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“АЛСЫН ХАРАА-2050” МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ 
ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН 2021 ОНЫ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦЫН ТАЙЛАН 

 
/ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМ/ 

 

№ Бодлогын 
зорилго, 

зорилт, үйл 
ажиллагаа 

Төсө
в 

Үр дүнгийн 
шалгуур 
үзүүлэлт 

Суурь түвшин 
 

Зорилтот түвшин Хэрэгжилт Хүрс
эн 

түвш
ин 

буюу 
гүйц
эт 

гэли
йн 

хувь 

Тайлбар 
(хүрээгүй бол 

шалтгаан 
нөхцөлийн 
тайлбар) 

 

Хариуц
ах 

байгуул 
лага 

Он Түвшин Он Түвшин 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

НЭГ. ҮНДЭСНИЙ НЭГДМЭЛ ҮНЭТ ЗҮЙЛ 

Зорилт 1.5. Дэлхий дахинд монгол үндэсний үнэт зүйлсийн дархлаа тогтож, монгол соёлыг түгээн дэлгэрүүлж, Монгол Улсын нэр хүнд,  
үнэлэмжийг дээшлүүлж, хилийн чанад дахь монголчууд, монгол угсаатны хамтын ажиллагаа төлөвшинө 

1.5.5. “Монголын 
Олон Улсын 
Хамтын 
Ажиллагааны 
Нийгэмлэг”-ийг 
байгуулж, 
гадаад 
харилцаа, 
хамтын 
ажиллагааны 
цар хүрээг 
өргөжүүлнэ 

 Хилийн 
чанад дахь 
Монгол 
иргэдийн 
үүсгэн 
байгуулсан 
холбоо, ТББ 
болон 
Соёлын элч 
нараар 
дамжуулан 
зохион 
байгуулсан, 
дэмжлэг 
үзүүлсэн 
соёл, 
сурталчилга
аны арга 
хэмжээний 
тоо 

2020 5 арга 
хэмжээ 

2025 10 арга 
хэмжээ 

МУГЖ, МУК-ийн Дэд 
Профессор, Монгол 
Улсын Соёлын элч, 
Төгөлдөр хуурч 
С.Саянцэцэг шавь нарын 
хамт олон улсын төгөлдөр 
хуурийн 3 цахим тэмцээнд 
10 хүүхэд оролцоход, 
МУГЖ, Монгол Улсын 
соёлын элч Э.Анхбаяр 
“BBC Cardiff Singer of the 
World 2021” уралдаанд 
оролцоход тус тус 
дэмжлэг үзүүлэв.   
 
Монгол Улсын Соёлын элч 
Г.Баярчимэгийн 
“Монголыг төсөөлөхүй” 
зурагт альбомыг бүтээхэд 
дэмжлэг үзүүлж, номын 
нээлтийг ГХЯ-нд зохион 
байгуулав.  
 

90 
хувь 

Эдийн засгийн 
өнөөгийн 
нөхцөл 
байдлыг 
үндэслэн 
“Монголын 
Олон Улсын 
Хамтын 
Ажиллагааны 
Нийгэмлэг”-ийг 
байгуулах 
зорилт нь 2030 
онд хэрэгжих 
боломжтой гэж 
үзэж байна.  
 
Харин одоо үйл 
ажиллагаа 
явуулж буй 
Монголчуудын 
холбоод, ТББ-
ын үйл 
ажиллагаанд 

ГХЯ 
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АНУ дахь “Монгол 
нийгэмлэг” ТББ-ын 60 
жилийн ойн арга хэмжээ 
Индианагийн их сургуульд 
зохион байгуулагдахад 
дэмжлэг үзүүлэв.  

зохих дэмжлэг 
үзүүлэх, 
Соёлын элчийн 
үйл 
ажиллагаагаар 
дамжуулан 
арга хэмжээ 
хэрэгжүүлэх 
боломжтой.  

