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М э н д ч и л г э э
Сайн байцгаана уу?

Монгол, Орос, Хятад, Япон, Солонгос улсын хүндэт зочид төлөөлөгчид өө!

Өөрийн үнэт цагаа харамгүй зориулж энэхүү арга хэмжээнд хүрэлцэн ирсэн Пухан хотын захирагч Ли Ган Дог болон 

өнөөдрийн арга хэмжээг зохион байгуулахад харамгүй дэмжлэг үзүүлсэн Пухан хотын захиргааны холбогдох хүмүүст талархал 

илэрхийлье.

Хаврын урин дулаан орж буй дөрөвдүгээр сард дэлхийд нэртэй төмөрлөгийн аж үйлдвэрийн хот болох Пуханд Холбооны 

гишүүн орон нутгуудын гадаад харилцааны мэргэжилтнүүдийн хурлыг зохион байгуулах болсондоо их баяртай байна. 

Гишүүн орон нутгуудын төлөөлөгчид өө!

2016 онд тус холбоо байгуулагдсаны 20 жилийн ой тохиож байна. Хүнтэй зүйрлэвэл хэдийнээ   нас бие гүйцжээ. 1996 онд 

Холбоо байгуулагдах үед 4 улсын 29 орон нутаг гишүүнээр элсч байсан бол өдгөө 6 улсын 73 нутгийг гишүүнээр эгнээндээ 

нэгтгэсэн, орон нутгийн чанартай олон улсын байгууллага болжээ. Энэ нь гишүүн орон нутгуудын идэвх, хамтын ажиллагааны 

үр дүн гэж бодож байна.

Нөхөд өө!

Байгуулагдаад 20 жилийн ойтой золгож буй тус холбоо одоо нэг шат ахих шаардлагатай байна. Олон улсын нөхцөл байдал, 

бүсийн улс төрийн байдал 20 жилийн өмнөхөөс их өөрчлөгджээ. Тиймээс тус холбоо ч шинэ орчин нөхцөлд тааруулж, үндсэн 

дүрэмдээ өөрчлөлт хийх, мөн гишүүний татвар төлөх журмыг нэвтрүүлэх, Холбооны Хэрэг эрхлэх газрын чадавхийг бэхжүүлэх 

зэрэг ажлуудыг нэн тэргүүнд хийх шаардлагатай байна. 

Мөн цаашид тус Холбооны үйл ажиллагааг амжилттай явуулахад 14  салбар хорооныхоо үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх 

хэрэгтэй. Зөвхөн хурал, арга хэмжээ зохиох бус хороодоор дамжуулж орон нутгууд бодит харилцаа, хамтын ажиллагааг 

явуулах боломжийг бүрдүүлэх ёстой. Хүүхэд залуучуудад чиглэсэн үйл ажиллагааг явуулахад анхаарах хэрэгтэй байна. Хүүхэд 

залуучуудыг хоорондоо харилцахад  манай холбооны зүгээс их үүрэг гүйцэтгэх ёстой гэж бодож байна. 

Үүний тулд ирэх 9 дүгээр сард зохиогдох Бүгд хуралд гишүүн орон нутгийн удирдах дээд албан тушаалтнууд өргөнөөр оролцон, 

хэрэгтэй санаа өгөхийг хүлээж байна гэдгийг энд хүрэлцэн ирсэн та бүхэн нутагтаа очоод дарга нартаа уламжилж өгнө үү.

Гишүүн орон нутгуудын гадаад харилцааны мэргэжилтнүүд ээ! 

Тус Холбооны үйл ажиллагааг хөгжүүлэхэд та бүхний үүрэг цаашид улам чухлаар тавигдана гэж бодож байна. Та бүхний идэвх, 

оролцоо, бүтээлч сэтгэлгээ  тус холбооны ирээдүйг бүтээхэд хөрс нь болох юм. Холбооны Хэрэг эрхлэх газраас та бүхний санал 

сэтгэгдлийг үргэлж сонсч, үйл ажиллагаандаа тусгахад анхаарах болно.

Төгсгөлд нь хуралд хүрэлцэн ирсэн та бүхэндээ дахин талархал илэрхийлье. Пухан хотод тавтай морилж, тухлан саатна уу. 

Бүгдэд нь эрүүл энх, аз жаргалыг хүсэн ерөөе.

ЗХАНЗХ-ны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Жон Жэ Вон
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Арга хэмжээний тойм    
  • Ерөнхий зүйл / Хөтөлбөр / Суух дараалал

NEAR Холбооны Хэрэг эрхлэх газрын үйл ажиллагааны тайлан   
• 2015 оны ажлын тайлан, 2016 оны ажлын төлөвлөгөө

• Салбар хороодын үйл ажиллагааг идэвжхүүлэх тухай ажлын тайлан

Орон нутгуудын илтгэл   
  • Япон улс

    - Тояама муж(Байгаль орчны хорооны тайлан)

    - Хёго муж(Гамшгаас сэргийлэх хорооны тайлан)

    - Шиманэ муж(Боловсрол, соёлын харилцааны хорооны тайлан)

  • БНСУ

    - Дэжон хот(Иргэн төвт Дэжон хотын танилцуулга)

    - Жолланам муж(“Дэлхийн байгальд ээлтэй дизайны үзэсгэлэн”-гийн танилцуулга)

  • ОХУ

-Иркутск муж(Иркутск мужид хөрөнгө оруулалт хийхийн давуу талууд, боломжийн тухай 

Гишүүний татварын журам болон Холбооны Үндсэн дүрэмд нэмэлт
өөрчлөлт оруулах(Төслийн санал) талаар хэлэлцэх асуудал   
• Гишүүний татвар төлөх журам(Төслийн санал)

• Холбооны үндсэн дүрэмд өөрчлөлт оруулах(Төслийн санал)

NEAR Холбооноос 2016 онд зохион явуулах арга хэмжээ   

Хуралд оролцогчдийн нэрс   
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Арга хэмжээний тойм
Ерөнхий зүйл

Хөтөлбөр
Суух дараалал



NEAR 2016-Холбооны гишүүн 
орон нутгуудын гадаад харилцааны 

мэргэжилтнүүдийн хурал

□ Ерөнхий зүйл

○ Хугацаа : 2016. 4. 27-4. 29

○ Болох газар : БНСУ-ын Кёнсанбүг мужийн Пухан хот (Бест Вестерн зочид буудал)

○ Хуралд оролцогчид : 74 оролцогч(5 улсын 39 орон нутаг *Үүнээс гадна Холбооны Хэрэг эрхлэх газрын 17 ажилтан

Улс Орон нутаг Оролцогч

Нийт 39 74

Хятад 8 14

Япон 4 10

Солонгос 13 25

Монгол 12 22

Орос 2 4

○ ЗХАНЗХ-ны Хэрэг эрхлэх газар

○ Гол агуулга

∙ Холбооны Хэрэг эрхлэх газрын 2015 оны үйл ажиллагаа болон 2016 оны ажлын тайлан

∙ Гишүүн орон нутгуудын танилцуулга, арга хэмжээний зар, Салбар хороодын үйл ажиллагааны тайлан

∙ Хэлэлцүүлэг(Гишүүний татвар төлөх журам нэвтрүүлэх, Холбоонд сурвалжлагч гишүүн элсүүлэх гм)

∙ Соёл аж үйлдвэрийн газартай танилцах аялал (Кёнжү хот дахь “Яндун” тосгон, “Поско” төмөрлөгийн үйлдвэр)
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□  Хөтөлбөр
цаг агуулга

4.27
     ~18:00  Бүртгэл BEST WESTERN

Pohang Hotel

18:00~21:00  Оройн хоол буудалд

4.28

07:00~08:30  Өглөөний хоол буудалд

09:00~09:20  Хурлын бүртгэл

Буудлын 6 давхарт, Patio 
танхим

09:20~09:30   NEAR Холбооны видео танилцуулга үзэх

09:30~09:40  Хуралд ирсэн зочид төлөөлөгчдийг танилцуулах

09:40~09:45  Мэндчилгээ

09:45~09:55  Дурсгалын зураг авахуулах

09:55~10:20
Холбооны Хэрэг эрхлэх газрын ажлын тайлан, салбар 
хороодын үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх талаар хийсэн 
ажлын тайлан

10:20~11:00  Орон нутгуудын илтгэл

11:00~11:20 Coffee Break

11:20~12:30 Хэлэлцүүлэг(Ⅰ) Гишүүний татвар төлөх журам нэвтрүүлэх 
- Улс бүрээс санал хэлэх, хэлэлцүүлэг, асуулт хариулт 

12:30~14:00 Өдрийн хоол Буудлын 6 давхарт, Rilla 
Rose танхим 

14:00~15:00
Хэлэлцүүлэг(Ⅱ) Холбооны үндсэн дүрэмд өөрчлөлт 
оруулах 
- Улс бүрээс санал хэлэх, хэлэлцүүлэг, асуулт хариулт

Буудлын 6 давхарт, Patio 
танхим

15:00~15:30 Поско төмөрлөгийн үйлдвэр рүү хөдлөх автобусаар

15:30~17:00 Поско төмөрлөгийн үйлдвэр үзэх

17:00~17:30 Буудал руу хөдлөх автобусаар

17:30~19:00 Амралт

19:00~21:00 Хүлээн авалт Буудлын 6 давхарт, patio 
танхим

21:00~  Чөлөөт цаг

4.29

07:00~09:00 Өглөөний хоол, буудлаас гарах Буудлын хоол иднэ

09:00~09:30 Кёнжү хот руу хөдлөх автобусаар

09:30~11:30 Яндун тосгон үзэх Дэлхийн соёлын өвд 
бүртгэлтэй 

11:30~12:00 Хоолны газар руу хөдлөх автобусаар

12:00~13:00 Өдрийн хоол Пухан хотын төвд

13:30~ Зочдыг үдэх BEST WESTERN
Pohang Hotel
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анонс

Хэйлонжан муж □

Хубэй муж □

Хунан муж □

Жилинь муж □

Ниншягийн хотон үндэстний ӨЗО □

 Шаньдун муж □

Ганьсу муж*Ажиглагч статустай □

Өвөрмонголын ӨЗО*Ажиглагч статустай □

Тояама муж □

Хёго муж □

Тоттори муж □

Шиманэ муж □

Пусан хот □

Дэгү хот □

Инчон хот □

Дэжон хот □

Үльсан хот □

Сэжун хот □
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Чүнчонбүг муж

□
Чүнчоннам муж

□
Ж

олланам муж

□ Тувагийн БНУ

□ Иркутск муж

□ Улаанбаатар хот

□ Хэнтий аймаг

□ Хөвсгөл аймаг

□ Ховд аймаг

□ Төв аймаг

□ Өмнөговь аймаг

□ Өвөрхангай аймаг

□ Орхон аймаг

□ Завхан аймаг

□ Дорноговь аймаг

□ Говьсүмбэр аймаг

□ Говь Алтай аймаг

□ Жэжү муж

□ Кёнсаннам муж

□ Кёнсанбүг муж

□ Холбооны Хэрэг рхлэх газар

Орчуулагчийн бүхээг

□Суух дараалал

Орох хаалга
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NEAR Холбооны 
Хэрэг эрхлэх газрын 

