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ӨМНӨХ ҮГ
“Монгол Улсын Гадаад бодлогын хөх ном - 2016”
товхимлыг ГХЯ-наас эмхэтгэн гаргаж, уншигч Таны гар
дээр тавьж байна.
Монгол Улсын Гадаад бодлогын хөх номыг 2000, 2006,
2011 онуудад бэлтгэн гаргаж байсан бөгөөд цаашид жил
бүр тогтмол шинэчлэн гаргаж, олон нийтэд толилуулж
байх нь Монгол Улсын гадаад бодлогын үйл ажиллагааг
гадаад, дотоодод таниулах төдийгүй гадаад харилцаанд
оролцогч байгууллага, хүмүүс, аливаа сонирхогч тал,
эрдэмтэн судлаачид хийгээд олон нийтийг мэдээллээр хангахад тустай хэмээн
үзэж байна.
Монгол Улс гадаад бодлого, гадаад харилцааны үйл ажиллагаандаа
Үндсэн хууль болон Үндэсний аюулгүй байдлын, Гадаад бодлогын, Цэргийн
номлолын тулгуур үзэл баримтлалуудаас гадна НҮБ-ын дүрэм зэрэг олон улсын
хамтын нийгэмлэгийн суурь баримт бичгүүд, тэдгээрт туссан үндсэн зарчмуудыг
нягт баримтлан энхийг эрхэмлэсэн, олон тулгуурт, нээлттэй, идэвхтэй гадаад
бодлого тууштай явуулсаар байна.
Монгол Улсын гадаад харилцааны салбарын хувьд 2016 он олон чухал
үйл явдлаар дүүрэн байлаа. Тухайлбал, АСЕМ-ын ээлжит чуулга уулзалтыг
өөрийн оронд амжилттай зохион байгуулсан нь улс орныхоо нэр хүнд, жин
нөлөөг өсгөхөд чиглэсэн чухал алхам боллоо. Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын
төрийн тэргүүн нарын уулзалт амжилттай зохион байгуулагдлаа. Хөрш 3 орны
эдийн засгийн хөгжилд чухал үүрэг гүйцэтгэх учиртай эдийн засгийн коридор
байгуулах хөтөлбөрт гарын үсэг зурснаар Монгол Улсын хөгжлийн гадаад
таатай орчныг бэхжүүлэхэд чухал алхам хийгдлээ.
Үндэсний эдийн засгийн тогтвортой хөгжил, өсөлтийг хангах, аюулгүй
байдлыг цаашид баталгаажуулах зорилтын хүрээнд гадаад худалдаа, эдийн
засгийн харилцааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, худалдааг хөнгөвчлөх, гадаадын
хөрөнгө оруулагчид, бизнес эрхлэгчдэд эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлэх,
тэдний итгэлийг сэргээх явдал бидний анхаарлын төвд байлаа. Канадтай
“Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай хэлэлцээр”ийг байгуулсан, Монгол, Японы Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээр хүчин
төгөлдөр боллоо. Улмаар бүс нутгийн интеграцид түлхүү оролцох, чөлөөт
худалдааны хэлэлцээрүүд байгуулах, улс орныхоо эдийн засгийн нөхцөл
байдлыг сайжруулан, зарим хүндрэл бэрхшээлийг амжилттай даван туулахаар
зорьж ажилласныг тэмдэглэж байна. Мөн олон талт хамтын ажиллагааны
хүрээнд явуулж байгаа үйл ажиллагаа, түүний бодит үр дүн нь Монгол Улсын
байр суурийг бэхжүүлж, гүйцэтгэх үүргийг маань нэмэгдүүлэхэд чухал нөлөө
үзүүлсээр байна.
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Хөх номд манай улсын гадаад харилцааны салбарт 2016 онд хийсэн
тодорхой ажлууд тусгагдсанаас гадна бидний өмнө тулгарч буй сорилтууд
болон цаашдын зорилтыг тусгахыг хичээлээ.
Бид 2017 онд эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах, гадаад худалдаа,
эдийн засгаа хөгжүүлэх гадаад таатай орчныг бүрдүүлэхийн төлөө чармайж
ажиллана. Монгол Улсын үндэсний язгуур эрх ашиг, аюулгүй байдлыг улс төр,
дипломатын аргаар хангаж, олон тулгуурт, энхийг эрхэмлэсэн, нээлттэй, бие
даасан гадаад бодлогоо явуулахдаа залгамж чанарыг тууштай хадгалан,
хувьсан өөрчлөгдөж буй дэлхий ертөнцөд гадаад бодлогоо зөв тодорхойлон
хэрэгжүүлж ажиллах болно.
Энэхүү номонд олон улсын өнөөгийн нөхцөл байдал, Монгол Улсын
гадаад орчны талаарх тойм төсөөлөл багтаж буй бөгөөд улмаар Монгол Улсын
хоѐр талын болон олон талт хамтын ажиллагааны хүрээнд хийгдсэн ажлуудыг
нэгтгэн дүгнэхийн сацуу манай эдийн засгийн гадаад харилцаа болон гадаад
сурталчилгаа, соѐлын харилцааны чиглэлээрх үйл ажиллагааг дэлгэрэнгүй
толилуулахыг хичээв. Мөн олон улсын гэрээ, эрх зүй, консулын харилцаа,
хамтын ажиллагааны талаар танилцуулж дипломат алба, түүнийг бэхжүүлэх
үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг мөн тоймлон багтаахыг эрмэлзлээ.
Монгол төрийн Алтан Аргамж бат орших болтугай.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН,
ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД

ЦЭНДИЙН МӨНХ-ОРГИЛ

2017 оны 8 дугаар сар
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Оршил
1. Гадаад харилцааны яамны бүтэц, зохион байгуулалт
Гадаад харилцааны яам нь анх Гадаад хэргийг бүгд эрхлэн шийтгэгч яам
нэртэйгээр 1911 онд байгуулагдсан Монгол Улсын ууган яамдын нэг бөгөөд
улмаар Гадаад явдлын яам, Гадаад хэргийн яам нэртэйгээр үйл ажиллагаа
явуулж ирсэн.
“Яамдын зохион байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг батлах тухай”
Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 7 дугаар сарын 27-ны өдрийн 3 дугаар
тогтоолоор Гадаад харилцааны яамыг 13 газар, газрын харьяаны 4 хэлтэс,
орчуулгын алба, гадаад харилцааны төв архивын бүтэцтэй ажиллахаар тогтоож,
орон тооны хязгаарыг 142 орон тоотой байхаар баталсан болно.
2016 оны байдлаар хилийн чанадад Монгол Улсын 46 дипломат
төлөөлөгчийн газар үйл ажиллагаа явуулж байгаагаас Элчин сайдын яам 32,
Олон улсын байгууллагын дэргэд суугаа Байнгын төлөөлөгчийн газар 2,
Ерөнхий консулын газар 9, Консулын газар 3 тус тус байна.
Гадаад харилцааны яамны бүтэц:

2. Гадаад харилцааны яамны 2016-2020 оны үйл ажиллааганы
тэргүүлэх чиглэл
Тус яамны эрхэм зорилго нь Монгол Улсын аюулгүй байдал, үндэсний
хөгжилд таатай гадаад орчныг бүрдүүлэхэд оршино. Энэхүү зорилгын хүрээнд
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ГХЯ нь гадаад улс орнууд, олон улсын байгууллагатай хоѐр болон олон талт
харилцаа, хамтын ажиллагааг улс төр, эдийн засаг, худалдаа, хөрөнгө
оруулалт, соѐл, боловсрол, шинжлэх ухаан, слорт, хүмүүнлэг зэрэг бүхий л
салбарт хөгжүүлэхийг зорин ажиллаж байна.
Үүний зэрэгцээ 2016-2020 оны үйл ажиллагаандаа дор дурдсан тэргүүлэх
чиглэлд онцгой анхаарал хандуулна. Үүнд:
1. Гадаад эдийн засгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх замаар Монгол
Улсын хөгжлийн таатай гадаад орчныг бүрдүүлэх;








Худалдааны гол түнш болон бусад улстай чөлөөт худалдааны
хэлэлцээр байгуулах замаар худалдааг хөнгөвчлөх, худалдааны
тарифын болон тарифын бус саад тотгорыг бууруулах,
Гадаадын хөрөнгө оруулалтын эрх зүйн тогтвортой, тааламжтай
орчин бүрдүүлэх, олон улсын гэрээ, үндэсний хууль тогтоомжийн
хэрэгжилтийг сайжруулах, дэд бүтэц, уул уурхай, эрчим хүч, хөдөө
аж ахуй, аялал жуулчлалын болон бусад бүх салбарт гадаадын
хөрөнгө оруулалтыг татах,
Хил орчмын худалдааг хөнгөвчлөх зорилгоор хилийн боомт, хил
орчмын дэд бүтэц, иргэд зорчих нөхцөлийг сайжруулах, олон улс,
бүс нутгийн худалдаа, эдийн засгийн интеграци болон дэд бүтцийн
сүлжээнд хамрагдах үйл явцыг эрчимжүүлэх,
Гадаадын зах зээлд экспортлох боломжтой тэргүүлэх ач холбогдол
бүхий бараа бүтээгдэхүүний судалгаа, маркетингийг төрөөс дэмжих
“Монгол экспорт” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, Монгол-Экспо үзэсгэлэн
яармаг арга хэмжээг гадаад орнуудад зохион байгуулах.

2. Гадаад сурталчилгаа, соѐлын харилцааг хөгжүүлэх, хилийн чанад дахь
монгол иргэд, сургууль, цэцэрлэг, холбоо, нийгэмлэгийн үйл
ажиллагаанд бодит дэмжлэг үзүүлэх;




Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 2 дугаар тогтоолоор
батлагдсан “Монгол Улсыг гадаадад сурталчлах хөтөлбөр”-ийн
хэрэгжилтийг нэгдсэн зохицуулалтаар хангах ажлыг зохион
байгуулах,
“Дэлхийн Монголчууд хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг нэгдсэн
зохицуулалтаар хангах ажлыг зохион байгуулах.

3. Монгол Улсын иргэд, хувийн хэвшлийн хууль ѐсны эрх, ашиг сонирхлыг
хилийн чанадад хамгаалах.
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Бүлэг 1. Олон улсын харилцааны өнөөгийн байдал, Монгол Улсын
гадаад орчин
Хүйтэн дайны үе төгсгөл болсноос хойш олон улсын харилцаа хурдацтай
өөрчлөгдөх үйл явц үргэлжилсээр геополитикийн өрсөлдөөн нэмэгдэж, олон
улсын харилцааны шинэ дэг журам, тогтолцоо хараахан төлөвшиж чадахгүй
олон улсын ерөнхий нөхцөл байдалд шинэ шинэ сорилтууд тулгарсаар байна.
Олон улсын харилцааны тогтворгүй байдал олон орны дотоодод ч нөлөөлж,
хөгжиж буй болон хөгжилтэй нэг хэсэг оронд засаглалын хямрал нүүрлэж
байгаагаас гадна дэлхийн эдийн засгийн хямралт байдал ч түүнд нэрмээс болж
байна.
Олон улсын терроризм, хүрээлэн буй орчны доройтол, экологийн
тэнцвэргүй байдал, байгаль, цаг уурын өөрчлөлт, шашин, угсаатны улбаатай
үндэстэн хоорондын зөрчил, мөргөлдөөн, иргэний дайн, тэдгээрээс үүдэлтэй
дүрвэгсдийн асуудал, мөн хил дамнасан гэмт хэрэг, хүний болон хар тамхины
наймаа, хүн, амьтны халдварт өвчний тархалт, цахим халдлага зэрэг
уламжлалт бус аюулууд илүү нэмэгдэж байна. Дэлхийн олон орон дотооддоо
үндэстэн хоорондын болон шашин, улс төрийн зөрчилд нэрвэгдсэнээс үүдэн
зарим улс орон нь бүхэлдээ тусгаар тогтнолоо алдах эрсдэлд ч орж байна.
Ойрхи Дорнодын хямрал улам гүнзгийрч хямралын уршиг бүс нутгийн
хүрээнээс хальж дүрвэгсдийн тоо дэлхийн хоѐрдугаар дайны үеийнхээс ч илүү
тоонд хүрсэн нь хүмүүнлэгийн томоохон хямралт байдал үүсгэж улмаар
дүрвэгсдийн асуудал нь улс орнуудыг хооронд нь талцуулж зөрчилд хүргэж,
терроризмын аюул заналыг нэмэгдүүлэх хөрс суурийг нь тавих хүчин зүйлсийн
нэг болж байна.
Зүүн Хойд болон Зүүн Өмнөд Азийн аюулгүй байдал, энэ бүс нутгийн
зарим орнуудын хоорондын газар нутгийн маргаан, нэн ялангуяа Солонгосын
хойг болон түүний эргэн тойрны цэрэг, улс төр, цөмийн зэвсгийн асуудал, бүс
нутагт зэвсэглэлээр хөөцөлдөх үйл явцыг зогсоох, түгшүүртэй байдлыг намжаах
зэрэг асуудлаар хоѐр талын болон олон талт яриа хэлэлцээг сэргээх бодит
шаардлага оршсоор байна.
Дэлхийн эдийн засгийн хямралт байдал нь улс гүрнүүдийн дотоодод
нийгэм, улс төрийн тогтвортой байдалд бас нөлөөлж байгаагаас гадна дэлхий
дахинд өнөөгийн геоэдийн засгийн бодит орчинд тохирох үр ашигтай,
тэнцвэртэй эдийн засгийн хөгжлийн шинэ загвар үгүйлж байна. Олон улсын
тавцанд хуучин интеграцчилалын зарим бүтэц задрах, шинэ интеграцчилалын
бүтэц рүү тэмүүлэх хандлага ч нэмэгдэж байна. Тухайлбал, нэг талаас, Европын
Холбооны хүрээнд өрнөж буй үйл явдал, зарим орон олон талт түншлэлийн
бүтцээс буцаж байгаа байдал, нөгөө талаас, шинэ торгоны зам, БРИКС,
Евразийн эдийн засгийн Холбоо зэрэг хөгжлийн шинэ үзэл баримтлалууд гарч
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холбогдох чиглэлүүдээр тодорхой үйл явц эргэлт буцалтгүй өрнөлийн шатандаа
орж байгаа нь үүнийг нотлож байна.
Дэлхийн худалдаа, эдийн засгийн харилцаанд эргэлт авчирч мэдэх олон
улсын эдийн засгийн харилцааны шинэ чиглэл нь Торгоны зам болон “Нэг зам,
нэг бүс” хэмээх өрнө, дорныг дэд бүтцээр холбож тэр хэмжээгээр дэлхийн
худалдаа эдийн засгийн харилцааг тэлэх үзэл санаа үүсэж эрч хүчээ авч,
түүнийг санхүүжүүлэхэд чиглэсэн Торгоны зам сан, Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө
оруулалтын банк зэрэг олон улсын санхүүгийн цоо шинэ байгууллагууд үүсэж
үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн нь дэлхийн олон орон эдгээр төслүүдэд анхаарч уг
үзэл санааг дагасан хөрөнгө оруулалтын урсгал, улс орнуудад шинэ
боломжуудыг нээхээр байна. Ази, Европ улмаар Ойрхи Дорнодыг холбох шинэ
торгоны замын үзэл санаа гүнзгийрэхийн хэрээр торгоны замын эдийн засгийн
бүсэд гол холбогчийн үүрэг гүйцэтгэхийн төлөө улс орнуудын хооронд яриа
хэлэлцээ эрчимжиж тодорхой ахиц дэвшил ч гарсаар байна. Цаашид Ази,
Европын хоорондын тээвэрлэлтийн хугацаа эрс багасаж, уг коридорын дагуух
улс орнуудын хоорондын худалдааны эргэлт нэмэгдэх төлөвтэй байгаагаас
гадна хөрөнгө оруулалт татах асар их боломж нээгдэх төлөвтэй байна.
Евразийн бүс нутаг дахь интеграцчилалын үйл явц ч өрнөж Евразийн
эдийн засгийн холбооны үйл ажиллагаа бэхжиж түүнд нэгдсэн болон
түншлэлийн яриа хэлэлцээ хийж буй орнуудын тоо нэмэгдэж байна. Мөн ШХАБд бүс нутгийн томоохон орнууд болох Энэтхэг, Пакистан Улс гишүүнээр
элссэнээр уг байгууллагын хүрээ тэлж, байгууллагын зүгээс бодит хамтын
ажиллагааг гүнзгийрүүлэх хүрээнд бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын
ажиллагааны тогтолцоог сайжруулах чиглэлээр ажиллаж цаашдын үйл
ажиллагаа нь улам тэлэх төлөвтэй байна.
Монгол Улсын гадаад орчинд дэлхий дахинд өрнөж буй эерэг болон сөрөг
үйл явцын өрнөл шууд болон шууд бусаар нөлөөлсөөр байгаа хэдий ч гадаад
харилцаа бүхэлдээ эерэг орчинд өрнөж байна. Манай улс сүүлийн 5 жилд
дэлхийн 36 оронтой дипломат харилцаа шинээр тогтоосноор эдүгээ дэлхийн
186 оронтой дипломат харилцаатай болж гадаад харилцааны хүрээ ихээхэн
өргөжин тэлэв. Монгол Улс нь гадаад харилцааныхаа тэргүүлэх чиглэл болох
хөрш ОХУ болон БНХАУ-тай хоѐр талын харилцаагаа илүү гүнзгийрүүлэхийн
сацуу хоѐр хөрштэйгээ гурван талын үндсэн дээр төрийн тэргүүний хэмжээнд
хамтарч ажиллах шинэ механизм бүрдүүлсэн явдал гадаад харилцаанд хоѐр
хөрштэйгээ тэнцвэртэй харилцааг улам гүнзгийрүүлэхэд нэн таатай нөхцлийг
бүрдүүлсэн. Монгол Улс зам, тээвэр, эрчим хүч, уул уурхай, үйлдвэрлэлийн дэд
бүтцийн бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлж, хөрш орнуудтай дэд бүтцээр
холбогдох, худалдааг хөнгөвчлөх, тээврийн зардлыг бууруулах зорилгоор
Хөгжлийн зам хөтөлбөр баталж түүнийгээ бүс нутгийн дэд бүтцийн томоохон
санаачилгуудтай уялдуулан хөгжүүлэхээр ажиллаж байна. Энэ хүрээнд Монгол,
Орос, Хятадын эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр
талууд тохирч тодорхой ажлуудыг эхлүүлсэн.
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Монгол Улс нь дэлхийн улс орнуудтай аливаа маргаантай асуудалгүй,
дэлхийн геополитик, геоэдийн засгийн өнөөгийн зөрчилдөөнтэй байдлын шууд
нөлөө бага орны хувьд бүс нутгийн болон түнш орнуудын нийтлэг эрх ашгийн
төлөө өөрийн хувь нэмрээ оруулах бүрэн боломжтой орны нэг юм. Ази, Номхон
далайн бүс нутаг, түүний дотор Солонгосын хойгийн энх тайван, аюулгүй
байдлыг сахин хамгаалах нь манай гадаад бодлогын чухал зорилт болохын
хувьд энэ чиглэлээр Монгол Улс санаачилгатай ажиллаж өөрийн хувь нэмрийг
оруулах зорилт тавьж “Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ” санаачилга дэвшүүлж
тэр нь эдүгээ бүс нутгийн орнуудыг оролцуулсан олон талт яриа хэлэлцээний
нэг механизм болоод байна. Түүнчлэн Монгол Улс АСЕМ-ийн дээд хэмжээний
уулзалтыг 2016 онд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулсан явдал дэлхийн
тавцанд Монгол Улсын зүгээс олон талт яриа хэлэлцээнд оруулж буй томоохон
хувь нэмрийн нэгэн жишээ юм.
Дэлхийн эдийн засгийн бүтцийн өөрчлөлт, хямралаас үүдэн эрдэс түүхий
эдийн үнийн хэлбэлзэл гүнзгийрснээс эдийн засгийн хямрал олон орныг хамарч
ялангуяа эрдэс түүхий эд экспортлогч орнуудын эдийн засагт хүнд цохилт
болов. Түүнээс гадна дээрх хүчин зүйлээс үүдэн гадаад талдаа эдийн засгийн
харилцаа, худалдааны нөхцөл байдал өөрчлөгдөж, шинэ интеграцчилалын үйл
явц өрнөхийн сацуу гадаад худалдаанд зам тээврийн төдийгүй тарифын болон
тарифын бус саад тотгорууд оршсоор байгаа нь Монгол Улсын гадаад эдийн
засгийн харилцааг тэлэхэд зохих хэмжээгээр бэрхшээл учруулсан хэвээр байна.
Энэхүү нөхцөл байдал нь Монгол Улс өөрийн харьцангуй давуу талдаа
тулгуурлаж эдийн засгаа төрөлжүүлэхийн сацуу, экспортын нөөц боломжоо
нэмэгдүүлэх, дээр дурдсан бэрхшээлтэй асуудлуудыг шийдвэрлэх чиглэлээр
цаашид ч хүчин чармайлтаа дайчилж ажиллах шаардлага хэвээр байна.
Монгол Улс гадаад харилцаандаа түүний дотор эдийн засгийн гадаад
харилцаандаа таатай нөхцөл бүрдүүлэх үүднээс БНХАУ болон БНСУ-тай
чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах, ШХАБ-ын хүрээний эдийн засгийн
томоохон хөтөлбөр, төслүүдэд оролцох, Евразийн эдийн засгийн Холбоотой
чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах нөхцөл боломжийн талаар судалгаа
хийж, идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байна.
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Бүлэг 2. Монгол улсын гадаад бодлогын үйл ажиллагаа: Хоѐр талын
харилцаа
2.1 Монгол ба хөрш орнууд, гурван талт хамтын ажиллагаа
Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд “ОХУ,
БНХАУ-тай сайн хөршийн найрсаг харилцаа, өргөн хүрээтэй хамтын ажиллагааг
хөгжүүлнэ. Чингэхдээ үндэсний эрх ашиг, харилцааны түүхэн уламжлалыг
харгалзан бүс нутгийн энх тайван, тогтвортой байдлыг эрхэмлэж, бүхэлдээ
тэнцвэртэй харилцахыг эрмэлзэнэ”, Монгол Улсын Гадаад бодлогын үзэл
баримтлалд “ОХУ, БНХАУ-тай найрсаг харилцаатай байх нь Монгол Улсын
гадаад харилцааны бодлогын эн тэргүүний зорилт мөн бөгөөд тэдгээр улстай
бүхэлдээ тэнцвэртэй харилцаж, сайн хөршийн ѐсоор өргөн хүрээтэй хамтын
ажиллагааг хөгжүүлнэ. Чингэхдээ энэ хоѐр улстай харилцаж ирсэн түүхэн
уламжлал, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны өвөрмөц онцлогийг харгалзана”
гэж тус тус заасан.
Монгол Улс-ОХУ
Улс төрийн харилцаа
Монгол, Оросын стратегийн түншлэлийн харилцаа бэхжиж, худалдаа,
эдийн засгийн хамтын ажиллагаа өргөжин дээд, өндөр түвшний айлчлал,
уулзалтын давтамж, агуулга нэмэгдэв. Монгол Улс, ОХУ-ын хооронд дипломат
харилцаа тогтоосны 95 жилийн ойг 2016 онд тэмдэглэн өнгөрүүлэв.
УИХ-ын дарга, МАН-ын дарга М.Энхболд ОХУ-ын “Нэгдмэл Орос” намын
даргын урилгаар 2016 оны 12 дугаар сард ОХУ-д айлчлав. ОХУ-ын Гадаад
хэргийн сайд С.В.Лавровын 2016 оны 4 дүгээр сард Монгол Улсад хийсэн албан
ѐсны айлчлалын үеэр Монгол Улс, ОХУ-ын хооронд стратегийн түншлэлийг
хөгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөр байгуулав.
ОХУ-ын Засгийн газрын дарга Д.А.Медведев тэргүүтэй төлөөлөгчид 2016
оны 7 дугаар сард Улаанбаатар хотноо зохиогдсон Ази-Европын дээд
хэмжээний уулзалтад оролцох үеэрээ Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж,
УИХ-ын дарга М.Энхболд, Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат нартай, Гадаад
харилцааны сайд Ц.Мөнх-Оргил 2016 оны 9 дүгээр сард НҮБ-ын Ерөнхий
Ассамблейн чуулганы үеэр ОХУ-ын Гадаад хэргийн сайд С.В.Лавровтай тус тус
уулзалт хийв.
ОХУ-ын Бүгд Найрамдах Татарстан Улсын Ерөнхийлөгч Р.Н.Миниханнов
2016 оны 6 дугаар сард Монгол Улсад ажлын айлчлал хийж, Монгол Улсын
Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржид бараалхан, Ерөнхий сайд Ч.Сайханбилэг, Гадаад
хэргийн сайд Л.Пүрэвсүрэн нартай уулзаж, Монгол, Татарстаны бизнес
уулзалтад оролцов.
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Гадаад харилцааны сайд Ц.Мөнх-Оргил 2016 оны 9 дүгээр сард ОХУ-ын
Владивосток хотод болсон Дорнын эдийн засгийн чуулга уулзалтад оролцов.
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд П.Сэргэлэн 2016 оны 10
дугаар сард ОХУ-ын Хөдөө аж ахуйн сайд А.Н.Ткачевын урилгаар Москва
хотноо зохион байгуулагдсан “Алтан намар-2016” үзэсгэлэнд оролцов. Тус арга
хэмжээнд оролцох үеэрээ ОХУ-ын Хөдөө аж ахуйн сайд А.Н.Ткачѐвтой уулзалт
хийж, махны экспортыг нэмэгдүүлэх, Мал эрүүлжүүлэх хөтөлбөрийн 2 дахь үе
шатыг хамтран хэрэгжүүлэх, Монголын цаг агаарын нөхцөлд тэсвэртэй үрийн
сорт гарган авах чиглэлээр хамтран ажиллах зарчмын тохиролцоонд хүрэв.
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд П.Сэргэлэн 2016 оны 11
дүгээр сард ОХУ-ын Хөдөө аж ахуйн сайд А.Н.Ткачевын урилгаар Сочи хотноо
зохион байгуулагдсан Олон улсын үр тарианы форумд оролцов.
Батлан хамгаалахын сайд Б.Бат-Эрдэнэ 2016 оны 11 дүгээр сарын 28наас 12 дугаар сарын 1-ний өдрүүдэд ОХУ-ын Эрхүү хотноо зохион
байгуулагдсан Цэрэг, техникийн хамтын ажиллагааны Монгол, Оросын
хамтарсан ажлын бүлгийн ээлжит VIII хуралдаанд оролцов.
Боловсрол, соѐл, шинжлэх ухаан, спортын сайд Ж.Батсуурь 2016 оны 11
дүгээр сарын 28-наас 12 дугаар сарын 2-ны өдрүүдэд ОХУ-ын Соѐлын сайд
В.Р.Мединскийн урилгаар Санкт-Петербург хотноо зохион байгуулагдсан Олон
улсын соѐлын V чуулга уулзалтад оролцов.
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд С.Бямбацогт 2016 оны 12 дугаар сарын 57-ны өдрүүдэд ОХУ-д ажлын айлчлал хийв. Айлчлалын үеэр ОХУ-ын Хууль зүйн
сайд А.В.Коновалов, Холбооны Улсын Дотоод хэргийн сайд В.А.Колокольцев
нартай хэлэлцээ хийж, Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, ОХУ-ын
Хууль зүйн яам хоорондын хамтын ажиллагааны 2017-2018 оны Хөтөлбөр
болон Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, ОХУ-ын Дотоод хэргийн
яам хоорондын хамтын ажиллагааны Протокол байгуулав.
Монгол Улсын Зам, тээврийн хөгжлийн сайд Д.Ганбат 2016 оны 12 дугаар
сард ОХУ-ын Москва хотноо зохион байгуулагдсан НҮБ-ын Ази, Номхон далайн
эдийн засаг, нийгмийн комиссын Тээврийн сайд нарын бага хуралд оролцож энэ
үеэр Евразийн эдийн засгийн комиссын Эрчим хүч, дэд бүтцийн сайд
А.О.Жунусов, “Оросын төмөр замууд” НХН-ийн Ерөнхийлөгч О.В.Белозѐров
нартай уулзалт хийв.
Худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагаа
2016 онд хоѐр орны худалдаа нийт 936,2 сая ам. долларт хүрсэн бөгөөд
үүнээс экспорт 55,8 сая ам.доллар, импорт 880,4 сая ам.доллар байв. Өмнөх
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жилийн мөн үетэй харьцуулбал нийт худалдааны хэмжээ 15% хувиар буурсан
байна.
Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны
Монгол, Оросын Засгийн газар хоорондын комиссын ээлжит 20 дугаар
хуралдаан 2016 оны 12 дугаар сарын 11-13-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо
амжилттай зохион байгуулав. Хуралдааны үеэр талууд хоѐр орны худалдаа,
эдийн засгийн хамтын ажиллагааг шинэ шатанд гаргасан Стратегийн
түншлэлийг хөгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөр байгуулсныг сайшааж, түүний
хэрэгжилтийг бүрэн хангаж ажиллахаар тогтов. Мөн Монгол Улс, Евразийн
эдийн засгийн холбооны хооронд Чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах
боломжийг судлах зорилгоор Евразийн эдийн засгийн холбоотой хамтарсан
судалгааны баг байгуулах, “Монголын мал сүргийг эрүүлжүүлэх” хамтарсан
хөтөлбөрийн хоѐр дахь үе шатыг хэрэгжүүлэхээр тохиров. Түүнчлэн хөдөө аж
ахуйн бүтээгдэхүүнийг харилцан нийлүүлэх асуудлыг цогцоор нь авч үзэж, энэ
салбарт бизнесийн үйл ажиллагаа явуулах сонирхолтой компаниудыг дэмжих,
Росгеологи фондын архивт хадгалж буй 1960-1990 онуудад Монголын нутаг
дэвсгэрт хийгдсэн геологийн судалгааны тайлангуудыг монголын талд
хүлээлгэн өгөх, 2017 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн “Улаанбаатар
төмөр зам” ХНН-ийн хэрэгцээнд импортоор оруулж ирдэг түлшний онцгой албан
татвараас чөлөөлөх зэрэг олон асуудлыг хэлэлцэн тохиролцсон болно.
ОХУ-ын Төрийн Думаар “Монгол Улсын ОХУ-ын өмнө хүлээсэн
санхүүгийн үүргийг зохицуулах тухай” хэлэлцээрийг соѐрхон баталж, их өрийн
асуудлыг нэг мөр шийдвэрлэв.
“Монгол-Оросын хамтын ажиллагаа 2016” эдийн засгийн чуулга уулзалт
2016 оны 10 дугаар сарын 27-30-ны өдрүүдэд ОХУ-ын Новосибирск хотноо
болов. Тус чуулга уулзалтад УИХ-ын гишүүн, Монгол-Оросын парламентын
бүлгийн дэд дарга Б.Энх-Амгалан, УИХ-ын гишүүн, Монгол-Оросын
парламентын гишүүн Д.Сарангэрэл, Ж.Эрдэнбат, Д.Гантулга нар болон, хувийн
хэвшил, соѐл, урлаг, спортын 100 гаруй төлөөлөгчид оролцов. Энэхүү эдийн
засгийн чуулга уулзалтын хүрээнд “XX зууны эхэн үеийн Монголчууд
А.Д.Шатовын гэрэл зургийн дуранд”, “Улаанбаатар хотын хөгжил цэцэглэлт”
фото зургийн үзэсгэлэн, “Монголын сайхан орон” уран зургийн үзэсгэлэн,
үндэсний загварын хувцасны үзүүлбэр бүхий “Талын Монголын аялгуу”
Монголын урлагийн мастеруудын тоглолт, “Найрамдлын цом” Монгол, Оросын
тулааны тэмцээн зэрэг арга хэмжээг зохион байгуулав.
Бүс нутгийн хамтын ажиллагааны хүрээнд 2016 оны 5 дугаар сарын 2122-ны өдрүүдэд Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг чөлөөт худалдааны бүсэд Аж
үйлдвэрийн яам, Гадаад хэргийн яам, МҮХАҮТ, Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ болон
бусад холбогдох газрууд хамтран “Алтанбулаг Экспо-2016” олон улсын чуулга
уулзалт, үзэсгэлэнг зохион байгуулав. Уг арга хэмжээний үеэр зургаан салбар
хуралдаан болж, Монгол, Орос, Хятадын аж ахуйн нэгжүүдийн төлөөлөгчдөд
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Монголын худалдааны чөлөөт бүсийн өнөөгийн байдал, хууль эрхзүйн орчны
талаар мэдээлэл өгөв.
Соёл, боловсрол, хүмүүнлэгийн хамтын ажиллагаа
1995 оны 4 дүгээр сарын 5-ны өдрийн “Соѐл, шинжлэх ухааны салбарт
хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын Холбооны Улсын
Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр” болон “Монгол Улсын Боловсрол, соѐл,
шинжлэх ухааны яам, Оросын Холбооны Улсын Соѐлын яам хоорондын 20152017 оны хамтын ажиллагааны 2015 оны хөтөлбөр”-ийн үндсэн дээр Монгол,
Оросын соѐл, боловсрол, хүмүүнлэгийн салбарын хамтын ажиллагаа хэвийн
хөгжив.
ОХУ-ын Засгийн газраас тус улсын их, дээд сургуульд шинээр элсүүлэн
суралцуулах монгол иргэдийн тоог нэмэгдүүлэх чиглэлийг баримталж, эдүгээ
жил бүр 500 оюутан элсүүлэх квотыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 2016-2017
оны хичээлийн жилд Монголоос ОХУ-д нийтдээ 6000 гаруй оюутан суралцаж
байгаагаас 3000 орчим нь тэтгэлгээр суралцаж байна.
Хоѐр орны хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 95 жилийн ойн хүрээнд
2016 онд дараахь соѐл, урлагийн арга хэмжээг оросын талтай хамтран зохион
байгуулав. Үүнд:
-

Бүх Оросын улсын телевиз, радиогийн компани (ВГТРК)-ийн 15 салбарын
17 сэтгүүлч 5 дугаар сард Монгол Улсад айлчилж, 5 дугаар сарын 16-нд
“Монгол-Оросын сэтгүүлчдийн анхдугаар форум”-д оролцов. Уг форумд
монголын талаас хэвлэл, мэдээллийн салбарын 50 гаруй төлөөлөгчид
оролцов. Сэтгүүлчдийг Монголд байх хугацаанд Монгол Улсын өнөөгийн
нийгэм, эдийн засгийн хөгжил, бүтээн байгуулалт, тэргүүлэх салбаруудын
ололт, амжилт зэрэг сүүлийн үеийн мэдээллийг бүрэн өгөв.

-

“Мөнхийн нөхөрлөл” архивын баримт бичиг, харилцааны түүхийн гэрэл
зургийн үзэсгэлэнг Улаанбаатар хотод гаргав. Мөн ОХУ-ын Улаан-Үд
хотноо 2 дугаар сарын 13-16-ны өдрүүдэд “Монголын соѐлын өдөр” арга
хэмжээ, Эрхүү хотноо 3 дугаар сарын 18-25-ны өдрүүдэд, Якутск хотноо
4 дүгээр сарын 1-8-ны өдрүүдэд “Сайхан Монгол орон” Монголын шилдэг
53 гэрэл зургийн үзэсгэлэн, Эрхүү хотноо 3 дугаар сарын 19-20-ны
өдрүүдэд Монгол Улс, ОХУ-ын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 95
жилийн ойг тохиолдуулан эрдэм шинжилгээний бага хурал, 5 дугаар
сарын 16-21-ний өдрүүдэд Монгол, Оросын залуу эрдэмтэн, судлаачдын
уулзалтыг тус тус зохион байгуулав.

-

Улаанбаатар хотноо Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн театр, ОХУ-ын “Их
театр”-ын дуурийн дуулаачдын хамтарсан тоглолт, Москва хотноо
Монголын урлагийн мастеруудын концерт, “Шилмэл загвар” төвийн
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үндэсний хувцас, загварын үзүүлбэр зэрэг соѐлын арга хэмжээнүүдийг
зохион байгуулав.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж 2015 онд ОХУ-д ажлын айлчлал
хийж, Аугаа Эх орны дайны Ялалтын 70 жилийн ойн баярын арга хэмжээнд
оролцох үеэрээ Монголын ард түмний бэлэг “Ялалтад тэмүүлсэн морьд” хөшөөг
оросын талд шилжүүлэн өгсөн. Уг хөшөөг Москва хотын Хүндэтгэлийн дэнж дэх
Ялалтын цэцэрлэгт хүрээлэнд байрлуулах талаар оросын талын холбогдох
байгууллагуудтай ярилцаж, холбогдох шийдвэрийг гаргуулав.
Батлан хамгаалахын салбар
ОХУ-ын Цэрэг-техникийн хамтын ажиллагааны Холбооны албаны орлогч
дарга В.Н.Дрожжов 2016 оны 8 дугаар сард Монгол Улсад айлчилж Батлан
хамгаалахын сайд Б.Бат-Эрдэнэтэй уулзалт хийж, Монгол Улсад цэрэгтехникийн тусламж үзүүлэх тухай хоѐр улсын Засгийн газар хоорондын
хэлэлцээрийн хүчинтэй хугацааг сунгаж, Протокол байгуулав.
Монгол, Оросын хамтарсан “Сэлэнгэ-2016” хээрийн сургууль 8 дугаар
сарын 27-ноос 9 дүгээр сард ОХУ-ын Дорнодын цэргийн тойрогт болов. Монгол
Улсад жил бүр зохион байгуулдаг "Хааны эрэлд" Энхийг сахиулах ажиллагааны
олон улсын хээрийн сургуульд ОХУ-ын Зэвсэгт хүчний төлөөлөл оролцов.
ОХУ-ын Батлан хамгаалах яамнаас зохион байгуулсан “Армия-2016” олон
улсын цэргийн наадам болон “Спасская башня” олон улсын цэргийн хөгжмийн
наадамд Монгол Улсын зэвсэгт хүчний бие бүрэлдэхүүн тус тус оролцов.
Монгол Улс-БНХАУ
Улс төрийн харилцаа
Монгол, Хятадын хооронд, дээд, өндөр түвшний харилцан айлчлал,
уулзалтын давтамж хадгалагдаж, улс төрийн итгэлцэл, харилцан ойлголцол
улам нэмэгдэн хоѐр орны иж бүрэн стратегийн түншлэлийн харилцаа бэхжив.
2016 оны 6 дугаар 23-ны өдөр Ташкент хотноо болсон ШХАБ-ын дээд
түвшний уулзалтын үеэр Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж БНХАУ-ын дарга Си
Зиньпинтэй хоѐр талын уулзалт хийв. 7 дугаар сарын 13-16-ны өдрүүдэд
БНХАУ-ын Төрийн зөвлөлийн Ерөнхий сайд Ли Көчян Монгол Улсад албан ѐсны
айлчлал хийж, АСЕМ-ын дээд түвшний XI уулзалтад оролцов. 10 дугаар сарын
1-2-ны өдрүүдэд Хятадын Коммунист намын Төв хорооны Улс төрийн товчооны
Байнгын хорооны гишүүн, Төв хорооны Нарийн бичгийн дарга нарын газрын
Нарийн бичгийн дарга Лю Юньшань Монгол Улсад айлчлав. 10 дугаар сарын
14-19-ны өдрүүдэд УИХ-ын дарга, МАН-ын дарга М.Энхболд БНХАУ-д айлчилж,
Чунчин хотноо болсон “ХКН болон дэлхийн яриа хэлцээ” сэдэвт олон улсын улс
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төрийн намуудын хуралд оролцов. 4 дүгээр сард Улаанбаатар хотноо болсон
Ази, Европын парламентын түншлэлийн IX уулзалтад БХАТИХ-ын Гадаад
хэргийн хорооны дэд дарга Жао Шаохуа оролцох үеэр нь УИХ-ын дарга
З.Энхболд түүнийг хүлээн авч уулзав.
Төрийн зөвлөлийн Ерөнхий сайд Ли Көчяны манай улсад хийсэн албан
ѐсны айлчлалын үеэр уул уурхай, дэд бүтцийн салбарын хамтын ажиллагааны
зэрэгцээ хөдөө аж ахуй, барилгын салбарт хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхээр
тохиролцов. Түүнчлэн хятадын талын хөнгөлөлттэй зээл, буцалтгүй тусламжийн
хөрөнгөөр ерөнхий боловсролын 3 сургууль барих, Баянхонгор-Байдрагийн
гүүрний 129 км автозам, Тосонцэнгэл-Улиастай чиглэлийн 114 км,
“Улаанбаатар-Хөшигийн хөндийн шинэ нисэх онгоцны буудлын хурдны зам”-ын
төслүүд болон Монгол Улсын Засгийн газрын 38 тэрбум төгрөгтэй тэнцэх
хэмжээний өрийг чөлөөлөх зэрэг Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд
тустай хамтын ажиллагааны 15 баримт бичигт гарын үсэг зурав. ХКН-ын Төв
хорооны УТТ-ны Байнгын хорооны гишүүн Лю Юньшаний айлчлалын үеэр
хүмүүнлэгийн солилцоог өргөжүүлэн хөгжүүлэхтэй холбоотой Засгийн газрын
болон төрийн бус байгууллагуудын хүрээнд хэрэгжүүлэх 5 баримт бичигт гарын
үсэг зурав.
Засгийн газрын байгууллага, улс төрийн намуудын хэлхээ холбоо мөн
өргөжиж ирлээ. 2 дугаар сард МҮАН-ын дарга, Монгол Улсын сайд М.Энхсайхан
тэргүүтэй төлөөлөгчид, 2 дугаар сарын 2-4-нд, 3 дугаар сард ЗГХЭГ-ын дарга
С.Баярцогт тэргүүтэй УИХ-ын гишүүд, Удирдлагын академийн удирдлага болон
УИХ-ын дэд дарга, МАН-ын дарга М.Энхболд тэргүүтэй МАН-ын төлөөлөгчид
БНХАУ-д тус тус айлчлав.
ГХЯ-ын хамтын ажиллагаа тогтвортой явагдаж ирэв. 9 дүгээр сард НьюЙорк хотноо болсон НҮБ-ын 71 дүгээр чуулганд оролцох үеэрээ Гадаад
харилцааны сайд Ц.Мөнх-Оргил, 4 дүгээр сард Бээжинд болсон Азид хамтын
ажиллагаа, итгэлцлийг бэхжүүлэх бага хурлын Гадаад хэргийн сайд нарын
уулзалтад оролцох үеэрээ ГХЯ-ны ТНБД Д.Ганхуяг нар БНХАУ-ын Гадаад
хэргийн сайд Ван И-тэй тус тус уулзав. 6 дугаар сарын 16-17-ны өдрүүдэд
Улаанбаатар хотноо Монгол, Хятадын Гадаад хэргийн дэд сайд нарын түвшний
стратегийн яриа хэлэлцээний хоѐр дахь уулзалтыг зохион явуулав. 6 дугаар
сард Хятадын ГХЯ-ны Дипломат байгууллагын үйлчилгээний газрын дарга Ван
Биньнань, 9 дүгээр сард Хятадын ГХЯ-ны Азийн газрын зөвлөх Яо Вэнь
тэргүүтэй залуу дипломатууд Монгол Улсад, 10 дугаар сард Монгол Улсын
Гадаад харилцааны яамны Төрийн захиргааны удирдлагын газрын захирал
Н.Анхбаяр тэргүүтэй Гадаад харилцааны Төв архивын төлөөлөгчид Хятадад тус
тус айлчлав. 11 дүгээр сард Улаанбаатар хотноо Монгол Улс, БНХАУ-ын ГХЯ
хоорондын Консулын XVII зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулагдав.
Батлан хамгаалах, уламжлалт бус аюулгүй байдлын хамтын ажиллагаа
өргөжив. 8 дугаар сарын 9-нд Улаанбаатар хотноо хоѐр улсын БХЯ-д
15