1.5.7. Хилийн чанад 
дахь монгол 
иргэдийг өв 
соёлоо хадгалж 
хамгаалахад нь 
дэмжлэг 
үзүүлэх, монгол 
хэл, соёлын 
агуулга бүхий 
сурах бичиг, 
ном товхимол, 
цахим агуулга, 
бүтээлүүд бий 
болгон түгээх, 
монгол иргэд 
болон монгол 
төрийн 
харилцаа, 
хамтын 
ажиллагааг 
дэмжсэн 
“Дэлхийн 
Монголчууд” 
хөтөлбөрийг 
үндэсний 
хэмжээнд 
хэрэгжүүлнэ 

300 
сая 
төгрөг 
төсөв
лөсөн 
 

1. Цогц арга 
хэмжээг 
боловсруул
ан 
батлуулах 
ажлын явц, 
хувиар. 
2. Цогц арга 
хэмжээний 
хэрэгжилт, 
хувиар.   

2020 1.30 хувь 
2. 0 хувь 

2025 1. 100 хувь 
2. 100 хувь 

1.“Дэлхийн монголчууд-II” 
цогц арга хэмжээний 
төслийг Хөгжлийн 
бодлого, төлөвлөлт, 
түүний удирдлагын тухай 
хуулийн 6.1.3 дахь 
заалтын дагуу 
боловсруулав.  
2.Засгийн газрын 
хуралдаанаар 
хэлэлцүүлж, 
батлуулахаар цогц арга 
хэмжээний төсөл, Засгийн 
газрын хуралдааны 
тэмдэглэл болон 
тогтоолын төсөл, төсвийн 
тооцоо зэрэг баримт 
бичгийг ЗГХЭГ-т 2021 оны 
4 дүгээр сарын 20-ны 
өдрийн 11/1679 тоот 
албан бичгээр хүргүүлэв. 

70 
хувь 

ЗГХЭГ-аас 
2021 оны 5 
дугаар сарын 
31-ний өдөр 
ирүүлсэн 
ХЭГ/1432 тоот 
албан бичигт 
цогц арга 
хэмжээг 
салбарын 
сайдын эрхлэх 
асуудлын 
хүрээнд 
баталж, 
хэрэгжүүлэх 
талаар 
мэдэгдсэн. 
Улмаар 
“Дэлхийн 
Монголчууд-II” 
цогц арга 
хэмжээг Гадаад 
харилцааны 
сайдаар 
батлуулахаар 
ажиллаж 
байна.  
“Дэлхийн 
монголчууд-II” 
цогц арга 
хэмжээг 2021 
онд 
хэрэгжүүлэхэд 

ГХЯ 
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300 сая төгрөг 
төсөвлөсөн ч 
2021 оны 8 
дугаар сарын 
31-ний өдрийн  
байдлаар 
мөнгө 
зарцуулаагүй 
болно.  

1.5.8. Дэлхийн 
Монгол 
туургатнуудад 
нүүдлийн соёл, 
уламжлалаа 
хадгалж үлдэх, 
ахуй соёлын 
онцлог, нийтлэг 
болон ялгаатай 
байдлыг 
харьцуулан 
судлах, чуулга, 
уулзалт, 
фестиваль 
хамтран зохион 
байгуулах 
чиглэлээр 
“Монгол 
туургатны хэл, 
соёл, 
уламжлалыг 
хадгалж 
хөгжүүлэх” 
хөтөлбөр 
хэрэгжүүлнэ 

- 
 
 

Зохион 
байгуулсан 
ажил, арга 
хэмжээ,  
тоогоор. 

2020 3 ажил, 
арга 
хэмжээ 

2025 5 ажил, арга 
хэмжээ  

Монгол Улсын Ерөнхий 
сайд Л.Оюун-Эрдэнэ 
хилийн чанад дахь 
монголчуудтай  2021 оны 
5 дугаар сарын 28-ны өдөр 
ГХЯ-нд цахим чуулга 
уулзалт хийв.   
Уулзалтад хилийн 
чанадаас 120 гаруй 
монгол иргэн, 
Монголчуудын холбоодын 
төлөөлөл, төрийн болон 
төрийн бус байгууллагын 
нийт 150 гаруй төлөөлөгч 
оролцов. 

