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● NEAR Холбооны Хэрэг эрхлэх газраас 2014 онд хийх ажлууд
Соёл урлаг, залуусын хот болох Дэгүд NEAR Холбооны гадаад харилцааны мэргэжилтнүүдийн хурлыг зохиох
болсон явдалд ихэд баяртай байна.
Юуны өмнө та бүхнийг алс холын Монгол, Орос, Хятад, Японоос хуралд оролцохоор хүрэлцэн ирсэн явдалд
баярлалаа. Солонгосын гишүүн орон нутгууд ч мөн ихээр оролцож байгаад туйлын баяртай байна.
Тус Холбооны Хэрэг эрхлэх газраас жил бүр уламжлал болгон зохиож ирсэн энэхүү хурал энэ жил 9 дэх удаагаа
болж буй бөгөөд энэ хугацаанд нийт 660 гаруй хүн оролцсон.
Хурлын зорилго нь Холбооны талаарх ойлголтыг өгөх болон гишүүн орон нутгийн гадаад харилцааны
мэргэжилтнүүд хооронд харилцан танилцах, нөхөрлөх боломжийг олгоход оршдог.
Энэ удаагийн хурлаар Холбооны талаарх ойлголт, мэдлэгийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ “Соёлын нийтлэг
шинжийг хөгжүүлэн Зүүн хойд Азийн хамтын нийгэмлэгийг байгуулахыг эрэлхийлэх нь” сэдвээр Кёнбүг их
сургуулийн багш Сун Бён Хэ тусгай илтгэл тавина. Мөн гишүүн орон нутгуудын зүгээс өөрсдийн бодит жишээ,
туршлагын тухай илтгэл тавих болно.
Дараагаар нь Андун хотоор айлчилж дэлхийн соёлын өв санд багтсан “Хахы мауль” тосгон ба Солонгост
хамгийн үзэсгэлэнтэй Күнз судлалын барилга гэгдэх Жусон улсын үеийн Бёнсан совоныг үзэж, Солонгосын
Күнзийн соёлыг мэдэх болно.
Тус Холбооноос энэ 2014 оны 8 сарын 27-29-ний өдрүүдэд ОХУ-ын Хабаровск хотноо “Олон улсын форум”,
10 сарын 21-24-ний өдрүүдэд БНСУ-ын Жолланам мужид зохион байгуулах NEAR Холбооны ээлжит Бүгд хурал
болон Холбооны залуучуудыг гишүүн орон нутгуудад дадлагажуулах Pio NEAR хөтөлбөр, Хүүхэд залуучуудын
эссэ бичлэгийн уралдаан зэрэг гол, гол арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулах тул өргөнөөр оролцоно уу.
Цаашид 18 жилийн түүхтэй тус Холбоо нь жинхэнэ түншлэлийн харилцааг байгуулж, гишүүн улсуудын нийтлэг
асуудлыг хамтдаа ухаалгаар шийдвэрлэн даван туулж Зүүн хойд Азийн хөгжил, дэлхийн эдийн засгийн үйл
ажиллагаанд хувь нэмэр оруулна гэдэгт найдаж байна.
Хэдий богино хугацаанд байх ч хөгжил хөөртэй, үр бүтээлтэй цаг хугацааг энд өнгөрүүлэхийг та бүхэнд хүсье.
Баярлалаа.
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Арга хэмжээний тойм
Ерөнхий зүйл
Хөтөлбөр
Суух дараалал

ЗХАБНЗЗХ-ны гадаад харилцааны мэргэжилтнүүдийн хурал

□ Арга хэмжээний хөтөлбөр
Өдөр

□ Арга хэмжээний тойм
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○ Хугацаа : 2014. 5. 21 ~ 5. 23
○ Хаана : БНСУ-ын Дэгү хот, “Интербурго” зочид буудал
○ Зохион байгуулагч : ЗХАБНЗЗХ-ны Хэрэг эрхлэх газар
○ Гол агуулга:

Цаг
~ 18:00

Агуулга
Бүртгэл, өрөө хувиарлах

Тайлбар
Өдрийн хоол
Андун хот→Дэгү хот, Зочдыг
үдэх

18:00 ~ 22:00

Оройн хоол

07:00 ~ 08:30

Өглөөний хоол

09:00 ~ 09:20

Хурлын бүртгэл

09:20 ~ 09:30

NEAR Холбооны видео танилцуулга

09:30 ~ 09:35

Оролцогчдыг танилцуулах, хурлын нээлт

09:35 ~ 09:40

Баярын мэндчилгээ

Ерөнхий нарийн бичгийн дарга

09:40 ~ 10:00

- Холбооны Хэрэг эрхлэх газрын 2013 оны үйл ажиллагааны тайлан
- 2014 онд хийж гүйцэтгэх ажлуудыг танилцуулах

Төлөвлөлт, санхүүгийн хэлтсийн
дарга

10:00 ~ 11:00

“Соёлын нийтлэг шинжийг хөгжүүлснээр Зүүн хойд Азийн эдийн засгийн Кёнбүг их сургуулийн багш Сун
хамтын нийгэмлэгийг бүрэлдүүлэх нь” сэдэвт илтгэл
Бён Хэ

11:00 ~ 11:05

Дурсгалын зураг авахуулах

B1 давхарт
(Блүбэрри танхимд)

хөтлөгч

11:05 ~ 11:15

coffee break

11:15 ~ 12:05

Орон нутгийн амжилттай хэрэгжүүлсэн ажлын туршлагын талаар жишээ
илтгэл

12:05 ~ 13:30

Өдрийн хоол

13:30 ~ 13:50

Гишүүн орон нутгийн арга хэмжээний зар, санал

- Гишүүн орон нутгуудийн илтгэл

13:50 ~ 14:20

Хэлэлцүүлэг

- Гишүүн орон нутгуудийн арга хэмжээний зар, санал, хэлэлцүүлэг

14:20 ~ 14:30

NEAR Холбооны бүгд хурлын зар

Жолланам муж

- NEAR Холбооны 10-р Бүгд хурлын зар

14:30 ~ 14:40

2014 Усун-Олон улсын био аж үйлдвэрийн экспо арга хэмжээний зар

Чүнчонбүг муж

- “Усун-Олон улсын био аж үйлдвэрийн экспо 2014” арга хэмжээний зар

14:40 ~ 14:50

Хятад, Солонгос, Японы орон нутгийн захиргаадын 16-р хурлын зар

Кёнсанбүг муж

14:50 ~ 15:10

Амралт

15:10 ~ 15:40

Буудлаас хөдлөх

15:40 ~ 16:40

Дунхуаса сүм үзэх

16:40 ~ 17:10

Буудал руу хөдлөх

17:10 ~ 18:00

Амралт

18:00 ~ 20:00

Хүндэтгэлийн оройн зоог

- 2014 онд Холбооны Хэрэг эрхлэх газраас хийж гүйцэтгэх гол ажлуудыг танилцуулах
- “Соёлын нийтлэг шинжийг хөгжүүлснээр Зүүн хойд Азийн хамтын нийгэмлэгийг
бүрэлдүүлэх нь” тусгай илтгэл

