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АВСТРАЛИ УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо

Ажиллах хүч 
солилцох 

Монгол Улсын Засгийн газар, Австралийн гадаад 
албаны товчооны хооронд Австралийн сайн дурын 

ажиллагсдыг Монголд ажиллуулах талаарх харилцан 
ойлголцлын санамж бичиг 

1995.10.03 
Улаанбаатар 

Найрамдал, 
хамтын ажиллагаа 

Монгол Улс, Австрали Улсын хоорондын найрамдал, 
хамтын ажиллагааны тухай хамтарсан мэдэгдэл 

1997.03.12  
Канбера 

Ажиллах хүч 
солилцох 

Австралийн сайн дурын ажилчдад ажил олгох тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, Австрали Улсын 

Хилийн чанад дахь үйлчилгээний товчоо хоорондын 
санамж бичиг 

2000.02.28  
Софи 

Зээлийн хэлэлцээр, 
тусламж 

Хөгжлийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, Австрали Улсын Засгийн газар 

хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг 

2016.11.25 
Улаанбаатар 

 
 

БҮГД НАЙРАМДАХ АВСТРИ УЛС 
 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо

Соёл Соёлын хамтын ажиллагааны тухай БНМАУ, 
БНАвстриУ хоорондын хэлэлцээр 

1979.10.16 
Вена 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Хоёр талын эдийн засгийн гадаад харилцааны тухай 
Монгол Улс, БНАвстриУ хоорондын хэлэлцээр 

1992.12.25  
Вена 

Хөрөнгө оруулалт Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, хамгаалах 
тухай Монгол Улс, БНАвстриУ хоорондын хэлэлцээр 

2001.05.19  
Вена 

Давхар татвар Орлого ба хөрөнгийн татварын тухай Монгол Улс, 
БНАвстриУ хоорондын конвенц 

2003.07.03  
Вена 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

Дээд боловсролын ижил тэнцүү байдлыг харилцан 
хүлээн зөвшөөрөх тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, БНАвстриУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

2006.03.31  
Вена 

Агаарын харилцаа Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, Австрийн Холбооны Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

2007.10.02  
Вена 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНАвстриУ-ын Засгийн 
газар хоорондын санхүүгийн хамтын ажиллагааны 

хэлэлцээр 

2016.06.10 
Улаанбаатар-Вена 

Зээлийн хэлэлцээр, 
тусламж 

“Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн тоног 
төхөөрөмжийг шинэчлэх төсөл”-ийг санхүүжилттэй 
холбогдох Монгол Улс, Австрийн Юникредит банк ХК 
хоорондын экспортын зээлийн гэрээ 

2019.05.29* 
 

 Монгол Улсын Засгийн газар, БНАвстриУ-ын Засгийн 
газар хоорондын санхүүгийн хамтын ажиллагааны 
хэлэлцээр  

2019.09.25  

 “Дэд бүтцийн хөгжил-Сонгинохайрхан” төслийг 
санхүүжүүлэх Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Австри 
Улсын Райффайзэн банк хоорондын зээлийг гэрээ  

2019.11.27  

 “Дэд бүтцийн хөгжил- Баянзүрх дүүрэг, Дархан-Уул 
аймаг, Сэлэнгэ аймаг” төслийг санхүүжүүлэх Монгол 
Улс, Бүгд Найрамдах Австри Улсын Райффайзэн 
банк хоорондын зээлийг гэрээ 

2019.11.27  

 Санхүүгийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Австри Улсын 
Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр   

2019.09.25 
/2020.02.01-нд хүчин 

төгөлдөр болсон/ 

                                                            
* Хараахан хүчин төгөлдөр болоогүй. 
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 БҮГД НАЙРАМДАХ АЗЕРБАЙЖАН УЛС  

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо

Виз  Дипломат, албан/сервис паспорт эзэмшигчдийг 
визийн шаардлагаас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Азербайжан Улсын 
Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр  

2018.09.27 
Нью-Йорк*  

/2019.02.07-нд хүчин 
төгөлдөр болсон/ 

 
 БҮГД НАЙРАМДАХ АЛБАНИ УЛС  

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо

Виз Цахим (биометрийн) дипломат болон албан/сервис 
паспорт эзэмшигчдийг визийн шаардлагаас чөлөөлөх 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах 
Албани Улсын Сайд нарын зөвлөл хоорондын 
хэлэлцээр 

2017.02.28 
Женев 

 
АМЕРИКИЙН НЭГДСЭН УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо

Ажиллах хүч 
солилцох 

Дипломат төлөөлөгчийн газруудын ажилд туслалцаа 
үзүүлэх талаар БНМАУ-ын Засгийн газар,  АНУ-ын 
Засгийн газар харилцан тохирсон зүйлийн тухай 

меморандум 

1987.01.27 
Вашингтон 

Консулын харилцаа БНМАУ, АНУ-ын хоорондын консулын конвенц 1990.08.02 
Вашингтон 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

АНУ-ын Энх тайвны корпусын шугамаар хамтран 
ажиллах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, АНУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1990.08.02 
Улаанбаатар 

Хөрөнгө оруулалт Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих тухай БНМАУ-
ын Засгийн газар, АНУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

1990.09.29 
Нью Йорк 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Худалдааны харилцааны тухай БНМАУ–ын Засгийн 
газар, АНУ–ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1991.01.23 
Вашингтон 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Худалдааг дэмжих хамтарсан групп байгуулах тухай 
БНМАУ–ын Засгийн газар, АНУ–ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

1991.01.23 
Вашингтон 

Төлбөр БНМАУ-ын Засгийн газар, АНУ-ын Засгийн газрын 
хооронд байгуулсан түрээсийн гэрээ 

1991.02.08 
Улаанбаатар 

Зээлийн хэлэлцээр, 
тусламж 

Олон улсын хөгжлийн агентлагаар дамжуулан 
буцалтгүй тусламж олгох тухай БНМАУ, АНУ-ын 

хоорондын хэлэлцээр 

1991.08.30 
Улаанбаатар 

ДТГ байгуулах, 
газар олгох 

Дипломат төлөөлөгчийн газруудынхаа ажилд 
дэмжлэг үзүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

АНУ-ын Засгийн газрын харилцан ойлгох 
меморандум 

1991.08.30 
Улаанбаатар 

Зээлийн хэлэлцээр, 
тусламж 

Эдийн засаг, техникийн болон бусад тусламжийн 
асуудлаарх Монгол Улсын Засгийн газар, АНУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1992.09.08 
Улаанбаатар 

Хөрөнгө оруулалт Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан 
хамгаалах  тухай Монгол Улс, АНУ-ын хоорондын 

гэрээ 

1994.10.06 
Вашингтон 

ДТГ байгуулах, 
газар олгох 

Дипломат төлөөлөгчдийн газрын үйл ажиллагаанд 
дэмжлэг үзүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
АНУ-ын Засгийн газар, хоорондын санамж бичгийн 

нэмэлт хавсралт 1 

1995.06.02 
Улаанбаатар 

                                                            
* 2019.02.07‐нд хүчин төгөлдөр болсон. 
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Гаалийн харилцаа Гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах, харилцан 
туслах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, АНУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1996.06.19  
Хонг-Конг 

Батлан хамгаалах Цэргийн салбар дахь солилцоо, айлчлалын тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, АНУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

1996.06.26 
Улаанбаатар 

Эрчим хүч, ашигт 
малтмал 

Эрчим хүчний салбарт тусламж үзүүлэх тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, АНУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

1998.05.29 
Улаанбаатар 

ДТГ байгуулах, 
газар олгох 

Монгол Улсын Гадаад харилцааны яам, АНУ-аас 
Улаанбаатарт суугаа Элчин сайдын яам хооронд 

солилцсон харилцан хөдөлмөр эрхлэх зөвшөөрлийн 
тухай ноот (энэхүү ноот бичиг нь Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээрт тооцогдоно) 

1999.04.05 
Улаанбаатар 

ДТГ байгуулах, 
газар олгох 

Дипломат төлөөлөгчдийн газрын үйл ажиллагаанд 
дэмжлэг үзүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
АНУ-ын Засгийн газар, хоорондын санамж бичгийн 

нэмэлт хавсралт 2 

1999.07.28 
Улаанбаатар 

ДТГ байгуулах, 
газар олгох 

Дипломат төлөөлөгчдийн газрын үйл ажиллагаанд 
дэмжлэг үзүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
АНУ-ын Засгийн газар, хоорондын санамж бичгийн 

нэмэлт хавсралт 3 

2002.03.26 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

Улаанбаатар хот дахь Олон улсын сургуулийн тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, АНУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

2004.05.26 
Улаанбаатар 

Хөрөнгө оруулалт Монгол Улсын Засгийн газар, АНУ-ын Засгийн газар 
хоорондын худалдаа, хөрөнгө оруулалтын харилцааг 

хөгжүүлэх тухай хэлэлцээр 

2004.07.15 
Вашингтон 

Зээлийн хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улсын Засгийн газар, АНУ-ын Мянганы 
сорилтын корпораци хоорондын ерөнхий хэлэлцээр 

2007.10.22 
Вашингтон 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

Монгол Улс, АНУ-ын хоорондын ойр хамтын 
ажиллагааны зарчмуудын тухай тунхаглал 

2007.10.23 
Вашингтон 

Батлан хамгаалах Үй олноор хөнөөх зэвсэг, түүнийг зөөвөрлөх систем, 
холбогдох материалыг далайд дэлгэрүүлэхийг 

хориглох талаар хамтран ажиллах тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, АНУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

2007.10.23 
Вашингтон 

Цөмийн энергийн 
салбарт 

Цөмийн, цацраг идэвхт бусад материалыг хууль 
бусаар наймаалахаас урьдчилан сэргийлэхэд 

хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
АНУ-ын Засгийн газар хоорондын харилцан 

ойлголцлын санамж бичиг 

2007.10.23 
Вашингтон 

Зээлийн хэлэлцээр, 
тусламж 

Мянганы Сорилтын Корпорациар дамжуулан үйл 
ажиллагаа хэрэгжүүлж буй Монгол Улсын Засгийн 

газар болон АНУ-ын Засгийн газар хоорондын 
Мянганы сорилтын гэрээнд оруулах нэмэлт,  

өөрчлөлт 

2010.01.22 
Улаанбаатар 

Цөмийн энергийн 
салбарт 

Цөмийн эрчим хүчийг энхийн зорилгоор ашиглах 
салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын 

Засгийн газар, АНУ-ын Засгийн газар хоорондын 
харилцан ойлголцлын санамж бичиг 

2010.09.22 
Улаанбаатар 

Худалдаа, хөрөнгө 
оруулалт 

Олон улсын худалдаа, хөрөнгө оруулалтын 
асуудлаар ил тод байдлыг хангах тухай Монгол Улс, 

АНУ хоорондын хэлэлцээр 

2013.09.24 
Нью-Йорк 

Гаалийн харилцаа Монгол Улсын Засгийн газар, АНУ-ын Гааль, хилийн 
хамгаалалтын газар хоорон байгуулсан өмч 

хөрөнгийг харилцан маргаангүй нөхцөлөөр хүлээлгэн 
өгөх гэрээ  

2016.01.04 

ДТГ АНУ-ын ЭСЯ-нд газар ашиглуулах тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, АНУ-ын Засгийн газар 

2016.06.03 
Вашингтон 
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хоорондын хэлэлцээр 

Зээл, тусламж Монгол Улсын Засгийн газрыг төлөөлж Гадаад 
харилцааны яам болон АНУ-ын Мянганы сорилтын 

сан хоорондын компакт гэрээ 

2018.07.27 
Вашингтон 

 ИХ БРИТАНИ (АНГЛИ) - ИХ БРИТАНИ, УМАРД 
ИРЛАНДЫН НЭГДСЭН ВАНТ УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

БНМАУ, ИБУИНВУ-ын хооронд соёл, боловсрол, 
шинжлэх ухааны салбарт солилцоо явуулах 

төлөвлөгөө 

1980.01.02  
Лондон 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

БНМАУ-ын Засгийн газар, ИБУИНВУ-ын Засгийн 
газрын хооронд 1985.04.01-1987.03.31 хүртэл соёл, 
боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт солилцох арга 

хэмжээний программ 

1985.03.28 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

БНМАУ-ын Засгийн газар, ИБУИНВУ-ын Засгийн 
газар хоорондын 1987.04.01-1990.03.31 хүртэл соёл, 
боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт солилцох арга 

хэмжээний программ 

1987.06.01 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

БНМАУ-ын Засгийн газар, ИБУИНВУ-ын Засгийн 
газрын хооронд 1990.04.01-нээс 1993.03.31 хүртэл 

соёл, боловсрол, шинжлэх ухаан, техникийн салбарт 
солилцох арга хэмжээний программ 

1990.06.08 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын салбарт хамтран 
ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

ИБУИНВУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1996.04.23  
Лондон 

Давхар татвар Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж 
ноогдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх 

явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, ИБУИНВУ-ын Засгийн газар 

хоорондын конвенц 

1996.04.23  
Лондон 

Гаалийн харилцаа Гаалийн байгууллага хооронд захиргааны шугамаар 
харилцан туслах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

ИБУИНВУ-ын Засгийн газар хоорондын харилцан 
ойлголцлын меморандум 

1998.01.20  
Лондон 

Агаарын харилцаа Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, ИБУИНВУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

2000.03.01  
Лондон 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ АНГОЛ АРД УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо

Соёл БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАнголАУ-ын Засгийн 
газар хоорондын соёлын талаар хамтран ажиллах 

протокол 

1982.12.27  
Луанда 

 
АРАБЫН НЭГДСЭН ЭМИРАТ УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо

Хөрөнгө оруулалт Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан 
хамгаалах тухай  Монгол Улсын Засгийн газар, АНЭУ-

ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2001.02.21  
Дубай 

Давхар татвар Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж 
ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх 

явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, АНЭУ-ын Засгийн газар хоорондын  

хэлэлцээр 

2001.02.21 
 Дубай 
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Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

Монгол Улсын Засгийн газар, Абу Дабийн хөгжлийн 
сангийн хоорондын хамтын ажиллагааны тухай 

харилцан ойлголцлын санамж бичиг 

2007.11.25  
Абу Даби 

Агаарын харилцаа Монгол Улсын Засгийн газар, АНЭУ-ын Засгийн газар 
хооронд, тэдгээрийн нутаг дэвсгэрийн хооронд болон 
хилийн чанадад агаарын харилцаа байгуулах тухай 

хэлэлцээр 

2007.11.25  
Абу Даби 

Ажиллах хүч 
солилцох 

Ажиллах хүчний салбарт хамтран ажиллах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, АНЭУ-ын Засгийн газар 

хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг 

2007.11.25  
Абу Даби 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ АРДЧИЛСАН АЛЖИР АРД УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо

Соёл, шинжлэх 
ухаан, техник 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНААлжирАУ-ын Засгийн 
газрын хооронд 1985-1986 онд соёл, шинжлэх ухаан, 

техникийн талаар хамтран ажиллах төлөвлөгөө 

1985.03.06  
Алжир 

Боловсрол, соёл, 
шинжлэх ухаан, 
технологи 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНААлжирАУ-ын Засгийн 
газрын хооронд 1988-1989 онд соёл, шинжлэх ухаан, 

техникийн талаар хамтран ажиллах төлөвлөгөө 

1988.07.06  
Алжир 

 
ЛАЛЫН БҮГД НАЙРАМДАХ АФГАНИСТАН УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

БНМАУ, ЛБНАфганистанУ-ын хооронд соёл, 
шинжлэх ухааны талаар хамтран ажиллах 

төлөвлөгөө 

1980.07.05  
Кабул 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

БНМАУ, ЛБНАфганистанУ-ын хооронд соёл, 
шинжлэх ухааны талаар хамтран ажиллах тухай 

хэлэлцээр 

1981.07.12 
Улаанбаатар 

ДТГ байгуулах, 
газар олгох 

БНМАУ-ын Засгийн газар, ЛБНАфганистанУ-ын 
Засгийн газрын хооронд Кабул хотод газар болон 
барилга байгууламжийг түрээслэн өмчлөх эрхийг 

монголын талд олгох тухай протокол 

1983.02.19  
Кабул 

Худалдаа, эдийн 
засаг, төлбөр 

БНМАУ-ын Засгийн газар, ЛБНАфганистанУ-ын 
Засгийн газрын хоорондын худалдаа, төлбөрийн 

тухай хэлэлцээр 

1983.07.12 
Улаанбаатар 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

БНМАУ, ЛБНАфганистанУ-ын хоорондын найрамдал, 
хамтын ажиллагааны тухай гэрээ 

1983.07.12 
Улаанбаатар 

ДТГ байгуулах, 
газар олгох 

БНМАУ, ЛБНАфганистанУ-аас тус тусын оронд 
суугаа ЭСЯ-дын албан байр, орон сууцанд нийлүүлж 
буй халаалт, цахилгаан эрчим хүч, ус болон утсаар 

ярьсны зардлыг харилцан үнэ төлбөргүй болгох 
тухай протокол 

1985.05.13  
Кабул 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

БНМАУ-ын цахилгаан мэдээний "Монцамэ" Агентлаг, 
ЛБНАфганистанУ-ын цахилгаан мэдээний "Бахтар" 

агентлагийн хооронд хамтран ажиллах тухай 
хэлэлцээр 

1981.11.17 
 Кабул 

ДТГ байгуулах, 
газар олгох 

БНМАУ-ын Засгийн газар, ЛБНАфганистанУ-ын 
Засгийн газар хооронд Кабул хотод газар болон 

барилга байгууламжийн түрээслүүлэн өмчлөх эрхийг 
монголын талд олгох тухай протокол 

1983.02.19  
Кабул 

Худалдаа, эдийн 
засаг, төлбөр 

БНМАУ-ын Засгийн газар, ЛБНАфганистанУ-ын 
хоорондын худалдаа, төлбөрийн тухай хэлэлцээр 

1983.07.12 
Улаанбаатар 

Консулын харилцаа БНМАУ, ЛБНАфганистанУ-ын хоорондын консулын 
конвенц 

1983.07.12 
Улаанбаатар 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

БНМАУ, ЛБНАфганистанУ-ын хоорондын найрамдал, 
хамтан ажиллагааны гэрээ 

1983.07.12 
Улаанбаатар 
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Төлбөр БНМАУ, ЛБНАфганистанУ хооронд өөрсдийн нутаг 
дэвсгэр дээр орон сууц, оффисын байрны утас, 
дулаан, цахилгаан, усны төлбөр авахгүй тухай 

хэлэлцээрийн протокол 

1985.05.13  
Кабул 

ДТГ байгуулах, 
газар олгох 

БНМАУ-ын Засгийн газар, ЛБНАфганистанУ-ын 
Засгийн газрын хооронд Улаанбаатар дахь ЭСЯ-нд 

байр олгох тухай байгуулсан хэлэлцээр 

1986.11.27 
 Кабул 

Зээл, тусламж БНМАУ-аас ЛБНАфганистанУ-д 1986-1990 онд эдийн 
засгийн буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай БНМАУ-ын 

засгийн газар, БНААафУ-ын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр 

1987.04.16  
Кабул 

Зээл, тусламж БНМАУ-аас ЛБНАфганистанУ-д эдийн засгийн 
нэмэгдэл буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай БНМАУ-

ын Засгийн газар, БНААфУ-ын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр

1987.07.10 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Эдийн засаг, соёлын хамтын ажиллагааны үндсэн 
чиглэлүүдийн тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, 
ЛБНАфганистанУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

1987.07.10 
Улаанбаатар 

 
ХОЛБООНЫ БҮГД НАЙРАМДАХ АРДЧИЛСАН 

БАЛБА УЛС 
 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, Балбын Вант Улсын 
Засгийн газар хоорондын худалдааны хэлэлцээр 

1992.01.29 
Катманду 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

Монгол Улсын Засгийн газар, Балбын Вант Улсын 
Засгийн газар хоорондын соёлын хамтын 

ажиллагааны тухай хэлэлцээр 

1995.04.24 
Улаанбаатар 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

Монгол Улсын Засгийн газар, Балбын Вант Улсын 
Цог жавхлант Вангийн Засгийн газар хоорондын хоёр 

талын хамтын ажиллагааны тухай ерөнхий 
хэлэлцээр 

2001.01.06 
Катманду 

Виз Дипломат болон албан/тусгай паспорт эзэмшигчдийг 
визийн шаардлагаас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын 

Засгийн газар, Холбооны Бүгд Найрамдах Ардчилсан 
Балба Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2016.12.19 
Катманду 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ АРГЕНТИН УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо

Виз Дипломат, албан болон энгийн паспорт 
эзэмшигчдийг визийн шаардлагаас чөлөөлөх тухай 

Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах 
Аргентин Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2017.08.31 
Пусан 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Техникийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Аргентин Улсын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2019.01.19 
Буэнос Айрес 
/2019.03.26-нд 

хүчин  төгөлдөр 
болсон/ 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ БАНГЛАДЕШ АРД УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо

Соёл /дангаар/ БНМАУ, БНБангладешАУ-ын хооронд соёлын талаар 
хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 

1974.04.24  
Дакка 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ БЕЛАРУСЬ УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо
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Худалдаа, эдийн 
засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНБеларусьУ-ын 
Засгийн газар хоорондын худалдаа, эдийн засгийн 

хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээр 

1992.01.24 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНБеларусьУ-ын 
Засгийн газрын хооронд 1992 онд худалдаа, эдийн 
засгийн талаар хамтран ажиллах тухай протокол 

1992.05.13  
Минск 

Давхар татвар Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж 
ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх 

явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, БНБеларусьУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

2001.05.28  
Минск 

Хөрөнгө оруулалт Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, хамгаалах 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНБеларусьУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2001.05.28  
Минск 

/2002.01.27-нд 
хүчин төгөлдөр 

болсон/ 
Авто тээвэр Олон улсын авто тээврийн харилцааны тухай Монгол 

Улсын Засгийн газар, БНБеларусьУ-ын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр 

2003.12.10 
 Москва 

Виз Визний шаардлагаас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, Беларусь Улсын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

2013.09.04 
Улаанбаатар 

Гаалийн харилцаа Гаалийн салбарт хамтран ажиллах, харилцан туслах 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНБеларусьУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2013.09.04 
Улаанбаатар 

Батлан хамгаалах Цэрэг, техникийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, БНБеларусьУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

2013.09.04 
Улаанбаатар 

Боловсролын 
салбар 

Боловсролын салбарт хамтран ажиллах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНБеларусьУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2013.09.04 
Улаанбаатар 

Агаарын харилцаа Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, БНБеларусьУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

2013.09.04 
Улаанбаатар 

Авто тээвэр Олон улсын авто тээврийн харилцааны тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, БНБеларусьУ-ын Засгийн газар  

хоорондын хэлэлцээрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах 
тухай протокол 

2013.09.04 
Улаанбаатар 

 Экспортын зээлийн тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, Бүгд Найрамдах Беларусь Улсын Засгийн 

газар хоорондын ерөнхий хэлэлцээр 

2019.04.12 
/2019.10.11-нд 
хүчин төгөлдөр 

болсон/ 
 

 
БЕЛЬГИЙН ВАНТ УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо
Давхар татвар Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж 

ноогдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлхийх 
явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улс, 

Белгийн Вант Улсын хоорондын хэлэлцээр 

1995.09.26 
Брюссель 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ БОЛГАР УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо
Боловсрол, 

шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Эдийн засаг, шинжлэх ухаан-техникийн талаар 
хамтран ажиллах Монгол-Болгарын Засгийн газар 

хоорондын комисс байгуулах тухай БНМАУ-ын 
Засгийн газар, БНБолгарАУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

1967.07.21 
Улаанбаатар 
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Эрх зүйн 
туслалцаа 

Иргэн, гэр бүл, эрүүгийн хэргийн талаар эрхийн 
туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай БНМАУ-ын 

Засгийн газар, БНБАУ-ын Засгийн газар хооронд 
хэлэлцээр 

1968.11.27 
 Софи 

Эрх зүйн 
туслалцаа 

Иргэн, гэр бүл, эрүүгийн хэргийн талаар эрхийн 
туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай БНМАУ-ын 

Засгийн газар, БНБАУ-ын Засгийн газар хооронд 
хэлэлцээрийн нэмэлт протокол 

1968.11.27 
 Софи 

Консул харилцаа БНМАУ-ын Засгийн газар, БНБолгарАУ-ын Засгийн 
газар хоорондын консулын конвенц 

1972.07.25  
Софи 

ДТГ байгуулах, 
газар олгох 

Улаанбаатар, Софи хотод тус тусын улсын ЭСЯ-ны 
албан байр, орон сууцны иж бүрэн барилга барихад 

зориулан харилцан газар олгох тухай БНМАУ, 
БНБолгарАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1974.02.09 
Улаанбаатар 

Зээл, тусламж БНМАУ-ын хөдөө, аж ахуйн үйлдвэрлэлийг 
хөгжүүлэхэд эдийн засаг, техникийн урт хугацааны 
нэмэлт зээл олгох тухай  БНМАУ-ын Засгийн газар, 

БНБолгарАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1974.02.18  
Софи 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Эдийн засгийн салбарт 1976-1980 онд хамтран 
ажиллах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, 

БНБолгарАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1976.03.16 
 Софи 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

Соёл, шинжлэх ухааны талаар хамтран ажиллах 
тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНБолгарАУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1976.07.22 
Софи 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Эдийн засгийн салбарт 1981-1985 онд хамтран 
ажиллах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, 

БНБолгарАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1980.07.08 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Эдийн засгийн салбарт 1986-1990 онд хамтран 
ажиллах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, 

БНБолгарАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1986.09.28 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНБолгарАУ-ын Засгийн 
газар хоорондын 1990 онд бараа харилцан 
нийлүүлэх болон төлбөрийн тухай протокол 

1989.12.05  
Софи 

Төлбөр Төлбөрийн тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, 
БНБолгарАУ-ын Засгийн газар хоорондын  хэлэлцээр

1991.05.01 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тухай 
БНМАУ-ын Засгийн газар, БНБолгарАУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

1991.05.01 
Улаанбаатар 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНБолгарУ-ын Засгийн 
газар хоорондын найрсаг харилцаа, хамтын 

ажиллагааны тухай гэрээ 

1995.04.05 
Улаанбаатар 

Гаалийн харилцаа Гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах, харилцан 
туслах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНБолгарУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1999.05.20  
Софи 

Давхар татвар Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж 
ногдуулахгүй байх тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, БНБолгарУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

2000.02.28  
Софи 

Хөрөнгө оруулалт Хөрөнгө оруулалтыг харилцан хамгаалах, хөхиүлэн 
дэмжих тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНБолгарУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2000.06.06  
Софи 

Эрүүл мэнд, 
анагаах ухаан 

Эрүүлийг хамгаалах, анагаах ухааны салбарт 
хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
БНБолгарУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2000.06.06  
Софи 
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Геологийн салбарт Монгол, Болгарын хамтарсан “Монголболгаргео” 
үйлдвэрийг “Монголболгаргео” хязгаарлагдмал 

хариуцлагатай компани болгон өөрчлөн байгуулах 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНБолгарУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2004.01.23 
Улаанбаатар 

Шуудан, цахилгаан 
холбоо 

Холбооны хэрэгсэл, сэлбэг эд анги буцалтгүй 
тусламжаар олгох тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, БНБолгарУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

2006.09.01  
Софи 

ДТГ байгуулах, 
газар олгох 

Улаанбаатар, Софи хотод тус тусын улсын ЭСЯ-ны 
албан байр, орон сууцны иж бүрэн барилга барихад 

зориулан газар харилцан олгох тухай БНМАУ-ын 
Засгийн газар, БНБАУ-ын Засгийн газар хоорондын 

1974 оны 2 сарын 9-ний хэлэлцээрт өөрчлөлт 
оруулах Монгол Улсын Засгийн газар, БНБУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2007.03.28  
Софи 

Шуудан, цахилгаан 
холбоо 

Шуудан, цахилгаан холбоо, мэдээллийн технологийн 
салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын  

Засгийн газар, БНБолгарУ-ын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр 

2007.08.29  
Софи 

Зээлийн хэлэлцээр, 
тусламж 

Өр зохицуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
БНБолгарУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2008.10.09 
 Софи 

Аялал жуулчлал Аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНБолгарУ-ын Засгийн 

газар хоорондын санамж бичиг 

2008.10.09  
Софи 

Визгүй зорчих Дипломат болон албан паспорт эзэмшигчдийг визийн 
шаардлагаас харилцан чөлөөлөх тухай Монгол 

Улсын Засгийн газар, БНБолгарУ-ын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр 

2011.01.18  
Софи 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНБолгарУ-ын Засгийн 
газар хооронд соёл, боловсрол, шинжлэх ухааны 

салбарт 2012-2016 онд хамтран ажиллах хөтөлбөр 

2012.09.08  
Софи 

Төлбөр Өр зохицуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар. 
БНБолгарУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрт 

нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хэлэлцээр 

2013.02.22 
Софи хот 

Гэрээ данслах Хоёр улсын хооронд байгуулсан олон улсын гэрээг 
данслах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНБолгарУ-ын Засгийн газар хоорондын протокол  

2016.01.13 
Улаанбаатар 

Боловсрол, соёл, 
шинжлэх ухаан 

Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах 
Болгар Улсын Засгийн газар хооронд соёл, 

боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт 2017-2021 онд 
хамтран ажиллах хөтөлбөр  

2016.10.28 
  Софи 

 
ХОЛБООНЫ БҮГД НАЙРАМДАХ БРАЗИЛ УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо
Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

Улс төрийн зөвлөлдөх уулзалтын байнгын механизм 
байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНБразилУ-ын Засгийн газар хоорондын харилцан 
ойлголцлын санамж бичиг 

2007.05.03  
Бразил 

Визгүй зорчих Дипломат, албан паспорт эзэмшигчдийг визээс 
харилцан чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, БНБразилУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

2007.05.03  
Бразил 

Соёл, спорт Спортын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, Бразил Улсын Засгийн газар 

хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг 

2015.06.09 
Бээжин 

Виз Иргэд харилцан визгүй зорчих тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, БНБразилУ-ын Засгийн газар 

хоорондын ноот бичиг 

2015.09.21 
Бразил 

 
БРУНЕЙ ДАРУССАЛАМ УЛС 
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Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо
Виз Монгол Улсын Засгийн газар, Бруней Даруссалам 

Улсын Засгийн газар хооронд дипломат болон албан 
паспорт бүхий иргэдийг визийн шаардлагаас 

харилцан чөлөөлөх тухай тохиролцоо 

2013.07.01 
Бандар Сери 

Бегаван 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ СОЦИАЛИСТ ВЬЕТНАМ УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ ба БНАВьетнамУ-ын Засгийн газрын хооронд 
валютын ханш ба худалдааны биш төлбөрийн тухай 

хийсэн хэлэлцээр 

1959.10.08 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНСВьетнамУ-ын Засгийн 
газрын хооронд шинжлэх ухаан, техникийн талаар 
хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр, түүнд нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулах тухай протокол 

1963.08.27  
Ханой 

Шуудан, цахилгаан 
холбоо 

Шуудан, цахилгаан холбооны талаар хамтран 
ажиллах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, 

БНСВьетнамУ-ын Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр 

1974.05.24 
Улаанбаатар 

Консул харилцаа БНМАУ, БНСВьетнамУ-ын хоорондын консулын 
конвенц 

1979.12.03  
Ханой 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНСВьетнамУ-ын Засгийн 
газрын хооронд Эдийн засаг, шинжлэх ухаан 
техникийн талаар хамтран ажиллах Монгол-
Вьетнамын Засгийн газар хоорондын комисс 

байгуулах тухай хэлэлцээр 

1979.12.03  
Ханой 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНСВьетнамУ-ын Засгийн 
газрын газрын хоорондын бараа харилцан нийлүүлэх 

ба төлбөрийн тухай хэлэлцээр 

1980.01.23  
Ханой 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

БНМАУ, БНСВьетнамУ-ын хооронд соёл, шинжлэх 
ухааны талаар хамтран ажиллах тухай төлөвлөгөө 

1980.12.11  
Ханой 

Агаарын харилцаа Иргэний агаарын тээврийн харилцааны тухай 
БНМАУ-ын Засгийн газар, БНСВьетнамУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

1981.09.28  
Ханой 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНСВьетнамУ-ын Засгийн 
газар хоорондын 1982 онд бараа харилцан 

нийлүүлэх ба төлбөрийн тухай протокол 

1981.12.29 
Улаанбаатарт 

Төлбөр БНМАУ-ын Засгийн газар, БНСВьетнамУ-ын Засгийн 
газар хооронд 1983 онд бараа харилцан нийлүүлэх 

ба төлбөрийн тухай протокол 

1983.01.29  
Вьентан 

Төлбөр БНМАУ-ын Засгийн газар, БНСВьетнамУ-ын Засгийн 
газар хооронд 1984 онд бараа харилцан нийлүүлэх 

ба төлбөрийн тухай протокол 

1983.07.05 
Улаанбаатар 

Зээл, тусламж БНМАУ-аас БНСВьетнамУ-д 1982-1985 онд эдийн 
засгийн буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай БНМАУ-ын 

Засгийн газар, БНСВьетнамУ-ын Засгийн газрын 
хооронд байгуулсан хэлэлцээр 

1984.04.28 
Улаанбаатар 

Зээл, тусламж БНМАУ-аас БНСВьетнамУ-ын-ын мал аж ахуйг 
хөгжүүлэхэд эдийн засгийн буцалтгүй тусламж 

үзүүлэх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар 
БНСВьетнамУ-ын Засгийн газар хооронд байгуулсан 

хэлэлцээр 

1984.04.28 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНСВьетнамУ-ын Засгийн 
газар хооронд 1985 онд бараа харилцан нийлүүлэх 

ба төлбөрийн тухай протокол 

1984.10.19  
Ханой 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

1986 онд бараа харилцан нийлүүлэх ба төлбөрийн 
тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНСВьетнамУ-ын 

Засгийн газар хоорондын протокол 

1985.10 
Улаанбаатар 
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Худалдаа, эдийн 
засаг 

1986-1990 онд бараа харилцан нийлүүлэх ба 
төлбөрийн тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, 
БНСВьетнамУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

1985.10 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНСВьетнамУ-ын Засгийн 
газрын хооронд 1986-1990 онд эдийн засаг, шинжлэх 

ухаан-техникийн талаар хамтран ажиллах тухай 
хэлэлцээр 

1986.01.27  
Ханой 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНСВьетнамУ-ын Засгийн 
газрын хооронд 1986-1990 онд соёл, шинжлэх 
ухааны талаар хамтран ажиллах төлөвлөгөө 

1986.04.29 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

1987 онд бараа харилцан нийлүүлэх болон 
төлбөрийн тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, 

БНСВьетнамУ-ын Засгийн газар хоорондын протокол 

1987.03.11  
Ханой 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

1988 онд бараа харилцан нийлүүлэх болон 
төлбөрийн тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, 

БНСВьетнамУ-ын Засгийн газар хоорондын протокол 

1987.10.05 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНСВьетнамУ-ын Засгийн 
газрын хооронд 1986-1990 онд эдийн засаг, шинжлэх 

ухаан-техникийн талаар хамтран ажиллах тухай 
хэлэлцээрийн 1986-1987 оны биелэлтийн дүн, 1988 

онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай протокол 

1988.04.08  
Ханой 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНСВьетнамУ-ын Засгийн 
газар хоорондын 1989 онд бараа харилцан 
нийлүүлэх болон төлбөрийн тухай протокол 

1988.04.09  
Ханой 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНСВьетнамУ-ын Засгийн 
газар хоорондын 1990 онд бараа харилцан 
нийлүүлэх болон төлбөрийн тухай протокол 

1989.10.11 
Улаанбаатар 

Төлбөр БНМАУ-ын Засгийн газар, БНСВьетнамУ-ын Засгийн 
газар хоорондын Төлбөрийн тухай хэлэлцээр 

1991.03.05 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

Монгол-Вьетнамын хамтарсан тунхаглал 1994.03.05  
Ханой 

Давхар татвар Орлогын татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, 
татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан 
сэргийлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
БНСВьетнамУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

1996.05.09 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНСВьетнамУ-ын 
Засгийн газар хоорондын худалдааны хэлэлцээр 

1999.12.13  
Ханой 

Визгүй зорчих Иргэд харилцан зорчих нөхцлийн тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, БНСВьетнамУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

2000.01.07  
Ханой 

Хөрөнгө оруулалт Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан 
хамгаалах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНСВьетнамУ-ын Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр 