ажлын тайлан
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Салбар хороодын үйл ажиллагааг 
идэвхжүүлэх талаар хийсэн ажлын тайлан

NEAR Холбооны Хэрэг эрхлэх газар
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Гишүүн орон нутгуудын 
илтгэл

○ Япон улс
- Тояама муж (Байгаль орчны хорооны тайлан)

- Хёго муж (Гамшгаас сэргийлэх хорооны тайлан)

-Шиманэ муж (Боловсрол,соёлын харилцааны хорооны тайлан)

○ БНСУ
- Дэжон хот (Дэжон хотын танилцуулга)

- Жолланам муж (Дэлхийн байгаль орчны дизайны үзэсгэлэн 2016-танилцуулга)

○ ОХУ
- Иркутск муж (Иркутск мужид хөрөнгө оруулалт хийхийн давуу талууд, боломж)



Байгаль орчны хорооны тайлан
Япон улсын Тояама муж
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“Зүүн хойд Азийн харилцааны жигүүр 
2015” арга хэмжээний тойм
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Шиманэ мужид болсон “Зүүн хойд Азийн харилцааны жигүүр-2015”
арга хэмжээний үеэр

7 сарын 31

«Оролцогчид хоорондоо танилцав»

8 сарын 1-2-ны өдөр 

«Шиманэ мужийн Амьдрал, 
байгаль орчны хэлтсийн даргатай хамт» «Танилцах уулзалт болон япон айлд зочилсон нь»

«Хятадын Жилинь муж, 
Ниншягийн хотон үндэстний ӨЗО-ы  залуус»

«Солонгосын Донгук их сургууль, Уйдок их сургуулийн залуусын тоглолт»
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«Оросын залуусын тоглолт» «Шиманэ мужийн залуусын тоглолт»

8 сарын 3 

«Төрөлт буурч буй тухай сэдвээр лекц»

«Амттан хийж үзэв»
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«Санал бодлоо солилцсон нь»

8 сарын 4 

«Санал солилцсон нь»
Улс бүрээс ирсэн оролцогчид хүн амын төрөлт буурч, хөгширч байгаа тухай сэдвээр илтгэл тавьж, соёл хоорондын 

харилцан ойлголцлын тухай санал бодлоо солилцов.

«Үдэлтийн зоог» 
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Иргэн төвт! Дэжон хот

Part ⅠДэжон хотын танилцуулга

Иргэн төвт Дэжон хот
Contents
PartⅠДэжон хотын танилцуулга
◆ Өнөөгийн байдал
◆ Дэжон хот байгуулагдсаны 100 жилийн ой, Шинжлэх ухааны хот болж 
хөгжсөн.
PartⅡИргэн төвт Дэжон хот
◆ Зорилт
◆ Иргэн төвт үйл ажиллагаа
◆  Дүгнэлт
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Дэжон хотын өнөөгийн байдал 
 ◆ Өнөөгийн байдал (2014 оны сүүлийн байдлаар)
- Хүн : 1.540.000 *Солонгост 2-рт орох залуу хот
- Засаг захиргааны нэгж : 5 дүүрэг, 78 хороо
- Төрийн албан хаагч : 7174
- Төсөв 5 триллион 670.7 тэрбум вон
- ДНБ : 32 триллион 200 тэрбум вон (1 хүнд ногдох ДНБ 20 сая 840 мянган вон)
- Аж үйлдвэрийн бүтэц : Үйлчилгээ 81.7%, үйлдвэрлэл 18.2%, газар 
тариалан 0.1%

Дэжон хот байгуулагдсаны 100 жилийн ой, Шинжлэх ухааны хот болсон.
◆ Дэжон хот байгуулагдсаны 100 жилийн ой, Шинжлэх ухааны хот болсон.
◆ Дэжон хот өнгөрсөн 100 жилд
- 1914 Дэжон хот байгуулагдсан
- 1974 Дэдог судалгааны цогцолбор байгуулагдсан
- 1993 Дэжон-Дэлхийн экспог амжилттай зохион байгуулсан. 
- 1995 Дэжон бие даасан хот байгуулагдсан/
- 1998 Дэлхийн худалдааны байгууллага, дэлхийн гол шинжлэх ухааны 
хотуудтай харилцаа тогтоосон.
- 2009 Дэжон-Олон улсын сансрын чуулганыг зохион байгуулсан.
- 2012 Дэлхийн тогоочдын ур чадварын тэмцээнийг зохион байгуулсан.
- 2015 Дэлхийн шинжлэх ухааны хотуудын захирагч нарийн хурал, Дэлхийн 
зөгийн аж ахуйн бага хурал зохион байгуулсан. 

Дэжон хот байгуулагдсаны 100 жилийн ой, Шинжлэх ухааны хот болох
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PartⅡ Иргэн төвт хот-Дэжон.

Иргэн төвт Дэжон хотоос хэрэгжүүлж буй гол ажил
◆ Зорилт, чиг үүрэг
Иргэд нь аз жаргалтай Дэжонийг бий болгох
Иргэдэд ойр захиргааны үйл ажиллагаагаар нийгмийн итгэлцлийг бий 
болгох (Чиг үүрэг)
1. Иргэд оролцох тогтолцоог бий болгох
-Иргэдийн гомдол хүсэлтийг цахимаар болон цахим бусаар шийдвэрлэх, 
төсөв шийдэх, бодлогын талаарх санал зэргийг хотын захирагчид шууд 
хүргэх системийг нэвтрүүлэх
2. Газар дээрээс нь байдалтай танилцах
- Захиргааны ордоноос газар дээр нь байдалтай танилцах иргэн төвт харилцаа
3. Нийгмийн итгэлцлийг байгуулах системийг бий болгох
- Зөрчилтэй асуудал, үйл ажиллагаанд иргэд биечлэн оролцон оновчтой 
шийдвэр гаргах системээр дамжуулан иргэдтэй тохиролцоонд хүрэх

Иргэн төвт Дэжон хотоос хэрэгжүүлж буй гол ажил
◆ Иргэн төвт Дэжон хотоос хэрэгжүүлж буй гол ажил
1 Иргэдийн аз жаргалын хороо
▶ (Хорооны бүрэлдэхүүн) 500 хүн (Иргэдээс бүрдүүлнэ)
(Байгууллагын ажилтан, багш, мэргэжилтэн, оюутан сурагч, гэрийн 
эзэгтэй, ТББ, нийгмийн эмзэг бүлэг м)
▶ (Хороог ажиллуулах арга) Уулзалт, чөлөөт хэлэлцүүлэг
▶ (Гол чиг үүрэг)
- Хотын захиргааны гол бодлогын талаарх зөрчилдөөнийг зохицуулах 
болон иргэдтэй тохиролцоонд хүрэх
- Иргэдийн оролцоотой хэлэлцүүлгийн үр дүнг хотын бодлогод тусган 
шийдвэрлэх систем.
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Иргэн төвт Дэжон хотоос хэрэгжүүлж буй гол ажил
2. Хүндэт хотын захирагчийн тогтолцоог нэвтрүүлсэн
▶ (Хугацаа) 6 сар(Хугацааг сунгахгүй), цалингүй
▶ (Хүний тоо) 8 чиглэл/чиглэл бүрээр 1 хүн (8)
- Эдийн засаг, аж үйлдвэр, шинжлэх ухаан, аюулгүй байдал, соёл биеийн 
тамир, эрүүл мэнд нийгэмл халамж, байгаль орчин, барилга, зам тээвэр, сууц, 
▶ (чиг үүрэг) бодлогын санал, иргэдийн оролцоо, газар дээрээс нь иргэдийн 
саналыг авах
▶ (Ажлын үр дүн)
- 298 удаагийн үйл ажиллагаа (Хурал, газар дээр нь танилцах, арга хэмжээнд 
оролцох гм), 93 бодлогын санал авсан.
- Хотын бодлогод тусгасан 69 санал хүсэлт(74%), удаан хугацаанд 
судлах16(17%), бодлогод тусгаагүй 8(9%),  санал хүсэлт

Иргэн төвт Дэжон хотоос хэрэгжүүлж буй гол ажил
3. Иргэний оролцоот төсвийн тогтолцоог ажиллуулах
▶ (Бүрэлдэхүүн) 69 хүн/ 8 чиглэл (чиглэл бүрээр 8∼9 хүн)
▶ (Үйл ажиллагаа) хурал, салбар хороо, зохион байгуулалтын хороо, 
төсвийн судалгааны хороо
▶ (Чиг үүрэг) Төсөв боловсруулахад иргэдийг оролцуулан болон шийдэх
▶ (2015 оны ажлын үр дүн)
- 147 удаагийн санал, 123-г баталсан
※ Тухайн үеийн төсөв 2 триллион 612 тэрбум 700 сая вон / Тусгасан төсөв 
1 триллион 338 тэрбум 100 сая вон
(Нийт төсвийн 51.21%-г иргэдийн оролцоотойгоор төсөвт тусгасан)

Иргэн төвт Дэжон хотоос хэрэгжүүлж буй гол ажил
 4.Иргэдийн дуу хоолойг сонсох
▶ (Ажиллах хэлбэр) Хотын захиргааны ордоны 1давхарт / Өдөр бүр09:00-
18:00 цагт
▶ (Ашиглах хүрээ) Иргэд
▶ (Ярих хугацаа) 1 хүн 10 минут
▶ (Агуулга) Хотын захиргааны бодлогын талаар санал тавих, иргэдийн 
хүсэлт зэрэг чөлөөтэй сэдвээр
▶ (Хэрхэн оролцох) Системд хувь хүний мэдээллийг оруулсаны дараа 
чөлөөтэй ярих 
▶ (Хэрхэн илтгэх) Индэрийн өмнө илтгэх(видео бичлэг хийнэ) → бүртгэж 
авах болон ангилна → 
Асуудлыг судалж, газар дээр нь очиж шалгана(Холбогдох хэлтэс) → Хариуг 
өгөх(3 өдрийн дотор)
▶ (Үр дүн) 70 асуудлыг хүлээн авч шийдвэрлэсэн (2015 оны 5 сар ∼ 
одоогийн байдлаар)
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Иргэн төвт Дэжон хотоос хэрэгжүүлж буй гол ажил
5. Хотын захирагчийн ажлын алба явуулын үйл ажиллагаа явуулдаг.
▶ (Хугацаа) 4 чиглэлээр сард 1 удаа
- Ард иргэдтэй уулзах(Сарын эхний долоо хоногт), дотоод ажилтай 
танилцах(Сарын 2 дох долоо хоногт)
- Газар дээр нь биечлэн танилцах, сайн дурын үйл ажиллагаа(Сарын гуравдах 
долоо хоногт), Барилга засварын үйл ажиллагаатай танилцах(Сарын дөрөв 
дөх долоо хоногт)
▶ (Үйл ажиллагааны арга) Газар дээр нь танилцах → Санал хүсэлтийг 
сонсох → Хариуг мэдэгдэх(3 өдрийн дотор)
※ Хотын захиргааны вэбсайтад хэрэгжилтийн байдлыг танилцуулах, санал 
хүсэлтийг хүлээж авч шийдэх
▶ (Үр дүн) Жилд 42 удаа явуулын үйл ажиллагаа явуулсан.