5.22

- “Хятад, Солонгос, Японы орон нутгийн захиргаадын 16-р хурлын зар
- Дунхуаса, Бёнсан совон, Хахы тосгоноор аялах
○ Хурлын хэл : монгол, орос, солонгос, хятад, япон

20:00 ~

○Оролцогч : 5 орны 37 орон нутгийн 83 төлөөлөгч /Гишүүн орон нутгийн 67, Холбооны
Хэрэг эрхлэх газрын 16 төлөөлөгч/
※- Хятад: 3 орон нутгийн 5 төлөөлөгч, Орос: 1 орон нутгийн 2 төлөөлөгч, Япон: 5 орон нутгийн
8 төлөөлөгч, Солонгос: 14 орон нутгийн 28 төлөөлөгч, Монгол 13 орон нутгийн 24 төлөөлөгч
5.23
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Гишүүн орон нутаг
B1 давхарт
(Айрис танхимд)
Гишүүн орон нутаг

автобусаар

автобусаар

B1 давхарт
(Блүбэрри танхимд)

Чөлөөт цаг
Буудлын 2 давхарт/Егрина
танхимд

07:00 ~ 08:30

Өглөөний хоол, буудлаас гарах

08:30 ~ 10:00

Дэгү хот→Андун хот

10:00 ~ 10:30

Бёнсан совон үзэх

10:30 ~ 10:50

Хөдлөх

10:50 ~ 12:20

Хахы маул тосгон үзэх

12:20 ~ 12:30

Хөдлөх

автобусаар

12:30 ~ 13:30

Өдрийн хоол

Андун хот

13:30 ~ 15:00

Андун хот→Дэгү хот, Зочдыг үдэх

автобусаар

Монгол зочид Андунаас Сөүл
рүү хөдлөх
2014 실무자 Workshop
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Суух дараалал
анонс

Илтгэгчийн индэр
□
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Ерөнхий нарийн
бичгийн дарга Илтгэгч Сун Бён Хэ
□
□

C Хэйлонжан муж □

□ Тувагийн БНУ R

C Шаньдун муж □

□ Забайкаль хязгаар M

C Жилин муж □

□ Хөвсгөл аймаг M

J Тояама муж□

□ Хэнтий аймаг M

J Киото муж □

□ Төв аймаг M

J Тоттори муж □

□ Сэлэнгэ аймаг M

цэцэг

J Хёго муж □

□ Өмнөговь аймаг M

J Шиманэ муж □

□ Өвөрхангай аймаг M

K Пусан хот □

□ Орхон аймаг M

K Дэгү хот □

□ Дорноговь аймаг M

K Гуанжү хот □

□ Говьсүмбэр аймаг M

K Дэжон хот □

□ Говь-Алтай аймаг M

K Ульсан хот □

□ ГБулганаймагаймагM

□ Баянхонгор аймаг K

□ Архангай аймаг K

○ ○ ○ ○ ○ ○

Орчуулагчийн бүхээг
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□ Жэжү муж K

□ Кёнсаннам муж K

□ Кёнсанбүг муж K

□ Жолланам муж K

□ Жолла бүг муж K

□ Чүнчон нам муж K

□ Чүнчон бүг муж K

□ Канвон K

□ Сэжун хот K

○ ○ ○ ○ ○ ○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Гол үйл ажиллагааны танилцуулга
2014 онд
NEAR Холбооны Хэрэг эрхлэх газраас хийх ажлууд
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Тусгай илтгэл
“Соёлын нийтлэг шинжийг хөгжүүлснээр Зүүн хойд
Азийн эдийн засгийн хамтын нийгэмлэгийг бүрэлдүүлэх нь”
(Хятад, Солонгос, Японы уламжлалт соёлын нийтлэг шинжийг голчлов)
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Гишүүн орон нутгуудийн илтгэл
Шиманэ муж(Япон улс)
Гуанжү хот(БНСУ)
Баянхонгор аймаг(Монгол улс)
Тувагийн БНУ(ОХУ)
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Иргэдийн оюун санааны онцлогыг тусгах бүтээлч
Гуанжү хотын стратеги
БНСУ-ын Гуанжү хотын Олон улс,
хамтын ажиллагааны хэлтэс

1. Оршил
БНСУ-ын Гуанжү хотын уриа бол ”Бүтээлч хот (Creative City)” билээ.
Гуанжү хотын “Бүтээлч байдал” гэдэг нь сэргээгдэх, дахин үсрэлт хийх хот, шинэ цаг үеийн орчныг
манлайлах хот, иргэдийн оюун санаа ба үнэ цэнэд үндэслэсэн тогтвортой хөгжих хот болоход
оршиж байгаа юм.
Аж үйлдвэрийн эрин үеийн үзэл санаа, тогтолцоонд баригдсан хотууд нь өнөөгийн цаг үеийн урсгалд
таарахгүй хоцрогдохоос өөр аргагүй тул урьдын энэхүү хуучин аргыг бүрэн халж, бүтээлч
сэтгэлгээг бодит байдалтай уялдуулж чадсан хот л тогтвортой хөгжлийг бий болгож чадна.
Бүтээлч хот-Гуанжү хотын онцлог
Нэгдүгээрт, түүхэнд нэрээ үлдээсэн Гуанжү хот ардчилсан үзэл ба хүнийг эрхийг эрхэмлэдэг хот юм.
Хоёрдугаарт, дэлхийн чанартай спортын уралдаан, тэмцээнийг хотын хөгжлийн бодлоготой хослуулах
шинэ арга барилаар хотыг дахин бүтээн байгуулах юм.
Гуравдугаарт, уламжлалт физик/механик/ аргаар хот дахин төлөвлөх аргыг халж, соёлын материаллаг
хот болох юм.
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2. Хот дахин төлөвлөх төсөл

3. Төгсгөлийн үг

“Сэргээх” /дахин зохион байгуулах / гэгч үг дэлхийн даяар цаг үеийн шаардлагад нийцэн гарч буй хотын парадигм юм. Гуанжү хотын

Гуанжү хот соёл урлаг, бусдаас давамгайлах ухамсар зэрэг биет, биет бус соёлын өв, хүчин зүйлийг хотын соёлын имиджд илүү тусгахыг

захиргааны зүгээс хотыг дахин зохион байгуулахын зэрэгцээ өөрийн өвөрмөц өнгө төрхийг алдагдуулахгүй хадгалах бодлого баримтлан
хэрэгжүүлж байна.
Хотыг дахин зохион байгуулахтай холбоотой бодлогын хамгийн анхаарал татууштай зүйл бол хуучирсан орон сууцыг шинэ зориулалтаар

хичээж байна.
Хотынхоо бодлогын чиг хандлагыг тодорхойлохдоо, иргэдээ хамгийн түрүүнд боддог, хүний эрхийг эрхэмлэсэн, түүх, соёл урлагын баялагтай,
иргэд нийтээр аз жаргалтай бүтээлч хотыг байгуулах зорилго тавиад байна.