хоорондын батлан хамгаалах, аюулгүй байдлын асуудлаарх 9 дэх удаагийн
зөвлөлдөх уулзалт болов. 10 дугаар сарын 10-16-ны өдрүүдэд Бээжин хотноо
болсон бүс нутгийн аюулгүй байдал, батлан хамгаалах асуудлаарх 7 дахь
удаагийн “Сяншаний форум”-д ЗХЖШ-ын дарга хошууч генерал Д.Даваа
оролцож, Хятадад албан ѐсны айлчлал хийв. 5 дугаар сарын 22-ноос 6 дугаар
сарын 4-нд Монголд зохион байгуулсан “Хааны эрэлд-2016” энхийг дэмжих олон
улсын хамтарсан сургуульд хятадын талаас мотобуудлагын салаа, цэргийн
ажиглагч оролцов.
Худалдаа, эдийн засгийн харилцаа, хамтын ажиллагаа
Монгол, Хятадын худалдааны эргэлт 2016 онд 4,92 тэрбум ам.доллар
болсон нь Монгол Улсын гадаад худалдааны 59,5 хувийг эзэлж байна. Үүнд
экспорт 3,88 тэрбум, импорт 1,04 тэрбум ам.долларт хүрчээ. Худалдааны
хэмжээ өнгөрсөн жилийн мөн үетэй харьцуулахад 6,4 хувиар буурав.
Монгол, Хятадын худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг шинэ
агуулга хэлбэрээр баяжуулан хөгжүүлж, 2020 онд худалдааны нийт хэмжээг 10
тэрбум ам.долларт хүргэх зорилтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр талууд идэвхтэй
ажиллаж байна.
4 дүгээр сард ЗГХК-ын Эрдэс баялгийн салбарт хамтран ажиллах дэд
комиссын хуралдааныг зохион байгуулж, дүнгээр Протокол гаргав. 5 дугаар
сард Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан техникийн хамтын ажиллагааны
Монгол, Хятадын ЗГХК-ын ээлжит XIV хуралдааныг Улаанбаатар хотноо зохион
байгуулж, хуралдааны дүнгээр Протокол гаргаж, Хятадын засгийн газрын
буцалтгүй тусламж, хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслүүдтэй
холбоотой 4 баримт бичиг болон “Замын Үүд-Эрээн боомтод хил дамнасан
чөлөөт бүс байгуулах асуудлаар хамтран ажиллах ерөнхий төлөвлөгөө” зэрэг
хамтын ажиллагааны баримт бичгүүдийг байгуулав. 4 дүгээр сард Монгол
Улсын МХЕГ, Хятад улсын ЧХШХЦЕГ-ын Хүнсний аюулгүй байдлын газрын
дарга нарын түвшний IV уулзалт, 3 дугаар сард Улаанбаатар хотноо Монгол,
Хятадын хилийн Буйр нуурын усны ѐроолын болон түүний орчмын байр зүйн
зураглалын хамтарсан хэмжилтийн техникийн Ажлын хэсгийн ээлжит
хуралдаан, 5 дугаар сард зохион байгуулсан Монгол, Хятадын Хилийн усны
комиссын Хамтарсан шинжээчдийн багийн VIII уулзалт болон Хилийн усны
хамтарсан комиссын VII хуралдаан тус тус болов.
2 дугаар сард БОНХАЖЯ-ны сайд Н.Батцэрэг БНХАУ-д албан ѐсны
айлчлал, 9 сард Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ц.Дашдорж Ерөнхий сайдын
тусгай элчийн хувиар БНХАУ-д ажлын айлчлал тус тус хийв. 8 дугаар сард
БНХАУ-ын ЧХШХЦЕГ-ын дэд дарга Мэй Көбао, 10 дугаар сард БНХАУ-ын
Малын ерөнхий эмч Ван Жыцай тэргүүтэй төлөөлөгчид Монгол Улсад айлчлав.
Монгол Улсын мега төсөл хариуцсан сайд М.Энхсайхан БНХАУ-ын Эрчим
хүчний газрын дарга Нур Бекритэй, 10 дугаар сард Сангийн сайд Б.Чойжилсүрэн
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Бээжинд ажиллах үеэрээ БНХАУ-ын Хөгжил шинэчлэлийн хорооны дэд дарга
Нин Зижө, Сангийн дэд сайд Шы Яобин, Хятадын банкны ерөнхийлөгч Чөн
Сицин, ЭКСИМ банкны дэд ерөнхийлөгч Юань Шинюун, Хөгжлийн банкны дэд
ерөнхийлөгч Ван Юуншөн нартай, 11 дүгээр сард Монголбанкны ерөнхийлөгч
Н.Баяртсайхан Хятадын Ардын банкны дэд ерөнхийлөгч И Гантай тус тус
уулзав.
4 дүгээр сарын 5-8-ны өдрүүдэд Монгол Улсын Ерөнхий сайд
Ч.Сайханбилэг БНХАУ-ын Засаг захиргааны онцгой бүс Хонконгод зохион
байгуулагдсан Азийн хөрөнгө оруулагчдын 19 дэх чуулга уулзалт, 5 дугаар сард
БОНХАЖЯ-ны сайд Бээжин хотноо зохион байгуулагдсан “Олон улсын аялал
жуулчлалын уулзалт”-д тус тус оролцов.
БНХАУ-ын ЧХШХЦЕГ-ын бэлчээрийн өвсний эрсдлийн баг 9 дүгээр сард,
шүлхийн хоригийг судлах шинжээчдийн баг 10 дугаар сард, Дотоод аудитын
газрын төлөөлөгчид 11 дүгээр сард тус тус Монгол Улсад ажиллав.
БНХАУ-ын Засгийн газраас 2011 онд олгосон 500 сая ам.доллар, 2014
онд олгосон 1 тэрбум ам.долларын хөнгөлөлттэй зээл, 2014 онд олгосон 300
сая юан, 2015-2017 онд олгох 1 тэрбум юаний буцалтгүй тусламжийн хөрөнгөөр
хэрэгжүүлэх төслүүдийг урагшлууллаа. 2014 оноос өмнө амласан буцалтгүй
тусламжийн үлдэгдэл 99,7 сая юаний хөрөнгөөр Монгол Улсын Засгийн газрын
хүсэлтийн дагуу АСЕМ-ын дээд түвшний 11 дэх удаагийн уулзалтыг зохион
байгуулахад шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүн, тоног төхөөрөмж, тусгай
зориулалтын машин нийлүүлэв. БНХАУ-ын Засгийн газраас Монгол Улсын
Засгийн газрын 38 тэрбум төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний хугацаа хэтэрсэн өрийг
чөлөөлөв.
2016 оны 8 дугаар сарын 18-24-ний өдрүүдэд Азийн автозамын
сүлжээний 3 дугаар маршрутын дагуу (АН3) Монгол, Хятад, Орос гурван тал
хамтран Тяньжин-Улаанбаатар-Улаан-Үүд хот хооронд олон улсын автозамын
туршилтын тээвэр хийв.
“Монгол Улсаас БНХАУ-д экспортлох үхэр, хонь, ямааны махны хяналт,
шалгалт, хорио цээр, мал эмнэлэг, ариун цэврийн нөхцлийн тухай Протокол”
байгуулсан нь хоѐр талын хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний экспортын
эрх зүйн орчныг сайжруулахад ач холбогдолтой болов. “Грийн Грейсланд”,
“Монгол Экомийт”, “Завхан хүнс групп” Монгол Улсын баруун бүсээс Хятад руу
үхэр, хонь, ямааны түүхий мах экспортлох эрх авч, 2016 оны 2-8 дугаар сард
нийт 332 тн үхэр, хонь, ямааны түүхий мах Хятадад экспортлосон боловч малын
халдварт өвчин гарсантай холбогдуулан 9 дүгээр сарын 14-ний өдрөөс эхлэн
Хятад улсад гаргах махны экспорт түр зогсоод байна. Мөн дулааны аргаар
махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг “Мах маркет”, “Монгол Эко мийт Хөвсгөл мах
маркет”, “Мон-Тува Грийн Грэйслэнд”, “Хаан хүнс”, “Дархан мийт фүүд”, “Хүн
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од”, “Хатан сүйх” зэрэг 7 компани БНХАУ-д бүтээгдэхүүн экспортлох эрх аваад
байна.
БОНХАЖ-ийн сайд Н.Батцэрэгийн айлчлалын үеэр “Аялал жуулчлалын
салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын БОНХАЖЯ, БНХАУ-ын Аялал
жуулчлалын газар хоорондын хэлэлцээр”-т гарын үсэг зурав.
Соёл, боловсрол, хүмүүнлэгийн хамтын ажиллагаа
2016 онд хоѐр орны боловсрол, соѐл, хүмүүнлэг, биеийн тамир болон
эрүүл мэндийн салбарын хамтын ажиллагаа хэвийн явагдав. 4 дүгээр сард
Хүүхэд залуучуудын солилцоог идэвхжүүлэх чиглэлээр хүрсэн тохиролцооны
дагуу Монголын төрийн болон хувийн хэвшлийн төлөөлөл болсон 100 залуу
БНХАУ-д айлчлав. 5 дугаар сард Монгол Улсын Морин хуурын чуулга “Дэлхийн
хөгжмийн экспо-Азийн шилдэг хөгжим” цуврал тоглолтын хүрээнд Хятадын
Үндэсний их театрт болон Эрээн хотод тоглолт хийв. 8 дугаар сард Хэнтий
аймгийн Чингис хотноо “Монгол, Хятадын хэвлэл, мэдээллийн VII форум” болов.
4 дүгээр сард МУИС-ийн Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын
сургуулийн төлөөлөгчид БНХАУ-д айлчлав. 6 сард Хятадын Үндэсний музейн
дарга Люй Жаншөн 7 дугаар сард Хятадын Олон улсын эдийн засаг, техникийн
солилцооны төвийн захирал Янь Дун, 9 сард Хятадын Орчин үеийн олон улсын
харилцаа судлалын хүрээлэнгийн дэд захирал Фөн Жунпин, Хятад Энх тайван,
хөгжлийн сангийн Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Шюй Жэньсүй, Хятадын
Үндэсний олимпын хорооны Ерөнхийлөгч Лю Пөн 10 дугаар сард Хятадын
Гадаад хэргийн яамны Азийн газрын зөвлөх Лю Жыжие тэргүүтэй Хятадын
Дипломатын академи, Төрийн зөвлөлийн Хөгжлийн судалгааны төв, Олон улс
судлалын хүрээлэн зэрэг байгууллагын эрдэмтэн судлаачид Монгол Улсад тус
тус айлчлав.
2016-2017 оны хичээлийн жилд 8000 гаруй монгол оюутан, сурагч БНХАУд суралцаж байгаагаас БНХАУ-ын Засгийн газрын тэтгэлгээр жилд 220 оюутан,
БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Засгийн газрын тэтгэлгээр жилд 100 оюутан, тусгай
тэтгэлэгт хөтөлбөрөөр жилд 200 оюутан тус тус суралцаж байна.
БНХАУ-ын муж, ӨЗО-ы удирдлагуудын Монгол Улсад хийж буй айлчлал
идэвхжив. Тухайлбал, Гуйжоу, Хунань, Шаньдун, Фужян, Шаньси, Хармөрөн,
Түвд, Өвөрмонгол зэрэг муж, ӨЗО-ы болон Бээжин хотын Дунчөн дүүргийн
төлөөлөгчид манай улсад айлчлав. 4 дүгээр сард БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөх
хотноо Монгол Улсын Гадаад хэргийн яам, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Ардын
Засгийн газар хоорондын Байнгын зөвлөлдөх ажлын хэсгийн гуравдугаар
хуралдааныг зохион байгуулав. 4 дүгээр сард Говь-Алтай аймгийн Засаг дарга
О.Амгаланбаатар Ганьсу мужид айлчлав. 3 дугаар сард ӨМӨЗО-ы Манжуур
хотноо зохион байгуулагдсан “Монгол, Орос, Хятадын хил дамнасан эдийн
засгийн хамтын ажиллагааны бүс байгуулах тухай тусгай хуралдаан”-д Дорнод
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аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөгжлийн бодлогын хэлтсийн дарга
тэргүүтэй төлөөлөгчид, 9 дүгээр сард Ганьсу мужид зохион байгуулагдсан
“Торгоны замын олон улсын соѐлын анхдугаар экспо”-д Говь-Алтай аймгийн
Засаг даргын орлогч В.Рэнцэндорж тэргүүтэй төлөөлөгчид, 9 дүгээр сард
ШУӨЗО-ы Өрөмч хотноо зохион байгуулагдсан “Торгоны замын эдийн засгийн
бүсийн Алтайн дэд бүсийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны IV чуулга
уулзалт”-д Ховд аймгийн Засаг дарга Д.Галсандондог тэргүүтэй төлөөлөгчид, 11
дүгээр сард Хами аймагт зохион байгуулагдсан “Эрүүл хүсний бүтээгдэхүүний
үзэсгэлэн худалдаа”-нд Говь-Алтай аймгийн Засаг дарга С.Гансэлэм тэргүүтэй
төлөөлөгчид тус тус оролцов.
Хоѐр орны иргэд харилцан зорчих явдал нэмэгдэж, 2016 онд 1,3 сая хүн
харилцан зорчжээ.
Гурван талт хамтын ажиллагаа
Монгол, Хятад, Орос гурван улсын Гадаад хэргийн дэд сайд нарын
ээлжит зөвлөлдөх уулзалтыг 2016 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдөр Бээжин хотод
зохион байгуулав. Уулзалтаар талууд Төрийн тэргүүн нарын уулзалтын бэлтгэл
ажил, байгуулах баримт бичиг болон гурван талын хамтын ажиллагааны
асуудлуудаар санал тохиролцов.
2016 оны 6 дугаар сарын 23-24-ний өдрүүдэд Ташкент хотноо зохион
байгуулагдсан Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллага (ШХАБ)-ын гишүүн
орнуудын төрийн тэргүүн нарын зөвлөлийн XVI хуралдааны хүрээнд Монгол
Улс, ОХУ, БНХАУ-ын төрийн тэргүүн нарын 3 дахь уулзалт амжилттай болж, энэ
үеэр “Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын хооронд Эдийн засгийн коридор байгуулах
хөтөлбөр”, “Зарим нэр төрлийн бараанд хийсэн гаалийн хяналтын үр дүнг
харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай хэлэлцээр” тус тус байгуулав.
12 дугаар сарын 8-ны өдөр Москва хотноо Азийн автозамын сүлжээгээр
олон улсын автотээвэр гүйцэтгэх тухай Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын Засгийн
газар хоорондын хэлэлцээрт талууд гарын үсэг зурав.
БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөх хотноо 7 дугаар сарын 21-24-ний өдрүүдэд
зохион байгуулагдсан Монгол, Хятад, Орос гурван улсын Аялал жуулчлалын
сайд нарын анхдугаар уулзалтад Элчин сайд Ц.Сүхбаатар тэргүүтэй
төлөөлөгчид оролцов. Уулзалтын үеэр гурван улс аялал жуулчлалын салбарт
хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулав.
“Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын хооронд Эдийн засгийн коридор байгуулах
хөтөлбөр”-т тусгагдсан гурван талын оролцоотой эдийн засгийн төслүүдийг
хэрэгжүүлэх зорилгоор Хөрөнгө оруулалтын зураг төслийн төвийг Улаанбаатар
хотноо байгуулах асуудлыг урагшлуулах асуудлаар 2016 оны 11 дүгээр сард
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Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбатад ОХУ-ын “Диалог цивилизаций” судалгааны
төвийн дарга В.И.Якунин тэргүүтэй төлөөлөгчид бараалхаж санал солилцов.
2.2 Монгол ба Ази, Номхон далайн орнууд
Монгол-Япон
Монгол, Японы стратегийн түншлэлийн харилцаа 2016 онд гүнзгийрэн
бэхжив. Дээд, өндөр түвшний айлчлалын давтамж нэмэгдэж, Японы Ерөнхий
сайд Ш.Абэ АСЕМ-ын дээд түвшний уулзалтад оролцож, манай улсад
айлчилснаар гурван удаа Монголд айлчилсан Япон Улсын анхны Ерөнхий сайд
болов. Манай талаас Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат Засгийн газар байгуулагдсаны
100 хоногт багтаж Япон Улсад айлчилж, тус улстай хөгжүүлж буй харилцаанд
Монгол Улсын Засгийн газар үргэлжлүүлэн ач холбогдог өгч байгааг дээд
түвшинд нотоллоо. Японы тал эдгээр айлчлалын үеэр Монгол Улстай харилцах
асуудалд үргэлжлүүлэн ач холбогдол өгч, Монгол Улсын тогтвортой, бие даасан
эдийн засгийн хөгжлийг тууштай дэмжихээ илэрхийллээ. Гадаад хэргийн сайд
Л.Пүрэвсүрэн 5 дугаар сард, УИХ-ын дарга З.Энхболд 6 дугаар сард, Гадаад
харилцааны сайд Ц.Мөнх-Оргил анхны гадаад айлчлалынхаа хүрээнд 9 дүгээр
сард Япон Улсад албан ѐсоор айлчлав.
Япон Улсын Шадар сайд бөгөөд Сангийн сайд Т.Асо АСЕМ-ын Сангийн
сайд нарын уулзалтад, Японы парламентын Зөвлөхүүдийн танхимын гишүүн
М.Наошима, Т.Мики нар АСЕП-ийн уулзалтад тус тус оролцов. УИХ дахь
Монгол, Японы бүлгийн удирдлага 12 дугаар сард Японд айлчилсан нь
парламент хоорондын хэлхээ холбоог бэхжүүлэхэд дөхөм болов.
Монгол, Японы харилцаа, хамтын ажиллагааны эрх зүйн үндсийг
бэхжүүлэх чиглэлд ахиц гарч байна. Монгол, Японы Эдийн засгийн түншлэлийн
хэлэлцээр (ЭЗТХ) 6 дугаар сард хүчин төгөлдөр болж, хэлэлцээрийг
хэрэгжүүлэх үүргийг хүлээж буй Хамтарсан хорооны анхдугаар хуралдаан мөн
үеэр Улаанбаатарт болов. Японы Гадаад хэргийн тэргүүн дэд сайд С.Кихара
Хамтарсан хороог японы талаас ахлан ирж, манай улсад айлчлав.
Монгол, Японы Стратегийн түншлэлийг 2017-2021 онд хөгжүүлэх Дунд
хугацааны хөтөлбөрийг байгуулахаар ажиллаж байна.
Улс төр, аюулгүй байдал, батлан хамгаалахын салбарын яриа хэлцээ
хэвийн үргэлжлэв. Японы Батлан хамгаалахын дэд сайд Т.Кобаяши тэргүүтэй
төлөөлөгчид 9 дүгээр сард Монголд айлчлав. Монгол, Японы гадаад бодлого,
аюулгүй байдал, батлан хамгаалахын асуудал эрхэлсэн байгууллагууд
хоорондын хамтарсан зөвлөлдөх (РМ 3+3) уулзалт 1 дүгээр сард Токиод болов.
Монгол, Японы худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлж,
Японы хөрөнгө оруулагчдын сонирхлыг татах, итгэлийг сэргээх чиглэлд ахиц
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гарав. Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбатын Япон Улсад хийсэн айлчлалын хүрээнд
Монгол, Японы Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны форум, 9 дүгээр сард
Улаанбаатар хотноо “Монгол-Хоккайдогийн бизнес форум”-ыг зохион
байгуулсан нь цаг үеэ олсон, Японы хөрөнгө оруулагчдын сонирхлыг татсан
арга хэмжээ болов.
Монгол, Японы гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 2016 онд 344,2 сая
ам.доллар болж, өмнөх онтой харьцуулбал 16,7 хувиар буюу 49,3 сая
ам.доллараар нэмэгдсэн байна. 2016 онд хоѐр орны хоорондын бараа
эргэлтийн хэмжээ Монгол Улсын нийт худалдааны 4,2 хувийг эзлэв. Экспорт
14,0 сая ам.доллар (нийт экспортын 0,3 хувь) болж, өмнөх оноос 30 хувиар буюу
6,3 сая ам.доллараар буурсан бол импорт 330,2 сая ам.доллар (нийт импортын
7,2 хувь)-т хүрч 20 хувиар буюу 55,5 сая ам.доллараар нэмэгдсэн байна. Нийт
экспортын 39 хувийг өлөн гэдэс, ээрмэл, оѐмол, сүлжмэл бүтээгдэхүүн, нийт
импортын 72 хувийг хөнгөн тэрэг, тоног төхөөрөмж эзэлж байна.
Японы хөгжлийн албан ѐсны тусламжийн хүрээн дэх Монгол, Японы
эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хэвийн өрнөж, томоохон төслүүд, түүний
дотор 1000 инженер бэлтгэх төсөл, Анагаах ухааны Их сургуулийн дэргэдэх
эмнэлгийн төсөл, Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлын
барилгын төсөл урагшлав.
Хоѐр улсын дипломат паспорт эзэмшигчид 30 хоногийн дотор визгүй
зорчихоор болов.
Соѐл, боловсрол, урлаг, спорт, олон нийтийн харилцаа хэвийн өрнөв.
Япон Улсын алдарт дуучин, зураач Яширо Аки, алдарт зураач Шингэцү
Шикандай нарыг Монгол Улсын Соѐлын элчээр томилж, гэрчилгээг гардуулав.
Монгол-БНСУ
Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын иж бүрэн түншлэлийн
харилцаа 2016 онд өргөжин бэхжлээ. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж
5 дугаар сард БНСУ-д албан ѐсны айлчлал, БНСУ-ын Ерөнхийлөгч Пак Гын Хэ
АСЕМ-ын дээд түвшний уулзалтад оролцож, 7 дугаар сард хариу албан ѐсны
айлчлал хийв. Гадаад харилцааны сайд Ц.Мөнх-Оргил анхны гадаад
айлчлалынхаа хүрээнд 9 дүгээр сард БНСУ-д ажлын айлчлал хийв. Эдгээр
айлчлал нь хоѐр орны улс төрийн харилцааг бэхжүүлж, худалдаа, хөрөнгө
оруулалтыг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг идэвхжүүлж, БНСУын Хөгжлийн албан ѐсны тусламжийг нэмэгдүүлэхэд түлхэц болсны зэрэгцээ
талууд бүс нутгийн болон харилцан сонирхсон асуудлаар байр сууриа нотолж,
санал солилцсон ач холбогдолтой болов.
УИХ-ын Тамгын газар хоорондын харилцаа бэхжиж, Тамгын газрын
Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ц.Цолмон БНСУ-д, БНСУ-ын Үндэсний
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Ассамблейн Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ү Юн Гын нар
харилцан айлчилж, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхээр тохиров. Гадаад хэргийн
сайд нарын уулзалт, яриа хэлэлцээ тогтмолжиж, Батлан хамгаалах яам, Эрүүл
мэндийн яам, Хүнс, хөдөө аж ахуйн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
хоорондын зөвлөлдөх уулзалтууд тогтмолжлоо.
Монгол Улс, БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын Хамтарсан хорооны
хоѐрдугаар хуралдаан 3 дугаар сард Сөүл хотноо болж монголын хэсгийн дарга
Зам, тээврийн сайд М.Зоригт, солонгосын хэсгийн дарга Гадаад хэргийн дэд
сайд Жу Тэ Ёль нар тэргүүлж оролцов. Хуралдаанаар хоѐр улсын зам тээвэр,
барилга, хот байгуулалт, уул уурхай, эрчим хүч, байгаль орчны салбарт хамтран
ажиллах чиглэл, хамтын ажиллагааны тодорхой төсөл, хөтөлбөрүүдийг
хэлэлцэв.
2016 оны байдлаар БНСУ-тай нийт 206,3 сая ам.долларын худалдаа
хийв. Үүнээс манай экспорт 8,5 сая ам.доллар, импорт 197,8 сая ам.доллар
болов. БНСУ-ын Засгийн газар 1991 оноос эхлэн манай улсад албан ѐсны
Хөгжлийн албан ѐсны тусламж олгож ирсэн бөгөөд нийт 114,9 сая ам.долларын
50 гаруй төслийг хэрэгжүүлж, 84,5 сая ам.долларын буцалтгүй тусламж олгоод
байна. Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны сан (EDCF)-гаас 2015-2018 онд
олгох 300 сая ам.долларын зээлийн хүрээнд “Үндэсний оношлогоо, эмчилгээний
төв байгуулах төсөл” (55,5 сая ам.доллар) хэрэгжих шатандаа орж, “Улс, хот
хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээг сайжруулах төсөл” (30,5 сая
ам.доллар), “Ухаалаг боловсрол төсөл” (20 сая ам.доллар)-ийн зээлийн
хэлэлцээрийг тус тус байгуулав. Буцалтгүй тусламж дэд бүтэц, мэдээллийн
технологи, байгаль орчин, эрчим хүч, хөдөө аж ахуйн салбарт төсөл
хэрэгжүүлэх, судалгаа хийх, мэргэжилтэн урих, хүн сургах болон сайн
дурынхныг илгээхэд зарцуулагдаж байна. БНСУ-ын Засгийн газар манай улсад
зохион байгуулагдсан АСЕМ-ын Дээд түвшний уулзалтад зориулан буцалтгүй
тусламжаар 2 сая ам.долларын тоног төхөөрөмж нийлүүлэв.
Хоѐр улсын эрүүл мэнд, анагаах ухааны салбарын хамтын ажиллагааны
“Сөүл” хөтөлбөр, цөлжилтийг бууруулах, шар шуургатай тэмцэх зорилготой
“Ногоон хэрэм” хамтарсан төслийг талууд үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлж байна. Мөн
2016-2019 оны соѐлын солилцооны тухай Засгийн газар хоорондын хөтөлбөрийг
шинэчлэн байгуулсан нь талууд соѐлын салбарт хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн
хөгжүүлэхэд ач холбогдолтой болов.
Боловсролын хамтын ажиллагаа өргөжиж, БНСУ-д монголын 5000 гаруй
оюутан, аспирант суралцаж байна. Төрийн болон орон нутгийн байгууллага
хоорондын шууд хамтын ажиллагаа өргөжиж, хоѐр улсын 10 гаруй орон нутгийн
засаг захиргаа, хот, муж, дүүрэг шууд хамтын ажиллагаа тогтоов. 2015 оны 6
дугаар сараас Улаанбаатар-Пусаны чиглэлд байнгын нислэгийн маршрут
нээгдэж, “Эйр Пусан” компани нислэг үйлдэж байна. Харилцан зорчиж байгаа
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иргэдийн тоо жилээс жилд нэмэгдэж, хоѐр талаас жилд дунджаар 100 мянга
гаруй хүн зорчиж байна.
Монгол-БНАСАУ
Монгол Улс, БНАСАУ-ын уламжлалт, найрсаг харилцаа хэвийн хөгжив.
2016 оны 3 дугаар сард зохион байгуулагдсан “Зүүн хойд Азийн эрчим хүчний
хэлхээ холбоо” шинжээчдийн түвшний II уулзалтад БНАСАУ-ын ГХЯ-ны харьяа
Зэвсэг хорогдуулах, энх тайвны хүрээлэн, 6 дугаар сард болсон Зүүн хойд
Азийн аюулгүй байдлын асуудлаарх олон улсын III бага хуралд ГХЯ-ны харьяа
Америк судлалын хүрээлэнгийн удирдлага тус тус оролцов. Хоѐр улсын
хооронд найрамдлын нийгэмлэгүүдийн төлөөлөгчид харилцан солилцох, оюутан
сургах зэрэг соѐл, боловсролын хамтын ажиллагаа хөгжиж байна.
БНАСАУ-д тохиолдсон үерийн гамшигтай холбогдуулан Монгол Улсын
Засгийн газраас тус улсад хөнжил, дулаан хувцас зэрэг хүмүүнлэгийн тусламж
үзүүлэв.
Монгол Улс ба Өмнөд Азийн орнууд
Монгол, Энэтхэгийн стратегийн түншлэлийн харилцаа 2016 онд улам
бэхжиж, улс төр, батлан хамгаалах салбарын хамтын ажиллагаа эрчимтэй
өрнөв. Тухайлбал, Энэтхэг Улсын Лок Сабхагийн дарга Сумитра Махажан 2016
оны 4 дүгээр сард Монгол Улсад айлчлав. Энэ үеэр Улсын Их Хурал, Бүгд
Найрамдах Энэтхэг Улсын Лок Сабха хоорондын харилцан ойлголцлын санамж
бичиг болон Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар, Бүгд Найрамдах Энэтхэг
Улсын Лок Сабхагийн Тамгын газар хоорондын хамтын ажиллагааны протоколд
гарын үсэг зурав.
Монгол Улсын Гадаад хэргийн сайд Л.Пүрэвсүрэн 2016 оны 4 дүгээр сард
Энэтхэг Улсад албан ѐсны айлчлал хийв. Айлчлалын хүрээнд Монгол Улсын
Гадаад хэргийн сайд, Энэтхэг Улсын Гадаад хэргийн Төрийн сайд нар Монгол,
Энэтхэгийн хамтын ажиллагааны Хамтарсан хорооны V хуралдааныг зохион
байгуулав. Айлчлалын үеэр Энэтхэг Улсын Засгийн газраас Монгол Улсад
олгохоор тохирсон 1 тэрбум ам.долларын зээлийн ерөнхий хэлэлцээрт гарын
үсэг зурав.
Монгол, Энэтхэгийн Гадаад хэргийн яамд хоорондын
зөвлөлдөх уулзалтыг 2016 онд зохион байгуулав.