Иргэн төвт Дэжон хотоос хэрэгжүүлж буй гол ажил
6. Онлайнаар дамжуулан иргэдийн оролцоотой захиргаа удирдлагын үйл 
ажиллагааг бодитой болгох
 ▶ Онлайн үйл ажиллагаа
- (Хамрагдах хүний тоо) 2,000/ТББ-аас оролцох, онлайнаар нээлттэй 
шалгаруулдаг
- (Үйл ажиллагаа) Гол үйл ажиллагааны талаар онлайнаар санал асуулга явуулж
→ Санал асуулгыг дүгнэж агуулгыг бодлогод тусгадаг
▶ Олон нийтийн сүлжээний хэрэгслээр дамжуулан иргэдтэй харилцах 
харилцааг идэвхжүүлдэг
- Дэжон хотын захиргаанаас албан ёсоор олон нийтийн сүлжээг ажиллуулдаг 
: Твиттер, фэйсбүүк, блог гм
※ твиттерт(16,700 хүн), фэйсбүүкт(38,000 хүн), 
Блог(Өдөрт дунджаар 3000 гаруй хүн үздэг)
- Ард иргэд хотын бодлого гаргахад оролцох боломжийг нэмэгдүүлэх, 
харилцах сувгийг олон талын болгодог.

Дүгнэлт
◆ Дүгнэлт

Иргэн төвт, зорилт, асуудлыг 
голчилсон, газар дээр нь ажилладаг, 

хамтран ажилладаг, нээлттэй, 
мэдээллийг хуваалцдаг

Иргэн төвт, зорилт, асуудлыг 
голчилсон, газар дээр нь ажилладаг, 

хамтран ажилладаг, нээлттэй, 
мэдээллийг хуваалцдаг

Баярлалаа.

Goood
Governance
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Дэлхийн эко дизайны үзэсгэлэн 2016
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Иркутск мужид хөрөнгө оруулалт хийхийн
давуу талууд, боломжийн тухай

ОХУ-ын Иркутск муж

Өнөөдрийн энэхүү уулзалтанд оролцож буй хэн бүхэнд Иркутск мужийг төлөөлж болон хувиасаа чин сэтгэлийн мэнд 

дэвшүүлье!

Гурван зууны түүхтэй Иркутск муж нь Орос улсын Ази тив дэхь газар нутгийн төв хэсэгт, Ази-Номхон далайн бүсийн 

орнуудыг зорих “Торгоны зам” дээр байрласан нь эдийн засаг-газар зүйн хувьд маш тохиромжтой байрлал юм.

Тус муж нь ОХУ-ын Сибирийн тойргийн бүрэлдэхүүнд багтдаг бөгөөд засаг захиргаа, аж үйлдвэрлэл, соёлын төв нь Эрхүү 

хот юм. Газар нутгийн хувьд 774 846км² талбай эзэлдэг (энэ нь ОХУ-ын нийт нутгийн 4,6%), нийт 2,418,348 хүн амтай.

Байгалийн баялгийн нөөц, төрлөөрөө ОХУ-ын муж, хотууд дундаа тэргүүлдэг бөгөөд ашигт малтмалын томоохон орд газар, 

нөөцүүд энэ нутагт төвлөрсөн байдаг. Тухайлбал: улсын нийт алтны нөөцийн - 31%, ой модны - 11%, байгалийн хийн – 8%, 

нүүрсний– 7%, нефтийн – 3%, гялтгануурын нөөцийн – 80 % нь Иркутск мужийн нутагт бий.

Мод бэлтгэлийн хэмжээгээрээ Орос улсдаа тэргүүлдэг бол Сибирийн тойрогтоо нефть дахин боловсруулалтын хэмжээгээрээ 

1 дүгээрт, ашигт малтмалын олборлолтын хэмжээгээрээ 2 дугаарт ордог

Тус мужид аж үйлдвэрлэлийн хүчирхэг суурь бааз бүрэлдэж бий болсон, тухайлбал Орос улсын нийт целлюлозын 57%, 

поливинилхлоридын 42%, хөнгөн цагааны 35%, цахилгаан эрчим хүчний 27%, мод модон бүтээгдэхүүний 12 %-ийг 

үйлдвэрлэж байна.

Иркутск муж нь газар зүйн ашигтай байрлал, байгалийн арвин нөөц баялаг, шинжлэл ухааны хөгжил, инноваци, дэд бүтэц 

болон боловсролын шилдэг байгууллагууд зэргээрээ бусад мужуудаас онцгой ялгардаг. Мужийн цахилгаан эрчим хүчний 

хангамж нь улсдаа хамгийн өндөрт тооцогддог. Бас өөр нэгэн онцлог бол Иркутск мужид цахилгаан эрчим хүчний хүчдэл 

хангалттай, үнэ нь маш хямд юм. 1квт цахилгаан эрчим хүчний үнэ: 0.04 $ (өндөр хүчдэл); 0.06 $ (нам хүчдэл) байдаг.

Хөрөнгө оруулалтыг татаж, тэргүүлэх чиглэл болгон хөгжүүлэхээр зорьж буй салбаруудыг слайдад харуулсан байна. Эдгээр 

салбарыг сонгож авахдаа хэд хэдэн хүчин зүйлсийг харгалзан үзсэн юм. Тухайлбал Иркутск мужид эртнээс хөгжиж ирсэн 

уламжлалт салбарууд (төмөрлөг боловсруулах үйлдвэр, мод боловсруулах үйлдвэр), байгалийн баялгийн арвин баялаг нөөц, 

тэдгээрийг олборлох гайхам таатай нөхцөл (нефтьгазхимийн үйлдвэрлэл, мод боловсруулах үйлдвэр), өндөр нэмүү өртөг 

шингээх, кластер бий болгох ирээдүй (нефть газ химийн үйлдвэрлэл, автомашин, эм бэлдмэл, хөдөө аж ахуй, барилгын 

материалын үйлдвэрлэл), хүн амыг тогтвортой суурьшуулах, хүнсний аюулгүй байдлын асуудлыг шийдвэрлэх (хөдөө аж 

ахуйн салбар) гэх мэтийг харгалзан үзсэн.

Өндөр нэмүү өртөг шингээсэн бүтээгдэхүүн бий болгоход чиглэсэн, мужийн хөгжлийн түлхүүр болсон хэд хэдэн асуудлыг 

онцлон хэлж болно. Үүнд: нөөц баялгийн ашиглалтын цар хүрээг өргөтгөх, олборлосон түүхий эдийн боловсруулалтыг 

сайжруулж, өндөр түвшинд хүргэх, Байгаль нуур орчмын газар нутгийг зүй зохистой ашиглах, шинжлэх ухаанд суурилсан 

аж үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зэрэг юм. Хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг “Нэг цонх”-ны зарчмаар хэрэгжүүлэх зорилгоор 

“Иркутск мужийн хөгжлийн корпораци”-ийг 2013 онд байгуулсан бөгөөд тус байгууллагыг Иркутск мужийн захиргаанаас 

удирддаг. Байгууллагын нийт дүрмийн сан нь 52.2 сая ам.доллар бөгөөд мужийн нутаг дэвсгэрт хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг 

хэрэгжүүлэх, аж үйлдвэрийн паркууд байгуулах, хөгжүүлэх, нийгэм-эдийн засгийн асуудлуудыг шийдэхэд шаардлагатай дэд 

бүтцийг бий болгох, сайжруулах, хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааг бие дааж явуулах болон хамтран оролцох, мужийн 

нутагт төр-хувийн хэвшлийн хамтарсан төслүүдийг хэрэгжүүлэх зэрэг үйл ажиллагаа явуулдаг.
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Иркутск мужийн аялал жуулчлалын нөөц бололцоо нэн их. Мужийн нутаг дэвсгэрт дэлхийн хамгийн гүн, цэнгэг уст нуур 

болох Байгал нуур оршдог. Байгалийн унаган төрх, чанараараа энэ нуур нь Орос улсаас анх удаа ЮНЕСКО-ийн дэлхийн өвд 

бүртгэгдсэн юм.

Байгаль нуур нь зөвхөн байгалийн үзэсгэлэнт газар төдийгүй энэ нутгийн уугуул буриад түмний зан заншил, уламжлалыг 

сайтар хадгалж ирсэн, хадны сүг зураг, бөөгийн ёслолын шүлэг бичээсүүд, археологийн дурсгал бүхий Төв Азийн оюуны 

болон материаллаг соёлын үнэт өв билээ.

Манай муж нь балар эртний үеэс эхлээд, Дорнод сибирьт орос үндэстэн суурьшсан үе, декабристуудын үе, Зөвлөлт засгийн 

бүтээн байгуулалтын үе гэх мэт олон цаг үеийн түүх-соёлын ул мөрийг хадгалсан үлэмж баялаг өв, нөөц бүхий нутаг. Тус мужид 

60 гаруй музей байдгийн дундаас архитектур- угсаатны зүйн «Тальцы» музей болон дэлхийд танигдсан “Круглобайкальская” 

төмөр зам хэмээх инженер-архитектурын цогцолбор илүү алдартай.

50 гаруй жилийн турш бид дэлхийн бүх л өнцөг булан бүрээс зочид гийчдийг хүлээн авсаар байна. Энэ хугацаанд аялал 

жуулчлалын салбарын дэд бүтэц, үйлчилгээний соёл, боловсон хүчин болон аялалын маршрутууд хэдийнээ бүрэлдэж бий 

болжээ.

Байгаль нуурын өмнө хэсэгт аялал жуулчлалыг төрөл бүрээр хөгжүүлэхэд чиглэсэн дэд бүтцийг байгуулж байна.

Мөн нуурын эрэгт аялал жуулчлал, амралт сувиллын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах хүсэлтэй компаниудад зориулан 

“Байгалийн үүд” нэртэй аялал-амралтын чиглэлийн эдийн засгийн тусгай бүсийг байгуулсан. Энэхүү эдийн засгийн бүсэд 

хөрөнгө оруулагчдад зориулсан дараах хууль, эрх зүйн дэмжлэгүүдийг үзүүлнэ. Үүнд:

- Орлогын албан татварын хэмжээг бууруулна. (13,5%),

- Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвараас 10 жилийн хугацаатай чөлөөлнө. 