ашиглахын тулд дахин барих төсөл юм.
① 2015 оны Зуны универсиадын тамирчдын тосгон:
Гуанжү хот дэлхийн спортын түүхэнд анх удаа хотын төвийн хуучирсан орон сууцнуудыг “2015 оны зуны универсиадын тэмцээний
тамирчдын хотхон” болгох зорилгоор дахин барьж байгаа бөгөөд одоо барилгын ажил ид явагдаж байна.
Айл өрхийг нүүлгэх арга хэмжээг урьдчилан авсны дагуу нийт өрхийг 8 сарын хугацаанд нүүлгэн шилжүүлнэ.
Энэ нь дунджаар нүүлгэн шилжүүлэхэд 2 жил гаруй хугацаа шаардагддаг Солонгосын бусад газрыг бодвол харьцангуй богино хугацаа бөгөөд
иргэдийнхээ ая тухыг боддог Гуанжү хотын бодлогыг тодоор харуулж байгаа хэрэг юм.
Мөн 2769 айл өрхийн 2682 нь буюу 97% нь орон сууцны захиалга өгөх гэрээ хийж, 2012 оны 9 сард баригдаж эхэлсэн Хуанжон Жүгун орон
сууцны 35 байранд 3726 өрх орохоор болсон бөгөөд энэ барилга 2015 онд баригдаж дуусна.
Гуанжү хот нь 2015 онд болох “Гуанжү- Зуны универсиад” тэмцээнийг зохион байгуулах эрхийг авсан бөгөөд тэмцээний үеэр тамирчдын
байрлах хотхоны барилгыг барих төсөл загварыг төлөвлөж гаргахтай холбогдуулан энэ талаарх өөр олон хотуудын туршлагыг судалж
үзсэн. Ингэж судалж үзэхэд, олон улсын тэмцээн зохион байгуулсан ихэнх хотуудын хувьд хотын захын ногоон бүсэд нэвтрэх юмуу
орон сууцны зориулалттай газрыг сонгох зэрэг хялбар шийдлээр хийж байсан боловч үүнээс шалтгаалан хотын иргэдийн хувьд нийтийг

< Гуанжү 2015-Зуны универсиад тэмцээн >
* Хугацаа : 2015 оны 7 сарын 3-ны өдрөөс 7 сарын 14-ний өдрийг хүртэл
* Хаана : Гуанжү хотын дэлхийн хөл бөмбөгийн аварга шалгаруулах стадион
* Оролцох хүрээ : 170 гаруй орны 20000 оролцогч
* Төрөл : Нийт 21 төрөл(Албан ёсны 13 / Сонголттой 8)
• Албан ёсны төрөл : спортын гимнастик, волейбол, уран сайхны гимнастик,
сагсан бөмбөг, усан поло, сэлэлт, жүдо, хөл бөмбөг, ширээний теннис, туялзуур сэлэм, хөнгөн атлетик
• Сонголттой төрөл : Гольф, бадминтон, буудлага, сэлүүрт завь, тэквандо, бейсбол, сур харвалт, гар бөмбөг

хамарсан асуудал, бэрхшээл үүсч байсан байна. Иймд Гуанжу хот үүнээс эсрэгээр буюу “Согү Хуажон дун” хорооллын хуучирч удсан

* Зохион байгуулагч : Олон улсын их дээд сургуулийн спортын холбоо (FISU)

Жүгун орон сууцыг дахин ашиглахаар шийдсэн юм.

* Зохион байгуулагч : БНСУ-ын их дээд сургуулийн спортын хороо(KUSB),

Барилгыг дахин засч барих аргаар тамирчдын хотхоныг байгуулахаар шийдвэрлэх үед тэр газарт амьдарч байгаа иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх
асуудал, дахин барих нь ашигтай эсэх, тэмцээнээс өмнө хугацаанд нь амжиж барьж дуусгах зэрэг олон эргэлзээтэй асуудал нь үнэндээ аз

2015 Гуанжү-Зуны универсиад зохион байгуулах хороо(GUOC)

туршсан хэрэг байв.
170 орны 20000 гаруй тамирчин оролцох Гуанжү 2015-Зуны универсиадыг зохион байгуулахын төлөө бэлдэж буй Гуанжү хотыг илэрхийлэх
байгальд ээлтэй, энх тайванч, технологи хослуулсан, соёл шингэсэн гэх 4 хүчин зүйлийг тодорхойлж дэлхийн тамирчдын түүхэнд урьд
хожид байгаагүй хот дахин зохион байгуулах аргаар тамирчдын хотхоныг байгуулна.

② Аз жаргалтай бүтээлч тосгоныг бий болгох нь
Хуучин хотын төвийн эзэнгүй, хаягдсан сууцыг янзлан “Аз жаргалтай бүтээлч тосгоныг бий болгох” төслийн хүрээнд бүтээлч, байгальд
ээлтэй ногоон хотыг бий болгоно. Жишээ татахад Мүдэнсан уулын бэлд орших Дунгү Сансү 2 орон сууцны хорооллыг Худүмэй маүль
буюу Худүмэй тосгон хэмээн нэрлэн хот маягийн 5 давхар орон сууцыг барьж байна.
Энэ нь хуучин хотын төвийг тосгон болгон иргэдийн амьдралыг сайжруулах гэсэн нийтийн зорилготой.
Гуанжү хотын 5 дүүргийг хоцрогдсон, хоцрогдох магадлалтай, идэвхтэй гэсэн 3 ангилалд хуваан идэвхтэй бүтээн байгуулалт явагдаж буй
бүсийг түр орхин, хоцрогдсон болон хоцрогдох магадлалтай бүсэд анхаарч хотыг тэнцвэртэй хөгжүүлэх төлөвлөхийг гол зарчим болгож
байна.
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ОХУ-ын Тувагийн БНУ, БНСУ хоорондын хамтын

2013 оны 8 дугаар сарын 5-7-ны өдрүүдэд ЗХАБНЗЗХ-ны Хэрэг эрхлэх газрын төлөөлөгчид БНСУ болон Тувагийн БНУ-ын

ажиллагааны өнөөгийн байдал

ЗХАБНЗЗХ-ны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга ноён Ким Дже Хю, орос хэлний мэргэжилтэн Чой Кен Нам, Холбооны Хэрэг

хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх асуудлыг хэлэлцэх зорилгоор Тува улсын Кызыл хотод айлчлав. Төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд
эрхлэх газрын Төлөвлөлт, ерөнхий удирдлагын хэлтсийн дарга Хонг Джун Ву нар оролцсон бөгөөд айлчлалын хүрээнд Тува
улсын Засгийн газрын гишүүдтэй уулзаж, хөрөнгө оруулалтын төслүүд (Тува улсад цаа бугын аж ахуйг хөгжүүлэх тухай) болон
оюутан сурагчдыг харилцан солилцох, жуулчид солилцох, хөрөнгө оруулагчдыг татах гэх мэт ойрын ирээдүйд хамтран ажиллах