хоѐрдугаар

2016 оны байдлаар хоѐр орны худалдааны эргэлт 26,9 сая ам.доллар
байна. Үүнээс манай экспорт 2,2 сая ам.доллар, импорт 24,7 сая ам.доллар
байв.
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Монгол, Энэтхэгийн Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл хоорондын
хамтын ажиллагаа эрчимжив. Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын
зөвлөлийн Нарийн бичгийн дарга Ц.Энхтүвшин 2016 онд Энэтхэг улсад
айлчилж, хоѐр орны Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл хоорондын зөвлөлдөх
уулзалтыг зохион байгуулав.
Цэрэг, батлан хамгаалах, энхийг сахиулах хамтын ажиллагааны хүрээнд
“Хааны эрэлд”, “Нүүдэлчин заан” цэргийн хээрийн сургуулилтуудад Энэтхэгийн
цэргийн бие бүрэлдэхүүн, ажиглагчдын хамт амжилттай оролцов. Мөн Хил
хамгаалах байгууллагуудын ажлын хэсгийн анхдугаар уулзалтыг зохион
байгуулав. Хил хамгаалах Ерөнхий газрын шугамаар энэтхэгийн 10 цэргийн
албан хаагч Монгол Улсад сургалтад хамрагдав.
Энэтхэгийн техник, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн
(ITEC) хүрээнд 1987 оноос эхлэн манай мэргэжилтнүүд урт болон богино
хугацааны сургалтад хамрагдаж байна. 2011 оноос жилд 150 хүн хүлээн
авахаар шийдвэрлэсэн бол 2016 оноос энэ тоог 200-д хүргэхээр шийдвэрлэв.
Гадаад харилцааны сайд Ц.Мөнх-Оргил 2016 оны 12 дугаар сард
Холбооны Бүгд Найрамдах Ардчилсан Балба Улс болон Бутаны Вант
Улсад айлчлав. Балба Улсад хийсэн айлчлал хоѐр орны хооронд дипломат
харилцаа тогтоосны 55 жилийн ойн хүрээнд хэрэгжсэн нь хоѐр орны харилцаа,
хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, харилцааны эрх зүйн орчинг
бэхжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой болсон бөгөөд айлчлалын үеэр Дипломат
болон албан/тусгай паспорт эзэмшигчдийг визийн шаардлагаас чөлөөлөх тухай
Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрт гарын үсэг зурав. Бутан Улсад хийсэн
айлчлал нь Монгол Улс тус улстай 2012 онд дипломат харилцаа тогтоосноос
хойш өндөр түвшинд хэрэгжсэн анхны айлчлал болж, цаашдын хамтын
ажиллагааны суурийг тавив.
Монгол Улс ба Зүүн Өмнөд Азийн орнууд
Зүүн өмнөд Азийн орнуудтай хөгжүүлж буй харилцаанд ахиц гарав.
Тухайлбал, Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улсын Ерөнхий сайд Нгуен
Суан Фук 2016 оны 7 дугаар сард Монгол Улсад албан ѐсны айлчлал хийв.
Айлчлал нь хоѐр ард түмний уламжлалт, найрсаг харилцааны түүхийг
баяжуулах, хоѐр орны хоорондын дээд, өндөр түвшний харилцан айлчлал, яриа
хэлэлцээний давтамжийг хадгалахад чухал ач холбогдолтой байв. Айлчлалын
үеэр Монгол Улсаас хонь, ямааны хөлдөөсөн мах болон салаа туурайтан малын
дулааны аргаар боловсруулсан мах нийлүүлэх асуудлыг дээд, өндөр түвшинд
ярьж тохиров. Мөн айлчлалын үеэр Монголын Ажил олгогч эздийн нэгдсэн
холбоо, Вьетнамын Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим хоорондын хамтын
ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурав. 2016 оны байдлаар хоѐр орны
худалдааны эргэлт 42,9 сая ам.доллар байна. Үүнээс манай экспорт 2,8 сая
ам.доллар, импорт 40,1 сая ам.доллар байв.
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2016 оны 7 дугаар сард Бүгд Найрамдах Сингапур Улсын Ерөнхий сайд
Ли Хсиен Лүүн Монгол Улсад айлчлав. Энэхүү айлчлал нь хоѐр орны хооронд
дипломат харилцаа тогтоосноос хойш айлын талаас манай улсад дээд, өндөр
түвшинд хийсэн анхны айлчлал байв. Айлчлалын үеэр түүхий нүүрсээс шатах
хий гаргах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, мэргэжилтэн бэлтгэх чиглэлээр хамтран
ажиллах тухай Монгол Улсын Эрчим хүчний яам, Бүгд Найрамдах Сингапур
Улсын Үйлдвэрлэлийн хамтын ажиллагааны агентлаг хоорондын харилцан
ойлголцлын санамж бичигт талууд гарын үсэг зурав. 2016 оны байдлаар хоѐр
орны худалдааны эргэлт 31,6 сая ам.доллар байна. Үүнээс манай экспорт 16,9
сая ам.доллар, импорт 14,7 сая ам.доллар байв.
Бүгд Найрамдах Ардчилсан Лаос Ард Улсын Ерөнхий сайд Др. Тонглун
Сисулит 2016 оны 7 дугаар сарын 15-16-нд Улаанбаатар хотноо зохион
байгуулагдсан АСЕМ-ын дээд түвшний XI уулзалтад оролцов.
“Оюутан солилцох тухай Монгол Улсын БСШУЯ, БНАЛАУ-ын
Боловсролын яам хоорондын протокол”-ыг шинэчлэн байгуулж хоѐр орны
Засгийн газар жил бүр 8 оюутанд харилцан тэтгэлэг олгодог уламжлалыг
үргэлжлүүлж байна.
Сүүлийн жилүүдэд Монгол, Мьянмарын харилцаа, хамтын ажиллагаа
эрчимжсэн бөгөөд Монгол Улс, Мьянмар Улсын хооронд дипломат харилцаа
тогтоосны 60 жилийн ойн хүрээнд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж
2016 оны 6 дугаар сард Мьянмарын Холбооны Бүгд Найрамдах Улсад айлчлал
хийв. Айлчлалын хүрээнд Монгол, Мьянмарын бизнес уулзалт, “Байгалийн
баялаг ашиглалтын зүй зохистой менежмент-2” олон улсын семинарыг зохион
байгуулсан бөгөөд Соѐлын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын
Боловсрол, соѐл, шинжлэх ухааны яам, Мьянмар Улсын Соѐлын яам
хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурав.
Мьянмар Улсын Ерөнхийлөгч Тин Чяу 2016 оны 7 дугаар сард
Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдсан АСЕМ-ын дээд түвшний 11 дүгээр
уулзалтад оролцов.
“Байгалийн баялаг ашиглалтын зөв зохистой менежмент-1” семинарыг
2016 оны 3 дугаар сарын 16-17-нд Улаанбаатарт зохион байгуулав. Мьянмар
Улсын Засгийн газрын ахлах албан тушаалтнуудад зориулсан 2 дугаар ээлжийн
семинарыг 2016 оны 6 дугаар сард Улаанбаатар хотноо зохион байгуулав.
Сүүлийн дөрвөн жилд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Мьянмар Улсад хоѐр
удаа, Мьянмар Улсын Ерөнхийлөгч Монгол Улсад мөн хоѐр удаа айлчлал
хийгээд байгаа нь Монгол, Мьянмар Улсын харилцаа, хамтын ажиллагааг ямар
өндөр түвшинд хүрснийг харуулж байна.
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ГХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга Д.Ганхуяг тэргүүтэй төлөөлөгчид
2016 оны 5 дугаар сарын 16-19-нд Тайландын Вант Улсад ажлын айлчлал
хийж Гадаад хэргийн яамд хоорондын Зөвлөлдөх уулзалтыг амжилттай зохион
байгуулав. 7 дугаар сард Улаанбаатар хотод зохион байгуулагдсан АСЕМ-ын
дээд түвшний уулзалтад Тайландын Ерөнхий сайд Прают Чан-о-ча хүрэлцэн
ирж оролцов. Тайландын Эрхэмсэг гүнж Маха Чакри Сириндхорны ивээл дор
хэрэгжиж буй “Сургуулийн үдийн хоол” хөтөлбөр өргөжиж эдүгээ хөдөөгийн 5
сургуульд амжилттай хэрэгжиж байна. 2016 оны байдлаар хоѐр орны
худалдааны эргэлт 32,9 сая ам.доллар байна. Монголын экспорт 2,78 сая
ам.доллар, импорт 30,19 сая ам.доллар байв.
Бүгд Найрамдах Индонез Улсын Төлөөлөгчдийн танхимын гишүүн
Жазилул Фавайд тэргүүтэй төлөөлөгчид 2016 оны 3 дугаар сард манай улсад
айлчлав. Айлчлалын үеэр Монгол, Индонезийн Парламент хоорондын хамтын
ажиллагааны санамж бичигт талууд гарын үсэг зурав.
7 дугаар сард Улаанбаатар хотноо зохион байгуулагдсан АСЕМ-ын дээд
түвшний уулзалтад Индонез Улсын Дэд ерөнхийлөгч Юсүф Калла хүрэлцэн ирж
оролцов.
Индонез Улсын Төв Жава мужийн “Марвади” эмнэлгийн удирдлага Төв
аймгийн нэгдсэн эмнэлэгтэй шууд харилцаа тогтоов. Аялал жуулчлалын
зорилгоор БНИУ-д 30 хоног хүртэлх хугацаанд визгүй зорчуулах орнуудын тоог
индонезийн тал 169 хүртэл нэмэгдүүлсний дотор Монгол Улс багтав.
Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Индонез Улсын хооронд дипломат
харилцаа тогтоосны 60 жилийн ойг тохиолдуулан Индонезийн Ява арлын
Бантэн мужийн аялал жуулчлалын тусгай бүс “Танжунг Лэсунг”-д Монголын
Соѐлын төв нээгдэв.
Монгол-Австрали, Шинэ Зеланд
Монгол, Австралийн харилцаа эдүгээ “өргөтгөсөн түншлэл”-ийн зарчимд
тулгуурлан хөгжиж байна. Хоѐр талын айлчлалын давтамж төдийлөн
тогтмолжоогүй, сүүлийн жилүүдэд дээд өндөр түвшний харилцан айлчлал
хэрэгжээгүй. Гэсэн хэдий ч Австралийн Засгийн газар 2015 оны 12 дугаар сард
Улаанбаатар хотноо ЭСЯ-аа нээхээр шийдэж, Монгол Улстай харилцаа, хамтын
ажиллагаагаа хөгжүүлэхийн төлөө идэвхтэй ажиллаж байна. Сүүлийн жилүүдэд
хоѐр орны Гадаад хэргийн яам хоорондын хамтын ажиллагаа идэвхжиж,
Монгол, Австралийн Гадаад хэргийн яам хоорондын хоѐрдугаар зөвлөлдөх
уулзалтыг 2016 онд Канберрад зохион байгуулав.
Монгол, Австралийн Парламент дахь найрамдлын бүлгүүд, Уул уурхайн
яамд, Хөдөө аж ахуйн яамд хоорондын Ажлын хэсгийн хуралдаан, БХЯ-д
хоорондын зөвлөлдөх уулзалт зэрэг механизмууд тус тус тогтмолжсон. “Хааны
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эрэлд” олон улсын энхийг сахиулах хээрийн сургуульд Австралийн цэргүүд
уламжлал ѐсоор оролцсон. 2015 оноос эхлэн Австралийн Олон улсын хөдөө аж
ахуйн судалгааны төвөөс Монголд “Бэлчээрийн менежментийг сайжруулахуй”
төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн нь Австралиас манайд хөдөө аж ахуйн салбарт
хэрэгжүүлж буй анхны төсөл болсон. Австрали Улс 2015-2016 оны санхүүгийн
жилд дотоод төсвийн хүндрэлийн улмаас Монгол Улсад олгодог тэтгэлгээ
царцаасан байсныг хоѐр талын хүчин чармайлтаар 2016 оноос сэргээв.
Монгол, Австралийн худалдааны эргэлт 2016 оны байдлаар 23,1 сая
ам.долларт хүрсэн бөгөөд үүнээс 1,2 сая ам.долларын бараа бүтээгдэхүүн
экспортлож, 21,9 сая ам.долларын бараа импортлосон байна.
Монгол, Шинэ Зеландын харилцаа хэвийн хөгжиж ирэв. Хоѐр орны
Гадаад хэргийн яамд хоорондын хамтын ажиллагаа амжилттай хөгжиж, яамд
хоорондын ээлжит зөвлөлдөх уулзалтыг 2016 онд Уэллингтон хотноо
амжилттай зохион байгуулав. Гадаад хэргийн сайд Маррей МакКалли 2016 онд
Улаанбаатарт болсон АСЕМ-ын дээд түвшний уулзалтад оролцов. Шинэ
Зеландын тал манай улсын боловсон хүчний бодлогыг дэмжих хүрээнд оюутны
тэтгэлэг олгож ирэв.
Монгол, Төв болон Баруун Азийн орнууд
Монгол, Төв Азийн орнуудтай хөгжүүлж буй найрсаг харилцаа, хамтын
ажиллагаа хэвийн үргэлжлэв. Монгол Улс Казахстан, Киргиз, Узбекистан,
Туркменистан, Тажикистан Улстай дипломат харилцаа тогтоогоод 25 жил болж
байгаа бөгөөд энэ хугацаанд харилцаа хамтын ажиллагааны үндэс суурь баттай
тавигджээ.
Монгол, Казахстаны харилцаа, хамтын ажиллагаа хэвийн өрнөв.
Улаанбаатар хотноо 2016 онд болсон АСЕМ-ын дээд түвшний уулзалтад
Казахстаны Ерөнхий сайд К.Масимов оролцов. Энэ үеэр Казахстаны Ерөнхий
сайд Баян-Өлгий аймагт зочилж, Өлгий хотод болсон үерийн гамшигт өртсөн
ард иргэдэд 200000 ам.долларын тусламж үзүүлэв. НҮБ-ын Ерөнхий
Ассамблейн 71 дүгээр чуулганы үеэр Гадаад харилцааны сайд Ц.Мөнх-Оргил
Казахстаны Гадаад хэргийн сайд Ерлан Идриссовтай уулзаж, харилцааны
асуудлуудаар санал солилцов. Астана хотноо болсон Төв Азийн орнуудын ойн
салбарын асуудал хариуцсан Сайд нарын анхдугаар уулзалт, Дэлхийн шашны
тэргүүнүүдийн Их хурал, Казахстаны Бүс нутгийн төрийн албаны асуудал
хариуцсан төвөөс зохион байгуулсан бага хурал зэрэг олон улсын арга
хэмжээнд манай БОНХАЖЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга Ц.Цэнгэл,
Гандантэгчинлэн хийдийн да лам Ц.Бямбажав, Төрийн албаны Зөвлөлийн
зөвлөх Т.Хадхүү зэрэг төлөөлөгчид тус тус оролцов.
Монгол, Казахстаны худалдаа, үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хамтын
ажиллагааг хөгжүүлэх зорилгоор МҮХАҮТ, Казахстаны Үндэсний үйлдвэрлэл
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эрхлэгчдийн “АТАМЕКЕН”-ний Гадаад худалдааны танхимтай хамтран ажиллах
Санамж бичиг байгуулав. МҮХАҮТ, Казахстан улсын Экспорт, хөрөнгө
оруулалтын үндэсний агентлаг “Казнекс Инвест”-тэй хамтран Улаанбаатарт
зохион байгуулсан Монгол-Казахстаны бизнес уулзалтад казахстаны талаас
агаарын тээвэр, эрчим хүч, хими, барилга, хүнс, эмийн худалдаа, үйлдвэрлэл
эрхэлдэг 20 орчим компаний 30 гаруй бизнес эрхлэгчид, зохион байгуулагчдаас
бүрдсэн том төлөөлөл ирэв.
Монгол, Киргизийн харилцаа мөн хэвийн үргэлжлэв. 2016 онд манай
талаас Улсын Их Хурлын гишүүн Н.Энхболд, Улсын Их Хурлын гишүүн С.Оюун,
Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын дэд дарга Б.Нэргүй, ОБЕГ-ын дарга Т.Бадрал
нар Бүгд Найрамдах Киргиз Улсад болсон олон улсын арга хэмжээ, хурал
семинарт оролцож, хоѐр талын уулзалтууд хийв. Киргизийн талаас Соѐл,
мэдээлэл, аялал жуулчлалын дэд сайд Азамат Жаманкуло тэргүүтэй
төлөөлөгчид Улаанбаатарт болсон “Нүүдлийн аялал жуулчлал ба Хотуудын
тогтвортой хөгжил” сэдэвт аялал жуулчлалын олон улсын бага хуралд оролцов.
Киргизийн тал сайн засаглал, сонгуулийн тогтолцоо, ардчиллыг бэхжүүлэх,
төрийн албыг сайжруулах зэрэг чиглэлийн манай улсын туршлагыг тогтмол ирж
судалдаг ба ГХЯ-ны Олон улсын хамтын ажиллагааны сангийн хүрээнд хамтран
ажилладаг.
2016 онд Ашхабад хотноо болсон Тогтвортой тээврийн асуудлаарх
дэлхий нийтийн бага хуралд манай улсын Зам тээврийн хөгжлийн дэд сайд
Б.Цогтгэрэл тэргүүтэй төлөөлөгчид оролцож, туркменистаны талтай харилцаа,
хамтын ажиллагааны асуудлаар санал солилцов.
Афганистаны дотоод улс төрийн байдлаас шалтгаалан Монгол,
Афганистаны харилцаа ихэвчлэн олон талт хамтын ажиллагааны хүрээнд,
ялангуяа 2016 онд ГХЯ-ны Олон улсын хамтын ажиллагааны сангийн хүрээнд
явагдав.
Монгол Улс, Лалын Бүгд Найрамдах Иран Улстай дипломат харилцаа
тогтоосны 45 жилийн ой 2016 онд тохиож, ойн хүрээнд Ираны Гадаад хэргийн
дэд сайд И.Рахимпур Монгол Улсад айлчлав. Энэ үеэр ираны тал 13-14 дүгээр
зууны Монгол Ил Хаадын түүхэнд холбогдох 2200 эх сурвалж, чухал баримт
бичгийн жагсаалтыг гардуулав. Түүнчлэн Ираны ГХЯ-тай хамтран “Монгол,
Ираны харилцаа: Эрт Эдүгээ” сэдэвт зургийн үзэсгэлэнг Түүхийн төв музейд
гаргаж, 1303 онд Ил Хаан Гайхатугийн гаргасан анхны зарлиг зэрэг түүхэн
баримт бичгүүдийг Монголын олон нийтэд дэлгэн үзүүлсэн зэрэг нь хоѐр талын
харилцаанд онцлог үйл явдал болов.
Монгол, Ираны хооронд худалдаа, эдийн засгийн харилцааг урагшлуулах
талаар сүүлийн жилүүдэд ярилцсан асуудлуудыг хэрэгжүүлэх үүднээс Ираны
хөдөө аж ахуйн салбарын төлөөлөгчид 8, 11 дүгээр сард, газрын тосны
салбарын төлөөлөгчид 9 дүгээр сард тус тус айлчлав.
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2.3 Монгол ба Европын орнууд
Монгол Улс Европын Холбоо болон Герман, Их Британи, Франц, Итали,
Турк зэрэг голлох орон, мөн уламжлалт харилцаатай Төв, Зүүн Европын орнууд
болон бусад улстай тогтоосон харилцаандаа ач холбогдол өгч, хамтын
ажиллагаагаа идэвхжүүлэн хөгжүүлж байна.
2016 оны 7 дугаар сарын 15-16-ны өдөр Улаанбаатар хотноо зохион
байгуулагдсан АСЕМ-ын дээд түвшний уулзалтад Европын 28 улсаас дээд,
өндөр түвшний төлөөлөгчид хүрэлцэн ирж оролцсон нь манай улс эдгээр улстай
хоѐр тал болон олон талт хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд чухал ач
холбогдолтой болов. Дээд түвшний уулзалтад Европын Холбооны Зөвлөл,
Европын Комисс, Чех, Хорват, Латви, Швейцар, Болгар, Кипр Улсын
Ерөнхийлөгч, ХБНГУ-ын Канцлер, Финланд, Люксембург, Литва, Словак, Румын,
Эстони, Словени, Нидерланд, Польш Улсын Ерөнхий сайд, Франц, Грек, Унгар,
Бельги, Дани, Ирланд, Итали, Норвеги Улсын Гадаад хэргийн сайд, Швед Улсын
Боловсролын сайд, Австри Улсын Засгийн газрын гишүүн, ИБУИНВУ-ын тусгай
элч зэрэг төлөөлөгч оролцов.
Монгол Улс, Европын Холбооны хооронд байгуулсан Түншлэл, хамтын
ажиллагааны хэлэлцээрийг хүчин төгөлдөр болгохоор ажиллаж байна.
Хэлэлцээрийг Европын Холбооны Зөвлөл ойрын хугацаанд соѐрхон батлах ба
энэхүү хэлэлцээр нь Монгол Улс, Европын Холбооны харилцаа, хамтын
ажиллагааг эрчимжүүлэх, шинэ салбаруудад өрнүүлэх, Монгол Улс, Европын
Холбооны харилцааг шинэ шатанд гаргах нөхцлийг бүрдүүлэх онцгой ач
холбогдолтой баримт бичиг юм. Тус хэлэлцээр Европын Холбооны нийт гишүүн
оронд тэгш үйлчлэх тул Европын Холбооноос гадна гишүүн орнуудтай
хөгжүүлэх харилцаанд чухал түлхэц болох юм.
Европын Холбоо нь Монгол Улстай хөгжүүлэх харилцааны хэтийн төлвийг
өөрийн Стратегийн баримт бичигтээ (Country strategy paper) тусган ажилладаг.
Энэхүү баримт бичгийн дагуу Европын Холбооноос 2016 онд Монгол Улсад
төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж, хүмүүнлэгийн тусламжаа үргэлжлүүлэн үзүүлж
ирэв.
Монгол Улс, Европын Хамтын нийгэмлэгийн хоорондын Худалдаа, эдийн
засгийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээрийн дагуу Монгол Улс, Европын
Холбооны хамтын ажиллагааны хамтарсан хорооны хуралдаан жил бүр зохион
байгуулагдаж ирсэн. Хамтарсан хорооны хуралдаан нь хоѐр талын улс төр,
гадаад бодлого, эдийн засгийн харилцааны асуудлаар харилцан мэдээлэл,
санал солилцох, олон улс, бүс нутгийн асуудлаар байр сууриа илэрхийлэх,
хамтын ажиллагааны чиглэлийг тодорхойлох үндсэн механизм юм.
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Монгол Улсын Их Хуралд Европын Парламенттай харилцах бүлэг,
Европын Парламентад Төв Ази, Монголтой харилцах бүлэг тус тус ажиллаж
ирсэн. Монгол Улсын Их Хурал, Европын Парламентын хоорондын уулзалтыг
жил бүр зохион байгуулж байна.
Европын Холбоо болон түүний гишүүн орнуудаас Монгол Улсад суугаа,
хавсран суугаа Элчин сайд нарын уулзалтыг 2009 оноос хойш жил бүр
уламжлал болгон зохион байгуулж, хоѐр талын харилцааны байнгын механизм
болгон тогтмолжуулж байна. Уулзалтаар манай төр, засгаас явуулж буй
бодлого, үйл ажиллагаа, гадаад бодлогын зорилтууд, Европын Холбоотой
хөгжүүлж буй харилцаа, хамтын ажиллагааны өнөөгийн байдал, цаашдын
зорилт зэрэг асуудлаар мэдээлэл өгч, санал солилцдог уламжлалтай. Элчин
сайд нарын VIII уулзалтыг 2016 оны 11 дүгээр сард Улаанбаатар хотноо зохион
байгуулав.
Монгол Улсаас Европын Холбоотой хийсэн худалдааны нийт эргэлт 2016
оны эцсийн байдлаар 1,02 тэрбум ам.долларт хүрснээс экспорт 646,3 сая
ам.доллар, импорт 373,3 сая ам.доллар байв. Европын Холбоотой хийсэн нийт
худалдаа Монгол Улсын гадаад худалдааны 8,1 хувьтай тэнцсэнээр БНХАУ (4
тэрбум 924,1 сая ам.доллар)-ын дараа орох худалдааны томоохон түнш болж
байна. Монгол Улсаас Европын Холбоонд экспортлож буй гол нэрийн бараанд
өлөн гэдэс, ноос ноолуур, сүлжмэл бүтээгдэхүүн, эсгий, хивс, үслэг эдлэл, арьс,
ширэн бүтээгдэхүүн, алт, үнэт металл, монгол гэр багтдаг. Харин Европын
Холбооноос машин, тоног төхөөрөмж, эмийн бүтээгдэхүүн, эмнэлэгийн тоног
төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл, гоо сайхны бүтээгдэхүүн, архи, дарс, шоколад, цай,
лаазалсан ногоо, жимс, самар зэрэг хүсний бүтээгдэхүүн голчлон импортлож
байна.
Монгол, Германы иж бүрэн түншлэлийн харилцаа, хамтын ажиллагааг
идэвхжүүлэх хүрээнд 2016 онд хоѐр орны ГХЯ-д хоорондын зөвлөлдөх уулзалт,
Батлах хамгаалах яамд хоорондын зөвлөлдөх уулзалтыг тус тус зохион
байгуулав. Хоѐр орны хооронд эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр
Засгийн газрын түвшинд хоѐр хамтарсан комисс үйл ажиллагаа явуулж байна.
Монгол, Германы Хөгжлийн бодлогын хамтын ажиллагааны ээлжит хэлэлцээ
2016 оны 11 дүгээр сард болов. Хэлэлцээний хүрээнд ХБНГУ-ын Засгийн
газаас нийт 53,85 сая еврогийн санхүүжилтийг Монгол Улсад олгохоор болсон
нь энэ хүрээнд айлын талаас өгч буй хамгийн өндөр амлалт болов.
Мөн “Ашигт малтмал, аж үйлдвэр, технологийн салбарт хамтран ажиллах
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ХБНГУ-ын Засгийн газар хоорондын
хэлэлцээр”-ийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, хяналт тавих үүрэг бүхий
Ажлын хэсгийн ээлжит 5 дугаар хуралдааныг 12 дугаар сард Берлин хотноо
зохион байгуулав.
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Монгол Улс, ХБНГУ-ын хооронд 2016 онд хийсэн худалдааны нийт
хэмжээ 163,6 сая ам.доллар байв. Үүнээс экспорт 43,3 сая ам.доллар, импорт
120,3 сая ам.доллар болов. Монгол Улсаас самнасан ноос ноолуур, арьс ширэн
бүтээгдэхүүн түлхүү гаргасан бол Германаас үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж,
хүнсний бүтээгдэхүүн, өргөн хэрэглээний бараа болон автомашин, түүний
сэлбэг хэрэгслийг оруулж ирсэн байна.
Гадаад хэргийн сайд Л.Пүрэвсүрэн 2016 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр
Парис хотноо ажлын айлчлал хийж, Франц Улсын Гадаад хэрэг, Олон улсын
хөгжлийн сайд Жан-Марк Эйротой уулзан хамтын ажиллагааг шинэ шатанд
гаргах, эдийн засаг, эрчим хүч, шинжлэх ухаан, соѐл, хөдөө аж ахуйн хамтын
ажиллагааны асуудлаар санал солилцож, АСЕМ-ын дээд түвшний уулзалтад
Францын талаас дээд түвшинд зочин оролцуулах талаар ярилцав.
Улсын Их Хурал дахь Монгол, Францын парламентын бүлгийн дарга
Л.Болд Францад, Францын Парламентын Сенатын танхим дахь Франц,
Монголын Парламентын бүлгийн дарга Франсуа Пие тэргүүтэй төлөөлөгчид
2016 онд харилцан айлчилсан.
Монгол, Францын худалдааны эргэлт 2016 онд 27,1 сая.ам.доллар,
үүнээс манай экспорт 7,6 сая ам.доллар, импорт 19,5 сая ам.доллар байв.
Монгол, Британийн харилцаа, хамтын ажиллагаа идэвхжиж байна. Улсын Их
Хурлын гишүүн, Монгол, Британийн Парламентын бүлгийн дарга Р.Амаржаргал
тэргүүтэй төлөөлөгчид 2016 оны 2 дугаар сард, Гадаад хэргийн сайд
Л.Пүрэвсүрэн 5 дугаар сард ИБУИНВУ-д тус тус айлчлав.
Улс төрийн гол механизм болох Монгол, Британийн Дугуй ширээний
ээлжит XII уулзалт 2016 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдөр Лондон хотноо зохион
байгуулагдаж, хоѐр тал улс төрийн харилцаа, олон улсын хамтын нийгэмлэгийн
хүрээн дэх хамтын ажиллагаа, батлан хамгаалах, эдийн засаг, хөрөнгө
оруулалт, боловсрол, соѐл, байгаль орчин зэрэг өргөн хүрээний асуудлаар
санал солилцов.
Худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хүрээнд Британийн
Гадаад худалдааны яам, Монгол Улсын Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам,
“Minex Eurasia” форумтай хамтран уул уурхайн салбарын эрх зүй, хөрөнгө
оруулалтын орчин, Засгийн газрын бодлого, зорилт, стратегийн орд газруудад
хэрэгжүүлэх төслүүдэд хөрөнгө оруулах боломжийг танилцуулах зорилгоор
“Mining Mongolia 2016” хуралдааныг Лондон хотноо зохион байгуулав. Мөн олон
улсын олборлох салбарын мэргэжилтнүүд чуулдаг “Mines and Money 2016” бага
хуралд манай төлөөлөгчид оролцож, Монгол Улсын Уул уурхай, хүнд
үйлдвэрийн яам, Британийн Гадаад худалдааны яам хооронд олборлох салбарт
хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх зорилго бүхий хамтын ажиллагааны Харилцан
ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурав. Монгол Улсын өрсөлдөх чадварыг
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нэмэгдүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг татах чиглэлээр “Лондон бизнес форум”,
“Монгол Улстай бизнес эрхлэх нь” зэрэг арга хэмжээг Монгол, Британийн
Худалдааны танхимтай хамтран зохион байгуулав.
Хоѐр орны худалдааны нийт эргэлт 2016 оны эцсийн байдлаар 395,9 сая
ам. доллар байснаас экспорт 369,2 сая ам. доллар, импорт 26,7 сая ам. доллар
байв. Нийт экспортын 93,4 хувийг боловсруулаагүй буюу хагас боловсруулсан
алт эзэлж байгаа нь манай улсын нийт алтны экспортын 75 хувьтай тэнцэж
байна. Харин импортын 28 хувь нь автомашин байна.
Монгол Улсыг гадаадад сурталчлах, монгол соѐл, ѐс заншлыг брэнд
болгох ажлын хүрээнд 2016 оны 11 дүгээр сарын 15-18-ны өдрүүдэд Их
Британийн “GREAT Britain” төслийн захирал Конрад Бөрд Улаанбаатар хотноо
ажиллаж, өөрийн улсын туршлагыг хуваалцсан нь энэ чиглэлээр хоѐр тал
цаашид хамтран ажиллах суурийг тавив.
Британийн Засгийн газрын сургалтын тэтгэлэг буюу Чевнингийн тэтгэлэгт
манай улсаас хамрагдаж буй оюутны тоо жилээс жилд нэмэгдэж байна. 20162017 оны хөтөлбөрт нийт 15 оюутан шалгаран Британийн их сургуулиудад
суралцаж байна.
Италийн Сенатын Ерөнхийлөгч П.Грассо 2016 оны 4 дүгээр сарын 20-23ны өдрүүдэд Монгол Улсад албан ѐсны айлчлал хийсэн нь хоѐр улсын хооронд
хэрэгжсэн улс төрийн ач холбогдол бүхий дээд хэмжээний айлчлал хийв.
Монгол, Италийн Засгийн газар хоорондын холимог комисс, Монгол, Италийн
парламентын бүлэг зэрэг хууль тогтоох, гүйцэтгэх засаглалын хамтын
ажиллагааны механизмын хүрээнд харилцан айлчлал хэрэгжүүлж, харилцаа,
хамтын ажиллагааг Итали Улстай амжилттай үргэлжлүүлж ирэв. Батлан
хамгаалахын салбарт хамтран ажиллах тухай хоѐр улсын Засгийн газар
хоорондын хэлэлцээрт 2015 онд гарын үсэг зурав. Мөн манай талаас Батлан
хамгаалахын сайд Ц.Цолмон, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд
бөгөөд Монгол, Италийн Засгийн газар хоорондын холимог комиссын монголын
хэсгийн дарга П.Сэргэлэн Итали Улсад, Италийн Сенатын танхим болон
Төлөөлөгчдийн танхимын гишүүд Монгол Улсад тус тус айлчилж, ажил хэргийн
уулзалтууд хийв. Эдгээр айлчлалаар Монгол, Италийн хууль тогтоох дээд
байгууллагын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, харилцан ашигтай хамтын
ажиллагааг өрнүүлэх боломжит салбаруудын харилцааг эхлүүлэх талаар
холбогдох албаны хүмүүстэй албан уулзалт хийсэн нь худалдаа, эдийн засгийн
харилцааг шинэ агуулгаар баяжуулахад дэмжлэг үзүүлэхүйц ач холбогдолтой
байв.
Мөн Италийн Лигурия мужийн Жэнова хотын бизнесийн төлөөлөгчид
манай оронд 2016 оны 4 дүгээр улиралд айлчилж хүнс, хөдөө аж ахуй, тээвэр
ложистикийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг хувийн хэвшлийн байгууллагын
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төлөөлөгчид оролцсон Бизнес форумыг Улаанбаатар хотын Худалдааны
танхимтай хамтран зохион байгуулсан.
Манай Үндэсний дуу, бүжгийн эрдмийн чуулгын 50 хүний бүрэлдэхүүнтэй
уран бүтээлчдийн баг Италийн Генуя хотын “Карло Феличе” театрт 2016 оны 1
дүгээр сард айлчилж, цуврал 5 тоглолт зохион байгуулав.
Монгол, Италийн худалдааны нийт эргэлт 2016 оны байдлаар 65,5 сая
ам.доллар байснаас экспорт 33,5 сая ам.доллар, импорт 32 сая ам.доллар
байв. Монгол, Италийн худалдаанд боловсруулсан арьс шир, савхин эдлэл,
хүнсний бүтээгдэхүүн зонхилж байна.
Монгол, Австрийн Засгийн газар хоорондын Санхүүгийн хамтын
ажиллагааны хоѐр дахь шатны хэлэлцээрийг 2016 оны 6 дугаар сард
байгуулсныг Улсын Их Хурал 11 дүгээр сард соѐрхон батлав. Уг хэлэлцээрийн
хүрээнд Австри Улсын Засгийн газраас олгох 40 сая еврогийн нэн хөнгөлөлттэй
зээлээр төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх юм. Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны
Монгол, Австрийн Засгийн газар хоорондын комиссын ээлжит 6 дугаар
хуралдаан 2016 оны 5 дугаар сард Вена хотноо болов. Хоѐр орны эдийн
засгийн хамтын ажиллагаанд түлхэц өгөх олон чухал саналыг энэхүү
хуралдаанаар хэлэлцэж, протоколд тусгасан ба “Эрдэс баялгийн салбарт
хамтран ажиллах тухай Монгол, Австрийн Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр”ийг үзэглэв.
Австрийн Гадаад хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга М.Линхарт
2016 оны 11 дүгээр сард манай оронд айлчлав. Тэрээр Гадаад харилцааны
сайд Ц.Мөнх-Оргилд бараалхаж, Улсын Их Хурлын гишүүн Д.Цогтбаатар,
Сангийн дэд сайд Х.Булгантуяа, ГХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга
Д.Даваасүрэн нартай уулзан, хоѐр талын харилцаа, хамтын ажиллагааны тухай
санал солилцов.
Бельги
Улстай “Баруун бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төвийг
сайжруулах төсөл”-ийг хэрэгжүүлэх асуудлаар хамтран ажиллав. Талууд 2014
оны 6 дугаар сард байгуулсан Санхүүгийн хэлэлцээрийн дагуу төслийн
санхүүжилтийн 59,45 хувийг Бельгийн Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлээр,
41,55 хувийг манай тал хариуцна. Манай Эрүүл мэндийн яам энэхүү төслийн
хүрээнд оношлогооны төвд нийлүүлэх тоног төхөөрөмжийн жагсаалтыг төсөл
хэрэгжүүлэгч “FSE” компанитай тохирох ажлын хэсгийг байгуулан ажиллаж
байна.
Монгол, Нидерландын ГХЯ хоорондын II зөвлөлдөх уулзалтыг 2016 оны
5 дугаар сард Улаанбаатар хотноо зохион байгуулав. Зөвлөлдөх уулзалтаар
хоѐр орны худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг хоѐр улсын
хуримтлуулсан туршлага, нөөц боломжид тулгуурлан хөдөө аж ахуйн чиглэлд
идэвхжүүлэх саналыг манай талаас тавьсан. Энэ хүрээнд Нидерландын
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Үйлдвэр эрхлэгчдийг дэмжих “RVO” агентлагийн хөтөлбөрт хамрагдаж,
Нидерландын Засгийн газраас олгодог санхүүгийн арга хэрэгслүүдийг ашиглан
сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, ногоон хүлэмжийн технологийг Монголд
нэвтрүүлж, эхний ээлжинд дотоодын хэрэгцээгээ бүрэн хангах талаар ярилцав.
Цаашлаад Нидерландын хөрөнгө оруулалтыг мах, махан бүтээгдэхүүн, малын
дайвар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд түлхүү ашиглан, урд хөрш рүү экспортлож
буй махыг Европын стандартын дагуу боловсруулан, эрүүл ахуйн шаардлагыг
хангасан олон нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, зорилтот зах зээлээ
Европын Холбооны гишүүн орнууд, хөрш орнууд болон Ази, Номхон далайн
орнуудын органик хүнс хэрэглэгчдэд хандуулах боломж, эрх зүйн орчны талаар
танилцуулж, санал солилцсон.
Люксембургийн Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар хэрэгжсэн Зүрх
судасны телемедицин төсөл, Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн төсөл, Банк,
санхүүгийн салбарын чадавхийг сайжруулах төсөл энэ онд дуусгавар болж
буйтай холбогдуулан Люксембургийн Ерөнхий сайд Ксавье Беттел эдгээр
төслийн явц, үр дүнтэй Улаанбаатарт болсон АСЕМ-ын Дээд түвшний XI
уулзалтад оролцох үеэрээ танилцсан. Хоѐр талын харилцааны чухал
бүрэлдэхүүн хэсэг болох эдгээр төслийг люксембургийн тал цаашид
үргэлжлүүлэн санхүүжүүлэх зарчмын шийдвэр гаргаад байна.
Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Турк Улстай иж бүрэн түншлэлийн
харилцааг амжилттай хөгжүүлж байна.
Туркийн Үндэсний Их хурлын дарга Ш.Чичекийн 2014 онд, Гадаад хэргийн
сайд М.Чавушолугийн 2015 онд тус тус Монгол Улсад хийсэн албан ѐсны
айлчлал хоѐр улсын харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд чухал ач
холбогдолтой байв. Мөн Туркийн Үндэсний Их хурал дахь Турк, Монголын
Парламентын найрамдлын бүлгийн дарга, Үндэсний Их Хурлын гишүүн Мехмет
Эрдоан хоѐр улсын хууль тогтоох байгууллагын хамтын ажиллагааг
өргөжүүлэхэд чиглэсэн ажлын айчлалыг 2016 оны 10 дугаар сард Монгол Улсад
хийв.
Хөгжлийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Турк
Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрт 2016 оны 4 дүгээр сард талууд
гарын үсэг зурсан. Хэлэлцээр 5 жилийн хугацаанд үргэлжилнэ.
Хоѐр улсын худалдааны нийт эргэлт 2016 оны байдлаар 25,2 сая
ам.доллар байснаас экспорт 1,5 сая ам.доллар, импорт 23,7 сая ам.доллар
байв.
Монгол, Польшийн Гадаад хэргийн сайд нарын 2016 оны 3 дугаар сард
болсон уулзалтын үеэр польшийн тал Улаанбаатар хотноо Элчин сайдын яамаа
сэргээн нээхээр шийдвэрлэсэн тухайгаа албан ѐсоор мэдэгдэв. Монгол Улсын
Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Польш Улсын Засгийн газар хооронд 50 сая
34

еврогийн экспортын зээлийн болон Нийгмийн хамгааллын салбарт хамтран
ажиллах тухай хэлэлцээрийг эцэслэн тохиролцох чиглэлээр хоѐр тал ажиллаж
байна.
Монгол, Польшийн худалдааны эргэлт 2016 онд 41,3 сая ам.доллар
байснаас манай экспорт 299,6 мянган ам. доллар, импорт 41 сая ам.доллар
байв.
Унгар Улсын Ерөнхий сайд Виктор Орбаны Монгол Улсад 2016 оны 1
дүгээр сард хийсэн албан ѐсны айлчлалын үеэр “Санхүүгийн хамтын
ажиллагааны ерөнхий хөтөлбөрийн тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр”ийг байгуулж, Унгар Улсын Засгийн газрын 25 сая ам.долларын хөнгөлттэй
зээлээр Биокомбинатын Төрийн өмчит үйлдвэрийн газарт иж бүрэн шинэчлэл
хийхээр тохиров. Хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд Хүнс, хөдөө аж ахуй,
хөнгөн үйлдвэрийн сайд П.Сэргэлэн тус улсад 10 дугаар сард айлчилж,
“Биокомбинат” ТӨҮГ-ыг иж бүрэн шинэчлэх ажлыг эрчимжүүлэх, Засгийн газар
хоорондын ажлын хэсгийг байгуулан ажиллахаар ярилцав. Тохирсон ѐсоор
манай талын ажлын хэсэг байгуулагдаад байна.
Монгол, Болгарын Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан-техникийн
хамтын ажиллагааны Монгол, Болгарын Засгийн газар хоорондын комиссын
ээлжит VI хуралдаан 2016 оны 4 дүгээр сард Софи хотноо болов. Хуралдаанаар
талууд өмнөх хуралдааны шийдвэрийн биелэлтийг дүгнэн хэлэлцэж, хоѐр
талын худалдаа, эдийн засаг, соѐл, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын
ажиллагааны өнөөгийн байдал, хамтын ажиллагааг цаашид өргөжүүлэн
хөгжүүлэх талаар хэлэлцэв. Мөн талууд хоѐр улсын хооронд байгуулсан Олон
улсын гэрээ хэлэлцээрийг данслах тухай хэлэлцээр, Соѐл, боловсрол, шинжлэх
ухааны салбарт 2017-2021 онд хамтран ажиллах хөтөлбөрт тус тус гарын үсэг
зурав. Болгар Улсын хөдөө аж ахуйн шинжлэх ухааны чиглэлээр дээд
боловсрол олгох тэтгэлэгт хөтөлбөрт 2016 оны хичээлийн жилд 4 монгол
оюутан хамрагдаж, Пловдивийн Хөдөө аж ахуйн Их сургуульд суралцаж байна.
Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Чех Улсын Засгийн газар
хооронд байгуулах Агаарын харилцааны тухай хэлэлцээрийн төслийг чехийн
талтай эцэслэн тохиролцов.
Монгол, Чехийн бизнес форумыг 2016 оны 9 дүгээр сард Улаанбаатар,
Дархан хотод тус тус зохион байгуулав. Форумд Чехийн Гадаад хэргийн дэд
сайд М.Сташек тэргүүтэй уул уурхай, барилга, инженерчлэл, банк, даатгал,
тээвэр, халаалт, хөргөлтийн систем, хүнд үйлдвэрлэлийн машин механизм
зэрэг салбарын 20 орчим төлөөлөгч, монголын талаас 40 орчим төлөөлөгч
оролцов. Мөн энэ үеэр Монголын Үндэсний худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимын
Дархан дахь салбар танхим Чехийн Оломоуц мужийн Худалдааны танхим
хооронд хамтын ажиллагааны санамж бичиг, Монголын “Соѐмбо даатгал”
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компани Чехийн “Исат Плзень” компанитай хамтран ажиллах санамж бичиг
байгуулав.
2016 оны байдлаар Монгол, Чехийн худалдааны эргэлт 8,37 сая
ам.доллар байснаас Чехэд 199,9 мянган ам.долларын бараа, бүтээгдэхүүн
экспортлож, 8,172 сая ам.долларын бараа, бүтээгдэхүүн импортоор авсан
байна.
Словак Улстай Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын
Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Словак Улсын Засгийн газар хоорондын
хэлэлцээр байгуулахаар ажиллаж байна.
Монгол, Швейцарын ГХЯ хоорондын IV зөвлөлдөх уулзалтыг
Улаанбаатар хотноо зохион байгуулав. Тус зөвлөлдөх уулзалтаар хоѐр талын
харилцаа, хамтын ажиллагааны өнөөгийн болон хэтийн төлөв байдал, хөгжлийн
хамтын ажиллагаа, эдийн засаг, худалдаа, хөрөнгө оруулалт, батлан хамгаалах,
боловсрол, соѐлын салбарын хамтын ажиллагаа, бүс нутгийн тулгамдсан
асуудлаар өргөн хүрээнд ярилцаж, санал солилцов.
Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Серби Улс хооронд дипломат харилцаа
тогтоосны 60 жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэв. Ойг тэмдэглэх хүрээнд Гадаад
харилцааны сайд Ц.Мөнх-Оргил Элчин сайд Милан Бачевичийг хүлээн авч
уулзан, хоѐр орны харилцаа, хамтын ажиллагааны талаар санал солилцов.
Румын Улстай Боловсрол, шинжлэх ухааны яам хооронд боловсрол,
соѐл, шинжлэх ухааны салбарт хамтран ажиллах тухай хоѐр орны Боловсрол,
соѐл, шинжлэх ухаан, спортын яамд хоорондын хөтөлбөрт Бухарест хотноо
гарын үсэг зурснаар хоѐр тал бакалаврын түвшинд 2, магистрын түвшинд 2
оюутан харилцан сургах боломжтой болов.
Гадаад харилцааны сайд Ц.Мөнх-Оргил НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 71
дүгээр чуулганы үеэр Азербайжаны Гадаад хэргийн сайд Эльмар
Маммадьяров, Македонийн Гадаад хэргийн сайд Н.Попоскитой тус тус уулзаж,
хоѐр талын харилцаа, хамтын ажиллагааны талаар санал солилцсоноос гадна
Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын Олон улсын судалгааны төвийг байгуулах
тухай хэлэлцээрт нэгдэхийг хүссэн болно.
Норвеги, Швед, Дани Улсад УИХ-ын гишүүн Л.Мөнхбаатар 2016 оны 10
дугаар сард ажлын айлчлал хийх үеэрээ Норвегийн Парламентын гишүүдтэй
уулзалт хийж, Норвеги, Монголын Найрамдлын нийгэмлэгээс зохион байгуулсан
бизнес уулзалтад оролцов.
Литва Улстай Дипломат болон албан паспорт эзэмшигчдийг визийн
шаардлагаас харилцан чөлөөлөх тухай болон Эдийн засгийн хамтын
ажиллагааны тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр байгуулах чиглэлээр
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ажиллав. Монгол, Гүржийн улс төрийн анхдугаар зөвлөлдөх уулзалтыг 2017
онд зохион байгуулах, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг эхлүүлэх, хоѐр орны
Худалдааны танхим хооронд хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгуулах
асуудлаар гүржийн талтай санал солилцов.
Монгол Улсын Европын бусад оронтой хөгжүүлж буй харилцаа, хамтын
ажиллагаа хэвийн явагдаж ирэв.
2.4 Монгол ба Америк, Ойрхи Дорнод, Африкийн орнууд
Монгол-АНУ
Монгол Улс АНУ-тай гуравдагч хөршийн бодлогын хүрээнд Иж бүрэн
түншлэлийн харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлж байна.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж НҮБ-ын Ерөнхий Ассемблейн
71 дүгээр чуулганд оролцох үеэрээ 2016 оны 9 дүгээр сарын 23-нд АНУ-ын
Филадельфи хотод айлчилж, Филадельфи хотын дарга Жеймс Кенни,
Пенсильвани мужийн Амбан захирагч Том Вулф нартай уулзаж, Пенсильванийн
Их сургуульд “Mongolia- Oasis of Democracy: The Path from Closed to Open
Society” сэдвээр лекц уншив. Мөн үеэр Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж
Филадельфийн симфони найрал хөгжмийн чуулгад зочилж, удирдлагуудтай нь
уулзахдаа тус чуулгын 2017 онд Монголд хийх аялан тоглолтын талаар
ярилцав. Энэхүү айлчлал нь Монгол Улсын төрийн тэргүүний түвшинд
Филадельфи хотод хийсэн анхны айлчлал байсан бөгөөд хоѐр улс, түүний
дотор Пенсильвани мужтай харилцаа, хамтын ажиллагааг соѐл, боловсролын
салбарт хөгжүүлэхэд ач холбогдолтой боллоо.
АНУ-ын Төрийн нарийн бичгийн дарга Жон Кэрри Монгол Улсад 2016 оны
6 дугаар сарын 5-нд албан ѐсны айлчлал хийв. Тэрбээр Гадаад хэргийн сайд
Л.Пүрэвсүрэнтэй албан ѐсны хэлэлцээ хийж, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид
бараалхав. Ж.Кэрригийн энэхүү айлчлал нь хоѐр орны харилцааны улс төр,
эдийн засгийн ач холбогдлыг тодотгох, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, дээд,
өндөр түвшний айлчлалын давтамжийг хадгалах, иргэд хоорондын харилцан
зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх яриа хэлэлцээг эхлүүлэх зэрэгт ач холбогдолтой
болов. Манай тал Монголын ардчилал, тулгарч буй сорилт, гадаад бодлого,
ялангуяа гуравдагч хөршийн бодлогод эзлэх АНУ-ын байр суурь, бүс нутаг, олон
улсын харилцааны сонирхсон асуудлаар Монгол Улсын байр суурийг ойлгуулан
таниулж, санал солилцсон нь чухал болов.
Гадаад харилцааны сайд Ц.Мөнх-Оргил НҮБ-ын ЕА-н чуулганы үеэр АНУын Төрийн департаментын Улс төрийн бодлого хариуцсан ТНБД-ын орлогч
Т.Шэннон, Зүүн Ази, Номхон далайн асуудал эрхэлсэн Туслах нарийн бичгийн
дарга Д.Рассэл нартай тус тус уулзаж, хоѐр талын харилцааны асуудлаар санал
солилцов. Мөн АНУ-ын Төрийн департаментын Зүүн Ази, Номхон далайн
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асуудал эрхэлсэн Туслах ТБНД-ын Тэргүүн орлогч С.Торнтон 2016 оны 10
дугаар сарын 10-14-нд Монголд айлчилж, Гадаад харилцааны сайд Ц.МөнхОргил, ТНБД Д.Даваасүрэн болон Сангийн сайд, УИХ дахь Монгол, Америкийн
бүлгийн дарга, гишүүдтэй тус бүр уулзаж ярилцав.
ГХЯ, АНУ-ын Төрийн департамент хоорондын 11 дүгээр улс төрийн
зөвлөлдөх уулзалт 2016 оны 12 дугаар сарын 1-нд Вашингтон хотноо болов.
Энэ удаагийн зөвлөлдөх уулзалтаар хоѐр талын харилцаа, хамтын
ажиллагааны өнөөгийн байдалд дүгнэлт өгч, улс төр, олон талт, батлан
хамгаалах, эдийн засаг, хөрөнгө оруулалт, хүмүүнлэг зэрэг 10 орчим салбар,
чиглэлийн хамтын ажиллагааны асуудал, эдгээр салбарт цаашид хэрэгжүүлэх
ажлын талаар санал солилцсон нь хоѐр талын харилцааг өргөжүүлэн
бэхжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой болов.
АНУ-ын Конгрессын Төлөөлөгчдийн Танхимын Ардчиллын Түншлэлийн
Хөтөлбөрийн дарга, Конгрессын гишүүн Питр Роскам, орлогч дарга Д.Прайс,
Конгресс дахь Монголын бүлгийн дарга Ж.МакДермотт тэргүүтэй Конгрессын
төлөөлөгчид 2016 оны 5 дугаар сарын 28-29-нд Монголд айлчлав. АНУ-ын
Конгрессын Нээлттэй дэлхийн манлайлал, Ардчиллын түншлэлийн хөтөлбөр,
Бүгд найрамдахчуудын Олон улсын хүрээлэн зэрэг байгууллагын шугамаар
УИХ-ын гишүүд АНУ-д туршлага судлав.
Монгол, Америкийн БХЯ-д хоорондын ээлжит зөвлөлдөх уулзалт 2016
оны 9 дүгээр сарын 14-16-нд Улаанбаатар хотноо болов. АНУ-ын Номхон
далайн командлалын дарга адмирал Б.Харис 2016 оны 5 дугаар сарын 22-23-нд
Монголд, ЗХЖШ-ын Дэд дарга хошууч генерал П.Сүхбат 2016 оны 11 дүгээр
сарын 6-19-нд АНУ-д айлчлав.
Монгол, АНУ-ын худалдааны эргэлт 2016 оны байдлаар 149,6 сая
ам.долларт хүрсэн бөгөөд үүнээс 10,4 сая ам.долларын бараа бүтээгдэхүүн
экспортлож, 139,2 сая ам.долларын бараа импортлосон байна. Нийт экспортын
34 хувийг гянт болдын хүдэр, баяжмал, нийт импортын 15 хувийг агаарын
тээврийн хэрэгсэл эзэлж байна.
АНУ-ын МСК-ын Удирдах зөвлөл 2016 оны 12 дугаар сарын 13-нд
хуралдаж, Монгол Улсыг Хоѐр дахь компакт гэрээ байгуулах боломжтой улсаар
дахин шалгаруулсан нь хоѐр талын эдийн засаг, хөгжлийн хамтын ажиллагааны
гол үйл явдал болов. Талууд компакт гэрээ байгуулах асуудлаар үргэлжлүүлэн
ажиллаж байна.
Манай талаас АНУ-тай байгуулсан Ил тод байдлын тухай гэрээг
хэрэгжүүлж эхлэхтэй холбоотой дотоодын хууль эрх зүйн зохицуулалтыг хийж
дууссаныг айлын талд Улс төрийн зөвлөлдөх уулзалтын үеэр албан ѐсоор
мэдэгдэв. Энэхүү гэрээ хэрэгжиж эхлэх нь хоѐр талын эдийн засгийн хамтын
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ажиллагааг өргөжүүлэхийн сацуу гадаадын, ялангуяа америкийн хөрөнгө
оруулалтыг татахад чухал ач холбогдолтой юм.
2016 онд Америкийн Энх тайвны корпус Монголд үйл ажиллагаа явуулж
эхэлсний 25 жилийн ой тохиож, энэ хүрээнд Энх тайвны корпусын дарга
К.Хэсслер-Раделет 2016 оны 8 дугаар сарын 12-17-нд Монголд айлчлав.
АНУ-ын ТНБД Ж.Кэрригийн 2016 оны 6 дугаар сард Монголд хийсэн
айлчлалын үеэр зарлагдсан 2,5 сая ам.долларын өртөг бүхий “LEAD Mongolia”
төсөл 9 дүгээр сард хэрэгжиж эхлэв.
Монгол-Канад
Монгол, Канадын хоѐр талын харилцааг “өргөн хүрээтэй түншлэл”-ээс “иж
бүрэн түншлэл”-ийн түвшинд хүргэх зорилт тавин ажиллаж байна.
Монгол Улсын Их Хурлын дарга М.Энхболдын урилгаар Канадын
Парламентын Нийтийн танхимын дарга Жиофф Рэган тэргүүтэй төлөөлөгчид
2016 оны 9 дүгээр сарын 7-10-нд Монгол Улсад албан ѐсны айлчлал хийв. Эл
айлчлалын үеэр байгуулсан “Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан
хамгаалах тухай Монгол, Канадын засгийн газар хоорондын хэлэлцээр”, “УИХын Тамгын газар, Канад Улсын Парламентын Нийтийн Танхимын Тамгын газар
хоорондын харилцан ойлголцлын Санамж бичиг”, “Хөгжлийн тусламжийн тухай
Монгол Улсын Засгийн газар, Канад Улсын Засгийн газар хоорондын харилцан
ойлголцлын Санамж бичиг” зэрэг баримт бичгүүд нь хоѐр орны түншлэлийн
түвшинг ахиулахад чухал түлхэц болов.
Монгол, Канадын эдийн засгийн хамтын ажиллагаанд уул, уурхайн
салбарын харилцаа давамгайлан хөгжиж ирсэн бөгөөд Канадын уул уурхайн
компаниуд Монгол Улсад ашигт малтмалын хайгуулын болон олборлолтын үйл
ажиллагаа эрхэлж, энэ салбарт оруулж буй хөрөнгө оруулалтаараа тэргүүлж
байна.
Монгол, Канадын худалдааны эргэлт 2016 оны байдлаар 22,8 сая
ам.долларт хүрсэн бөгөөд үүнээс 3,7 сая ам.долларын бараа бүтээгдэхүүн
экспортлож, 19,1 сая ам.долларын бараа импортлосон байна.
Канадын Засгийн газар 2016-2020 онд албан ѐсны хөгжлийн тусламж үзүүлэх 25
орны жагсаалтад Монгол Улсыг хамруулсан. Энэхүү 4 жилд хугацаанд нийт 55,4
сая канад долларын өртөг бүхий хөгжлийн хамтын ажиллагааны тусламж
үзүүлэхээр айлын тал шийдвэрлээд байгаа бөгөөд эдгээр төсөл нь сонгуульд
эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжих, уул уурхайн олборлох салбарын болон
байгалийн баялгийн менежментийг сайжруулах, нийтийн албаны ил тод
байдлыг дэмжих, сарлагийн ноос болон ноолууран бүтээгдэхүүний зах зээлд
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өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, баялгийн болон хүнсний аюулгүй байдлыг
сайжруулах зэрэг чиглэлээр хэрэгжиж байна.
Монгол-Латин Америкийн орнууд
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж 2016 оны 9 дүгээр сарын 15-18ны өдрүүдэд Бүгд Найрамдах Куба Улсын Төрийн зөвлөл, Сайд нарын
зөвлөлийн дарга Раул Кастрогийн урилгаар тус улсад албан ѐсны айлчлал
хийв. Энэхүү айлчлал нь хоѐр орны уламжлалт, найрсаг харилцаа, хамтын
ажиллагааг өргөжүүлэх, шинэ шатанд гаргахад чухал ач холбогдолтой байв.
Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж Гаванагийн их сургуулийн Сан Херонимогийн
сургуульд “Монгол-Кубын харилцааны шинэ үе” сэдэвт лекц уншиж, Генетикийн
инженерчлэл, биотехнологийн төвд зочилон хамтран ажиллах санал тавьж, тус
төвийн 3 мэргэжилтнийг Монголд урьж, хамтын ажиллагаа эхлүүлэхээр болов.
Мөн МУИС, Гаванагийн их сургуулийн хооронд хамтын ажиллагааны Санамж
бичигт гарын үсэг зурав.
Айлчлалын үеэр Гадаад харилцааны сайд Ц.Мөнх-Оргил Кубын Гадаад
хэргийн сайдын үүрэг гүйцэтгэгч, Тэргүүн дэд сайд Марселино Медина
Гонзалестай уулзаж хоѐр орны харилцааг бэхжүүлэх, хамтын ажиллагааг
өргөжүүлэх, НҮБ болон олон улсын бусад байгууллагын хүрээнд хамтран
ажиллах асуудлаар ярилцав.
БОНХАЖЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга Ц.Цэнгэл 5 дугаар сарын 36-ны өдрүүдэд БНКУ-д ажлын айлчлал хийв. Тэрбээр Кубын төрийн яамд,
Төрийн өмчит аялал жуулчлалын томоохон компаниудтай уулзаж, дэлхийн 59
орны 5000 гаруй төлөөлөгчид оролцсон “FitCuba-2016” XXXVI Аялал
жуулчлалын үзэсгэлэн яармагт оролцов. Мөн МҮХАҮТ-ийн Ерөнхийлөгч
Б.Лхагважав тэргүүтэй Монголын бизнесийн төлөөлөгчид 10 дугаар сарын 31ээс 11 дүгээр сарын 4-ний өдрүүдэд Гаванагийн 2016 оны олон улсын
худалдааны үзэсгэлэн яармагийн “FIHAV XXXIV” арга хэмжээнд оролцов.
Монгол Улс, Холбооны Бүгд Найрамдах Бразил Улсын харилцаа,
хамтын ажиллагааг улс төр, эдийн засаг, уул уурхай, хөдөө аж ахуй, аялал
жуулчлалын салбарт хөгжүүлэх чиглэлээр ажиллав. МҮХАҮТ-ын дарга
М.Оюунчимэг, Бразилийн Сан Пауло хотын Худалдааны танхимын гүйцэтгэх
захирал Роберту Тикоулат нар 2016 оны 8 дугаар сарын 1-нд МҮХАҮТ, Сан
Пауло хотын Худалдааны танхим хооронд хамтран ажиллах Санамж бичигт
гарын үсэг зурав.
Монгол, Бразилийн анхдугаар танилцах бизнес уулзалтыг 2016 оны 9
дүгээр сарын 19-23-нд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулав. Бразилийн
бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөл Монголын 30 гаруй компанитай бизнесийн
хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, Бразилийн мах, махан бүтээгдэхүүн
боловсруулах, төмснөөс этанол, хог хаягдлаас био-түлш гаргаж авах зэрэг
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технологийг Монголд нэвтрүүлэх асуудлаар санал солилцож, цаашид хамтран
ажиллахаар тохиролцов.
Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Чили Улсад хавсран суух Элчин сайд
Ч.Сосормаа тус улсын Ерөнхийлөгч Мишель Бачелетэд 2016 оны 6 дугаар
сарын 15-нд ИЖБ-ээ өргөн барьж, тус улсын зарим яамны албан тушаалтантай
уулзаж, хамтын ажиллагааны асуудлаар санал солилцов. Энэ үеэр “Эрдэнэс
Монгол” ХХК, Чилийн зэсийн комисс “КОЧИЛКО” хооронд хамтран ажиллах
тухай Санамж бичгийн төслийг албажуулж, ТАЗ, Чилийн Төрийн албаны комисс
хооронд хамтран ажиллах тухай Санамж бичгийн төслийг албажуулахаар
ярилцав.
Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Чили Улс болон Монгол Улс, Бүгд
Найрамдах Аргентин Улс хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 45 жилийн ойг
тохиолдуулан дээд, өндөр түвшинд захидал солилцов.
Элчин сайд Ч.Сосормаа Бүгд Найрамдах Аргентин Улсын Ерөнхийлөгч
Маурисио Макрид 2016 оны 8 дугаар сарын 29-нд ИЖБ өргөн барив. Энэ үеэр
Парламент болон яамдын албаны хүмүүстэй уулзалт хийв. Аргентины Засгийн
газар Өмнөд-Өмнөдийн хамтын ажиллагааны хүрээнд Монгол Улстай
харилцаагаа хөгжүүлэх үүднээс тус улсын Хөдөө аж ахуйн технологийн
хүрээлэнгийн хоѐр мэргэжилтнийг Монголд томилолтоор ажиллуулах
боломжтойг мэдэгдэв.
Монгол, Колумбийн ГХЯ-д хоорондын ээлжит зөвлөлдөх уулзалтыг
видео хэлбэрээр 2016 оны 3 дугаар сарын 3-нд зохион байгуулав. Талууд хоѐр
улсын харилцаа, хамтын ажиллагааг зөвхөн улс төрийн салбарт бус боломжит
бүхий л салбарт, тэр дундаа батлан хамгаалах, уул уурхай, хөдөө аж ахуй,
аялал жуулчлалын салбарыг өргөжүүлэн хөгжүүлэх хүсэл, эрмэлзэлтэй байдгаа
илэрхийлэв.
Монгол Улсаас Сент Кристофер ба Невисийн Холбооны Улстай
дипломат харилцаа тогтоох тухай Хамтарсан албан мэдээнд 2016 оны 4 дүгээр
сарын 12-нд, Монгол Улсаас Бахамын Хамтын Нөхөрлөлийн Улстай
дипломат харилцаа тогтоох тухай Хамтарсан албан мэдээнд 2016 оны 7 дугаар
сарын 8-ны өдөр тус тус гарын үсэг зурсан бөгөөд цаашид Монгол Улсаас Белиз
Улс, Бүгд Найрамдах Барбадос Улс, Бүгд Найрамдах Тринидад ба Тобаго
Улстай дипломат харилцаа тогтоохоор ажиллаж байна.
Монгол-Ойрхи Дорнодын орнууд
Монгол Улс Ойрхи Дорнодын орнуудтай найрсаг сайн харилцаатай, олон
талт хамтын ажиллагааны хүрээнд хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд Булангийн
орнуудтай эдийн засаг, хөрөнгө оруулалтын салбарт идэвхтэй хамтран
ажиллахад анхааран ажиллаж байна.
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Арабын Нэгдсэн Эмират Улс 2016 онд Монгол Улсад байнгын Элчин
сайдын яамаа нээсэн нь Булангийн орнуудаас Кувейтийн дараа ЭСЯ-аа
Улаанбаатарт байгуулсан хоѐр дахь улс болов.
2016 онд Монгол Улсын Их Хурлын дарга М.Энхболд Арабын Нэгдсэн
Эмират Улс, Саудын Арабын Вант Улс, Кувейт Улсад, Гадаад хэргийн сайд
Л.Пүрэвсүрэн Кувейт Улс, Арабын Нэгдсэн Эмират Улс, Бахрейны Вант Улсад
тус тус айлчилсан нь Булангийн орнуудтай харилцаа, хамтын ажиллагааг
идэвжүүлэн хөгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой байв.
Эрүүл мэндийн сайд А.Цогцэцэг 2016 онд Катар улсын Доха хотноо
зохион байгуулагдсан Эрүүл мэндийн инновацийн асуудлаарх дэлхийн дээд
түвшний уулзалтад оролцож, энэ үеэр Катарын “Боловсрол, шинжлэх ухаан,
нийгмийн хөгжлийн сан”-гийн тэргүүн, хатагтай Шейха Моза Аль-Миснед,
Катарын Гадаад хэргийн төрийн сайд Султан Бин Саад Аль-Мураихи, Нийтийн
эрүүл мэндийн сайд хатагтай Ханан Аль-Кувари нартай уулзаж хамтын
ажиллагааны асуудлаар санал солилцов.
Катар Улсын Олимпийн хорооны дарга Шейх Жоаан Бин Хамад Аль-Тани,
АНЭУ-ын Ерөнхийлөгчийн зөвлөх Шейх Султан Бин Халифа Аль-Нахъяан зэрэг
өндөр албаны хүмүүс Монгол Улсад хувийн айлчлалаар зочлов. Монголын
Үндэсний Аудитын газар, Кувейтийн Төрийн Аудитын газар хоорондын хамтын
ажиллагааны дагуу Үндэсний Аудитын газрын мэргэжилтнүүд Кувейт Улсад
“Аудитын үйл ажиллагаа”, “Газрын тосны аудит” сэдвээр мэргэжил дээшлүүлэх
сургалтад хамрагдав.
Египетийн Хөгжлийн төлөөх түншлэлийн Агентлаг (хуучнаар Египетийн
сан)-ийн шугамаар 2016 онд дипломат, цагдаа, хил хамгаалах, тусгай
хамгаалалт, гэмт хэрэгтэй тэмцэх зэрэг сэдвээр зохион байгуулсан 6 сургалтад
манай улсаас 46 мэргэжилтэн хамрагдав.
Гадаад харилцааны сайд Ц.Мөнх-Оргил НҮБ-ын ЕА-н чуулганы үеэр
Израилийн Гадаад хэргийн дэд сайд Ц.Хотовелитэй уулзаж, хоѐр талын
харилцааны асуудлаар санал солилцов.
Монгол-Африкийн орнууд
Монгол Улс НҮБ-ын гишүүн бүх улстай дипломат харилцаа тогтоох
зорилтын хүрээнд Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Жибүти Улсын хооронд
дипломат харилцаа тогтоох тухай Хамтарсан албан мэдээнд 2016 оны 1 дүгээр
сарын 20-ны өдөр Эль Кувейт хотноо гарын үсэг зурав. Цаашид Бүгд Найрамдах
Ботсвана Улс, Свазиландын Хаант Улстай дипломат харилцаа тогтоохоор
ажиллаж байна.
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Өмнөд Африкийн Бүгд Найрамдах Улсаас Монгол Улсад суух Элчин сайд
хатагтай Долана Мсиманг 2016 оны 4 дүгээр сарын 18-нд Монгол Улсын
Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдоржид, Монгол Улсаас ӨАБНУ-д суух Элчин сайд
Ч.Баярмөнх 2016 оны 10 дугаар сарын 4-нд ӨАБНУ-ын Ерөнхийлөгч Жакоб
Зумад тус тус ИЖБ-гээ барив.
Африк тивийн улсуудтай хоѐр талын харилцаа, хамтын ажиллагаа
хөгжүүлэхээс гадна тус тивийн далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудыг
Улаанбаатарт төвтэй Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын Олон улсын
судалгааны төв байгуулах тухай хэлэлцээрт нэгдэхийг уриалан, хамтран
ажиллаж байна. Африк тивд 15 далайд гарцгүй улс байдаг бөгөөд Монгол
Улсын Гадаад харилцааны сайд Ц.Мөнх-Оргил Нигер Улс, Этиоп Улсын Гадаад
хэргийн сайд нартай тус тус НҮБ-ийн чуулганы үеэр 2016 оны 9 дүгээр сард
Нью-Иорк хотноо уулзаж, дээрх хэлэлцээрт нэгдэхийг уриалсан.
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Бүлэг 3. Монгол Улс олон улсын хамтын нийгэмлэг
3.1 Монгол Улс ба НҮБ, олон улсын бусад байгууллага
Дэлхий дахинаа тулгарч буй сорилт бэрхшээлүүд нэмэгдэж байна. Эдийн
засаг, санхүү, эрчим хүч, хүнс, халдварт өвчин, уур амьсгалын өөрчлөлт зэрэг
олон сорилтын гадна үлдэх улс орон гэж үгүй болжээ. Иймээс улс орнуудын
харилцан хамаарал улам бүр гүнзгийрч, аюулгүй байдал, нийгэм, эдийн засгийн
хөгжлийн шинэ орчин бүрэлдэж байгаа өнөөгийн нөхцөлд Монгол Улсаас олон
улсын хамтын нийгэмлэгийн хүрээнд явуулах бодлого, олон талт дипломат үйл
ажиллагааны ач холбогдол улам бүр нэмэгдэж, чухал болж байна.
Монгол Улсын аюулгүй байдал, үндэсний язгуур эрх ашгийг олон улсын
эрх зүйн хүрээнд улс төр-дипломатын аргаар ханган хамгаалах нь гадаад
бодлогын тэргүүлэх зорилт мөн. Түүнийг хэрэгжүүлэх, дэлхий нийтийн
тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд өөрийн улсын хувь нэмрээ оруулах,
байр сууриа бэхжүүлэх, дуу хоолойгоо сонсгож байхад олон улсын
байгууллагууд, ялангуяа, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага чухал үүрэгтэй.
НҮБ болон олон улсын хамтын нийгэмлэг дэх манай улсын оролцоо нь
олон улсын энх тайван, аюулгүй байдлыг хангах, энхийг сахиулах, зэвсэг хураах
асуудлаас эхлээд ардчилал, боловсрол, эмэгтэйчүүдийн аж байдал,
хоршооллыг дэмжих, далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын онцгой хэрэгцээ
шаардлагыг хангах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, НҮБ-ын
хөтөлбөр, сангуудын үйл хэрэгт хувь нэмрээ оруулах зэрэг өргөн хүрээг хамарч
байна.
Монгол Улс-НҮБ
Монгол Улс 1961 оны 10 дугаар сарын 27-нд НҮБ-ын бүрэн эрхт
гишүүнээр элссэн бөгөөд 2016 онд 55 жилийн ой тохиов. Олон улсын энх
тайван, аюулгүй байдлыг хангах, дэлхийн улс орнуудын хөгжлийн хамтын
ажиллагааг хөгжүүлэхэд голлох үүрэг бүхий НҮБ-ын бүрэн эрхт гишүүнээр
Монгол Улс элссэн нь улсын тусгаар тогтнол, аюулгүй байдлаа хангаж, олон
улсын нэр хүнд, байр сууриа бэхжүүлэхийн зэрэгцээ, НҮБ-ын үйл ажиллагаанд
идэвхтэй оролцох, хувь нэмрээ оруулах, тусламж дэмжлэг авах өргөн
боломжийг нээж өгсөн юм.
Өнгөрсөн хугацаанд манай улс НҮБ, түүний системийн байгууллагуудын
үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож, олон улсын хамтын нийгэмлэгээс
дэвшүүлж буй зорилго, зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах,
өөрийн улсын аюулгүй байдлыг хангах, олон улсын тавцанд байр сууриа
бэхжүүлэх, улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг урагшлуулах, ардчилал,
хүний эрхийг хангах зэрэг зорилтыг чухалчилж ирэв.
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Монгол Улс НҮБ-д элссэний 55 жилийн ойг тэмдэглэх хүрээнд Монгол Улс
Нэгдсэн Үндэстний байгууллагад гишүүнээр элссэний 55 жилийн ой, НҮБ-ын
Өдөр тэмдэглэх арга хэмжээг 2016 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр зохион
байгуулсан нь өнгөрсөн хугацаанд өрнүүлсэн Монгол, НҮБ-ын хамтын
ажиллагааны үр дүнг олон нийтэд сурталчлах, цаашдын зорилтоо тодотгоход
чухал байв.
Ойн хүрээнд түүнчлэн Монгол Улсын Их Сургуулийн Олон улсын
харилцаа, нийтийн удирдлагын сургуультай хамтран үндэсний их, дээд
сургуулиудын оюутан, залуусын дунд Мини НҮБ (жишиг НҮБ) арга хэмжээг 11
дүгээр сарын 19-ний өдөр, “Улаанбаатар Загвар Үндэстний Байгууллага” Төрийн
бус байгууллагтай хамтран нийслэлийн Ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн
ахлах ангийн сурагчдын дунд “Model UN” жишиг бага хурлыг 10 дугаар сарын
22-24-ний өдрүүдэд тус тус зохион байгуулсан нь НҮБ-д манай улс элссэний ач
холбогдлыг олон нийтэд таниулах, хүүхэд залуус, оюутан сурагчдад НҮБ-ын үйл
ажиллагаа, манай улсын оролцооны талаар таниулахад ач холбогдолтой болов.
НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн чуулган
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж 2016 оны 9 дүгээр сарын 19-25ны өдрүүдэд Нью-Йорк хотноо ажиллаж, НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 71 дүгээр
чуулганы Ерөнхий санал шүүмжлэл болон чуулганы үеэр болсон дээд, өндөр
түвшний арга хэмжээнд оролцож, олон улсын харилцааны тулгамдсан
асуудлаар Монгол Улсын байр суурийг илэрхийлсэн нь олон улсын хамтын
нийгэмлэг дэх манай улсын идэвхтэй оролцоог хангах улс төрийн ач
холбогдолтой байв.
Ерөнхийлөгч түүнчлэн НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Бан Ги
Мүнтэй уулзаж, олон улс, бүс нутгийн аюулгүй байдал, Тогтвортой хөгжлийн
2030 хөтөлбөрийн хэрэгжилт, Монгол-НҮБ-ын харилцаа, НҮБ-ын энхийг
сахиулах үйл ажиллагаанд манай улсаас оруулж буй хувь нэмэр зэрэг
асуудлаар ярилцав.
НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бигийн дарга Бан Ги Мүн-ий санаачилгаар 2016
оны 9 дүгээр сарын 21-ний өдөр болсон “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай
Парисын хэлэлцээр”-ийг хүчин төгөлдөр болгохыг уриалсан Өндөр түвшний
арга хэмжээнд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж тэргүүтэй төлөөлөгчид
оролцож, Монгол Улс Парисын хэлэлцээрийг соѐрхон баталсан батламж бичгээ
гардуулав. “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай Парисын хэлэлцээр”-т Монгол
Улс нэгдэн орж батламж бичгээ НҮБ-д гардуулсан нь тогтвортой хөгжлийг
хангах үндэсний зорилтоо хэрэгжүүлэхэд төдийгүй хэлэлцээрийг хүчин төгөлдөр
болгохыг зорьсон олон улсын хамтын нийгэмлэгийн хүч чармайлтад тодорхой
хувь нэмрээ оруулсан хэрэг байлаа.
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НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 71 дүгээр чуулганы үйл ажиллагаа,
хэлэлцэж буй 160 гаруй багц асуудлаар батлах тогтоол шийдвэрийн
хэлэлцүүлэгт манай төлөөлөгчид идэвхтэй оролцохыг зорьж, манай улсын
хувьд тэргүүлэх ач холбогдолтой асуудал, чиглэлээр байр сууриа илэрхийлэх,
тогтоол санаачлах, хамтран зохиогчоор орох, гишүүн орнуудын байр суурь
зөрүүтэй асуудлаарх санал хураалтад оролцохын зэрэгцээ өөрийн улсын
бодлого, үйл ажиллагааг сурталчлан танилцуулах арга хэмжээг зохион
байгуулан ажиллав. Тухайлбал, хүний эрх, ардчилал, тогтвортой хөгжил,
нийгмийн хөгжил зэрэг 20 гаруй асуудлаар Засгийн газрын байр суурийг
илэрхийлэн танилцуулж, “Монгол Улсын олон улсын аюулгүй байдал, цөмийн
зэвсэггүй статус” (A/Res/71/43), “Бүх нийтийн бичиг үсгийн боловсрол”
(A/Res/71/166), “Ардчиллын боловсрол” (A/Res/71/8) зэрэг асуудлаар Ерөнхий
Ассамблейн тогтоол санаачлан батлуулсан нь олон улсын хамтын нийгэмлэгийн
хүч чармайлтад бодитой хувь нэмэр оруулж, идэвхтэй ажиллах, байр сууриа
бэхжүүлэхэд чухал байв.
Гадаад харилцааны сайд Ц.Мөнх-Оргил НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 71
дүгээр чуулганы Ерөнхий санал шүүмжлэлийн үеэр болсон Хөгжих эрхийн
асуудлаарх Тунхаглалын 30 жилийн ойд зориулсан Ерөнхий Ассамблейн өндөр
түвшний хуралдаан, Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын сайд нарын уулзалт,
Хөгжиж буй орнуудын 77-гийн бүлгийн сайд нарын уулзалт, Ардчилсан
орнуудын хамтын нийгэмлэгийн Удирдах зөвлөлийн сайд нарын уулзалтад
оролцож байр сууриа илэрхийлэхийн зэрэгцээ зарим уулзалтыг даргалж
ажилласан нь Засгийн газраас тавьж буй тэргүүлэх зорилтоо танилцуулах,
хамтын ажиллагааны чиглэлээр тодорхой санал дэвшүүлэх, олон талт хамтын
ажиллагаанд өөрийн улсын идэвхтэй оролцоог хангах ач холбогдолтой болов.
НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 53 дугаар чуулганаар (1998 он) “Монгол
Улсын олон улсын аюулгүй байдал, цөмийн зэвсэггүй статус”-ын тухай 53/77/D
тоот тогтоолыг манай улс анх батлуулж, Цөмийн зэвсгээс ангид байх тухай
Монгол Улсын хуулийг 2000 оны 2 дугаар сард УИХ баталсан. Манай улсын
цөмийн зэвсэггүй статусыг хүлээн зөвшөөрч, түүнийг цаашид бэхжүүлэхэд
чиглэсэн тогтоолыг НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн чуулганаас баталж ирсэн.
НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 71 дүгээр чуулганаар “Монгол Улсын олон улсын
аюулгүй байдал, цөмийн зэвсэггүй статусын тухай” тогтоолыг (A/Res/71/43)
санал хураалтгүйгээр батлав. Хоѐр жил тутам уг тогтоолыг Ерөнхий
Ассамблейн чуулганаар батлуулах нь манай улсын олон улсын аюулгүй байдал,
цөмийн зэвсэггүй статусыг баталгаажуулахад чиглэсэн чухал алхам болж буй
юм.
Цөмийн зэвсэггүй статусыг дэмжсэн заалт олон талт хамтын
ажиллагааны баримт бичгүүд болон хоѐр талын хамтарсан мэдэгдлүүдэд
тогтмол тусгалаа олж ирэв. Өнгөрсөн 2016 оны тухайд, дээр дурьдсан НҮБ-ын
Ерөнхий Ассамблейн тогтоолоос гадна, Эвсэлд үл нэгдэх хөдөлгөөний (ЭYНХ)
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дээд түвшний 17 дугаар уулзалтын төгсгөлийн баримт бичигт манай улсын
цөмийн зэвсэггүй статусыг сайшаасан заалт туссан.
Зэвсэг хураах, цөмийн эрчим хүчийг энхийн зорилгоор ашиглах
Монгол Улс үй олноор хөнөөх зэвсгийг хураах, түүнийг үл дэлгэрүүлэх
чиглэлээрх олон улсын хүч чармалтыг тууштай дэмжиж, “Цөмийн зэвсгийг үл
дэлгэрүүлэх гэрээ”, “Цөмийн туршилтыг бүрэн хориглох гэрээ”, “Химийн зэвсгийг
хориглох конвенци”, “Бактериологийн болон хорт нянгийн зэвсэг боловсруулах,
үйлдвэрлэх, нөөцлөхийг хориглож устгах тухай конвенци”, “Онц хүнд гэмтэл
учруулах, үл ялгаварлан хөнөөх чанартайд тооцож болох зарим төрлийн ердийн
зэвсгийг хязгаарлах буюу хориглох тухай конвенци”-д нэгдэн орсон.
Монгол Улс цөмийн эрчим хүчийг энхийн зорилгоор, түүний дотор хүн
амын эрүүл мэнд, хүнс хөдөө аж ахуй, мал эмнэлэг, байгаль орчны салбарт
ашиглах чиглэлээр Олон улсын атомын энергийн агентлаг(ОУАЭА)-тай хамтын
ажиллагаагаа өргөжүүлж ирэв.
Монгол Улс ОУАЭА-ийн Ази, Номхонд далайн бүсийн хамтын
ажиллагааны хэлэлцээрийн үндэсний төлөөлөгчдийн 38 дугаар уулзалтыг 5
дугаар сарын 16-20-нд хүлээн авч зохион байгуулав. Уулзалтад ОУАЭА-ийн
Ерөнхий захирлын орлогч бөгөөд Техникийн хамтын ажиллагааны газрын дарга
Дажу Ян, Ази, Номхон далайн хэлтсийн захирал Нажат Мохтар нар оролцсон ба
манай улсад хэрэгжсэн төслүүдтэй танилцаж, цаашдын хамтын ажиллагааны
талаар санал солилцсон нь чухал ач холбогдолтой байв. Манай улс уг
хэлэлцээрт 1992 онд нэгдэн орсоноос хойш бүс хоорондын 6 төсөл, бүсийн 124
төсөлд амжилттай оролцож ирсэн болно.
“Монгол Улсын Засгийн газар, ОУАЭА-ийн хооронд дунд хугацаанд
хэрэгжүүлэх (2016-2021 оны үе шат) техникийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөр”ийн 2016-2017 оны мөчлөгт манай улс 958,2 мянган евроны төсөвтэй 4 төслөөс
гадна 2 төслийг төвөөс гадуурх санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн. Өмнөх жилүүдэд
эхлүүлсэн төсөлтэй нийлээд эдүүгээ нийт 16 төсөл хэрэгжиж байна. Эдгээрээс
МОН6014 төслийн хүрээнд манай улс анх удаа хоѐрдогч стандартын
дозиметрийн лабораторитой болсон ба улмаар цацрагийн хамгаалалтын
зорилгоор ашиглаж байгаа хяналтын бүх багажийг Агентлагийн стандартын
дагуу шалгаж баталгаажуулах бүрэн боломжтой болсон.
НҮБ-ын шинэчлэл
НҮБ болон гишүүн орнуудын анхаарлын төвд байгаа асуудлын нэг нь
НҮБ-ын өөрчлөлт, шинэчлэлийн асуудал юм. НҮБ-ын өөрчлөлт, шинэчлэлийн
цөм нь Аюулгүйн Зөвлөлийг өргөтгөх явдал мөн. НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн
шинэчлэлийн үйл явцыг эрчимжүүлэх үүднээс Засгийн газар хоорондын
хэлэлцээг 2009 оны хоѐрдугаар сард эхлүүлсэн.
47