70 
хувь 

Коронавируст 
халдвар 
(КОВИД-19)-ын 
цар тахлын 
улмаас урлаг, 
спортын арга 
хэмжээ, 
үзэсгэлэн, 
яармаг зохион 
байгуулах 
боломжгүй 
байв. 
Арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхэд 
200 сая төгрөг 
төсөвлөсөн ч 
2021 оны 8 
дугаар сарын 
31-ний өдрийн 
байдлаар 
мөнгө 
зарцуулаагүй 
болно. 

СоЯ 
ГХЯ 

 
 

1.5.9. Хилийн чанад 
дахь монгол 
соёлын өвийг 
сурвалжлан 
олох, судлах, 
нэгдсэн каталог 
хийх, эх 
орондоо 

187,5 
сая 
төгрөг 
төсөв
лөсөн 
 

1.Хуулбарлан 
авсан үзмэр, 
тоогоор. 
2.Хэвлүүл 
сэн каталог, 
тоогоор.   

2020 1.Хуулба
рлан 
авсан 
үзмэр, 15 
2.Хэвлүү
лсэн 
каталог, 1 

2025 1.Хуулбарлан 
авсан үзмэр, 
20 
 
2.Хэвлүүлсэн 
каталог, 5 
 
 

1. 2021 оны 8 дугаар сарын 
31-ний өдрийн байдлаар 
15 үзмэрийг хуулбарлан 
авсан. Үүнд: ХБНГУ-аас 
“Диезийн миниатюр 
зургийн  цуглуулгын 
цомог”-оос 12 ширхэг 
зургийн дижитал 

100 
хувь 

 СоЯ 
ГХЯ 
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эргүүлэн залах 
чиглэлээр 
бусад улс 
оронтой 
идэвхтэй 
хамтран 
ажиллана 

хуулбар, Австриас 
Төмөр хутлуг хааны 
зарлигийн “А” хуулбар, 
Японоос 13 дугаар 
зууны дэлхийн газрын 
зургийн дижитал 
хуулбар, Шведээс 
Данийн Давидын музейд 
хадгалагдаж буй 
язгууртны дээл, монгол 
хааны дүртэй хээт 
нэхмэл, малгайны 
дижитал хуулбарыг 
хүлээн авч Соёлын 
яаманд хүлээлгэн өгөв. 

2. Дэлхийд тархсан 
Монгол өв” төслийн 
хүрээнд 2 боть каталог 
хэвлүүлэхээр 
бэлтгэлийг ханган 
ажиллаж байна. 

ДӨРӨВ.ЭДИЙН ЗАСАГ 

Зорилт 4.4. Бүс нутгийн эдийн засаг, худалдааны интеграцад нэгдэж, худалдааг хөнгөвчилнө 

4.4.3. Эдийн засгийн 
коридорын 
хүрээнд “Талын 
зам” 
хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж, 
Монгол Улсын 
газар нутаг 
дээгүүр дамжин 
өнгөрөх 
байгалийн хийн 
хоолойг барих 
асуудлыг 
гурван талт 
хэлэлцээрийн 
үр дүнд шийднэ 

- Монгол 
Улсын газар 
нутаг 
дээгүүр 
дамжин 
өнгөрөх 
байгалийн 
хийн 
хоолойг 
барих 
шийдвэрийг 
гаргуулсан 
эсэх. 

2020 Шийдвэрий
г гаргуулах 
хүрээнд  
хийн 
хоолойн 
төслийн 
ажлыг 
судлах 
хамтарсан 
Ажлын 
хэсгийг 
байгуулсан 
байна. 

2025 Монгол Улсын 
газар нутаг 
дээгүүр 
дамжин 
өнгөрөх 
байгалийн 
хийн хоолойг 
барих 
шийдвэрийг 
гаргуулсан 
байна. 

- Хийн хоолойн ТЭЗҮ-ийг 
боловсруулах тусгай 
зориулалтын 
"Газопровод союз 
восток" ХХК-г 2021 оны 1 
дүгээр сарын 19-ний 
өдөр Улсын бүртгэлийн 
ерөнхий газарт 
бүртгүүлэв. 

