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Зүүн ба Зүүн
Хойд азийн

салбар
солонгос улс,

инчёон хот

нЭГдсЭн үндЭсТний
байГУУллаГЫн андЭЗнК
-ийн салбар оффисууд 

АНДЭЗНК нь дөрвөн дэд бүсэд салбар оффистой. Үүнд БНсУ

-ын инчёон хотод Зүүн ба Зүүн-Хойд азийн оффис(ENEA),

Казакстан улсын Алматы хотод Хойд ба Төв азийн салбар(NCA),

Фижи улсын сува хотод номхон далайн салбар, Энэтхэг улсын

Дели хотод Өмнөд ба баруун-Өмнөд азийн салбар(SSWA)

хамаарна. салбар оффисууд дэд бүс нутгийн түвшинд АНДЭЗНК

-ийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд болон нэн тэргүүний

асуудлуудаар олон талт хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд

дэмжлэг үзүүлдэг. 
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Дэлхийн ДНБ 

1.6тэрбум

Хүн ам 

10 их наяд
ам.доллар

Худалдаа

32%

Дэлхийн 65-аас
дээш насны хүн ам 

Дэлхийн
нүүрстөрөгчийн хийн
(CO2) ялгаруулалт 

18%

Дэлхийн залуучууд
(15-24 нас) 

17 тэрбум их наяд
ам.доллар

Албан ёсны хөгжлийн
нийт цэвэр дүн 
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Нэгдсэн Үндэстний

Байгууллагын АНДЭЗНК

Зүүн ба Зүүн Хойд
аЗийн салбар

38%



• Насжиж буй нийгмийн тогтвортой

байдлыг хангахад чиглэсэн мэдлэг

солилцох платформ

• тХЗ-уудын төлөө залуучуудын инноваци

• “Big data” ашиглан тХЗ-уудыг хянаж 

шинжлэх ба хэрэгжүүлэх 

тАНиЛЦУУЛГА

Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ази, Номхон

Далайн Эдийн Засаг, Нийгмийн Комисс(ESCAP)

-ын Зүүн ба Зүүн-хойд Азийн салбар оффис(ENEA)

нь Бүгд Найрамдах солонгос улсын иэнчёон хотноо

2010 оны 5-р сарын 17-ны өдөр албан ёсоор 

нээгдсэн. 

салбар оффис нь тус дэд бүс нутагт тогтвортой,

тэгш хүртээмжтэй хөгжлийн төлөө түншлэл ба

хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зорилгоор Бүгд

Найрамдах Ардчилсан солонгос Ард Улс(БНАсАУ),

Япон, Монгол, Бүгд Найрамдах солонгос Улс,

Оросын Холбооны Улс зэрэг зургаан гишүүн улс

болон Хонг Конг(БНХАУ) ба Макао(БНХАУ) зэрэг

хоёр дэд гишүүн мужтай хамтарч ажилладаг. 

түүнчлэн, тус оффис нь дэд бүс нутагт байгаль

орчны хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх хүрээнд

Зүүн-Хойд Азийн дэд бүсийн байгаль орчны

хамтын ажиллагааны хөтөлбөр(NEASPEC)-ийн

ажлын албаны үүрэг гүйцэтгэдэг.  

Гишүүн улсууд 

ТүүХ

Шинжлэх ухаан, технологи,
инновацид тулгуурлан
нийгмийн тулгамдсан
асуудлуудыг шийдвэрлэх

•  Худалдаа ба тээвэр, ялангуяа Монгол улстай

хөгжүүлэх

•  Хятад, Монгол, ОХ-ын хооронд олон улсын

авто замын тээврийн хэлэлцээр байгуулах

•  Бодлогын зөвлөлгөөн, хил дамнасан

худалдаа хөнгөвчлөх талаар мэдлэг

солилцох

бүс нутгуудын уялдаа холболтыг
бэхжүүлэх

•  Хил дамнасан агаарын бохирдол*

•  Цөлжилт ба газрын доройтол* 

•  Байгаль хамгаалах*

•  Зүүн-Хойд Азийн Далайн тусгай

Хамгаалалттай Нутгийн сүлжээ(NEAMPAN)*

•  Зүүн-Хойд Азийн хүлэмжийн хийг багасгах

хотуудын платформ(NEA-LCCP)*

•  Азийн нүүрстөрөгчийн ул мөрийн

сүлжээ(ACFN)

байгаль орчны тогтвортой байдлыг
сайжруулах(NEASPEC*)

•  Монгол улсад ган/зудын хяналт шинжилгээ,

эрт мэдээлэх системийн чадавхи бэхжүүлэх

•  Гамшгийн статистик ба мэдээ мэдээлэл 

Гамшигт тэсвэртэй нийгмийг
хөгжүүлэх •  Зүүн-Хойд Азийн хөгжлийн

хамтын ажиллагааны форум

•  Ногоон технологийг дэмжих

Хөгжлийн хамтын
ажиллагааг дэмжих

дэд гишүүн мужууд

Зүүн-Хойд Азийн

дэд бүсийн байгаль 

орчны хамтын

Ажиллагааны

хөтөлбөр(NEASPEC)

хэрэгжүүлж

эхэлсэн

АНДЭЗНК

ЗЗХАС

1993

Бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа ба ойртон нягтрах үйл явц,тогтвортой хөгжлийн зорилгууд(тХЗ)

-ыг хэрэгжүүлэх ерөнхий чиг үүргийн хүрээнд тус салбар оффис нь дараахь үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг:

үйл аЖиллаГаанЫ ЧиГлЭлүүд

Ази, Номхон

Далайн Эдийн

Засаг, Нийгмийн

Комисс(ESCAP)

хэмээн нэрээ

өөрчилсөн

1974
тайланд улсын

Бангкок хот руу

шилжсэн

1949
Ази ба Алс

Дорнодын Эдийн

Засгийн Комисс

(ECAFE) анх

Шанхай хотноо

(БНХАУ)

байгуулагдсан

1947
Бүгд Найрамдах

солонгос Улсын

инчёон хотод

Зүүн ба Зүүн-

Хойд Азийн

салбар оффис

байгуулагдсан

2010