2000.04.17 
Улаанбаатар 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

Монгол Улс, БНСВьетнамУ-ын хоорондын найрсаг 
харилцаа, хамтын ажиллагааны тухай гэрээ 

2000.04.17 
Улаанбаатар 

Эрх зүйн 
туслалцаа 

Иргэн, гэр бүлийн болон эрүүгийн хэргийн талаар эрх 
зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, БНСВьетнамУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

2000.04.17 
Улаанбаатар 

Агаарын харилцаа Монгол Улсын Засгийн газар, БНСВьетнамУ-ын 
Засгийн газар хоорондын иргэний агаарын 

харилцааны тухай хэлэлцээр 

2000.06.28  
Ханой 

Соёл /дангаар/ Соёлын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, БНСВьетнамУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

2001.07.27  
Ханой 
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Мал эмнэлэг, хорио 
цээр 

Мал амьтны хорио цээр, мал эмнэлгийн салбарт 
хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНСВьетнамУ-ын Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр 

2001.10.24 
 Ханой 

Гаалийн харилцаа Гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах, харилцан 
туслах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
БНСВьетнамУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

2002.10.03  
Ханой 

Ургамал 
хамгаалал, хорио 

цээр 

Ургамал хорио цээрийн салбарт хамтран ажиллах 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНСВьетнамУ-

ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2002.10.03  
Ханой 

Авто тээвэр Төмөр замын салбарт хамтран ажиллах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНСВьетнамУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2004.05.25 
Улаанбаатар 

Зээл, тусламж Бэлэг хүлээлгэн өгөх тухай протокол 2004.05.25 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

Шинжлэх ухаан, технологийн салбарт хамтран 
ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
БНСВьетнамУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

2004.05.25 
Улаанбаатар 

Аялал жуулчлал Аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНСВьетнамУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2005.01.20  
Ханой 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

Боловсролын салбарт 2013-2016 онд хамтран 
ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
БНСВьетнамУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр

2012.12.17  
Ханой 

 Нууц мэдээллийг харилцан солилцох, хамгаалах 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар болон Бүгд 
Найрамдах Социалист Вьетнам Улсын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр 

2019.07.10* 
Улаанбаатар 

 

Эрх зүйн 
туслалцаа 

Гэмт этгээд шилжүүлэх тухай Монгол Улс болон Бүгд 
Найрамдах Социалист Вьетнам Улс хоорондын гэрээ 

2019.07.10† 
Улаанбаатар 

 
 Батлан хамгаалах салбарт хамтран ажиллах тухай 

Монгол Улсын Засгийн газар болон Бүгд Найрамдах 
Социалист Вьетнам Улсын Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр 

2019.11.27‡ 
 
 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ ГРЕК УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо
Соёл /дангаар/ БНМАУ-ын Засгийн газар, БНГрекУ-ын Засгийн 

газрын хоорондын соёлын хэлэлцээр 
1986.02.21  

Москва 
Боловсрол, 

шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНГрекУ-ын Засгийн 
газар хоорондын 2006-2009 онд соёл, боловсролын 

салбарт хамтран ажиллах тухай солилцооны 
хөтөлбөр 

2006.11.22  
Афин 

 Дипломат болон албан/сервис паспорт эзэмшигчдийг 
визийн шаардлагаас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Грек Улсын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

2020.02.14.
 /2020.05.07-нд 
хүчин төгөлдөр 

болсон/ 
 

ХОЛБООНЫ БҮГД НАЙРАМДАХ ГЕРМАН УЛС 
 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо

                                                            
* Хүчин төгөлдөр болоогүй байгаа. 
† хүчин төгөлдөр болоогүй байгаа. 
‡ хүчин төгөлдөр болоогүй байгаа 
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Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

БНМАУ, БНАГУ-ын Засгийн газар хоорондын эдийн 
засаг, шинжлэх ухаан-техникийн талаар хамтран 

ажиллах протокол 

1980.02.28 
Берлин 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАГАУ-ын Засгийн 
газрын хооронд соёл, шинжлэх ухааны талаар 

хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 

1980.09.26 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАГАУ-ын Засгийн 
газрын хоорондын бараа харилцан нийлүүлэх ба 

төлбөрийн тухай 

1980.09 
Улаанбаатар 

Аялал жуулчлал БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАГАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын аялал жуулчлалын талаар хамтран 

ажиллах тухай хэлэлцээр 

1980.09.26 
Улаанбаатар 

Эрүүл мэнд, 
анагаах ухаан 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАГАУ-ын Засгийн газар 
хооронд эрүүлийг хамгаалах салбарт хамтран 

ажиллах тухай хэлэлцээр 

1980.09.26 
Улаанбаатар 

Зээл, тусламж БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАГАУ-ын Засгийн 
газрын хооронд Улаанбаатар хотын мах, консервын 

комбинатад мах шулах, жижиглэн боох, савлах 
үйлдвэрлэлийн хүч чадлыг нэмэгдүүлэх болон зарим 
цехийг шинэчлэн төхөөрөмжлөхөд БНАГАУ-аас зээл 

олгох тухай байгуулсан хэлэлцээр 

1980.09.26 
Улаанбаатар 

Зээл, тусламж БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАГАУ-ын Засгийн 
газрын хооронд БНМАУ-ын хөдөө аж ахуйг цаашид 
хөгжүүлэхэд БНАГАУ-аас эдийн засгийн буцалтгүй 

тусламж үзүүлэх тухай байгуулсан хэлэлцээр 

1980.09.26 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАГАУ-ын Засгийн 
газрын хооронд БНМАУ, БНАГАУ-ын хоорондын 
эдийн засаг, шинжлэх ухаан-техникийн хамтын 

ажиллагааг цаашид хөгжүүлэх тухай байгуулсан

1980.09.26 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

БНМАУ, БНАГУ-ын хооронд соёл, шинжлэх ухааны 
талаар хамтран ажиллах төлөвлөгөө 

1981.01.19  
Берлин 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАГУ-ын Засгийн газрын 
хоорондын 1982 онд бараа харилцан нийлүүлэх ба 

төлбөрийн тухай протокол 

1981.09.03  
Берлин 

Геологийн салбарт БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАГУ-ын Засгийн газрын 
хооронд БНМАУ-ын бороогийн район дахь алтны орд 
газруудад геологи хайгуул хийхэд хамтран ажиллах 

тухай байгуулсан хэлэлцээр 

1983.04.20  
Берлин 

Төлбөр БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАГУ-ын Засгийн газрын 
хоорондын 1984 онд бараа харилцан нийлүүлэх ба 

төлбөрийн тухай протокол 

1983.09.09  
Лейпциг 

Мал эмнэлэг, хорио 
цээр 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАГУ-ын Засгийн газрын 
хооронд мал эмнэлгийн тухай хамтран ажиллах 

конвенц 

1984.04.05 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАГУ-ын Засгийн газар 
хоорондын 1985 онд бараа харилцан нийлүүлэх ба 

төлбөрийн тухай протокол 

1984.08.04 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАГУ-ын Засгийн газрын 
хоорондын 1986 онд бараа харилцан нийлүүлэх 

болон төлбөрийн тухай протокол 

1985.12.03  
Берлин 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

БНМАУ, БНАГУ-ын хооронд соёл, шинжлэх ухааны 
талаар 1986-1990 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөө 

1985.12.27 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАГУ-ын Засгийн газрын 
хоорондын 1986-1990 онд бараа харилцан нийлүүлэх 

болон төлбөрийн тухай хэлэлцээр 

1986.01.24  
Берлин 
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Зээл, тусламж БНМАУ-д төмс хүнсний ногооны агуулахуудыг барьж 
байгуулахад техникийн туслалцаа үзүүлэхэд 

зориулан БНАГУ-аас 1986-1990 онд зээл олгох тухай 
БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАГУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

1986.02.02  
Берлин 

Буцалтгүй 
тусламж 

БНМАУ-ын ХАА-г цаашид 1986-1990 онд хөгжүүлэхэд 
БНАГУ-аас эдийн засгийн буцалтгүй тусламж үзүүлэх 
тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАГУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

1986.02.02  
Берлин 

Зээл, тусламж БНМАУ-ын гоёлын зүйлийн үйлдвэрийн салбарыг 
цаашид 1986-1990 онд хөгжүүлэхэд БНАГУ-аас 

эдийн засгийн тусламж үзүүлэх тухай БНМАУ-ын 
Засгийн газар, БНАГУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

1986.02.02  
Берлин 

Зээл, тусламж Улаанбаатар хотын Вильгельм Пикийн нэрэмжит 
хивсний үйлдвэрт шинэчлэлт хийхэд БНАГУ-аас 

1986-1990 онд зээл олгох тухай БНМАУ-ын Засгийн 
газар, БНАГУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

1986.02.02  
Берлин 

Зээл, тусламж Улаанбаатар хотын мах консервын комбинатын 
зарим цехэд шинэчлэлт хийхэд БНАГУ-аас 1986-

1990 онд зээл олгох тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, 
БНАГУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1986.02.02  
Берлин 

Зээл, тусламж БНМАУ, БНАГУ-ын Засгийн газрын хооронд 
1986.02.20-ны өдөр байгуулсан хэлэлцээрүүдийн 
нөхцөлийг баталсан тухай солилцсон захидлууд 

1986.02.02  
Берлин 

Соёл /дангаар/ БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАГУ-ын Засгийн газрын 
хооронд соёлын талаар хамтран ажиллах хэлэлцээр 

1986.06.12 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАГУ-ын Засгийн газрын 
хоорондын 1987 онд бараа харилцан нийлүүлэх ба 

төлбөрийн тухай протокол 

1986.07.21 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ, БНАГУ-ын хоорондын 1987 оны эдийн 
засгийн хамтын ажиллагааны объектуудын харилцан 

хүлээх үүргийн хэмжээ, хугацааны тухай протокол 

1986.07.21 
Улаанбаатар 

Геологийн салбарт БНМАУ-ын Бороогийн район дахь алтны орд 
газруудад геологи хайгуулын ажил хийхэд хамтран 
ажиллах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАГУ-ын 

Засгийн газар хоорондын 1983.04.20-ны өдрийн 
хэлэлцээрт хамааруулан гаргасан протокол 

1986.09.20 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

БНМАУ, БНАГУ-ын эдийн засаг, шинжлэх ухаан-
техникийн хамтын ажиллагааг 2000 он хүртэл 

хөгжүүлэх урт хугацааны программ 

1986.10.28 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ, БНАГУ-ын хоорондын 1988 оны эдийн 
засгийн хамтын ажиллагааны объектуудын харилцан 

хүлээх үүргийн хэмжээ, хугацааны тухай протокол 

1987.07.16  
Берлин 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАГУ-ын Засгийн газар 
хоорондын 1988 онд бараа харилцан нийлүүлэх ба 

төлбөрийн тухай протокол 

1987.07.24  
Берлин 

Соёл /дангаар/ БНМАУ-ын Засгийн газар, ХБНГУ-ын Засгийн газрын 
хоорондын соёлын солилцооны программ 

1988.07.06 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАГУ-ын Засгийн газрын 
хоорондын 1989 онд бараа харилцан нийлүүлэх ба 

төлбөрийн тухай протокол 

1988.07.21 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ, БНАГУ-ын хоорондын 1989 оны эдийн 
засгийн хамтын ажиллагааны объектуудын харилцан 

хүлээх үүргийн хэмжээ, хугацааны тухай протокол 

1988.07. 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАГУ-ын Засгийн газрын 
хоорондын 1990 онд бараа харилцан нийлүүлэх ба 

төлбөрийн тухай протокол 

1989.07.26  
Берлин 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ, БНАГУ-ын хоорондын 1990 оны эдийн 
засгийн хамтын ажиллагааны объектуудын харилцан 

1989.07.26  
Берлин 
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хүлээх үүргийн хэмжээ, хугацааны тухай протокол 
Гаалийн харилцаа БНМАУ, БНАГУ-ын бусад оронд ажиллаж, зорчиж 

байгаа иргэдэд гаалийн хөнгөлөлт үзүүлэх тухай 
хэлэлцээр 

1989.09.15  
Берлин 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

Санхүүгийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, ХБНГУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

1992.08.19 
Улаанбаатар 

Зээл, тусламж ХБНГУ-ын “KfW” байгууллага, Монгол улсын хооронд 
байгуулсан 10 сая ДМ-ийн зээл хэлэлцээр 

1993.01.19 
Франкфурт 

Зээл, тусламж ХБНГУ-ын “KfW” байгууллага, Монгол улсын 
хоорондын 2,0 сая ДМ-ийн зээл олгох тухай 

хэлэлцээр 

1993.03.11 
Франкфурт 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Санхүүгийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, ХБНГУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

1993.06.07 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Санхүүгийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, ХБНГУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

1993.08.16 
Улаанбаатар 

Зээл, тусламж ХБНГУ-ын “KfW” байгууллага, Монгол Улсын 
хоорондын 9,6 сая ДМ-ийн зээл ба санхүүгийн 

хэлэлцээр 

1993.09.13 
Франкфурт 

Зээл, тусламж ХБНГУ-ын “KfW” байгууллага, Монгол Улсын хооронд 
байгуулсан зээлийн хэлэлцээр 

1994.04.20  
Бонн 

Давхар татвар Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж 
оногдуулахгүй байх тухай Монгол Улс, ХБНГУ 

хоорондын хэлэлцээр 

1994.08.22  
Бонн 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

1994 оны санхүүгийн хамтын ажиллагааны тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, ХБНГУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

1994.11.16 
Улаанбаатар 

Зээл, тусламж ХБНГУ-ын “KfW” байгууллага, Монгол Улсын 
харилцаа холбоо компанийн хооронд байгуулсан 10 

сая ДМ-ийн зээл ба төслийн хэлэлцээр 

1994.11.16 
Франкфурт 

Зээл, тусламж Холбооны зэвсэгт хүчний нөөцөөс буцалтгүй 
тусламжийн материал шилжүүлэх тухай Монгол 

Улсын Засгийн газар, ХБНГУ-ын БХЯ-ны хоорондын 
тохиролцоо 

1995.01.20  
Бонн 

Зээлийн хэлэлцээр, 
тусламж 

ХБНГУ-ын “KfW” байгууллага, Монгол Улсын хооронд 
байгуулсан 2.0 сая ДМ-ийн санхүүгийн хэлэлцээр 

1995.05.19 
Франкфурт 

Зээлийн хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улсын Засгийн газар, ХБНГУ-ын Мюнхень 
дэх Ханс Зайделийн сан /бие даасан байгууллага/-

гийн хооронд эрх зүйн болон засаг захиргааны 
салбарт дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, зөвлөгөө өгөх 

хамтын ажиллагааны хэлэлцээр 

1995.06.13 
Улаанбаатар 

Зээлийн хэлэлцээр, 
тусламж 

Санхүүгийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, ХБНГУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

1995.06.27 
Улаанбаатар 

Зээлийн хэлэлцээр, 
тусламж 

ХБНГУ-ын БХЯ, Монгол Улсын Засгийн газарт 
Зэвсэгт хүчний болон УААА-н бусад салбарын 

хүмүүнлэг хэрэгцээнд зориулж буцалтгүй тусламж 
үзүүлсэн тухай меморандум 

1995.06.30  
Бонн 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Шилжих рублиэр гүйцэтгэж байсан тооцоог дуусгавар 
болгох ХБНГУ-д төлөх шилжих рублийн өрийг 

чөлөөтэй хөрвөх валютаар үнэлэн тооцох ба төлж 
барагдуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
ХБНГУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1995.07.03  
Бонн 

Зээлийн хэлэлцээр, 
тусламж 

ХБНГУ-ын “KfW” байгууллага, Монгол улсын 
харилцаа холбоо компанийн хооронд байгуулсан 1,5 

сая ДМ-ийн санхүү, төслийн хэлэлцээр 

1995.07.06  
Бонн 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

Монгол Улс, ХБНГУ-ын харилцааны үндсийн тухай 
хамтарсан тунхаглал 

1995.09.19  
Бонн 
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Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

Монгол Улсын Засгийн газар, ХБНГУ-ын Засгийн 
газар хоорондын соёл, шинжлэх ухаан, боловсролын 

хамтын ажиллагааны протокол 

1995.09.19  
Бонн 

Зээл, тусламж ХБНГУ, ХБНГУ-ын байгууллага, Монгол Улс, Монгол 
банкны хооронд байгуулсан 10,8 сая дм-ийн зээл 

санхүүгийн хэлэлцээр 

1995.09.20  
Бонн 

Зээл, тусламж ХБНГУ-ын “KfW” байгууллага, Монгол Улсын төвийн 
эрчим хүчний системийн хооронд 5 сая ДМ-ийн зээл 

төслийн хэлэлцээр 

1995.09.20  
Бонн 

Зээл, тусламж ХБНГУ-ын “KfW” байгууллага, Монгол Улсын 
хоорондын 1,2 сая ДМ-ийн санхүүгийн хэлэлцээр 

1995.09.20  
Бонн 

Зээл, тусламж 1995 оны санхүүгийн хамтын ажиллагааны тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, ХБНГУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

1995.09.20  
Бонн 

Буцалтгүй 
тусламж 

Бундесверийн нөөцөөс буцалтгүй тусламж болгон 
эмнэлгийн багаж хэрэгсэл шилжүүлэх тухай Монгол 

Улсын Засгийн газар, ХБНГУ-ын БХЯ хоорондын 
тохиролцоо 

1995.12.15  
Бонн 

Зээл, тусламж 1996 оны санхүүгийн хамтын ажиллагааны тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, ХБНГУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

1997.06.13 
Улаанбаатар 

Соёл /дангаар/ Монгол Улсын Засгийн газар, ХБНГУ-ын Засгийн 
газар хоорондын соёлын хамтын ажиллагааны тухай 

хэлэлцээр 

1997.09.16 
Бонн 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

1997 оны санхүүгийн хамтын ажиллагааны тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, ХБНГУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

1997.11.03 
Улаанбаатар 

Агаарын харилцаа Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, ХБНГУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

1998.05.29  
Бонн 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

Германы техникийн хамтын ажиллагааны нийгэмлэг 
/ТАХН/-ийн орон нутгийн товчоо байгуулах талаар 

солилцсон захидал 

1998.09.21 
Улаанбаатар 

Зээл, тусламж Монгол-Германы сургууль байгуулах тухай 
хамтарсан мэдэгдэл 

1998.09.21 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Санхүүгийн 1998/99 оны хамтын ажиллагааны тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, ХБНГУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

1998.09.21 
Улаанбаатар 

Зээл, тусламж Монгол Улсын Засгийн газар, ХБНГУ-ын Хайнс 
Зайделийн сангийн хооронд эрх зүйн болон засаг 
захиргааны салбарт дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх, 

зөвлөгөө өгөх хамтын ажиллагааг цаашид 
үргэлжлүүлэх тухай хэлэлцээр 

1998.09.21 
Улаанбаатар 

Зээл, тусламж ХБНГУ-ын “KfW” банк, Монгол Улсын Засгийн газар 
хоорондын санхүүгийн хэлэлцээр 

1998.09.21 
Улаанбаатар 

Ажиллах хүч 
солилцох 

Германы хөгжлийн албаны мэргэжилтнүүдийг 
ажиллуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

ХБНГУ-ын Засгийн газар хоорондын ерөнхий 
хэлэлцээр 

1999.09.17 
Улаанбаатар 

ЭСЯ-ны байр Улаанбаатар дахь ХБНГУ-ын ЭСЯ-ны эзэмшиж 
байгаа байрыг худалдах, худалдан авах болон 

газрыг түрээслүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, ХБНГУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

2000.10.18 
Улаанбаатар 

ДТГ байгуулах, 
газар олгох 

Монгол Улсад суугаа ХБНГУ-ын ЭСЯ-нд газар 
түрээслэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

ХБНГУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2000.10.18 
Улаанбаатар 

ДТГ байгуулах, 
газар олгох 

Улаанбаатар дахь ХБНГУ-ын ЭСЯ-ны эзэмшиж 
байгаа байрыг худалдах, худалдан авах болон 

газрыг түрээслүүлэх тухай Монгол Улсын Зсгийн 
газар, ХБНГУ-ын Засгийн газар хоорондын 

2000.10.18 
Улаанбаатар 
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хэлэлцээрүүдийн нэмэлт хэлэлцээр 

Эрчим хүч, ашигт 
малтмал 

Монгол Улсын Засгийн газар, ХБНГУ-ын Сэргээн 
босголтын банк хоорондын эрчим хүчний салбарын 
нэгдүгээр хөтөлбөрийн нэмэлт зээлийн хэлэлцээр

2004.03.03 
Франкфурт 

Зээл, тусламж Санхүүгийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, ХБНГУ-ын Засгийн газар 

хоорондын 2004 оны хэлэлцээр 

2005.06.16 
Улаанбаатар 

Нийгмийн 
хамгаалал 

Дипломат болон консулын төлөөлөгчийн газрын 
ажилтнуудын гэр бүлийн гишүүдийн хөдөлмөр 

эрхлэлтийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
ХБНГУ-ын засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2007.10.17  
Берлин 

Зээл, тусламж Монгол Улсын Засгийн газар, Германы Сэргээн 
босголт, зээлийн банк /КФВ/ хоорондын зээлийн 

хэлэлцээр 

2010.05.18 

Ашигт малтмал, 
эрчим хүч 

Ашигт малтмал, аж үйлдвэр болон технологийн 
салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын 

Засгийн газар, ХБНГУ-ын Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр 

2011.10.13 
Улаанбаатар 

Батлан хамгаалах Батлан хамгаалах салбарт хамтран ажиллах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, ХБНГУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

2011.12.07  
Берлин 

Зээл, тусламж Монгол Улсын Засгийн газар, ХБНГУ-ын Франкфурт 
ам Майн банк хооронд 4 дулааны цахилгаан станц 

дээр хэрэгжүүлэх “Үр ашигтай эрчим хүч 2 хөтөлбөр”-
ийг хэрэгжүүлэх 8,5 сая еврогийн зээлийн хэлэлцээр 

2012.01.20 

Зээл, тусламж Монгол Улсын Засгийн газар, ХБНГУ-ын Франкфурт 
ам Майн банк хооронд 2010 оны 5-р сарын 18-ны 

өдрийн Зээлийн хэлэлцээрийн 2010 оны 12-р сарын 
27-ны өдрийн нэмэлт өөрчлөлтийн 4,5 сая еврогийн 

2-р нэмэлт зээлийн гэрээ /Улаанбаатар хотын 
хүнсний хангамжийг сайжруулах Бүс нутгийн авто 

замын сүлжээг хөгжүүлэх төсөл/ 

2012.01.23 

Зээл, тусламж Санхүүгийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, ХБНГУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

2012.03.20 
Улаанбаатар 

Виз Цахим /биометрийн/ дипломат паспорт эзэмшигчийг 
виз авах шаардлагаас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, ХБНГУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

2013.05.08 
Улаанбаатар 

Виз ХБНГУ-ын иргэд 30 хүртэлх хоногийн хугацаанд 
Монгол Улсад визгүй зорчихыг зөвшөөрсөн 

шийдвэрийг дангаараа гаргасныг мэдэгдэх ноот 
бичиг 

2013.09.01 

Зээл, тусламж Санхүүгийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, ХБНГУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээрийн хүрээнд “Эрчим хүчний үр 
ашиг-1” төсөлд нэмэлт санхүүжилт олгох тухай 

Засгийн газар хоорондын ноот бичиг  

2016.01.18 

Техник Монгол Улсын Засгийн газар, ХБНГУ-ын Засгийн 
газар хооронд  техникийн хамтын ажиллагааны тухай 

2014-2015 оны тохиролцоо байгуулах тухай ноот 
бичиг 

2016.02.25 

Техник Монгол Улсын Засгийн газар, ХБНГУ-ын Засгийн 
газар хоорондын техникийн хамтын ажиллагааны 
тухай 2016 оны тохиролцоо байгуулах тухай ноот 

бичиг 

2017.04.23 
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 “Монгол-Германы хамтарсан Ашигт малтмал, 
технологийн их сургууль” төслийн санхүүгийн хамтын 

ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар 
ХБНГУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

   2019.06.26 *  

 
ДАНИЙН ВАНТ УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо

Хөрөнгө оруулалт Хөрөнгө оруулалтыг хөхүүлэн дэмжих, харилцан 
хамгаалах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
Данийн Вант Улсын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

1995.03.13 
Копенгаген 

Эрчим хүч, ашигт 
малтмал 

“Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн системийг 
сайжруулах” төслийг хэрэгжүүлэх Монгол Улсын 
Засгийн газар, Данийн Вант Улсын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

1996.12.26 
Улаанбаатар 

Агаарын харилцаа Агаарын харилцааны тухай  
Монгол Улсын Засгийн газар, Данийн Вант Улсын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1997.06.19 
Бээжин 

 
АРАБЫН БҮГД НАЙРАМДАХ ЕГИПЕТ УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо

Төлбөр БНМАУ-ын Засгийн газар ба АБНЕУ-ын Засгийн 
газрын хоорондын төлбөрийн тухай хэлэлцээр 

1957.012.19 
Улаанбаатар 

Визгүй зорчих БНМАУ-ын Засгийн газар, АБНЕУ-ын Засгийн газрын 
хооронд байгуулсан худалдааны тухай хэлэлцээр 

1957.012.19 
Улаанбаатар 

Соёл /дангаар/ БНМАУ, АБНЕУ-ын хооронд соёлын талаар хамтран 
ажиллах тухай хэлэлцээр 

1969.04.20  
Каир 

Соёл /дангаар/ БНМАУ, АБНЕУ-ын хооронд 1984-1985-1986 онд 
соёлын талаар хамтран ажиллах программ 

1984.06.28  
Каир 

Соёл /дангаар/ Монгол Улсын Засгийн газар, АБНЕУ-ын Засгийн 
газар хоорондын соёлын хамтын ажиллагааны 

хөтөлбөр 

1996.03.05  
Каир 

Агаарын харилцаа Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, АБНЕУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

2004.04.27  
Каир 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, АБНЕУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

2004.04.27  
Каир 

Хөрөнгө оруулалт Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан 
хамгаалах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
АБНЕУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2004.04.27  
Каир 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

Соёл, шинжлэх ухаан, технологийн салбарт хамтран 
ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, АБНЕУ-

ын Засгийн газар хоорондын хөтөлбөр 

2004.04.27  
Каир 

Мал эмнэлэг, хорио 
цээр 

Монгол Улсын Засгийн газар, АБНЕУ-ын Засгийн 
газар хооронд Мал эмнэлэг, хорио цээрийн салбарт 

хамтран ажиллах тухай Харилцан ойлголцлын 
санамж бичиг 

2006.05.  
Каир 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

Монгол Улсын Засгийн газар, АБНЕУ-ын Засгийн 
газар хооронд 2007-2009 онд соёл, шинжлэх ухаан, 

технологийн салбарт хамтран ажиллах тухай 
хөтөлбөр

2007.03.29 
Улаанбаатар 

 
ИЗРАИЛЬ УЛС 

 

 

                                                            
* 2019.12.13‐нд хүчин төгөлдөр болсон. 



19 
 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо
Визгүй зорчих Дипломат, албан болон үндэсний энгийн гадаад 

паспорт бүхий иргэдийг визээс чөлөөлөх тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, Израйль Улсын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1996.03.12 
Иерусалим 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

Монгол Улсын Засгийн газар, Израиль Улсын 
Засгийн газар хоорондын хамтын ажиллагааны 

тухай ерөнхий хэлэлцээр 

1996.03.12 
Иерусалим 

Хөрөнгө оруулалт Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан 
хамгаалах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

Израиль Улсын Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр 

2003.11.25  
Хешван 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
техник, соёл 

Монгол Улсын Засгийн газар, Израиль Улсын 
Засгийн газар хооронд соёл, шинжлэх ухааны 

салбарт 2008-2010 онд хамтран ажиллах тухай 
хөтөлбөр 

2008.05.13  
Ирусалим 

Аялал жуулчлал Аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, Израиль Улсын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2009.09.08 
Иерусалим 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
техник, соёл 

Боловсролын салбарт хамтран ажиллах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, Израиль Улсын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2012.07.23 
Улаанбаатар 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ ИСЛАНД УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо
Агаарын харилцаа Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн 

газар, Исланд Улсын Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр 

2007.03.28 
Улаанбаатар 

 
ИСПАНИЙН ВАНТ УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо
Зээл, тусламж Монгол Улсын Засгийн газар, Испанийн Вант Улсын 

Инситуто де Кредито Оффисиалын хоорондын 
“Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийн 

тоног төхөөрөмжийг сайжруулах төсөл”-ийн зээлийн 
гэрээнд холбогдох баримт 

2006.04.28 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

Монгол Улсын Засгийн газар, Испанийн Вант Улсын 
Засгийн газар хооронд боловсрол, соёл, шинжлэх 
ухааны салбарт 2007-2009 онд хамтран ажиллах 

тухай анхдугаар хөтөлбөр 

2007.03.20 
Мадрид 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ ИНДОНЕЗ УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо
Эдийн засаг, 

техникийн хамтын 
ажиллагаа 

Эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНИндонезУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1994.05.06  
Жакарта 

Давхар татвар Орлогын татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, 
татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан 
сэргийлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНИндонезУ-ын Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр 

1996.07.02 
Улаанбаатар 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

Монгол Улс, БНИндонезиУ-ын хоорондын харилцаа 
хамтын ажиллагааны тухай хамтарсан мэдэгдэл 

1997.03.04  
Жакарта 

Хөрөнгө оруулалт Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, хамгаалах 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНИндонезУ-

ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1997.03.04  
Жакарта 

Ургамал Ургамал, хорио цээрийн салбарт хамтран ажиллах 2002.10.07  
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хамгаалал, хорио 
цээр 

тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНИндонезУ-
ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

Жакарта 

Визгүй зорчих Дипломат болон албан паспорттай иргэдийг визээс 
харилцан чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, БНИндонезУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

2002.10.07  
Жакарта 

Мал эмнэлэг, хорио 
цээр 

Мал эмнэлэгийн салбарт хамтран ажиллах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНИндонезУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2002.10.07  
Жакарта 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНИндонезУ-ын 
Засгийн газар хооронд хоёр талын хамтын 

ажиллагааны хороо байгуулах тухай харилцан 
ойлголцлын санамж бичиг 

2003.06.21 
Улаанбаатар 

Виз Монгол Улсын иргэдийг Индонез Улсад 30 хүртэл 
хоног визгүй зорчуулах тухай ноот бичиг 

2016.03.27 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ ИТАЛИ УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо
Хөрөнгө оруулалт Хөрөнгө оруулалтыг харилцан хөхүүлэн дэмжих 

хамгаалах тухай Монгол Улсын Засгийн газар 
БНИталиУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1993.01.15  
Ром 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагаан тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНИталиУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1996.11.20  
Ром 

Соёл /дангаар/ Монгол Улсын Засгийн газар, БНИталиУ-ын 
Засгийн газар хоорондын соёлын хэлэлцээрийг 

2000-2003 онд хэрэгжүүлэх протокол 

2000.06.05  
Ром 

Давхар татвар Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж 
ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх 

явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, БНИталиУ-ын Засгийн газар 

хоорондын конвенц 

2003.09.11 
Улаанбаатар 

Визгүй зорчих Дипломат паспорт эзэмшигчдийг виз авах 
шаардлагаас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Итали Улсын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2014.07.14 
Ром 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын салбарт 
2017-2020 онд хамтран ажиллах тухай Монгол 

Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Итали Улсын 
Засгийн газар хоорондын хөтөлбөр 

2017.12.12 
Ром 

 
ЛАЛЫН БҮГД НАЙРАМДАХ ИРАН УЛС 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо
Соёл /дангаар/ БНМАУ-ын Засгийн  газар, ЛБНИранУ-ын Хааны 

Засгийн газар хоорондын соёлын хэлэлцээр 
1973.11.28  

Тегеран 
Боловсрол, 

шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, ЛБНИранУ-ын Хааны 
Засгийн газар хооронд эдийн засаг, худалдаа, 

шинжлэх ухаан техникийн талаар хамтран ажиллах 
тухай хэлэлцээр 

1976.07.12 
Улаанбаатар 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ ИРАК УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо
Соёл /дангаар/ БНМАУ, БНИракУ-ын хооронд байгуулсан соёлын 

хэлэлцээр 
1960.05.05  

Багдад 
Соёл /дангаар/ БНМАУ-ын Засгийн газар, БНИракУ-ын Засгийн 

газар хооронд соёлын салбарт хамтран ажиллах 
төлөвлөгөө 

1980.04.14 
Багдад 
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БҮГД НАЙРАМДАХ ЙЕМЕН УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо
Соёл /дангаар/ Соёлын талаар хамтран ажиллах тухай БНМАУ-ын 

Засгийн газар, БНАЙеменАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр 

1979.03.22  
Аден 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАЙеменАУ-ын 
Засгийн газар хоорондын 1985-1986 онд соёл, 

шинжлэх ухааны талаар хамтран ажиллах 
программ 

1984.09.17  
Аден 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ КАЗАХСТАН УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо
Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

Монгол Улс, БНКазУ-ын хооронд дипломат 
харилцаа тогтоох тухай протокол 

1992.01.22 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн 
газар хоорондын худалдаа, эдийн засгийн хамтын 

ажиллагааны тухай хэлэлцээр 

1992.10.27 
Улаанбаатар 

Төлбөр Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн 
газар хоорондын төлбөрийн хэлэлцээр 

1992.10.27 
Улаанбаатар 

Соёл /дангаар/ Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн 
газрын хооронд соёлын талаар хамтран ажиллах 

тухай хэлэлцээр 

1992.10.27 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн 
газар хоорондын 1993 оны худалдаа, эдийн засгийн 

хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээр 

1992.10.27 
Улаанбаатар 

Агаарын харилцаа Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

1992.10.27 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазакстанУ-

ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1992.10.27 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан-техник, 
соёлын хамтын ажиллагааны Монгол-Казахын 

Засгийн газар хоорондын комисс байгуулах болон 
түүний үүргийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1993.03.25  
Алмата 

Авто тээвэр Авто тээвэр олон улсын зорчигчид, ачаа тээвэрлэх 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1993.10.22 
Улаанбаатар 

Хил, хилийн дэглэм Дамжин өнгөрөх журмын тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

1993.10.22 
Улаанбаатар 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн 
газар хоорондын найрсаг харилцаа, хамтын 

ажиллагааны тухай гэрээ 

1993.10.22 
Улаанбаатар 

Нийгмийн 
хамгаалал 

Нийгэм хангамжийн салбарт хамтран ажиллах 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1993.10.22 
Улаанбаатар 

Ялтан шилжүүлэх Гэмт хэрэг үйлдэгсдийг эрүүгийн хариуцлагад 
татах, таслан шийдвэрлэх тогтоолыг биелүүлэхээр 
шилжүүлэн өгөх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын гэрээ 

1993.10.22 
Улаанбаатар 

Эрх зүйн 
туслалцаа 

Иргэний болон эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн 
туслалцаа үзүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн 

газар, БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын гэрээ 

1993.10.22 
Улаанбаатар 

Ажиллах хүч 
солилцох 

Монгол Улсын болон БНКазУ-ын иргэдийг 
хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллуулах асуудлаар 

1994.12.02  
Алмата 
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хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 
Визгүй зорчих Иргэд харилцан зорчих тухай Монгол Улсын 

Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр 

1994.12.02  
Алмата 

Иргэний харъяалал 
/хоёрдмол 
харъяаллыг 
арилгах/ 

Сайн дураараа шилжин суурьших болон 
хөдөлмөрийн гэрээгээр БНКазУ-д ирсэн хүмүүсийн 
иргэний харъяаллын асуудлыг зохицуулах тухай 

Монгол Улс, БНКазУ-ын хоорондын гэрээ 

1994.12.02 
 Алмата 

Хөрөнгө оруулалт Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан 
хамгаалах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1994.12.02  
Алмата 

Гаалийн харилцаа Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн 
газар хоорондын гаалийн салбарт хамтран 

ажиллах тухай хэлэлцээр 

1998.03.12  
Алмата 

Давхар татвар Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж 
ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх 

явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

1998.03.12  
Алмата 

Хөрөнгө оруулалт Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дамжих, харилцан 
хамгаалах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1998.03.12  
Алмата 

Байгаль орчин Байгаль орчныг хамгаалах салбарт хамтран 
ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНКазУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1998.03.12  
Алмата 

Ургамал 
хамгаалал, хорио 

цээр 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн 
газар хооронд ургамлын хорио цээрийн салбарт 

хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 

1998.03.12  
Алмата 

Мал эмнэлэг, хорио 
цээр 

Мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

1998.03.12  
Алмата 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

Монгол Улс, БНКазУ-ын найрсаг харилцаа, хамтын 
ажиллагааг цаашид хөгжүүлэх тухай хамтарсан 

тунхаглал 

1998.03.12  
Алмата 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, БНКазУ-ын 
Ерөнхийлөгч нарын хамтарсан мэдэгдэл 

1999.11.22 
Улаанбаатар 

Нийгмийн 
хамгаалал 

Үйлдвэрлэлийн осол, сүйрэл, байгалийн гамшгаас 
урьдчилан сэргийлэх болон тэдгээрийн үр дагаврыг 

арилгах салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, БНКазУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

2007.08.14  
Астана 

Ялтан шилжүүлэх Ялтан шилжүүлэх тухай Монгол Улс, Бүгд 
Найрамдах Казахстан Улс хоорондын гэрээ  

2018.03.29
 /2020.06.26-нд хүчин 

төгөлдөр болсон/ 

Эрх зүйн 
туслалцаа 

Иргэний болон эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн 
туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай Монгол Улс, 
Бүгд Найрамдах Казахстан Улс хоорондын 1993 
оны 10 дугаар сарын 22-ны өдрийн гэрээнд 
өөрчлөлт оруулах тухай протокол 

2019.10.10 
Нур-Султан 

Терроризмтэй 
тэмцэх 

Терроризмтой тэмцэх салбарт хамтран ажиллах 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд 
Найрамдах Казахстан Улсын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр 

2019.10.10* 
Нур-Султан 

 

  

                                                            
* Хүчин төгөлдөр болоогүй байгаа.  
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КАМБОЖИЙН ВАНТ УЛС
 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо
Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

БНМАУ, БНКамАУ-ын хоорондын найрамдал, 
хамтын ажиллагааны тухай гэрээ 

1981.12.11 
Улаанбаатар 

Соёл /дангаар/ БНМАУ-ын Засгийн газар, БНКамУ-ын Засгийн 
газрын хооронд соёлын талаар хамтран ажиллах 

тухай хэлэлцээр 

1981.12.11 
Улаанбаатар 

Зээлийн хэлэлцээр, 
тусламж 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНКамУ-ын Засгийн 
газрын хоорондын БНМАУ-аас БНКамУ-д буцалтгүй 

тусламж үзүүлэх тухай байгуулсан хэлэлцээр 

1982.04.23  
Пномпень 

Соёл /дангаар/ БНМАУ, БНКамУ-ын хооронд соёлын талаар 
хамтран ажиллах 1983-1985 оны төлөвлөгөө 

1983.04.29  
Пномпень 

Буцалтгүй 
тусламж 

БНМАУ-аас БНКамАУ-д 1982-1985 онд эдийн 
засгийн буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай БНМАУ-

ын Засгийн газар, БНКамАУ-ын Засгийн газар 
хооронд байгуулсан протокол 

1984.11.28  
Пномпень 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

БНМАУ, БНКамАУ-ын хооронд 1986-1990 онд соёл, 
шинжлэх ухааны талаар хамтран ажиллах 

төлөвлөгөө 

1986.05.09  
Ханой 

Визгүй зорчих Дипломат болон албан паспорттай иргэдийг визийн 
шаардлагаас харилцан чөлөөлөх тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, Камбожийн Вант Улсын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2012.08.27 
Пномпень 

 
КАНАД УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо
Худалдаа, эдийн 

засаг 
Монгол Улсын Засгийн газар, Канад Улсын Засгийн 

газар хоорондын худалдаа, арилжааны тухай 
хэлэлцээр 

1994.06.08  
Оттава 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

Монгол Улсын Засгийн газар, Канад Улсын Засгийн 
газар хооронд Монгол, Канадын хамтын ажиллагааг 

хөгжүүлэх талаар солилцох захидал 

1998.02.10 
Улаанбаатар 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

Монгол-Канадын хөгжлийн хамтын ажиллагааны 
тухай санамж бичиг 

1998.02.10 
Улаанбаатар 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

Найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагааны тухай 
тунхаглал 

1998.09.29  
Оттава 

Давхар татвар Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж 
ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх 

явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, Канад Улсын Засгийн газар 

хоорондын конвенц 

2002.05.27 
Улаанбаатар 

Ялтан шилжүүлэх Ялтан шилжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, Канад Улсын Засгийн газар хоорондын гэрээ

2004.10.20  
Оттава

Виз Канад Улсын иргэдийг 30 хүртэлх хоногийн 
хугацаанд Монгол Улсад визгүй зорчихыг 

зөвшөөрсөн шийдвэрийг Монгол Улсын Засгийн 
газраас тухай ноот бичиг 

2013.06.04 
Улаанбаатар 

Хөрөнгө оруулалт Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан 
хамгаалах тухай Монгол Улс, Канад Улс хоорондын 

хэлэлцээр 

2016.09.13 
Улаанбаатар 

Зээлийн хэлэлцээр, 
тусламж 

Хөгжлийн тусламжийн тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, Канад Улсын Засгийн газар хоорондын 

харилцан ойлголцлын санамж бичиг 

2016.09.08 
Улаанбаатар 

 
КАТАР УЛС 
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Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо
Боловсрол, 

шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Эдийн засаг, худалдаа, техникийн хамтын 
ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
Катар Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2007.11.29  
Доха 

Хөрөнгө оруулалт Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан 
хамгаалах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

Катар Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2007.11.29  
Доха 

Мал эмнэлэг, хорио 
цээр 

Монгол Улсын Засгийн газар, Катар Улсын Засгийн 
газар хооронд мал эмнэлэг, хорио цээрийн салбарт 

хамтран ажиллах тухай Харилцан ойлголцлын 
санамж бичиг

2007.11.29 
 Доха 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ КИРГИЗ УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо
Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

БНМАУ, ЗСБНКырУ-ын хоорондын найрамдалт 
шууд харилцааны шугамаар 1987-1990 онд 

хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 

1986.11.17 
Улаанбаатар 

Соёл /дангаар/ Монгол Улсын Засгийн газар, БНКырУ-ын Засгийн 
газар хооронд Соёлын талаар хамтран ажиллах 

тухай хэлэлцээр 

1993.03.29  
Бишкек 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

Монгол Улс,  БНКирУ-ын хоорондын  найрсаг 
харилцаа, хамтын ажиллагааны тухай гэрээ 

1993.07.10 
Улаанбаатар 

Ажиллах хүч 
солилцох 

Монгол болон Киргиз иргэдийг аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудад ажиллуулахаар харилцан илгээх, 

хүлээн авах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
БНКирУ-ын  Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1993.07.10 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Худалдаа, эдийн засгийн  хамтын ажиллагааны 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНКирУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1993.07.10 
Улаанбаатар 

Төлбөр Монгол Улсын Засгийн газар, БНКирУ-ын  Засгийн 
газар хоорондын төлбөрийн хэлэлцээр 

1993.07.10 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техник, 
соёлын  хамтын ажиллагааны Монгол, Киргизийн 
Засгийн газар хоорондын комисс байгуулах болон 
түүний үүргийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНКирУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1993.07.10 
Улаанбаатар 

Байгаль орчин Байгаль орчныг хамгаалах салбарт хамтран 
ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНКирУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1993.07.10 
Улаанбаатар 

Давхар татвар Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж 
ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх 

явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, БНКирУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

1999.12.04 
Бишкек 

Визгүй зорчих Иргэд харилцан зорчих нөхцөлийн тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, БНКирУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

1999.12.04  
Бишкек 

Эрх зүйн 
туслалцаа 

Монгол  Улс, БНКирУ-ын  хооронд эрүүгийн хэргийн 
талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай 

гэрээ 

1999.12.04  
Бишкек 

Агаарын харилцаа Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, БНКирУ-ын  Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

1999.12.04  
Бишкек 

Хөрөнгө оруулалт Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан 
хамгаалах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНКирУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1999.12.04  
Бишкек 

Давхар татвар Орлогын татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, 
татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан 

1999.12.04  
Бишкек 
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сэргийлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
БНКиргизУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

Монгол–Киргизийн хамтарсан тунхаглал 2002.07.19 
Улаанбаатар 

Аялал жуулчлал Аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНКирУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

2004.03.01  
Бишкек 

/2020.01.23-нд хүчин 
төгөлдөр болсон/ 

Авто тээвэр Олон улсын авто тээврийн харилцааны тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНКирУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр

2004.03.01  
Бишкек 

Гаалийн харилцаа Гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, БНКирУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

2004.03.01  
Бишкек 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Худалдаа-эдийн засаг, шинжлэх ухаан-техник, 
соёлын хамтын ажиллагааны тухай Монгол-
Киргизийн Засгийн газар хоорондын комисс 

байгуулах тухай болон түүнийг үүргийн тухай 1993 
оны 7 дугаар сарын 10-ны өдрийн Монгол Улсын 

Засгийн газар, БНКирУ-ын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 

тухай протокол 

2012 

 Цэргийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар болон Бүгд Найрамдах Киргиз 
Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2019.06.12* 
 

 Терроризмтой тэмцэх салбарт хамтран ажиллах 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд 
Найрамдах Киргиз Улсын Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр 

2019.06.12† 
 

 Эрүүл мэнд, эм зүйн салбарт хамтран ажиллах 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд 
Найрамдах Киргиз Улсын Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр 

2019.10.29‡ 
 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ КИПР УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо

Боловсрол, соёл, 
шинжлэх ухаан, 
технологи 

БНМАУ, БНКипрУ-ын хооронд соёл, шинжлэх 
ухаан, боловсролын салбарт хамтран ажиллах 

тухай хэлэлцээр 

1984.03.20 
Улаанбаатар 

Визгүй зорчих Дипломат болон албан паспорт эзэмшигчдийг 
визийн шаардлагаас харилцан чөлөөлөх тухай 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНКипрУ-ын Засгийн 
газар хоорондын хэлэлцээр 

2011.03.30  
Никоса 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ КОЛУМБИ УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо
Визгүй зорчих Дипломат болон албан паспорт эзэмшигчдийг 

визийн шаардлагаас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Колумби Улсын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2013.09.23 
Нью-Йорк 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ КУБА УЛС 

 

                                                            
* *хүчин төгөлдөр болоогүй байгаа 
† *хүчин төгөлдөр болоогүй байгаа 
‡ Хүчин төгөлдөр болоогүй байгаа. 
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Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо
Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

БНМАУ, БНКубаУ-ын хооронд дипломат харьцаа 
тогтоох тухай хэлэлцээр 

1960.12.07 
Улаанбаатар 

Соёл /дангаар/ БНМАУ-ын Засгийн газар ба БНКубаУ-ын Хувьсгалт 
Засгийн газрын хооронд байгуулсан соёлын 

хэлэлцээр 

1960.12.07 
Улаанбаатар 

Худалдаа БНМАУ ба БНКубаУ-ын хооронд байгуулсан 
худалдааны хэлэлцээр 

1960.12.07 
Улаанбаатар 

Төлбөр БНМАУ ба БНКубаУ-ын хооронд байгуулсан 
төлбөрийн тухай хэлэлцээр 

1960.12.07 
Улаанбаатар 

Консул харилцаа БНМАУ ба БНКубаУ-ын хооронд байгуулсан 
консулын конвенц 

1968.05.29  
Гавана 

Шуудан, цахилгаан 
холбоо 

БНМАУ, БНКубаУ-ын хооронд шуудан, цахилгаан 
холбоо тогтоох тухай хэлэлцээр 

1970.11.27 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ, БНКубаУ-ын хоорондын худалдааны 
хэлэлцээр

1975.02.10 
Улаанбаатар

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНКубаУ-ын Засгийн 
газрын хооронд соёл, шинжлэх ухаан, боловсролын 

талаар хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 

1975.10.17 
Улаанбаатар 

Геологийн салбарт БНМАУ-ын Засгийн газар, БНКубаУ-ын Засгийн 
газрын хооронд геологийн салбарт хамтран 

ажиллах тухай хэлэлцээр 

1981.05.14  
Гавана 

ДТГ байгуулах, 
газар олгох 

БНМАУ, БНКубаУ-аас тус тусын оронд суугаа ЭСЯ-
дын байр, орон сууцаар хангах үндсэн нөхцлийн 

тухай протокол 

1981.08.18 
Улаанбаатар 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

БНМАУ, БНКубаУ-ын хоорондын найрамдал, 
хамтын ажиллагааны тухай гэрээ 

1984.11.02  
Гавана 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Эдийн засаг, шинжлэх ухаан-техникийн хамтын 
ажиллагааны Монгол-Кубын Засгийн газар 

хоорондын комисс байгуулах тухай БНМАУ-ын 
Засгийн газар, БНКУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

1986.04.03  
Гавана 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНКубаУ-ын Засгийн 
газрын хоорондын 1988 онд бараа харилцан 
нийлүүлэх болон төлбөрийн тухай протокол 

1987.09.29 
Улаанбаатар 

Эрх зүйн 
туслалцаа 

БНМАУ, БНКубаУ-ын хооронд иргэн гэр бүл, 
эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа 

үзүүлэх тухай гэрээ 

1989.08.16 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНКубаУ-ын Засгийн 
газар хоорондын 1990 онд бараа харилцан 
нийлүүлэх болон төлбөрийн тухай протокол 

1990.10.25 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНКУ-ын Засгийн 
газар хоорондын эдийн засаг, шинжлэх ухаан-

техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр 

1999.03.26 
Улаанбаатар 

Хөрөнгө оруулалт Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан 
хамгаалах утхай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНКубаУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1999.03.26 
Улаанбаатар 

Зохион 
байгуулалттай 
гэмт хэрэг, 

терроризмтэй 
тэмцэх 

Хар тамхины олон улсын хууль бус эргэлттэй 
тэмцэх талаар хамтран ажиллах тухай Монгол 

Улсын Засгийн газар, БНКубаУ-ын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр 

2001.04.19  
Гавана 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

Соёл, шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт 
хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, БНКубаУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

2001.04.19  
Гавана 



27 
 

 

Визгүй зорчих Иргэд харилцан зорчих нөхцөлийн тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, БНКубаУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

2001.10.08 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНКубаУ-ын Засгийн 
газар хоорондын худалдааны хэлэлцээр 

2001.11.09  
Гавана 

Боловсрол Дээд боловсролын гэрчилгээ, диплом, эрдмийн 
цол, зэргийн бусад гэрчилгээг харилцан хүлээн 
зөвшөөрөх тухай Монгол Улсын Засгийн газар 

болон Бүгд Найрамдах Куба Улсын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр 

2017.05.30 
Улаанбаатар 

 
КУВЕЙТ УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо
Боловсрол, 

шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, Кувейт Улсын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1995.10.17 
Улаанбаатар 

Зээл, тусламж Дархан-Эрдэнэтийн чиглэлд авто зам барих 
төслийг хэрэгжүүлэхээр Монгол Улс, Арабын эдийн 

засгийн хөгжлийн Кувейтийн сангийн хооронд 
байгуулах зээлийн гэрээ 

1996.11.27 
Улаанбаатар 

Хөрөнгө оруулалт Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан 
хамгаалах тухай  Монгол Улсын Засгийн газар, 

Кувейт Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1998.03.14 
 Эль Кувейт 

Давхар татвар Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж 
ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх 

явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, Кувейт Улсын Засгийн газар 

хоорондын  хэлэлцээр 

1998.03.14  
Эль Кувейт 

Зээл, тусламж Эрдэнэт-Булган-Уньт чиглэлийн авто замын 
төслийг хэрэгжүүлэхээр Монгол Улс, Арабын эдийн 

засгийн хөгжлийн Кувейтийн сангийн хооронд 
байгуулах зээлийн гэрээ №655 

2003.01.07 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, Кувейт Улсын 
Засгийн газар хоорондын худалдааны хэлэлцээр 

2007.07.30 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

Монгол Улсын Засгийн газар, Кувейт Улсын 
Засгийн газар хооронд боловсрол, харилцаа 

холбоо, соёл, шинжлэх ухаан, технологийн салбарт 
хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 

2007.07.30 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

Монгол Улсын Засгийн газар, Кувейт Улсын 
Засгийн газрын хоорондын соёл, мэдээлэл, 

боловсрол болон шинжлэх ухааны салбарын 2008-
2010 оны хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр 

2007.11.28  
Кувейт 

Байгаль орчин Хүрээлэн буй орчныг хамгаалах салбарт хамтран 
ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Кувейт 

Улсын Засгийн газар хоорондын санамж бичиг 

2007.11.28  
Эль Кувейт 

Зээлийн хэлэлцээр, 
тусламж 

Уньт Мөрөн чиглэлд Уньт-Тариалангийн авто 
замын төслийг хэрэгжүүлэхэд Монгол Улс, Арабын 

эдийн засгийн хөгжлийн Кувейтийн сангийн 
хооронд байгуулах зээлийн гэрээ 

2010.03.08 
Улаанбаатар 

ДТГ ДТГ байгуулахад газар харилцан олгох тухай 
Монгол Улсын ГХЯ, Кувейт Улсын ГХЯ хоорондын 

харилцан ойлголцлын санамж бичиг 

2010.04.12  
Эль Кувейт 

Зээлийн хэлэлцээр, 
тусламж 

Кувейт Улсын Засгийн газраас олгож буй буцалтгүй 
тусламжийн санхүүжилтээр баригдах Парламентын 
шинэ ордны төслийн Монгол Улсын Засгийн газар, 

Арабын эдийн засгийн хөгжлийн Кувейтын сан 
хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг 

 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

Монгол Улсын Засгийн газар, Кувейт Улсын 
Засгийн газар хоорондын соёл, мэдээлэл, 

боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын 2011-2013 

2011.01.04  
Эль Кувейт 
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оны хамтын ажиллагааны хөтөлбөр 

Мал эмнэлэг, хорио 
цээр 

Мал эмнэлэг, хорио цээрийн салбарт хамтран 
ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Кувейт 

Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2011.01.04  
Эль Кувейт 

Виз Дипломат болон албан паспорт эзэмшигчдийг 
визийн шаардлагаас харилцан чөлөөлөх тухай 

Монгол Улсын Засгийн газар, Кувейт Улсын 
Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2013.04.16 
Эль Кувейт 

Зээл, тусламж Кувейт Улсаас Монгол Улсад буцалтгүй тусламж 
олгох тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Арабын 
эдийн засгийн хөгжлийн Кувейтийн сан хоорондын 

хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 
хэлэлцээр 

2017.05.23 
Эль Кувейт 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ АРДЧИЛСАН ЛАОС АРД УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо
Визгүй зорчих Визгүй зорчих журмын тухай БНМАУ-ын Засгийн 

газар, БНАЛАУ-ын Засгийн газрын хоорондын 
хэлэлцээр, түүнд өөрчлөлт оруулах талаар 

харилцсан солилцсон ноот бичиг 

1978.06.08 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг, төлбөр 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАЛАУ-ын Засгийн 
газрын хоорондын Худалдаа, төлбөрийн тухай 

хэлэлцээр 

1979.12.08  
Вьентьян 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАЛАУ-ын Засгийн 
газрын хооронд Эдийн засаг, шинжлэх ухаан-

техникийн талаар хамтран ажиллах Монгол-Лаосын 
Засгийн газар хоорондын комисс байгуулах тухай 

хэлэлцээр 

1979.12.08  
Вьентьян 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАЛАУ-ын Засгийн 
газрын хооронд дунд, дээд боловсрол болон 

эрдмийн зэрэг, цол олгосон гэрчилгээ, үнэмлэх, 
диплом адил тэнцүү чанартайг хүлээн зөвшөөрөх 

тухай протокол 

1981.12.14 
 Вьентьян 

боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Эдийн засаг, шинжлэх ухаан-техникийн талаар 
хамтран ажиллах Монгол-Лаосын Засгийн газар 
хоорондын комиссын гуравдугаар хуралдааны 

протокол 

1982.04.02 
 Вьентьян 

Зээлийн хэлэлцээр, 
тусламж 

БНМАУ-ын буцалтгүй тусламжийн барааг БНАЛАУ-
д хүлээлгэн өгсөн ба хүлээн авсан тухай акт №2 

1982.10.28  
Вьентан 

Худалдаа БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАЛАУ-ын Засгийн 
газар хоорондын БНМАУ-аас БНАЛАУ-д бараа 

олгох тухай байгуулсан хэлэлцээр 

1983.04.09  
Вьентьян 

Консул харилцаа БНМАУ, БНАЛАУ хоорондын консулын конвенц 1983.05.31 
Улаанбаатар 

Буцалтгүй 
тусламж 

БНМАУ-ын буцалтгүй тусламжийн барааг 1983 онд 
БНАЛАУ-д хүлээлгэн өгсөн ба хүлээн авсан тухай 

акт №3

1983.07.22  
Вьентан 

Шуудан, цахилгаан 
холбоо 

Шуудан, холбооны талаар хамтран ажиллах тухай 
БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАЛАУ-ын Засгийн 

газрын хоорондын хэлэлцээр 

1983.12.13  
Вьентьян 

Буцалтгүй 
тусламж 

БНМАУ-ын буцалтгүй хөрөнгөөр БНАЛАУ-ын Сиенг 
хуанг мужийн Понсаван хотод барьсан Амбулатори 
бүхий 60 ортой болиницыг ашиглалтад хүлээлгэн 
өгөх хүлээн авах Монгол-Лаосын улсын комиссын 

акт 

1984.07.25 
Улаанбаатар 

Зээлийн хэлэлцээр, 
тусламж 

БНМАУ-аас БНАЛАУ-д бараа олгох тухай БНМАУ-
ын Засгийн газар, БНАЛАУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

1985.06.06  
Вьентан 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАЛАУ-ын Засгийн 
газрын хооронд 1986 онд бараа харилцан 

1986.03.17  
Вьентан 
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нийлүүлэх болон төлбөрийн тухай протокол 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАЛАУ-ын Засгийн 
газрын хооронд 1987 онд бараа харилцан 

нийлүүлэх болон төлбөрийн тухай протокол 

1987.03.10 
 Вьентан 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАЛАУ-ын Засгийн 
газрын хооронд Соёл, шинжлэх ухааны талаар 

хамтран ажиллах хэлэлцээр 

1987.07.04 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАЛАУ-ын Засгийн 
газар хоорондын төлбөрийн хэлэлцээр 

1990.12.15  
Вьентан 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАЛАУ-ын Засгийн 
газрын хоорондын Худалдааны хэлэлцээр 

1990.12.25  
Вьентьян 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

Монгол Улс, БНАЛАУ-ын Найрсаг харилцаа, 
хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээр 

1994.03.03  
Вьентьян 

Хөрөнгө оруулалт Монгол Улсын Засгийн газар, БНАЛАУ-ын Засгийн 
газрын хооронд Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн 
дэмжих, харилцан хамгаалах тухай хэлэлцээр 

1994.03.03  
Вьентьян 

Мал эмнэлэг, хорио 
цээр 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНАЛАУ-ын Засгийн 
газрын хооронд мал эмнэлэг, хорио цээрийн 
салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 

2005.01.24 
Вьентьян 

Ургамал 
хамгаалал, хорио 

цээр 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНАЛАУ-ын Засгийн 
газрын хооронд ургамал хамгаалал, хорио цээрийн 

салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 

2005.01.24 
Вьентьян 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНАЛАУ-ын Засгийн 
газар хооронд боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, 
технологи, спортын салбарт хамтран ажиллах 

тухай хэлэлцээр 

2007.09.17 
Улаанбаатар 

Виз Монгол Улсын иргэдийг визгүй зорчуулах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНАЛАУ-ын Засгийн 

газар хоорондын ноот бичиг 

2007.10.14 

Газар ашиглах Хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэрийн зориулалтаар газар 
ашиглах тухай Монгол Улсын Засгийн газар 

БНАЛАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2012 

ДТГ Хоёр талын ЭСЯ-дад харилцан байр, газар 
ашиглуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
БНАЛАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2016.12.26 
Вьентьян 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ ЛАТВИ УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Боловсрол, 

шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

Соёл, боловрсол, шинжлэх ухааны салбарт 
хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, БНЛатвиУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр

2003.07.01  
Рига 

Визээс чөлөөлөх Дипломат болон албан/сервис паспорт 
эзэмшигчдийг визийн шаардлагаас чөлөөлөх тухай 

Монгол Улсын Засгийн газар, БН ЛатвиУ-ын 
Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2014.06.12 
Улаанбаатар 

Тээврийн салбар Олон улсын автотээврийн харилцааны тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНЛатвиУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

2014.06.12 
Улаанбаатар 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ ЛИТВА УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Боловсрол, 

шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, урлагийн салбарт 
хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, БНЛитваУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр

2003.06.27 
Вильнюс 

Хөрөнгө оруулалт Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан 
хамгаалах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

2003.06.27  
Вильнюс 
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БНЛитваУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

Виз Дипломат, албан болон энгийн паспорт 
эзэмшигчдийг визийн шаардлагаас чөлөөлөх тухай 

Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах 
Литва Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2017.09.18 
Нью Йорк 

Эдийн засаг Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Литва Улсын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2017.09.18 

Автотээвэр Олон улсын зорчигч болон ачаа тээвэрлэх тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах 

Литва Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр
  

2019.06.10 
Вильнюс 

/2020.04.09-нд хүчин 
төгөлдөр болсон/ 

 
ЛЮКСЕМБУРГИЙН ИХ ГҮНТ УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Агаарын харилцаа Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн 

газар, Люксембургийн Их Гүнт Улсын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр

1997.03.18 
Люксембург 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Санхүүгийн салбарт хамтран ажиллах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, Люксембургийн Их 
Гүнт Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1998.06.05 
Улаанбаатар 

Давхар татвар Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж 
ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс урьдчилан 
сэргийлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
Люксембургийн Их Гүнт Улсын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

1998.06.05 
Улаанбаатар 

Эрүүл мэнд, 
анагаах ухаан 

Зүрх судасны өвчин оношлох төвийн талаар 
Монгол Улсын Засгийн газар, Люксембургийн Их 
Гүнт Улсын Засгийн газар хооронд байгуулсан 

харилцан ойлголцлын санамж бичиг 

2001.01.23 
Люксембург 

Соёл Монгол Улсын Засгийн газар, Люксембургийн Их 
Гүнт Улсын Засгийн газар хоорондын соёлын 

хэлэлцээр 

2009.03.21 
Люксембург 

 
МАЛАЙЗ УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Визгүй зорчих Иргэд харилцан визгүй зорчих нөхцөлийн талаар 

харилцан солилцсон ноот бичиг
1994.06.06 

Улаанбаатар
Хөрөнгө оруулалт Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, хамгаалах 

тухай Монгол Улс, Малайз Улс хоорондын 
хэлэлцээр 

1995.07.27  
Куала Лумпур 

Давхар татвар Орлогын татварыг давхардуулж ноогдуулахгүй 
байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас 

урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улс, Малайз 
Улс хоорондын хэлэлцээр 

1995.07.27  
Куала Лумпур 

Агаарын харилцаа Агаарын харилцааны тухай Монгол Улс Засгийн 
газар, Малайз Улсын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

1997.09.09 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техник, соёл, 
боловсролын салбарт хамтран ажиллах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, Малайз Улсын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1997.09.09 
Улаанбаатар 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ МАЛЬТА УЛС 

 

 

Виз Дипломат болон албан паспорт эзэмшигчдийг 
визийн шаардлагаас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын 

Засгийн газар, БНМалтаУ-ын Засгийн газар 

2016.07.14 
Улаанбаатар 
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хоорондын хэлэлцээр  
Агаарын харилцаа Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн 

газар, БНМальтаУ-ын Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр 

2016.07.14 
Улаанбаатар 

 
МОНАКОГИЙН ХАНТ УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Соёл /Дангаар/ Соёлын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол 

Улсын Засгийн газар, Монакогийн Хант Улсын 
Засгийн газар хоорондын харилцан ойлголцлын 

санамж бичиг

2008.08.22 
Улаанбаатар 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ МОЗАМБИК АРД УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Соёл /дангаар/ БНМАУ-ын Засгийн газар, БНМозамбикАУ-ын 

Засгийн газар хоорондын соёлын талаар 1983-1984 
онд хамтран ажиллах төлөвлөгөө 

1982.12.21  
Мапуту 

 
МЬЯНМАРЫН ХОЛБООНЫ БҮГД НАЙРАМДАХ 

УЛС 
 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Виз Дипломат болон албан паспорт эзэмшигчийг 

визийн шаардлагаас харилцан 
чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

Мьянмарын Холбооны Бүгд 
Найрамдах Улсын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

2013.11.18  
Нэйбидо 

Хамтарсан 
мэдэгдэл 

Монгол Улс, Мьянмарын Холбооны Бүгд 
Найрамдах Улсын хамтарсан мэдэгдэл 

2015.06.29 
Улаанбаатар 

Аялал жуулчлал Аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, Мьянмарын 

Холбооны Бүгд Найрамдах Улсын Засгийн газар 
хоорондын Хэлэлцээр 

2015.06.29 
Улаанбаатар 

Агаарын харилцаа Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар болон Мьянмарын Холбооны Бүгд Найрамдах 

Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2017.09.27 
Бали 

 
МЕКСИКИЙН НЭГДСЭН УЛС 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Соёл /дангаар/ БНМАУ, Мексикийн Нэгдсэн Улсын хоорондын 

соёлын солилцооны хэлэлцээр
1985.01.08  

Москва
Визгүй зорчих Дипломат болон албан паспорттай иргэд харилцан 

визгүй зорчих тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
Мексикийн Нэгдсэн Улсын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

2001.11.09  
Нью-Йорк 

Боловсрол “Боловсрол, урлаг, соёл, залуус, биеийн тамир, 
спортын салбарт 2017-2020 онд хамтран ажиллах 

тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Мексикийн 
Нэгдсэн Улсын Засгийн газар хоорондын хөтөлбөр” 

2017.05.03 
Мехико 

 
НОРВЕГИЙН ВАНТ УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Агаарын харилцаа Агаарын харилцааны тухай  

Монгол Улсын Засгийн газар, Норвегийн Вант 
Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1997.06.19 
Бээжин 
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Зээлийн хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улсын Засгийн газрыг төлөөлж Санхүү, 
эдийн засгийн яам, Норвегийн хөгжлийн сан 
хоорондын нийгмийн хамгааллын салбарыг 
хөгжүүлэх хөтөлбөрийн зээлийн хэлэлцээр

2001.11.27 

Зээлийн хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улсын Засгийн газар, Норвегийн хөгжлийн 
сан хоорондын давтан сургалтын хөгжлийн төслийн 

зээлийн хэлэлцээр 

2002.09.12 

 
НИДЕРЛАНДЫН ВАНТ УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Агаарын харилцаа Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн 

газар, Нидерландын Вант Улсын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр

1995.03.09  
Гааг 

Хөрөнгө оруулалт Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, хамгаалах 
тухай Монгол Улс, Нидерландын Вант Улсын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1995.03.09  
Гааг 

Давхар татвар Орлогын татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, 
татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан 

сэргийлэх тухай Монгол Улс, Нидерландын Вант 
Улс хоорондын хэлэлцээр 

2002.03.08 
Улаанбаатар 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ НИКАРАГУА УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Соёл /дангаар/ БНМАУ-ын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах 

Никарагуа Улсын Засгийн газар хооронд соёлын 
салбарт хамтран ажиллах хэлэлцээр 

1983.03.23 
Улаанбаатар 

Эдийн засаг БНМАУ-ын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах 
Никарагуа Улсын үндэсний сэргээн мандалтын 
Засгийн газар хооронд эдийн засгийн хамтын 
ажиллагааны асуудлаар байгуулсан протокол 

1983.03.23 
Улаанбаатар 

 
ОРОСЫН ХОЛБООНЫ УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

Орос, Монголын хооронд найрамдлын барилдалгаа 
байгуулах тухай Зөвлөлийн Засагт Орос Улсын 

Засгийн газраас Монгол Ардын Засгийн газар лугаа 
хэлэлцэн тогтсон гэрээ бичиг Хаант засгийн 

концесс болон эдийн засгийн давуу нөхцлөөс 
ЗСБНХОУ-ын Засгийн газар татгалзсан тухай 

нэмэлт протокол 

1921.11.05 
Москва 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

БНМАУ, ЗСБНХУ-ын хоорондын харилцааны 
үндсэн зүйлүүдийг батлан тогтоосон гэрээ бичиг 

1929.06.27 
Улаанбаатар 

Хил Троицкосавск (Кяхт) ба Алтанбулаг орчмын хилийн 
асуудлыг шийдвэрлэж тогтоосон БНМАУ болон 

ЗСБНХУ хоорондын протокол 

1931.02.28 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Холбоот Улс ба Монгол Улс хоёрын худалдааны 
үндсэн зүйлүүдийн тухай хэлэлцээр 

1934.12.01  
Москва 

Төмөр зам Монгол-Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн “Улаанбаатар 
төмөр зам” нийгэмлэг байгуулах тухай БНМАУ-ын 

Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр 

1949.06.06 
Улаанбаатар 

Төмөр зам Монгол-Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн “Улаанбаатар 
төмөр зам” нийгэмлэгт төлөх хөрөнгийн хувийг 

БНМАУ төлөхөд явдалд ЗХУ зээллэг олгох тухай 
хэлэлцээр 

1949.06.06 
Улаанбаатар 

Төмөр зам “Улаанбаатар төмөр зам” нийгэмлэгийг зохион 1949.09.19 
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байгуулах акт ба дүрэмд гарын үсэг зурсан 
протокол 

Улаанбаатар 

Төмөр зам Монгол-Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн “Улаанбаатар 
төмөр зам” нийгэмлэг байгуулах тухай БНМАУ-ын 

Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар 
хоорондын 1949 оны 6 дугаар сарын 6-ны 

хэлэлцээрт хавсаргах протокол 

1950.11.01  
Москва 

Төмөр зам Улаанбаатараас Замын-Үүд орчим байгаа Монгол-
Хятадын хил хүртэл төмөр замын шугамыг 

байгуулах ба ашиглах тухай БНМАУ-ын Засгийн 
газар ба ЗСБНХУ-ын Засгийн газрын хоорондын 

хэлэлцээр 

1952.09.15  
Москва 

Төмөр зам Улаанбаатараас Замын-Үүд орчим байгаа Монгол-
Хятадын хил хүртэл төмөр замын шугамыг 

байгуулах ба ашиглах тухай БНМАУ-ын Засгийн 
газар ба ЗСБНХУ-ын Засгийн газрын хоорондын 
хэлэлцээрт Монгол зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн 

“Улаанбаатар төмөр зам” нийгэмлэгийн хөрөнгийг 
нэмэгдүүлэх тухай хавсаргах протокол 

1953.04.08 
Улаанбаатар 

Төмөр зам “Улаанбаатар төмөр зам” нийгэмлэгийн хувь 
нийлүүлсэн хөрөнгөнд монголын талаас оруулах 

нэмэлт хувь төлбөрийг төлөх явдалд ЗСБНХУ-аас 
БНМАУ-д зээллэг олгох тухай хэлэлцээр 

1953.04.08 
Улаанбаатар 

Төмөр зам “Улаанбаатар төмөр зам” нийгэмлэгийг байгуулах 
тухай 1949 оны 6 дугаар сарын 6-ны хэлэлцээрийн 

4 дүгээр зүйл, Улаанбаатараас Замын Үүдийн 
орчим байгаа монгол-хятадын хил хүртэл төмөр 

замын шугамыг байгуулах ба ашиглах тухай 
БНМАУ-ын Засгийн газар ба ЗСБНХУ-ын Засгийн 

газрын хоорондын хэлэлцээрт хавсрагдсан монгол-
зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн “Улаанбаатар төмөр 
зам” нийгэмлэгийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх тухай 

1953 оны 4 дүгээр сарын 8-ны протоколыг өөрчлөх 
протокол 

1953.11.16  
Москва 

Төмөр зам Монгол-Зөвлөлтийн хилийн төмөр замын хэлэлцээр 
/протоколын хамт/ 

1953.12.21  
Эрхүү 

Төмөр зам Монгол-Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн “Улаанбаатар 
төмөр зам” нийгэмлэгийн хувь нийлүүлсэн 

хөрөнгөнд Монголын талаас бэлэн төгрөгөөр 
оруулах хувь төлбөрийг нэмэгдүүлэх тухай БНМАУ-

ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар 
хоорондын протокол 

1954.05.28 
Улаанбаатар 

Төмөр зам “Улаанбаатар төмөр зам” гэдэг Монгол-Зөвлөлтийн 
хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд Монголын талаас 