- 2021 оны 3 дугаар сарын 
11-ний өдөр “Сила 
Сибири – 2” төслийн 
үргэлжлэл болох “Союз 
Восток” буюу  Монгол 
Улсын нутаг дэвсгэрт 
баригдах хийн хоолой 
шугам тавих хэсгийг 
агаараас тандах 
нислэгийг хийж, 

90 
хувь 

 Шадар 
сайдын 
ажлын 
алба 
ЭХЯ 
ГХЯ 
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Хамтарсан ажлын 
хэсгийн 2021-2022 онд 
хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны 
төлөвлөгөөг батлав.  

- 2021 оны 4 дүгээр сард 
“Газпром” компани 
“Союз Восток” хийн 
хоолой барих төслийн 
техник-эдийн засгийн 
шинжилгээг баталж, 
төслийг хэрэгжүүлэх нь 
эдийн засгийн үр 
ашигтай гэсэн тооцоог 
гаргав. Түүнчлэн, 
төслийн техник-
технологийн үндсэн 
өгөгдөл,  тухайлбал, 
хийн хоолойн боломжит 
маршрут, урт, диаметр, 
даралт, компрессор 
станцын тоо зэргийг 
тодорхойлов. Төслийн 
ТЭЗҮ (хөрөнгө оруулалт, 
ашиглалтад оруулах 
зардлыг багтаасан)-ийг 
2021 онд багтаан 
боловсруулахаар 
төлөвлөж байна. 

4.4.4. Эдийн засгийн 
коридор бий 
болгох гурван 
талт 
хэлэлцээрийг 
боловсронгуй 
болгож, Монгол 
Улс тээвэр, 
логистик, хот 
байгуулалт, хил 
дамнасан 
худалдаа, 
аялал 

- Төслүүдийн 
ТЭЗҮ-ийг 
тохирох 
ажлын явц, 
хувиар. 

2020 25 хувь 2025 100 хувь - “Монгол, Орос, Хятадын 
эдийн засгийн 
коридорын Төмөр замын 
төв коридорыг шинэчлэн 
хөгжүүлэх техник-эдийн 
засгийн үндэслэлийн 
ажлыг эхлүүлэх тухай 
Хамтарсан мэдэгдэл”, 
Ажлын төлөвлөгөөг 
эцэслэн тохиролцож, 
2021 онд зохион 
байгуулахаар төлөвлөж 
буй Төрийн тэргүүн 

50 
хувь 

 ГХЯ 
ЗТХЯ 

БОАЖЯ 
БХБЯ 
УБТЗ 
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жуулчлалын 
дэд бүтцийн 
бүтээн 
байгуулалтын 
төслийг 
хэрэгжүүлнэ 

нарын ээлжит 
уулзалтаар гарын үзэг 
зурахад бэлэн болгов.  

- Гурван улсыг дамнасан 
“Цайны зам” аялал 
жуулчлалын маршрут 
бий болгох төслийн  
Тэзү-г боловсрууоах 
Замын зураглалын 
төсөлд 2021 оны 4 
дүгээр улиралд зохион 
байгуулахх гурван 
улсын аялал 
жуулчлалын сайд нарын 
ээлжит уулзалтын үеэр 
гарын үсэг зурах 
бэлгэлийг хянан 
ажиллаж байна.   

4.4.8. Улс орнуудтай 
чөлөөт 
худалдааны 
хэлэлцээр 
байгуулж, 
тарифын болон 
тарифын бус 
саад тотгорыг 
бууруулна 

 Чөлөөт 
худалдааны 
хэлэлцээр 
байгуулах 
талаарх 
Хамтарсан 
судалгаа, 
тоогоор. 

2020 0 судалгаа 2025 1 судалгаа - Монгол Улс, БНСУ 
хооронд Эдийн засгийн 
түншлэлийн хэлэлцээр 
(EPA) байгуулах 
асуудлаарх 2017 онд  
байгуулсан Хамтарсан 
судалгааг 2021 оны 6 
дугаар сард солонгосын 
талтай хамтран 
шинэчилсэн.  