Монгол Улс НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийг тэгш, шударга үндсэн дээр
өргөтгөх, чингэхдээ байнгын болон байнгын бус гишүүдийн тоог нэмэгдүүлж,
хөгжиж буй болон хөгжингүй орнуудын төлөөллийг зохих ѐсоор хангах, үйл
ажиллагааг нь илүү нээлттэй, ил тод болгох, ажлын арга барилыг нь ардчилах,
вето тавих эрхийг хянан үзэх, хязгаарлах, яваандаа халах ѐстой гэсэн зарчмын
байр суурийг баримталдаг. Шинэчлэлийн дүнд Аюулгүйн Зөвлөлийн шийдвэр нь
үр дүнтэй, НҮБ-ын гишүүн орнуудын өргөн төлөөллийг илэрхийлж чадахуйц
байх ѐстой гэж үздэг. Монгол Улс НҮБ-ын гишүүн орнуудын аль болох өргөн
дэмжлэг авч чадахуйц саналыг дэмждэг бөгөөд ХБНГУ, Энэтхэг, Япон Улсыг
Аюулгүйн Зөвлөлийн байнгын гишүүн болохыг дэмжсээр ирсэн. Үүний зэрэгцээ
Латин Америк болон Африкийн орнууд өргөтгөн шинэчилсэн Аюулгүйн Зөвлөлд
зохих төлөөлөлтэй байх ѐстой гэж үздэг.
Монгол Улс-Эвсэлд үл нэгдэх хөдөлгөөн
Манай улс хөгжиж байгаа орнуудтай найрсаг харилцаатай байж, нийтлэг
зорилтоо шийдвэрлэх үүднээс Эвсэлд үл нэгдэх хөдөлгөөн, “77”-гийн бүлэг,
далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын бүлгийн хүрээнд хамтран ажиллаж ирэв.
Эвсэлд үл нэгдэх хөдөлгөөн (ЭҮНХ) нь өөрийн гишүүн хөгжиж буй 120
улс орны ашиг сонирхлыг төлөөлж, хамгаалахад чиглэсэн улс төрийн хамтын
ажиллагааны гол механизм юм. ЭҮНХ хөгжиж байгаа орнуудын өмнө тулгарч
байгаа нийтлэг асуудлуудаар өөр хоорондоо болон Өрнөдийн орнуудтай
хамтарч ажиллах, гадаад бодлогын бие даасан байдлыг бататгах, олон улсын
байр суурийг нь бэхжүүлэхэд ач холбогдолтой юм.
Манай улс ЭҮНХ-ий зорилго, зарчмуудыг хүндэтгэн олон улсын
харилцаанд гүйцэтгэх үүрэг ролийг нь бэхжүүлэх талаар гишүүн бусад орноос
гаргаж буй хүч чармайлтыг дэмжиж, хамтран ажиллаж ирсэн. Нөгөөтэйгүүр,
гадаад бодлогын зорилтуудаа урагшлуулахад ЭҮНХ-ий зүгээс дэмжлэг
туслалцаа авч ирсэн. Венесуэл улсын Маргарита аралд 2016 оны 9 дүгээр сард
болсон ЭҮНХ-ий дээд түвшний 17 дугаар уулзалтад Монгол Улсын
Ерөнхийлөгчийн Тусгай элч төлөөлөгчийн хувиар Элчин сайд Р.Алтангэрэл
оролцож, төр, засгийн тэргүүн нарын хуралдаанд үг хэлэн ЭҮНХ-ий гүйцэтгэх
үүрэг, явуулж буй үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх асуудлаар Монгол Улсын байр
суурийг илэрхийлэв. Дээд түвшний уулзалтын төгсгөлийн баримт бичигт Монгол
Улсын цөмийн зэвсэггүй статус, Ардчилсан орнуудын хамтын нийгэмлэгийг
манай улс амжилттай даргалсан тухай, далайд гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын
асуудал, нийгмийн хөгжил зэрэг заалтуудыг тусган батлуулсан нь ач
холбогдолтой болов.
Энхийг сахиулах ажиллагаа
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НҮБ-ын энхийг сахиулах ажиллагаанд Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний бие
бүрэлдэхүүнийг илгээж, олон улсын энх тайван, аюулгүй байдлыг сахин
хамгаалах үйлсэд хувь нэмрээ оруулах нь манай улсын гадаад бодлогын
тэргүүлэх нэг чиглэл юм. Манай улс анх 1996 онд НҮБ-ын Энхийг сахиулах
ажиллагаанд оролцох хүсэл эрмэлзлээ илэрхийлж, 1999 онд “НҮБ-ын энхийг
сахиулах байнгын хүчний тогтолцоонд хувь нэмэр оруулах талаар Монгол
Улсын Засгийн газар, НҮБ-ын хооронд харилцан ойлголцлын тухай санамж
бичиг” байгуулсан. “Цэрэг, цагдаагийн албан хаагчийг НҮБ-ын энхийг сахиулах
болон олон улсын бусад ажиллагаанд оролцуулах тухай” Монгол Улсын хуулийг
2002 онд, түүнийг шинэчлэн найруулсан “Энхийг дэмжих ажиллагаанд оролцох
тухай” хуулийг УИХ-аас 2010 онд тус тус баталсан.
Монгол Улсын Засгийн газар НҮБ-тай байгуулсан “Харилцан ойлголцлын
санамж бичиг”-ийн дагуу олон улсын өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлж, 2002
оноос өнөөг хүртэл Монгол Улсын Зэвсэгт хүчнээс энхийг дэмжих ажиллагаанд
давхардсан тоогоор нийт 15000 гаруй цэргийн алба хаагч үүрэг гүйцэтгэсэн ба
одоогийн байдлаар Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний бие бүрэлдэхүүн НҮБ-ын
Энхийг сахиулах 6 ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэж байна.
Монгол Улсын Зэвсэгт хүчин дэлхийн улс орнуудын энх тайван, аюулгүй
байдлыг хангах үйл хэрэгт тууштай оролцож, НҮБ-д цэрэг хандивлагч орнуудын
дунд 2016 оны 9 дүгээр сарын үзүүлэлтээр 30 дугаарт жагсаж байв.
НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын орлогч, Энхийг сахиулах
ажиллагааны газрын дарга Эрве Ладсу 2015 оны 5 дугаар сард Монгол Улсад
айлчилж Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж, Ерөнхий сайд Ч.Сайханбилэг нартай тус
тус уулзаж цаашдын хамтын ажиллагааны талаар санал солилцсон.
Монгол Улсын энгийн иргэн, иргэний цагдаагийн байгууллагын алба
хаагчдыг тус ажиллагаанд бие дааж оролцуулах чиглэлээр 2016 оны 4 дүгээр
сард НҮБ-ын Цагдаагийн албаны Дэмжлэг ба үнэлгээний баг манай улсад
ажиллаж, айлчлалын хүрээнд 14 цагдаагийн албан хаагч шалгалтад тэнцэж
НҮБ-ын энхийг сахиулах ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэх боломжтой болсон.
Монгол Улсын Зэвсэгт хүчин НҮБ-ын Энхийг сахиулах ажиллагаанд
оролцох оролцоогоо бэхжүүлэн өргөжүүлэх бодлогыг баримталж байгаа ба
Монгол Улсын энгийн иргэн, иргэний цагдаагийн байгууллагын алба хаагчдыг
тус ажиллагаанд бие дааж оролцуулахад Зэвсэгт хүчний зүгээс дэмжих; тус
ажиллагаанд Инженерийн рот оролцуулах бэлтгэл хангах; Таван толгой дахь
Зэвсэгт хүчний энхийг дэмжих ажиллагааны сургалтын төвийг Бүсийн сургалтын
төв болгон өргөжүүлэх зэрэг болно.
Эдийн засаг, нийгэм, тогтвортой хөгжил
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НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 70 дугаар чуулганы А/70/L.1 тогтоолоор
баталсан “2030 он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн зорилтуудыг
үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэхэд онцгойлон анхаарч байна. Хөгжлийн
хөтөлбөр, тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг тодорхойлох яриа хэлэлцээнд
манай улс ядуурал, ажилгүйдэл, боловсрол, уур амьсгалын өөрчлөлт, газрын
доройтол, усны нөөц, байгаль орчны бохирдол, ногоон хөгжил, далайд гарцгүй
орнуудад тулгамдаж буй асуудлууд, технологи дамжуулалт зэрэг асуудалд
тэргүүлэх ач холбогдол өгч оролцов. Эдгээр асуудлаар манай улс хөгжиж буй
орнуудын 77-гийн бүлэг, Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын бүлгээс
баримтлах байр суурьт саналаа тусгаж ажиллав. Мөн далайд гарцгүй хөгжиж
буй орнуудын асуудлууд, хоршоолол, ТХЗ-уудын хэрэгжилтэд тавих хяналт,
мөрөөр авах арга хэмжээ зэрэг чиглэлээр өөрийн улсын байр сууриа
илэрхийлж, баримт бичгийн төсөлд холбогдох саналаа тусгуулж ирсэн.
Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудтай уялдуулж “Монгол Улсын Тогтвортой
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030” баримт бичгийг 2016 онд УИХ-аас батлаад
байна.
Уур амьсгалын ногоон сангийн Удирдах зөвлөлөөс 2016 оны 10 дугаар
сард Хас банкийг Үндэсний итгэмжлэгдсэн байгууллагаар батлав. Ийнхүү
Үндэсний итгэмжлэгдсэн байгууллагатай болсноор төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
нийт санхүүжилтийг харьцангүй бага хураамж, шимтгэлтэйгээр зарцуулах
боломжтой болсон. Одоогийн байдлаар хог хаягдлын менежментэд байгальд
ээлтэй технологи нэвтрүүлэх чиглэлээр төслийн санал боловсруулах, энэ
талаар цаашид хамтран ажиллахаар урьдчилан тохирч, зарим төслийн үзэл
баримтлал боловсруулах ажлыг хийж эхлээд байна. Түүнчлэн Уур амьсгалын
өөрчлөлтөд дасан зохицох “Монгол орны хөдөөгийн иргэдийн чадамж болон
эрсдэлийн менежментийг боловсронгуй болгох” төслийг тус сангаас
санхүүжүүлэхээр зөвшөөрөөд байгаа болно.
Монгол-ЮНЕСКО
Монгол Улс, НҮБ-ын Боловсрол, шинжлэх ухаан, соѐлын байгууллага
(ЮНЕСКО)-ын хамтын ажиллагаа улам өргөжиж, үр ашиг нэмэгдэв.
Монгол Улсын Засгийн газар ЮНЕСКО-той байгуулсан харилцан
ойлголцлын санамж бичгүүдийн хүрээнд үр ашигтай хамтран ажиллаж ирсэн.
Өмнөх Санамж бичгийн хугацаа 2015 оноор дуусгавар болсон тул БСШУЯ-ны
Төрийн нарийн бичгийн даргаар ахлуулсан ажлын хэсэг байгуулан, холбогдох
яам, газруудын саналыг тусган хоѐр талын хооронд 2016-2021 онд хөгжүүлэх
хамтын ажиллагааны хүрээг тогтоох Санамж бичгийн төслийг боловсруулж,
ЮНЕСКО-ийн Нарийн бичгийн дарга нарын газартай эцэслэн тохиров. Санамж
бичиг нь цаашид тус байгууллагатай хөгжүүлж буй хамтын ажиллагааг
өргөжүүлж, манай улсын хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд үр өгөөжийг нь
нэмэгдүүлэхэд тустай юм.
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Монгол Улсын төлөөлөгчид 2016 онд Швейцарын Женев хотноо болсон
ЮНЕСКО-ийн Боловсролын олон улсын товчооны Зөвлөлийн 65, 66 дугаар
чуулганууд, Туркийн Истанбул хотноо болсон ЮНЕСКО-ийн Дэлхийн өвийн
хорооны 40 дүгээр чуулган, Францын Парис хотноо болсон ЮНЕСКО-ийн
Соѐлын илэрхийллийн олон төрөл зүйлийг хөхиүлэн дэмжих болон хамгаалах
тухай Засгийн газар хоорондын хорооны 10 дугаар хуралдаан, Парист болсон
ЮНЕСКО-ийн Мэдээлэл, харилцааны хөгжлийн олон улсын хөтөлбөрийн
Засгийн газар хоорондын зөвлөлийн 30 дугаар хуралдаан, Этиоп улсын Аддис
Абаба хотноо болсон ЮНЕСКО-ийн Соѐлын биет бус өвийг хамгаалах Засгийн
газар хоорондын хорооны 11 дүгээр хуралдаанд оролцсон нь тус
байгууллагатай өрнүүлж буй хамтын үйл ажиллагааг улам өргөжүүлж, түүнд
манай улсын оролцоог нэмэгдүүлэхэд тустай алхам байв.
ЮНЕСКО-гийн Соѐлын биет бус өвийг хамгаалах Зүүн Азийн бүсийн
уулзалт, Олон улсын ус зүйн хөтөлбөрийн Зүүн өмнөд Ази, Номхон далайн
бүсийн удирдах хорооны 24 дүгээр хурлыг Улаанбаатар хотноо өнгөрөгч 2016
онд тус тус зохион байгуулж, (4) ЮНЕСКО-гийн оролцооны хөтөлбөрийн
санхүүжилтээр 2014-2015 онд хэрэгжсэн 4 төслийн тайлан, 2016-2017 онд
хэрэгжүүлэх 7 төслийн саналыг ЮНЕСКО-д хүргүүлснээс 4-ийг нь батлуулсан
зэргийг онцлон дурдаж байна.
Монгол Улс ЮНЕСКО-ийн Соѐлын биет бус өвийн төлөөллийн болон
яаралтай хамгаалах жагсаалтад 13, Дэлхийн өвийн жагсаалтад 4, Хүн ба шим
мандал хөтөлбөрт 6, Дэлхийн дурсамж хөтөлбөрт 4 өвийг тус тус бүртгүүлээд
байгаа бөгөөд энэ жил “Мэргэд гарахын орон” нэр томъѐоны толь бичгийн
модон барыг Дэлхийн дурсамж хөтөлбөрийн Ази, Номхон далайн бүсийн
бүртгэлд бүртгүүлж, “Уул овоо тахих Монгол зан үйл”-ийг ЮНЕСКО-ийн Соѐлын
биет бус өвийн яаралтай хамгаалах өвд 2017 онд бүртгүүлэхээр нэр
дэвшүүлээд байна.
Олон улсын байгууллагын сонгууль
Монгол Улс НҮБ болон олон улсын бусад байгууллагын үйл ажиллагаанд
идэвхтэй оролцож, гишүүнээр нь сонгогдон ажиллаж байна. Манай улс одоогийн
байдлаар НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөл (2016-2018), Эмэгтэйчүүдийн аж
байдлын комисс (2015-2019), Хүн амын хөгжлийн комисс (2014-2018)-д тус тус
сонгогдон ажиллаж байна.
Өмнө нь Ерөнхий Ассамблейн 63 дугаар чуулганы дэд даргын алба
(2008-2009), Эдийн засаг, нийгмийн зөвлөл (1973-1975, 2010-2012), ЮНЕСКОгийн Гүйцэтгэх зөвлөл (1983-1987, 2007-2011), Нийгмийн хөгжлийн комисс
(1976-1987, 1995-1998, 2012-2016), Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын
Гүйцэтгэх зөвлөл (1981-1987, 1996-1999), Эмэгтэйчүүдийн аж байдлын комисс
(1999-2003, 2010-2014), Тогтвортой хөгжлийн комисс (2001-2004), Олон улсын
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худалдааны эрх зүйн комисст (2004-2010), Статистикийн комисс (2012-2015)-т
тус тус амжилттай сонгогдон ажилласан.
Түүнчлэн Монгол Улс Ерөнхий Ассамблейн 65 дугаар чуулганы эдийн
засаг, хөгжлийн асуудлаарх 2 дугаар хорооны даргаар сонгогдон ажилласан.
Чингэхдээ НҮБ-ын шинэчлэлийн асуудлыг урагшлуулах зорилтын хүрээнд
Ерөнхий Ассамлейн үйл ажиллагааг, тухайлбал Хоѐрдугаар хорооны ажлыг
эрчимжүүлэх чиглэлээр шийдвэр гаргуулах асуудлыг санаачлан сүүлийн 10-аад
жил гацаанд байсан асуудлыг гишүүн орнуудтай идэвхтэй яриа хэлэлцээ
хийсний дүнд нийтийн зөвшилцөлд хүргэж шийдвэрлүүлсэн. Үүнийг НҮБ-ын
өөрчлөлт, шинэчлэлийн асуудлыг урагшлуулахад чиглэсэн олон улсын хамтын
нийгэмлэгийн хүч чармайлтад Монгол Улс бодитой хувь нэмэр оруулсан гэж
Ерөнхий Ассамблейн 65 дугаар чуулганаас дүгнэсэн.
Монгол Улс-НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөл
Монгол Улс НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлийн гишүүнээр 2015 оны 10
дугаар сарын 28-нд НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейгаас сонгогдсон. Зөвлөлийн
гишүүнээр манай улс 2016-2018 онд 3 жилийн хугацаатай ажиллана.
Манай улс ХЭЗ-ийн гишүүнээр ажиллахдаа дараах чиглэлд тэргүүлэх ач
холбогдол өгч байгаа болно. Тухайлбал,
-

Жендэрийн тэгш байдлыг хангах;
Хүүхэд, эмэгтэйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах;
Хүний наймаатай тэмцэх;
Арьс өнгө, хүйсээр үл ялгаварлах үзэл санааг дэмжих;
Цаазаар авах ялыг халах;
Итгэл үнэмшилтэй байх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрх чөлөөг
хөхиүлэн дэмжих;
Эвлэлдэн нэгдэх эрх чөлөөг хөхиүлэн дэмжих зэрэг чиглэл багтана.

Манай улс НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлд нэрээ дэвшүүлэн сонгогдсон нь
олон улсын тавцанд нэр хүндээ бэхжүүлэх, НҮБ болон олон улсын бусад
байгууллагын үйл ажиллагаан дахь Монгол Улсын бодит оролцоог хангах, олон
талт хамт ажиллагааны хүрээнд бусад улс оронтой хамтран ажиллах, харилцан
дэмжлэг авах илүү өргөн боломжийг олгосон ач холбогдолтой. Мөн манай улс
НҮБ-ын ХЭЗ-д сонгогдон ажиллаж байгаа нь 2022 онд болох НҮБ-ын Аюулгүйн
Зөвлөлийн сонгуульд оролцох бэлтгэлийг хангах, туршлага хуримтлуулахад тус
дөхөм үзүүлнэ.
Монгол Улс ба НҮБ-ын Ази, Номхон далайн эдийн засаг, нийгмийн
комисс (АНДЭЗНК)
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Монгол Улс НҮБ-ын АНДЭЗНК-ын үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож,
бүс нутгийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, бүс нутгийн эдийн засгийн
интеграцид хамрагдах чиглэлд анхаарч ажиллаж байна.
НҮБ-ын АНДЭЗНК-ын Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга др.Ш.Ахтар 2016
оны 6 дугаар сард манай улсад айлчилж, АСЕМ-ын Сангийн сайд нарын
уулзалтад оролцсон нь Монгол Улс НҮБ-д элссэний 55 жилийн ойг
тохиолдуулан НҮБ-ын системийн байгууллагын тэргүүн манай улсад айлчилсан
ач холбогдолтой үйл явдал болов.
НҮБ-ын АНДЭЗНК-ын 72 дугаар чуулган Тайландын Бангкок хотноо 2016
оны 5 дугаар сард болж, ГХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга тэргүүтэй
төлөөлөгчид оролцов. Чуулганы үеэр манай төлөөлөгчид “Монгол Улсын
тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030” баримт бичгийн талаар
танилцуулан, Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын Олон улсын судалгааны
төвийн үйл ажиллагааны талаар мэдээлэл хийв. Мөн чуулганы үеэр Монгол
Улсын Засгийн газар “Далайд гарцгүй хөгжиж байгаа орнууд ба Бүс, зам
санаачилга: Тогтвортой хөгжилд хөтлөх коридор” сэдэвт арга хэмжээг
санаачлан зохион байгуулж, БНХАУ-ын “Бүс, зам” санаачилгаас далайд гарцгүй
хөгжиж буй эдийн засагтай орнууд хэрхэн өгөөж хүртэх талаар хэлэлцүүлэг
өрнүүлсэн нь ач холбогдолтой болов.
Москва хотноо 2016 оны 12 дугаар сард болсон НҮБ-ын АНДЭЗНК-ын
Тээврийн сайд нарын бага хуралд Зам, тээврийн хөгжлийн сайд Д.Ганбат
тэргүүтэй төлөөлөгчид оролцож, “Азийн автозамын сүлжээгээр авто тээвэрлэлт
гүйцэтгэх тухай Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын
хэлэлцээр”-т гарын үсэг зурав. Энэ нь “Монгол-Орос-Хятадын Эдийн засгийн
коридор хөтөлбөр”-ийн хүрээнд байгуулсан анхны хэлэлцээр болов.
“Тогтвортой хөгжил-2030” хөтөлбөрийг Ази, Номхон далайн бүсэд
хэрэгжүүлэх замын зураглалын төсөлд саналаа тусгуулав. Мөн БОАЖЯ-ны
саналын дагуу НҮБ-ын АНДЭЗНК, Европын эдийн засгийн комисс хамтран
“Монгол орны байгаль орчны үнэлгээний нарийвчилсан судалгаа”-г хийхээр
шийдвэрлэсэн нь манай улсын сүүлийн 30 жилийн байгаль орчны үнэлгээ хийж,
цаашдын төлөв байдлыг тодорхойлоход чухал ач холбогдолтой юм.
НҮБ-ын АНДЭЗНК-оос зохион байгуулсан Ази, Номхон далайн орнуудын
2016 оны эрчим хүчний тогтвортой хөгжлийн талаарх бодлогын хэлэлцүүлэг,
Олон улсын хөрөнгө оруулалтын хэлэлцээрүүд, тогтвортой хөгжлийн
асуудлаарх бүс нутгийн семинар, Залуучуудын бодлогын асуудлаарх семинар,
Ази, Номхон далайн Хил дамнасан цаасгүй худалдааг хөнгөвчлөх тухай
хэлэлцээрийн асуудлаарх семинар, Ази, Номхон далайн гадаадын шууд хөрөнгө
оруулалтын сүлжээний 6 дугаар хурал, АНДЭЗНК-ын Статистикийн хорооны 5
дугаар хуралдаан зэрэг хурал, арга хэмжээнд холбогдох яам, агентлагийн
төлөөллийг оролцуулав. Статистикийн хорооны 5 дугаар хуралдааны үеэр
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манай Үндэсний статистикийн хорооны Хүн ам, нийгмийн статистикийн газрын
дарга Д.Оюунчимэг тус комиссын Хүн амын статистикийг хөгжүүлэх стратеги
хэрэгжүүлэх удирдах багийн гишүүнээр сонгогдов.
АНДЭЗНК эрчим хүчний асуудалд ач холбогдол өгч, 2017 онд болох
комиссын 73 дугаар чуулганыг энэ сэдвийн хүрээнд зохион байгуулахаар
тогтсоны дагуу тус чуулганд оролцох бэлтгэлээ эртнээс хангах, бүс нутаг дахь
эрчим хүчний салбарын хөгжилд хувь нэмэр оруулах, түүнээс хүртэх өгөөжийг
нэмэгдүүлэх арга замыг эрэлхийлэх чиглэлд анхаарч ажиллаж байна.
Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын Олон улсын судалгааны төв
Нийтлэг бэрхшээлтэй далайд гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын хувьд
олон улсын түвшинд эрх ашиг, байр сууриа хамгаалах, улс орны хөгжлийн
бодлого боловсруулах, ДГХБО-ын талаарх Венийн үйл ажиллагааны
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд гол тулгуур болох хамтын ажиллагааны судалгааны
байгууллагатай байх нь чухал ач холбогдолтой тул Далайд гарцгүй хөгжиж
байгаа орнуудын Олон улсын судалгааны төв (ДГХБО-ын ОУСТ)-ийг
Улаанбаатарт үүсгэн байгуулах санаачилгыг Монгол Улсын Ерөнхийлөгч 2006
онд гаргасан.
Энэ асуудлаар НҮБ болон далайд гарцгүй бусад орны дэмжлэг авах
ажлыг идэвхтэй зохион байгуулсны дүнд ОУСТ-ийг үүсгэн байгуулах тухай
асуудлыг НҮБ-ын тогтоолуудад тусгасан. Улмаар НҮБ-ын Ерөнхий нарийн
бичгийн даргын 2009 онд Монгол Улсад хийсэн албан ѐсны айлчлалын үеэр тус
төвийн шавыг тавьсан. Тус төв нь Монгол Улсад байгуулах анхны олон улсын,
засгийн газар хоорондын байгууллага гэдгээрээ чухал ач холбогдолтой болно.
ДГХБО-ын ОУСТ-ийг Улаанбаатар хотноо үүсгэн байгуулах тухай Олон
талт хэлэлцээрийг 10 улс соѐрхон баталснаар тус төвийн үйл ажиллагаа бүрэн
хэмжээнд эхлэх учиртай. Энэ үйл явцыг түргэтгэхэд ГХЯ-наас онцгой анхааран
идэвхтэй ажиллаж ирсэн. 2014 оны 1 дүгээр сард ГХЯ болон НҮБ-ын Хөгжлийн
хөтөлбөр хамтран “ДГХБО-ын ОУСТ-ийн үйл ажиллагааг эхлүүлэх төсөл”-ийн
баримт бичигт гарын үсэг зурж, хэрэгжүүлж байна.
ДГХБО-ын ОУСТ-ийг үүсгэн байгуулах тухай Олон талт хэлэлцээрт
Армени, Лаос 2012 онд, Афганистан 2013 онд, Казахстан 2015 онд, Буркина
Фасо болон Парагвай 2016 онд тус тус нэгдсэн. Түүнчлэн дээрх олон талт
хэлэлцээрийг соѐрхон батлах асуудлаар Гадаад харилцааны сайд Балба болон
Бутан Улсад, Гадаад харилцааны Дэд сайд Замби Улсад, Төрийн нарийн
бичгийн дарга Тажикистан болон Кыргызстан Улсад тус тус айлчилсан. Үүний үр
дүнд Тажикистан, Киргиз Улс, Балба, Бутан Улс ойрын хугацаанд Олон талт
хэлэлцээрт нэгдэхээ албан ѐсоор мэдэгдээд байгаа болно. 2017 оны 1 дүгээр
сарын байдлаар ОУСТ-ийг үүсгэн байгуулах тухай Олон талт хэлэлцээрт 7 орон
нэгдээд байна.
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3.2 Монгол Улс ба Ази, Номхон далайн бүс нутгийн олон талт үйл
явц
“Зүүн хойд Азийн аюулгүй байдлын асуудлаарх Улаанбаатарын
яриа хэлэлцээ” санаачилга
Монгол Улс газарзүйн байрлалын хувьд Зүүн хойд Азид хамаардаг. Зүүн
хойд Азид өрнөж буй үйл явц нь манай улсын аюулгүй байдал, тогтвортой
хөгжилд шууд нөлөөлдөг тул энэ бүс нутагт оршиж буй улс орнуудтай харилцаа,
хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, ялангуяа бүс нутгийн олон талт үйл явц, яриа
хэлэлцээ, интеграцийн өрнөлд оновчтой оролцох нь манай улсын гадаад
бодлогын чухал зорилтын нэг болж ирсэн.
Зүүн хойд Азийн бүс нутаг нь улс төрийн хувьд зөрчилтэй боловч хэтдээ
эдийн засгийн интеграц хөгжих бүхий л нөхцөл, бололцоо, давуу талыг агуулсан
бүс нутаг юм. Тухайлбал, тус бүс нутгийн 6 улс газар зүйн хувьд бие биетэйгээ
ойр оршдогоос гадна ЗХА-д байгалийн арвин баялаг, шинжлэх ухаан,
технологийн ололтоор тэргүүлэх улс орнууд аль аль нь багтдагаараа онцлогтой.
Улмаар үүсээд байгаа сөргөлдөөнт нөхцөл байдлыг намжаах, бүс нутгийн
тогтвортой байдалд ахиц гаргах чиглэлээр ажиллах нь өөрийн улсын тогтвортой
хөгжих гадаад орчинг бүрдүүлэх Монгол Улсын гадаад бодлогын үндсэн
зорилтод бүрэн нийцэж байна.
Монгол Улс 1980-аад оноос ЗХА-ийн яриа хэлэлцээний механизмыг бий
болгох саналыг дэвшүүлж ирсэн. 2013 оны 3 дугаар сард Монгол Улсын
Ерөнхийлөгч “Хельсинкийн үйл явц”-ыг жишээлсэн Зүүн хойд Азийн аюулгүй
байдлын асуудлаарх Улаанбаатарын яриа хэлэлцээг (Ulaanbaatar Dialogue
Initiative on Northeast Asian Security) эхлүүлэх санаачлагыг дэвшүүлсэн. Энэхүү
санаачилгаар Солонгосын хойгийн зөрчил, мөргөлдөөнийг энхийн замаар
шийдвэрлэхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, зогсонги байгаа асуудлуудыг
шийдвэрлэх шинэ гарцыг нээхийг зорьж буй.
Монгол Улс Улаанбаатарын яриа хэлэлцээг хэрэгжүүлэхэд аль нэг улс,
нэг талын ашиг сонирхолыг давуу тавихгүй, оролцогч талуудын саналыг
хүндэтгэн, хэлэлцэх сэдэв, хамтран ажиллах арга зам, албан болон албан бус
уулзалтыг бүх шатанд хийж, бүс нутагт энх тайван, тогтвортой байдлыг хангах
урт хугацааны зорилт дэвшүүлэн яриа хэлцээг өргөн хүрээнд итгэлцлийн үндсэн
дээр явуулах, ЗХА-ийн улс орнуудтай уламжлалт сайн харилцаатай байдаг
давуу талаа ашиглан хоѐр болон 3 талт яриа хэлэлцээг олон талт уулзалттай
хамтад нь хэрэгжүүлэх чиглэлд чармайж ажиллана гэсэн зарчмыг баримталж
буй.
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Бүсийн хэмжээнд өрнөж буй бусад яриа хэлэлцээний механизмаас
“Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ” нь хэлэлцэх асуудлын хамрах хүрээ,
оролцогчдын төлөөллөөрөө онцлог.
“Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ” санаачилгын хүрээнд:






Монгол Улс ЗХА-ийн аюулгүй байдлын асуудлаарх олон улсын
эрдэм шинжилгээний Бага хурал (2014, 2015, 2016);
ЗХА-ийн хотуудын дарга нарын уулзалт (2014, 2015);
ЗХА–ийн эмэгтэй Парламентчдын чуулга уулзалт (2013);
Зүүн хойд Азийн орнуудын шинжээчдийн түвшний “Эрчим хүчний
хэлхээ холбоо” уулзалт (2015, 2016);
Залуучуудын уулзалтыг (2015) тус тус амжилттай зохион
байгуулсан.

