөрийг боловсруулах болон
хэрэгжүүлэх
• Гадаад харилцааг идэвхтэй явуулах болон
байгууллагыг сурталчлан таниулах

Гол үйл ажиллагаа
• NEAR холбооны мэргэжилтнүүдийн хурал зохион байгуулах
• NEAR олон улсын эдийн засгийн форум зохиох
• Холбооны бүгд хурал, ажлын хорооны хурлыг зохиоход дэмжлэг үзүүлэх
• Гишүүн байгууллагуудын төрийн албан хаагч, ИТХ, бизнес эрхлэгч, өсвөр үе, залуучууд, төрийн бус байгууллагын
харилцаа, хамтын ажиллагааны төслийг боловсруулах болон хэрэгжүүлэх
• NEAR холбооны талаар сурталчлан таниулж, шинээр гишүүн элсүүлэхэд анхаарах
• Холбооны түүхэн эмхэтгэл гаргах
• Сургалтын танхим ажиллуулах

NEAR холбооны албан ёсны вэбсайт
• Гол агуулга
Холбооны
танилцуулга

• Үзэл санаа
• Гол үйл ажиллагаа

• Мэдээллийн өгөгдлийн сан
Гишүүн
• Г ишүүн байгууллагын аж
байгууллагуудын үйлдвэрийн бүтэц
портал
• Хөрөнгө оруулалтын орчин,
гол бодлого

Хэрэг эрхлэх
газар

• Танилцуулга, гол үйл ажиллагаа
• Олон улсын арга хэмжээ

Сэтгүүлмэдээлэл
солилцоо

•М
 элээлэл солилцооны онлайн
сүлжээ
• Гишүүн байгууллагуудын мэдээ
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Вэбсайтын бүтэц
Зүүн хойд Азийн бүс нутгийн засаг захиргаадын холбоо
Ерөнхий тойм, Бүгд хурал, Ажлын
хороо, Гишүүнчлэл

Гишүүн байгууллага

Холбооны Хэрэг эрхлэх газар

БНХАУ, ЯПОН УЛС, БНСУ, БНАСАУ,
МОНГОЛ УЛС, ОХУ

Сэтгүүл

Тойм, Гол үйл ажиллагаа, Олон улсын
арга хэмжээний хуанли

Мэдээлэл солилцоо

2010 он, 2009 он, 2008 он, 2007 он,
2006 он, 2005 он

Баримт хэрэглэгдэхүүний сан

Санал хүсэлт, NEAR-ын мэдээ, Гишүүн
байгууллагуудын мэдээ, Лавлах

Архив, Үйл явдлын хуанли, цахим
хэвлэл, зураг

Төрөл бүрийн салбарын харилцаа, хамтын ажиллагааны зууч
• Харилцаа, хамтын ажиллагааны гол суваг
Эдийн засаг
худалдаа

Байгаль орчин

Эрчим хүч, уур
амьсгалын
өөрчлөлт
Эрдэс баялаг
боловсруулалт,
зохицуулалт

Боловсрол,
соёлын харилцаа
Зүүн хойд Азийн бүс
нутгийн засаг
захиргаадын холбооны
Хэрэг эрхлэх газар

Далай, загасны
аж ахуй

Гамшгаас
сэргийлэх
Хилийн хамтын
ажиллагаа

Аялал жуулчлал

Шинжлэх ухаан,
технологи

• Хэрэг эрхлэх газар : Харилцаа, хамтын ажиллагааны гүүрийн үүрэг гүйцэтгэнэ.
- Г ишүүн байгуулагуудын харилцаа, хамтын ажиллагааны салбарын тухай мэдээллийг цуглуулан хуримтлуулна.
- Мэдээлэл хайгчийг зохих мэдээллээр хангана
- Харилцаа, хамтын ажиллагааны зууч болно.
• Гишүүн байгууллагуудтай ах дүүгийн харилцаа тогтоох, боловсролын байгууллагуудыг гадаад харилцаа
тогтооход зуучилна.
- Өсвөр үе, бизнес эрхлэгч, төрийн бус байгууллага зэрэг нийгмийн төрөл бүрийн давхаргыг хамруулсан
харилцаа, хамтын ажиллагааны хөтөлбөр явуулна.
- Өсвөр үе, залуучуудын харилцааны хөтөлбөр зохионо.
• Гишүүн байгууллагууд ээлжлэн хүүхэд залуучуудыг айлд байлгах, уламжлалт соёлтой бодитоор танилцах, найз
нөхөдтэй болох зэрэг арга хэмжээний талаар зарлан танилцуулна.
-Н
 өхөрлөлийн талбар хэмээх хөтөлбөрийг явуулна.
• Хүүхэд, эмэгтэйчүүд, эрдэс баялаг, эрчим хүч, уур амьсгал зэрэг харилцааны төслийг явуулах
• Цаашид газар тариалан, хүнс, эрүүл мэнд, төрийн бус байгууллагын хүрээнд харилцааны төсөл боловсруулан
хэрэгжүүлнэ.
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Хүүхэд,
эмэгтэйчүүд
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Гишүүн байгууллагуудын танилцуулга Хятад улс
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Хэйлонжан муж Heilongjiang Province

Хэнан муж

Хубэ муж

Henan Province

Hubei Province

Хунан муж

Hunan Province

Ниншя Хуйн өөртөө засах орон Ningxia Hui Autonomous Region

Шаньдун муж

Shandong Province

Хүн ам, газар нутаг

38 сая 260 мянга, 473,800km2

Гол хот

Харбин

Голлох аж үйлдвэр

Газар тариалан, үйлдвэрлэл

Аялал жуулчлал, түүх,
соёлын дурсгалт газар

Харбин цас·мөсний наадам, мөсөн
урлалын үзэсгэлэн, Вүдалианчи(5 нуур),
Жинбу нуур, Хингай нуур