- Евразийн эдийн засгийн 
холбоотой чөлөөт 
худалдааны хэлэлцээр 
байгуулах судалгааг  
айлын талтай хамтран 
2021 оны 1 дүгээр 
сараас эхлүүлээд буй 
бөгөөд  ондоо багтан 
дуусгахаар ажиллаж 
байна.    

70 
хувь 

 ГХЯ 
бусад  
яам 

 
 

 

4.4.9. Бүс нутгийн 
эдийн засаг, 
худалдааны 
интеграцад 

 Ази, Номхон 
далайн хил 
дамнасан 
цаасгүй 

2020 Хэлэлцээр
т нэгдэн 
орох 
бэлтгэл 

2025 Ази, Номхон 
далайн хил 
дамнасан 
цаасгүй 

Монгол Улс “Ази, Номхон 
далайн хил дамнасан 
цаасгүй худалдааг 
хөнгөвчлөх тухай ерөнхий 

100 
хувь 

 ГХЯ 
бусад 
яам 
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нэгдэх, 
худалдааг 
хөнгөвчлөх 
замаар урт 
хугацаанд 
өрсөлдөх 
чадвар бүхий 
цөөхөн салбарт 
эдийн засгаа 
төрөлжүүлэн 
хөгжүүлэх, 
экспортын 
боломж, зах 
зээлээ тэлэх 
бодлого 
явуулна 

худалдааны 
ерөнхий 
хэлэлцээрт 
нэгдэж, 
хэлэлцээрий
г 
хэрэгжүүлсэ
н эсэх 

хангах 
Ажлын 
хэсгийг 
байгуулж, 
холбогдох 
талуудын 
дунд 
хэлэлцүүл
эг зохион 
байгуулса
н байна. 

худалдааны 
ерөнхий 
хэлэлцээрт 
нэгдэж, 
хэлэлцээрийг 
хэрэгжүүлсэн 
байна. 

хэлэлцээр”-т нэгдэн орох 
асуудлыг Засгийн газар, 
УИХ-аар хэлэлцүүлэх, 
бэлтгэл хангах чиг үүрэг 
бүхий Ажлын хэсгийг 
Гадаад харилцааны 
сайдын А/02 тоот 
тушаалаар  2021 оны 1 
дүгээр сарын 15-ны өдөр 
байгуулсан. Ажлын 
хэсгийн анхдугаар 
хуралдааныг 2021 оны 2 
дугаар сарын 18-ны өдөр 
зохион байгуулж, 
хэлэлцээрт нэгдэн орох 
хуулийн төсөл болон 
хуулийн төслийн үзэл 
баримтлалын талаар 
хэлэлцсэн. 
 
Монгол Улс “Ази, Номхон 
далайн хил дамнасан 
цаасгүй худалдааг 
хөнгөвчлөх тухай ерөнхий 
хэлэлцээр”-ийг соёрхон 
батлах тухай хуулийн 
төслийн үзэл 
баримтлалыг Гадаад 
харилцааны сайд 
Б.Батцэцэг, Хууль зүй 
дотоод хэргийн сайд 
Х.Нямбаатар нараар 2021 
оны 5 дугаар сард 
батлуулав. 
 
Засгийн газрын 
хуралдаанаар  хэлэлцүүл
эхээр яамдаас санал 
авсан. Түүнчлэн Засгийн 
газрын хуралдаанаар 
хэлэлцүүлэх зөвшөөрлийг  
Сангийн сайд, Хууль зүй, 
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дотоод хэргийн сайдаас 
авч, хэлэлцээрийг 
соёрхон батлах тухай 
Засгийн газрын 
хуралдааны тэмдэглэлийн 
төслийг холбогдох баримт 
бичгийн хамт  ЗГХЭГ-т  
2021 оны 8 дугаар сарын 
31-ний өдрийн 07/3758 
хүргүүлсэн. 