нэмэгдэл хөрөнгийг оруулахад зориулж ЗСБНХУ-ын 
Засгийн газраас БНМАУ-ын Засгийн газарт олгосон 

зээлийг нэмэгдүүлэх тухай протокол 

1955.04.23 
Улаанбаатар 

Төмөр зам БНМАУ-ын нутагт байгаа Зөвлөлтийн төмөр замын 
шугамуудыг “Улаанбаатар төмөр зам” нийгэмлэгт 

шилжүүлэх тухай хэлэлцээр 

1956.04.23 
Улаанбаатар 

Төмөр зам Монгол зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн “Улаанбаатар 
төмөр зам” байгуулах тухай БНМАУ-ын Засгийн 

газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын 1949 
оны 6-р сарын 6-ны хэлэлцээрийн хавсралт 

протокол, нийгэмлэгийн дүрэм 

1957.04.16 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Монгол, Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн 
“Совмонголметалл” нийгэмлэгт оруулсан 

Зөвлөлтийн хувийг БНМАУ-д худалдах тухай 
БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн 

1957.05.15  
Москва 
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газар хоорондын хэлэлцээр 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ ба ЗСБНХУ-ын хоорондох худалдааны 
гэрээ 

1957.12.17  
Москва 

Хил БНМАУ ба ЗСБНХУ-ын хооронд өрнө талдаа 
Асгатын давааны хярын (Асхатын Дабани Хяр) 

оройгоос эхлэн дорно талдаа Их Саяаны (Большой 
Саян) нуруу хүртэлх хэсэгт байгаа Монгол-
Зөвлөлтийн хоорондох хилийн тухай гэрээ 

1958.03.26 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

Оюутан, аспирантуудыг иргэний дээд сургууль ба 
эрдэм шинжилгээний газруудад харилцан сургах 
нөхцлүүдийн тухай БНМАУ-ын Засгийн газар ба 
ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1960.10.08  
Москва 

Хил БНМАУ болон ЗСБНХУ-ын хооронд өрнө талдаа 
Асгатын давааны хярын оройгоос эхлэн дорно 
талдаа Их Саяаны нуруу хүртэлх хэсэгт байгаа 
улсын хилийн шугамын 1959-1960 онд тэмдэг 

тавьсан хэсгийн тодорхойлолт-протокол, 
хавсралтуудын хамт 

1960.11.23 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

Монголын байгууллагад техникийн туслалцаа 
үзүүлж байгаа зөвлөлтийн мэргэжилтнүүдийг 

бараагаар хангах ба соёл ахуй болон эмнэлгийн 
талаар үйлчлэх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, 
ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын протокол 

1962.09.18 
Улаанбаатар 

Зээлийн хэлэлцээр, 
тусламж 

ЗСБНХУ-ын Засгийн газраас БНМАУ-ын Засгийн 
газарт олгосон зээлүүдийг нэгтгэх тухай хэлэлцээр 

1962.12.17  
Москва 

Зээлийн хэлэлцээр, 
тусламж 

Улс ардын аж ахуйг хөгжүүлэхэд БНМАУ-д эдийн 
засгийн нэмэлт тусламж үзүүлэх тухай БНМАУ-ын 

Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр 

1964.03.17 
Улаанбаатар 

ДТГ байгуулах, 
газар олгох 

Москвад суугаа БНМАУ-ын ЭСЯ-ны барилгыг барих 
тухай протокол 

1964.05.09  
Москва 

Зээлийн хэлэлцээр, 
тусламж 

ЗСБНХУ-ын Засгийн газраас БНМАУ-ын Засгийн 
газарт зээл олгох тухай хэлэлцээр 

1964.06.02  
Москва 

Зээлийн хэлэлцээр, 
тусламж 

Телевизийн төв, орон сууцны барилга болон бусад 
байгууламжийн зураг төслийг зохиоход ЗСБНХУ-
аас БНМАУ-д техникийн тусламж үзүүлэх тухай 
БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

1964.06.02  
Москва 

Зээлийн хэлэлцээр, 
тусламж 

ЗСБНХУ-ын Засгийн газраас БНМАУ-ын Засгийн 
газар зээл олгох тухай хэлэлцээр 

1964.10.06  
Москва 

Зээлийн хэлэлцээр, 
тусламж 

ЗСБНХУ-ын Засгийн газраас БНМАУ-ын Засгийн 
газар зээл олгох тухай хэлэлцээр 

1964.11.13  
Москва 

Төмөр зам Монгол Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн “Улаанбаатар 
төмөр зам” байгуулах тухай БНМАУ-ын Засгийн 

газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын 1949 
оны 6-р сарын 6-ны хэлэлцээрийн хавсралт 

протокол 

1964.01.06  
Москва 

Зээлийн хэлэлцээр, 
тусламж 

ЗСБНХУ-ын Засгийн газраас БНМАУ-ын Засгийн 
газар зээл олгох тухай хэлэлцээр 

1966.05.27  
Москва 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

Эдийн засаг, шинжлэх ухаан-техникийн талаар 
хамтран ажиллах Монгол-Зөвлөлтийн засгийн газар 

1967.01.31 
Улаанбаатар 
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соёл, технологи, 
эдийн засаг 

хоорондын комиссыг байгуулах тухай БНМАУ-ын 
Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хооронд 
байгуулсан хэлэлцээр болон уг хэлэлцээрийн 1971 
оны 3 дугаар сарын 22, 1977 оны 8 дугаар сарын 

30-ны өдрийн протоколууд 
Боловсрол, 

шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

Улаанбаатарт зөвлөлтийн иргэдийн хүүхдүүдэд 
зориулан ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн 

барилга барьж байгуулах тухай асуудлаар 
солилцсон захидал 

1969.07.03 
Улаанбаатар 

Зээлийн хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол ардын хувьсгалын 50 жилийн ойтой 
холбогдуулан БНМАУ-д зарим барилга, 

байгууламжуудыг барих, өргөн хэрэглээний бараа 
нийлүүлэх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, 

ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1969.07.10 
Улаанбаатар 

Зээлийн хэлэлцээр, 
тусламж 

БНМАУ-ын иргэний хамгаалалтыг бэхжүүлэхэд 
тусламж үзүүлэх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, 
ЗСБНХУ-ын Засгийн газрын хоорондын хэлэлцээр 

1969.10.02  
Москва 

Хил БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн 
газрын хооронд хилийн бүс дэх ойн түймэртэй 
тэмцэхэд харилцан туслах тухай байгуулсан 

хэлэлцээр 

1969.12.18 
Улаанбаатар 

Зээлийн хэлэлцээр, 
тусламж 

ЗСБНХУ-ын Засгийн газраас БНМАУ-ын Засгийн 
газарт 1970 онд нэмэлт зээл олгох тухай протокол 

1969.01.19  
Москва 

Геологийн салбарт БНМАУ-ын нутгийн дорнод хэсэгт ураны эрэл 
хайгуулын ажлыг хамтран явуулах тухай БНМАУ-ын 
Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хооронд 

байгуулсан хэлэлцээр 

1970.06.09 
Улаанбаатар 

ДТГ байгуулах, 
газар олгох 

Чойбалсан хотод ЗСБНХУ-ын Ерөнхий консулын 
газар, Дархан хотод ЗСБНХУ-ын Консулын газар 

нээх тухай асуудлаар солилцсон ноот бичиг 

1970.08.13 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

1971-1975 онд эдийн засгийн талаар хамтран 
ажиллах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-

ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1970.12.28 
 Москва 

ДТГ байгуулах, 
газар олгох 

Эрхүү хотод БНМАУ-ын Консулын газар нээх тухай 
асуудлаар ЗСБНХУ-д суугаа БНМАУ-ын ЭСЯ, 

ЗСБНХУ-ын ГЯЯ-ны хооронд солилцсон ноот бичиг 
№ КУ-185 

1970.11.23  
Москва 

Төмөр зам БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн 
газрын хооронд Улаанбаатар төмөр замын 

нэвтрүүлэн өнгөрүүлэх чадлыг нэмэгдүүлэх ажлыг 
гүйцэтгэх тухай байгуулсан хэлэлцээр 

1971.12.01 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

Улаанбаатар хот дахь зөвлөлтийн шинжлэх ухаан, 
соёлын ордны эрх хэмжээ, үйл ажиллагааны тухай 

БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн 
газар хоорондын хэлэлцээр 

1972.03.06 
Улаанбаатар 

Геологийн салбарт Эрдэнэтийн овооны зэс молибдений орд газрыг 
ашиглахад эдийн засаг, техникийн талаар хамтран 
ажиллах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-

ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1973.02.20 
Улаанбаатар 

Геологийн салбарт БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн 
газар хоорондын Монгол-Зөвлөлтийн хамтарсан аж 
ахуйн нэгдэл “Монголсовцветмет” байгуулах тухай 

хэлэлцээр 

1973.02.24 
Улаанбаатар 

Геологийн салбарт БНМАУ-ын нутаг дэвсгэр дээр Зөвлөлтийн 
геологийн экспедици, ангиудаас геологи эрлийн 
ажил явуулах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, 

ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1973.03.13  
Москва 

Геологийн салбарт Монгол-Зөвлөлтийн хамтарсан уул уурхайн 
баяжуулах “Эрдэнэт” үйлдвэрийг байгуулах тухай 

1973.11.22 
Улаанбаатар 
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БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУын Засгийн 
газрын хооронд байгуулсан хэлэлцээр, дагавар 

протокол 
ДТГ байгуулах, 
газар олгох 

Эрхүү хот дахь БНМАУ-ын Консулын газрын 
БНМАУ-ын Ерөнхий Консулын газар болох 

асуудлаар солилцсон ноот 

1973.11.12 

Байгаль орчин Сэлэнгэ мөрний сав газрын усыг зөв зохистой 
ашиглах, хамгаалах тухай БНМАУ-ын Засгийн 
газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

1974.07.03  
Москва 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

Чойбалсан хот дахь зөвлөлтийн иргэдийн 
хүүхдүүдэд зориулан дотуур байр бүхий ерөнхий 

боловсролын дунд сургуулийн барилга, багш нарын 
орон сууцны байшин барих тухай асуудлаар 

солилцсон захидал

1974.07.16 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи 

Машин, тоног төхөөрөмж болон бусад зүйлд хийх 
техникийн үйлчилгээг цаашид сайжруулах талаар 
хамтран ажиллах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, 
ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын Хэлэлцээр, 
1983 оны 5 дугаар сарын 25, 1986 оны 12 дугаар 

сарын 4-ний өдрийн протоколууд 

1975.04.13 
Улаанбаатар 

ДТГ байгуулах, 
газар олгох 

Эрдэнэт хотод ЗСБНХУ-ын Консулын газар нээх 
тухай асуудлаар солилцсон ноот 

1975.08.20 
1975.09.19 

Улаанбаатар 

Иргэний харъяалал 
/хоёрдмол 
харъяаллыг 
арилгах/ 

Хоёрдмол харъяалал үүсэх тохиолдлыг арилгах 
тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын 

Засгийн газар хоорондын Конвенц,түүний нэмэлт 
протокол 

1975.09.11  
Москва 

Шуудан, цахилгаан 
холбоо 

БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн 
газрын хооронд холбооны салбарын хамтын 

ажиллагааг цаашид хөгжүүлэх тухай протокол 

1975.12.15  
Москва 

Зээлийн хэлэлцээр, 
тусламж 

Бараа эргэлтийг тэнцвэржүүлэхэд ЗСБНХУ-ын 
Засгийн газраас БНМАУ-ын Засгийн газарт зээл 

олгох тухай хэлэлцээр 

1976.05.27  
Москва 

Батлан хамгаалах БНМАУ-ын цэргийн тусламж үзүүлэх тухай БНМАУ, 
ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хооронд байгуулсан 

хэлэлцээр 

1976.06.07 

Геологийн салбарт БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн 
газрын хооронд хар Айрагийн хайлуур жонш хайх, 

олзворлох хайгуул-ашиглалтын үйлдвэрийг 
Монгол-Зөвлөлтийн хамтарсан аж ахуйн 

“Монголсовцветмет” нэгдлийн бүрэлдэхүүнд 
шилжүүлэх тухай байгуулсан протокол 

1976.09.03  
Москва 

Хил БНМАУ, ЗСБНХУ-ын хооронд Таван Богд уулын 
4104.0 тоот өндөрлөгөөс Асгатын Давааны хярын 

орой хүртэлх баруун хэсэг, Их Саяны нурууны 
2855.8 тоот өндөрлөгөөс Тарваган Дахын овоо 

хүртэлх зүүн хэсэг дэх Монгол-Зөвлөлтийн хилийн 
гэрээ 

1976.10.19  
Москва 

Аялал жуулчлал БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн 
газрын хоорондын аялал жуулчлалын талаар 

хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 

1977.07.05 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Эдийн засаг, шинжлэх ухаан-техникийн талаар 
хамтран ажиллах Монгол-Зөвлөлтийн Засгийн 

газар хоорондын комисс байгуулах тухай  
1967.01.31-ний өдрийн Монгол-Зөвлөлтийн 
хэлэлцээрт хамааруулан гаргасан протокол 

1977.08.30 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн 
газрын хооронд агаар мандлын дээд давхаргыг 

1977.10.11  
Москва 
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соёл, технологи судлахад шинжлэх ухаан-техинкийн талаар 
хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

БНМАУ-д А.С.Пушкиний нэрэмжит орос хэлний 
институтийн салбарыг байгуулж ажиллуулах тухай 

хэлэлцээр 

1978.01.16 
Улаанбаатар 

Хил Монгол-Зөвлөлтийн улсын хилийг зөвлөлтийн 
нисэх онгоц даван нисэх нөхцөлийн тухай, түүнтэй 
холбогдон онгоц буулгах төхөөрөмжийг байрлуулах 

газар олгох тухай тохиролцооны талаарх санамж 
бичгүүд 

1978.02.20  
Москва 

Геологийн салбарт Уулын баяжуулах “Эрдэнэт”  үйлдвэрийг монголын, 
монгол зөвлөлтийн байгууллагуудад шилжүүлж 

өгөх талаар солилцох захидлууд 

1978.11.21 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

ЗСБНХУ-аас БНМАУ-д нийлүүлж буй машин, тоног 
төхөөрөмж болон бусад эдлэлд үйлчилгээ хийх 

зөвлөлтийн техникийн төвүүдийг БНМАУ-д барихад 
зориулж газар олгох, барих нөхцлүүдийн тухай 
БНМАУ-ын Засгийн газар ЗСБНХУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

1978.09.11 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн 
газар хоорондын стандартчлал, хэмжүүр, 

бүтээгдэхүүний чанарын удирдлагын талаар 
хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 

1979.10.01  
Москва 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн 
газар хоорондын агаар мандалын дээд давхаргыг 

судлахад шинжлэх ухаан, техникийн талаар 
хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 

1979.10.11  
Москва 

Геологийн салбарт Монгол Зөвлөлтийн хамтарсан уулын баяжуулах 
“Эрдэнэт” үйлдвэрийн бүрэлдэхүүн хэсгээс зарим 
объектыг монголын байгууллагуудад шилжүүлэх 

асуудлаар монгол, зөвлөлтийн хоорондын 
тохиролцооны тухай солилцсон захидал 

1979.10.16 
Улаанбаатар 

Хил, хилийн дэглэм БНМАУ, ЗСБНХУ-ын хооронд Таван Богд уулын 
4104.0 тоот өндөрлөгөөс Асгатын Давааны хярын 

орой хүртэлх баруун хэсэг, Их Саяны нурууны 
2855.8 тоот өндөрлөгөөс Тарваган Дахын овоо 

хүртэлх зүүн хэсэг дэх Монгол Зөвлөлтийн хилийн 
шугамын тодорхойлолт-протокол (Бүх 

хавсралтуудын хамт) 

1979.12.24 
Улаанбаатар 

Авто тээвэр ЗСБНХУ-ын сайн дурын нийгэмлэгээс БНМАУ-ыг 
батлан хамгаалахад туслах нийгэмлэгт туслах 
бэлэг болгон авто сургуулийг бариж байгуулах 
тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1980.03.07 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн талаар 
хамтран ажиллах Монгол-Зөвлөлтийн Засгийн 

газар хоорондын комиссын протокол 

 

Мал эмнэлэг, хорио 
цээр 

БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн 
газар хооронд мал эмнэлгийн салбарт хамтран 

ажиллах конвенц 

1980.06.03  
Москва 

Геологийн салбарт БНМАУ-ын нутгийн зүүн хэсэгт гидрогеологийн 
судалгаа явуулахад  хамтран ажиллах тухай 

БНМАУ-ын Засгийн газар,ЗСБНХУ-ын Засгийн 
газрын хооронд байгуулсан хэлэлцээр

1980.03.13 
Улаанбаатар 

Шуудан, цахилгаан 
холбоо 

БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн 
газрын хооронд холбооны талаар хамтран ажиллах 

тухай хэлэлцээр 

1980.06.12  
Москва 
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Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн 
газрын хооронд эдийн засаг, техникийн талаар 
хамтран ажиллах тухай байгуулсан хэлэлцээр 

1980.06.13  
Москва 

Соёл /дангаар/ Соёлын хамтын ажиллагааны Монгол, Зөвлөлтийн 
хоорондын комиссын тухай протокол 

1980.07.02 
Улаанбаатар 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

Улаанбаатар хот дахь Аэрофлот, АПН, 
СОВЭКСПОРТФИЛЬМ-ын төлөөлөгчдийн газарт 
зориулан барилга барихад газар олгох болон уг 

барилгыг барих нөхцөлийн тухай БНМАУ-ын 
засгийн газар, ЗСБНХУ-ын засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

1980.08.06  
Москва 

Ургамал 
хамгаалал, хорио 

цээр 

БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн 
газар хооронд БНМАУ-ын говийн бүсийн умард 
хэсэгт Хархорины сангийн аж ахуйг услалтын 
системийг нь шинэчлэн үр тариа, тэжээлийн 

ургамал тариалах чиглэлээр хамтран ажиллах 
тухай хэлэлцээр

1980.08.06  
Москва 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ, ЗСБНХУ-ын хоорондын бараа гүйлгээ ба 
төлбөрийн тухай 

1980.10.22  
Москва 

Нийгмийн 
хамгаалал 

БНМАУ, ЗСБНХУ-ын хооронд нийгэм хангамжийн 
салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр

1980.11.18 
Улаанбаатар

Ургамал 
хамгаалал, хорио 

цээр 

БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн 
газар хооронд БНМАУ-ын говийн бүсийн умард 
хэсэгт Хархорины сангийн аж ахуйг услалтын 
системийг нь шинэчлэн үр тариа, тэжээлийн 

ургамал тариалах чиглэлээр хамтран ажиллах 
тухай хэлэлцээр 

1980.11.18 
Улаанбаатар 

Хил, хилийн дэглэм Монгол-Зөвлөлтийн улсын хилийн дэглэм, хилийн 
асуудлаар хамтран ажиллах, харилцан туслах 
тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын 

Засгийн газрын хоорондын гэрээ 

1980.11.26  
Москва 

Нийгмийн 
хамгаалал 

БНМАУ ЗСБНХУ-ын хооронд нийгэм хангамжийн 
салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 

1981.04.06 
Улаанбаатар 

Ажиллах хүч 
солилцох 

Монгол иргэдийг үйлдвэрлэл дээр сургахаар 
ЗСБНХУ-ын үйлдвэрийн газруудад хүлээн авах 

тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын 
Засгийн газар хоорондын Хэлэлцээр. Түүний 1 
дүгээр зүйлд өөрчлөлт оруулсан 1983 оны 10 

дугаар сарын 28-ны солилцсон захидал 

1981.04.06 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн 
газрын хооронд монгол иргэдийг үйлдвэрлэл дээр 

сургахаар ЗСБНХУ-ын үйлдвэрийн газруудад 
хүлээн авах тухай байгуулсан хэлэлцээр 

1981.06.15 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Дэлхийг огторгуйн зайнаас тандах салбарт хамтран 
ажиллах тухай хэлэлцээр 

1981.06.15  
Москва 

ДТГ байгуулах, 
газар олгох 

БНМАУ-аас ЗСБНХУ-д суугаа ЭСЯ-нд орон сууц 
болон барилга байгууламж барихад зориулан 

Москва хотод газар ашиглах эрх олгох, тэдгээрийг 
барих нөхцлийн тухай БНМАУ, ЗСБНХУ-ын Засгийн 

газар хоорондын Протокол, Протоколын 2 дугаар 
зүйлд нэмэлт оруулах тухай ЗСБНХУ-ын ГЯЯ, 

БНМАУ-аас ЗСБНХУ-д суугаа ЭСЯ-ны 1986 оны 1 
дүгээр сарын 17-ны өдөр солилцсон ноот 

1981.07.05  
Москва 
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Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

БНМАУ, ЗСБНХУ-ын хооронд соёл, шинжлэх 
ухааны талаар 1981-1985 онд хамтран ажиллах 

төлөвлөгөө 

1981.07.16 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ-аас ЗСБНХУ-д суугаа ЭСЯ-нд орон сууц 
болон барилга байгууламж барихад зориулан 

Москва хотод газар ашиглах эрх олгох, тэдгээрийг 
барих нөхцлийн тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, 
ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын протокол 

1981.07.21  
Москва 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ, ЗСБНХУ-ын хоорондын 1981-1985 оны 
бараа гүйлгээ ба төлбөрийн тухай хэлэлцээрийн 2 

дугаар протокол 

1981.12.23 
Улаанбаатар 

ДТГ байгуулах, 
газар олгох 

БНМАУ-аас Эрхүү хотноо суугаа ЕКГ-ын иж бүрэн 
барилга, байгууламж барихад зориулан харилцан 
адил байх үндсэн дээр газар эзэмших эрх олгох 

болон тэдгээрийг барих нөхцөлийн тухай БНМАУ-
ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газрын 

хоорондын хэлэлцээр 

1981.12.23 
Улаанбаатар 

Төмөр зам БНМАУ, ЗСБНХУ-ын хоорондох олон улсын ач 
холбогдол бүхий төмөр замын гол шугамыг 
бэхжүүлэх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, 

ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр, 
Хэлэлцээрийн 1987 оны 3 дугаар сарын 11-ний 

протокол 

1982.03.23 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ-аас Эрхүү хотноо суугаа ЕКГ-ын иж бүрэн 
барилга, байгууламж барихад зориулан харилцан 
адил байх үндсэн дээр газар эзэмших эрх олгох 

болон тэдгээрийг барих нөхцөлийн тухай БНМАУ-
ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газрын 

хоорондын хэлэлцээр 

1982.03.26 
Улаанбаатар 

Батлан хамгаалах БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн 
газар хооронды Халхын голын районд зөвлөлт, 

монголын дайчид, японы түрэмгийлэгчдийг ялсан 
ялалтад БНМАУ-д дурсгалын хөшөө барихад 
хамтран ажиллах тухай байгуулсан хэлэлцээр 

1982.10.19  
Москва 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

БНМАУ, ЗСБНХУ-ын хоорондох олон улсын ач 
холбогдол бүхий төмөр замын гол шугамыг 
бэхжүүлэх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, 

ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1982.10.19  
Москва 

Батлан хамгаалах БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн 
газар хоорондын Халхын голын районд зөвлөлт, 
монголын дайчид, японы түрэмгийлэгчдийг ялсан 

ялалтад БНМАУ-д дурсгалын хөшөө барихад 
хамтран ажиллах тухай байгуулсан хэлэлцээр 

1982.12.29  
Москва 

Төлбөр БНМАУ, ЗСБНХУ хооронд 1981-1985 оны хооронд 
бараа гүйлгээ ба төлбөрийн тухай хэлэлцээрийн 3 

дугаар протокол 

1983.01.29  
Москва 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн 
газрын хооронд, ЗСБНХУ-аас БНМАУ-д нийлүүлж 

байгаа машин, тоног төхөөрөмж болон бусад 
эдлэлийн техникийн үйлчилгээг цаашид 

сайжруулах талаар хамтран ажиллах тухай 1974 
оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хэлэлцээрийн 

протокол 

1983.05.25 
Улаанбаатар 
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Ажиллах хүч 
солилцох 

Монгол иргэдийг үйлдвэрлэл дээр сургахаар 
ЗСБНХУ-ын үйлдвэрийн газруудад хүлээн авах 

тухай 1981.06.15-ны Монгол, Зөвлөлтийн 
хэлэлцээрт өөрчлөлт оруулахтай холбогдуулан 

солилцсон захидал 

1983.05.25 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

"Авто замын барилга, арчлалтын ажлыг гүйцэтгэх, 
зураг төсөл зохиох, төлөвлөх аргыг боловсронгуй 

болгох асуудал"-аар шинжлэх ухаан-техникийн 
талаар хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 

1983.08.04 
Улаанбаатар 

Батлан хамгаалах 1967.08.28-ны “Зөвлөлтийн цэргийн анги, 
зөвлөлтийн цэргийн бүрэлдэхүүнд багтаж байгаа 

хүмүүс, тэдний гэр бүлийнхэнийг монгол-
зөвлөлтийн хилийг төмөр зам, автомашин, 

агаараар нэвтрүүлэх журмын тухай БНМАУ-ын 
Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар 

хоорондын Протокол 

1983.10.28  
Москва 

Хөрөнгө оруулалт БНМАУ-ыг тунхагласны 60 жилийн ойг 
тохиолдуулан зөвлөлтийн ард түмнээс бэлэг 

болгон БНМАУ-д зарим барилга байгууламжийг 
барих тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗХУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1984.01.19 
Улаанбаатар 

Төлбөр БНМАУ, ЗСБНХУ-ын хооронд 1981-1985 оны бараа 
гүйлгээ ба төлбөрийн тухай хэлэлцээрийн 5 дугаар 

протокол 

1984.11.24 
Улаанбаатар 

Бэлэг БНМАУ-ыг тунхагласны 60 жилийн ойг 
тохиолдуулан зөвлөлтийн ард түмнээс бэлэг 

болгон БНМАУ-д зарим барилга байгууламжийг 
барих тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын 
Засгийн газрын хоорондын хэлэлцээрийн протокол 

1984.11.26 
Улаанбаатар 

ДТГ байгуулах, 
газар олгох 

Багануур дахь Зөвлөлтийн Консулын газрыг 
Ерөнхий консулын газар болгох тухай хэлэлцээр 

1984.11.26  
Москва 

Эдийн засаг, 
шинжлэх ухаан-

техник 

БНМАУ, ЗСБНХУ-ын эдийн засаг, шинжлэх ухаан-
техникийн хамтын ажиллагааг 2000 он хүртэл 

хөгжүүлэх урт хугацааны программ 

1985.08.29  
Москва 

Геологийн салбарт БНМАУ-ын нутгийн зүүн хэсэгт гидрогеологийн 
судалгаа явуулахад хамтран ажиллах тухай 

БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн 
газрын хооронд байгуулсан хэлэлцээрийн протокол 

1985.09.13 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн 
газрын хооронд эдийн засаг, шинжлэх ухаан 

техникийн талаар 1986-1990 онд хамтран ажиллах 
тухай хэлэлцээр 

1986.01.15  
Москва 

Хил, хилийн дэглэм Хил орчмын районд оршин суугаа ЗСБНХУ-ын 
иргэд улсын хилийг нэвтрэх хялбарчилсан журмын 

тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын 
Засгийн газрын хоорондын хэлэлцээр 

1986.01.25 
Улаанбаатар 

Төмөр зам Монгол-зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн “Улаанбаатар 
төмөр зам” нийгэмлэг байгуулах тухай БНМАУ-ын 

Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар 
хоорондын 1949 оны 6 дугаар сарын 06-ны 

хэлэлцээрийн хавсралт протокол 

1986.02.28  
Москва 

Геологийн салбарт Уулын баяжуулах монгол-зөвлөлтийн хамтарсан 
“Эрдэнэт” үйлдвэрийн зарим барилга 

байгууламжуудыг монголын байгууллагуудад 
хүлээлгэн өгөх асуудлаар солилцсон захидлууд 

1986.04.03  
Москва 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ, ЗСБНХУ-ын хоорондын 1986-1990 оны 
бараа гүйлгээ болон төлбөрийн тухай хэлэлцээр 

1986.04.11  
Москва 
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Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Эдийн засаг, шинжлэх ухаан-техникийн талаар 
хамтран ажиллах тухай монгол-зөвлөлтийн 

хэлэлцээрийн дагуу БНМАУ дахь зөвлөлтийн 
барилгын байгууллагуудын хүчээр үйлдвэр, хөдөө 
аж ахуй, соёл ахуйн болон бусад объектууд барих 

тухай үндсэн нөхцөлүүдийн тухай протокол 

1986.06.27 
Улаанбаатар 

Зээлийн хэлэлцээр, 
тусламж 

Монголын байгууллагуудад зөвлөлтийн 
байгууллагуудаас үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн болон 

бусад объектууд барихад техникийн тусламж 
үзүүлэх ерөнхий нөхцөлүүдийн тухай протокол 

1986.06.27  
Москва 

 Хоёр орны улс ардын аж ахуйн дайчилгааны 
бэлтгэлийн ажлыг зохицуулж байх тухай БНМАУ-ын 

Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр 

1986.10.10 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

ЗСБНХУ-аас БНМАУ-д нийлүүлж байгаа машин, 
тоног төхөөрөмж болон бусад эдлэлийн техникийн 
үйлчилгээг цаашид сайжруулах тухай БНМАУ-ын 

Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар 
хоорондын 1975.04.13-ны өдрийн хэлэлцээрийн 

протокол 

1986.10.30  
Москва 

Төмөр зам БНМАУ, ЗСБНХУ-ын хоорондох олон улсын ач 
холбогдол бүхий төмөр замын гол шугамыг 
бэхжүүлэх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, 

ЗСБНХУ-ын Засгийн газар 1982.10.199-ний өдрийн 
ЗСБНХУ-ын хоорондох гэрээ 

1986.12.04 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ, ЗСБНХУ-ын хоорондын 1986-1990 оны 
бараа гүйлгээ болон төлбөрийн тухай 

хэлэлцээрийн 2-р протокол 

1986.12.04 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

ЗСБНХУ-аас БНМАУ-д нийлүүлж байгаа машин, 
тоног төхөөрөмж болон бусад эдлэлийн техникийн 

үйлчилгээг цаашид сайжруулах талаар хамтран 
ажиллах тухай 1975.04.13-ны хэлэлцээрийн 

протокол 

1986.12.04 
Улаанбаатар 

Төмөр зам БНМАУ, ЗСБНХУ-ын хооронд дахь олон улсын ач 
холбогдол бүхий төмөр замын гол шугамын хүчин 

чадлыг нэмэгдүүлэх тухай БНМАУ-ын Засгийн 
газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын 

1982.10.19-ний хэлэлцээрийн протокол 

1987.03.11  
Москва 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

Хамтарсан үйлдвэр, олон улсын байгууллага 
байгуулах болон тэдгээрийн үйл ажиллагааны 

үндсэн зарчмын тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, 
ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1987.03.11  
Москва 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

БНМАУ, ЗСБНХУ-ын нэгдэл, үйлдвэр, 
байгууллагын хооронд үйлдвэрлэлийн болон 

шинжлэх ухаан-техникийн шууд харилцаа тогтоож 
хэрэгжүүлэх журмын тухай БНМАУ-ын Засгийн 
газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

1987.10.05 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Хамтарсан үйлдвэр, олон улсын байгууллага 
байгуулах болон тэдгээрийн үйл ажиллагааны 

үндсэн зарчмын тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, 
ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1987.10.05 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Зөвлөлтийн мэргэжилтнүүдийн хүүхдүүдэд зориулж 
Улаанбаатар, Эрдэнэт хотод 2 дунд сургууль, 
Улаанбаатар хотод сургууль дундын сургалт 

үйлдвэрлэлийн комбинат барих тухай солилцох 
захидал 

1987.10.05 
Улаанбаатар 
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Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Монгол-Зөвлөлтийн эдийн засаг, техникийн хамтын 
ажиллагааны хүрээнд БНМАУ-д баригдсан 

үйлдвэр, хөдөөд аж ахуйн болон бусад 
объектуудыг төсвийн хүчин чадлаар эзэмших, 

ашиглахад зөвлөлтийн байгууллагуудаас техникийн 
тусламж үзүүлэх ерөнхий нөхцлүүдийн тухай 

протокол 

1987.11.04 
Улаанбаатар 

Хил, хилийн дэглэм Хил орчмын худалдааны тухай БНМАУ-ын Засгийн 
газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

1988.02.26  
Москва 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ, ЗСБНХУ-ын эдийн засгийн гадаад 
харилцааг 2000 он хүртэл хөгжүүлэх конвенц 

1988.07.02  
Москва 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Эдийн засаг, шинжлэх ухаан-техникийн хамтын 
ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлэх зорилгоор 

БНМАУ, ЗСБНХУ-ын яам, улсын газруудын 
хоорондын харилцааг хэрэгжүүлэх  журмын тухай 

БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн 
газар хоорондын  хэлэлцээр 

1988.09.03 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

1988-1989 онд харилцан нийлүүлэх зарим барааны 
талаархи тодотголын тухай БНМАУ-ын Засгийн 

газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын 
протокол 

1988.09.03 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Хил орчмын худалдааны тухай БНМАУ-ын Засгийн 
газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

1988.09.03 
Улаанбаатар 

Хил, хилийн дэглэм БНМАУ, ЗСБНХУ-ын байгууллагуудын хооронд 
үйлдвэрлэл, шинжлэх ухаан-техникийн шууд 

харилцаа болон хил орчмын худалдааны хүрээн 
дэх тооцоонд үндэсний валют хэрэглэх тухай 

Монгол Улсын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн 
газар хоорондын хэлэлцээр 

1988.09.03 
Улаанбаатар 

Эрх зүйн 
туслалцаа 

БНМАУ, ЗСБНХУ-ын хооронд иргэн, гэр бүлийн 
болон эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа 

харилцан үзүүлэх тухай гэрээ 

1988.09.23 
Улаанбаатар 

Акт ЗХУ-ын хөрөнгөөр барьж тоноглосон 300 ортой 
сурагчдын дотуур байр, багш нарт зориулсан 29 

айлын орон сууц бүхий 1176 суудалтай сургуулийн 
цогцолборыг Монголын тал хүлээн авч, Зөвлөлтийн 

тал хүлээлгэн өгсөн тухай акт 

1988.10.26  
Дархан 

Хил, хилийн дэглэм Хил орчмын усыг ашиглах салбарын хамтын 
ажиллагааны тухай Монгол-Зөвлөлтийн Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

1988.12.09  
Москва 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

ЗХУ-ын хөрөнгөөр зөвлөлтийн байгууллагын хүчээр 
Улаанбаатар хотод барьсан соёл, шинжлэх ухаан, 
техникийн ордныг Зөвлөлтийн тал хүлээлгэн өгч 

Монголын тал хүлээн авсан тухай акт 

1988.12.09 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

1989 оны бараа гүйлгээ болон төлбөрийн тухай 
БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн 

газар хоорондын протокол 

1988.12.15  
Москва 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Зөвлөлтийн байгууллагын хүчээр Улаанбаатар 
хотод барьсан соёл, шинжлэх ухаан, техникийн 
ордныг Зөвлөлтийн тал хүлээлгэн өгч Монголын 

тал хүлээн авсан тухай акт 

1988.12.29 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

Москвад БНМАУ-ын мэдээлэл, соёлын төв 
байгуулах болон түүний үйл ажиллагааны тухай 
БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн 

1989.02.13 
Улаанбаатар 



43 
 

 

эдийн засаг газар хоорондын хэлэлцээр 
Соёл /дангаар/ Москвад БНМАУ-ын мэдээлэл, соёлын төв 

байгуулах болон түүний үйл ажиллагааны тухай 
БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн 

газрын хоорондын хэлэлцээр 

1989.12.21  
Москва 

Батлан хамгаалах БНМАУ-ын нутаг дэвсгэрт байрлагдсан зөвлөлтийн 
цэргийн аэродромуудыг БНМАУ-д буцалтгүйгээр 
шилжүүлэн өгөх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, 
ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хооронд байгуулсан 

хэлэлцээр 

1989.12.21  
Москва 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

1990 оны бараа гүйлгээ болон төлбөрийн тухай 
БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн 

газар хоорондын протокол 

1989.12.28  
Москва 

Төлбөр Төлбөрийн тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, 
ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1990.03.02 
Улаанбаатар 

Бэлэг ЗХУ-ын хөрөнгөөр барьж тоноглосон 300 ортой 
сурагчдын дотуур байр, багш нарт зориулсан 29 