Хүн ам, газар нутаг

99 сая 670 мянга, 167,000km2

Гол хот

Жонжү

Голлох аж үйлдвэр

Газар тариалан, үйлдвэрлэл

Аялал жуулчлал, түүх,
соёлын дурсгалт газар

Рүнмон агуй, Кэйфун Чинтшиншанхеван
цэцэрлэг, Дэнфэн Шиаолин сүм, Баогунс

Хүн ам, газар нутаг

61 сая 110 мянга, 185,900km2

Гол хот

Вүхан

Голлох аж үйлдвэр

Газар тариалан

Аялал жуулчлал, түүх,
соёлын дурсгалт газар

Гурвал хавцал, Шэн нон жа, Вүдан уул, Мин
улсын хааны булш, Хуанхэрү

Хүн ам, газар нутаг

69 сая 250 мянга, 211,929km2

Гол хот

Чанша

Голлох аж үйлдвэр

Газар тариалан, суурь машин үйлдвэрлэл

Аялал жуулчлал, түүх,
соёлын дурсгалт газар

Сан шиа далан, Хэн уул, Вэй яан суварга, Шао
уул, Уандигийн булш

Хүн ам, газар нутаг

6 сая 180 мянга, 66,400km2

Гол хот

Инчуан

Голлох аж үйлдвэр

Газар тариалан,

Аялал жуулчлал, түүх,
соёлын дурсгалт газар

Элсэн манхан, Мин улсын Цагаан хэрэм, Ши
Шиа хааны булш, Хэран уулны хадны сүг
зураг

Хүн ам, газар нутаг

94сая 170 мянга, 157,100km2

Гол хот

Жинан

Голлох аж үйлдвэр

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ

Аялал жуулчлал, түүх,
соёлын дурсгалт газар

Тай уул, Чиуфугийн Күнзийн 3 зүйл(Күнзийн булш,
Күнзийн ой, Күнзийн сүмийн Күй вэнь гэ харш), Жинан
Ваоту рашаант цэцэрлэгт хүрээлэн, Чиндао Лао уул,
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Гишүүн байгууллагуудын танилцуулга Япон улс
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Аомори муж Aomori Prefecture

Ямагата муж Yamagata Prefecture

Нигата муж Niigata PrefecturePrefecture

Тояама муж

Toyama Prefecture

Ишикава муж Ishikawa Prefecture

Фукуй муж Fukui Prefecture

Хүн ам, газар нутаг

1.5 сая, 9,606km2

Гол хот

Аомори

Голлох аж үйлдвэр

Газар тариалан, ойн бүтээгдэхүүн

Аялал жуулчлал, түүх,
соёлын дурсгалт газар

Ойрас хөндий, Товада нуур, Шираками

Хүн ам, газар нутаг

1.24 сая, 9,323km2

Гол хот

Ямагата

Голлох аж үйлдвэр

машин төхөөрөмж, хүнсний бүтээгдэхүүн

Аялал жуулчлал, түүх,
соёлын дурсгалт газар

Гинзан халуун рашаан, мөсөн тогтоц,
Яматера

Хүн ам, газар нутаг

2.48 сая, 12,582km2

Гол хот

Нигата

Голлох аж үйлдвэр

Хөдөө аж ахуй, метал

Аялал жуулчлал, түүх,
соёлын дурсгалт газар

Токимессэ

Хүн ам, газар нутаг

1.12 сая, 4,247km2

Гол хот

Тояама

Голлох аж үйлдвэр

Хүнд хими, алтан зул

Аялал жуулчлал, түүх,
соёлын дурсгалт газар

Татэяама Күрубэ уулын зам, Жируюүжи,
Гукүяама, Шриакава го түүхийн тосгон

Хүн ам, газар нутаг

1.81 сая, 4,185km2

Гол хот

Каназава

Голлох аж үйлдвэр

Загасны аж ахуй, машин төхөөрөмж

Аялал жуулчлал, түүх,
соёлын дурсгалт газар

Каназава хэрэм

Хүн ам, газар нутаг

0.83 сая, 4,188km2

Гол хот

Фукуй

Голлох аж үйлдвэр

Машин төхөөрөмж, бөс даавуу

Аялал жуулчлал, түүх,
соёлын дурсгалт газар

Тожимбо
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Киото муж

Хёго муж

Kyoto Prefecture

Hyogo Prefecture

Тоттори муж

Tottori Prefecture

Шиманэ муж Shimane Prefecture

Хүн ам, газар нутаг

2 сая 640 мянга, 4,612km2

Гол хот

Киото

Голлох аж үйлдвэр

Аялал жуулчлал, бөс даавуу, цахилгаан

Аялал жуулчлал, түүх,
соёлын дурсгалт газар

төхөөрөмж Арашияама парк, Аманохашидатэ
парк, Рүрикэй халуун рашаан

Хүн ам, газар нутаг

5.57 сая, 8,392km2

Гол хот

Кобэ

Голлох аж үйлдвэр

Электрон, машин төхөөрөмж

Аялал жуулчлал, түүх,
соёлын дурсгалт газар

Химэжи хэрэм, Кобэ боомт

Хүн ам, газар нутаг

0.61 сая, 3,507km2

Гол хот

Тоттори

Голлох аж үйлдвэр

Газар тариалан, электроник

Аялал жуулчлал, түүх,
соёлын дурсгалт газар

Тоттори элсэн манхан, Дайсан үндэсний
парк

Хүн ам, газар нутаг

0.76 сая, 6,707km2

Гол хот

Мацуэ

Голлох аж үйлдвэр

Газар тариалан, загасны аж ахуй

Аялал жуулчлал, түүх,
соёлын дурсгалт газар

Мацуэ шилтгээн, Шинжи нуур, Ивуами
мөнгөний уурхай
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Пүсан хот Busan Metropolitan City

Хүн ам, газар нутаг

3 сая 680 мянга, 765km2

Голлох аж үйлдвэр

үйлчилгээ, боомт

Аялал жуулчлал, түүх, Хэүндэ далайн эрэг, Квананри далайн эрэг,
соёлын дурсгалт газар Юнду уулын парк

Тэгү хот

Daegu Metropolitan City

Хүн ам, газар нутаг

2 сая 510 мянга, 884km2

Голлох аж үйлдвэр

Бөс даавуу, машин төхөөрөмж

Аялал жуулчлал, түүх, Пальгун уул, Дүрю парк
соёлын дурсгалт газар

Инчон хот Incheon Metropolitan City

Хүн ам, газар нутаг

2 сая 730 мянга, 1,007km2

Голлох аж үйлдвэр

Бөс даавуу, машин техник

Аялал жуулчлал, түүх, Манисан уул, Чамсондан, Вольмиду арал,
соёлын дурсгалт газар Чайна таун,

Гуанжү хот Gwangju Metropolitan City

Хүн ам, газар нутаг

1 сая 420 мянга, 501km2

Голлох аж үйлдвэр

Уул уурхай, авто машин, дижитал гэр ахуйн бараа

Аялал жуулчлал, түүх, Мүдэн уул, Пучүн хийд, Гуанжүгийн оюутны
соёлын дурсгалт газар тусгаар тогтнолын хөдөлгөөний дурсгалын
ордон, Вольбүн сүм