4.4.13. Америкийн 
Нэгдсэн Улс, 
Европын 
Холбооны 
зүгээс Монгол 
Улсад үзүүлэх 
худалдааны 
хөнгөлөлт 
эдлэх эрх зүйн 
зохицуулалт 
хийж, малын 
гаралтай бэлэн 
экспортын 
бараа, 
бүтээгдэхүүний 
хэмжээг 
нэмэгдүүлнэ 

- АНУ-ын 
худалдааны 
хөнгөлөлт 
эдлэх улсын 
жагсаалтад 
үргэлжлүүлэ
н багтсан 
эсэх. 

2020 АНУ-ын 
худалдаа
ны 
хөнгөлөл
тийн 
хөтөлбөр 
2020 оны 
12 сарын 
31-ны 
өдөр 
дуусгава
р болсон. 

2025 АНУ-ын 
худалдааны 
хөнгөлөлт 
эдлэх улсын 
жагсаалтад 
үргэлжлүүлэн 
багтсан 
байна. 

- Монгол дахь Америкийн 
худалдааны танхимд 
(АмЧам Монгол) 
Монгол, АНУ-ын 
худалдаа, хөрөнгө 
оруулалтыг 
нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн 
Худалдааны хороо  2021 
оны 5 дугаар сард 
байгуулагдсан. 

- АНУ-ын Олон Улсын 
Хөгжлийн Санхүүгийн 
Корпораци (DFC)-аас 
Монголын ноолуурын 
салбарт ажиллаж буй  
эмэгтэйчүүдийн 
бизнесийг тэлэх, 
хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих зорилгоор Гоёо 
ХХК-д 5 сая 
ам.долларын 
хөнгөлөлттэй зээл 
олгосон.   

100 
хувь 

 ГХЯ 
бусад 
яам 

 

 - Европын 
Холбоотой 
Газар зүйн 
заалтын 
тухай 
хэлэлцээрийг 
байгуулах 
яриа 
хэлэлцээг 

2020 - 2025 Европын 
Холбоотой 
Газар зүйн 
заалтын тухай 
хэлэлцээрийг 
байгуулах 
яриа 
хэлэлцээг 

- Монгол Улс, Европын 
Холбоо хооронд 
байгуулах  Газар зүйн 
заалтын тухай 
хэлэлцээр байгуулах 
бэлтгэл ажлыг хангах 
санал боловсруулах, 
хэлэлцээнд оролцох 
үүрэг бүхий Ажлын 

50 
хувь 

 ГХЯ 
бусад 
яам 
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эхлүүлсэн 
эсэх. 

эхлүүлсэн 
байна. 

хэсгийг 2021 оны 8 
дугаар сарын 5-ны өдөр 
байгуулсан. 

- Газар зүйн заалтын 
хэлэлцээрийн талаарх 
сургалтыг 2021 оны 11 
дүгээр сард зохион 
байгуулахаар төлөвлөн 
ажиллаж байна. 

- Монгол 
Улсад 
үйлдвэрлэсэ
н экспортын 
бараа 
бүтээгдэхүү
нийг 
Европын 
Холбооны 
иргэд, 
бизнес 
эрхлэгчдэд 
сурталчилса
н эсэх. 

2020 - 2025 Монгол Улсад 
үйлдвэрлэсэн 
экспортын 
бараа 
бүтээгдэхүүни
йг Европын 
Холбооны 
иргэд, бизнес 
эрхлэгчдэд 
сурталчилсан 
байна. 

Монгол Улсад 
үйлдвэрлэсэн экспортын 
бараа бүтээгдэхүүнийг 
ЕХ-ны иргэд, бизнес 
эрхлэгчдэд сурталчлах 
зорилго бүхий Мэдээлэл, 
худалдааг дэмжих төвийн 
нээлт Берлин хотноо 2021 
оны 8 дугаар сарын 27-ны 
өдөр болов. 