айлын орон сууц бүхий 1176 суудалтай сургуулийн 
цогцолборыг Монголын талын төлөөлөгчид хүлээн 

авч, Зөвлөлтийн талын төлөөлөгчид хүлээлгэн 
өгсөн тухай акт 

1990.08.28 Сүхбаатар

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Худалдаа, эдийн засгийн харилцааны шинэ 
механизмд шилжих тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, 

ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1990.11.30  
Москва 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1990.11.30  
Москва 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

БНМАУ, ЗСБНХУ-ын найрамдал, сайн хөршийн 
хамтын ажиллагааны тухай тунхаглал 

1991.02.12  
Москва 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны 
Монгол-Оросын Засгийн газар хоорондын комисс 

байгуулах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, 
ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1991.02.12  
Москва 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНТува Улсын СнЗ-н 
хооронд coёл шинжлэх ухааны салбарт хамтран 

ажиллах тухай хэлэлцээр 

1991.08.30  
Москва 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Монгол, Тувагийн эдийн засгийн хамтын 
ажиллагааны тухай тунхаглал 

1991.11.01 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан-техник, 
соёлын хамтын ажиллагааны тухай БНМАУ-ын 
Засгийн газар, ЗСБНХУ-ынЗөвлөлт Социалист 

БНБуриадУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1991.11.05 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

1992 оны худалдаа, эдийн засгийн хамтын 
ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын протокол 

1992.06.02 
Улаанбаатар 

Авто тээвэр Монгол Улс, ОХУ-ын нутгаар дамжин тээвэр хийж, 
далайд гарах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1992.10.19  
Москва 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

1993 оны худалдаа, эдийн засгийн хамтын 
ажиллагааны протокол 

1992.10.19  
Москва 

Гаалийн харилцаа Гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

1993.01.20  
Москва 
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Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, ОХУ-ын Ерөнхийлөгч 
нарын хамтарсан мэдэгдэл (хэлмэгдэгсдийн 

талаар) 

1993.01.20  
Москва 

Найрамдал, 
хамтын ажиллагаа 

Монгол Улс, ОХУ-ын найрсаг харилцаа, хамтын 
ажиллагааны тухай гэрээ 

1993.01.20  
Москва 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Эдийн засаг, шинжлэх ухаан, соёлын салбарт 
хамтран ажиллах тухай Монгол улсын Засгийн 

газар, ОХУ-ын БН Саха ( Якут) Улсын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр 

1993.01.20  
Москва 

Мал эмнэлэг, хорио 
цээр 

Мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

1993.01.20  
Москва 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

1993 оны худалдаа, эдийн засгийн хамтын 
ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын протокол 

1993.01.21  
Москва 

Батлан хамгаалах Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр оросын цэрэг 
байрлах нь дуусгавар болж гарахтай холбогдсон эд 
хөрөнгийн болон санхүүгийн асуудлыг зохицуулах 

тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын 
Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1993.04.01 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Эдийн засаг, шинжлэх ухаан, соёлын салбарт 
хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн 

газар, ОХУ-ын БНСахаУ-ын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр 

1993.04.21 
Улаанбаатар 

Батлан хамгаалах Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн 
газар хоорондын цэрэг-техникийн хамтын 

ажиллагааны тухай хэлэлцээр 

1993.04.27 
Улаанбаатар 

Төлбөр Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр Оросын цэргийн 
байрлах нь дуусгавар болж гарахтай холбогдсон эд 
хөрөнгийн болон санхүүгийн асуудлыг зохицуулах 

тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын 
Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1993.04.27 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Худалдаа, эдийн засаг шинжлэх ухаан техник, 
соёлын талаар хамтран ажиллах тухай Монгол 
улсын Засгийн газар, ОХУ-ын БНАлтай Улсын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1993.04.27 
Улаанбаатар 

Ургамал 
хамгаалал, хорио 

цээр 

Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн салбарт 
хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн 

газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1993.06.29 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан-техник, 
соёлын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол 

Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын БНАлтайУ-ын 
Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1993.06.30 
Улаанбаатар 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

Монгол Улс, ОХУ-ын найрсаг харилцаа, хамтын 
ажиллагааны тухай гэрээ (БЖБ солилцсон 

протокол) 

1993.07.16  
Москва 

Байгаль орчин Байгаль орчныг хамгаалах салбарт хамтран 
ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-

ын Засгийн гзар хоорондын хэлэлцээр 

1993.11.12  
Москва 

Ургамал 
хамгаалал, хорио 

цээр 

Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн салбарт 
хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн 

газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1993.11.12  
Москва 

Байгаль орчин Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн 
газрын хооронд байгаль орчныг хамгаалах салбарт 

хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 

1994.02.15 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

1994 оны худалдаа, эдийн засгийн хамтын 
ажиллагааны протокол 

1994.02.15 
Улаанбаатар 

Зээлийн хэлэлцээр, 
тусламж 

Урт хугацаатай зээлийн өрийн асуудлаар ОХУ-ын 
хийсэн хэлэлцээний протокол 

1994.04.06  
Москва 

Хил, хилийн дэглэм Хилийн боомт болон Монгол-Оросын улсын хилийг 
хялбарчилсан журмаар нэвтрэх тухай Монгол 

1994.06.09  
Москва 
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Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр 

Хил, хилийн дэглэм Хилийн асуудлаар хамтран ажиллах тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

1994.08.10 
Улаанбаатар 

Хил, хилийн дэглэм Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн 
газрын хооронд хилийн асуудлаар хамтран 

ажиллах тухай хэлэлцээр 
ОХУ-ын хилийн цэргийн сургуулиудад монголын 

хилийн цэргийн офицер боловсон хүчнийг бэлтгэх 
тухай протокол 

Мэдээлэл солилцох журмын тухай протокол 

1994.11.15  
Москва 

Хил, хилийн дэглэм Гурван улсын хилийн уулзваруудын цэгийг 
тодорхойлох тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
ОХУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 

хоорондын Хэлэлцээр 

1994.11.15  
Москва 

Байгаль орчин Үйлдвэрлэлийн осол, байгалийн гамшгаас 
урьдчилан сэргийлэх тэдгээрийн үр дагаварыг 

арилгах салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

1995.02.11 
Улаанбаатар 

Хил, хилийн дэглэм Хилийн усыг хамгаалах, ашиглах тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

1995.02.11 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

1995 оны худалдаа, эдийн засгйин хамтын 
ажиллагааны тухай протокол 

1995.02.11 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Монгол, Оросын эдийн засгийн хамтын 
ажиллагааны талаар хийсэн хэлэлцээний протокол

1995.04.05  
Москва

Визгүй зорчих Иргэд харилцан зорчих  нөхцлийн тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

1995.04.05  
Москва 

Ус, цаг уур Ус, цаг уур, орчны мониторийн салбарын ШУТ-н 
талаар хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын 

Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр 

1995.04.05  
Москва 

Шуудан, цахилгаан 
холбоо 

Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн 
газар хоорондын шуудан, цахилгаан холбооны 

салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 

1995.04.05  
Москва 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн 
газар хоорондын соёл, шинжлэх ухааны хамтын 

ажиллагааны тухай хэлэлцээр 

1995.04.05  
Москва 

Эрүүл мэнд, 
анагаах ухаан 

Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн 
газар хоорондын эрүүлийг хамгаалах болон 

анагаах ухааны салбарт хамтран ажиллах тухай 
хэлэлцээр 

1995.04.05  
Москва 

Давхар татвар Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж 
ноогдуулахгүй байх тухай Монгол Улсын Засгийн 

газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1995.02.11 
Улаанбаатар 

Хил, хилийн дэглэм Хилийн усыг хамгаалах, ашиглах тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

1995.04.05  
Москва 

Хөрөнгө оруулалт Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан 
хамгаалах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1995.11.29 
Улаанбаатар 

Авто тээвэр Олон улсын авто тээврийн харилцааны тухай ОХУ-
ын Засгийн газар, Монгол Улсын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

1996.02.07  
Москва 
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Найрамдал, 
хамтын ажиллагаа 

Монгол-Оросын хамтарсан мэдэгдэл 1996.11.13 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

1997 оны худалдаа, эдийн засгийн хамтын 
ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын протокол 

1997.02.19  
Москва 

Агаарын харилцаа Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1997.09.09 
Улаанбаатар 

Хөрөнгө оруулалт Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих,харилцан 
хамгаалах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1997.09.08 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

1998 оны худалдаа, эдийн засгийн хамтын 
ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын протокол 

1998.03.21 
Улаанбаатар 

Хил, хилийн дэглэм Монгол Улс, БНБуриад Улсын Эдийн засаг, хил 
орчмын хамтын ажиллагааны тухай Засгийн гзар 

хоорондын хэлэлцээр 

1998.11.29 
Улаанбаатар 

Хил, хилийн дэглэм Монгол Улс, БНБуриадУ-ын эдийн засаг, хил 
орчмын хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

1999.02.25 
Улаанбаатар 

Төмөр зам Монгол-Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн “Улаанбаатар 
төмөр зам” нийгэмлэг байгуулах тухай БНМАУ-ын 

засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар 
хоорондын 1949 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрийн 

хэлэлцээрийн протокол 

1999.03.04  
Москва 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн 
газар хооронд шинжлэх ухаан, соёлын салбарт 

1999-2001 онд хамтран ажиллах хөтөлбөр 

1999.03.31  
Москва 

Эрх зүйн 
туслалцаа 

Монгол Улс, ОХУ-ын хооронд эрх зүйн туслалцаа 
үзүүлэх, иргэний ба эрүүгийн хэргийн талаарх эрх 

зүйн харилцааны тухай гэрээ 

1999.04.20 
Улаанбаатар 

Цөмийн энергийн 
салбарт 

БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн 
газрын хооронд байгуулсан БНМАУ-ын нутаг 
дэвсгэр дээр ураны ордуудыг ашиглах тухай 
1981.12.23-ны өдрийн хэлэлцээрийг хүчингүй 

болгох тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын 
Засгийн газар хоорондын протокол 

1999.06.11 
Улаанбаатар 

Эрх зүйн 
туслалцаа 

Монгол Улс, ОХУ-ын хооронд эрх зүйн туслалцаа 
үзүүлэх, иргэний ба эрүүгийн хэргийн талаарх эрх 
зүйн харилцааны тухай гэрээ (протоколын хамт) 

1999.09.03  
Москва 

Найрамдал, 
хамтын ажиллагаа 

Монгол улсын бүс нутгууд, ОХУ-ын Кемерово 
мужийн хоорондын бүх талын хамтын ажиллагааны 
тухай Монгол Улсын Засгийн газрын байгууллагууд, 
ОХУ-ын Кемерово мужийн захиргааны хоорондын 

хэлэлцээр

1999.09.15 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан-техник, 
соёлын талаар хамтран ажиллах тухай Монгол 

Улсын Засгийн газрын байгууллагууд болон Эрхүү 
мужийн захиргаа хоорондын хэлэлцээр 

2000.01.25  
Эрхүү 

Цөмийн энергийн 
салбарт 

Атомын эрчим хүчнийг энх тайвны зорилгоор 
ашиглах салбарт хамтран ажиллах тухай Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

2000.11.13 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Татварын хууль тогтоомжийг мөрдөх асуудлаар 
хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох тухай 

Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн 
газар хоорондын хэлэлцээр 

2000.11.13 
Улаанбаатар 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

Улаанбаатарын тунхаглал 2000.11.14 

Найрамдал, Монгол Улсын орон нутгийн засаг захиргаа болон 2000.11.14 
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хамтын 
ажиллагааны гэрээ 

ОХУ-ын субьектуудын гүйцэтгэх засаглалын 
байгууллагын хоорондын хамтын ажиллагааны 

зарчмуудын тухай Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр 

Улаанбаатар 

Нийгмийн 
хамгаалал 

ОХУ-ын нутагт буй Монгол иргэдийн булш, Монгол 
Улсын нутагт буй Орос цэргийн болон иргэдийн 
булшны статусын тухай Монгол Улсын Засгийн 

газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2000.11.14 
Улаанбаатар 

Эрх зүйн 
туслалцаа 

Татварын хууль тогтоомжийг мөрдөх асуудлаар 
хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох тухай 

Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн 
газар хоорондын хэлэлцээр 

2001.05.18  
Москва 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

Монгол-Оросын Засгийн газар хоорондын комиссын 
Сибирийн холбооны тойргийн мужууд болон 

Монголын талын хоорондын хамтын ажиллагааны 
меморандум 

2001.05.18  
Москва 

Консул харилцаа Монгол Улс, ОХУ хоорондын консулын конвенц 2001.05.18  
Иркутск 

Найрамдал, 
хамтын ажиллагаа 

Монгол-Оросын Засгийн газар хоорондын комиссын 
Сибирийн холбооны тойргийн мужууд болон 

Монголын талын хоорондын хамтын ажиллагааны 
меморандум 

2001.11.06  
Эрхүү 

Хил, хилийн дэглэм Монгол-Оросын улсын хилийг шалгасан дүнгийн 
тухай ноот бичиг 

2002.03.25 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Худалдаа, эдийн засгийн салбарын хамтын 
ажиллагааны Засгийн газар хоорондын 2002 оны 

протокол

2002.03.25 
Улаанбаатар 

Консул харилцаа Монгол Улс, ОХУ-ын хоорондын консулын конвенц 2002.03.25 
Улаанбаатар 

Зээлийн хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол-Оросын төлөөлөгчдийн ОХУ-ын Засгийн 
газрын тэргүүн М.М.Касьяновын айлчлалын үеэр 
хэлэлцсэн Монгол Улсын ОХУ-д төлөх 2001-2002 

оны урсгал өрийн асуудлыг зохицуулах 
хэлэлцээрийн протокол 

2002.03.25 
Улаанбаатар 

Геологийн салбарт Шатдаг хийн салбарт хамтран ажиллах тогтвортой 
байдлын гэрээ 

2002.03.25 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын 
Засгийн газар хоорондын 2002 оны протокол 

2002.03.26 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан-техник, 
соёлын харилцааг 2002-2004 онд идэвхижүүлэх 

талаар Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын 
Засгийн газрын хамтарсан үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө 

2002.03.26 
Улаанбаатар 

Эрх зүйн 
туслалцаа 

Монгол Улс, ОХУ-ын хооронд эрх зүйн туслалцаа 
үзүүлэх, иргэний ба эрүүгийн хэргийн талаарх эрх 
зүйн харилцааны тухай 1999 оны 04 дүгээр сарын 

20-ны өдрийн гэрээний протокол 

2002.09.12 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн 
газрын хооронд соёл, шинжлэх ухаан, боловсролын 
салбарт 2003-2006 онд хамтран ажиллах хөтөлбөр 

2003.07.01  
Москва 

Аялал жуулчлал Аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

2003.07.01  
Москва 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Боловсролын баримт бичиг, эрдмийн зэрэг, 
эрдмийн цолыг харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай 

МУ-ын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр 

2003.07.01  
Москва 

Геологийн салбарт Монгол-Оросын “Эрдэнэт үйлдвэр” хязгаарлагдмал 
хариуцлагатай компанийн үйл ажиллагааны тухай 

2003.07.01  
Москва 
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Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын Холбооны 
Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

Батлан хамгаалах Цэргийн буцалтгүй тусламжийн тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

2003.07.01 

Нийгмийн 
хамгаалал 

Монгол Улсад амьдарч буй ОХУ-ын цагаач иргэдэд 
эзэмшиж байгаа орон сууцыг нь үнэ төлбөргүй 

хувьчлах тухай хэлэлцээр

2004.03.03 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Хүнсний улаан буудай нийлүүлэх тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

2006.07.11 
Улаанбаатар 

Агаарын харилцаа Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн 
газар хооронд нисэхийн эрэн хайх, авран туслах 

салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 

2006.07.11 
Улаанбаатар 

Батлан хамгаалах Монголын цэргийн алба хаагчдыг ОХУ-ын Батлан 
хамгаалах яамны цэргийн сургуулиудад 

суралцуулах тухай Монгол Улсын Батлан 
Хамгаалах яам, Оросын Холбооны Улсын Батлан 

хамгаалах яамны хоорондын гэрээ 

2006.07.11 
Улаанбаатар 

Хил, хилийн дэглэм Монгол-Оросын улсын хилийн дэглэмийн тухай 
Монгол Улс, Оросын Холбооны Улсын Засгийн 

газар хоорондын гэрээ 

2006.12.08  
Москва 

Геологийн салбарт Монгол-Оросын хамтарсан “Монголросцветмет” 
ХХК-ний үйл ажиллагааны тухай Монгол Улсын 
засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

2006.12.08  
Москва 

Найрамдал, 
хамтын ажиллагаа 

Москвагийн тунхаглал 2006.12.04-09 Москва 

Ашигт малтмал, 
эрчим хүч 

Монгол-Оросын хамтарсан “Монголросцветмет” 
ХХК-ний үйл ажиллагааны тухай Монгол Улсын 
засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

2007.04.25  
Москва 

Батлан хамгаалах Монгол Улсад цэрэг-техникийн тусламж үзүүлэх 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын 

Холбооны Улсын Засгийн газар хоорондын 2004 
оны 3 дугаар сарын 3-ны өдрийн Хэлэлцээрийн 
хүчинтэй хугацааг сунгах тухай Монгол Улсын 

Засгийн газар, Оросын Холбооны Улсын Засгийн 
газар хоорондын протокол 

2008.01.17  
Москва 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 
соёл, технологи, 

эдийн засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын  Засгийн 
газар  хооронд  соёл, шинжлэх ухаан, боловсролын 

салбарт 2008-2011 онд хамтран ажиллах тухай 
хөтөлбөр 

2008.04.11  
Москва 

Төлбөр ОХУ-ын үл хөдлөх хөрөнгийг Монгол Улсын 
Засгийн газарт үнэ төлбөргүй хүлээлгэн өгөх тухай 

акт 

2008.04.11 

Мал эмнэлэг, хорио 
цээр 

Мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

2008.04.11  
Москва 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

Монгол Улс, Оросын Холбооны Улсын хооронд 
стратегийн түншлэл хөгжүүлэх тухай тунхаглал 

2009.05.13 
Улаанбаатар 

Геологийн салбарт “Дорнод уран” хязгаарлагдмал хариуцлагатай 
хамтарсан компани байгуулах тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

2009.08.25 
Улаанбаатар 
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Худалдаа, эдийн 
засаг 

ОХУ-ын өмнө Монгол Улсын хүлээх санхүүгийн 
үүргийг зохицуулах тухай Монгол Улсын Засгийн 

газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2010.12.14  
Москва 

Геологийн салбарт “Дорнод уран” хязгаарлагдмал хариуцлагатай 
хамтарсан компани байгуулах зарчмын нөхцөлийн 

тухай хэлэлцээр 

2010.12.14  
Москва 

Батлан хамгаалах Насанд хүрээгүй иргэдийн цэргийн бэлтгэл хангах 
нэмэлт хөтөлбөр бүхий боловсролын байгууллагад 

насанд хүрээгүй иргэдийг бэлтгэх тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

2010.12.14  
Москва 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

Орос Улстай хамтран ажиллах ажил хэргийн 
зөвлөл (Монгол Улс), Монгол Улстай хамтран 

ажиллах ажил хэргийн зөвлөл (Оросын Холбооны 
Улс) хоорондын харилцан ойлголцлын санамж 

бичиг 

2010.12.14  
Москва      

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Монгол-Оросын худалдаа, эдийн засгийн хамтын 
ажиллагааг 2011-2015 онд хөгжүүлэх хөтөлбөр 

2010.12.14  
Москва 

Найрамдал, 
хамтын ажиллагаа 

Монгол-Оросын хамтарсан мэдэгдэл 2011.05.31  
Москва 

Оюуны өмчийг 
хамгаалах 

Хоёр талын цэрэг-техникийн хамтын ажиллагааны 
явцад оюуны өмчийг харилцан хамгаалах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

2011.05.31  
Москва 

Хил, хилийн дэглэм “Увс нуурын хотгор” хил дамнасан дархан газар 
байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-

ын засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2011.05.31  
Москва 

Төмөр зам Монгол-Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн “Улаанбаатар 
төмөр зам” нийгэмлэгийг үүсгэн байгуулах тухай 

1949 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрийн БНМАУ-ын 
Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээрийн протокол 

2011.05.31  
Москва 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Нэг улсын иргэд нөгөө улсын нутаг дэвсгэрт түр 
хугацаагаар хөдөлмөр эрхлэх тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

2012.02.17  
Москва 

Визгүй зорчих Хоёр улсын иргэд харилцан визгүй зорчих 
нөхцөлийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2014.09.03 
Улаанбаатар хот 

Реадмисс Хууль бусаар байгаа иргэдийг буцаан шилжүүлэх 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2014.09.03 
Улаанбаатар хот  

Реадмисс Хууль бусаар байгаа иргэдийг буцаан шилжүүлэх 
тухай 

Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн 
газар хоорондын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх 

журмын тухай гүйцэтгэх протокол 

2014.09.03 
Улаанбаатар хот 

Буцалтгүй 
тусламж 

Монгол Улсад цэрэг-техникийн буцалтгүй тусламж 
үзүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын 
Засгийн газар хоорондын 2004 оны 3 дугаар сарын 

3-ны  өдрийн хэлэлцээрийн үйлчлэлийг сэргээх  
тухай Монгол Улсын  Засгийн газар, ОХУ-ын 

Засгийн газар хоорондын  протокол 

2014.09.03 
Улаанбаатар хот 

Байгаль орчин Ойг гал түймрээс хамгаалах тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

2014.09.03 
Улаанбаатар хот 

Хөдөлмөр "Нэг улсын иргэд нөгөө улсын нутаг дэвсгэрт түр 
хугацаагаар хөдөлмөр эрхлэх тухай" Монгол Улсын 

2014.09.03 
Улаанбаатар хот 
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Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр 

Хамтын ажиллагаа Монгол-Оросын “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн үйл 
ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын 2003.07.01-ний  

хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн 

газар хоорондын протокол

2015.06.18 

Хамтын ажиллагаа Монгол-Оросын “Монголросцветмет” ХХК-ийн үйл 
ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын 2007.04.25-ны 

хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн 

газар хоорондын протокол 

2015.06.18 

Төмөр зам Төмөр замаар дамжин өнгөрөх ачаа тээвэрлэх 
нөхцөлийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр 

2018.06.08 
Улаанбаатар 

 “БНМАУ-д тусламж үзүүлж буй зөвлөлтийн 
мэргэжилтнүүдийг байраар хангах, үйлчлэх 

зорилгоор БНМАУ-д орон сууц болон хэрэгцээт 
соёл, ахуйн объектуудыг барих тухай БНМАУ-ын 

Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар 
хоорондын 1971 оны протокол” болон “ЗСБНХУ-аас 

БНМАУ-д нийлүүлж буй машин, тоног төхөөрөмж 
болон бусад эд ангийн үйлчилгээнд дэмжлэг 
үзүүлэхэд зориулан зөвлөлтийн техникийн 

төвүүдийг байгуулахад зориулж БНМАУ-ын  нутаг 
дэвсгэрт газар олгох, барилга барих нөхцөлийн 

тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын 
Засгийн газар хоорондын 1979 оны 9 дүгээр сарын 

11-ний өдрийн хэлэлцээр”-т нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-

ын Засгийн газар хоорондын ноот бичиг 

2019.06.10 
/2019.09.30-нд хүчин 

төгөлдөр болсон./
  

 Бүс нутаг, хил орчмын хамтын ажиллагаанд 
дэмжлэг үзүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн 

газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2019.09.03 
Улаанбаатар 

  /2019.12.02-нд хүчин 
төгөлдөр болсон./ 

Батлан хамгаалах Монгол Улсад цэрэг-техникийн буцалтгүй тусламж 
үзүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын 

Холбооны Улсын Засгийн газар хоорондын 2004 
оны хэлэлцээрийн үйлчлэлийг сунгах тухай Монгол 

Улсын Засгийн газар, Оросын Холбооны Улсын 
Засгийн газар хоорондын протокол 

2019.09.03 
Улаанбаатар 

 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны гэрээ 

Найрсаг харилцаа, иж бүрэн стратегийн 
түншлэлийн тухай Монгол Улс, ОХУ-ын хоорондын 
гэрээ 

2019.09.03 
Улаанбаатар 

/2020.09.21-нд хүчин 
төгөлдөр болсон/ 

 
Батлан хамгаалах Терроризмтой тэмцэхэд хамтран ажиллах тухай 

Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын Холбооны 
Улсын Засгийн хоорондын хэлэлцээр 

2019.09.03 
Улаанбаатар 

/2020.03.05-нд хүчин 
төгөлдөр болсон/ 

 
Худалдаа, эдийн 

засаг 
1957 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн “Бүгд 
Найрамдах Монгол Ард Улс ба Зөвлөлт Социалист 
Бүгд Найрамдах Холбоот Улсын хоорондох 
худалдааны гэрээ”-нд нэмэлт оруулах тухай 
Монгол Улс, Оросын Холбооны Улс хоорондын 
хэлэлцээр 

2019.10.11 
/2019.11.29-нд хүчин 

төгөлдөр болсон/ 
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 Цахилгаан эрчим хүчний салбарт хамтран ажиллах 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын 
Холбооны Улсын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

2019.12.03 
Улаанбаатар 

 

 “Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын Холбооны 
Улсын “Газпром” НХХ хоорондын харилцан 
ойлголцлын санамж бичиг”  
 

2019.12.05  
Сочи  

/2019.12.05-нд хүчин 
төгөлдөр болсон/ 

БҮГД НАЙРАМДАХ ПАРАГВАЙ УЛС 

Визгүй зорчих Дипломат, албан болон энгийн паспорт эзэмшигчдийг 
визийн шаардлагаас чөлөөлөх тухай Монгол Улс, Бүгд 
Найрамдах Парагвай Улс хоорондын хэлэлцээр 

2019.09.25* 
 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ ПЕРУ УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Техникийн 
хамтын 

ажиллагаа 

Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Перу 
Улсын Засгийн газар хоорондын техникийн хамтын 

ажиллагааны тухай үндсэн хэлэлцээр

2000.06.15  
Токио 

Визгүй зорчих Дипломат болон албан паспорт эзэмшигчдийг визийн 
шаардлагаас харилцан чөлөөлөх тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Перу Улсын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

2013.04.30 
Улаанбаатар 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ ПОЛЬШ УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Эрх зүйн 
туслалцаа 

БНМАУ, БНПАУ-ын хоорондын иргэний ба гэр бүл, 
эрүүгийн хэргийн талаар эрхийн туслалцаа үзүүлэх 

болон эрхийн харилцааны тухай гэрээ 

1971.09.14 
Варшав 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНПАУ-ын Засгийн газар 
хооронд Эдийн засаг, ШУТ-ийн талаар хамтран 
ажиллах тухай Монгол, Польшийн Засгийн газар 
хоорондын Комисс байгуулах тухай хэлэлцээр 

1972.09.11  
Варшав 

Консул харилцаа БНМАУ, БНПАУ-ын консулын конвенц 1973.05.31 
Улаанбаатар 

Иргэний 
харъяалал 
/хоёрдмол 
харъяаллыг 
арилгах/ 

Хоёрдмол харъяалалтай хүмүүсийн харъяаллын 
асуудлыг зохицуулах, хоёрдмол харъяалал үүсэх 

тохиолдлыг арилгах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, 
БНПАУ-ын Засгийн газар хоорондын конвенц 

1975.05.23 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

БНМАУ, БНПАУ-ын хооронд Шинжлэх ухааны 
техникийн талаар хамтран ажиллах ба мэргэжилтэн 

харилцан томилох ерөнхий нөхцлийн тухай хэлэлцээр 

1977.10.07 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНПАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын бараа харилцан нийлүүлэх ба төлбөрийн 

тухай хэлэлцээр 

1980.12.12 
Улаанбаатар 

Геологийн 
салбарт 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНПАУ-ын Засгийн газар 
хооронд БНМАУ-д геологи хайгуулын ажил гүйцэтгэх, 

зарим төрлийн эрдсийн түүхий эдийг олборлох, 
боловсруулах салбарт хамтран ажиллах тухай 

ерөнхий хэлэлцээр 

1981.04.27 
 Варшав 

Боловсрол, Эдийн засаг, шинжлэх ухаан-техникийн хамтын 1986.09.21 

                                                            
* хүчин төгөлдөр болоогүй байгаа. 
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шинжлэх ухаан, 
соёл, 

технологи, 
эдийн засаг 

ажиллагааны Монгол-Польшийн Засгийн газар 
хоорондын комиссын дарга нарын уулзалтын санамж 

бичиг 

Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

БНМАУ, БНПАУ-ын эдийн засаг, шинжлэх ухаан-
техникийн хамтын ажиллагааг 2000 он хүртэл 

хөгжүүлэх урт хугацааны программ 

1986.09.23 
Улаанбаатар 

Геологийн 
салбарт 

БНМАУ-ын Мушгиа худгийн районд зарим төрлийн 
ашигт малтмалын геологи хайгуулын ажил гүйцэтгэх 
талаар хамтран ажиллах тухай БНМАУ-ын Засгийн 

газар, БНПАУ-ын Засгийн газрын хооронд байгуулсан 
хэлэлцээр 

1988.10.04  
Варшав 

Эрчим хүч, 
ашигт малтмал 

БНМАУ-ын Мушгиа худгийн районд зарим төрлийн 
ашигт малтмалын геологи хайгуулын ажил гүйцэтгэх 
талаар хамтран ажиллах тухай БНМАУ-ын Засгийн 

газар, БНПАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1988.10.08 
Варшав 

Агаарын 
харилцаа 

Агаарын харилцааны тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, 
БНПАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1989.05.26 
Улаанбаатар

Төлбөр 1991 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс чөлөөтэй валютын 
тооцоонд шилжихтэй холбогдон төлбөрийн талаар 

харилцан хүлээх үүргийг зохицуулах тухай БНМАУ-ын 
Засгийн газар, БНПУ-ын Засгийн газар хоорондын 

протокол 

1991.05.17  
Варшав 

Төлбөр Худалдааны төлбөрийн тухай БНМАУ-ын Засгийн 
газар, БНПУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1991.05.17  
Варшав 

Хөрөнгө 
оруулалт 

Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан 
хамгаалах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНПУ-

ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1991.11.08  
Варшав 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНПУ-ын Засгийн газрын 
хооронд соёл, шинжлэх ухааны салбарт 1994-1996 

онд хамтран ажиллах хөтөлбөр 

1994.08.05 
Улаанбаатар 

Давхар татвар Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж 
ногдуулахгүй байх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНПУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1995.07.27  
Варшав 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагаа 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНПУ-ын Засгийн газрын 
хооронд 1954-1994 онд байгуулсан гэрээ, 

хэлэлцээрүүдийн үйлчлэлийн тухай хэлэлцээр 

1995.11.08  
Варшав 

Хөрөнгө 
оруулалт 

Хөрөнгө оруулалтыг хөхүүлэн дэмжих, харилцан 
хамгаалах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНПУ-

ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1995.11.08  
Варшав 

Давхар татвар Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж 
ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх 

явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, БНПУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

1997.04.18  
Варшав 

Гаалийн 
харилцаа 

Гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах харилцан туслах 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНПУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

1997.05.13 
Улаанбаатар 

Эрх зүйн 
туслалцаа 

Иргэн, гэр бүл, хөдөлмөр, эрүүгийн хэргийн талаар эрх 
зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай Монгол Улсын 

Засгийн газар, БНПУ-ын Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр 

1998.10.19  
Варшав 
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Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Шинжлэх ухаан, технологийн талаар хамтран ажиллах 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНПУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

1999.12.09  
Варшав 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Соёл, боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт хамтран 
ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНПУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1999.12.09  
Варшав 

Төлбөр Монгол Улсаас БНПУ-д төлөх өрийг зохицуулах тухай 
МУ-ын Засгийн газар, БНПУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

2006.11.09 
Улаанбаатар 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагаа 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, БНПУ-ын Ерөнхийлөгч 
нарын хамтарсан тунхаглал 

2008.10.01 
Улаанбаатар 

Визгүй зорчих Дипломат болон албан паспорт эзэмшигчдийг визийн 
шаардлагаас харилцан чөлөөлөх тухай Монгол Улсын 

Засгийн газар, БНПУ-ын Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр 

2011.06.29 
Улаанбаатар 

Батлан 
хамгаалах 

Батлан хамгаалах салбарт хамтран ажиллах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНПУлсын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

2013.01.21  
Варшав 

Эдийн засаг Монгол Улсын Засгийн газар, БНПУ-ын Засгийн газар 
хоорондын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны 

хэлэлцээр 

2013.01.21  
Варшав 

Визгүй зорчих Дипломат болон албан паспорт эзэмшигчдийг визийн 
шаардлагаас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Засгийн 

газар, БНПольшУ-ын Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээрийн протокол 

2014.01.29  
Варшав 

Зээл Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Польш 
Улсын Засгийн газар хоорондын зээлийн ерөнхий 

хэлэлцээр 

2017.05.09 

Зээл Улаанбаатар хотноо 2017 оны 05 дугаар сарын 09-ний 
өдөр байгуулсан Бүгд Найрамдах Польш Улсын 

Засгийн газар, Монгол Улсын Засгийн газар 
хоорондын нөхцөлт зээлийн ерөнхий Хэлэлцээрийн 

нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хавсралт 

2019.07.09
 2019.10.15-нд 

хүчин төгөлдөр 
болсон. 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ ПОРТУГАЛ УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Боловсрол, 

шинжлэх ухаан, 
соёл, 

технологи, 
эдийн засаг 

Монгол Улс, БНПортугалУ хооронд боловсрол, 
шинжлэх ухаан, технологи, дээд боловсрол, соёл, 

залуучууд, спорт, хэвлэл мэдээллийн салбарт хамтран 
ажиллах тухай хэлэлцээр 

2010.04.07 
Улаанбаатар 

 
РУМЫН УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
 Хоёр улсын Элчин сайдын яамны ажилтнууд болон 

бусад иргэдэд эмнэлгийн тусламж харилцан үнэгүй 
үзүүлэх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар БНСРУ-ын 

Засгийн газар хоорондын харилцан ойлголцлын 
санамж бичиг 

1965.07.02.,  
1965.08.10, 
1965.08.30 
Бухарест 

Консул харилцаа БНМАУ, БНСРУ-ын хоорондын консулын конвенц 1967.04.29  
Бухарест

Эрх зүйн 
туслалцаа 

Иргэний болон гэр бүл, эрүүгийн хэргийн тaлaaр 
эрхийн туслaлцaa үзүүлэх тухaй БНМАУ, БНСРУ-ын 

хооронд гэрээ 

1972.11.25 
Улаанбаатар 
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Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, Румын Улсын Засгийн 
газар хооронд боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, 
технологи, эрүүл мэнд, спортын салбарт хамтран 

ажиллах тухай хэлэлцээр 

2005.02.14  
Бухарест 

Боловсрол, соёл, 
шинжлэх ухаан 

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны салбарт хамтран 
ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Румын 

Улсын Засгийн газар хоорондын хамтын ажиллагааны 
хөтөлбөр 

2016.10.11 
Бухарест 

Хамтын 
ажиллагаа 

Хоёр талт гэрээний үйлчлэлийн тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, Румын Улсын Засгийн газар хоорондын 
протокол 

2018.11.28 
 /2019.10.04-нд хүчин 

төгөлдөр болсон/ 
 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ СЕРБИ УЛС 

 

 

Визгүй зорчих Иргэдийг виз авах шаардлагаас харилцан чөлөөлөх 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах 
Серби Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр  

2013.11.08 
Белград 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ СИНГАПУР УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Визгүй зорчих Иргэд харилцан визгүй зорчих тухай Монгол Улсын 

Засгийн газар, БНСинУ-ын Засгийн газар хоорондын 
ноот бичиг 

1991.08.05 
Улаанбаатар, 

Сингапур 
Агаарын 
харилцаа 

Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, БНСинУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1993.05.23  
Сингапур 

Хөрөнгө 
оруулалт 

Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, хамгаалах 
тухай Монгол Улс, БНСинУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

1995.07.24  
Сингапур 

Давхар татвар Орлогын татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, 
татвар төлөхөөс зайлсхиих явдлаас урьдчилан 
сэргийлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНСинУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2002.10.10  
Сингапур 

Визгүй зорчих  Бүх төрлийн паспорт эзэмшигч иргэд харилцан визгүй 
зорчих хугацааг 30 хоног болгох тухай Монгол Улсын 

Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Сингапур Улсын 
Засгийн газар хоорондын солилцох ноот бичиг 