Дэжон хот Daejeon Metropolitan CityCity

Хүн ам, газар нутаг

1 сая 500 мянга, 539km2

Голлох аж үйлдвэр

IT, судалгаа боловсруулалт

Аялал жуулчлал, түүх, Улсын шинжлэх ухааны төв ордон, Дусан сүм,
соёлын дурсгалт газар Гэрун уул, Дэчон нуур

Ульсан хот Ulsan Metropolitan City

Хүн ам, газар нутаг

1 сая 100 мянга, 1,057km2

Голлох аж үйлдвэр

Автомашин, усан онгоц, газрын тос,

Аялал жуулчлал, түүх, Согнам сүм, Пак Жэ Сангийн дурсгалт газар,
соёлын дурсгалт газар Дэвуанам
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Кёнги муж Gyeonggi-do Province

Хүн ам, газар нутаг

11 сая 340 мянга, 10,184km2

Гол хот

Сүвон

Голлох аж үйлдвэр

электрон, уул уурхай

Аялал жуулчлал, түүх, Сүвон хэрэм, Намхан уулан дахь хэрэм, Хэнжү
соёлын дурсгалт газар уулан дахь

Канвон муж Gangwon-do Province

Хүн ам, газар нутаг

1 сая 500 мянга, 16,873km2

Гол хот

Чүнчон

Голлох аж үйлдвэр

Байгальд халгүй газар тариалангийн үйлдвэрлэл,

Аялал жуулчлал, түүх, тээвэр зууч Сорагсан үндэсний парк, Удэсан
соёлын дурсгалт газар
үндэсний парк, Чиагсан үндэсний парк

Чүнчонбүг муж Chungcheongbuk-do Province

Хүн ам, газар нутаг

1 сая 520 мянга, 7,433km2

Гол хот

Чонжү

Голлох аж үйлдвэр

Био аж үйлдвэр, газар тариалан

Аялал жуулчлал, түүх, Сугнисан Побжү хийд, Вүорагсан үндэсний
соёлын дурсгалт газар парк,Даняан нутаг дахь 8 үзэсгэлэн

Чүнчоннам муж Chungchengnam-do ProvinceProvince

Хүн ам, газар нутаг

2 сая 20 мянга, 8,600km2

Гол хот

Чонан

Голлох аж үйлдвэр

үйлдэрлэл, тээвэр

Аялал жуулчлал, түүх, Герун уулан дахь парк, Тэанхэан үндэсний
соёлын дурсгалт газар парк, тусгаар тогтнолын музей

Жоллабүг муж Jeollabuk-do Province

Хүн ам, газар нутаг

1 сая 910 мянга, 8,051km2

Гол хот

Жонжү

Голлох аж үйлдвэр

Машин, газар тариалан

Аялал жуулчлал, түүх, Жири уул, Нэжан уул, Догюү уул
соёлын дурсгалт газар

Жолланам муж Jeollanam-do Province

Хүн ам, газар нутаг

1 сая 940 мянга, 12,121km2

Гол хот

Мугпу

Голлох аж үйлдвэр

Газар тариалан, загасны аж ахуй

Аялал жуулчлал, түүх, Маханы соёлын өв, Пэкжэгийн соёлын
соёлын дурсгалт газар өв, Юдаль уул
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Кёнсанбүг муж Gyeongsangbuk-do Province

Хүн ам, газар нутаг

2 сая 710 мянга, 19,026km2

Гол хот

Пухан

Голлох аж үйлдвэр

Электрон, ган төмөрлөг

Аялал жуулчлал, түүх, Бүлгүгса, Соггүрам, Бумүн цогцолбор
соёлын дурсгалт газар дүүрэг

Кёнсаннам муж Gyeongsangnam-do Province

Хүн ам, газар нутаг

3 сая 170 мянга, 10,518km2

Гол хот

Чанвон

Голлох аж үйлдвэр

Машин төхөөрөмж, Газар тариалан

Аялал жуулчлал, түүх, Янсан Тондуса сүм, Хапчон Хэан сүм,
соёлын дурсгалт газар Хадун Сангэса сүм

Жэжү муж

Jeju-do Province

Хүн ам, газар нутаг

560 мянга, 1,848km2

Гол хот

Жэжү

Голлох аж үйлдвэр

Аялал жуулчлал

Аялал жуулчлал, түүх, Халла уул, Сонсанилчильбун
соёлын дурсгалт газар
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Хамгёнбүг муж Hamgyeongbuk-do Province

Хүн ам, газар нутаг

2.08 сая, 18,427km2

Гол хот

Чонжин

Голлох аж үйлдвэр

Машин төхөөрөмж, хими

Аялал жуулчлал, түүх, Сунхун рашаан, Хуанжин рашаан
соёлын дурсгалт газар

Расон хот

Rasun City

Хүн ам, газар нутаг

0.17сая, 746km2

Гол хот

Расон хот

Голлох аж үйлдвэр

үйлдвэрлэл, загасны аж ахуй

Аялал жуулчлал, түүх, Гүлпури эртний дурсгалт газар, Нажин чуду
соёлын дурсгалт газар арал
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Улаанбаатар хот Ulaanbaatar City

Хүн ам, газар нутаг

1.000000, 4,700km2

Гол хот

Улаанбаатар

Голлох аж үйлдвэр

Үйлдвэрлэл

Аялал жуулчлал, түүх, Тэрэлж
соёлын дурсгалт газар

Архангай аймаг Arkhangai Province

Хүн ам, газар нутаг

90.000, 55,300km2

Гол хот

Цэцэрлэг

Голлох аж үйлдвэр

Мал аж ахуй

Аялал жуулчлал, түүх, Өгий нуур, Тайхар чулуу, Заяын хийд
соёлын дурсгалт газар

Баян-Өлгий аймаг Bayanulgii Province

Хүн ам, газар нутаг

90.000, 45,800km2

Гол хот

Өлгий

Голлох аж үйлдвэр

Мал аж ахуй

Аялал жуулчлал, түүх, Дэлүүн уул, Даян нуур
соёлын дурсгалт газар

Баянхонгор аймаг Bayankhongor Province

Хүн ам, газар нутаг

80.000, 116,000km2

Гол хот

Баян хонгор

Голлох аж үйлдвэр

Мал аж ахуй

Аялал жуулчлал, түүх, Шаргалжуутын рашаан, Болор цагаан агуй
соёлын дурсгалт газар