100 
хувь 

 ГХЯ 
бусад 
яам 

4.4.15. Америкийн 
Нэгдсэн Улстай 
байгуулсан 
стратегийн 
түншлэлийн 
хэлэлцээрийн 
хүрээнд 
худалдааны 
хамтын 
ажиллагааг 
өргөтгөх 
замаар хөрөнгө 
оруулалт, 
технологийн 
хэлбэрт 
шилжүүлнэ 

- “Олон улсын 
худалдаа, 
хөрөнгө 
оруулалтын 
асуудлаар 
ил тод 
байдлыг 
хангах тухай 
Монгол Улс, 
Америкийн 
Нэгдсэн Улс 
хоорондын 
хэлэлцээр”-
ийн 
хэрэгжилтий
г хангасан 
эсэх. 

2020 “Олон 
улсын 
худалдаа, 
хөрөнгө 
оруулалтын 
асуудлаар 
ил тод 
байдлыг 
хангах 
тухай 
Монгол Улс, 
Америкийн 
Нэгдсэн Улс 
хоорондын 
хэлэлцээр”
ийг  
байгуулсан. 

2025 “Олон улсын 
худалдаа, 
хөрөнгө 
оруулалтын 
асуудлаар ил 
тод байдлыг 
хангах тухай 
Монгол Улс, 
Америкийн 
Нэгдсэн Улс 
хоорондын 
хэлэлцээр”-
ийн 
хэрэгжилтийг 
хангасан 
байна. 

- Хууль зүй, дотоод 
хэргийн сайдаас “Олон 
улсын худалдаа, 
хөрөнгө оруулалтын 
асуудлаар ил тод 
байдлыг хангах тухай 
Монгол Улс, АНУ 
хоорондын хэлэлцээр”-
ийн хэрэгжилтийг хангах 
солилцох захидлын 
хариуг 2021 оны 3 
дугаар сарын 26-ны 
өдөр 1/1436 тоот албан 
бичгээр айлын талд 
хүргүүлсэн.  

- Дотоодын хууль 
тогтоомжийн төсөлд 
www.legalinfo.mn цахим 
хуудсаар дамжуулан 

100 
хувь 

 ГХЯ 
бусад 
яам 
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олон нийтээс санал авах 
техникийн боломжийг 
нэмэгдүүлэх судалгааг 
АНУ-ын Олон Улсын 
Хөгжлийн Агентлаг 
(USAID)-ын шугамаар 
эхлүүлсэн. 

4.4.16. Ази-Номхон 
далайн бүс 
нутаг дахь 
эдийн засаг, 
худалдааны 
интеграцад 
идэвхтэй 
оролцож, эдийн 
засгийн хамтын 
ажиллагааг 
өргөжүүлэх 
замаар 
худалдааг 
нэмэгдүүлнэ 

 Монгол Улс 
Ази, Номхон 
далайн 
худалдааны 
хэлэлцээрт 
нэгдэн орж, 
хэлэлцээрийг 
хэрэгжүүлсэн 
эсэх 

2020 Ази, 
Номхон 
далайн 
худалдаа
ны 
хэлэлцээ
рт 2020 
оны 9 
дүгээр 
сард  
нэгдэн 
орсон. 

2025 Ази, Номхон 
далайн 
худалдааны 
хэлэлцээрийн 
оролцогч 
улсуудтай 
хийж буй 
худалдааны 
эргэлт 2020 
оны 
үзүүлэлтээс 
10 хувиар 
өссөн байна. 

Монгол Улс Ази, Номхон 
далайн худалдааны 
хэлэлцээрт 2020 онд 
нэгдэн орж, хэлэлцээрийг 
2021 оны 1 дүгээр сарын 
1-ний өдрөөс хэрэгжүүлж 
байна. 
 