2017.05.16 
Улаанбаатар 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ СЛОВАК УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Соёл /дангаар/ Соёлын сaлбaрт хaмтрaн aжиллaх тухaй БНМАУ-ын 

Засгийн газар, БНСЧСУ-ын Зaсгийн гaзaр хоорондын 
хэлэлцээр

1973.04.25  
Прага 

Консул харилцаа БНМАУ, БНСЧСУ-ын хооронд бaйгуулсaн консулын 
конвенц, протокол 

1976.06.03 
Улаанбаатар 

Эрх зүйн 
туслалцаа 

Иргэн, гэр бүл, эрүүгийн хэргийн тaлaaр эрхийн 
туслaлцaa үзүүлэх болон эрхийн хaрилцaa тогтоох 

тухaй БНМАУ, БНСЧСУ-ын хооронд гэрээ 

1976.10.15 
Улаанбаатар 

Визгүй зорчих Дипломaт, aлбaн пaспорт бүхий иргэд хaрилцaн визгүй 
зорчих тухaй Монгол Улсын Засгийн газар, ЧСХБНУ-

ын Засгийн газар хооорондын хэлэлцээр 

1992.06.26 
Улаанбаатар 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагаа 

Монгол, Словакийн хоёр талын харилцааг зохицуулж 
буй хэлэлцээрүүдийн тухай Монгол Улсын Засгийн 

газар, Словак Улсын Засгийн газар хоорондын 
протокол 

2011.10.17  
Бээжин 

 БҮГД НАЙРАМДАХ СЛОВЕНИ УЛС  
Визгүй зорчих Дипломат болон албан/сервис паспорт эзэмшигчдийг 

богино хугацааны визийн шаардлагаас чөлөөлөх тухай 
2020.10.16 
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Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах 
Словени Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ АРДЧИЛСАН СОЛОНГОС АРД 

УЛС 
 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Шуудан, 
цахилгаан 
холбоо 

БНМАУ, БНАСАУ-ын хооронд телефон, телеграфын 
харилцаа тогтоох тухай хэлэлцээр 

1955.09.17 
Улаанбаатар 

Шуудан, 
цахилгаан 
холбоо 

БНМАУ, БНАСАУ-ын хооронд шуудан ба илгээлт 
солилцох тухай хэлэлцээр 

1955.09.17 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

БНМАУ, БНАСАУ-ын хооронд эдийн засаг ба соёлын  
талаар хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 

1956.11.02  
Пхеньян 

Соёл /дангаар/ БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАСАУ-ын Засгийн газар 
хооронд соёлын талаар хамтран ажиллах төлөвлөгөө 

1980.12.17 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАСАУ-ын Засгийн газрын 
хооронд бараа харилцын нийлүүлэх ба төлбөрийн 

тухай хэлэлцээр 

1981.02.13  
Пхеньян 

Эрүүл мэнд, 
анагаах ухаан 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАСАУ-ын Засгийн газар 
хооронд эрүүлийг хамгаалах салбарт хамтран 

ажиллах тухай хэлэлцээр 

1981.09.25 
Улаанбаатар 

Визгүй зорчих Иргэд харилцан зорчих нөхцлийн тухай БНМАУ-ын 
Засгийн газар, БНАСАУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

1986.11.14  
Пхеньян 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны 
гэрээ 

БНМАУ, БНАСАУ-ын хоорондын найрамдал, хамтын 
ажиллагааны тухай гэрээ 

1986.11.21  
Пхеньян 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНАСАУ-ын Засгийн газар 
хооронд соёл, шинжлэх ухааны талаар хамтран 

ажиллах тухай хэлэлцээр 

1986.11.21  
Пхеньян 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Эдийн засаг, шинжлэх ухаан-техникийн хамтын 
ажиллагааны БНМАУ, БНАСАУ-ын Засгийн газар, 

хоорондын зөвлөлдөх комисс байгуулах тухай БНМАУ-
ын Засгийн газар, БНАСАУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

1988.06.30 
Улаанбаатар 

Эрх зүйн 
туслалцаа 

БНМАУ, БНАСАУ-ын хооронд Иргэн, гэр бүл болон 
эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан 

үзүүлэх тухай гэрээ 

1988.10.29 
Улаанбаатар 

Консул харилцаа БНМАУ, БНАСАУ-ын хоорондын консулын конвенц 1989.04.04  
Пхеньян 

Агаарын 
харилцаа 

Агаарын харилцааны тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, 
БНАСАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1989.08.03  
Пхеньян 

Мал эмнэлэг, 
хорио цээр 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНАСАУ-ын Засгийн 
газар хооронд Малын өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, 

мал амьтны хорио цээр болон мал эмнэлгийн салбарт 
хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 

1995.06.08 
Улаанбаатар 

Авто тээвэр Тээврийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, БНАСАУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

1996.05.10  
Пхеньян 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны 
гэрээ 

Монгол Улс, БНАСАУ-ын хоорондын найрсаг харилцаа 
хамтын ажиллагааны тухай гэрээ 

2002.08.08 
Улаанбаатар 
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Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны 
гэрээ 

Монгол Улс, БНАСАУ-ын хооронд байгуулсан гэрээ, 
хэлэлцээрийн үйлчлэлийн талаарх Монгол Улсын 

Засгийн газар, БНАСАУ-ын Засгийн газар хоорондын 
протокол 

2002.08.08 
Улаанбаатар 

Хөрөнгө 
оруулалт 

Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, хамгаалах 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНАСАУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2003.11.19  
Пхеньян 

Давхар татвар Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж 
ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх 

явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, БНАСАУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

2003.11.19  
Пхеньян 

ДТГ байгуулах, 
газар олгох 

ДТГ-ууддаа харилцан адил байх нөхцлөөр газар болон 
барилга ашиглуулах тухай Монгол Улсын Засгийн 

Газар, БНАСАУ-ын Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр 

2004.08.06 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Эдийн засаг, шинжлэх ухаан техникийн хамтын 
ажиллагааны Монгол Улс, БНАСАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын зөвлөлдөх комисс байгуулах тухай Монгол 

Улсын Засгийн газар, БНАСАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр 

2004.12.21  
Пхеньян 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Худалдааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
БНАСАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2004.12.21  
Пхеньян 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улсын Засгийн газраас, БНАСАУ-ын Засгийн 
газарт тусламжийн барааг хүлээлгэн өгсөн тухай 

протокол 

2004.12.21  
Пхеньян 

Соёл /дангаар/ Монгол Улсын Засгийн газар, БНАСАУ-ын Засгийн 
газрын хооронд 2006-2008 онд соёлын талаар хамтран 

ажиллах төлөвлөгөө 

2006.10.26  
Пхеньян 

Эрүүл мэнд, 
анагаах ухаан 

Эрүүл мэнд, анагаах ухааны салбарт хамтран 
ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНАСАУ-

ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2007.07.20 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Худалдааны далайн тээврийн салбарт хамтран 
ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНАСАУ-

ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2007.07.20 
Улаанбаатар 

Ажиллах хүч 
солилцох 

Ажиллах хүч харилцан солилцох тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, БНАСАУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

2007.07.20 
Улаанбаатар 

Соёл /дангаар/ Монгол Улсын Засгийн газар, БНАСАУ-ын Засгийн 
газрын хооронд 2012-2014 онд соёлын талаар хамтран 

ажиллах хөтөлбөр

2013.01.18 

Соёл /дангаар/ Монгол Улсын Засгийн газар, БНАСАУ-ын Засгийн 
газар хооронд 2009-2011 онд хэрэгжүүлэх соёлын 

солилцооны хөтөлбөр 

2008.10.08 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Мэдээллийн технологийн салбарт хамтран ажиллах 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНАСАУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2013.07.03  
Пёньян 

Соёл /дангаар/ Соёл, спорт, аялал жуулчлалын салбарт хамтран 
ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНАСАУ-

ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2013.10.28 
 Пёньян 

Тээвэр Тээврийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, БНАСАУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээрийг шинэчлэх байгуулах тухай 
протокол 

2013.10.28  
Пёньян 
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Үйлдвэр, хөдөө 
аж ахуй 

Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн салбарт хамтран ажиллах 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНАСАУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2013.10.28  
Пёньян 

Хамтын 
ажиллагаа 

Найрамдлын хамтарсан компани байгуулах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах 
Ардчилсан Солонгос Ард Улсын Засгийн газар 

хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг 

2014 

Мал эмнэлэг, 
хорио цээр 

Сэпу талд мал аж ахуйг хөгжүүлэх болон Унсан боомт, 
Ражин боомтыг ашиглах асуудлаар хамтран ажиллах 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах 

Ардчилсан Солонгос Ард Улсын Засгийн газар 
хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг 

2014 

Тээвэр БНАСАУ-ын Засгийн газар, Монгол Улсын Засгийн 
газар хооронд тээврийн салбарт хамтран ажиллах 

тухай хэлэлцээр 

2015.03.12 

Соёл /дангаар/ Монгол Улсын Засгийн газар, БНАСАУ-ын Засгийн 
газар хоорондын 2015-2018 оны соёлын солилцооны 

хөтөлбөр 

2016.01.21 
Пёньян 

 БҮГД НАЙРАМДАХ СОЛОНГОС УЛС  

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Төлбөр БНМАУ-ын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газрын 

хоорондын 1984 онд бараа харилцан нийлүүлэх ба 
төлбөрийн тухай протокол

1983.07.15 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн талаар 
хамтран ажиллах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, 

БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1991.03.28  
Сөүл 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар 
хоорондын худалдааны хэлэлцээр 

1991.03.28  
Сөүл 

Соёл /дангаар/ БНМАУ-ын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газрын 
хооронд соёлын талаар хамтран ажиллах тухай 

хэлэлцээр 

1991.03.28  
Сөүл 

Хөрөнгө 
оруулалт 

Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан 
хамгаалах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНСУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1991.03.28  
Сөүл 

Агаарын 
харилцаа 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар 
хооронд Хоёр орны нутаг дэвсгэрт болон тэдгээрийн 
чанадад агаарын харилцаа тогтоох тухай хэлэлцээр 

1991.10.23  
Сөүл 

Визгүй зорчих Дипломат болон албан паспорттай иргэдийг визээс 
харилцан чөлөөлөх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, 

БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1991.10.23  
Сөүл 

Давхар татвар Орлогын татварыг давхардуулж  ноогдуулахгүй байх, 
татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан 

сэргийлэх тухай Монгол Улс, БНСУ-ын хоорондын 
хэлэлцээр 

1992.04.17 
Улаанбаатар 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны 
гэрээ 

Солонгосын Сайн дурынханы тухай Монгол Улсын 
Гадаад харилцааны сайд, БНСУ-ын Гадаад 

харилцааны сайд нарын солилцсон ноот хэлэлцээр 
/Засгийн газрын түвшинд/ 

1992.04.17 
Улаанбаатар 

Гаалийн 
харилцаа 

Гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах, харилцан 
туслах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1993.07.28 
Улаанбаатар 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Экспорт-
импортын банк хооронд байгуулсан зээлийн 

хэлэлцээр 

1993.07.28 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

БНСУ-ын эдийн засгийг хөгжүүлэх хамтын 
ажиллагааны сангаас зээл олгох тухай Монгол Улсын 

Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр 

1996.12.06 
Улаанбаатар 
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Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

БНСУ-ын Эдийн засгийн хөгжлийн хамтын 
ажиллагааны сангаас зээл олгох тухай Монгол Улсын 

Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр 

1996.12.06 
Улаанбаатар 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

БНСУ-ын Эдийн засгийн хөгжлийн хамтын 
ажиллагааны сангаас олгох зээлийг сунгах тухай 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр /Даланзадгад дулааны 

цахилгаан станц барих- MON-2/ 

1997.03.18 

Эрх зүйн 
туслалцаа 

Монгол  Улс, БНСУ-ын хооронд эрүүгийн хэргийн 
талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай 

гэрээ 

1999.05.31 
Улаанбаатар 

Ялтан 
шилжүүлэх 

Гэмт этгээдийг шилжүүлэн өгөх тухай Монгол Улс, 
БНСУ хоорондын гэрээ 

1999.05.31 
Улаанбаатар 

Эрчим хүч, 
ашигт малтмал 

Эрчим хүч болон ашигт малтмалын нөөцийн салбарт 
хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1999.11.08  
Сөүл 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Техникийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газрын хоорондын 

хэлэлцээр 

1999.11.08  
Сөүл 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

БНСУ-ын Эдийн засгийн хөгжлийн хамтын 
ажиллагааны сангаас олгох зээлийн тухай Монгол 

Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр /Хөдөөгийн холбоо MON-4/ 

2000.06.14 
Улаанбаатар 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

БНСУ-ын Эдийн засгийн хөгжлийн хамтын 
ажиллагааны сангаас олгох зээлийн тухай Монгол 

Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар 
хоорондын тохиролцоо /Төрийн холбоо MON-3/ 

2000.06.14 
Улаанбаатар 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар 
хоорондын БНСУ-ын Эдийн Засгийн хөгжлийн хамтын 

ажиллагааны сангаас олгох нэмэлт зээлийг сунгах 
тухай хэлэлцээр /Даланзадгад дулааны цахилгаан 

станц барих MON-2/ 

2000.06.29 
Улаанбаатар 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Экспорт- 
импорт банк хоорондын “Хөдөөгийн харилцаа холбоо" 

төслийн зээлийн хэлэлцээр 

2000.09.09 
Сөүл 

Аялал жуулчлал Аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

2003.11.24  
Сөүл 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

БНСУ-ын Эдийн засгийн хөгжлийн сангаас зээл олгох 
тухай Монгол Улсын Засгийн Газар, БНСУ-ын Засгийн 
газар хоорондын тохиролцоо /“Бүс нутгийн авто зам 

хөгжүүлэх /Чойр-Сайншанд/ төсөл” MON-5/ 

2005.03.28  
Сөүл 

Нийгмийн 
хамгаалал 

Нийгмийн хамгааллын тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2006.05.08 
Улаанбаатар 

Нийгмийн 
хамгаалал 

Нийгмийн хамгааллын тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх удирдлагын тохиролцоо 

2006.05.08 
Улаанбаатар 

Ялтан 
шилжүүлэх 

Монгол Улс, БНСУ-ын хооронд ялтан шилжүүлэх тухай 
гэрээ 

2007.05.28  
Сөүл 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

“Улаанбаатар хотын замын оновчтой систем төсөл”-
ийг хэрэгжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
БНСУ-ын Экспорт- импорт банк хоорондын зээлийн 

хэлэлцээр (MON-6) 

2007.05.29 
Сөүл 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Экспорт- 
импорт банк хоорондын “Холбоо хяналт мэлээллийн 
нэгдсэн сүлжээ төсөл”-ийн Зээлийн хэлэлцээр (MON-

7) 

2007.05.29 
Сөүл 
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Эрх зүйн 
туслалцаа 

Иргэний болон худалдааны хэргийн талаар эрх зүйн 
туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай Монгол Улс, БНСУ 

хоорондын гэрээ 

2008.10.15  
Сөүл 

Эрчим хүч, 
ашигт малтмал 

“Нарны эрчим хүчний системийг ашиглан Баяннуур 
сумын нуур сэргээх” төслийг хэрэгжүүлэх тухай 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр 

2010.03.12 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

“Улаанбаатар хотын 1:1000-ны масштабтай байр зүйн 
зураг, орон зайн мэдээллийн сан” төслийг хэрэгжүүлэх 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

2010.04.05 
Улаанбаатар 

Оюуны өмчийг 
хамгаалах 

“Монгол Улсын оюуны өмчийн салбарын 
автоматжуулалт” төслийг хэрэгжүүлэх тухай Монгол 

Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр 

2010.04.15 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

“Монгол Улсын Их Хурлын тамгын газрыг цахим 
архивын системтэй болгох” төслийг хэрэгжүүлэх тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

2010.04.15 
Улаанбаатар 

Нийгмийн 
хамгаалал 

“Улаанбаатар хотод хатуу хог хаягдлыг дахин 
боловсруулах үйлдвэр байгуулах” төслийг хэрэгжүүлэх 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

2010.04.23 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

“Монгол Улсад цахим худалдан авах ажиллагааг 
нэвтрүүлэх” төслийг хэрэгжүүлэх тухай Монгол Улсын 

Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр 

2010.06.11 
Улаанбаатар 

Эрчим хүч, 
ашигт малтмал 

“Баруун урт хотын дулааны шугам болон хэрэглээний 
халуун усны системийг сайжруулах” төслийг 

хэрэгжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2010.06.18 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

“Улаанбаатар хотын Монгол-Солонгосын техникийн 
коллежийн чадавхийг сайжруулж, политехник болгон 
өргөтгөх”  төслийг хэрэгжүүлэх тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

2010.09.10 
Улаанбаатар 

Эрчим хүч, 
ашигт малтмал 

“Монгол Улсын уул уурхайн бохирдлын хувь хэмжээг 
тодорхойлох, нөхөн сэргээлтийн мэдээллийн сан 

байгуулах” төслийг хэрэгжүүлэх тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

2010.10.29 
Улаанбаатар 

Визгүй зорчих Виз олгох нөхцөлийг хөнгөвчлөх тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

2012.05.31  
Сөүл 

Эдийн засаг Эдийн засгийн хөгжлийн хамтын ажиллагааны сангаас 
2011-2015 онд авах зээлийн тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын 

Засгийн газар хоорондын ерөнхий хэлэлцээр”-ийн 
хугацааг сунгах тухай солилцох захидал 

2015.12.16 

Зээл Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын “Экзим” банк 
хооронд “Ухаалаг боловсрол төсөл”-ийг хэрэгжүүлэх 

зээлийн хэлэлцээр   

2016.07.16 
Улаанбаатар 

 
Зээл Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын “Эксим” банк 

хооронд “Улс, хот хоорондын нийтийн тээврийн 
үйлчилгээнд дэмжлэг үзүүлэх 2 дахь шатны төсөл”-ийг 

хэрэгжүүлэх зээлийн хэлэлцээр   

2016.07.16 
Улаанбаатар 
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Соёл 2016-2019 оны соёлын солилцооны тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хөтөлбөр 

2016.07.16 
Улаанбаатар 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

“Эдийн засгийн хөгжлийн хамтын ажиллагааны 
сангаас 2017-2019 онд авах зээлийн тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Солонгос 

Улсын Засгийн газар хоорондын ерөнхий хэлэлцээр”-
ийн хүрээнд БНСУ-ын Засгийн газраас зээл олгох 

хугацааг 2020 оныг дуустал сунгах тухай Солилцох 
захидал 

2020.05.28 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ ТАЖИКИСТАН УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагаа 

Монгол Улс, БНТажикистанУ хоорондын харилцааны 
үндсэн зарчмын тухай хамтарсан мэдэгдэл 

2009.03.27 
Улаанбаатар 

Мал эмнэлэг, 
хорио цээр 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНТажикистанУ-ын 
Засгийн газар хоорондын мал эмнэлгийн салбарт 

хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 

2009.03.27 
Улаанбаатар 

Ургамал, хорио 
цээр 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНТажикистанУ-ын 
Засгийн газар хоорондын ургамал хамгаалал, хорио 
цээрийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 

2009.03.27 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНТажикистанУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2009.03.27 
Улаанбаатар 

Хөрөнгө 
оруулалт 

Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан 
хамгаалах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
БНТажикистанУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

2009.03.27 
Улаанбаатар 

 
ТАЙЛАНДЫН ВАНТ УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Визгүй зорчих Дипломат, албаны паспорт бүхий иргэд харилцан 

визгүй зорчих тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
Тайландын Вант Улсын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр

1994.02.25  
Бангкок 

Агаарын 
харилцаа 

Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, Тайландын Вант Улсын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

1994.02.25  
Бангкок 

Давхар татвар Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж 
ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх 

явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, Тайландын Вант Улсын Засгийн газар 

хоорондын конвенц 

2006.08.17 
Улаанбаатар 

Соёл /дангаар/ Монгол Улсын Засгийн газар, Тайландын Вант Улсын 
Засгийн газар хоорондын соёлын хэлэлцээр 

2006.08.17 
Улаанбаатар 

Визгүй зорчих Энгийн паспорт бүхий иргэдийг визээс чөлөөлөх тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, Тайландын Вант Улсын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2007.12.14  
Бангкок 

Спорт Спортын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, Тайландын Вант Улсын Засгийн 
газар хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг 

2013.03.05 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагаа 

Хоёр талын хамтын ажиллагааны зөвлөл байгуулах 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Тайландын Вант 

Улсын Засгийн газар хоорондын харилцан ойлголцлын 
санамж бичиг 

2013.04.28 
Улаанбаатар 
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БҮГД НАЙРАМДАХ ТУРК УЛС  

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Боловсрол, 

шинжлэх ухаан, 
соёл, 

технологи, 
эдийн засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газрын 
хооронд 1987-1989 онд хэрэгжүүлэх соёл, шинжлэх 

ухааны солилцооны программ 

1987.04.28  
Москва 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын  Засгийн 
газар хоорондын худалдаа, эдийн засаг болон 
техникийн хамтын  ажиллагааны  хэлэлцээр 

1992.05.29  
Анкара 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Монгол Улс, БНТуркУ-ын хооронд боловсрол, 
шинжлэх ухаан, спортын салбарт хамтран ажиллах 

тухай хэлэлцээр 

1992.05.29  
Анкара 

Агаарын 
харилцаа 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн 
газар хоорондын Агаарын харилцааны тухай 

хэлэлцээр 

1995.02.09  
Анкара 

Аялал жуулчлал Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн 
газрын хооронд Аялал жуулчлалын салбарт хамтран 

ажиллах тухай   хэлэлцээр 

1995.09.12 
Улаанбаатар 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны 
гэрээ 

Монгол Улс, БНТУ хоорондын найрсаг харилцаа, 
хамтын ажиллагааны тухай гэрээ 

1995.09.12 
Улаанбаатар 

Давхар татвар Орлогын татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, 
татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан 
сэргийлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНТуркУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1995.09.12 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн 
газар хооронд 1996, 1997, 1998 онуудад соёл, 

боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт харилцан 
солилцох хөтөлбөр 

1995.09.12 
Улаанбаатар 

Хөрөнгө 
оруулалт 

Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан 
хамгаалах тухай  Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНТуркУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1998.03.16  
Анкара 

Мал эмнэлэг, 
хорио цээр 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн 
газар хоорондын Мал эмнэлгийн салбарт хамтран 

ажиллах тухай хэлэлцээр 

1998.03.16  
Анкара 

Хөрөнгө 
оруулалт 

Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, хамгаалах 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1998.03.18  
Анкара 

Гаалийн 
харилцаа 

Гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах, харилцан 
туслах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-

ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1999.09.28 
Улаанбаатар 

Батлан 
хамгаалах 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн 
газар хоорондын цэргийн салбарт хамтран ажиллах 

тухай хэлэлцээр 

1999.12.02 
Улаанбаатар 

Эрх зүйн 
туслалцаа 

Монгол Улс, БНТуркУ-ын иргэн, аж ахуй болон 
эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан 

үзүүлэх тухай гэрээ 

2000.05.02 
Улаанбаатар 

Нийгмийн 
хамгаалал 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн 
газар хоорондын эдийн засаг, нийгмийн салбарт 

хамтран ажиллах тухай санамж бичиг 

2001.07.30 
Улаанбаатар 

Батлан 
хамгаалах 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн 
газар хоорондын батлан хамгаалах аж үйлдвэрийн 

2001.11.12  
Анкара 
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салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 
Авто тээвэр Олон улсын авто тээврийн харилцааны тухай Монгол 

Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр 

2002.06.02 
Улаанбаатар 

Батлан 
хамгаалах 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн 
газар хоорондын Цэргийн тусламж үзүүлэх тухай 

хэлэлцээр 

2002.06.27 
Улаанбаатар 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны 
гэрээ 

Монгол Улс, БНТуркУ хоорондын хамтын ажиллагааны 
тухай хамтарсан мэдэгдэл 

2004.04.29  
Анкара 

ДТГ байгуулах, 
газар олгох 

Туркийн Олон улсын хамтын ажиллагаа, хөгжлийн 
байгууллагын хөтөлбөр зохицуулалтын төлөөлөгчийн 
газар байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНТуркУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2004.04.29  
Анкара 

Эрүүл мэнд, 
анагаах ухаан 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн 
газар хооронд Эрүүл мэндийн салбарт хамтран 

ажиллах тухай хэлэлцээр 

2004.11.29  
Анкара 

Авто тээвэр Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн 
газар хоорондын Билэг хааны авто зам барих тухай 

хэлэлцээр 

2005.06.17 
Улаанбаатар 

ДТГ байгуулах, 
газар олгох 

Анкара дахь Монгол Улсын ЭСЯ, Улаанбаатар дахь 
БНТуркУ-ын ЭСЯ-нд газар харилцан түрээсээр 
ашиглуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНТуркУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2005.07.19 
Улаанбаатар 

ДТГ байгуулах, 
газар олгох 

БНТуркУ-ын Засгийн газарт байр худалдах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

2005.07.19 
Улаанбаатар 

Байгаль орчин Байгаль орчны салбарт хамтран ажиллах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНТУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

2006.11.02  
Анкара 

 Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн 
газар хоорондын “Монгол нутаг дахь Түрэгийн үеийн 
зарим хөшөө дурсгалыг хадгалж хамгаалах, сэргээн 

засварлах төсөл”-ийн хүрээнд 2006-2007 онд Орхоны 
хөндийд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны тухай хамтын 

ажиллагааны протокол 

2006.11.02  
Анкара 

Зохион 
байгуулалттай 
гэмт хэрэг, 

терроризмтой 
тэмцэх 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн 
газар хооронд терроризмтэй тэмцэх чиглэлээр 

хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 

2010.06.25  
Анкара 

Хамтын 
ажиллагаа 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн 
газар хооронд төлөвлөлт, хөгжлийн асуудлаар 

хамтран ажиллах санамж бичиг 

2010.10.25 
Улаанбаатар 

Батлан 
хамгаалах 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн 
газар хоорондын цэргийн салбарын санхүүгийн 

хамтын ажиллагааны хэлэлцээр 

2012.11.26 
 Анкара 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн 
газар хоорондын санхүүгийн тусламжийг хэрэгжүүлэх 

протокол 

2012.11.26  
Анкара 

Соёл Монгол Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн 
газар хоорондын 2013-2016 оны соёл, боловсрол, 

шинжлэх ухааны солилцооны хөтөлбөр 

2013.04.11 
Улаанбаатар 

Батлан 
хамгаалах 

Аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар 

хоорондын гэрээ 

2013.04.11 
Улаанбаатар 

Визгүй зорчих Иргэд харилцан визгүй зорчих тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар хоорондын 

харилцан ойлголцлын санамж бичиг 

2013.10.10 
Улаанбаатар 

Зээлийн Санхүүгийн тусламжийг хэрэгжүүлэх тухай Монгол 2014.09.25
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хэлэлцээр, 
тусламж 

Улсын Засгийн газар,БНТуркУ-ын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр 

Улаанбаатар 

Цэрэг Цэргийн сургалтын хамтын ажиллагааны тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Турк Улсын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 
 

Улаанбаатар хот, 
2015.12.09  

Истанбул хот, 
2015.12.16 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Хөгжлийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, БНТуркУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

2016.04.08 

 
ТУРКМЕНИСТАН УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Виз Дипломат болон албан паспорттай иргэд харилцан 

визгүй зорчих тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
Туркменистан Улсын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

2015.06.03 
Улаанбаатар 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ УЗБЕКИСТАН УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны 
гэрээ 

Монгол Улс, БНУзбекистанУ-ын хооронд дипломат 
харилцаа тогтоох тухай протокол 

1992.01.25 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНУзбекистанУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1993.11.05 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Соёл, шинжлэх ухааны салбарт хамтран ажиллах 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНУзбекистанУ-ын 

Засгийн газар хооронд  хэлэлцээр 

2004.01.14 
 Бээжин 

 
УКРАЙН УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны 
гэрээ 

Монгол Улс, Украйн Улсын хооронд дипломат 
харилцаа тогтоох тухай протокол 

1921.01.21  
Киев 

Төлбөр Монгол Улсын Засгийн газар, Украин Улсын Засгийн 
газар хоорондын төлбөрийн хэлэлцээр 

1992.05.13 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, Украин Улсын Засгийн 
газар хоорондын худалдаа, эдийн засгийн хамтын 

ажиллагааны тухай хэлэлцээр

1992.05.19 
Киев 

Консул харилцаа Консулын харилцаа тогтоох тухай Монгол Улс, Украйн 
Улс хоорондын хэлэлцээр 

1992.08.01  
Киев 

Хөрөнгө 
оруулалт 

Хөрөнгө оруулалтыг хөхүүлэн дэмжих, харилцан 
хамгаалах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Украин 

Улсын Засгийн газар хоорондын Хэлэлцээр 

1992.11.05 
Улаанбаатар 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны 
гэрээ 

Монгол Улс, Украин Улс хоорондын найрсаг харилцаа, 
хамтын ажиллагааны тухай гэрээ 

1992.11.05 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Шинжлэх ухаан, технологийн салбарт хамтран 
ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Украйн 

Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1992.11.05 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн Худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны 1992.11.05 
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засаг Монгол, Украины Засгийн газар хоорондын комисс 
байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Украин 

Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны Монгол 
Улсын Засгийн газар, Украйн улсын засгийн газар 

хоорондын комисс байгуулах тухай  протокол, түүнд 
оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт 

1992.11.05 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, Украин Улсын Засгийн 
газрын хооронд соёл, боловсролын салбарт хамтран 

ажиллах тухай хэлэлцээр 

1992.11.05 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Худалдаа, эдийн засгийн талаар хамтран ажиллах 
Монгол-Украины Засгийн газар хоорондын комиссын 

анхдугаар хуралдааны протокол

1993.05.05 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Соёл, боловсролын салбарт хамтран ажиллах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, Украйн Улсын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

1993.05.05 
Улаанбаатар 

Агаарын 
харилцаа 

Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, Украйн Улсын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

1993.07.21 
Улаанбаатар 

Авто тээвэр Олон улсын авто тээврийн харилцааны тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, Украйн Улсын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

1995.06.27  
Киев 

Төмөр зам Төмөр замын тээврийн салбарын хамтын 
ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

Украйн Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1995.06.27  
Киев 

Эрх зүйн 
туслалцаа 

Иргэний болон эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн 
туслалцаа үзүүлэх тухай гэрээ 

1995.06.27  
Киев 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны 
гэрээ 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Н.Багабанди Украин 
Улсад албан ёсоор айлчилсан дүнгийн тухай 

хамтарсан мэдэгдэл 

2002.07.01  
Киев 

Давхар татвар Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж 
ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх 

явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, Украйн Улсын Сайд нарын танхимын 

хоорондын хэлэлцээр 

2002.07.01  
Киев 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Монгол-Украины Засгийн газар хоорондын худалдаа, 
эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын 

ажиллагааны комиссын 3-р хуралдааны протокол, 
түүнд холбогдох баримт 

2002.10. 08-11 
Улаанбаатар 

Гаалийн 
харилцаа 

Гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах, харилцан 
туслах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Украйн 
Улсын Сайд нарын танхим хоорондын хэлэлцээр 

2002.10.10 
Улаанбаатар 

Ургамал 
хамгаалал, 
хорио цээр 

Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн салбарт хамтран 
ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Украйн 

Улсын Сайд нарын танхим хоорондын хэлэлцээр 

2003.03.31 
Улаанбаатар 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны 
гэрээ 

Монгол Улс, Украин Улсын Ерөнхийлөгч нарын 
хамтарсан мэдэгдэл 

2003.03.31 
Улаанбаатар 

Батлан 
хамгаалах 

Батлан хамгаалах салбарт хамтран ажиллах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, Украйн Улсын Сайд 

нарын танхим хоорондын хэлэлцээр 

2003.03.31 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 

Монгол Улсын Засгийн газар, Украйн Улсын Сайд 
нарын танхимын хооронд боловсролын баримт бичиг, 

эрдмийн зэрэг, эрдмийн цол харилцан хүлээн 
зөвшөөрөх тухай хэлэлцээр 

2004.09.22  
Киев 
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эдийн засаг 
Аялал жуулчлал Аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах тухай 

Монгол Улсын Засгийн газар, Украин Улсын Сайд 
нарын танхим хоорондын хэлэлцээр 

2004.12.08  
Киев 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны 
Монгол, Украины Засгийн газар хоорондын комисс 
байгуулах тухай 1992 оны 11 дүгээр сарын 05-ны 

өдрийн Монгол Улсын Засгийн газар, Украин Улсын 
Засгийн газар хоорондын протоколоор батлагдсан 

худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны 
Монгол-Украины Засгийн газар хоорондын комиссын 

журамд өөрчлөлт оруулах тухай протокол 

2011.06.29  
Киев 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Боловсролын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, Украин Улсын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

2011.06.29  
Киев 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны 
гэрээ 

Монгол Улс, Украин Улс хооронд түншлэлийн 
харилцаа хөгжүүлэх тухай хамтарсан мэдэгдэл 

2011.06.29  
Киев 

Соёл Соёлын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, Украйн Улсын Сайд нарын 

танхим хоорондын хэлэлцээр 

2011.06.29  
Киев 

Цэрэг Онцгой байдлаас урьдчилан сэргийлэх, тэдгээрийн үр 
дагаврыг арилгах салбарт хамтран ажиллах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, Украин Улсын Сайд 

нарын тамхим хоорондын хэлэлцээр 

2011.06.29  
Киев 

Виз Албан урилгатай монгол иргэдийг 90 хүртэл хоног 
визээс чөлөөлөх тухай ноот бичиг 

 

 Визийн шаардлагаас харилцан чөлөөлөх тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, Украин Улсын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр 

2019.11.08 
Хүчин төгөлдөр 

болоогүй байгаа.  
 