- Газрын татвараас 5 жилийн хугацаатай чөлөөлнө, 

- Үнийг хэсэгчлэн төлж, алсдаа худалдан авах боломж бүхий түрээсийн хөнгөлөлттэй нөхцөл, үнэ санал болгоно.

- Эдийн засгийн тусгай бүс болгон зарласан хугацаанд хууль тогтоомжийн өөрчлөлтөөс шалтгаалан үүсч болох таагүй 

нөхцлөөс хөрөнгө оруулагчдыг бүрэн хамгаална.

Амралт, аялал жуулчлалын чиглэлийн эдийн засгийн тусгай бүсийн үр өгөөжийг улам нэмэгдүүлэхийн тулд мужийн Засгийн 

газрын зүгээс бүсийн хил, хамрах нутгийг улам өргөтгөн жуулчдын тогтвортой урсгал, аялал жуулчлалын дэд бүтэц бүхий 

Байгаль нуурын эрэг орчмын бүс нутгийг хамруулахаар сүүлийн үед ажиллаж байна.

Одоогийн байдлаар Байгаль нуурын өмнөд эрэгт Иркутск – Листвянка –Байгаль боомт – Кругобайкальская төмөр зам гэсэн 

цэгүүдийг дайрсан аялал жуулчлалын кластер бий болон хөгжиж байна.  Аялал жуулчлалын салбарын хөгжилд өөрийн 

хувь нэмрээ оруулж, энэ бүсийн голлох байгууллага болох зорилт тавьсан нутгийн тур-операторууд хэдийнээ үйл ажиллагаа 

явуулаад эхэлсэн байгаа.

Үүнээс гадна Эдийн засгийн тусгай бүсийн дээр дурьсан хэсгүүдийг хамруулсан “Байгалийн цагариг” нэрт муж дамнасан 

аялал жуулчлалын кластерыг ч мөн байгуулах бөгөөд энэ нь Иркутск (нисэх буудал) – Листвянка –Байгаль боомт – 

Кругобайкальская төмөр зам – Байкальск – Буриад улс гэсэн чиглэлээр хөгжүүлэх юм.

Дэлхийн олон орноос манай мужийг зорин ирдэг. 2015 онд Иркутск мужид ирсэн гадаад жуулчдын тоо 129.000 байсан бөгөөд 

тэр дундаас хятад жуулчид хамгийн их байсан. Байгаль нуурын өмнө зүгт аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг  гаргахын тулд 

аялал жуулчлалын салбарын хөгжүүлэхээр төлөвлөж байна.

Тус муж Ази Европийг холбох гүүр болдог. Иркутск мужийн гол экспортын түнш орнууд Ази, Номхон далайн орнууд байдаг. 

2015 оны байдлаар тус мужийн гадаад худалдааны дүн 8.3 тэрбум ам.долларт хүрсэн. Нийт 96 улстай худалдааны түнш бөгөөд 

тэр дундаас Хятад, Япон, Нидерланд, Солонос, Энэтхэг улсууд гол түншүүд юм.

Сүүлийн үед Солонгос улс бидний гол түнш болсон. Ялангуяа 2016 онд Иркутск муж, БНСУ-ын Кёнсанбүг муж хооронд 

ах дүүгийн харилцаа тогтоосны 20 жилийн ой тохиож буйн зэрэгцээ Иркутск муж NEAR Холбоонд гишүүнээр элссэний 20 
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жилийн ой мөн тохиож байна. Үүнтэй холбогдуулан 2016 оны 6 сарын сүүлээр Иркутск мужийн захирагчийн итгэмжлэлээр 

Сөүл хот болон Кёнсанбүг мужид Иркутск мужийн хөрөнгө оруулалтын нөхцлийг танилцуулах арга хэмжээ зохиохоор 

төлөвлөөд байна. Тэрхүү арга хэмжээгээр дамжуулан Солонгос улстай хамтран ажиллахыг хүсч байна. 

Мөн NEAR Холбоог үүсгэн байгуулагч гишүүний хувьд Холбооны 20 жилийн ойг Иркутск мужид тэмдэглэх болсонд нэр 

төрийн хэрэг гэж бахархалтайгаар бодож байна. Иймд 2016 оны 9 сарын 26-29-ний өдрүүдэд Иркутск мужид болох Холбооны 

Бүгд хуралд та бүхнийг урьж байна. 

Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
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Гишүүний татварын журам 
болон Холбооны Үндсэн дүрэмд 

нэмэлт өөрчлөлт оруулах
(Төслийн санал) талаар хэлэлцэх 

асуудал



Гишүүний татварын журам
(Төслийн санал)

1. NEAR Холбооны Ажлын хэсгийн хорооны 10-р хуралд тавьсан санал

ЗХАНЗХ-ны Хэрэг эрхлэх газар

Ⅰ. Үндэслэл
2014 онд БНСУ-ын Жолланам мужид болсон 10-р Бүгд хурлаар Холбооны Хэрэг эрхлэх газраас гишүүн орон 

нутгуудын оролцоо, идэвхийг нэмэгдүүлэх, 2016 онд болох Холбооны 20 жилийн ой тохиохын хувьд гишүүний 

татвар төлөх тогтолцоог нэвтрүүлэх санал тавьсан бөгөөд Бүгд хурлаас гишүүний татварын зарцуулалтын ил тод 

байдлыг хангахын тулд гишүүний татвар төлөх тогтолцоог нэвтрүүлэх журмын саналыг гарган 2015 оны Ажлын 

хорооны хурлаар хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэж байсан. 

Ⅱ. Асуудлыг хэлэлцсэн явц
2014 оны 10 сар : Жолланам мужид болсон 10-р Бүгд хурлаар гишүүний татвар төлөх журмыг нэвтрүүлэхэд 

татварын захиран зарцуулалтыг ил тод байлгах тодорхой аргыг боловсруулан 2015 онд болох Ажлын хэсгийн 

хорооны хуралд албан ёсоор санал оруулахаар шийдвэрлэсэн. 

2015 оны 3 сар : Япон улсын Хёго мужид болсон Гамшгаас сэргийлэх хорооны хурлын  үеэр гишүүний татвар 

нэвтрүүлэх талаар ярилцаж, Япон улсын муж улсуудаас санал авсан. 

2015 оны 4 сар : Гишүүний татвар төлөх тогтолцоог нэвтрүүлэх талаар судалгаа явуулсан  ( нийт 71гишүүнээс 47 

орон нутаг судалгаанд оролцсон)

2015 оны 5 сар : Судалгааны үр дүнгийн талаар илтгэл хэлэлцүүлэг явуулж  гишүүний татвар нэвтрүүлэх талаар 

нэгдсэн ойлголттой болсон. 

2015 оны 8 сар : Япон улсын Шиманэ мужид гишүүний татвар нэвтрүүлэх талаар уулзалт зохион байгуулсан.

2015 оны 9 сар : Гишүүний татвар нэвтрүүлэх журмын төслийн саналыг гишүүн орон нутгуудаас авсан.
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Ⅲ. 10-р Бүгд хурлын үеэр гишүүний татвар төлөх тогтолцоог 
       нэвтрүүлэх санал гаргасан.

Гишүүний татварын хэмжээг ногдуулах арга

Нийт гишүүн орон нутгууд гишүүний татварыг адил тэнцүү хэмжээтэй төлөхөөр ногдуулах эсвэл гишүүн орон 

нутаг бүрийн эдийн засгийн түвшин, хүн ам зэргийг харгалзан  ялгавартай ногдуулах арга

Нэвтрүүлэх хугацаа 

NEAR Холбоо байгуулагдсаны 20 жилийн ой тохиох 2016 онд  ОХУ-ын Эрхүү хотод  болох Бүгд хуралд санал 

оруулан шийдвэрлэсний дараа 2017 оноос 1-р шатанд гишүүний татвар төлөх тогтолцоог нэвтрүүлэх 

Гишүүний татвар : Жилийн хураамж 2000 ам.доллар (адил тэнцүү хэмжээтэй)

Гишүүний татварын зарцуулалт

Холбооны хөгжил, гишүүн орон нутгуудын нийтлэг зорилтод нийцэх төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд зарцуулагдана.

* Гагцхүү Холбооны Хэрэг эрхлэх газрын үйл ажиллагаанд гарах зардлыг Кёнсанбүг мужаас гаргана.

Ⅳ. Цаашдын төлөвлөгөө
БНСУ-ын Жолланам мужид зохион байгуулсан Бүгд хурлаар гишүүний татвар төлөх тогтолцоог нэвтрүүлэх, 

татварыг захиран зарцуулах зорилгоор гишүүний татвар төлөх журам /Хавсралтаас харна уу/-ын төслийг Холбооны 

Хэрэг эрхлэх газраас гарган 2015 онд Ажлын хэсгийн хорооны хурлаар санал оруулж хэлэлцүүлэн 2016 оны Бүгд 

хурлаар  дахин хэлэлцүүлж  шийдвэрлэхээр болсон билээ .

2. “Холбооны гишүүн орон нутгуудын гадаад харилцааны 
мэргэжилтнүүдийн хурал 2016’’-аар хэлэлцүүлэх гишүүний 
татварын журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай санал

ЗХАНЗХ-ны Хэрэг эрхлэх газар

Ажлын хэсгийн хорооны 10-р хуралд оруулсан 
Холбооны Хэрэг эрхлэх газрын санал /2015.10.14/

Холбооны Хэрэг эрхлэх газрын санал /Зассан 
хувилбар/

1-р зүйл. Зорилго
Энэхүү журмын зорилго нь гишүүний татварыг зарцуулах үйл ажиллагаанд 
холбогдох зүйлийг заан гишүүн орон нутгуудын оролцоог идэвхижүүлэх, 
хариуцлагыг нэмэгдүүлэх, гишүүний татварын зарцуулалтыг ил тод байлгахад 
оршино

1-р зүйл. Зорилго
Энэхүү журам нь гишүүний татвараар санхүүжих ажлын хяналт 
зохицуулалтад шаардлагатай зүйлийг заахыг зорилго болгоно.
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2-р зүйл. Санхүүгийн зарчим
Санхүүгийн зарчимд дараах зүйлүүд тусгагдана
(1)Ерөнхий нарийн бичгийн дарга санхүүгийн үйл ажиллагааг бодит баримт 
нотолгоонд тулгуурласан, ил тод нээлттэй  байлгахад  анхаарна.
(2)Ерөнхий нарийн бичгийн дарга гишүүн орон нутгуудаас шаардсан 
тохиолдолд татварын зарцуулалтын  талаарх мэдээллийг ил тод  нээлттэй 
байлгаж, үр ашигтай зарцуулах, хэрэгжүүлэхийн төлөө хичээж ажиллана.