100 
хувь 

 ГХЯ 
СЯ 

Монгол 
банк 
ҮХГ  

 
 

4.4.18. Зүүн хойд 
азийн аж 
үйлдвэржсэн 
улсууд болох 
Япон, Бүгд 
Найрамдах 
Солонгос 
Улстай 
худалдааны 
хамтын 
ажиллагааны 
хүрээг өргөтгөж 
технологийн 
хамтын 
ажиллагааны 
хэлбэрт 
шилжүүлнэ 

- Монгол Улс, 
Япон Улсын 
Эдийн 
засгийн 
түншлэлийн 
тухай 
хэлэлцээрийг  
хэрэгжүүлсэн 
эсэх 

2020 Монгол 
Улс, Япон 
Улсын 
Эдийн 
засгийн 
түншлэлий
н тухай 
хэлэлцээр
ийн 
хэрэгжилт
ийн 
өгөөжийг 
нэмэгдүүл
сэн байна. 

2025 Хоёр улсын  
худалдааны 
эргэлт 2020 
оны 
үзүүлэлтээс 
нэмэдсэн 
байна. 

Монгол Улс, Япон Улсын 
Эдийн засгийн 
түншлэлийн тухай 
хэлэлцээр (ЭЗХТ)-ийн үр 
өгөөжийг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор Японы Эдийн 
засаг, худалдаа, аж 
үйлдвэрийн яам (METI)-ын 
санаачилгаар  Японы 
Гадаад худалдааг дэмжих 
байгууллага (JETRO)-аас 
Монголын Үндэсний 
худалдаа аж үйлдвэрийн 
танхим хамтран 
“Монголын бараа 
бүтээгдэхүүнийг  Япон 
Улсад  эскпортлохыг 
дэмжих”  тухай цахим 
семинарыг энэ оны 6 
дугаар сарын 25-ны өдөр 
цахимаар зохион 

100 
хувь 

 ГХЯ 
бусад 
яам,  

агентла
г 
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байгууллаа. Эдийн 
засгийн түншлэлийн тухай  
тухай Монгол Улс, Япон 
Улсын хоорондын 
хэлэлцээр”–ийн 
хэрэгжилттэй 
холбогдуулан цахим 
семинар, Монголын  
барааг Японд экспортлох 
талаар энэ оны 6 дугаар 
сарын 25-ны өдөр  цахим  
хуралдаан, үзэсгэлэн 
зохион байгуулж, 200 
гаруй төлөөлөл оролцов. 
Энэхүү цахим семинарын 
өмнө ХХААХҮЯ, ЖДҮГ, 
Монголын Экспорт Олон 
улсын худалдааныт төв 
ТББ-тай хамтран 6 дугаар 
сарын 25-наас 7 дугаар 
сарын 5-ны өдөр хүртэл 
Монголын экспортын 
бараа, бүтээгдэхүүнийг 
сурталчилсан үзэсгэлэн 
болон цуврал уулзалт, 
арга хэмжээг мөн зохион 
байгуулав. 

  Ази, Номхон 
далайн 
худалдааны 
хэлэлцээрийн 
хүрээнд буй 5 
дугаар үе 
шатны  
хэлэлцээнд 
оролцож 
БНСУ-тай 
худалдааны 
хамтын 
ажиллагааны 
хүрээг 

2020 Монгол 
Улс Ази, 
Номхон 
далайн 
худалдаан
ы 
хэлэлцээр
т нэгдэн 
орсон 
байна.   

2025 Ази, Номхон 
далайн 
худалдааны 
хэлэлцээр дэх 
5 дугаар үе 
шатны 
хэлэлцээнд 
оролцсон 
байна.   

Монгол Улс Ази, Номхон 
далайн худалдааны 
хэлэлцээрт 2020 онд 
нэгдэн орж, хэлэлцээрийг 
2021 оны 1 дүгээр сарын 
1-ний өдрөөс хэрэгжүүлж 
эхлээд байгаа бөгөөд 
гишүүн болсонтой 
холбогдуулан тус 
хэлэлцээрийн хүрээнд явж 
буй 5 дугаар үе шатны 
хэлэлцээнд оролцох 
шинжээчдийн багийг 
байгуулах зорилгоор 
Гадаад харилцааны 

100 
хувь 

 ГХЯ 
бусад 
яам,  

агентла
г 
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өргөжүүлсэн 
эсэх.      

сайдын тушаалыг 
гаргахаар ажиллаж байна.  

 
ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМ 

2021.08.31 