Булган аймаг

Bulgan Province

Хүн ам, газар нутаг

60.000, 48,700km2

Гол хот

Булган

Голлох аж үйлдвэр

Мал аж ахуй

Аялал жуулчлал, түүх, Цогтын цагаан балгас, Цагаан суварга
соёлын дурсгалт газар

Говь-Алтай аймаг Govi-Altai Province

Хүн ам, газар нутаг

60.000, 141,400km2

Гол хот

Алтай

Голлох аж үйлдвэр

Хүнс, эсгий үйлдвэрлэл

Аялал жуулчлал, түүх, Гувын шал, Тахийн тал
соёлын дурсгалт газар
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Говьсүмбэр аймаг Govisumber Province

Хүн ам, газар нутаг

10.000, 5,500km2

Гол хот

Чойр

Голлох аж үйлдвэр

Уул уурхай, мал аж ахуй

Аялал жуулчлал, түүх, Жараа булаг
соёлын дурсгалт газар

Дархан-уул аймаг Darkhan-Uul Province

Хүн ам, газар нутаг

90.000, 3,275km2

Гол хот

Дархан

Голлох аж үйлдвэр

Мал аж ахуй

Аялал жуулчлал, түүх, Зулзагын гол
соёлын дурсгалт газар

Дорнод аймаг

Dornod Province

Хүн ам, газар нутаг

70.000, 123,600km2

Гол хот

Чойбалсан

Голлох аж үйлдвэр

Мал аж ахуй

Аялал жуулчлал, түүх, Буйр нуур, Мэнэнгийн тал, Халхын гол
соёлын дурсгалт газар

Дорноговь аймаг Dorno-govi Province

Хүн ам, газар нутаг

50.000, 109,500km2

Гол хот

Сайншанд

Голлох аж үйлдвэр

Мал аж ахуй

Аялал жуулчлал, түүх, Ар улаан хүн чулуу
соёлын дурсгалт газар

Дундговь аймаг Dund-govi Province

Хүн ам, газар нутаг

50.000, 74,700km2

Гол хот

Мандалговь

Голлох аж үйлдвэр

Мал аж ахуй

Аялал жуулчлал, түүх, Баруун билүүт, Хадны зураг, Үүш манхан
соёлын дурсгалт газар

Завхан аймаг

Zavkhan Province

Хүн ам, газар нутаг

70.000, 82,000km2

Гол хот

Улиастай

Голлох аж үйлдвэр

Мал аж ахуй

Аялал жуулчлал, түүх, Отгонтэнгэр уул, Хумын хоолой
соёлын дурсгалт газар
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Орхон аймаг Orkhon Province

Хүн ам, газар нутаг

100.000, 84,400km2

Гол хот

Эрдэнэт

Голлох аж үйлдвэр

Уул уурхай, молибден

Аялал жуулчлал, түүх, Орхоны музей, Зэл чулуу
соёлын дурсгалт газар

Өвөрхангай аймаг Uvurkhangai Province

Хүн ам, газар нутаг

110.000, 62,900km2

Гол хот

Арвайхээр

Голлох аж үйлдвэр

Мал аж ахуй

Аялал жуулчлал, түүх, Улаанцутгалан, Төвхөн хийд
соёлын дурсгалт газар

Өмнөговь аймаг Ummu-govi Province

Хүн ам, газар нутаг

40.000, 165,400km2

Гол хот

Даланзадгад

Голлох аж үйлдвэр

Уул уурхай

Аялал жуулчлал, түүх, Говь гурван сайхан, Ёлын ам, Хонгорын
соёлын дурсгалт газар гол, Баянзаг

Сүхбаатар аймаг Sukhbaatar Province

Хүн ам, газар нутаг

50000, 82,300km2

Гол хот

Баруун-Урт

Голлох аж үйлдвэр

Мал аж ахуй

Аялал жуулчлал, түүх, Шилийн богд, Алтан овоо
соёлын дурсгалт газар

Сэлэнгэ аймаг Selenge Province

Хүн ам, газар нутаг

100.000, 42,800km2

Гол хот

Сүхбаатар

Голлох аж үйлдвэр

Хөдөө аж ахуй , газар тариалан

Аялал жуулчлал, түүх, Амарбаясгалант хийд, Гүн нуур
соёлын дурсгалт газар

Төв аймаг

Tuv Province

Хүн ам, газар нутаг

110.000, 78,200km2

Гол хот

Зуунмод

Голлох аж үйлдвэр

Уул уурхай, мал аж ахуй

Аялал жуулчлал, түүх, Хэнтийн нуруу, Богдхан уул, Манзшир
соёлын дурсгалт газар
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Увс аймаг Uvs Province

Хүн ам, газар нутаг

80.000, 69,600km2

Гол хот

Улаангом

Голлох аж үйлдвэр

Мал аж ахуй

Аялал жуулчлал, түүх, Жинст агуй, Гоожуур агуй
соёлын дурсгалт газар

Ховд аймаг

Khovd Province

Хүн ам, газар нутаг

90.000, 173,800km2

Гол хот

Жаргалант

Голлох аж үйлдвэр

Газар тариалан, мал аж ахуй

Аялал жуулчлал, түүх, Гурван цэнхэрийн агуй, Мөнгөн уул
соёлын дурсгалт газар

Хөвсгөл аймаг Khuvsgul Province

Хүн ам, газар нутаг

110.000, 100,600km2

Гол хот

Мөрөн

Голлох аж үйлдвэр

газар тариалан, мал аж ахуй

Аялал жуулчлал, түүх, Хөвсгөл нуур, тайга
соёлын дурсгалт газар

Хэнтий аймаг

Khentii Province

Хүн ам, газар нутаг

70.000, 80,300km2

Гол хот

Өндөрхаан

Голлох аж үйлдвэр

Мал аж ахуй

Аялал жуулчлал, түүх, Гүрмийн нуур, Хэрлэн гол
соёлын дурсгалт газар

Гишүүн байгууллагуудын танилцуулга ОХУ

The Association of North East Asia Regional Governments

36
37

Буриадын БНУ Republic of Buryatia

Хүн ам, газар нутаг

960 мянга, 351,300km2

Гол хот

Улаан-Үд

Голлох аж үйлдвэр

Эрчим хүч, машин төхөөрөмж

Аялал жуулчлал, түүх, Иволинский дацан (Ivolginsky Datsan)
соёлын дурсгалт газар

Сахагийн (Якут) БНУ Republic of Sakha (Yakutia)