2-р зүйл. Санхүүгийн зарчим
Санхүүгийн зарчимд дараах зүйлүүд тусгагдана.
(1) Ерөнхий нарийн бичгийн дарга нь  санхүүгийн үйл ажиллагааны ил тод 
нээлттэй  байдлыг хангахад анхаарна. 
(2) Ерөнхий нарийн бичгийн дарга гишүүн орон нутгуудаас шаардсан 
тохиолдолд татварын зарцуулалтын талаарх мэдээллийг нийтэд ил тод 
нээлттэй байлгана.
(3)Ерөнхий нарийн бичгийн дарга гишүүний татварыг үр ашигтай зарцуулах, 
хэрэгжүүлэхийн төлөө хичээж ажиллана.

3-р зүйл.  Санхүүгийн жил
Санхүүгийн жил нь жил бүрийн 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхэлж, 12 дугаар 
сарын 31-ний өдрөөр дуусгавар болно.

Өөрчлөлт байхгүй

4-р зүйл.  Санхүүгийн удирдлага
Ерөнхий нарийн бичгийн дарга нь Холбооны гишүүний татварын асуудлыг 
ерөнхийд нь хариуцна. 

Өөрчлөлт байхгүй

5-р зүйл.  Гишүүний татвар
Гишүүний татварын хэмжээг дараах байдлаар тогтооно.
(1)Гишүүн орон нутаг бүр гишүүний татварт 2000 ам.доллар төлнө.
(2)Гишүүний татвар төлөх мөнгөн тэмдэгт нь ам доллар байх ба санхүүгийн 
жилийн эхэнд төлнө. Гагцхүү шинээр элссэн гишүүн орон нутгийн хувьд 
гишүүнээр элсүүлэх шийдвэр гарсны дараах жилээс эхлэн төлнө.
(3)Эдийн засгийн байдал зэргийг харгалзан 2 жил тутмын Бүгд хурлаас 
гишүүний татварын хэмжээнд зохицуулалт хийнэ.

5-р зүйл.  Гишүүний татвар
Гишүүний татварыг дараах байдлаар тогтооно.
(1)Холбооны гишүүн орон нутаг бүр гишүүний татварт 2000 ам.доллар төлнө.
(2) Гишүүний татвар төлөх мөнгөн тэмдэгт нь солонгос вон байх ба жил 
бүрийн 4 сарын сүүл хүртэл төлнө.- /Гишүүний татварыг төлөхдөө солонгос 
воноор хөрвөж орохоор шилжүүлэг хийх ба жил бүрийн 4 сарын 31-ний өдөр 
хүртэл төлнө/ Гагцхүү шинээр элссэн гишүүн орон нутгийн хувьд гишүүнээр 
элсүүлэх шийдвэр гарсны дараах жилээс эхлэн төлнө.
(3)Эдийн засгийн  нөхцөл байдлыг  харгалзан Бүгд хурлаас гишүүний 
татварын хэмжээнд зохицуулалт хийж болно.

6-р зүйл.Гишүүний эрхийн хязгаарлалт
Гишүүний татварыг төлөөгүй тохиолдолд гишүүний эрхийг дараах байдлаар 
хязгаарлана.
(1)Гишүүний татварыг төлөөгүй орон нутаг нь Бүгд хурал, ажлын хэсгийн 
хорооны хурлаар санал өгч,  шийдвэр гаргах эрхгүй. Гэхдээ Холбооны дотоод 
зохион байгуулалтын албан тушаалд /салбар хорооны зохицуулагч г.м/ сонгох, 
сонгогдох эрхтэй. 
(2)2-оос дээш удаа гишүүний татвар төлөөгүй тохиолдолд гишүүн орон 
нутгийн дээр заасан эрхийг хязгаарлана.

6-р зүйл. Гишүүний эрхийн хязгаарлалт
Гишүүний татвар төлөөгүй тохиолдолд гишүүний эрхийг дараах байдлаар 
хязгаарлана.
(1)Гишүүний татвар төлсөн орон нутаг нь Үндсэн дүрмийн 9.1-д заасан санал 
өгөх эрх болон удирдлагыг сонгох, удирдлагад сонгогдох эрхтэй
(2)Гишүүний татварыг төлөөгүй тохиолдолд 6.1-д заасан эрхийг хязгаарлана.

7-р зүйл. Гишүүний татварын зарцуулалт
Гишүүний татварыг Холбооны хөгжил, гишүүн орон нутгуудын хамтын 
зорилгод нийцсэн төсөл, хөтөлбөр  үйл ажиллагаанд зарцуулах ба эдгээр төсөл 
хөтөлбөр, үйл ажиллагааг шалгаруулахдаа гишүүн орон нутгуудаас санал 
авна.

7-р зүйл . Гишүүний  татварын зарцуулалт
Гишүүний татвар нь Холбооны хөгжил, гишүүн орон нутгуудын хамтын 
зорилгод нийцсэн үйл ажиллагаанд зарцуулахыг зарчим болгох ба тодорхой 
арга хэмжээ, үйл ажиллагааны зарцуулалтын талаар Холбооны Хэрэг эрхлэх 
газраас гишүүн орон нутгуудын саналыг авах хэрэгтэй.

8-р зүйл. Гишүүний татварын зарцуулалтын төсөв хийх
Ерөнхий нарийн бичгийн дарга дараагийн санхүүгийн жилийн төсвийн 
төслийг боловсруулан 5 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл Хянан шалгах 
хороонд ирүүлэх.

8-р зүйл. Төсвийн төсөл боловсруулах 
Ерөнхий нарийн бичгийн дарга дараагийн санхүүгийн жилийн гишүүний 
татвараар санхүүжих төсвийн төсөл, ажлын төлөвлөгөө/Цаашид “төсвийн 
төсөл” гэх/-г боловсруулан жил бүрийн 5 сарын 31-ний дотор хянан шалгах 
хороонд ирүүлэх  

9-р зүйл.  Хянан шалгах, батлах
(1)Ерөнхий нарийн бичгийн даргийн өгсөн төсвийн төслийг хянан шалгах 
хороогоор шалгуулан тухайн жилд зохион байгуулах Бүгд хурал болон ажлын 
хэсгийн хорооны хурал болохоос 1 сарын өмнө батлуулна.
(2)Төсвийн төслийг Бүгд хурал, ажлын хэсгийн хороогоор эцэслэн 
шийдвэрлэнэ.

9-р зүйл Төсвийн төслийг хянан шалгах, батлах
(1)Хянан шалгах хороо нь Ерөнхий нарийн бичгийн даргын баталсан төсвийн 
төслийг хянан шалгаж Холбооны Хэрэг эрхлэх газраас тухайн жилд зохион 
байгуулах Бүгд хурал, ажлын хэсгийн хорооны хурал зохиогдохоос 1 жилийн 
өмнө батлахыг шаардана.
(2) Төсвийн төслийг Бүгд хурал, Ажлын хэсгийн хорооны хурлаар батлуулна.

10-р зүйл.  Хянан шалгах хороог байгуулах болон ажиллуулах
Хянан шалгах хороог дараах байдлаар ажиллуулна.
(1)Хороо нь улс тус бүрээс нэг гишүүн орон нутгийн Тамгын газар, эсвэл 
хэлтсийн даргын хэмжээний албан тушаалтнуудаас бүрдэх бөгөөд тэдгээрийг 
Бүгд хурал болон Ажлын хэсгийн хорооны хурлаас томилно.
(2)Хорооны ажиллах бүрэн эрхийн хугацаа 4 жил бөгөөд сонгогдсоноос хойш 
4 жилийн дараа хорооны гишүүдийг шинээр сонгоно. 
(3)Хорооны даргыг Бүгд хурал болон Ажлын хэсгийн хорооны хурлаас 
сонгоно.
(4)Хорооны дарга жилд нэгээс дээш удаа хурал зохион байгуулна.

10-р зүйл.  Хянан шалгах хороог байгуулах болон ажиллуулах
Хянан шалгах хороог дараах байдлаар ажиллуулна.
(1)Хянан шалгах хорооны гишүүнд Холбооны Хэрэг эрхлэх газарт ажилтнаа 
төлөөлөгчөөр томилсон орон нутгийн Тамгийн газрын дарга, хэлтсийн 
даргийн аль нэгийг буюу улс бүрээс 1 хүнийг Бүгд хурал, Ажлын хэсгийн 
хорооны хурлаар сонгоно.
(2)Хорооны гишүүний үүрэгт хугацааг Холбооны Хэрэг эрхлэх газарт 
ажиллаж буй төрийн албан хаагчийн ажиллах хугацаагаар тогтооно.
(3)Хорооны даргийг Бүгд хурлаар хорооны гишүүдээс сонгоно.
(4)Хянан шалгах хорооны үйл ажиллагаанд туслах ажилтантай байна. Тэр 
туслах ажилтан нь Холбооны Хэрэг эрхлэх газрын ажилтан байна.
(5)Хорооны дарга жилд нэгээс дээш удаа хурал зохион байгуулна. Гагцхүү 
хуралдах боломжгүй тохиолдолд бичгээр шийдвэр гаргана.
(6)Хянан шалгах хорооны хуралд ирсэн гишүүдийн талаас дээшхи ирсэн 
тохиолдолд хуралдах ба ирсэн гишүүдийн талаас дээшхийн саналаар шийдвэр 
гаргана.
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11-р зүйл.  Гишүүний  татварын зарцуулалт
(1)Татварын зарцуулалтыг Ерөнхий нарийн бичгийн дарга хариуцаж, төсвийн 
хүрээнд хэрэгжүүлнэ.
(2)Төсвөөс гадуурх зүйлд зарцуулах шаардлагатай тохиолдолд Хорооны 
даргын зөвшөөрлийг авч нөөц зардлыг гарган тухайн жилд зохиогдох Бүгд 
хурал, Ажлын хорооны хурлаар батална.

11-р зүйл .Төсвийн төслийн хэрэгжилт
(1)Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Бүгд хурал болон ажлын хорооны хурлаас 
баталсан төсвийг хэрэгжүүлнэ.
(2)Төсвөөс гадуурх зарлага гаргах шаардлагатай тохиолдолд Ерөнхий 
нарийн бичгийн дарга Холбооны тэргүүлэгчийн зөвшөөрлийг авсны дараа 
шаардагдах зарлагыг гаргана. Энэ тохиолдолд тухайн жилд зохиогдох Бүгд 
хурал, эсвэл Ажлын хорооны хурлаар батлуулална.

12-р зүйл.  Аудит 
(1)Ерөнхий нарийн бичгийн дарга нь санхүүгийн тайланг жил бүрийн 5 сарын 
31-ний өдрийг хүртэл гаргаж өгнө.
(2)Аудит нь санхүүгийн шалгалтын тайланг тухайн жил Бүгд хурал, Ажлын 
хэсгийн хорооны хурал болохоос 1 сарын өмнө Холбооны Хэрэг эрхлэх газарт 
өгөх ба Бүгд хурал, Ажлын хэсгийн хорооны хуралд тайлагнаж батлуулна.