Монгол Улс ба Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллага (ШХАБ)
ШХАБ-ын хүрээнд болж буй үйл явцыг анхааралтай ажиглаж, үйл
ажиллагаанд нь ажиглагч орны хувьд идэвхтэй оролцож ирэв. Монгол Улсын
Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж 2016 оны 6 дугаар сарын 23-24-ний өдрүүдэд
Ташкентад болсон ШХАБ-ын гишүүн орнуудын Төрийн тэргүүн нарын зөвлөлийн
ээлжит XVI хуралдаанд оролцож, ШХАБ-ын үйл ажиллагаанд цаашид
ажиглагчийн хувиар идэвхтэй оролцох, гишүүн болон ажиглагч орнуудтай хоѐр
болон олон талын хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэх талаарх Монгол Улсын
байр суурийг илэрхийлэв. Энэ уулзалтын хүрээнд Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын
төрийн тэргүүн нарын дээд түвшний уулзалтын механизмын гурав дахь уулзалт
зохион байгуулагдав.
ШХАБ-ын хүрээнд зохион байгуулагдаж буй бусад арга хэмжээнүүдэд
боломжийн хэрээр оролцохыг хичээж ажиллав. ШХАБ-ын улсуудын Засгийн
газрын тэргүүн, Хууль зүйн сайд, Эрчим хүчний сайд нарын (Эрчим хүчний клуб)
уулзалтуудад манай холбогдох түвшний хүмүүс оролцох боломжгүй болсон тул
Элчин сайд, ЭСЯ-ны төлөөллийг оролцуулав. Тус байгууллагын Үндэсний
аюулгүй байдлын зөвлөлийн НБД нарын уулзалтад зөвхөн гишүүн орнуудын
төлөөлөгчийг оролцуулах шийдвэр гарсан тул манайхаас оролцоогүй. ШХАБ-ын
Эдийн засгийн форум зэрэг тус байгуулагаас зардлыг дааж зохион байгуулсан
цөөнгүй арга хэмжээнд холбогдох байгууллагуудаас төлөөлөгч оролцууллаа.
Монгол Улс ба Ази, Номхон далайн эдийн засгийн хамтын
ажиллагаа (АПЕК) болон АСЕАН-ы Бүсийн чуулга (АРФ)
Монгол Улс Ази, Номхон далайн бүс нутгийн нутгийн аюулгүй, тогтвортой
байдал, хөгжил цэцэглэлийн төлөөх бүс нутгийн олон талт хүч чармайлтыг бүх
талаар дэмжиж, хувь нэмрээ оруулахыг эрмэлздэг. Энэ бүс нутагт байр сууриа
бататган бэхжүүлж, бүс нутгийн олон талт хамтын ажиллагааны бүтэц, үйл
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явцуудад оновчтой оролцох үүднээс Ази, Номхон далайн эдийн засгийн хамтын
ажиллагаа (АПЕК)-ийн гишүүн эдийн засаг болох, Зүүн Өмнөд Азийн бүс
нутгийн хамтын ажиллагааны нийгэмлэг (АСЕАН)-ы яриа хэлэлцээний түнш
болох зорилт тавин ажиллаж байна.
2016 оны 5 дугаар сарын 13-15-ны өдрүүдэд Перугийн Арекипа хотод
болсон АПЕК-ын Ахлах албан тушаалтнуудын уулзалтад Номхон далайн эдийн
засгийн зөвлөл (ПЕКК)-ийн гишүүний шугамаар манай улсаас Бразилд Улсад
суугаа Элчин сайд Ч.Сосормаа оролцож, АПЕК-ын Нарийн бичгийн дарга нарын
газрын Гүйцэтгэх захирал А.Боллард, Бодлогын хэлтсийн дарга Д.Хью зэрэг
албаны тушаалтантай уулзахдаа Монгол Улс АПЕК-т элсэх хүсэлтэй байгаагаа
дахин нотолж, санал зөвлөмжийг нь сонссон. Түүнчлэн 2016 оны 2 дугаар сарын
24-25-ны өдөр Перугийн Лима хотноо болсон Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод
байдлын санаачилга (ОҮИТБС)-ын олон улсын бага хурлын үеэр Уул уурхайн
сайд Р.Жигжид Перугийн Уул уурхай, эрчим хүчний сайдтай уулзаж АПЕК-ийг
даргалагч орны хувьд тус байгууллагад манай улсыг элсүүлэхэд дэмжлэг
үзүүлэхийг хүссэн.
Манай улс жил тутам болдог АРФ-ын Сайд нарын уулзалт, Ахлан албан
тушаалтнуудын уулзалт, Итгэлцлийг бэхжүүлэх арга хэмжээ, урьдчилан
сэргийлэх дипломат үйл ажиллагааны асуудлаарх чуулган хоорондын уулзалт,
бусад арга хэмжээнд идэвхтэй оролцож ирсэн. Тухайлбал Лаос Улсын Вьентьян
хотод 2016 оны 7 дугаар сарын 26-нд зохион байгуулагдах АСЕАН-ы бүсийн
чуулга (АРФ)-ын Гадаад хэргийн сайд нарын 23 дугаар уулзалтад элчин сайдын
түвшинд оролцож, Монгол Улс Ази, Номхон далайн бүс нутгийн олон талт
хамтын ажиллагааны бүтцүүд тухайлбал, Зүүн Азийн дээд хэмжээний уулзалтад
оролцох, АСЕАН-ы яриа хэлэлцээний түнш болох хүсэлтийг дахин илэрхийлсэн.
Монгол Улс ба Зүүн Ази, Латин Америкийн хамтын ажиллагааны
чуулга уулзалт (ФЕАЛАК)
Зүүн Ази, Латин Америкийн хамтын ажиллагааны чуулга уулзалт
(ФЕАЛАК)-ын Ахлах албан тушаалтны 18 дугаар уулзалт БНСУ-ын Сөүл хотноо
2016 оны 12 дугаар сарын 1-ний өдөр болж Элчин сайд Б.Ганболд оролцов.
Уулзалтаар 2017 оны 5 дугаар сард Бусан хотноо болох ФЕАЛАК-ийн Гадаад
хэргийн сайд нарын VIII дугаар уулзалт, ФЕАЛАК-ийн сан, үйл ажиллагааны
шинэ төлөвлөгөө зэрэг асуудлыг хэлэлцэв.
3.3 Европ, Евразийн олон талт хамтын ажиллагаа
Монгол Улс ба Ази-Европын уулзалт (АСЕМ)
Монгол Улс 2008 онд АСЕМ-ын гишүүн болсноос хойш АСЕМ-ын хүрээнд
зохион байгуулсан уулзалт, арга хэмжээнүүдэд тогтмол оролцож ирлээ. Энэ нь
манай улс бүс нутгийн олон талт хамтын ажиллагаан дахь оролцоогоо
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нэмэгдүүлэх, Ази, Европын Улс орнуудтай хөгжүүлж ирсэн хоѐр талын
харилцаагаа шинэ агуулгаар баяжуулах таатай боломж болдог.
Манай улс АСЕМ-ын үйл ажиллагааны тулгуур 3 чиглэл- улс төр, эдийн
засаг-санхүү, нийгэм-соѐлын хамтын ажиллагааны яриа хэлэлцээнд идэвхтэй
оролцож, олон улсын тавцан дахь байр сууриа бэхжүүлэх, өөрийн ашиг
сонирхолд нийцсэн асуудалд дэмжлэг авах, хамтын ажиллагаанаас хүртэх
бодит өгөөжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр идэвхтэй ажилладаг.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч тэргүүтэй төлөөлөгчид 2008, 2010, 2012, 2014
онд болсон АСЕМ-ын Дээд түвшний VII, VIII, IX, X уулзалтад оролцсон. Италийн
Милан хотноо 2014 оны 10 дугаар сард болсон дээд түвшний X уулзалтаас
Монгол Улс дээд түвшний XI уулзалтыг өөрийн орондоо зохион байгуулах эрх
авч, уулзалтыг “Уялдаа холбоотой байж ирээдүйн төлөө түншлэх нь” сэдвийн
дор 2016 оны 7 дугаар сарын 15-16-нд Улаанбаатар хотноо амжилттай зохион
байгуулав. Уулзалтад АСЕМ-ын түнш 51 орон Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд,
Гадаад хэргийн сайд болон тусгай элчийн түвшинд, мөн олон улсын 2
байгууллага оролцов. АСЕМ-ын дээд түвшний энэ уулзалт нь АСЕМ-ын 20
жилийн ойтой давхцсан нь нэг онцлог байлаа.
АСЕМ-ын дээд түвшний уулзалтын дагалдах уулзалтууд болох АСЕМ-ын
Парламентын түншлэлийн IX уулзалтыг 2016 оны 4 дүгээр сард, Ахлах албан
тушаалтнуудын уулзалтыг 5, 7 дугаар сард, Сангийн сайд нарын XII уулзалт,
Хүнсний аюулгүй байдлын зөвлөлдөх уулзалтыг 6 дугаар сард, Ард түмний
чуулган, Загвар чуулган, Редакторуудын дугуй ширээний VIII уулзалт,
Бизнесийн XV чуулга уулзалтыг 7 дугаар сард тус тус амжилттай зохион
байгуулав.
АСЕМ-ын
Дээд
түвшний
XI
уулзалтаас
“Даргын
мэдэгдэл”,
“Улаанбаатарын Тунхаглал” гэсэн баримт бичгүүд батлагдсан нь улс төрийн
яриа хэлэлцээ, эдийн засаг, нийгэм-соѐлын салбарын хамтын ажиллагааны
санал санаачлагууд, тэдгээрийн бодит үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, уялдаа
холбоог илүү өргөн хүрээнд бэхжүүлэхэд чиглэсэн, нөгөө талаас АСЕМ-ийн үйл
ажиллагааны ирэх арван жилийн хөтөч болсон баримт бичиг болов.
АСЕМ-ын Гадаад хэргийн сайд нарын уулзалтыг 2017 оны 2 дугаар хагаст
Мьянмарт, АСЕМ-ын дээд түвшний XII удаагийн уулзалтыг 2018 онд Брюссель
хотноо хийхээр Улаанбаатарын дээд түвшний уулзалтаас тогтсон болно.
Монгол Улс ба Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны
байгууллага (ЕАБХАБ)
Монгол Улс олон улсын болон бүс нутгийн аюулгүй байдлын тогтолцоо,
яриа хэлэлцээний механизмд нэгдэн орох гадаад бодлогын зорилтын хүрээнд
явуулж ирсэн идэвхтэй үйл ажиллагааны үр дүнд олон улсын харилцаа,
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аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны өргөн хүрээний асуудлыг хэлэлцэн,
бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд чухал үүрэгтэй оролцдог Европын аюулгүй
байдал, хамтын ажиллагааны байгууллага (ЕАБХАБ)-ын хамтын ажиллагааны
түншээр Азийн 5 дахь улс болон 2004 онд нэгдсэн. Монгол Улс 2012 оны 11
дүгээр сарын 21-нээс ЕАБХАБ-ын оролцогч орон буюу бүрэн эрхт 57 дахь
гишүүн улс болсон.
Монгол Улсын Гадаад хэргийн сайд Н.Энхболдын урилгаар ЕАБХАБ-ын
Ерөнхий нарийн бичгийн дарга М.П.Бришамбо манай улсад 2006 оны 10 дугаар
сарын 8-10-нд албан ѐсны айлчлал хийсэн. Энэхүү айлчлал нь ЕАБХАБ-ын
удирдлагын манай улсад хийсэн анхны айлчлал байсны дээр ЕАБХАБ-тай
тогтоосон хамтын ажиллагааг урагшлуулахад түлхэц болсон.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд С.Батболд 2010 оны 3 дугаар сард Австрид
айлчлахдаа
ЕАБХАБ-аар
зочилж,
Ерөнхий
нарийн бичгийн
дарга
М.П.Бришамботой уулзан хоѐр талын хамтын ажиллагааны талаар санал
солилцсон.
Монгол Улс ЕАБХАБ-тай хамтран 2007 оноос хойш Улаанбаатар хотноо
“Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны байгууллага болон түүний
Азийн түнш орны хооронд хамтын аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх нь” сэдэвт бага
хурал, “Хүний наймааны эсрэг шинжээчдийн олон улсын бага хурал”, “Аюулгүй
байдлын асуудалд цогцоор хандаж, нийтлэг сорилтуудыг шийдвэрлэхэд
ЕАБХАБ болон Азийн түншүүдийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх нь” сэдэвт
олон улсын бага хурал, “Гал түймэрийн удирдлагын асуудлаар байгууллага
хоорондын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх нь” сэдэвт дугуй ширээний уулзалт,
“Хууль сахиулахуйн инноваци” сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний бага
хурал болон “ЕАБХАБ-ын хилийн аюулгүй байдал ба менежемент” сэдэвт
сургалтыг тус тус зохион байгуулсан.
ЕАБХАБ-ын Дарга улс-Ирландын Байнгын төлөөлөгч О.Олири, Ерөнхий
нарийн бичгийн дарга Л.Занниер нараар ахлуулсан шинжээчдийн хэсэг 2012
оны 6 дугаар сард, ЕАБХАБ-ын Парламентын Ассамблейн Ерөнхийлөгч
Р.Миглиорий тэргүүтэй төлөөлөгчид 2013 оны 3 дугаар сард манай улсад
айлчилсан бол 5 дугаар сард ЕАБХАБ-ын ажиглагчдын баг анх удаа Монгол
Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийг ажиглав.
Монгол Улс ЕАБХАБ-ын Аюулгүй байдлын хамтын ажиллагааны форумыг
2015 оны эхний 4 сард даргалсан ба 5 дугаар сарын 4-5-нд Улаанбаатар хотноо
болсон Онлайн эрх чөлөөний эвслийн Сайд нарын бага хуралд ЕАБХАБ-ын
Хэвлэлийн эрх чөлөөний асуудлаарх төлөөлөгч хатагтай Дуня Миятович
оролцож, манайд ажлын айлчлал хийсэн. Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын
газар, ГХЯ-тай хамтран ЕАБХАБ-ын Парламентын Ассамблейн намрын
хуралдааныг 2015 оны 9 дүгээр сарын 15-18-нд Улаанбаатар хотноо амжилттай
зохион байгуулав.
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ЕАБХАБ-ын Ардчилсан институц, хүний эрхийн албаны Сонгууль ажиглах
баг 2016 оны 6 дугаар сарын 29-ны өдөр болсон Монгол Улсын Их Хурлын
сонгуулийг ажиглахаар манай улсад ажилласан.
Манай улс ЕАБХАБ-ын үйл ажиллагааны үндсэн гурван чиглэлийн /цэрэг
улс төр; эдийн засаг, байгаль орчин; хүний аюулгүй байдал/ хүрээнд түүний
оролцогч орнуудтай хамтран ажиллахыг зорьж байгаа. Ялангуяа, эдийн засаг,
байгаль орчин, хүний аюулгүй байдлын асуудлуудад түлхүү анхаарч, эдгээр
чиглэлээр тодорхой төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэхийг чухалчилж байна. Манай
улс ЕАБХАБ-ын оролцогч орны хувьд тус байгууллагын үйл ажиллагаатай
нарийвчлан танилцаж, Сайд нарын зөвлөлийн болон Байнгын зөвлөлийн
хуралдаан, Эдийн засгийн чуулга уулзалт, Хүний эрхийн хэмжигдэхүүний
хэрэгжилтийн талаарх уулзалт зэрэг гол арга хэмжээнд идэвхтэй оролцохыг
эрмэлзэхийн зэрэгцээ хамтын ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлон
үр бүтээлтэй, нягт хамтран ажиллахад анхаарч байна.
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Бүлэг 4. Монгол Улсын эдийн засгийн гадаад харилцаа
4.1 Монгол Улсын эдийн засгийн өнөөгийн байдал
Монгол Улс бие даасан, олон тулгуурт гадаад бодлогынхоо хүрээнд бүс
нутаг, олон улсын хөгжил цэцэглэлтэд хувь нэмрээ оруулж, гадаадын улс,
орнуудтай эрх тэгш, найрсаг, харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг идэвхтэй
хөгжүүлэх бодлогыг баримталсаар ирсэн.
Гадаадын улс, орнуудтай эдийн засгийн харилцан ашигтай хамтын
ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, худалдааны хууль, эрх зүйн орчныг
сайжруулах, эдийн засгийн салбаруудад тэргүүний технологи, менежмент
нэвтрүүлж, бүтээгдэхүүний чанар, стандартыг олон улсын жишигт нийцүүлж,
өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, уул уурхай, хөдөө аж ахуйн түүхий эдийг
боловсруулж, нэмүү өртөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, дэд
бүтцийг нэн тэргүүнд хөгжүүлэх, дамжин өнгөрөх тээврийн таатай нөхцөл
бүрдүүлэх, гадаад худалдааны зах зээлийг өргөжүүлэх, худалдааг хөнгөвлөх,
гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх зэрэг нь Монгол Улсын эдийн
засгийн гадаад харилцааны гол зорилтууд байдаг.
Монгол Улсын эдийн засгийн бодит өсөлт 2015 онд 2,4%, 2016 онд 1%-д
хүрч буурсан байна. ДНБ-ийг салбарын бүтцээр авч үзвэл уул уурхай,
олборлолт 17,6%, бөөний болон жижиглэн худалдаа 16,7%, хөдөө аж ахуй
13,3% байна. Аж үйлдвэрийн салбарт металлын хүдэр, нүүрс, газрын тосны
олборлолт, боловсруулах аж үйлдвэрийн салбарт хүнсний бүтээгдэхүүний
үйлдвэрлэл давамгайлж байна. Аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэл 2016
онд урьдчилсан гүйцэтгэлээр 9943,2 тэрбум төгрөг болж, өмнөх оноос 1231,4
(14,1%) тэрбум төгрөгөөр өслөө. Үүнд уул уурхай, олборлох аж үйлдвэрийн нийт
үйлдвэрлэл өмнөх оноос 1201,3 (20,5%) тэрбум төгрөгөөр өссөн нь голлон
нөлөөлжээ.
Засгийн газраас Эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах, тогтворжуулах
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр эдийн засгийн бодит өсөлт 2018 онд 5,1%, 2019
онд 7,1%-д хүрч өсөх төлөвтэй талаар ОУВС болон Монгол Улсын Сангийн
яамны тандан судалгаанд дурджээ. Хөтөлбөрт туссан төсөл, арга
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлснээр боловсруулах салбарын үйлдвэрлэл 2017-2019
онд дунджаар 6,3%-иар, 2020 оноос эхлэн 10 гаруй хувиар тус тус өсөхөөр
байна. Мөн жилд дунджаар 20 орчим мянган ажлын байр шинээр бий болох
бөгөөд 2019 онд ажилгүйдлийн түвшин 5,4%-д хүрч буурахаар байна.
Монгол Улсын өрсөлдөх чадварын үзүүлэлтүүд сүүлийн жилүүдэд
тогтворгүй, буурсан. Тухайлбал, Монгол Улс эдийн засгийн өрсөлдөх чадварын
үзүүлэлтээрээ 2013/2014 онд 107-д, 2014-2015 онд 98-д, 2015-2016 онд 104-д
тус тус оржээ. Монгол Улсын эдийн засгийг 12 үндсэн шалгуур үзүүлэлтээр авч
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үзэхэд гурван үзүүлэлтээр бүсийн хөгжиж буй орнуудын дундаж үзүүлэлтээс
дээгүүр, есөн үзүүлэлтээр нь доогуур гарсан байна.
Зураг-1 Монгол Улсын эдийн засгийн өрсөлдөх чадварын үзүүлэлт, 2016 он

4.2 Гадаад худалдаа
Монгол Улсын эдийн засагт худалдааны салбар чухал үүрэг гүйцэтгэж
ирсэн. Худалдаа нь зөвхөн хоѐр улсын хил дамнасан наймаа, цөөн тооны
улстай хийж байснаас хальж, дэлхийн зах зээл, Дэлхийн худалдааны
байгууллага, бүс нутгийн худалдааны хэлэлцээр, чөлөөт худалдааны хэлэлцээр
зэрэг шинэ механизм, хамтын ажиллагааны арга хэлбэр бий болж байна. Манай
улс 1990 онд дэлхийн цөөн хэдэн оронтой 260 орчим сая ам.долларын
худалдаа хийж байсан бол 2016 онд дэлхийн 151 улс, оронтой худалдаа
хийснээс 74 улсад бараа экспортлож, 152 улсаас гарал үүсэлтэй барааг
импортлосон байна.
Гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 8275,3 сая ам.доллар хүрэв.
Үүнээс экспорт 2016 онд өмнөх оноос 248,1 (5,3%) сая америк доллараар
өсөхөд эрдэс бүтээгдэхүүний экспорт 194,3 сая америк доллар, үүнээс зэсийн
баяжмал 672,5 сая америк доллар, боловсруулаагүй нефть 50 сая америк
доллараар буурсан хэдий ч үнэт чулуу, металл, гоѐлын зүйлсийн экспорт 340,1
сая америк доллар, нүүрсний экспорт 417,1 сая америк доллараар өссөн нь
голлон нөлөөлсөн байна. Импорт өмнөх оноос 439,6 (11,6%) сая америк
доллараар буурахад эрдэс бүтээгдэхүүний импорт 212,2 сая америк доллар,
үүнээс дизелийн түлш 121,8 сая америк доллар, автобензин 81 сая америк
доллараар, үндсэн төмөрлөг бүтээгдэхүүн 161,1 сая америк доллар, машин,
механик төхөөрөмж, цахилгаан хэрэгсэл, тэдгээрийн сэлбэг, эд анги 105,1 сая
америк доллараар буурсан нь голлон нөлөөлжээ.
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Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнэ улсын хэмжээнд 2016 оны 12
дугаар сард өмнөх сараас 0,7%, өмнөх оны эцсээс 1,1%-иар өссөн байна.
Нийт бараа эргэлтийн 59,5% буюу 4923,4 сая ам.долларын худалдааг
БНХАУ-тай, 11,31% буюу 963,2 сая ам.долларын худалдааг ОХУ-тай хийжээ.
БНХАУ-тай хийсэн худалдаа өмнөх оны мөн үеэс 6,36%-иар, ОХУ-тай хийсэн
худалдаа 12,26%-иар тус тус буурсан байна. Монгол Улсын худалдааны гол
түнш орнууд БНХАУ, ОХУ нь өөрийн худалдааны чиг хандлага, эдийн засгийн
бодлогод томоохон өөрчлөлтүүдийг хийж байна. Хятад улс экспорт
давамгайлсан эдийн засгаа өөрчилж, дотоодын хэрэглээний өсөлтийг хангах,
чанартай бараа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, эдийн засагтаа
инновацийг өргөнөөр нэвтрүүлэн бүтцийн өөрчлөлтийг хэрэгжүүлж байна. ОХУын хувьд өрнөдийн орнуудаас тавьсан эдийн засгийн хориг арга хэмжээний
нөлөөгөөр эдийн засгийн өсөлт нь саарч, худалдаа, эдийн засгийн хамтын
ажиллагаа нь Ази, Номхон далайн орнууд руу түлхүү чиглэж, түүхий эд,
үйлдвэрлэлийн чиглэлээр БНХАУ-тай хамтарч, шаардлагатай хөрөнгө мөнгийг
босгох, дотооддоо импортыг орлох үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бодлогыг
хэрэгжүүлж байна.
Мөн худалдааны гол түнш орнуудтай хийсэн дүнг авч үзвэл, Япон Улстай
нийт 344,2 сая ам.долларын худалдааг хийснээс экспорт 14 сая ам.доллар,
импорт 330,1 сая ам.доллар байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад
нийт худалдаа 16,7%-иар өссөн дүнтэй байна. БНСУ-тай нийт 206,4 сая
ам.долларын худалдаа хийснээс экспорт 8,5 сая ам.доллар, импорт 197,8 сая
ам.долларт хүрсэн байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад нийт худалдаа
36,6%-иар буурсан байна. АНУ-тай нийт 149,6 сая ам.долларын худалдааг
хийснээс экспорт 10,5 сая ам.доллар, импорт 139,2 сая ам.доллар байгаа нь
өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад нийт худалдаа 10,7%-иар буурсан байна.
ХБНГУ-тай нийт 163,6 сая ам.долларын худалдааг хийснээс экспорт 43,5 сая
ам.доллар, импорт 120,3 сая ам.долларт хүрч өмнөх оны мөн үетэй
харьцуулахад нийт худалдаа 21%-иар өссөн байна. БНЭУ-тай нийт 26,9 сая
ам.долларын худалдааг хийснээс экспорт 2,2 сая ам.доллар, импорт 24,7 сая
ам.доллар байгаа нь (импорт 7980,5 мян.ам.доллар хүрч 47,5%-иар өссөн)
өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад нийт худалдаа 31,2%-иар өссөн байна.
2016 оны эхний 10 сарын урьдчилсан гүйцэтгэлээр төлбөрийн тэнцэл
өмнөх оны мөн 64,2%-иар өсч, 277,8 сая ам.долларын алдагдалтай гарлаа.
Урсгал данс 536 сая ам.долларын алдагдалтай гарч, өнгөрсөн оны мөн үеэс
алдагдал нь 67,3%-иар нэмэгдсэн бол хөрөнгө ба санхүүгийн дансны ашиг
өмнөх оны мөн үеэс 42,4%-иар өсч, 525,5 сая ам.долларт хүрлээ.
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Зураг-2. Монгол Улсын худалдаа, 2015-2016, сая ам.доллар
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Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлт буурч байсан нь гадаад худалдааны
үзүүлэлт 2011 оноос хойш буурах гол нөхцөл болсон байна. Экспортын
өрөөсгөл бүтцийг өөрчлөхөд чиглэсэн гадаад худалдааны бодлогыг
хэрэгжүүлэх, экспортыг бүхий л талаар дэмжих, уламжлалт болон шинэ
бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх, нэмүү өртөг шингэсэн эцсийн
бүтээгдэхүүний экспортыг хөгжүүлэх, импортын бараатай өрсөлдөхүйц
дотоодын үйлдвэрийн барааг тарифын бодлогоор дэмжих замаар гадаад
худалдааны тэнцлийг сайжруулах, гадаад зах зээлийг илүү нээлттэй болгох,
худалдааг хөнгөвчлөх, худалдааны таатай нөхцөл бүрдүүлэх чиглэлээр хууль
эрх зүйн орчинг сайжруулах, олон талт болон хоѐр талын яриа хэлэлцээг
эхлүүлэх чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ Засгийн газраас авч байна.
Худалдааны харилцааны төрийн бодлого, хэм хэмжээг тогтоох,
худалдааны шинэ хэлбэр, ойлголтыг зохицуулах, гадаад худалдааны үйл
ажиллагаа явуулахад саад бэрхшээл учруулж буй элдэв шат дамжлагыг
багасгах, тусгай зөвшөөрлийн тоог цөөрүүлэх, холбогдох хууль, тогтоомжид
тодотгол оруулах чиглэлээр худалдааны бодлого хэрэгжиж ирлээ. Худалдааны
бодлогыг харилцан уялдаатай, дотоодын эдийн засагт оруулах үр ашгийг
нэмэгдүүлэх, худалдааг хөнгөвчлөх, дэмжих эрх зүйн зохицуулалтыг энгийн,
ойлгомжтой, ил тод болгохын тулд ГХЯ, ХХААХҮЯ хамтран “Худалдааны тухай
хууль”, “Дэмпингийн хууль”-ийн төслийг тус тус боловсруулаад байна. Мөн
түүнчлэн экспортыг дэмжих, төрөлжүүлэх, гадаад зах зээлд гарах боломжийг
нэмэгдүүлэх
зорилгоор
“Монгол
экспорт”
хөтөлбөрийг
боловсруулж
батлуулахаар ажиллаж байна.
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2016 онд бүс нутгийн эдийн засгийн интеграцид нэгдэх, худалдааны түнш
оронтой хийж буй худалдааг нэмэгдүүлэх, хөрөнгө оруулалт, тэргүүний
технологи нэвтрүүлэх, дотоодын үйлдвэрийн бараа, бүтээгдэхүүний чанар,
стандартыг сайжруулах, худалдаанд саад болж буй хоригийг багасгах зорилгоор
анхны чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийг Япон Улстай байгуулсан. Мөн Ази,
Номхон Далайн Худалдааны хэлэлцээр(АПТА)-т нэгдэн орох дотоодын
процедурыг эхлүүлээд байна. Хэлэлцээрт нэгдсэнээр монголын бараа
бүтээгдэхүүнийг АПТА-гийн гишүүн орнуудын зах зээлд хөнгөлөлттэй нөхцлөөр
нэвтрүүлэх, хөрөнгө оруулалтын хэмжээ нэмэгдэх зэрэг үр ашигтай. Энэхүү
хэлэлцээрт манай худалдааны гол түнш ОХУ, БНХАУ, БНСУ, БНЭУ зэрэг улс
орнууд гишүүнээр элссэн байна. Түүнчлэн Евразийн эдийн засгийн холбоо,
БНСУ-тай чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулахаар ажиллаж байна.
Монгол Улс ДХБ-ын Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээрт нэгдэн орсон 100
дахь орон болов. Хэлэлцээр нэгдэн орсоноор Далайд гарцгүй хөгжиж байгаа
орнууд хөгжлийн түншүүдээс дэмжлэг авах, худалдааг хөнгөвчлөхөд чиглэсэн
төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, гадаад худалдааны зардлыг бууруулах, экспортыг
дэмжих, дамжин өнгөрөх тээврийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын асуудлыг
шийдвэрлэх, гааль хяналтын байгууллагуудын хамтын үйл ажиллагааг
идэвхжүүлэх боломж бүрдэнэ. “Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр”-ийн
хэрэгжилтийг хангах Үндэсний хороог байгуулж, холбогдох төсөл,
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх зорилт тавин ажиллаж байна.
Европын Холбооны Хөнгөлөлтийн системийн хүрээнд манай экспортын
барааг тус зах зээлд татваргүй гаргах боломжийг 2014 оноос 10 жилийн
хугацаатай болгосон нь дотоодын үйлдвэрлэгч, экспортын үлй ажиллагаа
эрхлэгчдэд чухал дэмжлэг болов. Монголын экспортын барааг гадаад зах
зээлийг тэлэх зорилгоор Монгол-Хятадын анхдугаар ЭКСПО-г 2015 онд БНХАУын ӨМӨЗО-ны Хөх хотноо амжилттай зохион байгуулав. Үзэсгэлэн худалдааны
үеэр нийт 32 салбар арга хэмжээг зохион байгуулж, монголын талаас 800 гаруй
төлөөлөгч, хувийн хэвшлийн 250 компанийн 400 гаруй төлөөлөл, хятадын
талаас 600 гаруй албаны, 500 гаруй аж ахуйн нэгжийн 7500 гаруй төлөөлөгч
оролцов. Хамтын ажиллагааны 100 гаруй гэрээ, хэлцэл, санамж бичгийг
байгуулж, 2 тэрбум гаруй төгрөгийн бараа, бүтээгдэхүүнийг борлуулсан. Энэхүү
ЭКСПО-г БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөххот болон ОХУ-д зохион байгуулахаар
төлөвлөн ажиллаж байна.
4.3 Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт
Монгол Улс хөрөнгө оруулалтын орчноо сайжруулах, хөрөнгө
оруулагчдын итгэлийг сэргээх зорилгоор хоѐр талын гэрээ, хэлэлцээрийг
байгуулж байна. Тухайлбал, “Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан
хамгаалах тухай Монгол Улс, Канад Улс хоорондын хэлэлцээр”-ийг 2017 оны 9
дүгээр сард байгуулж, хоѐр тал соѐрхон батлаад байна. Канад Улс нь манай
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улсын гуравдагч хөршийн бодлогод чухал байр суурь эзэлдэг бөгөөд хөрөнгө
оруулалтын хэмжээгээрээ тэргүүлэгч орны нэг юм.
Монгол Улс, Япон Улсын хооронд байгуулсан "Эдийн засгийн түншлэлийн
тухай" хэлэлцээрийн Хөрөнгө оруулалтын бүлэг нь Монгол, Японы хөрөнгө
оруулагчдад илүү баталгаатай эрх зүйн тогтвортой орчинг бий болгож байна.
Энэхүү хэлэлцээрээр Монгол Улс, Япон Улсын хооронд 2001 онд
байгуулсан “Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай
хэлэлцээр”-ийг сайжруулж, боловсронгуй болгосон. Ингэснээр хоѐр орны
хөрөнгө оруулагчдын хооронд ирээдүйд үүсэж болох маргаантай асуудлуудыг
шийдвэрлэхэд чухал ач холбогдолтой болов. Монгол Улсын ГШХО 2010-2012
онд өндөр өсөлттэй байсан ч сүүлийн жилүүдэд эрс буурсан байна. Монгол
Банкны мэдээгээр Монгол Улсад 1990-2014 оны хооронд нийт 16,69 тэрбум ам.
долларын ГШХО орж ирсэн бөгөөд дийлэнх хөрөнгө оруулалт нь уул уурхай,
геологи, нийтийн хоолны салбарт хийгдсэн байна.
Зураг-3. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 2008-2016 (сая ам.доллар)
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Зураг-4. Экспорт, улсаар (2016)
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Зураг-5. Импорт, улсаар (2016)
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4.4 Худалдаа, эдийн засгийн олон талт хамтын ажиллагаа
Монгол Улс худалдаа, эдийн засгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж
буй олон улсын байгууллагуудын хүрээнд идэвхитэй хамтын ажиллагаа
хөгжүүлэхийг эрмэлздэг билээ. Дэлхийн Худалдааны Байгууллагын хүрээнд
Худалдааг хөнгөвчлөх олон талт хэлэлцээрт нэгдсэнээр хэлэлцээрийг
хэрэгжүүлж эхлэхэд хувь нэмэр оруулахаас гадна гаалийн үйлчилгээг
сайжруулах, хилээр нэвтрүүлэх болон дамжин өнгөрөх барааг түргэн шуурхай
нэвтрүүлэх, чөлөөтэй дамжин өнгөрөх зарчмыг дэмжих, худалдааны зардлыг
бууруулах чухал ач холбогдолтой. Хэлэлцээр нь далайд гарцгүй орнууд, тэр
дундаа Монгол Улсын санаачлагаар бий болж байгаа нь манай улсын энэ
чиглэлээр явуулж ирсэн тууштай бодлогын үр дүн юм.
ДХБ-ын хүрээнд Дохагийн үе шатны хэлэлцээнд оролцох, гишүүнээр
элсэж байгаа орнуудтай өөрийн эрх ашгийг хамгаалж хэлэлцээ хийх,
мэргэжилтэн сургах зэргээр байгууллагын техникийн хамтын ажиллагааны
хүрээнд идэвхи чармайлт гарган оролцож ирлээ. Мөн ДХБ-ын гишүүн орны
хувьд олон талт худалдааны хэлэлцээрүүд болох Барааны худалдаа,
Үйлчилгээний худалдаа, Оюуны өмчийн эрхийн худалдаатай холбогдсон
асуудлын тухай хэлэлцээрүүд, түүнчлэн Маргаан шийдвэрлэх асуудлыг
зохицуулах дүрэм, журмын тухай харилцан ойлголцох баримт бичиг болон
Худалдааны бодлогыг хянан үзэх механизмын талаарх хэлэлцээрүүдийг дагаж
мөрдөн хэрэгжүүлж байна.
Манай улс ДХБ-ын худалдааны бодлого хянан хэлэлцэх хуралдаанаар
Монгол Улсын худалдааны бодлогыг 2005, 2014 онуудад тус тус хэлэлцүүлж,
анхаарах асуудлуудын талаар гишүүн орнуудтай зөвлөлдөх арга хэмжээг
зохион байгуулж ирсэн. Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийг 2013 онд шинэчлэх,
Онцгой албан татварын тухай хуульд 2016 онд өөрчлөлт оруулах, Гаалийн
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тариф, гаалийн татварын тухай хуульд 2016 онд нэмэлт өөрчлөлт оруулах,
Импортын барааны гаалийн албан татварын хувь, хэмжээг тогтоох тухай УИХын 1999 оны 27 дугаар тогтоолд өөрчлөлт оруулах замаар дотоодын хууль,
тогтоомжийг ДХБ-ын хэлэлцээрт нийцүүлэх, худалдааны хууль, эрх зүйн орчинг
боловсронгуй болгон шинэчилсэн.
НҮБ-ын Худалдаа, хөгжлийн бага хурал, НҮБ-ын Ази, Номхон Далайн
Эдийн засаг, нийгмийн комисс, Дэлхийн банк, Азийн хөгжлийн банк, Олон улсын
худалдааны төв, Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгтэй
хамтран худалдаа, хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийг дэмжих чиглэлээр төсөл,
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, мэргэжилтэн сургахад анхаарч хамтын ажиллагааг
хөрөнгө оруулалтын бодлого хянуулах, худалдааны хэлэлцээ хийх ур чадварыг
дээшлүүлэх, эдийн засгийн коридор, интеграцийн асуудал, олон улсын
худалдааны бодлого зэрэг сэдэв, чиглэлээр хэрэгжүүлэв.
4.5 Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын “Эдийн засгийн коридор”
Монгол Улс хөрш хоѐр оронтойгоо худалдаа, эдийн засгийн хамтын
ажиллагааг бодит үр дүнд хүргэхэд онцгой анхааран ажиллаж байна. Монгол
Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын төрийн
тэргүүн нарын анхны уулзалтыг Душанбе хотноо амжилттай зохион байгуулж,
улмаар Монголын “Хөгжлийн зам” хөтөлбөр, Хятадын “Торгоны замын эдийн
засгийн бүс” санаачилга, Оросын “Евразийн эдийн засгийн холбоо”-ны хамтын
ажиллагааны механизмтай уялдуулах зорилгоор гурван улсын “Эдийн засгийн
коридор” байгуулах хөтөлбөрт талууд гарын үсэг зурсан. Энэхүү хөтөлбөр нь
дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт, дамжин өнгөрөх тээвэр, аж үйлдвэрийн хамтын
ажиллагаа, худалдааг хөнгөвчлөх, эрчим хүч, аялал жуулчлал, байгаль орчин,
боловсрол, шинжлэх ухаан, техник, хүмүүнлэгийн болон эрүүл мэндийн салбарт
гурван талын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх нийт 32 төслийг багтаасан. “Эдийн
засгийн коридор” байгуулах асуудлаар Орос, Хятадын талтай идэвхитэй яриа,
хэлэлцээ өрнүүлж байна.
4.6 Монгол Улс, Евразийн Эдийн засгийн холбооны хамтын
ажиллагаа
2015 оны 6 дугаар сард Монгол Улс болон Евразийн эдийн засгийн
холбоо хоорондын харилцаа 2015 онд хамтран ажиллах тухай Санамж бичиг
байгуулснаар эхэлсэн бөгөөд талууд хамтарсан ажлын хэсгийг байгуулж,
анхдугаар хуралдааныг 2015 оны 11 дүгээр сард Улаанбаатар хотноо,
хоѐрдугаар хуралдааныг 2016 оны 11 дүгээр сард Москва хотноо тус тус
амжилттай зохион байгуулсан. Хуралдаанаар Монгол Улс болон Евразийн
эдийн засгийн холбооны гишүүн орнууд (Армен, Беларусь, Казахстан, Киргиз,
ОХУ) хоорондын худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх,
тарифын бус хориг саадыг нэн тэргүүнд шийдвэрлэх, хамтарсан төслийг
хэрэгжүүлэх, бизнес хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах, чөлөөт
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худалдааны хэлэлцээр байгуулах эсэх асуудлаар хамтарсан судалгааны ажлыг
эхлүүлэх, монголын бараа, бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдааг Евразийн эдийн
засгийн холбооны гишүүн орнуудад зохион байгуулах, “Монголын мал сүргийг
эрүүлжүүлэх хамтарсан хөтөлбөр”-ийн 2 дугаар үе шатыг хамтран хэрэгжүүлэх,
Евразийн эдийн засгийн комиссын мал эмнэлэг, ургамал хорио цээр, хүнсний
аюулгүй байдлын тухай хууль, дүрэм, шаардлага, стандартыг Монголд
нутагшуулах зэрэг чиглэлд хамтран ажиллахаар тохиролцсон.
4.7 Гадаад зээл, тусламж
Монгол Улсын Засгийн газар 1991 оноос эхлэн Дэлхийн банк, Азийн
хөгжлийн банкны гишүүнээр элсэн орж эдгээр олон талт1 болон хоѐр талт
зээлдүүлэгчдээс хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй зээл, тусламж, техник туслалцааг авч
ашиглаж эхэлсэн ба 1991-2016 оны хүртэлх хугацаанд нийт 3.6 тэрбум
ам.долларын гадаад зээлийг авч ашигласан байна. Манай улсын хувьд
томоохон зээлдүүлэгчид нь Азийн хөгжлийн банк, Япон Улсын Засгийн газар,
Дэлхийн банк, БНХАУ-ын Засгийн газар, ХБНГУ-ын Засгийн газар зэрэг байна.
Зураг-6. Засгийн газрын авсан гадаад зээл (сая ам.доллар, эзлэх хувь)
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Хятадын Эксим банк