Хүн ам, газар нутаг

950 мянга, 3,103,200km2

Гол хот

Якут

Голлох аж үйлдвэр

Уул уурхай, түлш

Аялал жуулчлал, түүх, Ленский Столбын үндэсний парк, Мума
соёлын дурсгалт газар үндэсний парк

Тувагийн БНУ Republic of Tyva

Хүн ам, газар нутаг

310 мянга, 168,600km2

Гол хот

Кызыл

Голлох аж үйлдвэр

Хүнс боловсруулалт, металлург

Аялал жуулчлал, түүх, Арцаан эртний булш, Уйгурын цайз
соёлын дурсгалт газар

Алтайн хязгаар Altai Territory

Хүн ам, газар нутаг

2 сая 510 мянга, 167,850km2

Гол хот

Барнаул

Голлох аж үйлдвэр

Тоног төхөөрөмж, газар тариалан

Аялал жуулчлал, түүх, “Беллокуриха" сувиллын газар, Денисов лагерь,
соёлын дурсгалт газар Тавдинский агуй

Забайкаль хязгаар Zabaikalsky Territory

Хүн ам, газар нутаг

1 сая 120 мянга, 431,500km2

Гол хот

Чита

Голлох аж үйлдвэр

Уул уурхай, металлург, газар тариалан, ойн аж ахуй

Аялал жуулчлал, түүх, Жугуль хийдүндэсний парк
соёлын дурсгалт газар

Красноярск хязгаар Krasnoyarsk Territory

Хүн ам, газар нутаг

2 сая 960 мянга 2,366,800km2

Гол хот

Красноярск

Голлох аж үйлдвэр

Төмөрлөг

Аялал жуулчлал, түүх, Столбы экопарк, Саяно-Шушенскийн усан
соёлын дурсгалт газар цахилгаан станц
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Приморскийн хязгаар Primorski Territory

Хүн ам, газар нутаг

2 сая , 165,900km2

Гол хот

Владивосток

Голлох аж үйлдвэр

загас агнуур, мод

Аялал жуулчлал, түүх, Оросын шинжлэх ухааны академийн Алс Дорнод
соёлын дурсгалт газар дахь салбарын ботаникийн цэцэрлэг, дуут элс,
Петров арал

Хабаровск хязгаар Khabarovsk Territory

Хүн ам, газар нутаг

1 сая 400 мянга, 788,600km2

Гол хот

Хабаровск

Голлох аж үйлдвэр

Машин төхөөрөмж, металлурги

Аялал жуулчлал, түүх, Амур гол
соёлын дурсгалт газар

Амур муж

Amur Region

Хүн ам, газар нутаг

870 мянга, 363,700km2

Гол хот

Благовещенск

Голлох аж үйлдвэр

Металл боловсруулалт, цахилгаан

Аялал жуулчлал, түүх, Амур мужийн музей
соёлын дурсгалт газар

Иркутск муж

Irkutsk Region

Хүн ам, газар нутаг

2 сая 440 мянга, 767,900km2

Гол хот

Иркутск

Голлох аж үйлдвэр

Уул уурхай, ойн аж ахуй

Аялал жуулчлал, түүх, Александр Ⅲ-ын хөшөө, Байгаль нуур,
соёлын дурсгалт газар Байгаль музей

Камчаткийн хязгаар Kamchatka Territory

Хүн ам, газар нутаг

360 мянга, 472,300km2

Гол хот

Камчатк

Голлох аж үйлдвэр

Загас агнуур

Аялал жуулчлал, түүх, Галт уулс, Гейзер хөндий
соёлын дурсгалт газар

Магадан муж

Magadan Region

Хүн ам, газар нутаг

170 мянга, 462,500km2

Гол хот

Магадан хот

Голлох аж үйлдвэр

Далайн аж ахуй, уул уурхай, агнуур

Аялал жуулчлал, түүх, Омолонск аялал жуулчлалын бүс, Чэргэ
соёлын дурсгалт газар нуруу
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Сахалин муж Sakhalin Region

Хүн ам, газар нутаг

520 мянга, 87,100km2

Гол хот

Южно Сахалинск

Голлох аж үйлдвэр

Нефть, загас агнуур

Аялал жуулчлал, түүх, Сахалин мужийн урлагийн музей,
соёлын дурсгалт газар Монерон арал

Томск муж

Tomsk Region

Хүн ам, газар нутаг

1 сая 30 мянга, 316,900km2

Гол хот

Томск

Голлох аж үйлдвэр

Нефтьхими, машин төхөөрөмж

Аялал жуулчлал, түүх, Богоявленский католик шашны сүм,
соёлын дурсгалт газар Сибирийн ургамлын цэцэрлэг

Кемерово муж Kemeropski Region

Хүн ам, газар нутаг

2 сая 82 мянга, 95,725km2

Гол хот

Кемерово

Голлох аж үйлдвэр

Төмөрлөг, хими, машин техник үйлдвэрлэл, түлш эрчим хүч

Аялал жуулчлал, түүх, Кузнецкийн цайз
соёлын дурсгалт газар
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Холбооны үндсэн дүрэм
Удиртгал
Зүүн хойд Азийн бүсийн орон нутгийн засаг захиргаадын тэргүүнүүд харилцан ашигтай, тэгш эрхийн үндсэн
дээр энэхүү Үндсэн дүрмийг баталж, дэлхийн энхтайванд хувь нэмрээ оруулж, засаг захиргаа, эдийн засаг, соёл
зэрэг бүхий л салбарт хамтын ажиллагаа, харилцааг дэмжих замаар бүсийг хөгжүүлэхийн тулд Зүүн хойд азийн
бүсийн засаг захиргаадын Холбоо хэмээх олон улсын байгууллагыг байгуулахаар харилцан тохиролцов.