Тувагийн БНУ-ын
Компанийг дэмжих сан

боломжуудын талаар хэлэлцсэн байна.
2013 оны 11 дүгээр сард БНСУ-д айлчилсан ОХУ-ын Засгийн газрын албаны төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд Тува улсын ЗГын тэргүүн Ш.В.Кара-оол орж ажиллан, энэхүү айлчлалын хүрээнд зохион байгуулагдсан Орос-Солонгосын бизнесийн 6
дугаар уулзалт болон ОХУ-ын ерөнхийлөгч В.Путин, БНСУ-ын ерөнхийлөгч Пак Гын Хе нарын 2 талын болон бүс нутгийн
хөтөлбөрийн асуудлаар өргөн хүрээнд ярилцсан уулзалт ярилцлагад тус тус оролцсон. Дээрх бизнес ярилцлагын үеэр мэдээллийн
технологи, инноваци, эрчим хүч, байгалийн баялаг, тээвэр, дэд бүтэц, худалдаа болон жижиг дунд бизнесийг дэмжих, орон

2006 оны 12 дугаар сарын 5-8-ны өдрүүдэд Зүүн Хойд Азийн бүс нутгийн Засаг захиргаадын холбооны арга хэмжээний хүрээнд
зохион байгуулагдсан “Зүүн хойд Азийн бүсэд бизнесийг дэмжих бага хурал”-д ОХУ-ын Тувагийн БНУлсын төлөөлөгчид
оролцсон.
Зүүн Хойд Азийн бүс нутгийн Засаг захиргаадын холбооны шалгаруулалтанд Тувагийн БНУ-ын Гадаад эдийн засаг, аялал
жуулчлалын яамны мэргэжилтэн М.П.Монгуш тэнцэж, 2007 оны 5 дугаар сараас 2008 оны 5 дугаар сарын хооронд Холбооны
Хэрэг эрхлэх газарт 1 жилийн хугацаатай ажиллав.
Тувагийн БНУ-ын Засгийн газрын тэргүүний 1 дүгээр орлогч Ш.С.Иргит болон Тува улсын Иргэний хамгаалалт, онцгой
байдлын газрын дарга Н.М.Монгуш нараар ахлуулсан төлөөлөгчид 2011 оны 3 дугаар сарын 5-14-ны өдрүүдэд Япон улсын
Хёго мужийн Кобэ хотноо болсон “Гамшгаас хамгаалах хороо”-ны хуралд оролцсон.
2011 онд Тува улсын дуу бүжгийн “Саяны” чуулгын уран бүтээлчид БНСУ-ын Чонан хотноо болсон “Дэлхийн ард түмний
бүжиг” сэдэвт олон улсын уралдаанд оролцож, нийт 21 орны 23 оролцогчдаас 3 дугаар байрт шалгаран хүрэл медаль хүртсэн.
2013 оны 2 дугаар сард ОХУ-ын Красноярск хотноо болсон “Эдийн засгийн форум”-ын хүрээнд, БНТува улсын Засгийн
газрын тэргүүн Ш.В Кара-Оол нь ОХУ-ын Эрхүү муж дахь БНСУ-ын Ерөнхий консул Чон Дон Ён болон Консулын газрын
ажилтнуудтай 2 дугаар сарын 15-ны өдөр уулзаж, энэхүү уулзалтын хүрээнд “Тэс-Хэмскийн нутаг дахь Элегестскийн
нүүрсний ордыг олборлохтой холбогдуулан Кызыл-Курагино чиглэлийн төмөр зам барих төсөл”-ийн талаар Ерөнхий консулд
танилцуулсан байна.
2013 оны 5 дугаар сарын 26-31-ний өдрүүдэд Солонгос улсын Кёнсанбуг мужийн Пухан хотноо болсон ЗХАБНЗЗХ-ны гишүүн
орон нутгийн Гадаад харилцааны ажилтнуудын хуралд БНТува улсын Гадаад эдийн засгийн газрын дарга Ч.Ч-Д.Ондар оролцов.
Энэ үеэрээ Холбооны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ким Же Хю, Хэрэг эрхлэх газрын дарга Ким Донг Соль нартай уулзаж,
Тува улсын Шагонар хотод Цементийн үйлдвэр, Кызыл хотод шилний үйлдвэрийн барилга барихад хөрөнгө оруулж дэмжлэг
үзүүлэх тухай, Тувагийн “Улсын Лицей сургууль”-д солонгос хэлний багш авч ажиллуулах тухай, аялал жуулчлалын салбарт
хамтран ажиллах, аялал жуулчлалын хамтарсан компани байгуулах, хүүхэд багачуудыг зуны амралтыг өнгөрүүлэх хамтарсан
арга хэмжээ зохион байгуулах гэх мэт асуудлуудыг хэлэлцэж ярилцсан байна.