12-р зүйл.  Аудит 
(1)Ерөнхий нарийн бичгийн дарга нь санхүүгийн жил бүрт тайланг гаргаж 
дараа жилийн 5 сарын 31-ний өдрөөс өмнө тайлагнана. 
(2)Аудит нь санхүүгийн шалгалтын тайланг тухайн жил Бүгд хурал, Ажлын 
хэсгийн хорооны хурал болохоос 1 сарын өмнө Холбооны Хэрэг эрхлэх газарт 
өгөхба Холбооны Хэрэг эрхлэх газраас Бүгд хурал ажлын хэсгийн хорооны 
хуралд тайлагнана.

13-р зүйл. Аудит томилох, үүрэгт хугацаа
(1) Аудит нь улс бүрийн тамга, хэлтсийн даргаас бүрдэх ба Бүгд хурлаас томилно.
(2) Аудитийн хугацаа нь 4 жил бөгөөд аудитаар улиран ажиллаж болно

13-р зүйл. Аудит томилох, үүрэгт хугацаа
(1) Аудитийг Үндсэн дүрмийн 8-р заасны дагуу сонгоно.
(2) Аудит нь улс бүрийн хэлтэс тамгийн газрын 1 албан тушаалтнаас бүрдэнэ.
(3)Аудитийн үүрэгт хугацаа 2 жил бөгөөд сунгаж болно.

Нэмэлт
1-р зүйл (Хэрэгжих өдөр) 
Энэхүү журмыг 2017 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжүүлнэ.

Адил
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Холбооны Үндсэн дүрэмд өөрчлөлт 
оруулах санал

1. Ажлын хэсгийн хорооны 10-р хуралд тавьж байсан санал 

ЗХАНЗХ-ны Хэрэг эрхлэх газар

□ Саналын үндэслэл

Холбооны харилцааг өргөжүүлэх, үйл ажиллагааг нь идэвхижүүлэх үүднээс холбооны сурвалжлагч гишүүн (жинхэнэ гишүүн 
бус, шийдвэр гаргах эрхгүйгээр хуралд оролцдог гишүүн)-ий тогтолцоог нэвтрүүлэх заалтыг үндсэн дүрэмд шинээр оруулах 

○ Санал 1 : Сурвалжлагч гишүүний тогтолцоог нэвтрүүлэх : 2010 онд Кёнги мужид болсон Холбооны 8-р Бүгд хурлаар 
олон улсад тус байгууллагын нэр хүндийг өсгөх, харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхийн тулд сурвалжлагч гишүүний 
тогтолцоог нэвтрүүлэх тухай яригдсан. 
○ Санал 2: Бүгд хурлын бүтэц зохион байгуулалтыг тодорхой болгох: Бүгд хуралд оролцогчдын хүрээг гишүүн орон нутгийн 
төлөөлөл гэж заасныг  гишүүн орон нутгийн дарга (Аймгийн дарга, мужийн захирагч) гэж өөрчлөн шийдвэр гаргах, хамгийн 
дээд бүтцийн хувьд холбооны бодит харилцаа, хамтын ажиллагааг явуулна.
○ Санал 3 : Шийдвэр гаргах: “Аудит томилох, төсөв, тайлан, ажлын төлөвлөгөө батлах, дараагийн Бүгд хурал зохион байгуулах 
газрыг сонгох зэрэг асуудлыг шийдвэрлэхэд хуралд оролцогчдийн зөвшөөрөгдөх ирцийг  зааж өгөх 

□ Саналын агуулга
1. Сурвалжлагч гишүүний тогтолцоог нэвтрүүлэх-4.1
Зүүн хойд Азийн дунд түвшний орон нутаг болон Төв Азийн орон нутгийг сурвалжлагч  гишүүнээр 
элсүүлэх тогтолцоог нэвтрүүлэх
2. Бүгд хурлын бүтэц зохион байгуулалтыг тодорхой болгох-Холбооны Үндсэн дүрмийн 6-р зүйлд өөрчлөлт оруулах
Үндсэн дүрэмд Бүгд хурлын бүтцийг бүрдүүлэгч буюу Бүгд хуралд оролцох хүрээг гишүүн орон нутгуудын 
“төлөөлөл” гэж заасныг “дарга/Аймгийн Засаг дарга, мужийн захирагч гэж ойлгоно/ ” хэмээн өөрчлөх
3.  Шийдвэр гаргахад оролцогчдийн ирцийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах-9-р зүйлд өөрчлөлт оруулах
Аудит томилох, төсөв, тайлан, ажлын төлөвлөгөө батлах, дараагийн Бүгд хурал зохион байгуулах газрыг 
шийдэх”-д хуралд оролцогчдын ирцийн зөвшөөрөгдөх хэмжээг “бүртгэлтэй гишүүдийн талаас дээшхи 
хувь ирэхэд болон ирсэн гишүүдийн талаас дээшхийн саналаар” гэж өөрчлөлт оруулах

□ Өнгөрсөн хугацаанд дээрхи асуудлыг хэлэлцсэн явц
○ 2010 оны 9 сар : Кёнги мужид болсон 8-р Бүгд хурлаар сурвалжлагч гишүүний тогтолцоог нэвтрүүлэхээр шийдвэрлэсэн.
○ 2015 он 5 сар : Холбооны гишүүн орон нутгуудын гадаад харилцааны мэргэжилтнүүдийн хурлаар Үндсэн дүрмийн 9-р 
зүйлд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухайд бүгд санал нэгдсэн. 
○ 2015 оны 8 сар : Япон улсын Шиманэ мужид Шиманэ муж болон Холбооны Хэрэг эрхлэх газрын төлөөллийн уулзалтаар 
Үндсэн дүрмийн 9-р зүйлийн талаар хэлэлцсэн.
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□ Одоо мөрдөгдөж буй болон өөрчлөлт оруулах дүрмийн харьцуулалт

○ Үндсэн дүрмийн 4.1 Сурвалжлагч гишүүний хүрээ /Шинээр заалт оруулах

Одоо мөрдөгдөж байгаа дүрэм Дүрэмд оруулах өөрчлөлтийн санал

2-р бүлэг. Гишүүний хүрээ, үүрэг хариуцлага

2-р бүлэг. Гишүүний хүрээ, үүрэг 
4.1 (Сурвалжлагч гишүүн)
Сурвалжлагч гишүүн нь Зүүн хойд Азийн дунд түвшний орон нутаг 
(Хот, муж, аймаг) болонТөв Азийн орон нутгуудыг хэлнэ

○ Үндсэн дүрмийн 6-р зүйл (Бүтэц зохион байгуулалт, үйл ажиллагаа)

Одоо мөрдөгдөж байгаа дүрэм Дүрэмд оруулах өөрчлөлтийн санал 
1. Бүгд хурал
1.6(Бүтэц, үйл ажиллагаа) 
Бүгд хурал нь гишүүн орон нутгуудын төлөөллөөс бүрдэх 
шийдвэр гаргах дээд байгууллага бөгөөд 2 жил тутамд 
зохиогдоно.

1.6(Бүтэц, үйл ажиллагаа) 
Бүгд хурал нь гишүүн орон нутгуудын дарга нар (Мужийн захирагч, 
Аймгийн Засаг дарга)-аас бүрдэх шийдвэр гаргах дээд байгууллага 
бөгөөд 2 жил тутамд зохиогдоно.

○ Үндсэн дүрмийн 8, 9-р зүйл

Одоо мөрдөгдөж байгаа дүрэм Дүрэмд оруулах өөрчлөлтийн санал 
1-р хэсэг. Бүгд хурал
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
(4) Гишүүний татварын хэмжээг тогтоох
(5) Холбооны үндсэн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
(6) Холбоог татан буулгах, үйл ажиллагааг нь зогсоох 
асуудлыг шийдвэрлэх
(7) Дараагийн бүгд хурлыг зохион байгуулахтай 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 гаргах. 
Бүгд хурлаас шийдвэр гаргахдаа дараах журмыг баримтална. 
(2) 8-р зүйлийн 1-р заалтад заасан зүйлийг бүртгэлтэй 
гишүүдийн олонхийн саналаар, гишүүдийн 2/3-аас олон 
гишүүдийн саналаар шийднэ.
(3) 9-р зүйлийн 2-р заалтаас бусад зүйлийн хувьд гишүүдийн 
50%-аас дээш хувийн саналаар шийдвэрлэнэ.

1-р хэсэг. Бүгд хурал
8-р зүйл. Чиг үүрэг. Бүгд хурал нь дараах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ
(1) Гишүүн элсүүлэх, гишүүнээс түдгэлзүүлэх
(2) Гишүүний татварын хэмжээг тодорхойлох, шийдэх
(3) Холбооны Үндсэн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
(4) Холбоог татан буулгах, үйл ажиллагааг нь зогсоох асуудлыг шийдэх
(5) Холбооны Хэрэг эрхлэх газрыг хаана байршуулах тухай шийдвэр гаргах
(6) Аудиторуудыг томилох
(7) Дараагийн бүгд хурлыг зохион байгуулахтай холбоотой асуудлыг 
шийдвэрлэх
(8) Төсөв, тайлан баланс, ажлын төлөвлөгөөг батлах
 (9)Холбооны ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах,  хэрэгжүүлэх
 (10) Шаардлагатай гэж үзсэн бусад зүйл
9-р зүйл. Шийдвэр гаргах
(2) 8-р зүйлийн 1-5-р заалтыг бүртгэлтэй гишүүдийн талаас дээш хувь нь ирэхэд 
болон ирсэн гишүүдийн гуравны хоёроос дээшхийн саналаар шийдвэрлэнэ.
(3) 8-р зүйлийн 6-10-р заалтыг бүртгэлтэй гишүүдийн талаас дээш хувь нь 
ирэхэд болон ирсэн гишүүдийн талаас дээшхийн саналаар шийдвэрлэнэ

□ Цаашдын төлөвлөгөө
○ ○ Холбооны Үндсэн дүрэмд өөрчлөлт оруулах асуудлыг энэ удаагийн ажлын хэсгийн хорооны  хурлаар хэлэлцэн 2016 оны 
Бүгд хуралд санал оруулна.
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2. Өмнөх хурлаар хэлэлцэж байсан төслийн саналын 
агуулгыг хэсэгчлэн засч санал оруулах нь 

ЗХАНЗХ-ны Хэрэг эрхлэх газар

Ⅰ. Өөрчилсөн болон зассан төслийн санал

○ Үндсэн дүрмийн 4.1 Сурвалжлагч гишүүний хүрээ /шинээр оруулах заалт

Одоо 
мөрдөгдөж буй Шинээр заалт оруулах

Засвар оруулах тухай Холбооны Хэрэг эрхлэх газрын санал

Агуулга Засах шалтгаан
Холбооны Үндсэн 
дүрмийн 2.-р бүлэг. 
Гишүүний хүрээ 
болон эрх үүрэг/
заалт байхгүй 

2-р бүлэг. Гишүүний хүрээ, эрх, 
үүрэг
4.1(Сурвалжлагч гишүүний хүрээ )
Үүнд Зүүн хойд Азийн дунд 
түвшний орон нутаг болон Төв 
Азийн орон нутаг орно. 