438.3, 12%
Кредит свисс

525.6, 15%

862.2, 24%

Германы сэргээн босголт, хөгжлийн банк
Бусад

Эх сурвалж: Сангийн яам

Засгийн газрын гадаад зээл нь нийт өрийн багцын 31,2%-ийг эзэлж
байгаа бөгөөд гадаад зээлийн үлдэгдэл 2015 оны эцэст 4.565,4 тэрбум төгрөг
байсан бол 2016 оны эцэст нийт 1.350,1 тэрбум төгрөгийн ашиглалт гарч, 135,6
тэрбум төгрөгийг үндсэн төлбөрт төлсөн ба 2016 оны 12 дугаар сарын 31-ний
өдрийн байдлаар 6.983,3 тэрбум төгрөг байна. Томоохон зээлийн
ашиглалтуудаас дурдвал Улаанбаатар хотын Олон улсын нисэх онгоцны шинэ
буудал барих төслийн хүрээнд нийт 290,1 тэрбум төгрөг, Кредит свисс банкнаас
авсан синдикат зээл 489,7 тэрбум төгрөг, АХБ-аас Нийгмийн халамжийг дэмжих
хөтөлбөрийн хүрээнд 100,8 тэрбум төгрөгийн ашиглалт тус тус гарсан байна.
1

Олон талт зээлдүүлэгч (Multilateral creditors) гэдэгт олон талт үйл ажиллгагаа явуулдаг олон улсын банк санхүүгийн
байгууллагыг ойлгох бөгөөд үүнд Олон Улсын Валютын сан, Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банк болон бусад олон талт хөгжлийн
банкууд багтдаг. Харин хоѐр талт зээлдүүлэгч гэдэгт бусад улс, орны Засгийн газрыг хамруулдаг бөгөөд статистик ангиллын хувь
зээлдүүлж байгаа орны гишүүнчлэлээс хамааруулж Парис клуб, парис клубийн гишүүн орнуудаас бусад гэж тус тус ангилдаг.
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Бүлэг 5. Гадаад сурталчилгаа, соѐлын харилцаа
5.1 Гадаад сурталчилгаа
Монгол Улсын түүх, соѐл, ѐс заншил, өв уламжлал, ахуй амьдрал, эдийн
засаг, нийгмийн салбарын ололт амжилт, хөгжил дэвшлийг хилийн чанадад
сурталчлах, гадаад сурталчилгааны үндэсний нэгдсэн тогтолцоог бий болгоход
анхаарч, “Монгол Улсыг гадаадад сурталчлах хөтөлбөр”-ийг Засгийн газрын
2016 оны 2 дугаар тогтоолоор батлуулсан. Энэхүү хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг
удирдан зохион байгуулах, хяналт тавих үүрэг бүхий гадаад харилцаа,
боловсрол, спорт, соѐл, аялал жуулчлал болон санхүү, төсвийн асуудал
эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын Төрийн нарийн бичгийн дарга
нар болоод урлаг, спорт, кино, хэвлэл мэдээлэл, бизнесийн байгууллага,
холбоодын төлөөлөл, эрдэмтэн судлаачдыг багтаасан Үндэсний зөвлөлийг
байгуулан хэрэгжилтийг нь ханган ажиллаж байна.
Монгол Улсыг соѐл урлагийн арга хэмжээ, олон улсын үзэсгэлэн,
фестиваль, уралдаан тэмцээнээр дамжуулан гадаад орнуудад сурталчлах, олон
улсын арга хэмжээнд нэгдсэн журмаар оролцуулах ажлыг зохион байгуулах,
агуулгыг боловсруулах, оролцох байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа
холбоог хангах зорилт тавин ажиллаж, Монгол Улс, ОХУ-ын хооронд дипломат
харилцаа тогтоосны 95 жилийн ой, Монгол, Энэтхэгийн хооронд дипломат
харилцаа тогтоосны 60 жилийн ойг тохиолдуулан “Монголын соѐлын өдөр” арга
хэмжээг Эрхүү, Якутск, Чита, Агинское, Улаан-Үд, Шинэ Дели хотуудад тус тус
амжилттай зохион байгуулсан. Түүнчлэн, Монголын тухай гэрэл зургийн
үзэсгэлэнг Лондон, Парис, Токио, Нью Йорк, Пхеньян хотуудад гаргаж, Монгол
Улсын мөнгөн тэмдэгтийг Ангол Улсын Мөнгөний музейд байнга байршуулан
сурталчилж байна. Монгол урчуудын билиг оюун, авъяас чадварын төгс
илэрхийлэл болон бүтээгдсэн Чойжин ламын сүм музейн шилдэг үзмэрийн
дээжээс бүрдсэн “Монголын урлаг” цомгийг тус яамнаас санхүүжүүлэн хилийн
чанадад манай урлаг, соѐлыг сурталчлан таниулахаар ажилласан нь музейдэд
хадгалагдаж байгаа хосгүй үнэт өвийг гадаадын урлаг судлаач, урлагийг шүтэн
бишрэгчдэд дэлгэн үзүүлэхээс гадна жуулчдад мэдээлэл өгөх, жуулчдыг татах
үр дүнтэй ажил болов.
Монгол Улс АСЕМ-ын Дээд түвшний XI уулзалтыг эх орондоо зохион
байгуулах болсонтой холбогдуулан Дээд түвшний уулзалтын хэвлэл мэдээлэл,
сурталчилгаатай холбоотой бэлтгэл ажлыг хангах, АСЕМ-ын Дээд түвшний
уулзалт болон Монгол Улсын оролцоог тодотгох, тус уулзалтыг эх орондоо
зохион байгуулахын ач холбогдлыг олон нийтэд таниулах, Монгол Улсын түүх
соѐл, хөгжил дэвшлийг гадаад улс орнуудад сурталчлах чиглэлээр анхааран
ажиллалаа. Энэ хүрээнд “АСЕМ-ын өдөр”-ийг бий болгон орон даяар тэмдэглэн
өнгөрүүлэх тухай асуудлыг Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн
батлуулж, олон нийтэд ач холбогдлыг нь таниулах өргөн цар хүрээтэй ажил
болох “АСЕМ-ын өдөр”-ийг 2016 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдөр ѐслол төгөлдөр
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тэмдэглэсэн. Мөн АСЕМ-ын түүх, алсын хараа, онцлог, хэтийн зорилго,
хандлагын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг дотоод, гадаадын олон нийтэд
хүргэх, АСЕМ-ын олон улс дахь ач холбогдлыг сурталчлан таниулах, дотоодын
хэвлэл мэдээллийн байгууллага, сэтгүүлчдийг тогтмол мэдээллээр хангах,
тэднийг АСЕМ-ын Бэлтгэл ажлын алба, АСЕМ-ын Хэвлэл мэдээлэл,
сурталчилгааны Ажлын хэсэгтэй холбох зорилго бүхий “АСЕМ-ын мэдээллийн
төв”-ийг байгуулан ажилласан.
АСЕМ-ын үйл ажиллагааг олон улсад шууд дамжуулах, уг арга хэмжээг
сурвалжлах сэтгүүлчдийг байрлуулах “Олон улсын хэвлэл мэдээллийн төв”-ийг
шинээр байгуулах, тохижуулах, шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг бүрдүүлэх,
аюулгүй ажиллагааг хангах болон АСЕМ-ын Дээд түвшний уулзалтын үйл
ажиллагааг олон улсад шууд дамжуулах бэлтгэлийг ханган ажилласны үр дүнд
Ази, Европын дээд түвшний XI уулзалтын үеэр дотоод, гадаадын 1000 орчим
сурвалжлагчдыг хүлээн авч, Монгол Улсыг дэлхий нийтэд сурталчлахаар
ажилласан ихээхэн үр дүнтэй ажил болсон. Сэтгүүлчдийг Шангри-Ла
худалдааны төвийн B-1 давхарт байгуулсан “Олон улсын хэвлэл мэдээллийн
төв”-д байрлуулж, дээд түвшний уулзалтыг сурвалжлах бүхий л бололцоогоор
ханган ажилласан. Түүнчлэн, “АСЕМ Монголд” ТВ хэлэлцүүлгийг олон нийтэд
мэдээлэл өгөх зорилгоор МҮОНРТ-тэй хамтран зохион байгуулсан ба
хэлэлцүүлэгт Гадаад хэргийн сайд Л.Пүрэвсүрэн, Гадаад хэргийн сайд асан,
ахмад дипломатч Ц.Гомбосүрэн, УИХ-ын гишүүн Н.Энхболд, Ерөнхийлөгчийн
олон нийттэй харилцах бодлогын зөвлөх А.Ганбаатар, Эдийн засгийн ухааны
доктор, профессор Л.Оюун нарыг оролцуулан ажилласан болно.
Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулах гадаадын сурвалжлагчдыг бүртгэх,
виз, оршин суух зөвшөөрөл, үнэмлэх олгох болон гадаадын хэвлэл мэдээллийн
байгууллагуудын төлөөлөгчийн газрыг Монгол Улсад байгуулах зөвшөөрөл
олгох, зөвшөөрлийг сунгах, цуцлах зэрэг асуудлыг цогцоор нь шийдсэн эрх зүйн
зохицуулалтыг бий болгох үүднээс “Гадаадын сурвалжлагчид Монгол Улсын
нутаг дэвсгэрт ажиллах журам”-ыг шинэчлэхээр “Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт
үйл ажиллагаа явуулах гадаадын сурвалжлагчийг бүртгэх, оршин суух
зөвшөөрөл, үнэмлэх олгох болон хэвлэл мэдээллийн байгууллагын
төлөөлөгчийн газарт зөвшөөрөл олгох журам”-ын төслийг боловсруулан
ажиллаж байна. Мөн ОХУ-ын Бүх Оросын үндэсний телевиз, радио компанийн
17 сэтгүүлчдийг 2016 оны 5 дугаар сард Монгол Улсад айлчлуулж, “Монгол–
Оросын сэтгүүлчдийн анхдугаар форум”-д оролцуулав. Монгол Улс, ОХУ-тай
олон жилийн түүхэн найрсаг харилцаатай ч оросын шинэ үеийн залуучуудын
дунд Монгол Улсын талаарх мэдээлэл хомс байгаа тул ОХУ-ын сэтгүүлчдийг
хүлээн авч, Монгол Улсын өнөөгийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжил, бүтээн
байгуулалт, тэргүүлэгч салбаруудын ололт, амжилт зэрэг сүүлийн үеийн
мэдээллийг цогцоор нь өгсөн энэхүү арга хэмжээ ихээхэн ач холбогдолтой
болсон.
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Монгол Улсыг гадаадад сурталчлах бодлогын хүрээнд Британийн гадаад
сурталчилгааг нэгдсэн зохион байгуулалтаар ханган богино хугацаанд өндөр үр
өгөөжтэй ажиллаж чадсан ИБУИНВУ-ын Ерөнхий сайдын Ажлын албанаас
хэрэгжүүлдэг “GREAT” маркетингийн төслийн захирал К.Бөрдийг 2016 оны 11
дүгээр сард Монгол Улсад айлчлуулж, түүний санал, зөвлөгөөг авч ажиллалаа.
“GREAT” төслийн гадаадад улс орноо амжилттай сурталчилж болох бодлогоос
нь суралцах төдийгүй хилийн чанадад Монгол Улсын талаар эерэг имиджийг
бүрдүүлэх, улмаар хөрөнгө оруулалтыг татах нөхцлийг бүрдүүлэх боломжийг
эрэлхийлэн ажиллав. Түүнчлэн, Унгарын “Унгарикум”, Солонгосын “Эдельман”
компаниудын туршлагыг судлан ажиллаж байна.
5.2 Соѐлын харилцаа
Монгол Улсын гадаад улс орнуудтай байгуулсан соѐлын хэлэлцээр,
соѐлын хөтөлбөрийн дэлгэрэнгүй жагсаалтыг шинэчлэн гаргаж, хэрэгжилт
болон өнөөгийн хэрэгцээ шаардлагын талаар судалгаа хийж, өндөр, дээд
хэмжээний айлчлалын үеэр хэлэлцээр, хөтөлбөрүүдийг шинээр эсвэл шинэчлэн
байгуулах асуудлаар тодорхой санал боловсруулж, шийдвэрлүүлэн ажиллав.
Зарим улс орнуудтай Соѐлын зөвлөлдөх уулзалтыг хийж, хоѐр талын соѐлын
хамтын ажиллагаа болоод цаашид хамтран хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийн
талаар санал солилцон ажиллалаа.
Даяарчлагдаж буй өнөө үед цөөн хүн амтай монгол үндэстний гадаад
бодлогын нэг гол зорилго нь соѐлоо авч үлдэх, соѐлоороо танигдах, дархлаа
болсон соѐлоо сурталчлах явдал юм. Иймд Монгол Улсын Засгийн газар,
Нэгдсэн Үндэстний Боловсрол, шинжлэх ухаан, соѐлын байгууллагын хооронд
хамтран ажиллах тухай Харилцан ойлголцлын санамж бичгийн 2016–2020 онд
хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийг байгуулахаар ЮНЕСКО-гийн Монголын Үндэсний
комисстой хамтран ажиллаж, хөтөлбөрийн төсөлд соѐлын өвийг хадгалах,
хамгаалах чиглэлээр тодорхой саналуудыг тусган ажиллав. ЮНЕСКО-д манай
улсын баримтат болон соѐлын бусад өвүүдийг бүртгүүлэх нь тэдгээрийг дэлхий
дахинд данслан баталгаажуулах, үнэ цэнийг нь өргөх ач холбогдолтой тул
одоогоор ЮНЕСКО-д бүртгэгдээд байгаа Монгол Улсын 13 соѐлын өвийг
сурталчлах, өвлүүлэн үлдээхэд онцгой анхаарал хандуулан ажиллаж байна.
Соѐлын харилцааны чухал механизм болох Монгол Улсын Соѐлын элч
нарыг томилж, соѐл урлаг, түүх, спорт, хүмүүнлэг, шинжлэх ухааны хоѐр талын
хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд татан оролцуулж байна. 2016 онд нийт 7
монгол, 16 гадаад иргэдийг АНУ, ХБНГУ, ИБУИНВУ, ОХУ, БНУнгарУ,
БНИндонезиУ, БНСингапурУ, БНКазахстанУ, БНЧехУ, Япон Улс, Нидерландын
Вант Улс зэрэг орнуудад Монгол Улсын Соѐлын элчээр томилов. Монгол Улсыг
гадаадад сурталчлах үйл хэрэгт Соѐлын элч нар ихээхэн хувь нэмэр оруулан
ажилласаар ирсэн. Тухайлбал, Соѐлын элч О.Оюунтуяа ХБНГУ-д зохион
байгуулагддаг “НордАрт–2016” дүрслэх урлагийн үзэсгэлэнд Монгол Улсыг хоѐр
дахь удаагаа амжилттай оролцоход тодорхой дэмжлэг үзүүлэн ажиллалаа. Мөн
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Соѐлын элч А.Масуда, Д.Яхаги нар өөрсдийн уран бүтээлийг танилцуулсан
соѐлын арга хэмжээг Монгол Улсад зохион байгууллаа.
Дэлхийн эдийн засгийн чуулга уулзалтын үеэр “Монголын үдэш” арга
хэмжээг зохион байгуулахын сацуу Канадын Монреаль хотноо болсон Азийн
фестивалийн хүрээнд зохион байгуулсан “Мөнх хөх тэнгэрийн Монгол” нэртэй
гэрэл зургийн үзэсгэлэн, Парисын загварын долоо хоног, Вьетнамын Хүэ хотноо
зохион байгуулагдсан Ази, Латин Америкийн орнуудын соѐл, урлагийн их
наадам, “Hafengeburtstag” буюу Хамбург боомт хотын төрсөн өдөр зэрэг арга
хэмжээнүүдэд нэгдсэн журмаар Монголын төлөөллийг оролцуулах ажлыг
зохион байгуулж, оролцогч байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаа холбоог
ханган ажиллалаа. 2016 онд Герман Улсын Бюдельсдорф хотноо жил бүр
зохион байгуулагддаг "НордАрт" олон улсын дүрслэх урлагийн үзэсгэлэнд
Монгол Улс хоѐр дахь жилдээ амжилттай оролцсон ба үзэсгэлэнд “Уламжлал ба
орчин үе” сэдвийн дор уран зураг, гельеф, баримал, фото зураг гэсэн
төрлүүдээр манай 17 уран бүтээлчдийн 50 орчим бүтээлийг гарган
танилцуулсан.
Монголоос гаралтай археологи, палеонтологийн хилийн чанадад буй
ховор олдворуудыг эх оронд нь эгүүлэн авчрах чиглэлээр 2016 онд
үргэлжлүүлэн ажилласны үр дүнд Монголын говиос хууль бусаар малтан авч
худалдаалагдсан Сауролофус ангустирострис төрлийн үлэг гүрвэлийн үр
төлийн ясыг Бельги Улсаас хүлээн авлаа. Түүнчлэн, Монгол Улсын Засгийн
газар, АНУ-ын Засгийн газар хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээнд АНУ-д
хууль бусаар гарсан Монгол гаралтай 8 үлэг гүрвэлийн олдворуудыг Монгол руу
ачуулаад байна. Эдгээр олдворуудыг хүлээн авах, цаашид үзэсгэлэнд ашиглах
чиглэлээр холбогдох байгууллагуудад мэдээлэл өгч, санал солилцон ажиллаж
байна. Мөн өөр 7 үлэг гүрвэлийн олдворыг америкийн талаас хүлээн авахаар
үргэлжлүүлэн яриа хэлэлцээ хийн ажиллаж байна.
Монгол киног дэлхийн зах зээлд өрсөлдөхүйц салбар болгон хөгжүүлэх,
гадаад орнуудтай киноны хамтарсан үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, монголын кино
урлагийн салбарын гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх,
Монгол Улсыг хилийн чанадад кино урлагаар дамжуулан сурталчлахад
шаардлагатай гадаад сурталчилгааны кино санг бүрдүүлэхийг зорьж, БСШУСЯтай хамтран “Кино аж үйлдвэрийн тухай хууль”-ийн төслийг боловсруулж, УИХаар батлуулахаар ажиллаж байна. Олон улсын кино наадмуудад амжилт
үзүүлэн Монгол Улсын нэрийг эерэгээр гаргаж байгаа уран бүтээлүүд болох
найруулагч Б.Үйзэнмаагийн “Над руу ингэж битгий хар” уран сайхны кино,
найруулагч Б.Алтантуяагийн “Элч” түүхэн кино, “Cinelou Films”-ын бүтээл “Burn
Your Maps” уран сайхны кино, Монголын бүргэдчин охины тухай өгүүлэх “The
Eagle Huntress” хэмээх баримтат кино зэргийг олон улсад сурталчлахад
дэмжлэг үзүүлэн ажиллалаа.
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5.3 Монгол судлал
Монгол түмэн өв соѐл, үүх түүхээ танин мэдэх, эрхэмлэн дээдлэх, үеийн
үед өвлүүлэн үлдээхэд чухал нөлөө үзүүлэх монгол судлалыг хөгжүүлэх нь
төрийн нэн чухал бодлого юм. Энэ хүрээнд хилийн чанадад монгол судлалыг
хөгжүүлэх, гадаадын монголч эрдэмтдийг дэмжих, тэдэнтэй хамтран ажиллах,
залгамж халааг нь бэлтгэх, бүтээлийг нь нийтийн хүртээл болгоход анхааран
ажиллаж байна.
Олон улсын Монголч эрдэмтдийн XI их хурлыг “Монгол судлал ба
тогтвортой хөгжил” сэдвийн дор 2016 оны 8 дугаар сард Улаанбаатар хотноо
холбогдох яам, тамгын газруудтай хамтран зохион байгуулсан. Их хуралд
дотоодын 100 гаруй, гадаадын 29 орны 300 гаруй эрдэмтэн судлаачид оролцож,
монгол судлалын өнөөгийн байдалд үнэлэлт өгч, сүүлийн үеийн судалгааны
бүтээлээ толилуулж, шинээр дэвшүүлж буй саналаа танилцуулж, монгол
судлалыг цаашид олон улсад хөгжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх
гарц, шийдлийн талаар өргөн хүрээнд илтгэл тавин хэлэлцсэн. Монгол Улсыг
олон улсад таниулах, монгол судлалыг хилийн чанадад хөгжүүлэх үйлсэд
оруулсан хувь нэмрийг нь үнэлэн гадаадын 12 судлаачдыг Монгол Улсын
Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж их хурлын үеэр Төрийн дээд одон, медалиар
шагнасан. Их хурлын хаалтын ажиллагааг ГХЯ хариуцан зохион байгуулсан ба
Гадаад харилцааны сайд Ц.Мөнх-Оргил их хурлыг дүгнэж, дотоод, гадаадын
эрдэмтэн судлаачдад хандан хаалтын үг хэлсэн төдийгүй гадаадын монгол
судлаачидтай уулзалт хийн санал сэтгэгдлийг нь сонссон.
Монгол судлалыг хилийн чанадад хөгжүүлэх, монголч эрдэмтэдтэй
холбоо тогтоох, хамтран ажиллахад манай ДТГ-ууд анхааран ажиллаж,
Монгол-Оросын залуу эрдэмтэн, судлаачдын чуулга уулзалтыг Эрхүү хотноо 5
дугаар сарын 16-21-ний өдрүүдэд, Америк дахь Монголч эрдэмтдийн X бага
хурлыг Вашингтон хотноо 5 дугаар сарын 13-14-ний өдрүүдэд, Япон дахь
Монголч эрдэмтдийн бага хурлыг Токио хотноо 5 дугаар сарын 21-ний өдөр тус
тус амжилттай зохион байгуулсан. Манай ДТГ-ууд суугаа орондоо монгол
судлалын чиглэлээр хурал, хэлэлцүүлэг, уулзалт зохион байгуулж, монголч
эрдэмтэд болоод Монголыг сонирхсон хүмүүстэй байнга санал солилцон
ажиллах нь гадаадын монголч эрдэмтдийн залгамж халааг бэлтгэхэд эерэгээр
нөлөөлсөн, тэдний судалгааны ажлыг дэмжих, хамтран ажиллах, шинэ соргог
мэдээллээр хангах өргөн боломжийг олгосон ихээхэн үр дүнтэй ажил болдог
юм.
5.4 Хилийн чанад дахь монгол иргэдтэй гадаад сурталчилгаа,
соѐлыг харилцааны асуудлаар хамтран ажиллах
Олон улсад томъѐологдож буй “Вrain сirculation” буюу иргэд мэдлэг
боловсрол, үйл ажиллагаа, харилцаа холбоогоороо дамжуулан эх орныхоо
бүтээн байгуулалтад суугаа орноосоо хувь нэмрээ оруулахыг нь дэмжих,
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иргэний бүртгэлийг сайжруулах, иргэдийн сайн дурын нийгэмлэг, холбоодтой
хамтран ажиллах боломжийг бий болгоход анхааран ажиллаж, хилийн чанадад
сурч, ажиллаж, амьдарч буй монгол иргэдэд чиглэсэн нэгдмэл цогц бодлогыг
бий болгох зорилгоор “Дэлхийн Монголчууд” хөтөлбөрийг 2016 оны 1 дүгээр
сарын 4-ний өдрийн Засгийн газрын хуралдаанаар хэлэлцүүлэн батлуулав.
Хилийн чанад дахь монгол иргэдэд тулгарч буй нийгмийн асуудлыг
тодорхойлох, шийдлийг олоход чиглэгдсэн тус хөтөлбөр нь цаашлаад монгол
хэл, соѐл, урлаг, зан заншлыг тээгч ард түмнүүдийн соѐлын солилцоо,
харилцаа, хамтын ажиллагааг дэмжихэд чухал ач холбогдолтой юм.
Энэхүү хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжилтийг
хангах, хяналт тавих үүрэг бүхий Зөвлөлийг байгуулан ажиллаж байна.
Хөтөлбөрийн хүрээнд “Хилийн чанад дахь Монголчуудын холбоо, ТББ-уудын II
чуулга уулзалт“-ыг Улаанбаатар хотноо 2016 оны 9 дүгээр сард зохион
байгуулж, дэлхийн 25 улсад үйл ажиллагаа явуулж буй 104 Монголчуудын
холбоо, ТББ-уудын 150 гаруй төлөөлөгчид болон холбогдох яам, газруудын 53
төлөөллийг оролцуулж, хилийн чанад дахь монгол хэлний сургалт-сургуулийн
асуудал, иргэдийн нийгэм, сонгуулийн эрхийн асуудал, хилийн чанадад
монголын соѐл, урлагийн менежментийг хөгжүүлэх болон хилийн чанадад
амьдарч, сурч, ажиллаж буй иргэдийн эх орныхоо хөгжилд хэрхэн хувь нэмрээ
оруулах боломжийн талаар хэлэлцсэн.
Хилийн чанад дахь Монголчуудын холбоо, ТББ-уудын нэгдсэн
мэдээллийн санг бий болгох үүднээс хилийн чанадад үйл ажиллагаа явуулж буй
140 Монголчуудын холбоо, ТББ-ууд болон 43 монгол хэлний сургууль, соѐлын
төвүүдийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл бүхий товхимолыг яамд болон олон нийтийн
хэрэгцээнд зориулан хэвлэн гаргаж, цахим хувилбарыг нь ГХЯ-ны цахим
хуудсанд байршуулаад байна. Гадаад харилцааны яамнаас 2016 онд 2 дахь
жилдээ ЮНЕСКО-ийн Соѐлын биет бус өвийн жагсаалтад бүртгэгдсэн
“Наадам”-ыг дэлхий нийтэд сурталчлан таниулах “Миний Монгол наадам”
уралдаант
шалгаруулалтыг
хилийн
чанадад
амьдарч
буй
иргэд,
байгууллагуудын дунд зарлан амжилттай зохион байгуулсан. Энэхүү уралдаанд
нийтдээ 20 гаруй холбоо, байгууллагууд оролцсоноос шалгарч түрүүлсэн
“Вашингтон хот орчмын Монголчуудын холбоо”, “Солонгос–Монголын соѐлын
харилцаа, хамтын ажиллагааны холбоо”, “Бельгийн Монголчуудын нэгдсэн
холбоо”-нд өргөмжлөл, мөнгөн шагналыг “Хилийн чанад дахь Монголчуудын
холбоо, ТББ-уудын II чуулга уулзалт“-ын үеэр Гадаад харилцааны дэд сайд
Б.Батцэцэг гардуулан өгсөн.
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Бүлэг 6. Эрх зүй, консулын харилцаа, хамтын ажиллагаа
6.1 Олон улсын гэрээ, эрх зүй
Гадаад бодлогын үзэл баримтлалд Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй
байдал, язгуур ашиг сонирхолыг олон улсын эрх зүйн хүрээнд улс төр,
дипломатын аргаар хангахаар, түүнчлэн Монгол Улс олон улсын эрх зүйг
хүндэтгэн сахиж, олон улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэхээр тус тус
заасан.
Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал, язгуур ашиг сонирхлыг олон
улсын эрх зүйн хүрээнд хангана гэдэг нь олон улсын эрх зүйн үндсэн зарчим,
зан заншилын хэм хэмжээг чанд мөрдөхийн зэрэгцээ олон улсын гэрээнд нэгдэн
орох, тэдгээрийг байгуулах хэлэлцээнд оролцохдоо өөрийн улсын язгуур эрх
ашгийг хамгаалж, эрх зүйн баримт бичигт тусгуулах замаар үндэсний аюулгүй
байдал, язгуур ашиг сонирхлоо хангахыг хэлж буй юм. Энэ хүрээнд Монгол Улс
олон улсад энх тайван, аюулгүй байдлыг хангах, хүний эрх, эрх чөлөөг
хамгаалах, олон улсын худалдаа, эдийн засгийн харилцааг хөгжүүлэх, түүнчлэн
олон улсын терроризм, үндэстэн дамнасан гэмт хэрэг, тухайлбал хүний наймаа,
хар тамхи, мансууруулах бодис, хууль бус зэвсгийн наймаа, мөнгө угаахтай
тэмцэх, уур амьсгалын өөрчлөлт, цөлжилт зэрэг олон улсын хамтын
нийгэмлэгийн анхаарлын төвд буй эмзэг, олон талын хамтын ажиллагаа, хүчин
чармайлт шаардсан асуудал, харилцааг зохицуулсан олон талт олон улсын
гэрээнд нэгдэн ороход анхаарч ирэв.
Монгол Улс 2016 оны байдлаар 276 олон талт олон улсын гэрээ, түүний
дотор НҮБ, түүний системийн болон төрөлжсөн байгууллагын 42, олон улсын
аюулгүй байдлыг хангах, зэвсэглэлээс ангид байхад чиглэсэн 24, гэмт хэрэгтэй
тэмцэх салбарын 25, далайн болон иргэний агаарын тээврийн 41, хүрээлэн буй
орчныг хамгаалах салбарын 23 олон талт гэрээнд нэгдэн орсон.
Сүүлийн жилд олон улсын гэрээ байгуулахдаа тоонд бус, тухайн
гэрээний, зорилго, мөн чанар, олон улсын хамтын нийгэмлэгт хийгээд тодорхой
салбарт манай улсын гүйцэтгэх үүрэг, манай улсад ашигтай байдал, хэрэгцээ,
шаардлага, тухайн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх бодит бололцоо,
тооцоог сайтар тооцож, үр дагаварыг харгалзаж байхад онцлон анхаарч байна.
Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 10 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт “Монгол
Улсын олон улсын гэрээ нь соѐрхон баталсан буюу нэгдэн орсон тухай хууль
хүчин төгөлдөр болмогц дотоодын хууль тогтоомжийн нэгэн адил үйлчилнэ” гэж
заасан байдаг. Үндсэн хуулийн энэ зохицуулалтад тулгуурлан практикт
ихэвчлэн олон улсын гэрээг соѐрхон батлах тухай хууль батлах замаар нэгдэн
ордог бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд холбогдох дотоодын хуульд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах, эсхүл шинээр хууль батлах ажлыг нэгдэн орсны дараагаар
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хийдэг. Энэ тогтолцооноос эрх зүйн болон практик тодорхой хүндрэл зарим
тохиолдол гарах болсныг дурдах хэрэгтэй.
Монгол Улсын олон улсын гэрээний талаарх олон нийтийн, түүнчлэн
гэрээг хэрэглэгч, хэрэгжүүлэгч субьектийн мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх
чиглэлээр үргэлжлүүлэн ажиллах хэрэгцээ ч байна. Олон улсын гэрээний тухай
хуульд “олон улсын гэрээг гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн
захиргааны байгууллагаас эрхлэн тусгай эмхтгэл болгон хэвлэж байна” гэж,
Улсын дээд шүүхээс Гадаад харилцааны яамнаас албан ѐсоор орчуулж, Төрийн
мэдээлэл эмхтгэлд албан ѐсоор хэвлэн нийтэлсэн олон улсын гэрээг хэрэглэнэ
гэж тайлбарласны дагуу Гадаад харилцааны яам нийт 143 гэрээг Төрийн
мэдээлэл эмхтгэлийн 11 тусгай дугаар болгон хэвлэн нийтлүүлээд байна.
Төрийн мэдээлэл эмхтгэлд хэвлэгдсэн Монгол Улсын олон талт гэрээг цахим
хэлбэрт шилжүүлж эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн санд байршуулсан нь түүнийг
олон нийтэд илүү хүртээмжтэй хүргэхэд чиглэсэн чухал ач холбогдолтой арга
хэмжээ болсон бөгөөд уг ажлыг цаашид ч үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх болно.
Дотоодын хууль тогтоомжийг олон улсын гэрээнд нийцүүлэхээс гадна
нэгдэн орсон олон улсын гэрээг хэрэгжүүлэх чиглэлээр дотооддоо авч
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх тайлан, илтгэлийг холбогдох субьектэд
хүргүүлж хэлэлцүүлэх томоохон ажил байдаг. Хүний эрхийн чиглэлийн олон
талт гэрээ ихэвчлэн түүнийг зохицуулсан хороо, байгууллагын гишүүн улс
тухайн гэрээг хэрхэн хэрэгжүүлж буйд хяналт тавих зорилгоор байгуулдаг
бөгөөд эдгээр институци нь гэрээний хэрэгжилтийн талаарх гишүүн улсын
илтгэлийг авч хэлэлцэж, дүгнэлт буюу гишүүн улс цаашид тухайн хэрэгжүүлэх
чиглэлээр ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх зөвлөмжийг өгдөг. Манай улс
хүний эрхийн чиглэлээрх олон улсын гэрээний үндэсний хэрэгжилтийн тайланг
хугацаанд нь боловсруулан хэлэлцүүлж олон улсын байгууллагаас өгсөн
зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх талаар тодорхой алхмуудыг авсаар ирсэн.
Монгол Улс найрсаг харилцаа тогтоох, худалдаа, эдийн засгийн
харилцааг хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, давхар татвар
ноогдуулахгүй байх, иргэний, эрүүгийн болон бусад салбарт эрх зүйн туслалцаа
харилцан үзүүлэх, боловсрол, соѐл, шинжлэх ухааны салбарт хамтран ажиллах,
хоѐр талын иргэд харилцан зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх болон бусад улстай
харилцан тохиролцсон бусад салбарын асуудлаар гадаад улстай хоѐр талт
олон улсын гэрээг байгуулж ирсэн. Монгол Улс 2016 оны байдлаар 1415 гаруй
хоѐр талт гэрээг байгуулаад байна. Үүнд найрсаг харилцаа, хамтын
ажиллагааны хэлэлцээрийг 29 улстай, хөрөнгө оруултыг хөхиүлэн дэмжих,
харилцан хамгаалах тухай хэлэлцээрийг 43 улстай, давхар татвар
ноогдуулахгүй байх хэлэлцээрийг 28 улстай, иргэд харилцан зорчих
хэлэлцээрийг 52 улстай, эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай 28 төрлийн
хэлэлцээрийг 20 улстай тус тус байгуулжээ.
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Олон талт гэрээтэй харьцуулахад хоѐр талт гэрээ нь хоѐр улсын
хоорондын бодит харилцаа, амьдралаас шууд урган гарсан, талуудын
хоорондын харилцаанд тогтмол мөрдөгдөж байдаг. Нөгөө талаас хоѐр талын
дотоодын
хууль
тогтоомжоор
зохицуулах
боломжгүй
асуудлыг
зохицуулдагаараа онцлогтой байдаг. Иргэд харилцан зорчих нөхцөлийг
хөнгөвчлөх, эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, ялтан шилжүүлэх зэрэг гэрээ нь хоѐр
талын иргэдийн өдөр тутмын амьдралд үйлчилж байх жишээтэй.
Бүс нутгийн эдийн засгийн интеграцтай хөл нийлүүлэх, гадаад харилцааг
эдийн засагжуулах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хүрээнд цаашид худалдаа, эдийн
засгийн харилцааны салбарт ашигтай гэрээг байгуулах шаардлага ч урган гарч
байна. Энэхүү зорилгоор Япон Улстай Эдийн засаг, түншлэлийн хэлэлцээр,
Канад Улстай Хөрөнгө оруулалтын хэлэлцээр, АНУ-тай Ил тод байдлын
хэлэлцээрийг тус тус байгуулснаар гадаадын хөрөнгө оруулалтыг Монгол Улсад
татахад чухал алхам болов.
Монгол Улс 2016 онд ОХУ-тай стратегийн түншлэлийг хөгжүүлэх дунд
хугацааны хөтөлбөр, Болгар, Унгарын талтай хоѐр талт олон улсын гэрээг
данслах асуудлаар байгуулсан протокол, Азийн хөгжлийн банктай зээлийн
хэлэлцээр, Турктэй Хөгжлийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр, Канадтай
Хөгжлийн тусламжийн тухай санамж бичиг, Австрали улстай Хөгжлийн хамтын
ажиллагааны тухай Засгийн газар хоорондын санамж бичиг зэрэг чухал ач
холбогдол бүхий Засгийн газар хоорондын хоѐр талт гэрээ байгуулав.
БНХАУ-ын хувьд Монгол Улсын Засгийн газрын зарим өрийг чөлөөлүүлж,
Хятадын буцалтгүй тусламжаар сургууль, авто зам, орон сууцны хороолол
барих олон тооны төсөл хэрэгжүүлж эхлэв. БНСУ-ын хувьд зээлийн
хэлэлцээрийн хүрээнд “Ухаалаг боловсрол төсөл”, “Улс, хот хоорондын нийтийн
тээврийн үйлчилгээний 2 дахь шатны төсөл” хэрэгжүүлэх, “2016-2019 онд
соѐлын солилцоо явуулах, соѐлын өвийн салбарт хамтран ажиллах эрх зүйн
үндсийг тогтоож өгсөн чухал баримт бичгийг тус тус байгуулав.
ОХУ-ын Гадаад хэргийн сайд С.В.Лавровын айлчлалын үеэр хоѐр улсын
харилцаанд ойрын жилд баримтлах зарчмыг тодорхойлсон бодлогын баримт
бичиг болох Монгол Улс, ОХУ-ын хооронд стратегийн түншлэлийг хөгжүүлэх
дунд хугацааны хөтөлбөрийг байгуулав.
Монгол Улс дахь ОХУ-ын үл хөдлөх хөрөнгийн маргаантай асуудлыг
зохицуулах Ажлын хэсгийг Ерөнхий сайдын захирамжаар шинэчлэн байгуулав.
Ажлын хэсэг 2016 оны 4 дүгээр сард байгуулсан Монгол Улс, ОХУ-ын хооронд
стратегийн түншлэлийг хөгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөрт тусгасан үл хөдлөх
хөрөнгийн асуудлаар талууд цаашид баримтлах зарчмыг баримтлан ажиллаж
байна.
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Гадаад харилцааны яамны Олон улсын гэрээ, эрх зүйн газрын дэргэд
Хилийн хэлтэс болон Хүний эрхийн хэлтэс үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд
Хилийн хэлтэс нь Монгол, Хятадын хилийн 13 боомт, Монгол, Оросын хилийн
29 боомт, нийт 42 боомтын гадаад харилцааны асуудлыг хариуцан ажиллаж
байна. Монгол Улсын ашигт малтмалын салбар хөгжихийн хэрээр боомтын
нэвтрүүлэх хүчин чадал, дэд бүтцийг сайжруулах, ажиллах хуваарийг өөрчлөх,
боомтын статусыг өөрчлөх зэрэг ажлыг урагшлуулах талаар нэлээд ажлыг хийж
гүйцэтгээд байна.
Хүний эрхийн хэлтсээс 2016 онд хийж гүйцэтгэсэн тоймтой ажлаас
дурдвал НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлийн 3 дугаар сард болсон 31 дүгээр
чуулганы Өндөр түвшний уулзалтад Гадаад хэргийн сайд оролцож, олон улсын
холбогдох байгууллагын төлөөлөл болон хоѐр талын уулзалт хийж хүний эрхийг
сайжруулах талаар зарим асуудлыг тохиролцов. Түүнчлэн НҮБ-ын Хүний эрхийн
зөвлөлөөс гаргасан зөвлөмжүүдийг 2016-2019 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний
ерөнхий төлөвлөгөөг Засгийн газрын 2016 оны 204 дүгээр тогтоолоор батлуулан
Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр
төрийг доромжлон харьцаж шийтгэхийн эсрэг конвенцийн хэрэгжилтийн
үндэсний 2 дахь удаагийн тайлан, Эмэгтэйчүүдийг алагчилах бүх хэлбэрийг
устгах тухай конвенцийн хэрэгжилтийн 8,9 дэх удаагийн тайланг НҮБ-ын Хүний
эрхийн хороогоор тус тус амжилттай хэлэлцүүлсэн. Мөн тус яамнаас дотоодын
хүний эрхийн байгууллагатай хамтран ажиллах хүрээнд Хүний эрх хөгжил төв,
Хүний эрхийн Үндэсний комисстой хамтран “Ахмад настны хүний эрхийг
баталгаажуулъя” үндэсний гурван талт хэлэлцүүлгийг 11 дүгээр сард, УИХ-ын
Хүний эрхийн дэд хороо, ЕТГ, АТГ, ХЭҮК-той хамтран “Авлига ба хүний эрх”
сэдэвт Бага хурлыг 2016 оны 12 дугаар сард тус тус амжилттай зохион
байгуулав.
Дээд дурдсан ажлыг Гадаад харилцааны яам, түүний үндсэн нэгж болох
Олон улсын гэрээ, эрх зүйн газар холбогдох яам, газартай хамтран хэрэгжүүлж,
Монгол Улсын ашиг сонирхол, байр суурийг олон улсын эрх зүйн хүрээнд хангах
үүргээ хэвийн хэрэгжүүлж байна.
6.2 Иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах, консулын үйл ажиллагаа
Монгол Улсын консулын алба нь дипломат албаны бүрэлдэхүүн хэсэг
бөгөөд хилийн чанадад Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээдийн эрх, хууль ѐсны
ашиг сонирхлыг хамгаалах үндсэн үүрэгтэй.
Гадаад харилцааны яам, хилийн чанадад суугаа дипломат төлөөлөгчийн
газрууд нь Монгол Улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлал, Монгол Улсын
Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг мөрдлөг болгон консулын
харилцааг хөгжүүлэх, иргэд гадаадад зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх, хилийн
чанадад байгаа монгол иргэд, хуулийн этгээдийн эрх ашгийг хамгаалах,
зөрчигдсөн эрхийг сэргээх гадаад таатай нөхцөлийг бүрэлдүүлэх, консулын
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харилцааны эрх зүйн орчин, тогтолцоог төгөлдөржүүлэн, консулын албанд
дэвшилтэт менежмент, цахим үйлчилгээ нэвтрүүлэх, консулын ажилтныг
мэргэжил, арга зүйн заавар, зөвлөгөөгөөр тогтмол хангах замаар консулын
албыг бэхжүүлэх, өргөмжит консулуудын үйл ажиллагааг чиглүүлэн өргөжүүлэх,
консулын үйлчилгээг шуурхай, чанартай, хүртээмжтэй хүргэх зорилт тавин
ажиллаж байна.
Консулын
хүрээнд

харилцааг

хөгжүүлэх,

консулын

албыг

бэхжүүлэх

Консулын харилцаа
Хилийн чанадад оршин сууж буй монгол иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах
зорилгоор консулын харилцааг хөгжүүлэх, гадаад улсын консулын
байгууллагатай харилцах механизмыг өргөжүүлэх хүрээнд одоогийн байдлаар
ОХУ, БНХАУ, БНСУ, БНТуркУ, БНКазУ, БНКиргизУ зэрэг 6 улстай хоѐр талын
зөвлөлдөх уулзалтыг тогтмол зохион байгуулж байна. Цаашид АНУ, Чех, Япон
болон Европын Холбооны бусад улстай хоѐр талын консулын зөвлөлдөх
уулзалт зохион байгуулах асуудлыг судалж байна.
Консулын харилцааны тухай 1963 оны Венийн конвенцийн гишүүн 179
орны хооронд нэгдсэн зөвлөлдөх механизм бүрэлдүүлэх, хамтын ажиллагааг
дэмжих, консулын үйл ажиллагааны түгээмэл туршлагыг нэгтгэн оновчтой
болгох асуудлаар зөвлөлдөхөд чиглэгдсэн Дэлхийн консулын III чуулга
уулзалтад Монгол Улс анх удаа оролцсон нь консулын албаны 2016 оны онцлох
үйл явдлын нэг байлаа.
Консулын алба
Одоогоор Монгол Улсаас гадаад улсад суугаа 46 ДТГ-ын 9 нь ЕКГ (Эрхүү,
Улаан-Үд, Истанбул, Кызыл, Хонконг, Хөх хот, Осака, Бишкек, Сан Франциско),
4 нь Консулын газар (Пусан, Эрээн, Хайлаар, Алматы) байна. Мөн 6 ДТГ
(Москва, Бээжин, Вашингтон, Берлин,Токио, Сөүл) Консулын хэлтэстэй үйл
ажиллагаа явуулж байна. Манай улсад гадаадын 3 ЕКГ үйл ажиллагаа явуулж
байна. (Эрдэнэт, Дархан дахь ОХУ-ын ЕКГ, Замын-Үүд дахь БНХАУ-ын ЕКГ)
Консулын албыг өргөжүүлэх хүрээнд БНХАУ-ын Шанхай, АНУ-ын Чикаго,
Канад улсын Ванкүвер хотод тус тус консулын газар нээх асуудлыг судалж
байна.
Өргөмжит консул
2016 оны 12 дугаар сарын 1-ний байдлаар Монгол Улсын 68 Өргөмжит
консул гадаадын 46 оронд томилогдон ажиллаж байна. Эдгээр өргөмжит
консулын 8 нь Өргөмжит ерөнхий консулын зэрэгтэй, 17 нь виз олгох
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эрхтэй. Монгол Улсад гадаадын 37 орны Өргөмжит консул үйл ажиллагаа
явуулж байна.
Иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах хүрээнд
ГХЯ-ны зүгээс хилийн чанадад суугаа нийт 46 дипломат болон консулын
төлөөлөгчийн газраараа дамжуулан гадаадын 76 улсад оршин суугаа 144 гаруй
мянган монгол иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах чиглэлээр идэвхтэй үйл
ажиллагаа явуулав. Иргэдийг гэмт хэрэгт зөрчилд холбогдохоос урьдчилан
сэргийлэх, сэрэмжлүүлэг гаргах, хэвлэл мэдээллээр сурталчлахад ач холбогдол
өгч ажиллалаа. Иргэдийн эрх ашгийг хамгаалахад хилийн чанад дахь
монголчуудын холбоод болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран ажилласан
нь иргэдэд хүрч ажиллах бас нэгэн бодит гүүр болж байна.
2016 оны 9 дүгээр сарын 8-10-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион
байгуулсан “Хилийн чанад дахь Монголчуудын холбоо, ТББ-уудын II чуулга,
уулзалт”-ын үеэр гадаад орнуудад ажиллаж амьдарч байгаа монгол иргэдийн
эрх ашгийг хамгаалах, нийтлэг хүндрэл бэрхшээлийг арилгах талаар уулзалт
зохион байгуулсан бөгөөд иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах чиглэлээр ГХЯ, ДТГууд болон гадаад дахь монголчуудын сайн дурын үүсгэл санаачилгын
байгууллагууд хоорондын хамтын ажиллагаа бэхжив.
Түүнчлэн иргэдийг болзошгүй аюул осол, гэмт хэргээс сэрэмжлүүлэх,
түүнчлэн зарим оронд гарсан халдварт өвчин, байгалийн гамшиг, алан хядах
үйл ажиллагаанаас сэрэмжлүүлэх зорилгоор монгол иргэд олноор зорчдог
орнуудад зорчихдоо анхаарах зүйлсийн талаар холбогдох ДТГ-уудтай хамтран
тогтмол сэрэмжлүүлэг, зөвлөмж гаргах ажиллагааг тогтмолжуулав.
Иргэдэд туслах сан
“Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэдэд туслах сан”-гийн
шугамаар 2016 онд нийт 30 иргэний өргөдөл, ДТГ-ын 39 хүсэлтийг зохих
журмын дагуу хэлэлцэж, 222.781.200 төгрөгийг зарцуулав.
Эрүүгийн хэргийн чиглэлээр
Хилийн чанадад эрх ашиг нь зөрчигдсөн иргэдэд эрх зүйн туслалцаа
үзүүлэх, зөвлөгөө өгөх, ял эдэлж буй иргэдээ эргэх, санал хүсэлтийг нь хүлээн
авах мөн иргэд гэмт хэрэгт холбогдох, өртөхөөс урьдчилан сэргийлэх, ял
шийтгэгдсэн иргэдийг эх оронд нь буцаах чиглэлээр ГХЯ холбогдох ДТГ-уудаар
дамжуулан гадаадын эрх бүхий байгууллага болон дотоодын хууль хяналтын
байгууллагуудтай хамтран идэвхтэй ажиллав.
Монгол Улс ялтан шилжүүлэх гэрээг 9 улстай байгуулсан бөгөөд “Ялтан
шилжүүлэх тухай” Европын зөвлөлийн конвенцид 2015 онд нэгдэн орсноор
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Европын Холбооны гишүүн 27 улс болон гишүүн бус 19 улстай ялтан шилжүүлэх
эрх зүйн орчин бүрдсэн. Энэ хүрээнд 2016 онд БНХАУ-д ял эдэлж байсан 2
иргэн, БНКаз Улсаас 1 иргэнийг шилжүүлэн авсан.
Сүүлийн жилүүдэд монгол иргэд хилийн чанадад мансууруулах бодис
болон сэтгэцэд нөлөөт эм, бэлдмэл бодис хууль бусаар тээвэрлэх, хэрэглэх
зэрэг гэмт хэрэгт холбогдох, ял эдлэх тохиолдол нэмэгдэж байгаад ГХЯ-ны
зүгээс өндөр анхаарал хандуулж байгаа бөгөөд энэ төрлийн гэмт хэргийг
бууруулах чиглэлээр дотоодын хууль хяналтын байгууллагуудтай хамтын
ажиллагаагаа улам эрчимжүүлэх бодит шаардлага үүсч байна.
Иргэний хэргийн чиглэлээр
ГХЯ-ны зүгээс хилийн чанадад түр буюу удаан хугацаагаар зорчиж буй
болон ажиллаж, амьдарч буй иргэдэд болзошгүй аюул осол, гэмт хэргээс
сэрэмжлүүлэх, түүнчлэн зарим оронд гарсан халдварт өвчин, байгалийн гамшиг,
алан хядах үйл ажиллагаанаас сэрэмжлүүлэх зорилгоор сэрэмжлүүлэг,
зөвлөмж гаргах ажлыг хэвшүүлэв.
2016 оны 12 сарын байдлаар Гадаад харилцааны яаманд консулын
чиглэлээр нийт 540 өргөдөл ирүүлснээс 489 өргөдлийг зохих журмын дагуу
хариу өгөн шийдвэрлэж, иргэдийн өргөдөл, гомдлын барагдуулалт 90,5% ба
явцдаа байгаа 51 өргөдөл байна.
Консулын холбогдолтой эрх зүйн орчин
Монгол Улс Консулын харилцааны тухай Венийн конвенцид 1988 оны 6
дугаар сарын 20-ны өдөр нэгдэн орсон бөгөөд Монгол Улсын Консулын дүрмийг
2002 оны УИХ-ын 71 тоот тогтоолоор баталсан. Мөн 13 улстай хоѐр талын
консулын конвенц байгуулснаас гадна 20 улстай гэмт этгээд шилжүүлэх, ялтан
шилжүүлэх, эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх тухай 28 төрлийн хоѐр талт гэрээ
байгуулаад байна.
Хоёр талын хооронд байгуулсан Консулын конвенц:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Румын
Куба
БНАСАУ
Болгар
Польш
Унгар
Чех

