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1 НҮБ-д Монгол Улсын санаачлан батлуулах тогтоол 80  
 

3  3  100 хувь 

2 Өндөр, дээд түвшний айлчлалын давтамжийг хадгалах 
(жилд 10-аас доошгүй удаа) 

2 2 20 100 хувь 

3 Ази, Номхон далайн эдийн засгийн хамтын 
ажиллагааны байгууллага (АПЕК), Зүүн Азийн дээд 
хэмжээний уулзалтын гишүүн болох чиглэлээр ажиллах. 
/БТГ/ Энэ чиглэлээр АПЕК-ийн гишүүдийн дэмжлэг авах 
уулзалтыг зохион байгуулах, энэ механизмын үйл 
ажиллагаа, арга хэмжээнд оролцох 

22 22 3 40 хувь 

4 АСЕАН-ий яриа хэлцээний түнш болох чиглэлээр 
ажиллах. /БТГ/ Энэ чиглэлээр АСЕАН-ы гишүүн 
орнуудын дэмжлэг авах уулзалтыг зохион байгуулах, 
энэ байгууллагын үйл ажиллагаа, арга хэмжээнд 
оролцох 

12 12 6 70 хувь 
 

5 УИХ болон Засгийн газрын гишүүдийг гадаад бодлого, 
үйл ажиллагааны тухай мэдээллээр хангаж, /БТГ/ 
/Хүргүүлж буй шуурхай мэдээ, танилцуулах мэдээ болон 
бусад мэдээллийн тоо хэмжээ 

120 130 276 100 хувь 

6 Яам, агентлаг, орон нутгийн холбогдох ажилтнуудад 
зориулсан сургалт семинарыг тогтмол зохион 
байгуулах. /БТГ/ 

8 2 2 100 хувь 
 

7 Төрийн болон төрийн бус байгууллагын мэдээллийн 
сангуудыг нэгтгэж, нэгдсэн сүлжээнд хамруулан байнга 
баяжуулах, гадаадад суугаа Монгол Улсын Дипломат 

20 48 103  
100 хувь 
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ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМ 

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР 

төлөөлөгчийн газар болон холбогдох бусад 
байгууллагыг мэдээллээр хангах /БТГ/ /ГХЯ-ны БТГ-аас 
тогтмол илгээдэг мэдээллүүд болон гадаад хэвлэлийн 
тойм зэрэг мэдээллийн чанартай материалууд 

8 Олон улсын гэрээ, хэлэлцээр байгуулах үйл ажиллагааг 
идэвхжүүлэх зорилгоор олон талт гэрээ хэлэлцээрт 
нэгдэх (12-оос доошгүй) 

274 1 6 100 хувь 

9 Засгийн газар хоорондын гэрээ, хэлэлцээр байгуулах 1400  24 22 100 хувь 

10 Далайд гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын Олон улсын 
судалгааны төв байгуулах олон улсын хэлэлцээрийг 
хүчин төгөлдөр болгож, төвийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх 
зорилгоор хэлэлцээрт нэгдэн орох улсын тоог 8-аас 
доошгүй нэмэгдүүлэх 

7 
 

1 3   100 хувь 

11 Консулын үйлчилгээ 
 

Визгүй зорчих 
улс 

19 2 3 100 хувь 

Виз 
хөнгөвчилсөн 
улс 

50 2 5 100 хувь 

12 Гадаадад байгаа Монгол иргэдийн эрх ашгийг 
хамгаалах 
 
 

Байгуулах 
хэлэлцээр 

28 1 6 100 хувь 

Эх оронд нь 
авчрах гадаад 
улсад ял эдэлж 
байгаа иргэдийн 
тоо 

29 2 2 100 хувь 
 

ДТГ-аас 
иргэдийн эрх 
ашгийг 
хамгаалсан тоо 

48563 56,000        22442 100 хувь 
 

Хилийн чанадад 
байгаа Монгол 
иргэдэд туслах 
сангийн төсвийг 
800.0 сая төгрөгт 
хүргэх 

224.0 224.0 224.0 

100 хувь 
 

13 Нийт:                                       94 хувь 