нутаг, мужийн түвшинд хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зэрэг асуудлууд хэлэлцэгдсэн байна.
2014 оны 2 дугаар сарын 11-нд ЗХАБНЗЗХ-ноос 2013 онд зохион байгуулсан “Миний мэдэх Зүүн Хойд Ази” сэдэвт зохион
бичлэгийн уралдаанд амжилттай оролцсон оролцогчдыг Тува улсын Засгийн газрын тэргүүн Ш.В.Кара-Оол хүлээн авч уулзав.
Тува улсын сургуулийн сурагч, оюутан зэрэг нийт 7 залуу иргэн энэхүү уралдаанд оролцож, олон улсын хэмжээнд өөрсдийн
бүтээлээ үнэлүүлсэн байна.
2014 оны 4 дүгээр сарын 22-23-ны өдрүүдэд БНСУ-ын Солонгосын Тээврийн Их сургуулийн төлөөлөгчид Тува улсын нийслэл
Кызыл хотод айлчилсан. Төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд тус сургуулийн олон улсын хамтын ажиллагаа хариуцсан проректор,
хэл бичгийн шинжлэх ухааны доктор, солонгос хэл уран зохиолын тэнхимийн профессор О Ён Ми, Олон улсын харилцааны
хэлтсийн зөвлөх, улс төрийн шинжлэх ухааны профессор Пак Жон Кван болон Олон улсын харилцааны хэлтсийн ажилтан Пак
Жон Сул нар оролцсон бөгөөд тэдний айлчлалын зорилго гол зорилго нь Тувагийн их, дээд сургуулиудтай хамтран ажиллах
боломжийг судлах, мужийн удирдлагуудтай ажил хэргийн холбоо тогтоох асуудал байсан.
Солонгосын төлөөлөгчид Тува улсын Ерөнхий сайдын орлогч Анатолий Дамба-Хуурактай уулзаж, багш, оюутан солилцох
тухай болон цаашдын хамтын ажиллагааны бусад арга хэлбэрүүдийн талаар санал солилцож ярилцсан бөгөөд энэ үеэрээ
Солонгосийн Тээврийн их сургууль нь ОХУ-ын олон их, дээд сургуулиудтай харилцаа холбоотой ажиллаж, хамтарсан
төслүүдийг хэрэгжүүлдэг болохыг тэмдэглэн хэлж байсан.
Айлчлалын хүрээнд төлөөлөгчид Тувагийн их сургууль, Кызылийн тээврийн техникумын оюутнуудтай уулзаж, Солонгосын
Тээврийн их сургуулийн тухай танилцуулга хийсэн. Уулзалтанд оюутнуудаас гадна Тувагийн их сургуулийн ректор
О.М.Хомушка, Кызылийн Тээврийн техникумын захирал Ю.Н.Сенников, Тува улсын Боловсролын яам, Залуучууд, спортын
яамны төлөөлөл болон Тува улс дахь зарим солонгос иргэд оролцсон байна.
Түүнчлэн эдгээр төлөөлөгчид Тувагийн “Улсын лицей сургууль”-ийн захирал Т.О.Санчаатай уулзаж, талууд цаашид хамтран
ажиллах, Улсын Лицей сургуулийн төгсөгчдийг Солонгосын Тээврийн их сургуульд элсүүлж авах, Лицей сургуулийн сурагчдыг
2014 оны зун их сургуульдаа зочлуулах зэрэг асуудлыг уулзалтын үеэр ярилцаж тохиролцсон.
Энэхүү айлчлалын үр дүнд БНСУ-ын Тээврийн их сургууль, Тувагийн Их сургуулийн хооронд хамтын ажиллагааны хэлэлцээр
байгуулсан ба хамтран ажиллах гол чиглэл нь эрдмийн солилцоог хэрэгжүүлэх, шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт хамтарсан
төсөлд оролцох асуудал юм. Түүнээс гадна БНСУ-ын Тээврийн их сургууль, Тува улсын Улсын Лицей сургуулийн хооронд
хамтран ажиллах протокол үйлдсэн байна.
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Гишүүн орон нутгуудийн арга
хэмжээний зар, санал
○ Харбин-Олон улсын эдийн засаг, худалдааны 25-р уулзалт болон
Хятад-Оросын эдийн засгийн анхдугаар үзэсгэлэн
○ Гамшгаас сэргийлэх хорооны зар
○ Боловсрол, соёлын хорооны зар
○ 2014 GTI Олон улсын худалдаа, хөрөнгө оруулалтын үзэсгэлэн Амьд биетийн
олон янз байдлын конвенцийн гишүүн орнуудын 12-р чуулга уулзалт
○ Био эмчилгээний аж үйлдвэрийн хорооны зар
○ Эрдэс баялаг боловсруулалт, зохицуулалтын хорооны зар
○ Зүүн хойд Азийн бүс нутгийн Засаг захиргаадын Холбоотой хамтран ажиллах санал

25 дахь удаагийн Харбин-Олон улсын эдийн засаг, худалдааны уулзалт
болон Хятад-Оросын анхдугаар үзэсгэлэн болох тухай

Хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, ойлголтыг нэмэгдүүлэх 25 дахь удаагийн Харбин-Олон улсын эдийн засаг, худалдааны
уулзалтад та бүхэн оролцсоноор худалдаа, хөрөнгө оруулалтын өргөн боломж нээгдэх ба шинжлэх ухаан, технологийн харилцаа,
эдийн засгийн харилцаа, хамтын ажиллагааг бий болгох юм. NEAR Холбооны гишүүн орон нутгийн захиргаад, орон нутгийн
компаниудын хамтаар уг үзэсгэлэн, хуралд идэвхитэй оролцохыг хүсье. Бид Холбооны гишүүн орон нутгийн компаниудад

Хэйлонжан мужийн гадаад
харилцааны хэлтэс

бүхээг түрээслэх, бизнесийн үйл ажиллагааг сурталчлах, бизнесийн түнш зуучлах зэрэг төрөл бүрийн тусламж үйлчилгээг
харамгүй үзүүлэх болно. Уг арга хэмжээний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг www. China-russiaexpo.org сайтаас авч болно.
Хэйлонжан муж ба NEAR Холбооны гишүүн орон нутаг хооронд найрамдалт харилцаа, хамтын ажиллагааг нэг шат ахиулж
өргөжүүлэхийн тулд тус мужийн Ардын засаг болон өөрийн ажиллаж буй гадаад харилцааны хэлтсийн нэрийн өмнөөс

Эрхэм хүндэт Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ким Жэ Хю
Зочид төлөөлөгчид өө
Сайн байцгаана уу

Холбооны гишүүн орон нутгийн төлөөлөгчдийг тус арга хэмжээнд урьж байна. 6 сарын 30-ны өдрөөс 7 сарын 4-ний өдрийг
хүртэлх арга хэмжээнд оролцох гишүүн орон нутаг бүрээс 3 хүртэлх хүний 5 өдрийн байр хоол, хот доторх тээврийн зардлыг
бид хариуцах болно.
6 дугаар сарын 5-ны өдрийг хүртэл арга хэмжээнд оролцох хүмүүсийн нэрс, албан тушаал, паспортын дугаар, нислэгийн цагийн

Юуны өмнө энэхүү хурлыг амжилттай зохион байгуулахын тулд хичээл зүтгэл гаргасан Холбооны Хэрэг эрхлэх газрын ерөнхий
нарийн бичгийн дарга Ким Жэ Хю болон түүний хамт олонд талархал илэрхийлье.
Энэ завшааныг ашиглан та бүхэнд Хэйлонжан мужаас зохион байгуулах “Харбин-Олон улсын эдийн засаг, худалдааны уулзалт
болон Хятад-Оросын анхдугаар үзэсгэлэн”-гийн тухай танилцуулъя.
Ирэх 6 сарын 30-ны өдрөөс 7 сарын 4-ний өдрийг хүртэл Хятад улсын Худалдааны яам, Хэйлонжан мужийн ардын засаг, ОХУ-

хуваарийг бидэнд мэдэгдвэл бид бэлтгэлийг хангах болно.
Хариусан ажилтан : Sui Zhi Bo
Факс : : 86-451-53607183
Утас : 86-451-53638051
Мэйл хаяг : suizhibo@aliyun.com

ын Эдийн засаг, хөгжлийн яам, мөн Аж үйлдвэр худалдааны яамнаас хамтран 25 дахь удаагийн Харбин-Олон улсын эдийн засаг,
худалдааны уулзалт болон Хятад-Оросын анхдугаар үзэсгэлэнг Харбин хотноо зохион байгуулна.
Нийт 86000㎡ талбайд олон улсын стандартын 3000 бүхээгт тэргүүний технологи, орчин үеийн газар тариалан, барилгын
материал болон хөнгөн аж үйлдвэр, электрон төхөөрөмж, гадаадын орнуудын, тавилгын хэсэг ангилалаар үзэсгэлэн гарахаас

Төгсгөлд нь энэхүү хурлын ажиллагаанд амжилт хүсээд Холбооны гишүүн орон нутгийн захиргаа, компаний төлөөлөгчдийг
Хэйлонжан мужид айлчлан ирж Харбины олон улсын эдийн засаг, худалдааны уулзалтад оролцохыг урьж байна.
Баярлалаа.