8. Вьетнам
9. Лаос
10. Афганистан
11. БНХАУ
12. АНУ
13. ОХУ
14. ИБУИНВУ

Хоёр талын хооронд эрх зүйн туслалцааны гэрээ:
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1. Унгар
2. Болгар
3. Румын
4. Чех
5. Словак
6. Югослав
7. БНАСАУ
8. Куба
9. БНХАУ
10. Франц

11. Казахстан
12. Польш
13. ОХУ
14. БНСУ
15. Украйн
16. Вьетнам
17. Киргиз
18. Турк
19. Энэтхэг
20. Канад

Хоёр талын хооронд ялтан шилжүүлэх гэрээ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Канад
БНСУ
БНХАУ
ОХУ
БНПУ
БНТУ
Энэтхэг
БНХАУ-ын ЗЗОБ Хонконг

9. Ялтан шилжүүлэх тухай
Европын зөвлөлийн конвенцид
нэгдсэн /Европын Холбооны
гишүүн 27 улс, гишүүн бус 19
улстай ялтан шилжүүлэх
боломжтой/

Хоёр талын хооронд гэмт этгээд шилжүүлэх гэрээ:
1. Казахстан
2. БНХАУ

3. БНСУ
4. Энэтхэг

Иргэд зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх чиглэлээр
Монгол Улсын иргэдийн гадаадад зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх
чиглэлээр дэлхийн улс орнуудтай яриа хэлэлцээ явуулж байна. Өнөөдрийн
байдлаар Монгол Улсын энгийн паспорттой иргэд 19 оронд визгүй, дипломат,
албан паспорт эзэмших эрх бүхий иргэд нийт 46 улсад визгүй зорчиж байна.
2016 оны хувьд Унгар, Индонез, Япон улстай байгуулсан визгүй зорчих
хэлэлцээрүүд хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд Бенелюкс буюу Бельги, Нидерланд,
Люксембург улсууд, мөн Швейцар, ХБНГУ-тай визгүй зорчих нөхцөлийн тухай
хэлэлцээр байгуулах чиглэлээр ажиллаж байна.
Консулын үйлчилгээ үзүүлэх хүрээнд
Консулын үйлчилгээг улсын хэмжээнд адил тэгш хүргэх, шуурхай байдлыг
нэмэгдүүлэх зорилгоор ГХЯ-ны Консулын газар, хилийн чанад дахь дипломат
болон консулын төлөөлөгчийн газарт баталгаажуулсан баримт бичиг, тухайлбал
апостиль гэрчилгээ, нотариатын үйлдэл, консулын баталгаа хийсэн баримт
бичгийг өөрийнх нь хүссэн хаягаар хүлээн авах боломжийг олгох, мөн аймаг,
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орон нутгийн оршин суугчдад аймаг, сумын төв дэх шуудангийн салбар,
түгээгчээр дамжуулан хүргэх үйлчилгээг “Монгол шуудан” ХК-тай хамтран 2016
оны 9 дүгээр сараас эхлэн нэвтрүүлэв.
Консулын үйлчилгээг цахимжуулах зорилгоор www.consul.mn цахим
хуудсыг хийж, 2016 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн ашиглалтад
оруулав. Үйлчлүүлэгч энэ цахим хуудаснаас гадаадын иргэнийг урих, баримт
бичиг баталгаажуулж, Апостиль гэрчилгээ авах зэрэг консулын бүх төрлийн
үйлчилгээний талаар, болон мөн консултай холбоотой мэдээ, мэдээллийг авах
бололцоо бүрдсэн.
Хилийн чанад дахь Монгол Улсын ДТГ-т иргэний улсын бүртгэл хөтлөх
зааврыг батлуулснаар ДТГ-ууд иргэний бүртгэл хөтлөхтэй холбоотойгоор
иргэний болон гэр бүлийн байдлын талаарх лавлагааг цахимаар буюу имэйлээр хүсэлт гарган Оюуны өмч, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Иргэний
бүртгэлийн газраас шууд авах боломжтой болов. Ингэснээр иргэд өөрсдөө
бүрдүүлдэг байсан материалыг ДТГ-ууд өмнөөс нь бүрдүүлэх болж, цаг хугацаа,
төлбөртэй холбоотой иргэдэд учирдаг хүндрэл бүрэн арилсан болно.

84

Бүлэг 7. Дипломат алба, түүнийг бэхжүүлэх үйл ажиллагаа
7.1 Монгол Улсын дипломат албаны өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт
Дипломат албыг бэхжүүлэх, салбарын хууль тогтоомж, эрх зүйн баримт
бичгүүдийг шинэчлэх, боловсронгуй болгох, хууль дээдлэх ѐсыг хэвшүүлэх,
дипломат албаны хүний нөөцийн бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион
байгуулах, ил тод байдлыг хангах, төсөв, санхүүгийн үйл ажиллагааг оновчтой
зохион байгуулах, Шилэн дансны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх, Гадаад
харилцааны төв архивын үйлчилгээг боловсронгуй болгох, салбарын
мэдээллийн технологийн аюулгүй, хэвийн ажиллагааны нөхцлийг бүрдүүлэхэд
чиглэгдсэн шат дараатай ажлуудыг зохион байгуулав.
УИХ-ын 2016 оны сонгуулийн үр дүнд Засгийн газрын бүтэц,
бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орсонтой холбогдуулан Гадаад харилцааны яамны үйл
ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр, яамны зохион
байгуулалтын бүтэц, орон тооны хязгаарыг шинэчлэн батлуулж, хэрэгжилтийг
зохион байгуулав.
Дипломат албаны үйл ажиллагаанд хамаарах эрх зүйн зохицуулалтыг
боловсронгуй болгох үүднээс Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны
хөтөлбөр, шинэчлэн батлагдсан бодлогын баримт бичгүүд, цаг үеийн нөхцөл
байдалтай уялдуулах зорилгоор Дипломат албаны тухай хуульд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг батлуулахаар ажиллав.
Мөн Монгол Улсын гадаад харилцааны тухай хуулийн төслийг
боловсруулж, холбогдох журмын дагуу УИХ-д өргөн барьсан бөгөөд хуулийн
төслийг эцэслэн боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулан ажиллаж байна.
Төрийн болон албаны нууцын тухай хуулийг батлуулахад идэвхтэй
оролцож, Сайд, ТНБД-ын тушаалаар хэм хэмжээ тогтоосон эрх зүйн актуудыг
нягтлан, шинэчлэх ажлыг үргэлжлүүлж байна.
Дипломат албаны хүний нөөцийн бодлого, сургалтын хөтөлбөрийн
хүрээнд залуу, дунд, ахмад үеийн залгамж, нэгдмэл чанарыг бататган
үргэлжлүүлж, залуу ажилтнуудыг ажлын байранд нь тасралтгүй заан сургах,
дадлагажуулах зорилгоор давтан сургах, мэргэшүүлэх дотоод сургалтын
төлөвлөгөөг баталж, үндсэн сургалт, сэдэвчилсэн лекц-ярилцлага, мэдээлэл,
орчуулга, англи, монгол хэлний сургалтыг зохион байгуулж байна.
Гадаад харилцааны төв архивын үйлчилгээг өргөтгөн, нээлттэй, шуурхай
болгох, архивын сан хөмрөгийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх ажлыг шат
дараатайгаар зохион байгуулав. Төрийн архивын үйл ажиллагаанд хийсэн
улсын үзлэгт хамрагдаж маш сайн үнэлгээ авав. ГХТА үүсэн байгуулагдсаныхаа
85

70 жилийн ойг 2016 онд тэмдэглэж, харилцааны тэгш ой, тэмдэглэлт өдрүүдийг
тохиолдуулан 10 гаруй гэрэл зургийн үзэсгэлэн гаргав.
Яам, системийн байгууллагуудын мэдээллийн сүлжээ, интернэт, мэйл
серверийн аюулгүй байдал, байнгын ажиллагааны нөхцлийг бүрдүүлж,
дэвшилтэт техник, технологийг нэвтрүүлэн ажиллав.
Яамны зохион байгуулалтын бүтцийг ажлын шаардлагад нийцүүлэн
оновчтой болгох, орон тоог нэмэх, улмаар нийт албан хаагчдын мэргэшил,
мэдлэг, гадаад хэлний түвшин, ажил гүйцэтгэх чадвар, хариуцлага, идэвх
санаачилгыг өндөрсгөх, тэдний ажлын үр өгөөжийг дээшлүүлэх шаардлага зүй
ѐсоор тавигдаж байгааг анхааран, холбогдох судалгаа хийж, санал
боловсруулж шийдвэрлүүлэх чиглэлээр ажиллана.
7.2 Төрийн дипломат ѐслол
Монгол Улсын гадаад бодлого, дипломат үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд
ѐслолын чиглэлээр дэмжлэг үзүүлэх, дипломат ѐслолын бодлого боловсруулах,
судалгаа хийх, зөвлөгөө өгөх, сургах дадлагажуулах үүрэг, хариуцлага Гадаад
харилцааны яамны Дипломат ѐслолын газарт ногддог.
Дипломат албаны ѐслол нь улс, ард түмний түүхэн уламжлал, зан
заншил, эрх зүйн хөгжилтэй шууд холбоотой бөгөөд дэлхий дахинд XVII зууны
төгсгөл XVIII зууны эхэн үеэс байнгын дипломат төлөөлөгчийн газрууд харилцан
суух байдал нийтлэг болсон үеэс төгөлдөржиж боловсронгуй болсоор ирсэн
бөгөөд дипломат үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах улс төр,
дипломатын үндсэн хэрэгсэл болдог.
Монгол Улсын болон гадаад улсын төр, засгийн удирдлага, албаны
хүмүүсийн өндөр, дээд түвшний харилцан айлчлалын бэлтгэлийг хангах,
хэрэгжүүлэх, Монгол Улсад суугаа гадаад улс орнуудын Дипломат
төлөөлөгчийн газрын болон Олон улсын байгууллагын суурин төлөөлөгчийн
газруудын тэргүүн нарын Итгэмжлэх жуух бичгийг хүлээх авах, тэдгээр
байгууллагад ажиллагсдын эрх ямба, халдашгүй дархан эрхтэй холбогдсон
асуудлыг Дипломат албаны тухай Венийн конвенцын дагуу зохицуулж, бүх
талын дэмжлэг үзүүлэх Дипломат ѐслолын газрын үндсэн үүрэг юм.
Түүнчлэн Дипломат ѐслолын газар нь Монгол Улсад суугаа гадаад улсын
Дипломат төлөөлөгчийн газрууд болон олон улсын байгууллагын тэргүүн,
эдгээр байгууллагуудын шугамаар манай улсад ажиллаж буй дээд, өндөр
түвшний төлөөлөгчдөд “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудлын Хүндэт зочны
танхимаар үйлчлэх, угтах, үдэх, тэднийг манай улсын төр засгийн тэргүүн, УИХын дарга, гишүүд, Гадаад харилцааны яам болон бусад төрийн байгууллагын
удирдлагатай уулзуулах, албан ѐсны зоог бариулах ажлыг зохион байгуулдаг.
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МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ
2011 оны 02 сарын 10 өдөр

Дугаар 10

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

Монгол Улсын гадаад бодлогын үзэл
баримтлал батлах тухай
Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх
хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас ТОГТООХ нь:
1.“Монгол Улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлал”-ыг хавсралтаар
баталсугай.
2.Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй
байдлын болон гадаад бодлогын үзэл баримтлал, цэргийн номлол батлах,
нийтлэх тухай” Улсын Их Хурлын 1994 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн 56
дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтыг хүчингүй болсонд тооцсугай.

МОНГОЛ УЛСЫН
ИХ ХУРЛЫН ДАРГА

Д.ДЭМБЭРЭЛ

87

Монгол Улсын Их Хурлын 2011 оны
10 дугаар тогтоолын хавсралт

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД БОДЛОГЫН
ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ
XXI зуун гарсаар дэлхий дахинд даяаршил улам бүр тэлж, шинжлэх
ухаан, мэдээллийн технологи үсрэнгүй хөгжин, улс төр, эдийн засгийн интеграц
өргөжиж, улс хоорондын харилцан хамаарал гүнзгийрч байна. Олон улсын
харилцаа өнгөрсөн зууны сүүлийн хагасын хоѐр туйлт үеийнхээс эрс
өөрчлөгдлөө. Хөгжлийн шинэ томоохон төвүүд тодорч, олон улсын харилцаанд
тэдгээрийн үзүүлэх нөлөө өсөх хандлагатай байна.
Нөгөөтэйгүүр, улс орнуудын хөгжлийн хурд, түвшин улам бүр ялгарч,
буурай, эмзэг эдийн засагтай улсуудад ажилгүйдэл, ядуурал буурахгүй байна.
Зарим улс, бүс нутагт цөмийн зэвсэгтэй болох оролдлого үргэлжилж, хурцадмал
байдал намжихгүй байна. Түүнчлэн уур амьсгалын өөрчлөлт, байгаль орчны
доройтол хийгээд олон улсын терроризм, хүний болон хар тамхины наймаа, гоц
халдварт өвчний тархалт зэрэг аюул, сорилт нэмэгдэх болов.
Монгол Улс ардчилсан ѐс, хүний эрх, эрх чөлөөг дээдэлсэн, зах зээлийн
эдийн засаг бүхий улс болж хөгжихийн хамт гадаад харилцаа, хамтын
ажиллагаа улам бүр өргөжин тэлж, гадаадад ажиллаж, сурч байгаа иргэдийн
тоо үлэмж нэмэгдэв.
Монгол Улс нөөц баялгаа ашиглан эдийн засгийн чадавхийг өсгөх, ажил
эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх, хүн амын амьжиргааг дээшлүүлэх эрчимтэй хөгжлийн
замд орж байна.
Дэлхий нийтийн тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд Монгол Улсын
оруулж ирсэн хувь нэмрийг улам өсгөх, үндэсний хөгжлийн бодлогыг
хэрэгжүүлэхэд гадаад харилцааг өргөтгөн хөгжүүлж, түүний үр өгөөжийг улам
нэмэгдүүлэх шаардлага тулгарч байна.
НЭГ.НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ
1.Монгол Улсын гадаад бодлого нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Үндэсний
аюулгүй байдлын үзэл баримтлалд тодорхойлон заасан үндэсний ашиг
сонирхолд тулгуурлах бөгөөд тус улсын гадаад, дотоод нөхцөл байдал нь
гадаад бодлогын зорилго, зарчим, чиглэлийг тодорхойлох үндэс болно.
2.Монгол Улсын гадаад бодлогын зорилго нь дэлхийн улсуудтай найрсаг
харилцаатай байж, улс төр, эдийн засгийн болон бусад салбарын харилцаа,
хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, олон улсын хамтын нийгэмлэгт байр сууриа
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бэхжүүлэх, хөгжил дэвшлийг хурдасгах замаар улсынхаа тусгаар тогтнол, бүрэн
эрхт байдлыг бататгах явдал мөн.
3.Монгол Улсын аюулгүй байдал, үндэсний язгуур ашиг сонирхлыг олон
улсын эрх зүйн хүрээнд улс төр-дипломатын аргаар хангах нь гадаад бодлогын
тэргүүлэх зорилт мөн.
4.Монгол Улс энхийг эрхэмлэсэн, нээлттэй, бие даасан, олон тулгуурт
гадаад бодлого явуулна.
5.Гадаад бодлогын нэгдмэл байдлыг хангаж, залгамж чанарыг хадгална.
Гадаад бодлогын нэгдмэл байдлыг хангах, төрийн захиргааны төв болон засаг
захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн гадаад харилцааг уялдуулан зохицуулах,
хяналт тавих үүргийг гадаад харилцааны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны
төв байгууллага гүйцэтгэнэ.
6.Монгол Улс бусад улстай харилцахдаа бие биеийн тусгаар тогтнол,
бүрэн эрх, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал, хилийн халдашгүй дархан
байдал, өөртөө засан тогтнох бүрэн эрхийг харилцан хүндэтгэх, дотоод хэрэгт
үл оролцох, маргаантай асуудлыг эв зүйгээр шийдвэрлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг
дээдлэх, эрх тэгш, харилцан ашигтай хамтран ажиллах зэрэг Нэгдсэн Үндэстний
Байгууллагын Дүрэмд тодорхойлж, нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн олон улсын эрх
зүйн зарчим, хэм хэмжээ, түүнчлэн хоѐр талын харилцааны үндсэн баримт
бичгүүдэд заасан бусад зарчмыг удирдлага болгоно.
7.Дэлхий, бүс нутагт нөлөө бүхий улсуудтай харилцаа, хамтын
ажиллагааг түлхүү хөгжүүлэхийг зорихын хамт аль нэг улсаас хэт хамааралтай
буюу хараат байдалд орохоос сэрэмжилнэ.
8.Олон улсын харилцааны хөгжил, дэлхийн болон бүс нутгийн улс төрийн
нөхцөл байдалтай уялдуулан гадаад бодлогын чиглэл, зорилтыг уян хатан
тогтооно.
9.Монгол Улсын гадаад бодлого нь улс төр, эдийн засаг, шинжлэх ухаантехнологи, соѐл, хүмүүнлэгийн гадаад бодлого, гадаадад байгаа иргэдийн эрх
ашгийг хамгаалах, гадаад сурталчилгаа, олон нийттэй харилцах бодлого гэсэн
харилцан уялдаа бүхий үндсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ. Улс төрийн гадаад
харилцааны бодлого тодорхойлогч шинжтэй байна.
ХОЁР.УЛС ТӨРИЙН ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ БОДЛОГО
10.Монгол Улсын улс төрийн гадаад харилцааны бодлогын зорилго нь тус
улсын аюулгүй байдал, хөгжил дэвшлийг хангах таатай гадаад орчин бүрдүүлэх,
дипломат болон консулын харилцаа хөгжүүлэх, нөлөө бүхий улсуудтай
харилцааныхаа түвшинг дээшлүүлэх, олон улсын байгууллага дахь үйл
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ажиллагаагаа
идэвхжүүлэх,
дэлхий
нийтийн
шийдвэрлэхэд хувь нэмрээ оруулахад оршино.

тулгамдсан

асуудлыг

11.Монгол Улсад гадны цэргийн аюул занал учраагүй нөхцөлд цэргийн
аливаа холбоонд нэгдэхгүй, нутаг дэвсгэр, агаар мандлаа аль нэг улсын эсрэг
ашиглуулахгүй байх, гадаадын цэргийн хүчнийг өөрийн нутаг дэвсгэрт
нэвтрүүлэхгүй, байрлуулахгүй, дамжин өнгөрүүлэхгүй байх чиг шугам
баримтална.
12.Монгол Улс олон улсын эрх зүйг хүндэтгэн сахиж, гэрээ, хэлэлцээрээр
хүлээсэн үүргээ биелүүлнэ.
13.Монгол Улс дэлхийн хамтын нийгэмлэгийн гишүүний хувьд бүс нутгийн
болон дэлхийн чанартай тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн бүх
нийтийн үйл хэрэгт хувь нэмэр оруулахыг чармайна. Тухайлбал:
- ардчиллыг бэхжүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг хангахад чиглэсэн үйл
ажиллагааг дэмжиж, идэвхтэй оролцох;
- цөмийн болон үй олноор хөнөөх бусад зэвсэг үл дэлгэрүүлэх, зэвсэг
хураах, олон улсын терроризм, зохион байгуулалттай гэмт хэрэгтэй тэмцэх,
НҮБ-ын болон олон улсын бусад энхийг дэмжих, сахиулах, сэргээн босгох үйл
ажиллагаанд оролцох;
- уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох, сөрөг үр дагаврыг багасгах,
байгаль орчныг доройтлоос хамгаалах, гоц халдварт өвчний тархалтаас
сэргийлэхэд чиглэсэн олон улсын хамтын нийгэмлэгийн хүч чармайлтыг дэмжин
оролцох.
14.Монгол Улс улс төрийн гадаад харилцааны бодлого хэрэгжүүлэхдээ
дараахь чиглэлийг баримтална:
14.1.ОХУ, БНХАУ-тай найрсаг харилцаатай байх нь Монгол Улсын
гадаад харилцааны бодлогын эн тэргүүний зорилт мөн бөгөөд тэдгээр улстай
бүхэлдээ тэнцвэртэй харилцаж, сайн хөршийн ѐсоор өргөн хүрээтэй хамтын
ажиллагаа хөгжүүлнэ. Чингэхдээ энэ хоѐр улстай харилцаж ирсэн түүхэн
уламжлал, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны өвөрмөц онцлогийг харгалзах;
14.2.АНУ, Япон, Европын холбоо, Энэтхэг, БНСУ, Турк зэрэг өрнө,
дорнын улс, холбоотой “гуравдагч хөрш”-ийн бодлогын хүрээнд түншлэлийн
харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх;
14.3.Азийн бусад улстай хоѐр талын найрсаг харилцаа, хамтын
ажиллагаа хөгжүүлэх, Ази, Номхон далайн бүс нутагт олон талт хамтын
ажиллагаанд оролцох, Зүүн Ази, Зүүн хойд Ази, Төв Азид стратегийн тогтвортой
байдлыг бэхжүүлэх, аюулгүй байдлын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд
чиглэсэн бодлого, үйл ажиллагааг дэмжиж оролцох;
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14.4.Нэгдсэн
Үндэстний
Байгууллага,
түүний
төрөлжсөн
байгууллагууд болон олон улсын санхүү, худалдаа, эдийн засгийн
байгууллагуудтай хамтын ажиллагаагаа идэвхтэй үргэлжлүүлэх, дэлхийн
засаглал дахь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын үүрэг хариуцлагыг
нэмэгдүүлэхийг дэмжиж ажиллах;
14.5.хөгжиж байгаа улсуудтай хоѐр талын харилцаа, хамтын
ажиллагаа хөгжүүлэхийн зэрэгцээ Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага, “77”-гийн
бүлэг, Эвсэлд үл нэгдэх хөдөлгөөн зэрэг олон талын хүрээнд хамтран ажиллах.
15.Улс төрийн гадаад харилцааны бодлогын чиглэлүүдийг харгалзан тус
улсаас гадаад улсад суух бүрэн эрхт төлөөлөгчийн газрын байршлыг тогтоож,
гадаад бодлогыг хэрэгжүүлэх нөхцөлийг сайжруулна.
16.Хөгжлийн эрэлт хэрэгцээ, үндэсний аюулгүй байдлыг хангах зорилтод
нийцсэн гадаад бодлогын судалгаа, шинжилгээ, гадаад харилцааны мэргэшсэн
хүний нөөцийн бэлтгэл, сургалтын тогтолцоо бүрдүүлнэ.
17.Монгол Улсаас гадаад улсад суух бүрэн эрхт төлөөлөгчийн газарт
дипломат алба, эдийн засаг, соѐл, шинжлэх ухаан, технологийн талаар өндөр
мэдлэг, боловсролтой, мэргэшсэн ажилтанг оролцуулан томилж, сэлгэн
ажиллуулах бодлого баримтална.
ГУРАВ.ЭДИЙН ЗАСГИЙН ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ БОДЛОГО
18.Үндэсний эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах, эдийн засгийн
аюулгүй байдлыг баталгаажуулах, хүн амын амьжиргааны түвшинг
дээшлүүлэхэд гадаад харилцааны үр нөлөөг нэмэгдүүлэх нь эдийн засгийн
гадаад харилцааны бодлогын зорилго мөн.
19.Эдийн засгийн гадаад харилцааг хөгжүүлэхдээ эрх тэгш, харилцан
ашигтай байх зэрэг нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн зарчим, хэм хэмжээг чанд
мөрдөнө. Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын заалтыг
үндэс болгон эдийн засгийн аюулгүй байдлыг бүх талаар хангахыг эрмэлзэж,
аль нэг улсаас хэт хараат байдалд орохоос сэрэмжилнэ.
20.Эдийн засаг, худалдааны чөлөөт бүс, хамтарсан буюу гадаадын
дагнасан хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн томоохон нэгж байгуулах, концесс
олгох, дэд бүтэц шинээр бий болгох зэрэг эдийн засгийн хөгжилд үлэмж нөлөө
үзүүлэх төсөл, арга хэмжээг үндэсний аюулгүй байдлыг хангах зорилгод
нийцүүлэн хэрэгжүүлнэ.
21.Эдийн засгийн гадаад харилцааны бодлогыг дараах чиглэлээр
хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
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21.1.эдийн засгийн салбаруудад тэргүүний технологи, менежмент
нэвтрүүлж, ажил, үйлчилгээ, бүтээгдэхүүний чанар, стандартыг олон улсын
жишиг, түвшинд ойртуулан нийцүүлэх замаар өрсөлдөх чадварыг нь
дээшлүүлэх, экспортын хэмжээг өсгөхийг дэмжих;
21.2.уул уурхай, хөдөө аж ахуйн түүхий эдийг бүрэн боловсруулж,
нэмүү өртөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн гаргах, импорт орлох бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх, түүнчлэн мэдлэгт суурилсан үйлдвэрлэл
хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;
21.3.түлш, эрчим хүч, зам, тээвэр, харилцаа холбоо зэрэг дэд
бүтцийн салбарыг хөгжүүлэхэд дөхөм үзүүлэх;
21.4.олон улс, бүс нутгийн эдийн засгийн интеграц болон дэд
бүтцийн сүлжээнд нэгдэхийг эрмэлзэх, далайн боомт хүрэх, дамжин өнгөрөх
зам, тээврийн таатай нөхцөл бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;
21.5.монгол орны байгаль, түүх, соѐлын өв санд түшиглэн аялал
жуулчлал хөгжүүлэх, үйлчилгээг нь олон улсын түвшинд хүргэх, олон улсын
сүлжээнд хамрагдах, соѐлын бүтээгдэхүүнийг гадаадад борлуулахад дэмжлэг
үзүүлэх;
21.6.гадаад худалдааг эдийн засгийн өсөлт, хүн амын эрэлт
хэрэгцээг хангахад чиглүүлж, үр ашгийг нь дээшлүүлэх, гадаад худалдааны
тааламжтай нөхцлүүдийг олох замаар өөрийн бараа, үйлчилгээний зах зээлийг
тэлэх нөхцөл бүрдүүлэх;
21.7.бизнесийн таатай орчин бүрдүүлж, гадаадын шууд хөрөнгө
оруулалтыг тэнцвэртэй нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ үндэсний аж ахуйн нэгж
гадаадад хөрөнгө оруулах, дэлхийн санхүү, хөрөнгийн зах зээлд нэвтрэх нөхцөл
бүрдүүлэхийг эрмэлзэх;
21.8.“Ногоон”, “Цэнхэр” эдийн засгийг хөгжүүлэх, уул уурхайн нөөц
баялгийг ашиглах явцад байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөг багасгахад
дэмжлэг үзүүлэх;
21.9.экологийн аюулгүй байдлыг хангах, тэнцвэрийг хадгалах,
байгаль орчныг хамгаалах, ялангуяа цөлжилттэй тэмцэх чиглэлээр хоѐр талын
болон олон талын хүрээнд хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх, гадаад улс, олон
улсын байгууллагаас буцалтгүй тусламж авах талаар идэвхтэй ажиллах;
21.10.далайд гарцгүй хөгжиж байгаа улсуудын эрх ашгийг Нэгдсэн
Үндэстний Байгууллага болон олон улсын бусад байгууллагын хүрээнд
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хамгаалах ажилд ахиц гаргах, их далайн нөөцөөс ашиглах боломжийг
эрэлхийлэх.
ДӨРӨВ.ШИНЖЛЭХ УХААН-ТЕХНОЛОГИЙН
ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ БОДЛОГО
22.Орчин үеийн шинжлэх ухаан-технологийн үндэсний чадавхийг
сайжруулах, эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийг хурдасгахад дөхөм үзүүлэх нь
шинжлэх ухаан-технологийн гадаад харилцааны бодлогын зорилго мөн.
23.Шинжлэх ухаан-технологийн гадаад харилцааны бодлогыг дараахь
чиглэлээр хэрэгжүүлнэ:
23.1.эрдэс болон хөдөө аж ахуйн түүхий эдийг гүнзгий
боловсруулах, дэвшилтэт арга технологийг сонгон нэвтрүүлэхэд дэмжлэг
үзүүлэх;
23.2.эдийн засаг, нийгмийн салбарт инновац нэвтрүүлэх, цөмийн
технологийг энхийн зорилгоор ашиглах чиглэлээр хамтын ажиллагааг
идэвхжүүлэх, сэргээгдэх эрчим хүч ашиглах төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд
тус тус дэмжлэг үзүүлэх;
23.3.мэдээллийн технологийн салбарт гадаадын хөрөнгө оруулалт,
орчин үеийн ололтыг нэвтрүүлэх, шинжлэх ухаан-технологийн үндэсний
мэдээллийн сүлжээг өргөтгөн хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;
23.4.эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх чиглэлээр туршилт, сорилт
явуулах бааз суурийг бэхжүүлэх, мэргэшсэн судлаач бэлтгэхэд гадаадын
тусламж, дэмжлэгийг нэмэгдүүлэхийг эрмэлзэх;
23.5.олон улсад Монгол судлал өргөжин хөгжихийг дэмжиж,
гадаадад Монгол судлалын төв байгуулахад туслалцаа үзүүлэх;
23.6.шинжлэх ухаан-технологи, оюуны өмчийн салбарт хоѐр талын
болон олон талын үндсэн дээр хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх.
ТАВ.СОЁЛ, ХҮМҮҮНЛЭГИЙН ГАДААД
ХАРИЛЦААНЫ БОДЛОГО
24.Соѐл, хүмүүнлэгийн гадаад харилцааны бодлогын зорилго нь үндэсний
соѐл иргэншил, өвөрмөц өв уламжлалаа дэлхийн соѐлын нийтлэг ололттой
хослуулан хөгжүүлэх, түүх, соѐлын үнэт зүйлээ хамгаалах, сэргээх, түүхэн
шалтгаанаар гадаадад гарсан эд өлгийн зүйлийг сурвалжлан олоход чиглэсэн
хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх, нийгэм, хүмүүнлэгийн салбарын шууд
харилцаанд тус дөхөм үзүүлэх явдал мөн.
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25.Соѐл, хүмүүнлэгийн салбарын гадаад бодлогыг дараахь чиглэлээр
хэрэгжүүлнэ:
25.1.Түүх, соѐлын дурсгалт болон үнэт зүйл, байгалийн өвийг
хамгаалах, сэргээх талаар гадаад улс, ЮНЕСКО, олон улсын холбогдох бусад
байгууллагатай хамтран ажиллаж, дэлхийн соѐлын болон байгалийн өв сангийн
бүртгэлд өөрийн биет, биет бус өвийг хамруулахыг зорих;
25.2.Боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг
олон улсын жишиг, шаардлагад ойртуулан сайжруулах, энэ талаар ахиц
дэвшилд хүрсэн улсуудын туршлагыг судалж хэрэгжүүлэхэд дөхөм үзүүлэх;
25.3.Үндэсний хөгжилд нэн шаардлагатай мэргэжилтнүүдийг
хөгжингүй улсуудад бэлтгэх, гадаадын өндөр мэргэшлийн багш, эрдэмтдийг
ирүүлж ажиллуулах нөхцөл бүрдүүлэх, сургууль, судалгааны байгууллага
байгуулах зэрэг боловсролын салбарын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд
дэмжлэг үзүүлэх;
25.4.Боловсрол, соѐл, урлаг, спорт, олон нийт, мэдээллийн олон
улсын байгууллагатай идэвхтэй харилцах, шаардлагатай гэрээнд нэгдэн орох,
ижил төрлийн байгууллагуудын хооронд шууд харилцаа, солилцоо хөгжүүлэх,
соѐл, урлаг, спортын олон улсын арга хэмжээнд оролцох, ийм төрлийн арга
хэмжээг эх орондоо зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлэх;
25.5.Бусад улс дахь монгол туургатнуудтай харилцаа, хамтын
ажиллагаагаа өргөжүүлж, хэл, соѐл, уламжлалаа хадгалан хөгжүүлэхэд нь
дэмжлэг үзүүлэх.
ЗУРГАА.ГАДААДАД БАЙГАА ИРГЭДИЙНХЭЭ
ЭРХ АШГИЙГ ХАМГААЛАХ БОДЛОГО
26.Гадаадад байгаа иргэдийнхээ эрх ашгийг хамгаалах бодлогын зорилго
нь хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын иргэн, хуулийн этгээдийн хууль ѐсны
эрх, эрх ашгийг хамгаалахад оршино.
27.Гадаадад байгаа иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах бодлогыг дараах
чиглэлээр хэрэгжүүлнэ:
27.1.Монгол Улсаас гадаад улсад суугаа бүрэн эрхт төлөөлөгчийн
газар өөрийн иргэн, хуулийн этгээдийн эрх, хууль ѐсны эрх ашгийг үндэсний
болон тухайн улсын хууль тогтоомж, олон улсын гэрээний хүрээнд хамгаалах;
27.2.Монгол Улсаас гадаад улсад суугаа бүрэн эрхт төлөөлөгчийн
газар өөрийн суугаа болон хавсран суугаа улсад амьдарч, ажиллаж, суралцаж
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байгаа иргэдийнхээ бүртгэл, судалгааг хөтөлж, тэдэнд шаардлагатай үед
туслалцаа, дэмжлэг үзүүлэх;
27.3.иргэд гадаадад зорчих эрх зүйн таатай нөхцөл бүрдүүлэхийг
эрмэлзэхийн зэрэгцээ тэд эх орондоо эргэн ирж, хөгжил дэвшилд хувь нэмрээ
оруулахыг дэмжсэн бодлого хэрэгжүүлэхэд түлхэц үзүүлэх;
27.4.гадаадад гэрээгээр ажиллаж байгаа иргэдийнхээ нийгмийн
хамгааллыг сайжруулах чиглэлээр тухайн улстай хамтран ажиллах;
27.5.гадаадад байгаа иргэн гэнэтийн осол, халдлага, аюул,
албадлагад өртөх, хүнд өвчин тусах, нас барах зэрэг тохиолдолд Монгол
Улсаас тухайн улсад суугаа бүрэн эрхт төлөөлөгчийн газар бололцоотой
туслалцаа, дэмжлэг шуурхай үзүүлэх;
27.6.гадаадад зорчиж байгаа иргэдийг хар тамхи, хүний наймаа
зэрэг ноцтой гэмт хэрэгт өртөхөөс сэрэмжлүүлэх, ийм төрлийн хэрэгт холбогдож
хохирогсдын эрхийг хамгаалах чиглэлээр тухайн улсын болон олон улсын
холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллах;
27.7.гадаадад байгаа иргэддээ тэдний хууль ѐсны эрх, эрх чөлөө,
үүрэг, хариуцлагын талаархи болон шаардлагатай бусад мэдээлэл, зөвлөлгөө
өгч байх;
27.8.гадаадад буй иргэдийн үүсгэл санаачилгын байгууллага,
холбоодын үйл ажиллагааг дэмжиж ажиллах.
ДОЛОО.ГАДААД СУРТАЛЧИЛГАА, ОЛОН НИЙТТЭЙ
ХАРИЛЦАХ БОДЛОГО
28.Гадаад сурталчилгаа, олон нийттэй харилцах бодлого нь Монгол
Улсын дотоод, гадаад бодлого, ардчилал, шинэчлэлийн үйл явцыг улс түмэнд
сурталчлан таниулах, тэдэнд улс орныхоо талаар эерэг ойлголт, сэтгэгдэл
төрүүлэх, найрсгаар хандан талархагчдын хүрээг өргөтгөх, иргэд хоорондын
харилцаа, харилцан зорчих явдлыг нэмэгдүүлэхэд оршино.
29.Гадаад сурталчилгаа, олон нийттэй харилцах бодлогыг дараахь
чиглэлээр хэрэгжүүлнэ:
29.1.Монгол Улсын түүх, соѐлын уламжлал, эдийн засаг, нийгмийн
салбарын ололт амжилтыг гадаадад сурталчлах үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх,
гадаад сурталчилгааны бүтэц бий болгохыг дэмжих;
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29.2.монголын түүх, байгаль, зан заншил, ахуй амьдрал, хөгжил
дэвшлийг харуулсан сурталчилгааны ном, товхимол, нэвтрүүлэг, кино, цомог
зэргийг бэлтгэн бусад улс түмэнд түгээх, сурталчлах;
29.3.хоѐр талын харилцааны хүрээнд гадаадад Монгол Улсыг
сурталчилсан өдрүүд зохион байгуулах, үзэсгэлэн, яармаг гаргах, кино, урлагийн
тоглолт үзүүлэх, уулзалт, ярилцлага зохион байгуулахад дэмжлэг, туслалцаа
үзүүлэх;
29.4.гадаад сурталчилгааг сайжруулахын тулд бусад улс, олон
улсын байгууллагын нэр хүндтэй хүмүүс, улс төр, нийгэм, соѐлын зүтгэлтэн,
сэтгүүлч болон хэвлэл, мэдээллийн байгууллагатай хамтран ажиллах;
29.5.Монгол Улсын талаар гадаадын
хэрэгслээр гарч байгаа мэдээ, мэдээллийг судалж байх;

хэвлэл,

мэдээллийн

29.6.Монгол Улсын гадаад бодлого, гадаад харилцааны талаар
олон нийт, хэвлэл, мэдээллийн байгууллагуудыг бодит мэдээллээр хангах,
тэдний хүч бололцоог бусад улстай харилцаа, хамтын ажиллагаа хэвийн
хөгжүүлэхэд чиглүүлэх;
29.7.гадаад сурталчилгаа, олон нийттэй харилцах бодлогыг
хэрэгжүүлэхэд ардын болон соѐлын дипломатын арга хэлбэрийг хэрэглэх;
29.8.энх тайван, найрамдлын байгууллагуудын үйл ажиллагааг
дэмжих.