2-р бүлэг. Гишүүний хүрээ, эрх, үүрэг

4.1(Сурвалжлагч гишүүний хүрээ) 
Гишүүнээр элсэхийг хүсч буй Азийн 
бүс нутагт орших орон нутаг нь тус 
холбоонд сурвалжлагч гишүүнээр 
элсэж болно

5.1(Сурвалжлагч гишүүний эрх үүрэг)
Сурвалжлагч гишүүний эрх үүрэгт 
сонгох эрх болон удирдлагад сонгох, 
сонгогдох эрхийг хязгаарлана

1.Сурвалжлагч гишүүнд Төв Азиас Азийг бүхэлд 
хамруулан өргөтгөж NEAR Холбооны хамрах 
хүрээ, нэр хүндийг нэмэгдүүлнэ.

2.Дунд түвшний орон нутаг гэсэн үгийг хасч, 
орон нутгийн засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн 
хамгийн том нэгж(аймаг, муж)-ээс гадна түүний 
дараах засаг захиргааны нэгж(хот, сум)-ийг  хүсвэл 
сурвалжлагч гишүүнээр элсүүлнэ.

3.Сурвалжлагч гишүүнд  жинхэнэ гишүүний 
зарим эрх үүргийг хязгаарлана

○ 6-р зүйл(Бүтэц, зохион байгуулалт)-д өөрчлөлт оруулах

Одоо мөрдөгдөж буй Өөрчлөлт оруулах
1. Бүгд хурал
6(Бүтэц, зохион байгуулалт) 
Бүгд хурал нь гишүүн орон нутгуудын төлөөллөөс бүрдэх шийдвэр 
гаргах дээд байгууллага бөгөөд 2 жил тутамд зохион байгуулагдана.

1. Бүгд хурал
6. (Бүтэц, зохион байгуулалт) 
Бүгд хурал нь гишүүн орон нутгуудын дарга(Аймгийн Засаг дарга, 
Мужийн захирагч) нараас бүрдэх шийдвэр гаргах дээд байгууллага 
бөгөөд 2 жил тутамд зохиогдоно

○ Үндсэн дүрмийн 8, 9-р зүйл оруулах өөрчлөлт 

Одоо мөрдөгдөж байгаа дүрэм Дүрэмд оруулах өөрчлөлтийн санал 
2-р хэсэг. Бүгд хурал
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
(4) Гишүүний татварыг тогтоох
(5)Холбооны үндсэн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
(6)Холбоог татан буулгах, үйл ажиллагааг нь зогсоох асуудлыг шийдвэрлэх
(7)Дараагийн бүгд хурлыг зохион байгуулахтай холбоотой асуудлыг 
шийдвэрлэх
(8) Холбооны Хэрэг эрхлэх газрыг хаана байршуулах тухай шийдвэлрлэх
(9)Холбооны ажлын төлөвлөгөөг шийдэх, хэрэгжүүлэх
(10) Шаардлагатай гэж үзсэн бусад зүйл
9-р зүйл. Шийдвэр гаргах. 
(2) 8-р зүйлийн 1-рт заасан заалтыг бүртгэлтэй гишүүдийн олонхийн 
саналаар, гишүүдийн 2/3-аас олон гишүүдийн саналаар шийднэ.
(3) 9-р зүйлийн 2-р заалтаас бусад зүйлийн хувьд гишүүдийн талаас дээш 
ирц ба ирсэн гишүүдийн талаас дээшхийн саналаар шийдвэрлэнэ.

8-р зүйл. Чиг үүрэг. Бүгд хурал нь дараах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ
(1)Гишүүн элсүүлэх, гишүүнээс түдгэлзүүлэх
(2)Гишүүний татварын асуудлыг шийдвэрлэх
(3)Холбооны Үндсэн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
(4)Холбоог татан буулгах, үйл ажиллагааг нь зогсоох асуудлыг шийдвэрлэх
(5) Холбооны Хэрэг эрхлэх газрыг хаана байршуулах тухай шийдвэр гаргах
(6) Аудиторуудыг томилох
(7)Дараагийн бүгд хурлыг зохион байгуулахтай холбоотой асуудлыг 
шийдвэрлэх
(8)Төсөв, тайлан баланс, ажлын төлөвлөгөөг батлах
(9)Холбооны ажлын төлөвлөгөөг боловсруулах,  хэрэгжүүлэх
(10) Шаардлагатай гэж үзсэн бусад зүйл
9-р зүйл(Шийдвэр гаргах)
 (2) 8-р зүйлийн 1-5-р заалтыг бүртгэлтэй гишүүдийн талаас дээш хувь 
нь ирсэн тохиолдолд буюу ирсэн гишүүдийн талаас дээшхийн саналаар 
шийдвэрлэнэ.
(3) 8-р зүйлийн 6-10-р заалтыг бүртгэлтэй гишүүдийн талаас дээш хувь нь 
ирэхэд болон ирсэн гишүүдийн талаас дээшхийн саналаар шийдвэрлэнэ
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Ⅱ. Шинээр тавих санал

○ Үндсэн дүрмийн 15-р зүйлд оруулах өөрчлөлт 

Одоо мөрдөгдөж буй Дүрэмд оруулах өөрчлөлтийн санал
3-р хэсэг. Холбооны Хэрэг эрхлэх газар
15-р зүйл. Санхүү
1) Тус газрын данс нь тусгай данс байх ба гишүүний татвар, бусад 
орлогоор санхүүжинэ.
2) Санхүүтэй холбоотой асуудлыг түр хугацаанд дараах байдлаар 
зохицуулна.
1. Гишүүний татварыг түр хугацаанд авахгүй.

3-р хэсэг. Холбооны Хэрэг эрхлэх газар
15-р зүйл. Санхүү
1) Тус газрын данс нь тусгай данс байх ба гишүүний татвар, бусад 
орлогоор санхүүжинэ.
2) Санхүүтэй холбоотой асуудлыг түр хугацаанд дараах байдлаар 
зохицуулна.
1. Холбооны гишүүн орон нутаг гишүүний татвар төлөх ба татварын 
зарцуулалт, ашиглалтад шаардлагатай зүйлийг гишүүний татварын 
журамд заана.
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2016 онд болох 
Холбооны арга хэмжээ



2016 онд болох Холбооны арга хэмжээ

Гол арга хэмжээ : Бүгд хурал, Ажлын хэсгийн хорооны хурал, Гадаад харилцааны 
мэргэжилтнүүдийн хурал, Олон улсын форум

NO Хугацаа Арга хэмжээний нэр
Зохион 

байгуулах 
газар

Болох газар Харилцах утас 

1 3.7~3.10
Гамшгаас сэргийлэх хорооны 

хурал

Хёго мужийн 
захиргаа/Япон 

улс

Кобэ хот/Япон 
улс

Хёго мужийн захиргааны 
Олон улстай харилцах хэлтэс

(T)+81-78-362-9017

2 4.27~4.29  
“NEAR 2016” 

Гадаад харилцааны 
мэргэжилтнүүдийн хурал

NEAR Холбооны 
Хэрэг эрхлэх 

газар
Пухан хот/БНСУ

NEAR Холбооны Хэрэг 
эрхлэх газар

(T)+82-54-223-2315

3. 7.15-7.17
Эрдэс баялаг, нөөц 

боловсруулалт, 
зохицуулалтын хороо

Магадан муж
Магадан хот/

ОХУ

Магадан мужийн байгалийн 
баялагийн хэлтэс

(T)+7-4132-649-547

3 8.7~8.12
“Зүүн хойд Азийн залуу 

удирдагч” форум

NEAR Холбооны 
Хэрэг эрхлэх 

газар
Кёнжү хот/БНСУ

NEAR Холбооны Хэрэг 
эрхлэх газар

 (T)+82-54-223-2315

4 8.19~8.24
Боловсрол, соёлын харилцааны 

хорооны  16-р хурал
Шиманэ муж/

Япон улс
Мацуй хот/Япон 

улс

Шиманэ мужийн захиргааны 
Соёл, олон улсын хэлтэс

(T)+81-852-22-6463

8 9.13~9.29
 NEAR Холбооны 11-р Бүгд 

хурал
Иркутск муж/

ОХУ
Иркутск муж/

ОХУ

Иркутск мужийн Эдийн 
засаг, хөгжлийн яам
(T)+8-3952-2561-57

9 11 сард
NEAR 2016-Олон улсын 

форум

NEAR Холбооны 
Хэрэг эрхлэх 

газар
Тодорхойгүй

Иркутск мужийн Эдийн 
засаг, хөгжлийн яам
(T)+8-3952-2561-57

* Тухайн нөхцөл байдлаас шалтгаалан арга хэмжээний товд өөрчлөлт орж болно. 
* Арга хэмжээг аль болох хугацаа давхцахгүйгээр зохицуулна.
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Хуралд оролцогчдийн нэрс
(Гадаад харилцааны мэргэжилтнүүдийн хурал 2016)
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Хятад : 8 орон нутаг, 14 оролцогч

No. Орон нутаг Овог нэр Хүйс Харьяа, албан тушаал

1 Хэйлонжан муж  Wang Xinguo эр
     Гадаад харилцааны хэлтсийн 

орлогч дарга

2 Хэйлонжан муж  Jiang Chunqian эр
Гадаад харилцааны хэлтсийн 

мэргэжилтэн

3 Хунан муж Deng We эм
Холбооны Хэрэг эрхлэх газарт 

Хятадын орон нутгуудыг 
төлөөлөгч

4 Хубэй муж  Chen Lu эр
Гадаад харилцааны хэлтсийн 

мэргэжилтэн

5 Хубэй муж  Liu Feng эм
Гадаад харилцааны хэлтсийн 

мэргэжилтэн

6 Жилинь муж  Lu Shuang эм
Гадаад харилцааны хэлтсийн 

мэргэжилтэн

7 Ниншя Хуйн ӨЗО  Yao Huiling эм
Гадаад харилцааны хэлтсийн 

мэргэжилтэн

8 Ниншя Хуйн ӨЗО  Cao Yufang эм
Гадаад харилцааны хэлтсийн 

мэргэжилтэн

9 Шаньдун муж  Han Yinghua эм
Гадаад харилцааны хэлтсийн 

мэргэжилтэн

10 Шаньдун муж  Wang  Jun эр

Улс төрийн хэлэлцээрийн 
хурлын гадаад хэргийн хорооны 

гадаад харилцааны хэлтсийн 
орлогч дарга

11 Ганьсу муж  Duan Jingjing эм
Гадаад харилцааны газрын 

орлогч орлогч дарга

12 Ганьсу муж  Wang Ting эм
Гадаад харилцааны газрын 

орлогч дарга

13 Өвөрмонголын ӨЗО  Shi Yuzhi эм
Гадаад харилцааны хэлтсийн 

мэргэжилтэн

14 Өвөрмонголын ӨЗО  Wang Jing эм
Гадаад харилцааны хэлтсийн 

орлогч дарга
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Япон : 4 орон нутаг, 10 оролцогч