гадна бизнесийн төрөл бүрийн арга хэмжээ болно.
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NEAR Холбооны био эмчилгээний аж үйлдвэрийн хорооны
анхдугаар хурлын зар

Чүнчонбүг мужийн Био
хөгжлийн хэлтэс

□ Арга хэмжээний тойм
○ Хугацаа : 2014 оны 9 сарын 29-ний өдрөөс 10 сарын 2-ний өдрийг хүртэл
○ Хугацаа : 2014 оны 9 сарын 29-ний өдрөөс 10 сарын 2-ний өдрийг хүртэл
○ Сэдэв : Зүүн хойд Азийн бүсийн био, эмчилгээний аж үйлдвэрийн харилцаа, хамтын ажиллагаа
○ Оролцогч : Холбооны гишүүн орон нутгийн 50 төлөөлөгч
Ангилал

Нийт

Өмнөд
Солонгос

Хятад

Япон

Монгол

Орос

Хуралд
оролцогчдийн тоо

50

20

8

6

10

6

○ Ерөнхий хөтөлбөр
Өдөр

Агуулга

9. 29

Зочид ирэх

9. 30

Хурал
(3 давхарт Жигжи танхим)
Хүлээн авалт
(3 давхарт Үам танхим)

10. 1

Аялал

10. 2

Зочдыг үдэх

Дэлгэрэнгүй
Бүртгэл
• Хурлын сэдэв : Зүүн Хойд Азийн бүсийн био
эмчилгээний аж үйлдвэрийн харилцаа, хамтын ажиллагаа
Нээлтийн үг : Чүнчонбүг мужийн захирагч
Чүнчонбүг мужийн захиргаа, Холбооны хэрэг эрхлэх газар,
гишүүн орон нутгийн төлөөлөл мэндчилж үг хэлнэ
Баярын мэндчилгээ: Био байгаль орчны газрын дарга
• Олон улсын Био аж үйлдвэрийн экспо, Чоннамдэ үзэх
• Зочид буцах

○ Гишүүн орон нутгуудийн илтгэлийн сэдэв: Орон нутгийн био эмчилгээний аж үйлдвэрийн чиглэлийн
амжилттай хэрэгжүүлсэн амжилт, туршлага
○ Илтгэл тавих орон нутаг : Монгол, Орос, Хятад, Япон
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□ Дэлгэрэнгүй хөтөлбөр
Өдөр

□ Оролцох хүсэлт хүлээж авах

Цаг
14:00

Агуулга
· Check in

9/29
18:00 ~ 20:00

· Оройн хоол, амралт

09:00 ~ 09:30

· Хурлын бүртгэл

09:30 ~ 12:00

Нээлтийн ажиллагаа:
- Нээлтийн үг/Кёнсанбүг мужийн захирагч
- Баярын мэндчилгээ(NEAR Холбооны ерөнхий
нарийн бичгийн дарга)
- Чүнчонбүг мужийн видео танилцуулга
-”БНСУ-ын био эмчилгээний аж үйлдвэрийн
өнөөгийн байдал” танилцуулга
-Чүнчонбүг мужийн био эмчилгээний аж үйлдвэрийн
танилцуулга
- Гишүүн орон нутгуудийн илтгэл, дурсгалын зураг
авахуулах

12:20 ~ 13:10

Өдрийн хоол

13:20 ~ 15:00

- “Олон улсын био экспо” арга хэмжээний видео
танилцуулга
- Хятад, Японы орон нутгуудийн илтгэл

15:00 ~ 15:20

Coffee Break

15:20 ~ 18:00

- Монгол, Оросын орон нутгуудийн илтгэл
- Олон улсын хамтарсан судалгаа буюу био аж
үйлдвэрийн талаарх жишээ илтгэл
- Хэлэлцүүлэг, хурлын дүгнэлт

18:00 ~ 20:00

Хүндэтгэлийн хүлээн авалт
- Мэндчилгээ, хундага тулгаж үг хэлэх
- Монгол, Орос, Хятад, Японы төлөөлөгч үг хэлэх

09:00 ~ 12:00

Чоннамдэ (Ерөнхийлөгчийн зуслан) үзэх

12:00 ~ 13:30

Өдрийн хоол

13:30 ~ 18:00

Олон улсын био аж үйлдвэрийн экспо

9/30

Тайлбар
Рамада зочид буудал

2014 оны 7 сарын сүүл хүртэл хүлээж авна. Гишүүн орон нутаг бүрээс 2 хүн оролцох боломжтой

3 давхарт Жүсон
танхим

Жигжи танхимд
- 4 хэлээр шууд
орчуулга хийнэ

3 давхарт Жүсон
танхимд

3 давхарт Үам
танхим

10/1

18:00
10/2
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Холбооны Эрдэс баялаг боловсруулалт, зохицуулалтын
хорооны хурал 2014 оны 7 дугаар сарын 18-нд болох тухай

Ашигт малтмалын хайгуул, олборлолт, боловсруулалтын үйл ажиллагаа эрхлэгч компаниуд нь мужийн аж
үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүний 76%-ийг үйлдвэрлэж, мужийн төсөвт нийт татварын орлогын 15,3%-г
оруулж, тус салбарт ажиллагсад нь нийт ажиллагсдын 16%-ийг эзлэхийн зэрэгцээ зөвхөн энэ салбар нь
мужийн ДНБ-ний 18,7%-ийг дангаараа бүрдүүлдэг.

Магадан мужийн захиргаа

Тус мужийн газар нутаг нь нийтдээ 4,2 мянган тонн алт, 43,8 мянган тонн мөнгө, 8,7 тэрбум тонн нүүрс,
86,9 тэрбум тонн өнгөт метал, 2 тэрбум орчим тонн хар төмөрлөг, 4,0 тэрбум тонн нүүрс, 510 тэрбум тонн
цемент болон гипс, 350 тэрбум м3 түгээмэл тархацтай ашигт малтмал гэх мэт төрөл бүрийн эрдэс баялгийн

Хүндэт нөхөд өө,

нөөцийг агуулсан газар юм.