1-р бүлэг. Холбооны нэр, зорилго
1-р зүйл(Нэр) Энэхүү байгууллагыг Зүүн хойд Азийн бүс нутгийн Засаг захиргаадын Холбоо (The Association
of North East Asia Regional Governments) (Цаашид Холбоо гэх) гэж нэрлэнэ.
2-р зүйл(Зорилго) Харилцан ашигтай, тэгш эрхийн үндсэн дээр байгуулагдсан тус “Холбоо” нь Зүүн хойд
Азийг хамтдаа хөгжүүлэх төдийгүй гишүүн орон нутгийн захиргааны байгууллагуудын харилцаа, хамтын
ажиллагааны сүлжээг байгуулж, харилцан ойлголцолд үндэслэсэн итгэлцлийг бий болгож улмаар дэлхийн
энхтайвны үйл хэрэгт хувь нэмэр оруулахыг зорилго болгоно.
3-р зүйл(Үйл ажиллагаа) “Холбоо” дараах үйл ажиллагааг явуулна.
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(1) Зүүн хойд Азийн бүсийн Засаг захиргаадын Холбооны бүгд хурлыг тогтмол зохион байгуулна.
(2) Бүсийн эдийн засаг, технологийн хөгжлийн талаарх мэдээллийг цуглуулах, түгээх
(3) Харилцаа, хамтын ажиллагааны төслийг дэмжих, хэрэгжүүлэх
(4) Холбооны зорилтыг биелүүлэхэд холбоотой гэж үзсэн бусад шаардлагатай ажил

2-р бүлэг. Гишүүнчлэлийн хүрээ, эрх үүрэг
4-р зүйл. Гишүүнчлэлийн хүрээ. Гишүүд нь Холбооны зорилгыг хүлээн зөвшөөрсөн буюу Зүүн хойд Азид
байрлалтай БНАСАУ, БНСУ, БНХАУ, ОХУ, Монгол улс, Япон улсын орон нутгийн захиргааны
байгууллагуудаас бүрдэнэ. Бүгд хурлын шийдвэрийн дагуу гишүүний тоог нэмэх боломжтой.
ажиллагаанд оролцох эрхтэй бөгөөд Холбооны үндсэн дүрэм, журмыг баримтлах үүрэгтэй.

3-р бүлэг. Зохион байгуулалт, чиг үүрэг
1-р хэсэг. Бүгд хурал
6-р зүйл. Бүтэц, үйл ажиллагаа. Бүгд хурал гишүүн орон нутгийн даргаас бүрдэх шийдвэр гаргах дээд
байгууллага бөгөөд 2 жил тутамд зохиогдоно
7-р зүйл. Удирдлага. Бүгд хурал нь дараах удирдлагаас бүрдэнэ.
(1) Холбооны тэргүүлэгч нь 1 хүн байх бөгөөд, дараагийн бүгд хурал зохиох орон нутгийн захиргааны
байгууллагын дарга Холбооны тэргүүлэгч болно. Гагцхүү, Холбооны дарга хүндэтгэх шалтгааны улмаас
үүрэгт ажлаа хийх боломжгүй болсон тохиолдолд тухайн байгууллагын орлогч дарга Холбоог тэргүүлнэ.
(2010 оны 10 сарын 28-ны өдөр өөрчлөлт оруулсан)
(2) Санхүүгийн байцаагч улс бүрээс нэг хүн байх буюу санхүүгийн хяналт шалгалтыг хариуцах ба Бүгд
хурлаас томилж ажиллах хугацаа нь 1-р зүйлтэй адил болно.
8-р зүйл. Чиг үүрэг. Бүгд хурал нь дараах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ
(1) Аудиторуудыг томилох
(2) Төсөв, тайлан баланс, ажлын төлөвлөгөөг батлах
(3) Шинээр гишүүн элсүүлэх болон гишүүнээс түдгэлзүүлэх
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5-р зүйл. Гишүүний эрх, үүрэг. Гишүүн нь Холбооноос явуулж буй төрөл бүрийн арга хэмжээ, үйл
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(4) Гишүүний хураамжийг тогтоох
(5) Холбооны үндсэн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
(6) Холбоог татан буулгах, үйл ажиллагааг нь зогсоох асуудлыг шийдвэрлэх
(7) Дараагийн бүгд хурлыг зохион явуулахтай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэх
(8) Холбооны Хэрэг эрхлэх газрыг хаана байршуулах тухай шийдэх
(9) Холбооны ажлын төлөвлөгөөг шийдэх, хэрэгжүүлэх
(10) Шаардлагатай гэж үзсэн бусад зүйл
9-р зүйл. Шийдвэр, тогтоол гаргах. Бүгд хурлаас шийдвэр гаргахдаа дараах журмыг баримтална.
(1) Гишүүн орон нутгийн захиргааны байгууллага бүр нэг саналын эрхтэй.
(2) 8-р зүйлийн 1-р заалтад заасан зүйлийг бүртгэлтэй гишүүдийн олонхийн саналаар, гишүүдийн 2/3-аас
олон гишүүдийн саналаар шийднэ.

2-р хэсэг. Ажлын хороо
10-р зүйл. Зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа
① Ажлын хороо нь гишүүн орон нутгийн захиргааны байгууллагын удирдах дээд албан тушаалтнаас
бүрдэнэ. Ажлын хорооны дарга нь жилд нэгээс дээш удаа хурал зарлан зохион байгуулна.

② Ажлын хорооны даргаар Холбооны тэргүүлэгчийн харьяа орон нутгийн захиргааны байгууллагын
орлогч дарга ажиллана.

③ Ажлын хорооны дарга нь хурлын үр дүнг бүгд хурлаар тайлагнана.
④ Тусгай төслүүдийн хэрэгжилтийг саадгүй явуулахын тулд Бүгд хурлын шийдвэрийн дагуу чиглэл бүрээр
дэд хороог байгуулна/(1998 оны 9 сард дэд хороог анх байгуулсан)