No. Орон 
нутгийн нэр Овог нэр Хүйс Харьяа, албан тушаал

1

Тояама муж

Nobata Michiko эм
Аялал жуулчлал бүсийн хөгжлийн газрын 
Олон улстай харилцах хэлтэс, тасгийн ахлагч

2 Hase Akiko эм
Аялал жуулчлал бүсийн хөгжлийн газрын 
Олон улстай харилцах хэлтсийн ажилтан

3 Kawai Hiroki эр
CLAIR байгууллагын Сөүл дэх төлөөлөгчийн 
газрын даргийн туслах

4

Хёго муж

Ishida Katsunori эр Олон улстай харилцах хэлтсийн дарга

5 Hishida Hirofumi эр Олон улстай харилцах хэлтсийн ажилтан

6 Bin Hye-young эм Олон улстай харилцах хэлтсийн мэргэжилтэн

7 Тоттори муж Morimoto Tetsuo эр
CLAIR байгууллагын Сөүл дэх төлөөлөгчийн 
газрын даргийн туслах

8

Шиманэ муж

Shimizu Koyu эр
Байгаль орчин, амьдрал, соёлын хэлтэс, 
багийн ахлагч

9 Nakamichi Hiroaki эр
Байгаль орчин, амьдрал, соёлын хэлтсийн 
ажилтан

10 Park Hye-jung эм
Байгаль орчин, амьдрал, соёлын хэлтсийн 
мэргэжилтэн
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Солонгос : 13 орон нутаг, 25 оролцогч 

No. Орон нутаг Овог нэр Хүйс Харьяа, албан тушаал

1 Пусан хот  Lee Hyun-jin эр Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтсийн ажилтан

2 Пусан хот Hwang Jeong-eun эм Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтсийн ажилтан

3 Дэгү хот  Yang Ki-seok эр Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтсийн ажилтан

4 Дэгү хот Choi Bok-sun эм Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтсийн ажилтан

5 Инчон хот Cho Hyun-jung эм Олон улс, хамтын ажиллагааны албаны ажилтан

6 Дэжон хот Kim Young-jin эр
Олон улс, хамтын ажиллагааны албаны олон улсын 

байгууллага хариуцсан ажилтан

7 Дэжон хот Koo Cha-doo эм Олон улс, хамтын ажиллагааны албаны ажилтан

8 Үльсан хот An Jong-hwa эм
Худалдаа, харилцааны хэлтсийн гадаад харилцааны 

ажилтан

9 Үльсан хот Shin You-cheol эм Худалдаа, харилцааны хэлтсийн ажилтан

10 Сэжун хот Jun Sung-soo эр Бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн ажилтан

11 Кёнги муж Nam Kyung-min эр Гадаад харилцаа, бодлогын хэлтсийн ажилтан

12 Кёнги муж Kim Tae-soo эр Гадаад харилцаа, бодлогын хэлтсийн ажилтан

13 Чүнчонбүг муж Kim Joon-soo эр
Олон улс, худалдааны хэлтсийн олон улс, бодлогын 

асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

14 Чүнчонбүг муж Jang Du-chang эр Олон улс, худалдааны хэлтсийн ажилтан

15 Чүнчоннам муж  Lee Kwan Hyeon эр Компани, худалдааны харилцааны хэлтсийн ажилтан

16 Жолланам муж Kim Hong-sa эр
Олон улс, хамтын ажиллагааны алба

Олон улс, төлөвлөлтийн багийн ахлагч

17 Жолланам муж Park Ho эр Олон улс, хамтын ажиллагааны албаны ажилтан

18 Кёнсанбүг муж Kim Han Soo эр
Глобаль худалдаа, хамтын ажиллагааны хэлтсийн 

дарга

19 Кёнсанбүг муж Lee Eung-won эр
Глобаль худалдаа, хамтын ажиллагааны хэлтэс

Олон улс, хамтын ажиллагаа хариуцсан ажилтан

20 Кёнсанбүг муж Park Sang-chul эр
Глобаль худалдаа, хамтын ажиллагааны хэлтсийн 

ажилтан

21 Кёнсанбүг муж  Seo Yeonh Wa эм Пухан хотын захиргааны ажилтан

22 Кёнсаннам муж Park Ji-young эм Олон улс, худалдааны хэлтсийн ажилтан

23 Кёнсаннам муж Jeon Sang-hoon эр Олон улс, худалдааны хэлтсийн ажилтан

24 Жэжү муж Hong Mi-jin эм Энхтайван хамтын ажиллагааны хэлтсийн ажилтан

25 Жэжү муж Kim Sung-mi эм Энхтайван хамтын ажиллагааны хэлтсийн ажилтан
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Монгол : 12 орон нутаг, 22 оролцогч

No. Орон нутаг Овог нэр Хүйс Харьяа, албан тушаал

1

Говь Алтай аймаг

Т. Лодой эр
Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ-ын Нийтлэг 

үйлчилгээний газрын дарга

2 Ц.Мөнхзаяа эм
Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ-ын Гадаад 

харилцааны мэргэжилтэн

3 С.Ганзориг эр
Говь-Алтай аймгийн ЗДТГ-ын 

Санхүү,төрийн сангийн хэлтсийн 
мэргэжилтэн

4
Говьсүмбэр аймаг

Д.Мөнхэрдэнэ эр
Аймгийн Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын газрын дарга

5 Н.Даваахүү эр
Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын 

дарга

6
Дорноговь аймаг

Ц.Болороюун эм
Хөдөлмөрийн хэлтсийн ахлах 

мэргэжилтэн

7 Г.Шинэчимэг эм
Стандартчилал, хэмжилзүйн хэлтсийн 

шинжээч

8
Завхан аймаг

Д.Дашдэлэг эр
Завхан аймгийн Хөдөө аж ахуйн газар, 

Мал аж ахуйн хэлтсийн дарга

9 Д.Азжаргал эр Завхан аймгийн ЗДТГ-ын мэргэжилтэн

10
Орхон аймаг

Г.Болдбаатар эр
Орхон аймгийн ЗДТГ-ын Хөгжлийн 

бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн

11  Ц.Нармандах эр
Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн 

сангийн хэлтсийн 

12
Өвөрхангай аймаг

 З.Дагвасүрэн эм
Уянга сумын ЗДТГ-ын гадаад 

харилцааны ажилтан

13 Д.Нармандах эм Төгрөг сумын ЗДТГ-ын дарга

14
Өмнөговь аймаг

 Б.Бадраа эр Өмнөговь аймгийн Засаг дарга

15  У.Амаржаргал эр
Аймгийн ЗДТГ-ын гадаад харилцааны 

мэргэжилтэн

16 Төв аймаг О.Оюунцэцэг эм
Ус цаг уурын шинжилгээний албаны 

синоптик инженер

17
Ховд аймаг

Д.Нямаа эм
Ховд аймгийн ЗДТГ-ын гадаад 

харилцааны ажилтан

18 Д.Отгонцагаан эм
Аймгийн Бүсийн оношлогоо, 

эмчилгээний төвийн лабораторийн 
эрхлэгч

19
Хөвсгөл аймаг

А.Эрдэнэбаатар эр Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга

20 Г.Наранцэцэг эм
Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ-ын гадаад харилцааны 

мэргэжилтэн

21 Хэнтий аймаг Ц.Байгалмаа эм
Хэнтий аймгийн Боловсрол, соёлын газрын 
гадаад хэлний боловсрол хариуцсан ажилтан

22 Улаанбаатар хот  Ч.Амаржаргал эм
Хан Уул дүүргийн ЗДТГ-ын газрын Захиргаа, 
хуулийн хэлтэст төрийн захиргааны асуудал 

хариуцсан мэргэжилтэн
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Орос : 2 орон нутаг, 3 оролцогч

No. Орон нутаг Овог нэр Хүйс Харьяа, албан тушаал

1 Иркутск муж Пузьяна Галина эм Эдийн засгийн хөгжлийн яамны хэлтсийн дарга

2 Иркутск муж Anna Laman эм Эдийн засаг, хөгжлийн яамны тасгийн ахлагч

3 Тувагийн БНУ Sambu-khoo Rolanda эм
Тувагийн БНУ-ын Гадаадтай эдийн засгаар 

харилцах газрын ажилтан

 
NEAR Холбооны Хэрэг эрхлэх газар : 19 хүн

No. Овог нэр Хүйс Харьяа, албан тушаал

1 Jun Jae Won эр Ерөнхий нарийн бичгийн дарга

2 Lee Sang Gi эр Орлогч дарга

3 Kwon Nam Won эр Төлөвлөлт, олон нийттэй харилцах хэлтсийн дарга

4 Park Jj Woong эр Төлөвлөлт, олон нийттэй харилцах хэлтсийн багийн ахлагч

5 Yun Hyeok Jun эр Төлөвлөлт, олон нийттэй харилцах хэлтсийн ажилтан

6 Kim You Jin эм Төлөвлөлт, олон нийттэй харилцах хэлтсийн ажилтан

7 Jung En Young эм Төлөвлөлт, олон нийттэй харилцах хэлтсийн англи хэлний мэргэжилтэн

8 Son Il Young эр Төлөвлөлт, олон нийттэй харилцах хэлтсийн мэргэжилтэн

9 Ku Ja hee эр Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга

10 Park Sung Min эр Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтсийн 1-р багийн ахлагч

11 Lee Myung Eun эм Олон улс, хамтын ажиллагааны хэлтсийн япон хэлний мэргэжилтэн

12 Harada Norihisa эр Холбооны Хэрэг эрхлэх газарт Япон улсын орон нутгуудыг төлөөлөгч

13 Lkham Khishigjargal эм
Олон улсын хамтын ажиллагааны хэлтсийн солонгос хэлтэй 

мэргэжилтэн

14 Tseevendorj Baigalmaa эм
Холбооны Хэрэг эрхлэх газарт Монгол улсын орон нутгуудыг 

төлөөлөгч

15 Choi Ju Hwa эм
Олон улсын хамтын ажиллагааны хэлтсийн

2-р багийн ахлагч

16 Jo Jin эм Олон улсын хамтын ажиллагааны хэлтсийн хятад хэлний мэргэжилтэн

17 Seo Hye Mi эм Олон улсын хамтын ажиллагааны хэлтсийн хятад хэлний мэргэжилтэн

18 Deng Wei эр Холбооны Хэрэг эрхлэх газарт Хятад улсын орон нутгуудыг төлөөлөгч

19 Irgit Valeriy эр Холбооны Хэрэг эрхлэх газарт Орос улсын орон нутгуудыг төлөөлөгч
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