Зүүн Хойд Азийн бүс нутгийн засаг захиргаадын Холбооны Эрдэс баялаг боловсруулалт, зохицуулалтын

ОХУ-ын Шинжлэх ухааны Академийн Алс Дорнод дахь салбарын Н.А.Шилогийн нэрэмжит Хойд-

хорооны хурал энэ 2014 оны 7 сарын 18-ны өдөр ОХУ-ын Магадан мужид зохион байгуулагдана

Дорнын иж бүрэн судалгаа-шинжилгээний институтаас боловсруулсан аргачлалаар Магадан мужийн
нөөц баялгийн геологи-эдийн засгийн үнэлгээг хийж үзэхэд 2013 оны байдлаар тус мужийн газрын хэвлий

Хурал болох газар: ОХУ-ын Магадан мужийн Магадан хот
Хуралд оролцох хүсэлт хүлээн авах хугацаа: 2014.06.15
Зохион байгуулагч: Магадан мужийн Эдийн засгийн хөгжил,
хөрөнгө оруулалтын бодлого, Инновацийн Яам

дэхь баялгийн өртөг 126,8 триллион рубль буюу 4 триллион доллараар хэмжигдэж байсан байна.
Тэр дундаа энэ мөнгөн дүнгийн 46,3%-ийг нүүрсустөрөгч, 4,8%-ийг нүүрс, 15.8%-ийг өнгөт металл
(10,9%) болон хар төмөрлөг (4,9%), бусад ашигт малтмал 2,6 хувь, харин мужийн өнөөгийн эдийн засгийн
гол үндэс тулгуур болсон үнэт металл 10,5%-ийг тус тус бүрдүүлж, голлох байр суурийг эзэлж байна.
ОХУ-ын үнэт металлын нөөцөд эзлэх хэмжээгээр авч үзвэл улсын нийт алтны нөөцийн 18%, мөнгөний
нөөцийн 16% нь Магадан мужид байна.

Магадан муж нь Зүүн хойд Азийн бүс нутгийн Засаг захиргаадын холбооны Эрдэс баялаг боловсруулалт,

Манай Магадан мужид болох Эрдэс баялаг ашиглалт, зохицуулалтын хорооны хурал нь та биднийг зөвхөн

зохицуулалтын хорооны зохицуулагчаар ажилладаг бөгөөд Хятад, Монгол, Япон, Солонгос улсын хамтран

байгалийн эрдэс баялгийн салбарт хамтран ажиллах төдийгүй, бусад салбарт мөн байнгын харилцаа

ажиллагчид, найз нөхөд та бүхнийг энэ удаагийн хуралд өргөнөөр оролцохыг урьж байна.

холбоо тогтооход ихээхэн тус дөхөм болно хэмээн найдаж байна.

Энэ хурлаар бид эрдэс баялгийн талаар харилцан мэдээлэл солилцох, уул уурхайн компаниудыг татан

Гишүүн орон нутгуудын захиргааны удирдлагууд, Хөгжлийн бодлого, стратегийн хэлтэс, Уул уурхайн

оролцуулах, бүс нутагтаа байгалийн баялгийг хамтран эзэмшихтэй холбоотой асуудлуудыг хэлэлцэх

хэлтсийн дарга нар, Уул уурхайн үйлдвэр, Хөрөнгө оруулалтын компаниудын захирлуудыг 2014 оны 7

боломжтой учир манай бүс нутгийн хөгжилд ихээхэн ач холбогдолтой арга хэмжээ болно гэж үзэж байна.

дугаар сарын 18-ны өдөр болох NEAR Холбооны Эрдэс баялгийн ашиглалт, зохицуулалтын хорооны

Манай Магадан муж нь ОХУ-ын зүүн хойд хэсэгт оршдог бөгөөд баруун хойд талаараа Сахагийн БНУлс,

хуралд өргөнөөр оролцохыг урьж байна.

баруун талаараа Хабаровскийн хязгаар, хойд болон зүүн хойд талаараа Чукотскийн автономит дүүрэг,
зүүн хэсгээрээ Камчаткатай хиллэн оршдог бөгөөд өмнөд хэсгээрээ Анчин тэнгис /Охотский море/-тэй
хил залгадаг.
Манай Магадан муж нь эртний арвин баялаг уламжлал бүхий дэлхийн уул уурхайн үйлдвэрлэлийн
төвүүдийн нэг бөгөөд төрөл бүрийн байгалийн эрдэс, ашигт малтмалын арвин их нөөц нь мужийн
хөгжлийн гол үндэс суурь болохын зэрэгцээ гадаад, дотоодын томоохон хөрөнгө оруулагчдыг ихээр татах
боломжийг бүрдүүлсэн байдаг.
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Зүүн хойд Азийн бүс нутгийн Засаг захиргаадын Холбоотой
хамтран ажиллах санал

Мөн сүүлийн үед уул уурхайн салбар нилээд хөгжиж одоогоор аймагт төмрийн хүдрийн, алтны, сайн чанарын нүүрсний
уурхайнууд ажиллаж байна.
Манай аймаг дэлхийд ховордсон ан амьтад, эмийн ховор зүйлийн ургамлаар арвин бөгөөд зээргэнэ, хунчир, чихэр өвс зэрэг
эмийн ургамлыг тарималжуулах ажил хийгдэж байна.

Говь-Алтай аймгийн Иргэн, нийгмийн хөгжлийн
бодлого эрхэлсэн орлогч Д.Батсайхан

Иймд та бүхнийг говь, хангай, тал хээр хосолсон манай аймагт айлчлахыг урья. Алтай нутгийн ард иргэд Зүүн хойд Азийн анд
нөхөд та бүхнийг халуун дотноор угтах болно.

Бид цаашдын харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн бүсийн хамтын ажиллагааны холбогч гүүр болох NEAR холбоогоор
Сайн байцгаана уу.
Холбооны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ким Жэ Хю, алс холоос хүрэлцэн ирсэн гишүүн байгууллагуудын төлөөлөгчид өө.
Хуралд хүрэлцэн ирсэн зочид төлөөлөгчид та бүхэнд чин сэтгэлийн баяр хүргэе.

дамжуулан бүсийн хөгжил дэвшилд улам их хувь нэмэр оруулахын төлөө хичээхийн зэрэгцээ дараах хамтран ажиллах саналыг
тавьж байна.
1. Монгол улсын баруун бүс нутгийг эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнээр хангах зорилготой Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их
сургуулийн салбар аймагт үйл ажиллагаатай явуулдаг бөгөөд “Бигэрийн 5 элсний бөөрний сувилал”, Энергийн уул гэх мэт

Эдийн засгийн даяаршлыг дагаад улс хоорондын харилцаа өдрөөс өдөрт нягтарч, улмаар Зүүн Хойд Азийн бүсийн хурдацтай
хөгжил нь дэлхийн эдийн засгийн тавцанд өдрөөс өдөрт өсч байна.
Зүүн хойд Азийн Засаг Захиргаадын холбоо 1996 онд байгуулагдсанаас хойш өнөөг хүртэлх хугацаанд Зүүн хойд Азийн 6 улсын
70 гаруй орон нутгаас бүрдсэн Зүүн Хойд Азидаа хамгийн том олон улсын байгуулага болон өргөжиж, нийгмийн томоохон
салбаруудад харилцаа, хамтын ажиллагааг өрнүүлж ихээхэн амжилтад хүрч байгааг энд сайшаан тэмдэглэхэд таатай байна.