11-р зүйл. Чиг үүрэг. Ажлын хороо дараах чиг үүрэгтэй.
(1) Шинээр хийх ажлыг төлөвлөх, тодорхой төслийн талаар хэлэлцэх
(2) Жилийн тайлан, санхүүгийн тайлан гаргах
(3) Гишүүдийн санал бодлыг зохицуулах
(4) Дэд хороог байгуулах, бүтэц, чиг үүрэг, үйл ажиллагаа зэргийн талаар шийдвэр гаргах (1998.9 сард дэд
хороог анх байгуулсан)
(5) Бүгд хурлаас хариуцуулан үүрэгдсэн зүйлийг шийдвэрлэх
(6) Шаардлагатай гэж үзсэн бусад зүйл
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3-р хэсэг. Хэрэг эрхлэх газар
12-р зүйл. Зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа. Хэрэг эрхлэх газар нь байнгын үйл ажиллагаатай байгууллага
болохын хувьд гишүүн улсуудын орон нутгийн захиргааны байгууллага бүрт шаардлагатай бол холбоо
барих аппарат байгуулж болно. Хэрэг эрхлэх газрын хугацаа 4 жил бөгөөд бүгд хурлын шийдвэрээр
хугацааг сунгаж болно.
13-р зүйл. Удирдлага, ажилтнууд. Хэрэг эрхлэх газар дараах ажилтнуудтай байна.
(1) Хэрэг эрхлэх газрын дарга буюу ерөнхий нарийн бичгийн дарга 1 хүн байх бөгөөд Хэрэг эрхлэх гаар
байрлаж буй тухайн орон нутгийн эрх баригч тохирох хүнийг санал болгож, бүгд хурлаар Холбооны
дарга дээрх албан тушаалд сонгож томилно.
бүрдэнэ. Гагцхүү Хэрэг эрхлэх газрын дарга шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд Холбооны даргын
зөвшөөрлийг авсны дараа тусгай арга замаар ажилтнуудыг бүрдүүлж болно.
14-р зүйл(Чиг, үүрэг) Хэрэг эрхлэх газар нь дараах чиг үүрэгтэйгээр ажиллана.
(1) Төсөв зохиох, гүйцэтгэх
(2) Ажлын төлөвлөгөө, жилийн тайлан, санхүүгийн тайлан гаргах
(3) Гишүүн байгууллагуудтай ажлын уялдаа холбоотой байх
(4) Бүгд хурал болон ажлын хорооны хурлын шийдвэрийг гүйцэтгэх
(5) Шаардлагатай гэж үзсэн бусад зүйл
15-р зүйл. Санхүү
① Тус газрын данс нь “тусгай данс” байх бөгөөд гишүүний хураамж болон бусад орлогоор санхүүжнэ.
② Санхүүтэй холбоотой асуудлыг түр зуур дараах байдлаар зохицуулна.
1. Гишүүний хураамжийг түр зуур авахгүй.
2. Бүгд хурал болон ажлын хорооны хурлыг зохион явуулахтай холбогдсон зардлыг дараах байдлаар
гаргана.
а. Нийт зардлын (A) тал хувийг (B) Бүгд хурлыг зохион байгуулах орон нутгаас хариуцна.
б. Үлдсан тал хувийг (C=A-B) хурлыг зохиох бусад гишүүн орон нутгуудын байгууллагуудын тоонд(D)
тэнцүү хувааж C/D, тэрдгээр хуралд оролцогч байгууллагуудаас гаргуулна.
в. Хуралд оролцогч гишүүн байгууллагуудын тоо D-гээс бага тохиолдолд үүнээс үүдэх зөрүүг хурлыг
зохион байгуулагч байгууллагаас гаргана.
г. Гишүүн байгууллага байгалийн гамшиг зэрэг гэнэтийн давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас зардлаа
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(2) Тус газрын ажилтнууд нь Холбооны гишүүн байгууллагуудаас томилогдсон төрийн албан хаагчдаас
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гаргах боломжгүй тохиолдолд бусад гишүүн орон нутгийн байгууллагуудын зөвшилцлийн үндсэн
дээр төлбөрөөс чөлөөлж болно.
д. Дараагийн ээлжит бүгд хурлыг өөрийн орон нутагт зохион байгуулах хүсэлт гаргасан байгууллага нь
Бүгд хурал болон ажлын хорооны хурлыг зохион байгуулах зардлын урьдчилсан тооцоог гаргаж,
Бүгд хурлаар танилцуулна.
е. Бүгд хурлын үеэр дараагийн бүгд хурлыг зохиоход нэрээ дэвшүүлсэн орон нутгийн байгууллага нь
зохион байгуулах бүгд хурал болон ажлын хорооны хурлын зардлын санхүүг гаргана.
3. Хэрэг эрхлэх газрын үйл ажиллагааны зардлыг тус газрыг байршуулсан буюу ажиллуулж буй орон
нутгийн захиргаанаас хариуцна.
4. Бусад хамтын ажиллагааны төсөлд шаардлагатай зардлыг уг ажлыг санаачилсан орон нутгаас гаргана.
Гэхдээ уг ажилд өөр бусад гишүүн байгууллагууд оролцох тохиолдолд харилцан тохиролцсоныүндсэн
дээр хуваан хариуцаж болно.

4-р хэсэг. Холбоог дэмжин тэтгэгч байгууллага
16-р зүйл. Зүүн хойд Азийн бүсийн хөгжилд хувь нэмэр оруулахын тулд гишүүн орон нутгийн байгууллагууд
Холбооны үйл ажиллагааг дэмжигч байгууллага(цаашид Холбоог дэмжигч байгууллага гэх) байгуулж
болно/1998 оны 9 сард байгуулсан.
17-р зүйл(Бүртгэл) ① Гишүүн орон нутаг “Холбоог дэмжих байгууллага”-ыг байгуулах тохиолдолд тухайн
гишүүн орон нутгийн захиргааны байгууллагын хүсэлтийн даргуу Холбоонд бүртгэнэ (1998 онд анх
байгуулсан)
② Холбоог дэмжигч байгууллага нь үйл ажиллагааны байдлыг Холбоонд тайлагнана/ (1998 оны 9 сард
шинээр байгуулсан)

4-р бүлэг Шинэчлэгдсэн журам
18-р зүйл. Хүчин төгөлдөр болох. Энэхүү үндсэн дүрэм нь 2010 оны 10 сарын 28-ны өдрөөс эхлэн хүчин
төгөлдөр байна.
19-р зүйл(Гишүүнчлэлийн хүрээ) 1996 онд болсон Зүүн хойд Азийн бүсийн засаг захиргаадын хуралд
оролцож уг үндсэн дүрмийг хүлээн зөвшөөрсөн байгууллагыг “Холбоо”-г үүсгэн байгуулсан гишүүн гэнэ.
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20-р зүйл(Хэл) Энэхүү үндсэн дүрмийг гишүүн орон нутгийн харьяа орны хэл ба англи хэлээр үйлдэж эх
хувийг нь Холбооны Хэрэг эрхлэх газар байрлаж байгаа орон нутгийн захиргааны байгууллагын бичиг
хэргийн архивт хадгалуулж, хуулбарыг гишүүн байгууллагууд авна
Үүнийг гэрчлэн орон нутгийн захиргаадын байгууллагуудаас итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчид 1996 оны 9
сарын 12-ны өдөр БНСУ-ын Кёнсанбүг мужийн Кёнжү хотноо Зүүн хойд Азийн бүсийн Засаг
захиргаадын холбооны үндсэн дүрэмд гарын үсэг зурсан болно.
Нэмэлт зүйл
Энэхүү үндсэн дүрэм 1998 оны 10 сарын 21-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр болно.
Нэмэлт зүйл
Энэхүү үндсэн дүрэм 2002 оны 9 сарын 12-ны өдрөөс хүчин төгөлдөр болно.