УНГАР УЛС 
 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Эрх зүйн 
туслалцаа 

Иргэний бa гэр бүл, эрүүгийн хэргийн тaлaaр эрхийн 
туслaлцaa хaрилцaн үзүүлэх тухaй БНМАУ, БНУАУ-ын 

хоорондын гэрээ 

1968.11.22  
Будапешт 

Консул 
харилцаа 

БНМАУ, БНУАУ-ын хоорондын консулын конвенц 1974.06.27  
Будапешт 

Давхар татвар Орлого бa хөрөнгийн тaтвaрыг дaвхaрдуулж 
ногдуулaхгүй бaйх,  тaтвaр төлөхөөс зaйлсхийх 

явдлaaс урьдчилaн сэргийлэх тухaй Монгол Улс, Унгар 
Улс хоорондын конвенц

1994.09.13 
Улаанбаатар 

Хөрөнгө 
оруулалт 

Хөрөнгө оруулaлтыг хөхиүлэн дэмжих, хaрилцaн 
хaмгaaлaх тухaй Монгол Улсын Засгийн газар, Унгар 

Улсын Зaсгийн гaзaр хоорондын хэлэлцээр 

1994.09.13 
Улаанбаатар 

Гаалийн 
харилцаа 

Гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах, харилцан туслах 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Унгар Улсын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1995.09.22  
Будапешт 

Соёл Соёл, боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт хамтран 
ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Унгар 

Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1996.09.27 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны 
гэрээ 

Найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагааны тухай Монгол 
Улс, Унгар Улс хоорондын гэрээ 

1998.01.28  
Будапешт 
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Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, Унгар Улсын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

2005.12.07 
Улаанбаатар 

Гаалийн 
харилцаа 

Гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах, харилцан туслах 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Унгар Улсын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай хэлэлцээр 

2010.01.13  
Улаанбаатар 

Нийгмийн 
хамгаалал 

Монгол Улс, Унгар Улс хоорондын нийгмийн 
хамгааллын хэлэлцээр 

2011.06.10  
Будапешт 

Виз Дипломат болон албан паспорт эзэмшигчдийг визийн 
шаардлагаас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Засгийн 

газар, Унгар Улсын Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр

2015.05.29 

Гэрээ данслах Монгол Улс, Унгар Улсын хооронд байгуулсан  
хоёр талт гэрээний үйлчлэлийн тухай  

Монгол Улсын Засгийн газар, Унгар Улсын  
Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2016.01.25 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Санхүүгийн хамтын ажиллагааны ерөнхий 
хөтөлбөрийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Унгар 

Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2016.01.25 
Улаанбаатар 

 Авто замаар олон улсын зорчигч болон ачаа тээвэрлэх 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Унгар Улсын 
Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2018.11.21* 
 

 Санхүүгийн хамтын ажиллагааны ерөнхий 
хөтөлбөрийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд 
Найрамдах Унгар Улсын Засгийн газар хооронд 2016 
оны 1 дүгээр сарын 25-нд байгуулсан хэлэлцээрийн 
нэмэлт, өөрчлөлт  

2019.11.20 † 
 

 
 

ДОРНЫН БҮГД НАЙРАМДАХ УРУГВАЙ УЛС 
 

 

Виз Дипломат, албан болон энгийн паспорт эзэмшигчдийг 
визийн шаардлагаас чөлөөлөх тухай Монгол Улс 

болон Дорнын Бүгд Найрамдах Уругвай Улс 
хоорондын хэлэлцээр

2018.04.02 
Улаанбаатар 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ ФРАНЦ УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Боловсрол, 

шинжлэх ухаан, 
соёл, 

технологи, 
эдийн засаг 

БНМАУ, БНФУ-ын хоорондын соёл, боловрол, 
шинжлэх ухааны солилцооны 1990-1991 оны программ 

1989.06.21 
Улаанбаатар 

Эрх зүйн 
туслалцаа 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНФУ-ын Засгийн газар 
хооронд иргэний хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа 

харилцан үзүүлэх, иргэний хэргийн талаарх 
шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөх, биелүүлэх тухай 

конвенц 

1992.02.27 
Парис 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНФУ-ын Засгийн газар 
хоорондын санхүүгийн протокол 

1992.11.20  
Парис 

Давхар татвар Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж 
ноогдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх 

явдлаас урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, БНФУ-ын Засгийн газар хоорондын 

1996.04.18  
Парис 

                                                            
* 2019.04.26‐нд хүчин төгөлдөр болсон. 
† Хүчин төгөлдөр болоогүй байгаа. 
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конвенц 
Геологийн 
салбарт 

Геофизикийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, БНФ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

1996.04.18  
Парис 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагаа 

Найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагааны тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, БНФУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

1996.04.18  
Парис 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНФУ-ын Засгийн газар 
хоорондын санхүүгийн протокол 

1996.04.18  
Парис 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улсын Засгийн газарь, БНФУ-ын Засгийн газар 
хоорондын санхүүгийн протокол 

1997.03.25 
Улаанбаатар 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНФУ-ын Засгийн газрын 
хооронд байгуулсан хүнсний тусламж олгох тухай 

хэлэлцээр 

2002.02.12 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Соёл, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНФУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

2005.05.25  
Франц 

Аялал жуулчлал 
/байгууллага 
хоорондын 

гэрээг оруулан/ 

Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, БНФУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2007.02.22 
Парис 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улсын Засгийн газар болон БНФУ-ын Засгийн 
газар хоорондын санхүүгийн протокол /9,535,000 евро/ 

2008.06.05 
Улаанбаатар 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улсын Засгийн газар болон БНФУ-ын Засгийн 
газар хоорондын санхүүгийн протокол /1,570,000 евро/ 

2008.06.05 
Улаанбаатар 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНФУ-ын засгийн газар 
хоорондын Эрдэнэт хотын бохир ус цэвэрлэх 

байгууламжийн өргөтгөлийн төслийн зээлийн гэрээ 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНФУ-ын засгийн газар 

хоорондын Улаанбаатар хотын агаарын чанарыг хянах 
сүлжээ байгуулах төслийн зээлийн гэрээ, тэдгээрийг 

байгуулахтай холбогдсон баримт 

2008.06.05 
Улаанбаатар 

Цөмийн энерги Цөмийн энергийн салбарт хамтран ажиллах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНФранцУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

2010.10.14 
Улаанбаатар 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНФранцУ-ын Засгийн 
газар хоорондын санхүүгийн хэлэлцээр 

2011.12.09 
Улаанбаатар 

Визагүй зорчих Дипломат паспорт эзэмшигчдийг визийн шаардлагаас 
харилцан чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

Бүгд Найрамдах Франц Улсын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр 

2013.10.26 
Улаанбаатар 

Хамтарсан 
мэдэгдэл 

Монгол – Францын хамтарсан мэдэгдэл 2015.11.18 
Парис 

Боловсрол Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын 
ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд 

Найрамдах Франц Улсын Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр 

2015.11.18 
Парис 

Тусламж Францын хүнсний тусламжийн сангийн хөрөнгийг 
ашиглах тухай Монгол Улсын Засгийн газар,  Бүгд 

Найрамдах Франц  Улсын Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр

2015.11.18 
Парис 

Боловсрол Сургалтын хамтарсан тэтгэлгийн хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд 
Найрамдах Франц Улсын Засгийн газар хоорондын 

2015.11.18 
Парис 
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хэлэлцээр 

 Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Франц 
Улсын Засгийн газар хооронд байгуулсан Санхүүгийн 

хэлэлцээр  

2019.10.16
 /2020.02.28-нд хүчин 

төгөлдөр болсон/ 
Зээлийн 

хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улсын Засгийн газар болон Бүгд Найрамдах 
Франц Улсын Засгийн газар хоорондын санхүүгийн 

хэлэлцээр (Нийслэлийн нийтийн тээвэрт дүүжин замын 
тээврийг нэвтрүүлэх төсөл) 

2020.05.12 
/2020.05.14-ний өдөр 
соёрхон баталсан./ 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ ФИЛИППИН УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Виз Иргэд харилцан визгүй зорчих тухай Монгол Улсын 

Засгийн газар, БНФилиппинУ-ын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр

1994.05.13 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Шинжлэх ухаан, технологийн хамтын ажиллагааны 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНФилиппинУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2000.08.25  
Манила 

Соёл /дангаар/ Монгол Улсын Засгийн газар, БНФилиппинУ-ын 
Засгийн газар хоорондын соёлын хэлэлцээр 

2000.08.28  
Манила 

Хөрөнгө 
оруулалт 

Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан 
хамгаалах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНФилиппинУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2000.09.01  
Манила 

Агаарын 
харилцаа 

Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, Филиппин Улсын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

2001.09.04  
Манила 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ ФИНЛАНД УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Боловсрол, 

шинжлэх ухаан, 
соёл, 

технологи, 
эдийн засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНФинландАУ-ын Засгийн 
газар хоорондын Шинжлэх ухаан, боловсрол ба 

соёлын солилцооны хөтөлбөр 

1980.06.16 
Улаанбаатар 

Соёл 
/дангаараа/ 

Соёлын хамтын ажиллагааны Монгол, Зөвлөлтийн 
хоорондын комиссын тухай протокол 

1980.07.02 
Улаанбаатар 

Агаарын 
харилцаа 

Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, БН ФинландУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

2000.02.10  
Хельсинк 

Хөрөнгө 
оруулалт 

Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, хамгаалах 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНФинландУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2007.05.15 
Улаанбаатар 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ ХОРВАТ УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Хөрөнгө 
оруулалт 

Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан 
хамгаалах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНХорватУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2006.08.08 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагаа 

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Н.Энхбаяр, БНХорватУ-ын 
Ерөнхийлөгч Степан Месич нарын хамтарсан мэдэгдэл 

2008.08.05 
Улаанбаатар 

Виз Дипломат болон албан паспорт эзэмшигчдийг визийн 
шаардлагаас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Засгийн 

газар, БНХорватУ-ын Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр 

2016.07.14 
Улаанбаатар 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛС 
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Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 

Төмөр зам Монгол-Хятадын хилийн төмөр замын хэлэлцээр 
болон түүний протокол

1955.10.17 
Улаанбаатар

Төмөр зам Монгол-Хятадын хилийн төмөр замын хэлэлцээрт 
өөрчлөлт оруулах асуудлаарх хүснэгт 

1957.10.03 
Улаанбаатар 

 БНХАУ-ын Цахилгаан мэдээний газар МОНЦАМЭ, 
БНХАУ-ын Цахилгаан мэдээний хороо Синьхуа-гийн 

хооронд байгуулсан мэдээ солилцох тухай хэлэлцээр 

1958.06.02 
Бээжин 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНХАУ-аас БНМАУ-д техник-эдийн засгийн тусламж 
үзүүлэх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар ба БНХАУ-ын 

Засгийн газрын хооронд байгуулсан хэлэлцээр 

1958.12.29  
Бээжин 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны 
гэрээ 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын 
хамтарсан мэдэгдэл 

1960.05.31 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНХАУ-ын Засгийн газраас БНМАУ-ын Засгийн газарт 
эдийн засаг-техникийн тусламж үзүүлэх тухай БНМАУ-

ын Засгийн газар ба БНХАУ-ын Засгийн газрын 
хооронд байгуулсан хэлэлцээр 

1960.05.31 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНХАУ-ын Засгийн газраас БНМАУ-ын Засгийн газарт 
эдийн засаг-техникийн тусламж үзүүлэх тухай БНМАУ-

ын Засгийн газар бу БНХАУ-ын Засгийн газрын 
хооронд 1958 оны 12 сарын 29-ний өдөр байгуулсан 
хэлэлцээрт өөрчлөлт оруулах асуудлаарх солилцох 

захидал 

1960.10.14 
 Бээжин 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ ба БНХАУ-ын хооронд байгуулсан худалдааны 
гэрээ 

1961.04.26 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Монгол, Хятадын худалдааны гэрээний 10 дугаар 
зүйлийн тухай солилцох захидал 

1961.04.27 
Улаанбаатар 

Хил, хилийн 
дэглэм 

БНМАУ ба БНХАУ-ын хилийн гэрээ 1962.12.26  
Бээжин 

Хил, хилийн 
дэглэм 

БНМАУ-ын Засгийн газар ба БНХАУ-ын Засгийн газрын 
хооронд байгуулсан хоёр улсын хилийн тухай протокол

1964.06.30 
Улаанбаатар

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНХАУ-аас БНМАУ-д барьж дуусаагүй 7 обьектыг 
монголын талд шилжүүлэх өгөх асуудлаарх БНМАУ-ын 
Засгийн газрын эдийн засгийн төлөөлөгчид, БНХАУ-ын 
Засгийн газрын эдийн засгийн төлөөлөгчдийн хооронд 

хийсэн хэлэлцээний протокол 

1973.03.23 
Улаанбаатар 

Хил, хилийн 
дэглэм 

Монгол, Хятадын хилийг нэг дэх удаа хамтран 
шалгасан тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын 

Засгийн газар хоорондын протокол болон тус 
протоколын монгол эх дэх алдаатай үсгийн тухай 

захидал 

1984.07.19  
Бээжин 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

БНМАУ-ын Засгийн газарт БНХАУ-ын Засгийн газраас 
олгосон эдийн засаг, техникийн тусламжийн зээлийн 

төлбөрийн тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын 
Засгийн газар хооронд байгуулсан протокол 

1986.01.15 
Улаанбаатар 

Консул 
харилцаа 

БНМАУ, БНХАУ-ын хоорондын консулын конвенц 1986.08.09 
Улаанбаатар 

Байгаль орчин БНМАУ-ын Байгаль орчныг хамгаалах яам, БНХАУ-ын 
Улсын ус цаг уурын газрын төлөөлөгчдийн хооронд 

байгуулсан ус цаг уурын судалгаа шинжилгээ, 
техникийн хамтын ажиллагааны төслийн анхдугаар 

уулзалтын проткол 

1988.09.12 
Бээжин 

ДТГ байгуулах, 
газар олгох 

БНМАУ-ын Ерөнхий консулын газрыг БНХАУ-ын Хөх 
хотод сэргээн байгуулах тухай БНМАУ-ын Засгийн 

газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хоорондын хэлэлцээр

1989.03.30  
Бээжин 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 

Эдийн засаг, худалдаа, шинжлэх ухаан-техникийн 
хамтын ажиллагааны Монгол-Хятадын комисс 

байгуулах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын 

1989.03.30  
Бээжин 
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технологи, 
эдийн засаг 

Засгийн газрын хоорондын хэлэлцээр 

Визгүй зорчих Иргэд харилцан зорчих журмын тухай БНМАУ-ын 
Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

1989.03.30  
Бээжин 

Агаарын 
харилцаа 

Иргэний агаарын тээврийн тухай БНМАУ-ын Засгийн 
газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 
ба түүнд өөрчлөлт оруулах тухай БНМАУ-ын Засгийн 
газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хооронд байгуулсан 

солилцох бичиг 

1989.04.08/протокол/ 
1992.05.15 

1992.05.25/солилцох 
захидал/  
Бээжин 

Эрх зүйн 
туслалцаа 

БНМАУ, БНХАУ-ын хооронд иргэний болон эрүүгийн 
хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа  харилцан үзүүлэх 

тухай гэрээ 

1989.08.31 
Улаанбаатар 

Харилцаа 
холбоо 

БНМАУ-ын Холбооны яам, БНХАУ-ын Холбооны яам 
хооронд шуудан, цахилгаан холбооны салбарт 

хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 

1989.09.29  
Бээжин 

Байгаль орчин БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын 
хооронд байгаль орчныг хамгаалах салбарт хамтран 

ажиллах тухай хэлэлцээр 

1990.05.06 
Улаанбаатар 

Эрүүл мэнд БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын 
хооронд эрүүлийг хамгаалах салбарт хамтран ажиллах 

тухай хэлэлцээр 

1990.05.06 
Бээжин 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын 
хооронд шинжлэх ухаан- техникийн салбарт хамтран 

ажиллах тухай хэлэлцээр 

1990.05.06 
 Бээжин 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын худалдааны хэлэлцээр 

1991.01.10 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Монгол, Хятад хоёр улсын Засгийн газар харилцан 
бараа нийлүүлэх худалдаанаас чөлөөтэй хөрвөх 

валютын худалдаанд шилжсэнтэй холбоотой 
асуудлаарх солилцох захидал 

1991.01.10 
Улаанбаатар 

Авто тээвэр Монгол Улс Хятад Улсын нутаг дэвсгэрээр далайд 
гарах болон буцах, дамжин өнгөрөх тээвэр хийх тухай 
БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын 

хоорондын хэлэлцээр 

1991.08.26 
Улаанбаатар 

Давхар татвар Татварыг давхардуулж оногдуулахгүй байх, татвар 
төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх 

тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн 
газар хоорондын хэлэлцээр 

1991.08.26 
Улаанбаатар 

Хөрөнгө 
оруулалт 

Хөрөнгө оруулалтыг хөхүүлэн дэмжих, харилцан 
хамгаалах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1991.08.26 
Улаанбаатар 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

БНХАУ-ын Засгийн газраас БНМАУ-ын Засгийн газарт 
зээл олгох тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1991.08.26 
Улаанбаатар 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

БНХАУ-ын Засгийн газраас БНМАУ-ын Засгийн газарт 
олгосон зээлийн өрийн үлдэгдлийг төлөх хугацааг 

хойшлуулах тухай солилцох захидал 

1991.08.26 
Улаанбаатар 

Мал эмнэлэг, 
хорио цээр 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын ургамлын хорио цээрийн тухай хэлэлцээр 

1992.05.09  
Бээжин 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Хятадын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн 
газарт зээл олгох тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1992.05.09  
Бээжин 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тухай 

хэлэлцээр 

1992.05.09  
Бээжин 

 БНХАУ-ын Засгийн газраас Монгол Улсад эд материал 
нийлүүлэх тухай хоёр улсын Засгийн газрын 

хоорондын солилцох захидал 

1992.11.26 
Бээжин 
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Гаалийн 
харилцаа 

Гаалийн  асуудлаар хамтран ажиллах, харилцан 
туслах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1993.09.07 
Улаанбаатар 

Мал эмнэлэг, 
хорио цээр 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 
хооронд мал, амьтны хорио цээр болон мал эмнэлгийн 

салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 

1994.04.29 
Улаанбаатар 

Соёл /дангаар/ Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн 
газрын хооронд соёлын салбарт хамтран ажиллах 

тухай хэлэлцээр 

1994.04.29 
Улаанбаатар 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны 
гэрээ 

Монгол Улс, БНХАУ-ын найрсаг харилцаа, хамтын 
ажиллагааны тухай гэрээ 

1994.04.29 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн 
газрын хоорондын эдийн засаг, техникийн талаар 

хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 

1994.04.29 
Улаанбаатар 

Хил, хилийн 
дэглэм 

Хилийн усыг хамгаалах болон ашиглах тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын 

хоорондын хэлэлцээр 

1994.04.29 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын эскпорт, импортын барааны чанарыг 

баталгаажуулах, харилцан зөвшөөрөх талаар хамтран 
ажиллах тухай хэлэлцээр 

1994.04.29 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Монгол Улс, БНХАУ-ын хоорондын хил орчмын 
худалдааны тухай солилцох захидал

1994.04.29 
Улаанбаатар

Төлбөр Монгол Улс, БНХАУ-ын хоорондын худалдааны 
төлбөрийг клирингийн тооцоогоор гүйцэтгэж байх үед 
гарсан төлбөрийн зөрүүг зохицуулах тухай солилцох 

захидал 

1994.04.29 
Улаанбаатар 

Эрчим хүч, 
ашигт 

малтмал 

Монгол Улсад усан цахилгаан станц барьж байгуулах 
зэрэг 16 төслийг хэрэгжүүлэх тухай Монгол Улсын 

Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газрын хоорондын 
солилцох захидал 

1995.08.22 
Улаанбаатар 

Мал эмнэлэг, 
хорио цээр 

Монгол Улсад БНХАУ-аас үржлийн гахай экспортлох 
мал эмнэлэг, хорио цээрийн нөхцөл 

1995.10.25  
Эрээн хот 

Мал эмнэлэг, 
хорио цээр 

Монгол Улсад БНХАУ-аас тэжээвэр шувуу, үржлийн 
өндөг экспортлох мал эмнэлэг, хорио цээрийн нөхцөл 

1995.10.25 
 Эрээн хот 

Мал эмнэлэг, 
хорио цээр 

БНХАУ-д Монгол Улсаас нядалгааны зориулалтын 
хонь, ямаа оруулахад халдвараас сэргийлэх ариун 

цэврийн нөхцөл 

1995.10.25  
Эрээн хот 

Мал эмнэлэг, 
хорио цээр 

БНХАУ-д Монгол Улсаас нядалгааны зориулалтын 
үхэр экспортлох мал эмнэлэг, хорио цээрийн нөхцөл 

1995.10.25  
Эрээн хот 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

1991 оны 8 дугаар сарын 26-ны өдөр байгуулсан 
хэлэлцээрийн дагуу Хятадын талаас Монгол Улсад 
олгосон зээлийн ашиглалтын хугацааг сунгах тухай 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын солилцох захидал 

1997.03.19 
Улаанбаатар 

1997.03.21 
Улаанбаатар 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

1992 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдөр байгуулсан 
хэлэлцээрийн дагуу Хятадын талаас Монгол Улсад 
олгосон зээлийн ашиглалтын хугацааг сунгах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн 

газрын хоорондын солилцох захидал 

1997.04.14 
Улаанбаатар 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

1995 оны 8 дугаар сарын 22-ний өдрийн солилцох 
захидлаар нотолсон Монголын керамик үйлдвэрийн 
төслийг цуцлах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНХАУ-ын Засгийн газрын хоорондын солилцох 
захидал 

1997.04.14 
Улаанбаатар 
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Ялтан 
шилжүүлэх 

Гэмт этгээдийг шилжүүлэн өгөх тухай Монгол Улс, 
БНХАУ хоорондын гэрээ 

1997.08.19 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын боловсролын үнэмлэх, эрдмийн зэргийн 

гэрчилгээг харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай 
хэлэлцээр 

1998.12.11  

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Хятад Улсаас Монгол Улсад хөнгөлөлттэй зээл олгох 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн 

газар хоорондын ерөнхий хэлэлцээр 

1998.12.11  
Бээжин 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Биеийн тамир, спортын салбарт хамтран ажиллах 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

1998.12.11 

Байгаль орчин Хил орчмын ой хээрийн түймэртэй тэмцэх талаар 
хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

1999.07.15  
Бээжин 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Хятад Улсаас Монгол Улсад хөнгөлттэй зээл олгох 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн 

газар хоорондын ерөнхий хэлэлцээр 

2000.12.28  
Бээжин 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улсад олгосон 2 удаагийн бага хүүтэй зээлийн 
хугацааг сунгах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНХАУ-ын Засгийн газрын хоорондын солилцох 
захидал 

2002.06.27  
Бээжин 

ДТГ Монгол Улсаас Хөх хотод суугаа Ерөнхий консулын 
газрын Эрээн хот дахь салбарын барилгын газрын 

тухай Монгол Улсын Гадаад хэргийн яам, БНХАУ-ын 
Гадаад явдлын яам хоорондын хэлэлцээр 

2002.11.27  
Бээжин 

Хил, хилийн 
дэглэм 

Монгол, Хятадын хилийн боомт, тэдгээрийн дэглэмийн 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

2004.07.05  
Бээжин 

Консул 
харилцаа 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн 
газрын хооронд Монгол Улсаас Хөх хотод суугаа ЕКГ-
ын Эрээн дэх салбарын түвшинг дээшлүүлэн Монгол 

Улсаас Эрээн хотод суугаа Консулын газар болгон 
өөрчлөх тухай солилцох захидал

2005.08.11 2005.09.12 
Бээжин 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

БНХАУ-ын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн 
газарт олгох 300 сая ам долларын экспортын 

хөнгөлөлттэй зээлийг ашиглах тухай Монгол Улсын 
Сангийн яам, Хятадын Экспорт-Импорт банкны 

хоорондын зээлийн ерөнхий хэлэлцээр 

2005.11.28  
Бээжин 

Оюуны өмчийг 
хамгаалах 

МУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын оюуны өмчийн салбарт хамтран ажиллах 

тухай хэлэлцээр 

2005.11.28  
Бээжин 

Хилийн боомт Монгол, Хятадын хилийг хоёрдахь удаа хамтран 
шалгасан тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-

ын Засгийн газар хоорондын протокол 

2005.11.28  
Бээжин 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын 

ажиллагааны хэлэлцээр 

2006.11.22  
Бээжин 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын эдийн засаг-техникийн хамтын 

ажиллагааны тухай хэлэлцээр /50 сая юань/ 

2007.06.30 
Улаанбаатар 
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Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын 

ажиллагааны хэлэлцээр /10 сая юань/ 

2007.06.30 
Улаанбаатар 

Эдийн засаг Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын 

ажиллагааны хэлэлцээр (20 сая юань) 

2007.10.15 
Улаанбаатар 

Консул 
харилцаа 

Монгол Улс Шанхайд консулын газар байгуулах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Хятад 

Ард Улсын Засгийн газар хоорондын солилцох захидал

2008.03.25 2008.03.31 
Улаанбаатар Бээжин 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын 

ажиллагааны хэлэлцээр 

2008.04.11  
Саньяа 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын 

ажиллагааны хэлэлцээр 

2008.06.19 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Монгол Улс, БНХАУ-ын худалдаа, эдийн засгийн 
хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх дунд хугацааны 

хөтөлбөр 

2008.06.19 
Улаанбаатар 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Зээлийн өрийг төлөх хугацааг хойшлуулах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын засгийн газар 

хоорондын солилцох захидал 

2008.06.19 
Улаанбаатар 

Зээл БНХАУ-ын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн 
газарт олгох 300 сая долларын экспортын 

хөнгөлөлттэй зээлийг ашиглах тухай Монгол Улсын 
Сангийн яам, Хятадын Экспорт-импорт банкны 

хоорондын зээлийн ерөнхий хэлэлцээрт нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах тухай харилцан ойлголцлын  санамж 

бичиг 

2008.06.19 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар,  БНХАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын 

ажиллагааны хэлэлцээр 

2009.06.25 
Улаанбаатар 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Бээжин гудамж байгуулах төсөлтэй танилцах Хятадын 
мэргэжилтний багийг Монгол Улсад ажиллуулах тухай 
БНХАУ, Монгол Улсын хооронд байгуулсан солилцох 

захидал 

2009.04.08 2009.07.10 
Улаанбаатар 

Ашигт 
малтмал, эрчим 

хүч 

Эрдэс баялаг, эрчим хүчний салбарт хамтран ажиллах 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

2009.12.07  
Бээжин 

 Монгол Улсын Сангийн яам, БНХАУ-ын Экспорт, 
импорт банк хоорондын Монгол Улсын Мэдээлэл, 
холбооны үндсэн сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэл 

төслийн тусгайлсан зээлийн хэлэлцээр 

2009.12.08 
Бээжин 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

БНХАУ-ын Засгийн газар, Монгол Улсын Засгийн газар 
хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын 

ажиллагааны хэлэлцээр 

2009.12.18 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын 

ажиллагааны тухай хэлэлцээр 

2010.05.01  
Шанхай 

Соёл /дангаар/ Соёлын төв харилцан байгуулах тухай Монгол Улсын 2010.05.01  
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Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр 

Шанхай 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын Эдийн засаг, техникийн хамтын 

ажиллагааны тухай хэлэлцээр 

2010.05.01  
Шанхай 

Хил, хилийн 
дэглэм 

Монгол, Хятадын хилийн дэглэмийн тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 

хоорондын гэрээ 

2010.06.01 
Улаанбаатар 

Гаалийн 
харилцаа 

“Гаалийн асуудлаар харилцан туслах, хамтран 
ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-
ын Засгийн газар хоорондын 1993 оны 9 дүгээр сарын 
7-ны өдрийн хэлэлцээр”-ийг хэрэгжүүлэх тухай Монгол 

Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын протокол 

2010.06.01 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын Эдийн засаг, техникийн хамтын 

ажиллагааны тухай хэлэлцээр 

2010.06.01 
Улаанбаатар 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улсад Улаанбаатар хотын Бээжингийн 
гудамжны замыг шинэчлэн тохижуулах төслийг 
хэрэгжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНХАУ-ын засгийн газар хоорондын солилцох захидал 

2010.06.01 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын боловсролын үнэмлэх, эрдмийн зэргийн 

гэрчилгээг харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай 
хэлэлцээрийг сэргээж, түүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах 

тухай протокол 

2010.06.01 
Улаанбаатар 

ДТГ байгуулах, 
газар олгох 

Гонконгод ЕКГ байгуулах тухай Монгол Улс, БНХАУ-ын 
хооронд байгуулсан солилцох захидал 

2011.02.22  
Бээжин  

2011.02.24  
Улаанбаатар 

Байгаль орчин Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 
хилийн бүс нутгийг ой хээрийн түймрээс хамгаалах 

тухай хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан журам 

2011.02.24 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

БНХАУ-ын Засгийн газар, Монгол Улсын Засгийн газар 
хоорондын Эдийн засаг, худалдаа, шинжлэх ухаан-

техникийн хамтарсан комиссын 12 дугаар хуралдааны 
тэмдэглэл 

2011.06.13 
Улаанбаатар 

Зээл Монгол Улсын Сангийн яам, БНХАУ-ын Экспорт, 
импорт банк хоорондын орон сууцны хороолол 

төслийн тусгайлсан зээлийн хэлэлцээр 

2011.06.13 
Улаанбаатар 

Зээл Монгол Улсын Сангийн яам, БНХАУ-ын Экспорт, 
импорт банк хоорондын тоног төхөөрөмж худалдаж 

авах тухай хөнгөлөлттэй зээлийн хэлэлцээр 

2011.06.13 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

БНХАУ-ын Засгийн газар, Монгол Улсын Засгийн газар 
хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын 

ажиллагааны хэлэлцээр 

2011.06.13 
Улаанбаатар 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны 
гэрээ 

Монгол Улс, БНХАУ хооронд стратегийн түншлэлийн 
харилцаа тогтоох тухай хамтарсан мэдэгдэл 

2011.06.16  
Бээжин 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын 

ажиллагааны хэлэлцээр 

2011.06.16  
Бээжин 
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эдийн засаг 
Авто тээвэр Авто тээврийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 
2011.06.16 

Бээжин 
Хамтын 
ажиллагаа 

Монгол Улсын Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын 
яам, БНХАУ-ын Экспорт, импорт банк хооронд хамтран 

ажиллах тухай гэрээ 

2011.06.16  
Бээжин 

Боловсрол Монгол Улсын Боловсрол, соёл, Шинжлэх Ухааны Яам, 
БНХАУ-ын Боловсролын яамны хооронд 2011-2016 
онд хэрэгжүүлэх боловсролын солилцоо, хамтын 

ажиллагааны төлөвлөгөө 

2011.06.16  
Бээжин 

Хөрөнгө 
оруулалт 

Монгол Улсын Сангийн яам, Монгол Улсын Боловсрол, 
соёл, шинжлэх ухааны яам, БНХАУ-ын Экспорт, 

импорт банктай хамтран ажиллах тухай санамж бичиг 

2011.06.16  
Бээжин 

Зээл БНХАУ-ын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн 
газарт олгох 500 сая ам.долларын экспортын зээлийг 
ашиглах тухай Монгол Улсын Сангийн яам, Хятадын 
Экспорт-импорт банк хоорондын ерөнхий хэлэлцээр 

2011.06.16 
Бээжин 

Соёл /дангаар/ Соёлын өвийг хууль бусаар хил давуулах, соёлын 
дурсгалт газар хууль бусаар малтлага хийх, түүх, 
соёлын дурсгалт зүйлсийг хулгайд алдагдахаас 

сэргийлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-
ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2011.06.16  
Бээжин 

Ялтан 
шилжүүлэх 

Ялтан шилжүүлэх тухай Монгол Улс болон БНХАУ 
хоорондын гэрээ 

2011.06.16  
Бээжин 

Зохион 
байгуулалттай 
гэмт хэрэг, 

терроризмтой 
тэмцэх 

Гэмт хэрэгтэй хамтран тэмцэх тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар,  БНХАУ-ын Засгийн газар хооронд 

байгуулсан хэлэлцээр 

2011.07.07 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

БНХАУ-ын Засгийн газар, Монгол Улсын Засгийн газар 
хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын 

ажиллагааны хэлэлцээр 

2011.08.24 
Улаанбаатар 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

БНХАУ-аас Монгол Улсад олгох 10 сая юанийн 
буцалтгүй тусламжийн тухай солилцох захидал 

2011.08.24 
Улаанбаатар 

Хөдөө аж ахуй Монгол Улсын Сангийн яам, БНХАУ-ын Экспорт, 
импорт банк хоорондын хөдөө аж ахуйн бага оврын 
трактор худалдан авах төслийн тусгайлсан зээлийн 

хэлэлцээр 

2012.04.10  
Бээжин 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын 

ажиллагааны хэлэлцээр 

2012.09.03 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын 

ажиллагааны хэлэлцээр 

2013.01.30 
Улаанбаатар 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

БНХАУ-ын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн 
хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн Монгол Улсын мэргэжлийн 
хяналтын ерөнхий газрын төв лабораторийн төслийг 

хүлээлцэх акт 

2013.01.30 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 

Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн 
хамтын ажиллагааны Монгол, Хятадын Засгийн газар 

хоорондын комиссын 13-р хуралдааны протокол 

2013.05.22  
Бээжин 
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эдийн засаг 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНХАУ-ын Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн 
газарт галт тэрэгний ачаа бараа шалгах тоног 

төхөөрөмж болон чингэлэг шалгах тоног төхөөрөмж 
нийлүүлэх тухай Засгийн газар хоорондын солилцох 

захидал 

2013.06.04 
Улаанбаатар 

Батлан 
хамгаалах 

Цэрэг-техникийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

2013.09.18  
Бээжин 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Иргэний агаарын хөлгийг эрэн хайх, авран туслах 
ажиллагааг зохицуулах тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2013.10.25  
Бээжин 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны 
гэрээ 

Монгол Улс, БНХАУ-ын хооронд Стратегийн 
түншлэлийн харилцааг хөгжүүлэх дунд, урт хугацааны 

хөтөлбөр 

2013.10.25  
Бээжин 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын эдийн засаг, техникийн хамтын 

ажиллагааны хэлэлцээр 

2013.10.25  
Бээжин 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагаа 

Монгол Улс, БНХАУ-ын хооронд иж бүрэн стратегийн 
түншлэлийн харилцаа хөгжүүлэх тухай хамтарсан 

тунхаглал 

2014.08.21 
Улаанбаатар 

Гэрээний 
үйлчлэл 

Монгол Улс, БНХАУ-ын хооронд 1949-2012 онд 
байгуулсан хоёр талт гэрээний үйлчлэлийн талаарх 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын протокол 

2014.08.21 
Улаанбаатар 

Ялтан 
шилжүүлэх 

"Ялтан шилжүүлэх тухай Монгол Улс, Бүгд Найрамдах 
Хятад Ард Улс хоорондын гэрээ"-ний батламж жуух 

бичиг солилцсон тухай протокол 

2014.08.21 
Улаанбаатар 

Тээвэр Монгол Улс Хятад Улсын нутаг дэвсгэрээр далайд 
гарах болон буцах, дамжин өнгөрөх тээвэр хийх тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

2014.08.21 
Улаанбаатар 

Тээвэр Төмөр замын дамжин өнгөрөх тээврийн хамтын 
ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2014.08.21 
Улаанбаатар* 

 
Тээвэр Төмөр замын тээврийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх 

тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн 
газар хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг 

2014.08.21 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын 
худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх 

дунд хугацааны хөтөлбөр 

2014.08.21 
Улаанбаатар 

Зээл, тусламж Эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

2014.08.21 
Улаанбаатар 

Зээл, тусламж Хятадын талын тусламжаар Улаанбаатар хотод 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төв 

байгуулах төслийг эхлүүлэх тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын 

солилцох захидал 

2014.08.21 
Улаанбаатар 

Эдийн засаг Эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр

2015.11.10 
Бээжин 

                                                            
* Хүчин төгөлдөр болоогүй байгаа. 