орчин үеийн анагаах ухааныг уламжлалт анагаах ухаантай хослуулсан өвөрмөц эмчилгээтэй энэ салбарт хамтран ажиллах.
2. Холбооны гишүүн орон нутгийн Захиргаад хооронд ах дүүгийн болон эгч дүүгийн найрамдалт харилцаа, хамтын ажиллагааг
байгуулах ажлыг зохион байгуулах, мөн олон улсын чанартай арга хэмжээнүүдийг орон нутагт зохиоход дэмжлэг үзүүлэх.
Цаашид Холбооны гишүүн байгууллагуудтай эрчим хүч, аялал жуулчлалын салбарт ажиллахдаа таатай байх болно.
Эцэст нь Холбоо хөгжин дэвжихийг хүсэн ерөөхийн ялдамд хурлын үйл ажиллагаанд амжилт хүсье.

Монгол улс, тэр дундаа Говь-Алтай аймаг тус холбооны гишүүнээр 2006 онд элсэн орсноос хойш холбоо болон түүний дэд
хороодоос зохион байгуулсан олон улсын арга хэмжээнд идэвхитэй оролцож, тодорхой үр дүнд хүрсэн билээ.
Говь-Алтай аймаг нь Монгол улсдаа газар нутгийнхаа хэмжээгээр 2-рт ордог, Монгол орны баруун урд хэсэгт орших 141.4
мянган хавтгай дөрвөлжин км нутаг дэвсгэртэй, хойд талаараа Завхан, зүүн талаараа Баянхонгор, баруун талаараа Ховд аймаг,
өмнөд хэсгээрээ БНХАУ-тай тус тус хиллэдэг.
Засаг захиргааны 18 сум, 83 багтай. Аймгийн төв Алтай хот нь улсдаа хамгийн өндөрт буюу далайн түвшнээс дээш 2181метрийн
өндөрт оршдог, жилийн дөрвөн улирлын ялгаа ихтэй, уур амьсгалын онцлогтой аймаг юм. Тус аймагт 15.2 мянган өрхөд 54,9
мянган хүн оршин сууж байгаагаас 7,0 мянган өрх буюу 45.0 хувь нь малчин өрх юм. Аймагт мал, аж ахуй харьцангуй сайн
хөгжсөн харин сүүлийн жилүүдэд газар тариалан эрхлэх иргэдийн тоо өсөж байна.
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2014 NEAR
Холбооны 10-р Бүгд хурлын зар

2014 NEAR Холбооны 10-р Бүгд хурлын зар
БНСУ-ын Жолланам мужийн захиргаа
Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтэс

Сайн байцгаана уу
БНСУ-ын Жолланам мужийн Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга Юү Хён Ху байна.
Та бүхэнтэй уулзаж байгаадаа туйлын баяртай байна.

Жолланам муж Зүүн хойд Азийн 6 орны 71 орон нутаг хооронд харилцааг нэмэгдүүлэх хамтын хөгжил дэвшлийг
эрчимжүүлэхийн тулд NEAR Энэ удаа зохиогдох Бүгд хурлаар 18 жилийн түүхтэй ЗХАБНЗЗХ-ны гишүүн улс, орон нутгийн
нийтлэг асудлыг ухаалгаар шийдвэрлэж, Зүүн хойд Азийн хамтын хөгжлийн суурийг тавих юм бол жинхэнэ түншлэлийн
харилцааг тогтоож чадах юм.
Жолланам муж 2012 онд Ёосү-Дэлхийн үзэсгэлэн, 2013 онд Сүнчоны булан-Олон улсын цэцэрлэгийн үзэсгэлэнг амжилттай
зохиосон туршлагад үндэслэн төрөл бүрийн салбарын олон улсын арга хэмжээг зохиож, гадаад харилцааг өргөжүүлэх зэргээр
олон улсын чанартай хот болохыг хичээж байна.
Ж олланам мужид болох NEAR Холбооны 10-р Бүгд хуралд та бүхнийг өргөнөөр оролцохыг хүсье.
Баярлалаа.
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“Хятад, Солонгос,
Японы орон нутгийн захиргаадын
16-р хурлын зар
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Аялах газрын танилцуулга
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Аялах газрын танилцуулга

I. Дунхуаса сүм

П. Бёнсан совон

◦ Товч танилцуулга

◦ Товч танилцуулга

• Шилла улсын үеийн 493 онд баригдсан. Дунхуаса нь дунхуа-модноос цэцэг
дэлбээлэх, са- сүм гэсэн утгатай. Шилла улсын үед тэр хавийн модноос цэцэг их
дэлбээлснээс үүдэлтэй нэр юм.
Дэгү хотын зүүн хойд зүгт орших Пальгунсан уулын урд хэсгээр байрладаг. Бурханы
шашны хөшөө, сэрэг дүрийг эндээс үзэж болох ба тухайлбал 33 м өндөр бурханы
хөшөө бий.

Жусон улсын үеийн Күнзийн шашны төлөөлөх барилга бөгөөд Күнзийн ухааны
эрдэмтэн Рю Жон Рюн күнзийн сургаал номлолыг заадаг байсан газар юм. Уг газарт
түүний бичсэн номноос авахуулаад 1000 гаруй төрлийн 3000 гаруй ном зохиол
хадгалагдаж байна.
Рү Сон Рюнийг нас эцэслэсний дараа шавь нар нь түүнийг дурсаж тахилга өргөх
болсон бөгөөд одоо ч энэ уламжлалаа хадгалж үлдсэн.
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Ш. Хахы мауль тосгон

MEMO

◦ Товч танилцуулга
Солонгосын Күнзийн шашны соёл хадгалагдан үлдсэн, хамгийн солонгос маягын бөгөөд
өвөрмөц соёлтой. Хахы Рю овогтон хийгээд тэдгээрийн үр сад энд амьдардаг. Одоо 150 айл
энэ тосгонд амьдарч байгаа нийт 127 сууцтай. Тэдгээрээс 12 сууц нь улсын хамгаалалтад
байдаг.
Уг тосгоныхон багт бүжгээрээ алдартай. 2010 оны 7 сард Хахы мауль тосгоныг ЮНЕСКО
дэлхийн өв санд бүртгэсэн.

114 동북아 번영과 평화의 중심 NEAR

2014 실무자 Workshop

115

MEMO

116 동북아 번영과 평화의 중심 NEAR

The Association of
North East Asia Regional
Goverments

Зүүн хойд Азийн бүс нутгийн Засаг захиргаадын
Холбооны Хэрэг эрхлэх газар

The Secretariat of the Association of North East Asia Regional Governments
A. 790-834 대한민국 경상북도 포항시 남구 지곡로 394(지곡동 601) 포항테크노파크 3층
790-834 3F, Pohang Techno Park, #394 Jigok-ro (#601 Gigok-dong), Nam-gu, Pohang City, Gyeongsangbuk-do
T. +82-54-223-2311~20
F. +82-54-223-2307,2309
H. www.neargov.org
CHINA
JAPAN
KOREA
MONGOLIA
RUSSIA

+82-54-223-2320
+82-54-223-2317
+82-54-223-2318
+82-54-223-2384
+82-54-223-2319