Энэхүү үндсэн дүрэм 2004 оны 9 сарын 8-ны өдрөөс хүчин төгөлдөр болно.
Нэмэлт зүйл
Энэхүү үндсэн дүрэм 2010 оны 10 сарын 28-ны өдрөөс хүчин төгөлдөр болно.
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ЗХАБНЗЗХ-ны дэд хороодыг байгуулах болон ажиллуулах журам
Энэхүү журамд ЗХАБНЗЗХ-ны үндсэн дүрмийн 11-р зүйлийн 4-ийн дагуу дэд хороо байгуулах болон
ажиллуулах тухай заасан болно.
1-р зүйл(Дэд хороо байгуулах) ЗХАБНЗЗХ-ны хурлаар тавигдсан тусгайлсан төсөл эсхүл зорилт/цаашид
тусгай төсөл гэх/-ыг саадгүй хэрэгжүүлэхийн тулд салбар бүрээр дэд хороодыг байгуулав.
2-р зүйл(дэд хороодын нэр, төрөл) Холбоо дараах дэд хороодоос бүрдэнэ.
(1) эдийн засаг, худалдааны дэд хороо
(2) байгаль орчны дэд хороо
(3) боловсрол, соёлын харилцааны дэд хороо(2008 оны 9 сарын 2-ны өдөр боловсролын дэд хороо ба
соёлын харилцааны дэд хороог нэгтгэсэн)
(4) гамшгаас сэргийлэх дэд хороо
(5) хилийн хамтын ажиллагааны дэд хороо(2004 оны 9.5-нд байгуулагдсан)
(6) шинжлэх ухаан , технологийн дэд хороо(2006 оны 9.14-нд байгуулагдсан)
(7) далай, загасны аж ахуйн дэд хороо(2008 оны 9.2-нд байгуулагдсан)
(8) аялал жуулчлалын дэд хороо(2008 оны 9.2-нд байгуулагдсан)
(9) эрдэс баялаг зохицуулалт, боловсруулалтын дэд хороо(2010 оны 10.28-нд байгуулагдсан)
(10) эрчим хүч, уур амьсгалын өөрчлөлтийн дэд хороо(2010 оны 10.28-нд байгуулагдсан)
(11) хүүхэд эмэгтэйчүүдийн дэд хороо(2010 оны 10.28-нд байгуулагдсан)
3-р зүйл(Чиг үүрэг) 1. Дэд хороод гишүүн байгууллагаас санал болгон явуулж буй төслийг саадгүй үр
ашигтай явуулахын тулд гишүүн байгууллагуудын саналыг зохицуулах, төлөвлөсөн ажлыг тодорхой
бүтээлч болгох арга зэргийн талаар нягтлан хэлэлцэнэ.
2. Дэд хороод нь дэд хорооны үйл ажиллагаанд оролцогч байгууллагуудаас төслүүдийг нягтлан хэлэлцсний
дараа үр дүнг нь ажлын хорооны хурлаар тайлагнана.
4-р зүйл(Бүтэц) Дэд хороод нь тухайн дэд хороог ажиллуулах сонирхолтой захиргааны байгууллагын хэлтэс,
тамгын газрын удирдах албан тушаалтнаас бүрдэнэ.
5-р зүйл(Үйл ажиллагаа) 1. Дэд хороод бүрийн харилцаа холбоо, зохицуулалт, үйл ажиллагааг хариуцсан нэг
байгууллага/цаашид зохицуулагч байгууллага гэх/ байна
2. Зохицуулагч байгууллагын хугацаа 2 жил бөгөөд үргэлжлүүлэн ажиллаж болно.
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3. Дэд хороод факс, шуудан зэрэг холбоо харилцааны арга хэрэгсэлд тулгуурлан үйл ажиллагаагаа явуулна.
4. Дэд хороод нь шаардлагатай үед хурал зохион байгуулна.
6-р зүйл(Оролцоо) 1. Зохицуулагч байгууллага нь тухайн дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орох
тохиолдолд ажлын хороонд энэ талаар мэдэгдэнэ.
2. Зохицуулагч байгууллага тухайн дэд хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орох тохиолдолд ажлын хороонд
мэдэгдэнэ.
7-р зүйл(Зардал) Дэд хороог ажиллуулахад шаардагдах зардлыг тухайн дэд хороог зохицуулагч байгууллага
хариуцан гаргана. Гагцхүү дэд хорооноос хурал зохион байгуулахад тээврийн зардал болон байрлах
зардлыг хуралд оролцогч байгууллага төлнө.

хэлэлцсэн зүйлийг хэрэг эрхлэх газарт бичгээр хүргэж, Хэрэг эрхлэх газар нь дэд хорооны бүрэлдэхүүнд
ороогүй бусад байгууллагуудад бичгээр хүргэнэ.
9-р зүйл(Журамд нэмэлт оруулах) Ажлын хорооны хурлаар журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулна..
10-р зүйл(Хүчинтэй байх хугацаа) Энэ журам нь 2010 оны 10 сарын 28-ны өдрөөс хүчинтэй.
Нэмэлт зүйл
Энэ журам нь 1998 оны 10 сарын 21-ний өдрөөс хэрэгжинэ.
эмэлт зүйл
Энэ журам нь 2007 оны 9 сарын 4-ний өдрөөс хэрэгжинэ.
Нэмэлт зүйл
Энэ журам нь 2008 оны 9 сарын 2-ны өдрөөс хэрэгжинэ.
Нэмэлт зүйл
Энэ журам нь 2010 оны 10 сарын 28-ны өдрөөс хэрэгжинэ
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8-р зүйл(Хэрэг эрхлэх газартай хамаарах нь) Зохицуулагч байгууллага нь дэд хорооны хурлаар

Зүүн хойд Азийн
харилцаа, хамтын
ажиллагааны цөм

The Hub of Exchange &
Cooperation in Northeast Asia

Зүүн хойд Азийн бүс нутгийн засаг захиргаадын холбоо
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