77 
 

 

Зээл Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Экспорт 
Импорт банк хоорондын 1.0 тэрбум ам.долларын 

зээлийн ерөнхий хэлэлцээр 

2015.11.10 
Бээжин 

Буцалтгүй 
тусламж 

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газрын 
2016 онд олгох 300 сая юанийн буцалтгүй тусламжийн 

хүрээнд хэрэгжүүлэх төслүүдийн солилцох захидал 
/рентген/ 

2015.11.10 
Бээжин 

Тусламж Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газрын 
2016 онд олгох 300 сая юанийн буцалтгүй тусламжийн 
хүрээнд хэрэгжүүлэх төслүүдийн солилцох захидал /ой 

хээрийн түймэр/ 

2015.11.10 
Бээжин 

Эдийн засаг, 
тусламж  

Эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр  

2016.07.14 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Монгол Улсын Засгийн газрын өрийг чөлөөлөх тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

2016.07.14 
Улаанбаатар 

Тусламж БНХАУ-ын Засгийн газраас 2014 онд олгосон 300 сая 
юанийн буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх 
“Ерөнхий боловсролын 7 сургууль, 1 цэцэрлэг барих” 

төслийн хүрээнд 3 сургуулийн төслийг эхлүүлэх талаар 
солилцох захидал 

2016.07.14 
Улаанбаатар 

Хамтын 
ажиллагаа 

“Хөгжлийн зам” болон “Бүс ба Зам” санаачилгыг 
уялдуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-

ын Засгийн газар хоорондын харилцан ойлголцлын 
санамж бичиг; 

2017.05.12 
Бээжин 

Хүмүүнлэг Монгол, Хятадын хүмүүнлэгийн солилцооны хамтарсан 
зөвлөл байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын харилцан 
ойлголцлын санамж бичиг 

2017.05.12 
Бээжин 

Эдийн засаг, 
тусламж 

Эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

2017.05.12 
Бээжин 

Хөрөнгө 
оруулалт 

Үйлдвэрлэлийн чадавхи, хөрөнгө оруулалтын хамтын 
ажиллагааг бэхжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын ерөнхий 
хэлэлцээр 

2018.04.09 
Бээжин 

Эдийн засаг, 
тусламж 

Эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр 

2018.04.09 
Бээжин 

Хамтын 
ажиллагаа 

Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс 
хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 70 жилийн ойг 
тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн газар 
хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг 

2018.08.23 
Улаанбаатар 

Эдийн засаг, 
тусламж 

Эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр 

2019.04.25 
Бээжин 

Хамтын 
ажиллагаа 

Монгол Улсын “Хөгжлийн зам” хөтөлбөр болон БНХАУ-
ын “Бүс ба Зам” санаачилгын бүтээн байгуулалтыг 
урагшлуулах чиглэлээр Монгол Улсын Засгийн газар 
болон БНХАУ-ын Засгийн газар хооронд хэрэгжүүлэх 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

2019.04.25 
Бээжин 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Монгол, Хятадын Замын-Үүд, Эрээний эдийн засгийн 
хамтын ажиллагааны бүс байгуулах тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр 

2019.06.04* 
Бээжин 
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Хилийн боомт “Монгол, Хятадын хилийн боомт тэдгээрийн дэглэмийн 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр”-т нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын 

Засгийн газар хоорондын ноот бичиг  

2020.09.15
 /2020.09.15-нд хүчин 

төгөлдөр болсон/ 

Эдийн засаг, 
тусламж 

Эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр  

2020.09.15
 /2019.09.15-нд хүчин 

төгөлдөр болсон/ 
 

БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛСЫН ЗАСАГ 
ЗАХИРГААНЫ ОНЦГОЙ БҮС ХОНКОНГ 

 

Виз Иргэд харилцан визгүй зорчих тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засаг 
захиргааны онцгой бүс Хонконгийн Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр 

1998.06.18 
Хонконг 

Агаарын 
харилцаа 

Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засаг 
захиргааны онцгой бүс Хонконгийн Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр 

2000.05.24 
Улаанбаатар 

Ялтан 
шилжүүлэх 

Ялтан шилжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засаг захиргааны 
онцгой бүс Хонконгийн Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр 

2016.02.01 
Хонконг 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛСЫН ЗАСАГ 

ЗАХИРГААНЫ ОНЦГОЙ БҮС МАКАО 
 

 

Виз Визээс харилцан чөлөөлөх тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засаг 
захиргааны онцгой бүс Макаогийн Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр 

2004.07.03 
Макао 

Агаарын 
харилцаа 

Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засаг 
захиргааны онцгой бүс Макаогийн Засгийн газар 
хоорондын хэлэлцээр 

2006.06.28 
 

Гэмт хэрэгтэй 
тэмцэх 

Хүн худалдаалахтай тэмцэх асуудлаар хамтран 
ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд 
Найрамдах Хятад Ард Улсын Засаг захиргааны онцгой 
бүс Макаогийн Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2010.10.18 
Макао 

Эрх зүйн 
туслалцаа 

Эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан 
үзүүлэх тухай Монгол Улс, БНХАУ-ын ЗЗОБ Макао 
хоорондын хэлэлцээр 2019.08.07 

2019.08.07* 
 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ ЧЕХ УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Геологийн 
салбар 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНСЧСУ-ын Засгийн газар 
хооронд геологийн зураглал, эрэл хайгуулын иж бүрэн 

ажлыг явуулахад зээллэг олгох тухай хэлэлцээр 

1963.06.18 
Прага 

Эрх зүйн 
туслалцаа 

БНМАУ, БНСЧСУ-ын хооронд иргэн, гэр бүл, эрүүгийн 
хэргийн талаар эрхийн туслалцаа үзүүлэх болон 

эрхийн харилцаа тогтоох тухай гэрээ 

1976.10.15 
Улаанбаатар 

Хоёрдмол 
харьяалал 

БНМАУ, БНСЧСУ-ын хооронд хоёрдмол харьяаллын 
асуудлыг зохицуулах тухай гэрээ 

1984.07.09 
Улаанбаатар 

Визгүй зорчих Дипломат, албан паспорт бүхий иргэд харилцан визгүй 
зорчих тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Чех, 

Словакийн Холбооны Бүгд Найрамдах Улсын Засгийн 
газар хоорондын хэлэлцээр 

1992.06.26 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн Монгол Улсын Засгийн газар, БНЧехУ-ын Засгийн 1995.12.11  
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засаг газар хоорондын худалдааны хэлэлцээр Прага 
Давхар татвар Орлогын татварыг давхардуулж ногдуулахгүй байх, 

татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас урьдчилан 
сэргийлэх тухай Монгол Улс, БНЧехУ хоорондын 

хэлэлцээр 

1997.02.27  
Прага 

Хөрөнгө 
оруулалт 

Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан 
хамгаалах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНЧехУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1998.02.13 
Улаанбаатар 

Гаалийн 
харилцаа 

Гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах, харилцан туслах 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНЧехУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1998.11.13  
Прага 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагаа 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНЧехУ-ын Засгийн 
газар хоорондын протокол 

1999.05.24 
Улаанбаатар 

Ажиллах хүч 
солилцох 

Монгол Улсын иргэд, БНЧехУ-ын иргэдийг харилцан 
хөдөлмөр эрхлүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн 

газар, БНЧУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1999.12.08  
Прага 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, БНЧехУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 
 
 

2004.01.24 
Улаанбаатар 

Агаарын 
харилцаа 

Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар болон Бүгд Найрамдах Чех Улсын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр  

2017.05.25 
//2020.02.21-нд хүчин 

төгөлдөр болсон/ 

Нйигмийн 
хамгаалал 

Нийгмийн хамгааллын тухай Монгол Улс болон Бүгд 
Найрамдах Чех Улс хоорондын хэлэлцээр 

2019.05.20* 

Эрх зүйн 
туслалцаа 

Хууль бусаар оршин суугаа иргэдийг буцаан 
шилжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд 
Найрамдах Чех Улсын Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр 

2019.05.20 

Эрх зүйн 
туслалцаа 

Хууль бусаар оршин суугаа иргэдийг буцаан 
шилжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд 
Найрамдах Чех Улсын Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Чех Улсын Засгийн 
газар хоорондын протокол 

2019.05.20 

 
 БҮГД НАЙРАМДАХ ЧИЛИ УЛС 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Визгүй зорчих Монгол Улсын дипломат болон албан паспорт 

эзэмшигчид, БНЧилиУ-ын дипломат, албан болон 
тусгай паспорт эзэмшигчдийг визээс чөлөөлөх тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНЧилиУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр

2003.09.25  
Сантьяго 

Визгүй зорчих Энгийн паспорт эзэмшигчдийг визийн шаардлагаас 
чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд 
Найрамдах Чили Улсын Засгийн газар хооронд 
солилцсон ноот бичиг  

2018.09.27  
Нью-Йорк 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ АРДЧИЛСАН СОЦИАЛИСТ ШРИ 

ЛАНКА УЛС 
 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 

                                                            
* Хүчин төгөлдөр болоогүй байгаа.  
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Визгүй зорчих БНМАУ-ын засгийн газар, БНАСШри ЛанкаУ-ын 
Засгийн газрын хооронд соёлын талаар хамтран 

ажиллах тухай хэлэлцээр 

1981.12.04  
Коломбо 

 
ШИНЭ ЗЕЛАНД УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагаа 

Монгол, Шинэ Зеландын хамтарсан мэдээ 1997.03.07 

 
ЩВЕЙЦАРЫН ХОЛБООНЫ УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Хөрөнгө 
оруулалт 

Хөрөнгө оруулалтыг хөхүүлэн дэмжих, харилцан 
хамгаалах тухай Монгол Улс, Швейцарын Холбооны 

Улс хоорондын хэлэлцээр 

1997.01.29  
Берн 

Давхар татвар Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж 
ногдуулахгүй байх тухай Монгол Улс, Щвейцарын 

Холбооны Улс хоорондын хэлэлцээр 

1999.09.20  
Берн 

Агаарын 
харилцаа 

Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, Швейцарын Холбооны Зөвлөл хоорондын 

хэлэлцээр 

2000.03.03  
Бээжин 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Хүмүүнлэгийн тусламж болон техникийн хамтын 
ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

Швейцарын Холбооны Улсын Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр 

2006.05.16 
Улаанбаатар 

Реадмисс Хууль бусаар оршин сууж байгаа иргэдийг буцаан 
шилжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

Швейцарын Холбооны Улсын Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр болон хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх тухай 

протокол 

2018.04.05 
Улаанбаатар 

Виз Дипломат болон албан/сервис паспорт эзэмшигчдийг 
визийн шаардлагаас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын 

Засгийн газар, Швейцарын Холбооны Улсын Засгийн 
газар хооронд хэлэлцээр 

2018.04.05 
Улаанбаатар 

 
ЩВЕДИЙН ВАНТ УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Агаарын 
харилцаа 

Агаарын харилцааны тухай  
Монгол Улсын Засгийн газар, Шведийн Вант Улсын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1997.06.19 
Бээжин 

Хөрөнгө 
оруулалт 

Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан 
хамгаалах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
Шведийн Вант Улсын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр

2003.10.20  
Стоккольм 

 
ХОЛБООНЫ БҮГД НАЙРАМДАХ АРДЧИЛСАН 

ЭТИОП УЛС 
 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Эдийн засаг, 
боловсрол, 

соёл, шинжлэх 
ухаан 

БНМАУ-ын Засгийн газар, Социалист Этиоп Улсын 
Засгийн газрын хооронд соёл, боловсрол, шинжлэх 

ухааны чиглэлээр хамтран ажиллах хэлэлцээр 

1981.03.27  
Абаб 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагаа 

БНМАУ, БНАЭтиопАУ-ын хоорондын найрамдал 
хамтын ажиллагааны тухай гэрээ 

1987.11.26 
Улаанбаатар 

Соёл, шинжлэх БНМАУ-ын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Социалист 1984.09.13  



81 
 

 

ухаан Этиоп Улсын Засгийн газар хооронд соёл, шинжлэх 
ухааны чиглэлээр 1985-1987 онд хамтран ажиллах 

программ 

Адис Абаб 

 
БҮГД НАЙРАМДАХ ЭНЭТХЭГ УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Худалдаа, эдийн 

засаг 
БНМАУ-ын Засгийн газар, БНЭУ-ын Засгийн газар 

хоорондын худалдааны хэлэлцээр
1978.02.08  
Шинэ Дели

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНЭУ-ын Засгийн газрын 
хооронд соёл, шинжлэх ухааны талаар хамтран 

ажиллах тухай хэлэлцээр 

1978.02.09  
Шинэ Дели 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНЭУ-ын Засгийн газар 
хоорондын хөдөө аж ахуйн эрдэм шинжилгээ болон 

боловсролын салбарт хамтран ажиллах тухай 
протокол 

1982.08.14 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Шинжлэх ухаан –техникийн талаар хамтран ажиллах 
тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, БНЭУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

1988.07.14 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНЭУ-ын Засгийн газрын 
хооронд шинжлэх ухаан-техникийн салбарт хамтран 

ажиллах программ 

1989.03.08  
Шинэ Дели 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНЭУ-ын Засгийн газар 
хооронд эдийн засаг, техникийн салбарт хамтран 

ажиллах тухай хэлэлцээр 

1992.04.17 
Улаанбаатар 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНЭУ-ын Засгийн газар 
хоорондын зээлийн хэлэлцээр 

1993.04.08  
Шинэ Дели 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны 
гэрээ 

Монгол Улс, БНЭУ-ын хоорондын найрсаг харилцаа, 
хамтын ажиллагааны тухай гэрээ 

1994.02.22  
Шинэ Дели 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны 
гэрээ 

Хамтын ажиллагааны хамтарсан хороо байгуулах 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНЭУ-ын Засгийн 

хоорондын хэлэлцээр 

1994.02.22  
Шинэ Дели 

Давхар татвар Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулан 
ногдуулахгүй байх, татвар төлөхөөс зайлсхийх явдлаас 

урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, БНЭУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1994.02.22  
Шинэ Дели 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Хөдөө аж ахуйн салбарт хамтран ажиллах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНЭУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

1994.04.11 
Улаанбаатар 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны 
гэрээ 

Хамтарсан хуралдааны дэд хороо байгуулах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНЭУ-ын Засгийн газар 
хоорондын харилцан ойлголцох тухай меморандум 

1994.09.02 
Улаанбаатар 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 

БНМАУ-ын Засгийн газар, БНЭУ-ын Засгийн газар 
хоорондын хөдөө аж ахуйн хамтын ажиллагааны 

хэлэлцээр 

1996.09.16 
Улаанбаатар 
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технологи, 
эдийн засаг 

Геологийн 
салбарт 

Геологи, эрдэс баялгийн салбарт хамтран ажиллах 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНЭУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

1996.09.16 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНЭУ-ын Засгийн газар 
хоорондын Худалдаа, эдийн засгийн хамтын 

ажиллагааны хэлэлцээр 

1996.09.16 
Улаанбаатар 

Агаарын 
харилцаа 

Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, БНЭУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1998.11.30  
Шинэ Дели 

Аялал жуулчлал Аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНЭУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

1998.12.01  
Шинэ Дели 

Батлан 
хамгаалах 

Батлан хамгаалах салбар дахь хамтын ажиллагааны 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНЭУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

2001.01.03  
Шинэ Дели 

Хөрөнгө 
оруулалт 

Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжиж хамгаалах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНЭУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

2001.01.03  
Шинэ Дели 

Ялтан 
шилжүүлэх 

Монгол Улс, БНЭУ-ын хооронд гэмт этгээдийг 
шилжүүлэн өгөх тухай гэрээ 

2001.01.03  
Шинэ Дели 

Эрх зүйн 
туслалцаа 

Монгол Улс, БНЭУ-ын хооронд иргэний болон аж ахуйн 
хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх 

тухай гэрээ 

2001.01.03  
Шинэ Дели 

Эрх зүйн 
туслалцаа 

Монгол Улс, БНЭУ-ын хооронд эрүүгийн хэргийн 
талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай 

гэрээ 

2001.01.03  
Шинэ Дели 

Соёл /дангаар/ Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Энэтхэг 
Улсын Засгийн газар хоорондын 2003-2005 оны 

соёлын солилцооны хөтөлбөр 

1999.12.09 

Мал эмнэлэг, 
хорио цээр 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНЭУ-ын Засгийн газрын 
хооронд малын эрүүл мэнд, сүүн бүтээгдэхүүний 

салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 

2004.01.15  
Шинэ Дели 

ДТГ байгуулах, 
газар олгох 

БНЭУ-ын Бихар мужийн Бодьгаяад сүмийн 
зориулалтаар газар түрээслэх тухай Монгол Улсын 

Засгийн газар, БНЭУ-ын Бихар муж хоорондын гэрээ 

2004.01.18  
Шинэ Дели 

ДТГ байгуулах, 
газар олгох 

БНЭУ-ын ЭСЯ-нд барилга худалдах тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, БНЭУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

2005.10.27 
Улаанбаатар 

ДТГ байгуулах, 
газар олгох 

БНЭУ-ын ЭСЯ-нд газар түрээсээр ашиглуулах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНЭУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

2005.12.23  
Шинэ Дели 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Дархан-Уул аймагт Монгол-Энэтхэгийн эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны хамтарсан найрамдал 

агропарк байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
БНЭУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2005.12.23  
Шинэ Дели 

Визгүй зорчих Дипломат болон албан паспорт эзэмшигчдийг визээс 
харилцан чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНЭУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2005.12.23  
Шинэ Дели 

Соёл /дангаар/ Монгол Улсын Засгийн газар, БНЭУ-ын Засгийн газрын 
хооронд соёлын салбарт 2006-2008 онд хамтран 

ажиллах хөтөлбөр 

2005.12.23  
Шинэ Дели 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНЭУ-ын Засгийн газар 
хоорондын тогтворжуулалтын зээлийн хэлэлцээр 

2009.09.14  
Шинэ Дели 

Соёл /дангаар/ Монгол Улсын Засгийн газар, БНЭУ-ын Засгийн газар 
хооронд соёлын салбарт 2009-2012 онд хамтран 

ажиллах тухай хөтөлбөр 

2009.09.14  
Шинэ Дели 
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Батлан 
хамгаалах 

Батлан хамгаалах салбарт хамтран ажиллах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, БНЭУ-ын Засгийн газар 

хоорондын хэлэлцээр 

2011.07.28 
Улаанбаатар 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол – Энэтхэгийн хамтарсан “Мэдээлэл, 
технологийн аутсорсингийн төв байгуулах төсөл”-ийг 

хэрэгжүүлэх зорилгоор байгуулсан Монгол Улсын 
Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын 

Экспорт-Импортын банк хоорондын зээлийн хэлэлцээр 

2012.03.16 
Улаанбаатар 

Гаалийн 
харилцаа 

Гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах, харилцан туслах 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНЭУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

2012.04.13 

Буцалтгүй 
тусламж 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНЭУ-ын Засгийн газар 
хоорондын Улаанбаатар хот дахь Ражив Гандийн 

нэрэмжит Үйлдвэрлэл, урлалын политехник коллежид 
үзүүлэх буцалтгүй тусламжийн гэрээ 

2013 

Хамтарсан 
мэдэгдэл 

Монгол, Энэтхэгийн стратегийн түншлэлийн тухай 
хамтарсан мэдэгдэл 

2015.05.17 
Улаанбаатар 

Агаар Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, БНЭУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2015.05.17 
Улаанбаатар 

Ялтан Ялтан шилжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
БНЭУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

2015.05.17 
Улаанбаатар 

Мал эмнэлэг Малын эрүүл мэнд, сүүн бүтээгдэхүүний салбарт 
хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНЭУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр

2015.05.17 
Улаанбаатар 

Батлан 
хамгаалах 

Монгол Улсын Батлан хамгаалах яаманд Кибер 
аюулгүй байдлын сургалтын төв байгуулах тухай 

Монгол Улсын Засгийн газар, БНЭУ-ын Засгийн газар 
хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг 

2015.05.17 
Улаанбаатар 

Эрүүл мэнд Уламжлалт анагаах ухаан, гомеопати буюу эмийн бус 
эмчилгээний чиглэлээр хамтран ажиллах тухай Монгол 

Улсын Засгийн газар, БНЭУ-ын Засгийн газар 
хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг 

2015.05.17 
Улаанбаатар 

Боловсрол Монгол-Энэтхэгийн найрамдалт дунд сургууль 
байгуулах тухай тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

БНЭУ-ын Засгийн газар хоорондын харилцан 
ойлголцлын санамж бичиг 

2015.05.17 
Улаанбаатар 

Соёл Соёлын салбарт 2015-2018 онд хамтран ажиллах 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНЭУ-ын Засгийн 

газар хоорондын хөтөлбөр

2015.05.17 
Улаанбаатар 

Зээл Монгол Улсын Засгийн газар болон БНЭУ-ын Экспорт 
–импортын банк хоорондын зээлийн ерөнхий 

хэлэлцээр   

2016.04.28 

Соёл Монгол Улсын Засгийн газар, БНЭУ-ын Засгийн газар 
хоорондын 2019-2023 оны соёлын солилцооны 

хөтөлбөр 

2019.09.20  

Хамтын 
ажиллагаа 

Дипломат болон консулын төлөөлөгчийн газрын 
ажилтны гэр бүлийн гишүүнд хөдөлмөр эрхлэхийг 
зөвшөөрөх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд 
Найрамдах Энэтхэг Улсын Засгийн газар хоорондын 
хэлэлцээр 

2019.09.20  

Сансар Сансрын уудмыг энхийн зорилгоор судлах, ашиглах 
чиглэлээр хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын Засгийн 
газар хоорондын хэлэлцээр 

2019.09.20  

Зээл Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Энэтхэг 
Улсын Экспорт-Импортын банк хоорондын зээлийн 
хэлэлцээр  

2019.10.09* 
 

  

                                                            
* Хүчин төгөлдөр болоогүй байгаа. 
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БҮГД НАЙРАМДАХ ЭСТОНИ УЛС
 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Визгүй зорчих Цахим (биометрийн)  дипломат паспорт эзэмшигчдийг 

визийн шаардлагаас чөлөөлөх тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Эстони Улсын Засгийн 

газар хоорондын хэлэлцээр 

2014.04.28 
Таллин 

 
ЯПОН УЛС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны 
гэрээ 

БНМАУ, Япон Улсын хооронд дипломат харилцаа 
тогтоох тухай ноот бичиг 

1972.02.24 
Улаанбаатар 

Соёл /дангаар/ БНМАУ, Япон Улсын хооронд соёлын харилцаа 
тогтоох тухай ноот 

1974.09.23 
Улаанбаатар 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ-ын Засгийн газар, Япон Улсын Засгийн газар 
хоорондын худалдааны хэлэлцээр 

1990.03.01  
Токио 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

БНМАУ, Япон улсын хооронд худалдааг зохицуулах 
тухай хэлэлцээр 

1990.03.01  
Токио 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагааны 
гэрээ 

Японы гадаад хамтын ажиллагааны сайн дурынханыг 
Монголд ажиллуулах тухай хэлэлцээр 

1991.03.26  
Токио 

Агаарын 
харилцаа 

Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, Япон Улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 

1993.11.25  
Токио 

Агаарын 
харилцаа 

Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, Япон Улсын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр, түүнд өөрчлөлт оруулах асуудлаар 
харилцан солилцсон ноот бичиг 

1994.06.08 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Монгол Улсын соёл болон боловсролын үйл 
ажиллагааг дэмжих зорилгоор Японы Засгийн газраас 

үзүүлж буй тусламжийн тухай солилцсон ноот 

2002.07.23  
Токио 

Боловсрол, 
шинжлэх ухаан, 

соёл, 
технологи, 
эдийн засаг 

Техникийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, Япон Улсын Засгийн газар хоорондын 

хэлэлцээр 

2003.12.05  
Токио 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

“Улаанбаатар хотод олон улсын шинэ нисэх онгоцны 
буудал барих төсөл”-ийн хөнгөлөлттэй зээл олгох 

тухай ноот бичиг, түүнд холбогдох баримт 

2008.03.03  
Токио 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улсын Засгийн газар, Япон Улсын олон улсын 
хамтын ажиллагааны байгууллага хоорондын 

“Нийгмийн салбарыг дэмжих хөтөлбөрийн зээлийн 
хэлэлцээр” 

2009.06.30 
Улаанбаатар 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

"Цэнгэг усны нөөц, биологийн төрөл зүйлийн төв" 
төслийг хэрэгжүүлэх Монгол, Японы Засгийн газар 

хооронд солилцох ноот бичиг, тусламжийн хэлэлцээр 

2010.05.04 
Улаанбаатар 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэг" төслийг 
хэрэгжүүлэх Монгол, Японы Засгийн газар хооронд 

солилцох ноот бичиг, тусламжийн хэлэлцээр 

2010.05.04 
Улаанбаатар 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

"Улаанбаатар хотын усан хангамжийн шинэ эх 
үүсвэрийг Гачуурт тосгонд барих" төслийг хэрэгжүүлэх 
тухай хоёр орны Засгийн газар хоорондын солилцох 

ноот бичиг, Монгол Улсын Засгийн газар, Японы Олон 
улсын хамтын ажиллагааны байгууллага хоорондын 

тусламжийн хэлэлцээр 

2010.09.03 
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Буцалтгүй 
тусламж 

Япон Улсын Засгийн гакрын соёлын буцалтгүй 
тусламжаар нийт 100 сая 900 мянган иенийн өртөг 

бүхий Радио телевизийн сургалтын тоног 
төхөөрөмжийг сайжруулах төслүүдийг хэрэгжүүлэх 

тухай хоёр орны Засгийн газар хооронд солилцох ноот 
бичиг, Монгол Улсын Засгийн газар, Японы Олон 

улсын хамтын ажиллагааны байгууллага хоорондын 
тусламжийн хэлэлцээр 

2010.09.03 
Улаанбаатар 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улсын Засгийн газар, Японы олон улсын 
хамтын ажиллагааны байгууллага хооронд байгуулах 
Нийгмийн салбарыг дэмжих хөтөлбөрийн хоёр дахь 

шатны санхүүжилтийн зээлийн хэлэлцээр 

2012 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк, 
Японы олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага 

хамтран хэрэгжүүлсэн Нийгмийн салбарыг дэмжих 
төслийн хоёр дахь шатны санхүүжилтийг олгох тухай 

Монгол Улсын Засгийн газар, Япон Улсын Засгийн 
газар хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг 

2012 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Япон Улсын Засгийн газрын Ерөнхий буцалтгүй 
тусламжийн хөрөнгөөр Улаанбаатар хотын гал 

түймэртэй тэмцэх техник, багаж хэрэгслийн чадавхийг 
сайжруулах төслийг хэрэгжүүлэх тухай Монгол Улсын 

Засгийн газар, Японы олон улсын хамтын 
ажиллагааны байгууллага хооронд байгуулах 

тусламжийн хэлэлцээр 

2012 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Япон Улсын Засгийн газрын Ерөнхий буцалтгүй 
тусламжийн хөрөнгөөр Улаанбаатар хотын гал 

түймэртэй тэмцэх техник, багаж хэрэгслийн чадавхийг 
сайжруулах төслийг хэрэгжүүлэх тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, Японы Улсын Засгийн газар хооронд 

харилцан солилцох ноот бичиг 

 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Япон Улсын Засгийн газраас 2011 оны санхүүгийн 
жилд Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн, тоног төхөөрөмж 

нийлүүлэх төслийн бус буцалтгүй тусламж олгох тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, Япон Улсын Засгийн 

газар хооронд харилцан солилцох ноот бичиг 

2012 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Япон Улсын Засгийн газрын Соёлын буцалтгүй 
тусламжийн хөрөнгөөр "Түүх, соёлын дурсгал, соёлын 

өвийн оношлоггы төхөөрөмж" төслийг хэрэгжүүлэх 
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Япон Улсын 

Засгийн газар хооронд харилцан солилцох ноот бичиг 

2012 

Хамтарсан 
мэдэгдэл 

Эдийн засгийн түншлэлийн тухай Монгол Улс, Япон 
Улс хоорондын хэлэлцээр 

2015.02.10 

Хамтын 
ажиллагаа 

Монгол Улсын Засгийн газар, Япон Улсын Засгийн 
газар хоорондын хэрэгжүүлэх хэлэлцээр 

2015.02.10 

Хамтын 
ажиллагаа 

Хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, Япон Улсын Засгийн газар хоорондын харилцан 

ойлголцлын санамж бичиг 

2015.10.22 

Виз Дипломат паспорт эзэмшигчдийг дипломат зэргийн 
визээс чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 

Япон Улсын Засгийн газар хоорондын ноот бичиг 

2016.10.12 
Улаанбаатар 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

“Ковид-19” цар тахлын эсрэг арга хэмжээний яаралтай 
тусламжийн зээлийн тухай  Монгол Улсын Засгийн 
газар, Япон Улсын Засгийн газар хоорондын ноот 

бичиг   

2020.10.09 

 
АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНК 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 



86 
 

 

Хөрөнгө 
оруулалт 

Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк 
хооронд байгуулсан "Бүс нутгийн ложистикийн төвийг 

хөгжүүлэх төсөл"-ийн санхүүжилтийн хэлэлцээр 

2011.01.03 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк 
хооронд байгуулсан “Дээд боловсролын шинэчлэлийн 

төсөл”-ийн зээлийн хэлэлцээр 

2011.09.09 

Хөрөнгө 
оруулалт 

Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк 
хооронд байгуулсан "Хүнс тэжээл, нийгмийн 

халамжийн төсөл, нэмэлт санхүүжилт" 

2013 

Нийгмийн 
халамж 

Монгол Улс, Азийн хөгжлийн банк хооронд байгуулсан 
“Нийгмийн халамжийг дэмжих хөтөлбөр”-ийн зээлийн 

хэлэлцээр 

2015.10.28 

Хөдөө аж ахуй Монгол Улс, Азийн хөгжлийн банк хооронд байгуулсан 
“Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжил төслийн нэмэлт 

санхүүжилт”-ийн зээлийн хэлэлцээр 

2015.10.28 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улс болон Азийн хөгжлийн банк хоорондын 
“Зээлийн батлан даалтын системийг дэмжих замаар 
эдийн засгийг төрөлжүүлэх, ажлын байр бий болгох 

төсөл”-ийн зээлийн хэлэлцээр 

2016.01.18 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улс болон Азийн хөгжлийн банк хоорондын 
“Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг 
хангах арга хэрэгслийг шинэчлэн сайжруулах төсөл”-

ийн зээлийн хэлэлцээр 

2016.01.08 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улс болон Азийн хөгжлийн банк хоорондын 
“Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо 

суурин газруудын хөгжлийн төслийн нэмэлт 
санхүүжилт”-ийн зээлийн хэлэлцээр  

2016.04.28 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улс болон Азийн хөгжлийн банк хоорондын 
“Хилийн үйлчилгээг дэмжих төсөл”-ийн зээлийн 

хэлэлцээр 

2016.04.28 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

 
“Тогтвортой аялал жуулчлалыг дэмжих төсөл”-ийн 
тухай Монгол Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк 

хоорондын зээлийн хэлэлцээрүүд 
 

 
 2019.04.02* 

 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк 
хоорондын санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөр 

2019.04.02† 
 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк 
хоорондын санхүүжилтийн ерөнхий хөтөлбөрт оруулах 

нэмэлт, өөрчлөлт 

2020.02.07 
/2020.04.23-ны өдөр 
соёрхон баталсан./ 

 ОЛОН УЛСЫН СЭРГЭЭН БОСГОЛТ, ХӨГЖЛИЙН 
БАНК 

 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улс болон Олон улсын сэргээн босголт, 
хөгжлийн банк хоорондын зээлийн хэлэлцээр (СOVID-
19 өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ 

авах, бэлэн байдлыг хангах төсөл) 

2020.04.09   
/2020.04.24-нд хүчин 

төгөлдөр болсон/ 

 АЗИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН 
БАНК 

 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улс болон Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө 
оруулалтын банк хооронд KOВИД-19 цар тахлын эсрэг 
шуурхай хариу арга хэмжээ авах хөтөлбөрийн зээлийн 

хэлэлцээр  

2020.09.08
 /2020.11.17-нд хүчин 

төгөлдөр болсон/ 

 
ЕВРОПЫН ХОЛБОО 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Худалдаа, эдийн Монгол Улс, Европын эдийн засгийн хамтын 1992.06.16 

                                                            
* 2019.08.06 –нд хүчин төгөлдөр болсон. 
† Хүчин төгөлдөр болоогүй байгаа. 
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засаг нийгэмлэгийн худалдаа, эдийн засгийн хамтын 
ажиллагааны хэлэлцээр

Люксембург 

Худалдаа, эдийн 
засаг 

Монгол Улс, Европын комиссын хооронд 2007-2010 
онд баримтлах баримжаалсан хөтөлбөрийн тухай 

харилцан ойлголцлын санамж бичиг 

2007.05.29  
Гамбург 

Агаарын 
харилцаа 

Агаарын харилцааны тодорхой асуудлын тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, Европын хамтын нийгэмлэгийн 

хоорондын хэлэлцээр

2009.04.03 
Улаанбаатар 

Найрамдал, 
хамтын 

ажиллагаа 

Түншлэл, хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улс, 
Европын Холбооны хоорондын хэлэлцээр 

2013.04.30 
Улаанбаатар 

Төлөөлөгчийн 
газар 

Европын Холбооны Төлөөлөгчийн газрыг Монгол 
Улсад байгуулах болон түүний эрх ямба, дархан 

эрхийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Европын 
Холбоо хоорондын хэлэлцээр 

2017.11.12 
Улаанбаатар 

Гааль, татвар Европын хөгжлийн сан болон Европын Холбооны 
нэгдсэн төсвөөс санхүүжих төслүүдэд үйлчлэх Монгол 
Улсын татварын болон гаалийн зохицуулалтын тухай 

ерөнхий хэлэлцээр  
 

2020.06.29
 /2020.10.29-нд хүчин 

төгөлдөр болсон/ 

 
НЭГДСЭН ҮНДЭСТНИЙ БАЙГУУЛЛАГА 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Зээлийн 

хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улсын Засгийн газар, НҮБ-ын Хөдөө аж ахуйг 
хөгжүүлэх олон улсын сан хооронд байгуулсан “Зах 

зээл, бэлчээрийн удирдлагын хөгжил төсөл”-ийн 
санхүүжилтийн хэлэлцээр

2011.06.14 
Улаанбаатар 

ОЛОН УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН АССОСИАЦИ 
 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо 
Хөрөнгө 
оруулалт 

Монгол Улсын Засгийн газар, Олон улсын хөгжлийн 
ассоциаци хооронд байгуулсан “Уул уурхайн дэд 
бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл”-ийн 

санхүүжилтийн хэлэлцээр

2011.05.24 
Улаанбаатар 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улсын Засгийн газар, Олон Улсын хөгжлийн 
ассоциаци хооронд байгуулсан “Тогтвортой амжиргаа - 

II” төслийн нэмэлт санхүүжилтийн хэлэлцээр 

2011.08.22 
Улаанбаатар 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улсын Засгийн газар, Олон улсын хөгжлийн 
ассоциаци хооронд байгуулсан “Улаанбаатар хотын 

цэвэр агаар төсөл”-ийн санхүүжилтийн хэлэлцээр 

2012.04.04  
Вашингтон 

Хөрөнгө 
оруулалт 

Монгол Улсын Засгийн газар, Дэлхийн банкны Олон 
улсын хөгжлийн ассоциаци хооронд байгуулсан 
“Экспортыг дэмжих төсөл”-ийн санхүүжилтийн 

хэлэлцээр 

2016.08.26 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улс болон Олон улсын хөгжлийн ассоциаци 
хоорондын санхүүжилтийн хэлэлцээр (Мал аж ахуйн 

эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төсөл) 

2020.02.07 
/2020.06.02-нд хүчин 

төгөлдөр болсон./  

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улс болон Олон улсын хөгжлийн ассоциаци 
хоорондын санхүүжилтийн хэлэлцээр (СOVID-19 

өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, 
бэлэн байдлыг хангах төсөл) 

2020.04.09 
 /2020.04.24-нд хүчин 

төгөлдөр болсон/ 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн үр ашгийг 
нэмэгдүүлэх төслийн Монгол Улс болон Олон улсын 

хөгжлийн ассоциаци хооронд  санхүүжилтийн 
хэлэлцээр 

2020.04.27 

Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Монгол Улс, Олон улсын хөгжлийн ассоциаци 
хоорондын “Тогтвортой амьжиргаа-3” төслийн нэмэлт 

санхүүжилтийн хэлэлцээр 

2020.04.27 
 /2020.05.19-нд хүчин 

төгөлдөр болсон/ 
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Зээлийн 
хэлэлцээр, 
тусламж 

Онцгой байдлын үеийн дэмжлэг болон хөдөлмөр 
эрхлэлтийн төслийн Монгол Улс болон Олон улсын 

хөгжлийн ассоциаци хоорондын  санхүүжилтийн 
хэлэлцээр 

2020.09.07 
/2020.10.29-нд соёрхон 

баталсан/ 

 
ОЛОН УЛСЫН ХӨДӨЛМӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГА 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо
Хөдөлмөр 
эрхлэлт 

Зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай Монгол Улсын 
Засгийн газар, Олон улсын хөдөлмөрийн 

байгууллага хоорондын харилцан ойлголцлын 
санамж бичиг 

2014 

 ОЛОН УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙН ХӨГЖЛИЙН 
БАЙГУУЛЛАГА 

 

Хамтын 
ажиллагаа 

Олон улсын эрх зүйн хөгжлийн байгууллагын 
төлөөлөгчийн газрыг Монгол Улсад байгуулах тухай 
Монгол Улсын Засгийн газар, Олон улсын эрх зүйн 

хөгжлийн байгууллага хоорондын хэлэлцээр 

2020.05.07 
/2020.11.02-нд хүчин 

төгөлдөр болсон/ 

 УУР АМЬСГАЛЫН НОГООН САН  
Хамтын 
ажиллагаа 

Хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, 
Уур амьсгалын ногоон сан хоорондын хэлэлцээр 

2019.11.22 

 
ЕВРОПЫН ЦӨМИЙН СУДАЛГААНЫ БАЙГУУЛЛАГА 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо
Шинжлэх ухаан “Их энергийн физикийн чиглэлд шинжлэх ухаан, 

техникийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх тухай Монгол 
Улсын Засгийн газар, Европын цөмийн судалгааны 

байгууллага хоорондын хэлэлцээр 

2014 

 
ЕВРО-АЗИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН КОМИСС 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо
Хамтын 
ажиллагаа 

Монгол Улсын Засгийн газар, Евро-Азийн эдийн 
засгийн комисс хоорондын хамтын ажиллагааны тухай 

санамж бичиг 

2015.06.17 

Хамтын 
ажиллагаа 

Хамтын ажиллагааы тухай Монгол Улсын Засгийн 
газар, Евро-Азийн эдийн засгийн комисс хоорондын 

ажлын хэсгийн 2 дугаар протокол  

2017.02.02 
Улаанбаатар 

 
МОНГОЛ, ОХУ, БНХАУ 

 

 

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо
Эдийн засгийн 

коридор 
Монгол, Орос, Хятадын эдийн засгийн коридор 

байгуулах хөтөлбөр боловсруулах тухай гурван улс 
хоорондын санамж бичиг 

2015.07.09 

Тээвэр Азийн авто замын сүлжээгээр олон улсын авто тээвэр 
гүйцэтгэх тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр  

2016.12.12 
 

Москва 
 