---oo0oo---
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2016 ОНД БАЙГУУЛСАН
ХОЁР ТАЛТ ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
Засгийн газар хоорондын:
1. Монгол Улсын Засгийн газар, Америкийн Нэгдсэн Улсын Гааль, хилийн
хамгаалалтын газар хооронд байгуулсан өмч хөрөнгийг харилцан
маргаангүй нөхцөлөөр хүлээлгэн өгөх гэрээ ,(2016.01.04)
2. Монгол Улс болон АХБ хоорондын “Зээлийн батлан даалтын системийг
дэмжих замаар эдийн засгийг төрөлжүүлэх, ажлын байр бий болгох
төсөл”-ийн зээлийн хэлэлцээр (2016.01.08)
3. Монгол Улс болон АХБ хоорондын “Ургамал, малын эрүүл ахуй, хүнсний
аюулгүй байдлыг хангах арга хэрэгслийг шинэчлэн сайжруулах төсөл”ийн зээлийн хэлэлцээр (2016.01.08)
4. Хоѐр улсын хооронд байгуулсан олон улсын гэрээг данслах тухай Монгол
Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Болгар Улсын Засгийн газар
хоорондын протокол (2016.01.13)
5. 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 нот бичиг (2016.01.18)
6. Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Ард
Улсын Засгийн газар хоорондын 2015-2018 оны соѐлын солилцооны
хөтөлбөр (2016.01.21)
7. Монгол Улс, Унгар Улсын хооронд байгуулсан хоѐр талт гэрээний
үйлчлэлийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Унгар Улсын Засгийн
газар хоорондын протокол (2016.01.25)
8. Санхүүгийн хамтын ажиллагааны ерөнхий хөтөлбөр байгуулах тухай
Монгол Улсын Засгийн газар, Унгар Улсын Засгийн газар хоорондын
хэлэлцээр (2016.01.25)
9. Ялтан шилжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засаг
захиргааны онцгой бүс Хонконгийн Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр
(2016.02.01)
10. Монгол Улсын Засгийн газар, ХБНГУ-ын Засгийн газар хооронд
Техникийн хамтын ажиллагааны тухай 2014-2015 оны тохиролцоо
байгуулах тухай нот бичиг (2016.02.25)
11. Хөгжлийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд
Найрамдах Турк Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр (2016.04.08)
12. Монгол Улс болон АХБ хоорондын “Хилийн үйлчилгээг дэмжих төсөл”-ийн
зээлийн хэлэлцээр (2016.04.28)
13. Монгол Улс болон АХБ хоорондын “Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт,
хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн төслийн нэмэлт
санхүүжилт”-ийн зээлийн хэлэлцээр (2016.04.28)
14. Монгол Улсын Засгийн газар болон БНЭУ-ын Экспорт-Импортын банк
хоорондын зээлийн ерөнхий хэлэлцээр (2016.04.28)
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15. Ялтан шилжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах
Энэтхэг Улсын Засгийн газар хоорондын гэрээг соѐрхон баталсан тухай
Батламж жуух бичиг солилцсон тухай протокол (2016.04.28)
16. АНУ-ын ЭСЯ-нд газар ашиглуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар,
АНУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр (2016.06.03)
17. Монгол Улсын засгийн газар, Бүгд Найрамдах Австри Улсын Засгийн
газар хоорондын Санхүүгийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр
(2016.06.10)
18. Дипломат болон албан паспорт эзэмшигчдийг визийн шаардлагаас
чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Мальта
Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр (2016.07.14)
19. Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах
Мальта Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр (2016.07.14)
20. Дипломат болон албан паспорт эзэмшигчдийг визийн шаардлагаас
чөлөөлөх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Хорват
Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр (2016.07.14)
21. Эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын
Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр
(2016.07.14)
22. Монгол Улсын Засгийн газрын өрийг чөлөөлөх тухай Монгол Улсын
Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр
(2016.07.14)
23. 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)
24. Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын “Экзим” банк хооронд “Ухаалаг
боловсрол төсөл”-ийг хэрэгжүүлэх зээлийн хэлэлцээр (2016.07.16)
25. Монгол Улсын Засгийн газар, БНСУ-ын “Экзим” банк хооронд “Улс, хот
хоорондын нийтийн тээврийн үйлчилгээнд дэмжлэг үзүүлэх 2 дахь шатны
төсөл”-ийг хэрэгжүүлэх зээлийн хэлэлцээрт (2016.07.16)
26. 2016-2019 оны соѐлын солилцооны тухай Монгол Улсын Засгийн газар,
БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын хөтөлбөр (2016.07.16)
27. Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай
Монгол Улс, Канад Улс хоорондын хэлэлцээр (2016.09.08)
28. Хөгжлийн тусламжийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Канад Улсын
Засгийн газар хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг
(2016.09.08)
29. Дипломат паспорт эзэмшигчдийг дипломат зэргийн визээс чөлөөлөх
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Япон Улсын Засгийн газар хооронд
нот бичиг (2016.10.12)
30. Боловсрол, соѐл, шинжлэх ухааны салбарт хамтран ажиллах тухай
Монгол Улсын Засгийн газар, Румын Улсын Засгийн газар хоорондын
хамтын ажиллагааны хөтөлбөр (2016.10.11)
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31. Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Болгар Улсын Засгийн
газар хооронд соѐл, боловсрол, шинжлэх ухааны салбарт 2017-2020 онд
хамтран ажиллах хөтөлбөр (2016.10.28)
32. Хөгжлийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар,
Австрали Улсын газар хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг
(2016.11.25)
33. 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)
34. Хоѐр талын ЭСЯ-дад харилцан байр, газар ашиглуулах тухай Монгол
Улсын Засгийн газар, БНАЛАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр
(2016.12.26)
Байгууллага хоорондын:
1. Монгол Улсын Хөгжлийн банк, Унгар Улсын экспорт импортын банк
хоорондын хамтын ажиллагааны санамж бичиг (2016.01.25)
2. Улсын бүртгэл статистикийн ерөнхий газар, Унгарын мөнгөн тэмдэгтийн
хэвлэлийн хувьцаат компани хоорондын хамтын ажиллагааны гэрээ
(2016.01.25)
3. Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар, Будапешт уатеруоркс ХХК
хооронд хамтран ажиллах санамж бичиг (2016.01.25)
4. Архивын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Гадаад хэргийн
яам, Бүгд Найрамдах Турк Улсын Гадаад хэргийн яам хоорондын
харилцан ойлголцлын санамж бичиг (2016.03.09)
5. Эдийн засгийн хөгжлийн хамтын ажиллагааны сантай 2016-2018 онд
хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Сангийн яам болон Бүгд
Найрамдах Солонгос Улсын Стратеги болон Сангийн яам хоорондын
харилцан ойлголцлын санамж бичиг (2016.05.19)
6. Барилга хот байгуулалтын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын
Барилга, хот байгуулалтын яам болон Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын
Газар, дэд бүтэц, тээврийн яам хоорондын харилцан ойлголцлын санамж
бичиг (2016.05.19)
7. Спортын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Эрүүл мэнд,
спортын яам, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Соѐл, спорт, аялал
жуулчлалын яам хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг
(2016.05.19)
8. Мал эмнэлэг, ургамлын хорио цээрийн салбарт хамтран ажиллах тухай
Монгол Улсын Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар болон Бүгд
Найрамдах Солонгос Улсын Aмьтан болон ургамлын хорио цээрийн
агентлаг хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг (2016.05.19)
9. Хөдөлмөрийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын
Хөдөлмөрийн яам, Япон Улсын Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн
халамжийн яам хоорондын харицлцан ойлголцлын санамж бичиг
(2016.06.02)
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10. Цэвэр нүүрсний технологийн солилцоог дэмжих хамтын ажиллагааны
тухай Монгол Улсын Уул уурхайн яам, Япон Улсын Эдийн засаг,
худалдаа, аж үйлдвэрийн яам хоорондын харилцан ойлголцлын санамж
бичиг (2016.06.02)
11. Хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын гадаад хэргийн яам, Лалын Бүгд
Найрамдах Иран Улсын Гадаад хэргийн яам хоорондын харилцан
ойлголцлын санамж бичиг (2016.06.03)
12. Монгол Улс, БНХАУ-ын Гадаад хэргийн яамд хоорондын 2017-2018 оны
хамтын ажиллагааны төлөвлөгөө (2016.07.13)
13. Уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх эд материал бэлэглэх тухай Монгол
Улсын Сангийн яам, БНХАУ-ын Үндэсний хөгжил, шинэчлэлийн хороо
хоорондын санамж бичиг (2016.07.13)
14. Монгол Улсын Гааль, татварын ерөнхий газар, БНХАУ-ын Гаалийн
ерөнхий газар хоорондын стратеги, хамтын ажиллагааны төлөвлөгөө
(2016.07.13)
15. Монгол Улсын Хөгжлийн банк, БНХАУ-ын ЭКСИМ банк хооронд
Улаанбаатар хотын 7 дугаар хорооллын “G” хэсгийн орон сууцны төслийн
санхүүжилтийн гэрээ (2016.07.13)
16. Монгол Улсын Худалдаа хөгжлийн банк, БНХАУ-ын Хөгжлийн банк
хоорондын зээлийн гэрээ (2016.07.13)
17. МҮОНРТ, Хятадын олон улсын радио хоорондын хамтын ажиллагааны
гэрээ (2016.07.13)
18. МҮОНРТ, Хятадын төв телевиз хоорондын хамтын ажиллагааны гэрээ
(2016.07.13)
19. Монгол Улсын Хөрөнгө оруулалтын газар, БНХАУ-ын Экспортын зээлийн
даатгалын компани хоорондын хамтын ажиллагааны санамж бичиг
(2016.07.13)
20. Улаанбаатар-Мандалговь цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд
станц барих төслийн барилгын ажлын гэрээг ѐсчлох тухай баримт бичиг
(2016.07.13)
21. Хамтран ажиллах тухай Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо,
Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улсын Худалдаа аж үйлдвэрийн
танхим хоорондын хамтын ажиллагааны санамж бичиг (2016.07.14)
22. Монгол Улсын Эрчим хүчний хөгжлийн төв, Бүгд Найрамдах Сингапур
Улсын Сингапурын хамтын ажиллагааны байгууллага хоорондын
харилцан ойлголцлын санамж бичиг (2016.07.14)
23. Соѐлын өвийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын БСШУЯ
болон БНСУ-ын Соѐлын өвийн захиргаа хоорондын харилцан
ойлголцлын санамж бичиг (2016.07.17)
24. Соѐлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол
Улсын БСШУЯ болон БНСУ-ын Соѐл, спорт, аялал жуулчлалын яам
хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг (2016.07.17)
25. Монгол-Солонгосын хамтарсан эрдэм шинжилгээ, судалгааны төслийн 5
дахь гэрээ (2016.07.17)
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26. Цөлжилт, шар шороон шуургатай тэмцэх чиглэлээр хамтарч ажиллах
тухай Монгол Улсын БОНХАЖЯ, БНСУ-ын Байгаль орчны яамны харьяа
Солонгосын ойн агентлаг хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг
(2016.07.17)
27. Мэдээлэл технологид суурилсан эрүүл мэндийн технологийн салбарт
хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Эрүүл мэнд, спортын яам болон
БНСУ-ын Эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн яам хоорондын тохиролцоо
(2016.07.17)
28. Нийгмийн хамгааллын салбарт хамтарч ажиллах тухай Монгол Улсын Хүн
амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яам, БНСУ-ын Эрүүл мэнд, нийгмийн
халамжийн яам хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг
(2016.07.17)
29. Эрчим хүчний салбарын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх тухай Монгол
Улсын Эрчим хүчний яам, БНСУ-ын Худалдаа, аж үйлдвэр, эрчим хүчний
яам хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг (2016.07.17)
30. Байгаль орчинд ээлтэй эрчим хүчний хотхон байгуулах туршилтын төсөл
дээр хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын ЭХЯ, БНСУ-ын Худалдаа, аж
үйлдвэр, эрчим хүчний яам хоорондын харилцан ойлголцлын санамж
бичиг (2016.07.17)
31. Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын Засаг даргын тамгын газар,
ОХУ-ын нийслэл Москва хотын Засгийн газар хоорондын 2016-2018 оны
хамтын ажиллагааны хөтөлбөр (2016.07.29)
32. Хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Дундговь аймаг, БНХАУ-ын
Шанши муж хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг (2016.09.08)
33. Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газар, Канад Улсын Парламентын
нийтийн танхимын тамгын газар хоорондын харилцан ойлголцлын
санамж бичиг (2016.09.08)
34. Хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Гадаадын иргэн, харьяатын газар,
БНХАУ-ын Нийгмийн аюулаас хамгаалах яамны харьяа Орох гарах
асуудал хариуцсан товчоо хоорондын харилцан ойлголцлын санамж
бичиг (2016.09.22)
35. Монгол, Хятадын төрийн дээд, дунд шатны удирдах албан тушаалтны
сургалт зохион байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэг
эрхлэх газар болон БНХАУ-ын Коммунист намын Төв хорооны Гадаад
харилцааны газар хоорондын санамж бичиг (2016.10.01)
36. Монгол Улсын Улаанбаатар хот дахь “Хангарьд UB” ТББ болон БНХАУын Энхтайван хөгжлийн сан хооронд 2017-2020 онд хамтран ажиллах
тухай санамж бичиг (2016.10.01)
37. Монгол Улсын Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын алба, ОХУ-ын
Новосибирск хотын Эрчим хүчний хороо хоорондын харилцан
ойлголцлын санамж бичиг (2016.10.04)
38. Хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, ОХУ-ын Новосибирскийн
бүс нутгийн хөдөө аж ахуйн яам хоорондын хамтын ажиллагааны
эрмэлзэх бичиг (2016.10.04)
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39. Газар тариалангийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын
Сэлэнгэ аймаг, Япон Улсын Шизуока муж хоорондын харилцан
ойлголцлын санамж бичиг (2016.10.10)
40. Монгол-Оросын улсын хил дээр Алтанбулаг-Хиагт олон улсын авто
замын хилийн боомтын хэвийн үйл ажиллагааг хангах чиглэлээр хамтран
ажиллах тухай Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газар, ОХУ-ын Холбооны
Гаалийн алба хоорондын протокол (2016.10.23)
41. Нанотехнологийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Булган
аймгийн Засаг даргын тамгын газар, ОХУ-ын Красноярскийн Хөдөө аж
ахуйн улсын их сургууль болон “Инновацийн болон нанотехнологийн
бүтээгдэхүүнийг нэвтрүүлэх Зүүн Сибирийн Төв” ХХК-ийн хоорондын
гурван талт харилцан ойлголцлын санамж бичиг (2016.10.23)
42. Хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Үндэсний хөгжлийн газар, Олон
улсын санхүүгийн корпораци хоорондын харилцан ойлголцлын санамж
бичиг (2016.11.11)
43. Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, соѐлын салбарт хамтран
ажиллах тухай Монгол Улсын Завхан аймгийн Засаг даргын тамгын газар,
Бүгд Найрамдах Тува улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны Протокол (2016.11.17)
44. Монгол Улсын Увс аймгийн Засаг даргын тамгын газар, ОХУ-ын Бүгд
Найрамдах Хакас Улсын Хөдөө аж ахуйн эрдэм шинжилгээ, судалгааны
хүрээлэн хоорондын гэрээ (2016.11.23)
45. Монгол Улсын Их Хурал болон Арабын Нэгдсэн Эмират Улсын Холбооны
Үндэсний Зөвлөл хоорондын хамтын ажиллагааны санамж бичиг
(2016.12.19)

2016 онд Засгийн газар хоорондын 34, байгууллага хоорондын 45 гэрээ
байгуулав.
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2016 ОНД НЭГДЭН ОРСОН
ОЛОН УЛСЫН ОЛОН ТАЛТ ГЭРЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
Монгол Улс 2016 онд 3 олон талт гэрээнд нэгдэн орж, 1 олон талт гэрээ
байгуулав. Энэ ондоо багтаж, эсхүл ирэх оны эхээр мөн хэд хэдэн гэрээг УИХаар соѐрхон батлуулахаар ажиллаж байна.
1. Хуурай боомтын тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр (2016.02.05)
2. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь конвенцийн Парисын
хэлэлцээр (2016.09.01)
3. Дэлхийн худалдааны байгууллага байгуулах тухай Марракешийн
хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай протокол (Худалдааг
хөнгөвчлөх хэлэлцээр) (2016.11.23)
4. Азийн хурдны авто замын дагуу олон улсын авто тээвэрлэлт гүйцэтгэх
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ- ын Засгийн газар, ОХУ-ын
Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг байгуулав. (2016.12.08)
Европын зөвлөлийн Ялтан шилжүүлэх тухай конвенц 2016 оны 8 дугаар 1-ний
өдрөөс Монгол Улсын хувьд хүчин төгөлдөр үйлчилж эхлэв.
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МОНГОЛ УЛСААС ХИЛИЙН ЧАНАДАД СУУГАА ДТГ-УУДЫН ХАЯГ
№

Хот

Улс

Тэргүүний нэр

ДТГ-ын нэр, хаяг

Утас, факс, цахим
шуудангийн хаяг

Элчин Сайдын Яамд

1

2

3

Астана

Бүгд
Найрамдах
Казахстан
Улс

Анкара

Бүгд
Найрамдах
Турк Улс

Бангкок

Тайландын
Вант Улс

Л.Баттулга

Р.Болд

T.Төгсбилгүүн

4

Берлин

Холбооны
Бүгд
Найрамдах
Герман Улс

5

Брюссель

Бельгийн
Вант Улс

О.Оч

6

Будапешт

Бүгд
Найрамдах
Унгар Улс

З.Батбаяр

7

Бээжин

Бүгд
Найрамдах
Хятад Ард
Улс

Д.Ганхуяг

8

Варшав

Бүгд
Найрамдах
Польш Улс

Н.Батаа

9

Вашингтон

Америкийн

Хэргийг түр

Д.Ганбат

БНКУ дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
Посольство Монголии в
Республике Казахстан
Ул.Дарабоз 35, 010010
Астана
БНТУ дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
Mogolistan Buyukelciligi
A.Fethi Okyar Sokak No.4,
Oran Diplomatik Sitesi,
Cankaya, 06450 Ankara
Тайландын Вант Улс дахь
Монгол Улсын ЭСЯ
Embassy of Mongolia in the
Kingdom of Thailand
100/3 Soi Ekkamai 22,
Sukhumvit 63 Road,
Klongton Nua, Wattana,
Bangkok 10110
ХБНГУ дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
Botschaft der Mongolei
Dietzgen-Str.31,
13156 Berlin
Hausvogteiplatz 14
10117 Berlin
Бельгийн Вант Улс дахь
Монгол Улсын ЭСЯ
Ambassade de Mongolie
Avenue Besme 18,
1190 Forest Bruxelles
БНУУ дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
Mongol Nagykovetseg
Bogar Utca 14/c
Budapest 1022, Hungary
БНХАУ дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
No 2, Xiu Shui Bei Jie,
Jian Guo Men Wai,
Beijing 100600
БНПУ дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
Ambasada Mongolii
ul.Rejtana 15 m.16
02516 Warszawa, Polska
АНУ дахь Монгол Улсын
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Утас: 7 (727) 269 35 70
Факс: 7 (727) 229 37 90
8 (7172) 96 51 56
astana@mfa.gov.mn

Утас: 90 (312) 4921027,
90 (312) 4921028
Факс: 90 (312) 4921064
ankara@mfa.gov.mn

Утас: 66 (2) 381 1400,
66 (02) 392 1011
Факс: 66 (2) 392 4199
bangkok@mfa.gov.mn

Утас: 49 (30) 474806-0
49 (30) 474806-24 (Элчин
зөвлөх)
49 (30) 474806-21 (Консул)
Факс: 49 (30) 474806-16
berlin@mfa.gov.mn
www.botschaft-mongolei.de
Утас: 32 (2) 344 6974
Факс: 32 (2) 344 3215
brussels@mfa.gov.mn

Утас: 36 (1) 2124579
Факс: 36 (1) 2125731
budapest@mfa.gov.mn
Утас: 86 (10) 6532 6512
86 (10) 6532 6513
86 (10) 6532 1203
Факс: 86-10-6532-6216
beijing@mfa.gov.mn
Утас: 48 (22) 849 9391
Факс: 48 (22) 848 2063
warsaw@mfa.gov.mn
Утас: 1 (202) 333 7117

Нэгдсэн Улс

хамаарагч
Б.Болд

Вена

Бүгд
Найрамдах
Австри Улс

Г.Баттунгалаг

11

Вьентьян

Бүгд
Найрамдах
Ардчилсан
Лаос Ард
Улс

Л.Галбадрах

12

Хавана

Бүгд
Найрамдах
Куба Улс

Ц.Батбаяр

13

Дели

Бүгд
Найрамдах
Энэтхэг Улс

Г.Ганболд

14

Каир

Арабын
Бүгд
Найрамдах
Египет Улс

Ч.Баярмөнх

15

Канберра

Австралийн
Хамтын
Нөхөрлөл

Б.Чулуунхүү

Лондон

Их Британи
болон
Умард
Ирландын
Нэгдсэн
Вант Улс

Москва

Оросын
Холбооны
Улс

10

16

17

С.Баяр

Б.Дэлгэрмаа

ЭСЯ
Embassy of Mongolia in the
USA
2833 M Street,
NW Washington DC 20007
БНАУ дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
Botschaft der Mongolei
Fasangartengasse 45,
1130 Vienna, Austria
БНАЛАУ дахь Монгол
Улсын ЭСЯ
Embassy of Mongolia in the
Lao People’s Democratic
Republic
Q.Wat Nak Km.3 P.O.Box
370
Vientiane
БНКУ дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
Embajada de Mongolia
Calle 66 No.505, esquina a
5ta.A, Miramar,
La Habana
БНЭУ дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
Embassy of Mongolia in the
Republic of India
34, Archbishop Macarios
Marg,
New Delhi 110003
АБНЕУ дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
Embassy of Mongolia in the
Arab Republic of Egypt
No.14, str 152, MAADI,
Cairo
АХН дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
Embassy of Mongolia in the
Commonwealth of Australia
1/44 Dalman Crescent
O’Malley, Canberra ACT
2606
ИБУИНВУ дахь Монгол
Улсын ЭСЯ
Embassy of Mongolia in the
United Kingdom
7-8 Kensington Court,
London, W8 5DL
ОХУ дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
Посольство Монголии в РФ
Борисоглебский пер.11,
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Факс: 1 (202) 298 9227
washington@mfa.gov.mn

Утас: 43 (1) 5352807-0
Факс: 43 (1) 5352807-20
vienna@mfa.gov.mn
www.embassymon.at

Утас: 856 (21) 315220
Факс: 856 (21) 315221
vientiane@mfa.gov.mn

Утас: 53 (7) 2042763
Факс: 53 (7) 2040639
havana@mfa.gov.mn

Утас: 91 (11) 2461 7989
Факс: 91 (11) 2463 3240
delhi@mfa.gov.mn

Утас: 20 (2) 235 86012
Факс: 20 (2) 235 91670
cairo@mfa.gov.mn

Утас: 61-2-628 629 47
Факс: 61-2-62866381
canberra@mfa.gov.mn

Утас: 44 (207) 937 0150,
7252
Факс: 44 (207) 937 1117
london@mfa.gov.mn
Утас: 7-495-690-67-92
7-495-691-46-36 (Офис
менежер)
7 (495) 695 43 70 (Элчин

Москва, РФ 115127

Бүгд
Найрамдах
Итали Улс

Ц.Жамбалдорж

Оттава

Канад Улс

Хэргийг түр
хамаарагч
Б.Баясгалан

Парис

Бүгд
Найрамдах
Франц Улс

Хэргийг түр
хамаарагч
Э.Есүхэй

21

Пхеньян

Бүгд
Найрамдах
Ардчилсан
Солонгос
Ард Улс

С.Цоггэрэл

22

Прага

Чех Улс

Н.Наранбат

Софи

Бүгд
Найрамдах
Болгар Улс

18

19

20

23

24

25

Ром

Сөүл

Бүгд
Найрамдах
Солонгос
Улс

Сингапур

Бүгд
Найрамдах
Сингапур
Улс

Д.Батсайхан

Б.Ганболд

Т.Лхагвадорж

БНИУ дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
Embassy of Mongolia in the
Republic of ITALY
Via Vincenzo Bellini 4,
00198 Rome
Канад Улс дахь Монгол
Улсын ЭСЯ
Embassy of Mongolia to
Canada
132 Stanley Avenue, Ottawa,
ON, K1M 1N9, Canada
БНФУ дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
Ambassade de Mongolie
5, Avenue Robert Schuman
92100 Boulogne-Billancourt
БНАСАУ дахь Монгол
Улсын ЭСЯ
Embassy of Mongolia in the
DPRK
Tehag gori-19 Munsu-dong,
Teadonggang District,
Pyongyang
Чех Улс дахь Монгол
Улсын ЭСЯ
Velvyslanectvi Mongolska
Na Marne 5, Praha 6, 160 00
Ceska Republika
БНБУ дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
Embassy of Mongolia in the
Republic of Bulgaria
52 Frederic Joliot Curie,
Sofia -1113
БНСУ дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
Embassy of Mongolia in the
Republic of Korea
95, Dokseodangro, Yongsan-gu,
Seoul 140-885
БНСУ дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
Embassy of Mongolia in the
Republic of Singapore
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зөвлөх)
7 (495) 690 02 45 (Ёслол)
Факс: 7 (495) 691 46 36
moscow@mfa.gov.mn
mong_consul@yahoo.com
7 (499) 252 78 67
Факс: 7 (499) 241 15 57
www.mongolianembassy.ru
Утас: 39 (06) 8074719
Факс: 39 (06) 8074719
rome@mfa.gov.mn

Утас: 1 (613) 569 3830
Факс: 1 (613) 569 3916
ottawa@mfa.gov.mn
wwww.ottawa.embassy.mn
Утас: 33 (1) 46052812
33 (1) 4605 23 18 (Консул)
Факс: 33 (1) 46053016
paris@mfa.gov.mn

Утас: 850 (2) 381 7321
Факс: 850 (2) 381 7616
pyongyang@mfa.gov.mn

Утас: 420 (2) 24311198,
Факс:420 (2) 24314827
prague@mfa.gov.mn
Утас: 359 (2) 8659012
359 (2) 8665929 (Зөвлөх)
359 (2) 8659012
Факс: 359 (2) 9630745
sofia@mfa.gov.mn
Утас: 82 (2) 798 3464
82 (2) 795 1950
Факс: 82 (2) 794 7605 (ЭСЯ)
82 (2) 798 3465 (Консулын
газар)
seoul@mfa.gov.mn
www.mongolembassy.com
Утас: 65 63480745
Факс: 65 63481753
singapore@mfa.gov.mn

600 North Bridge Road, #2408 Parkview Square
Singapore188778

26

27

28

29

Токио

Япон Улс

Ханой

Бүгд
Найрамдах
Социалист
Вьетнам Улс

Стокгольм

Шведийн
Вант Улс

Кувейт

Кувейт Улс

Хэргийг түр
хамаарагч
Д.Батжаргал

Д.Билэгдорж

М.Энхсайхан

З.Чинтүшиг

Япон Улс дахь Монгол
Улсын ЭСЯ
Embassy of Mongolia in
Japan
21-4 Kamiyama-Cho,
Shibuya- Ku
Tokyo 150-0047
БНСВУ дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
Embassy of Mongolia in
Socialist Republic of Vietnam
Villa No 6, Van Phuc
Diplomatic Quarter,
Hanoi, Vietnam
Шведийн Вант Улс дахь
Монгол Улсын ЭСЯ
Embassy of Mongolia in the
Kingdom of Sweden
Svardvagen 25B,
182 33 Danderyd Stockholm
Кувейт Улс дахь Монгол
Улсын ЭСЯ
Embassy of Mongolia in the
State of Kuwait
El-Kuwait, South Surra, AlZahra Area, Block 8, Street
806, Villa 161

Утас: 81 (3) 3469-2088
81 (3) 3469 2195 (Консулын
газар)
81 (3) 3469 2179 (Консулын
газар)
81 (3) 3469 2162 (Ёслол)
9868-2299 (гар утас)
Факс: 81 (3) 3469 2216
tokyo@mfa.gov.mn
www.tokyo.embassy.mn

Утас: 84 (4) 384 53009
Факс: 84 (4) 384 54954
hanoi@mfa.gov.mn

Утас: 46 (08) 7531135
46 (08) 7531136
Факс: 46 (08) 7531138
stockholm@mfa.gov.mn

Утас: 965 25216551 /
25216554
Факс: 965 25216557
kuwait@mfa.gov.mn

Байнгын Төлөөлөгчийн Газар

1

Женев

Швейцарийн
Холбооны
Улс

2

Нью Йорк

Америкийн
Нэгдсэн Улс

Хэргийг түр
хамаарагч
Э.Батзориг

С.Сүхболд

Ерөнхий Консулын газар, Консулын газар
Бүгд
1
Бишкек
Найрамдах
Т.Ганболд
Киргиз Улс

НҮБ дахь Монгол Улсын
Байнгын Төлөөлөгчийн
Газар
Mission permanente de la
Mongolie
4 Chemin des Mollies
1293 Bellevue Geneve
Suisse
НҮБ дахь Монгол Улсын
Байнгын Төлөөлөгчийн
Газар
Permanent Mission of
Mongolia to the UN
6 East 77 th Street
New York, N.Y.10075-1704
USA
Бишкек хот дахь Ерөнхий
Консулын газар
Consulate General of
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Утас: 41 0 (22) 7741974
Факс:41 0 (22) 7743201
9868 0157 (гар утас)
geneva@mfa.gov.mn

Утас: 1 (212) 8619460
Факс:1 (212) 8619464
newyork@mfa.gov.mn

Утас: 996 (312) 660-113
Факс: 996 (312) 660-411
bishkek@mfa.gov.mn

Хөх Хот

Бүгд
Найрамдах
Хятад Ард
Улс

Д.Мөнх-Эрдэнэ

3

Хонконг

Бүгд
Найрамдах
Хятад Ард
Улс

С.Эрдэнэ

4

Истанбул

Бүгд
Найрамдах
Турк Улс

Э.Мөнх-Очир

Эрхүү

Оросын
Холбооны
Улс

6

Кызыл

Оросын
Холбооны
Улс

Б.Ганцэцэг

7

Осака

Япон Улс

Д.Дэлгэрцогт

8

Сан
Франциско

Америкийн
Нэгдсэн Улс

2

5

Л.Амарсанаа

Л.Галбадрал

Mongolia in Bishkek
Av, Erkindik 73, city 720040
Republic of Kyrgyz
Хөх Хот дахь Ерөнхий
Консулын газар
Zhongguo Huhe Haote
Xinchenqu Wulanxiaoqu 5
hao Lou Menguguo
Zhonglinshiguan
PRC
Хонконг дахь Ерөнхий
Консулын газар
Consulate General of
Mongolia in Hong Kong
Unit 1505, 15/F, Wing On
House,
71 Des Voeux Road, Central,
Hong Kong
Истанбул дахь Ерөнхий
Консулын газар
Consulate General of
Mongolia in Istanbul
Sümbül sk no.8 Levent Cad,
Levent Mah, Levent,
Beşiktaş, İstanbul
Эрхүү дахь Ерөнхий
Консулын газар
Генеральное Консульство
Монголии
Ул.Лапина 11
Иркутск, РФ 664003
Кызыл дахь Ерөнхий
Консулын газар
Генеральное Консульство
Монголии
Ул.Интернациональная 9,
Кызыль РФ 667000
Осака дахь Ерөнхий
Консулын газар
Consulate General of
Mongolia in Osaka
Epson Osaka BLDG 19 F, 35-1 Bakuromachi,
Chuo-ku, Osaka shi 5410059, Japan
Сан Франциско дахь
Ерөнхий Консулын газар
Consulate General of
Mongolia in San Francisco
Suite 200, Merchants
Exchange Building, 465
California St.San Francisco,
CA 94104
USA
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Утас: 86 (471) 4902531
86 (471) 4902262
Факс: 86 (471) 4902531
86 (471) 4303250
huhhot@mfa.gov.mn
www.huhhot.consul.mn

Утас: 852 25222400
Факс: 852 25222405
hongkong@mfa.gov.mn

Утас: 90 (212) 662 6162 141
istanbul@mfa.gov.mn
www.istanbul.consul.mn

Утас: 7 (3952) 342447
(Консул)
Факс: 7 (3952) 342143
irkutsk@mfa.gov.mn

Утас: 7 (39422) 20430
Факс: 7 (39422) 20445
kyzyl@mfa.gov.mn

Утас: 81 (66) 241 7761
Факс: 81 66) 241 7762
osaka@mfa.gov.mn

Утас: 1 (415) 622 4000
Факс: 1 (415) 622 3000
sanfrancisco@mfa.gov.mn
www.sanfrancisco.consul.mn

9

10

11

Улаан Үд

Оросын
Холбооны
Улс

Пусан

Бүгд
Найрамдах
Солонгос
Улс

Д.Бямбадорж

Эрээн

Бүгд
Найрамдах
Хятад Ард
Улс

Ч.Амарболд

Д.Чадраабал

Улаан Үд дахь Ерөнхий
Консулын газар
Генеральное Консульство
Монголии
Ул.Профсоюзная 6
Улан-Удэ, РФ 670000
Пусан дахь Консулын газар
Consulate of Mongolia in
Busan 11,
Haeun-daero
774beon-gil, Haeundae-gu,
Busan, 48104, Republic of
Korea
Эрээн дахь Консулын газар
Consulate of Mongolia in
Erlian
No.1206, Youyi Beilu
Erlianhaote,
Inner Mongolia, PRC 011100

Утас, Факс: 7 (3012) 215275
(Консул)
Утас, Факс: 7 (3012) 210507
Утас, Факс: 7 (3012) 220139
(Ерөнхий консулын нарийн
бичиг)
Утас: 7 (3012) 220499
ulan-ude@mfa.gov.mn
www.ulan-ude.consul.mn
Утас: 051 (465) 9996
Факс: 051 (465) 9997
busan@mfa.gov.mn
www.pusan.consul.mn/

Утас: 976 62269000
Факс: 86 (479) 7589201
ereen@mfa.gov.mn

Худалдаа, Эдийн засгийн Төлөөлөгчийн газар

1

Тайбэй

Тайвань

П.Халиун

Улаанбаатар хотын
Худалдаа, Эдийн засгийн
Төлөөлөгчийн газар
Ulaanbaatar Trade and
Economic Representative
office in Taipei
Suite 1112, TWTC
International Building 333
Keelung Rd, Sec.1, Taiwan
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Утас: 886 (02) 2722 9740
Факс: 886 (02) 2722 9745
ubtrade.taipei@outlook.com

МОНГОЛ УЛСАД СУУГАА ГАДААДЫН ДТГ-УУДЫН ХАЯГ

No

Улс, байгууллага

Тэргүүн нар

Төлөөлөгчийн газрын
хаяг
Элчин сайд нар

1

Бүгд Найрамдах
Ардчилсан
Солонгос Ард
Улсаас Монгол
Улсад суугаа
Элчин сайдын яам

Элчин сайд Эрхэмсэг
ноѐн Хон Гю
(DPC 16.04.2013)

Ж.Самбуугийн гудамж-24-р
байр
Чингэлтэй дүүрэг, 4-р хороо
Улаанбаатар
Шуудагийн хайрцаг 1015

Tel: 83001405
83001406
Fax: 310763
dprkmn@ymail.com
yongphilri@gmail.com

2

Бүгд Найрамдах
Казахстан Улсаас
Монгол Улсад
суугаа Элчин
сайдын яам

Элчин сайд бөгөөд
дипломат корпусын
ахлагч Эрхэмсэг
ноѐн Калыбек
Ибрагимович
Кобландин
(DPC 14.05.2013)

Зайсангийн гудамж 31/6,
Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо
Улаанбаатар - 210136
Шуудангийн 36-р салбар,
шуудангийн хайрцаг-487

Tel: 345408
Fax: 341707
ulaanbaatar@mfa.kz
info@kazembassy.mn

3

Кувейт Улсаас
Монгол Улсад
суугаа Элчин
сайдын яам

Элчин сайд Эрхэмсэг
ноѐн Халид Яатийм
Аль-Фадли
(DPC 15.11.2013)

Tel: 77444441, 77444442
Fax: 77444443
ulaanbaatar@mofa.gov.kw

4

Оросын
Холбооны Улсаас
Монгол Улсад
суугаа Элчин
сайдын яам

Элчин сайд Эрхэмсэг
ноѐн Азизов
Искандер Кубарович
(DPC 15.11.2013)

Хан-Уул дүүрэг,
11-р хороо, Зайсан,
Bella Vista Town House 1,
Улаанбаатар
Шуудангийн 36-р салбар,
шуудангийн хайрцаг-64
Энхтайваны гудамж 6-А,
Улаанбаатар
Шуудангийн хайрцаг 661
www.mongolia.mid.ru

5

Бүгд Найрамдах
Беларусь Улсаас
Монгол Улсад
суугаа Элчин
сайдын яам

Элчин сайд Эрхэмсэг
ноѐн Станислав
В.Чепурной
(DPC 06.08.2014)

Фидес цамхаг 13 давхар
Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо,
Улаанбаатар 17032

Tel: 75770070
Fax: 75770074
mongolia@mfa.gov.by

6

Бүгд Найрамдах
Солонгос Улсаас
Монгол Улсад
суугаа Элчин
сайдын яам

Элчин сайд Эрхэмсэг
ноѐн У Сун
(DPC 16.04.2015)

Махатма Гандигийн гудамж
39
13-р хороо,
Хан-Уул дүүрэг,
Улаанбаатар

Tel: 70071020
Fax: 70071030
kormg@mofa.go.kr

7

Их Британи,
Умард Ирландын
Нэгдсэн Вант
Улсаас Монгол
Улсад суугаа
Элчин сайдын яам

Элчин сайд Эрхэмсэг
хатагтай Катрин
Элизабет Жейн
Арнолд
(DPC 16.06.2015)

Энхтайвaны өргөн чөлөө 30
Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо
Улаанбаатар-13381
Шуудангийн хайрцаг 703
www.gov.uk/government/worl
d/mongolia

Tel: 458133
Fax: 458036
britemb@mongol.net
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Утас, факс, цахим
шуудангийн хаяг

Tel: 327191, 312851
Fax: 327018
Embassy_ru@mongol.net

8

Бүгд Найрамдах
Хятад Ард Улсаас
Монгол Улсад
суугаа Элчин
сайдын яам

Элчин сайд Эрхэмсэг
ноѐн Син Хаймин
(DPC 25.08.2015)

Бээжингийн гудамж 2
Улаанбаатар 14192
Шуудангийн хайрцаг 672

Tel: 320955, 323940, 311903
Fax: 311943
chinaemb_mn@mfa.gov.cn

9

Америкийн
Нэгдсэн Улсаас
Монгол Улсад
суугаа Элчин
сайдын яам

Элчин сайд Эрхэмсэг
хатагтай Женифер
Зимдал Галт
(DPC 05.10.2015)

Tel: 70076001
Fax: 70076016
UlaanbaatarNIV@state.gov
/visa/
ulaanbaatarprotocol@state. gov
/protocol/

10

Бүгд Найрамдах
Франц Улсаас
Монгол Улсад
суугаа Элчин
сайдын яам

Элчин сайд Эрхэмсэг
хатагтай Элизабет
Барсак
(DPC 20.10.2015)

Денверийн гудамж 3,
11 хороолол
Улаанбаатар 14190
Шуудангийн хайрцаг 341
Улаанбаатар 14192
http://mongolia.usembassy.g
ov
Чингэлтэй дүүрэг 15,
Энхтайвaны өргөн чөлөө 3,
ш/х - 687
ambafrance-mn.org

11

Австрали Улсаас
Монгол Улсад
суугаа Элчин
сайдын яам

Элчин сайд Эрхэмсэг
ноѐн Жон Лангтри
(DPC 22.12.2015)

Tel: 7013 3001
70004453 виз
Fax: 7013 3014
mongolia.embassy@dfat.gov.au

12

Арабын Нэгдсэн
Эмират Улсаас
Монгол Улсад
суугаа Элчин
сайдын яам

Элчин сайд Эрхэмсэг
ноѐн Абдулла
Абдулрахман
Абдулла Бин Рабия
Аль-Тунэйжи
(DPC 24.02.2016)

Найман зовхи байр
4 дүгээр давхар
Сөүлийн гудамж 21
Улаанбаатар
http://mongolia.embassy.gov.
au
Улаанбаатар 13311
Баянзүрх дүүрэг, 26-р
хороо
Хүннү гудамж, Их монгол
оффис, 5 давхар

13

Бүгд Найрамдах
Ардчилсан Лаос
Ард Улсаас
Монгол Улсад
суугаа Элчин
сайдын яам

Элчин сайд Эрхэмсэг
ноѐн Сиалунгон
Сэнг-Үнтон
(DPC 15.04.2016)

Энхтайваны өргөн чөлөө
27/1,
Баянзүрх дүүрэг
Улаанбаатар 13381
Төв шуудангийн хайрцаг
1030

Tel: 70156440
Fax: 70151048
Lao.embassy@yahoo.com

14

Бүгд Найрамдах
Итали Улсаас
Монгол Улсад
суугаа Элчин
сайдын яам

Элчин сайд Эрхэмсэг
ноѐн Андре Дэ
Фэлип
(DPC 17.06.2016)

ICC Tower, 14 floor
Jamiyan Gun Str. 9
st
1 khoroo, Sukhbaatasr
district
Ulaanbaatar
www.ambulaanbaatar.esteri.i
t/ambasciata_ulaanbaatar/it/

Tel: +976 94011330
mongolia.segreteria@esteri.it
/official/
mongolia.amministrazione@est
eri.it /administrative issue/
mongolia.consolare@esteri.it
/consular issue/

15

Бүгд Найрамдах
Энэтхэг Улсаас
Монгол Улсад
суугаа Элчин
сайдын яам

Элчин сайд Эрхэмсэг
ноѐн Суреш Бабу
(DPC 17.06.2016)

Бээжингийн гудамж 8
Сүхбаатар дүүрэг, 7- хороо,
Улаанбаатар 14190
Төв шуудангийн хайрцаг
691
Улаанбаатар 15160
www.indianembassy.mn

Tel: 329522,329524
Fax: 329532
indembmongolia@magicnet.mn,
info@indianembassy.mn
interpreter@indianembassy. mn

th
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Tel: 324519
329633
Fax: 319176
contact@ambafrance-mn.org
ambafrance@magicnet.mn

Tel: 77222233
77222200
ulaanbaataremb@mofa.gov.ae
emb.uae.ub@hotmail.com

16

Холбооны Бүгд
Найрамдах
Герман Улсаас
Монгол Улсад
суугаа Элчин
сайдын яам

Элчин сайд Эрхэмсэг
ноѐн Штефан
Херманн Дуппел
(DPC 20.07.2016)

Нэгдсэн үндэстний гудамж
16
Бага тойруу-3
Улаанбаатар –15160
Шуудангийн хайрцаг 708
www.ulan-bator.diplo.de

17

Бүгд Найрамдах
Куба Улсаас
Монгол Улсад
суугаа Элчин
сайдын яам

Элчин сайд Эрхэмсэг
ноѐн Раул Дэлгадо
Консепсион
(DPC 09.12.2016)

Нэгдсэн үндэстний гудамж
20, Сүхбаатар дүүрэг
Улаанбаатар 14200
Төв шуудангийн хайрцаг
710

Tel: 323325, 320908
325748, 313862
319739 (консул)
Fax: 323905
info@ulan.diplo.de
additional:
l-vz1@ulan.diplo.de
Tel: 323778
327677
Fax: 327709
embacubamongolia@mongol.ne
t

18

Япон Улсаас
Монгол Улсад
суугаа Элчин
сайдын яам

Элчин сайд Эрхэмсэг
ноѐн Такаока Масато
(DPC 26.12.2016)

Элчингийн гудамж 10,
Улаанбаатар хот 14210
Төв шуудангийн хайрцаг
1011
www.mn.emb-japan.go.jp

Tel: 320777
Fax: 313332
protocol-section@ul.mofa.go.jp
public.diplomacysection@ul.mofa.go.jp

19

Бүгд Найрамдах
Турк Улсаас
Монгол Улсад
суугаа Элчин
сайдын яам

Элчин сайд Эрхэмсэг
ноѐн М. Ахмет Язал
(DPC 31.01.2017)

Tel: 311200, 310148
Fax: 313992
embassy.ulaanbaatar@mfa.gov.
tr
ulanbator@economy.gov.tr

20

Бүгд Найрамдах
Социалист
Вьетнам Улсаас
Монгол Улсад
суугаа Элчин
сайдын яам

Элчин сайд Эрхэмсэг
хатагтай Доан Тхи
Хыөнг
(DPC 18.08.2017)

Энхтайвaны гудамж 17,
Улаанбаатар-15160
Төв шуудангийн хайрцаг
1009
www.ulaanbaatar.emb.mfa.g
ov.tr
Энхтайвaны өргөн чөлөө
47,
Улаанбаатар
Төв шуудангийн хайрцаг
670

21

Канад Улсаас
Монгол Улсад
суугаа Элчин
сайдын яам

Элчин сайд Эрхэмсэг
ноѐн Дэвид Спрул
(DPC 18.09.2017)

Централ цамхаг,
6 давхар, № 608,
Сүхбаатар дүүрэг 8,
Сүхбаатарын талбай, 2
Улаанбаатар

Tel: 332500
Fax: 332515
ulaan@international.gc.ca

22

Бүгд Найрамдах
Чех Улсаас
Монгол Улсад
суугаа Элчин
сайдын яам

Эрхэмсэг ноѐн Иржи
Бродски
(DPC 22.09.2017)

Олимпын гудамж 12,
Улаанбаатар
Төв шуудангийн хайрцаг
665
.m2v.cz/ulaanbaatar

Tel: 321886, 311053
Fax: 323791
ulaanbaatar@embassy.mzv.cz

23

Бүгд Найрамдах
Болгар Улсаас
Монгол Улсад
суугаа Элчин
сайдын яам

Ноѐн Мирослав
Комаров, Хэргийг түр
хамаарагч
(Date of Recognition
28.04.2016)

Олимпын гудамж 8
Сүхбаатар дүүрэг
1 дүгээр хороо
Улаанбаатар 14210
Төв шуудангийн хайрцаг
702

Tel: 70140403
Fax: 70140405
Embassy.UlanBator@mfa.bg

112

Tel: 458917,454632
Fax: 458923
458493 ЭС
dsq.ulanbator@gmail.com

24

Унгар Улсаас
Монгол Улсад
суугаа Элчин
сайдын яам

1

ОХУ-аас Дархан
хотод суугаа
Ерөнхий консулын
газар

2

ОХУ-аас Эрдэнэт
хотод суугаа
Ерөнхий консулын
газар

3

БНХАУ-аас Замын
Үүдэд суугаа
Ерөнхий консулын
газар

4

Швейцарын
Холбооны Улсын
ЭСЯ-ны Консулын
хэлтэс

Ерөнхий консул
хатагтай Габриелла
Спирли
(Date of Recognition
01.08.2016)

Дэлхийн эрүүл
мэндийн
байгууллагын
Монгол Улс дахь
Суурин
төлөөлөгчийн
газар

Ноѐн Су Нюунт У,
Суурин төлөөлөгч
(27.11.2012)

1

2

Хатагтай Др.
Домонкош-Дьюге
Река, Хэргийг түр
хамаарагч
(Date of Recognition
31.07.2017)

Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, 8-р
хороо, Бага тойруу,
Ж.Самбуугийн гудамж-32,
BlueMon төв 6 давхар.
Шуудангийн хаяг:
Унгар Улсын ЭСЯ
CPO. Box -234
Улаанбаатар -15160,
Монгол Улс
Ерөнхий консулууд
Ерөнхий консул ноѐн
Залуучуудын гудамж, 13
Александр
Дархан сум
Цыденишиевич
Дархан-Уул аймаг
Доржиев
(Date of Recognition
27.02.2014)
Ерөнхий консул ноѐн
Эрдэнэт хот
Ракшаев Рыгзын
Орхон аймаг
Ракшаевич
Шуудангийн хайрцаг 8330
(Date of Recognition
30.09.2014)
Ерөнхий консул ноѐн
Хүлэг зочид буудал асан
Цай Веньруй
Замын Үүд сум, 1-р баг
(Date of Recognition
Дорноговь аймаг
23.02.2016)
Монгол Улс

Tel: 77005600
Fax: 77005900
mission.uln@mfa.gov.hu

Tel: 70373996, 94993996
Fax: 70373406, 70373416
cons-dar@mongol.net

Tel: 70353009, 70352653
Fax: 70355955
armonconsulru@rambler.ru
armonconsulru@gmail.com
Tel: 70527588
Fax: 70527588
zlg_zmwd@163.com

Улаанбаатар хот
Tel: 33 14 22
Сүхбаатар дүүрэг
Fax: 33 14 20
1 дүгээр хороо
ulaanbaatar@eda.admin.ch
Олимпийн гудамж 12
uba.kanzlei@eda.admin.ch
Скай Плаза бизнес төв
ш/х 37 Улаанбаатар 210648
НҮБ, түүний төрөлжсөн болон олон улсын байгууллагын
Монгол Улсад дахь суурин төлөөлөгчид
НҮБ-ын Хөгжлийн
Хатагтай Беате
НҮБ-ын байр, Нэгдсэн
Tel: 327585
хөтөлбөрийн
Транкман, Нэгдсэн
Үндэстний гудамж 14,
Fax: 326221
Монгол Улс дахь
Үндэстний
Сүхбаатар дүүрэг
registry.mn@undp.org
Суурин
Байгууллагын Суурин 14201 Улаанбаатар
төлөөлөгчийн
зохицуулагч, НҮБ-ын
http://www.un-mongolia.mn
газар
Хөгжлийн
хөтөлбөрийн Суурин
төлөөлөгч
(07.09.2015)
Олимпийн гудамж 2,
Сүхбаатар дүүрэг
Улаанбаатар15160
Төв шуудангийн хайрцаг
663
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Tel: 327870,
Fax: 324683
who.mog@who.int

3

НҮБ-ын Хүн амын
сангийн Монгол
Улс дахь Суурин
төлөөлөгчийн
газар

Хатагтай Китахара
Наоми, Суурин
төлөөлөгч
(31.07.2013)

НҮБ-ын байр
Нэгдсэн Үндэстний гудамж
14,
Сүхбаатар дүүрэг
14201 Улаанбаатар
Шуудангийн хайрцаг 46
Нэгдсэн Үндэстний гудамж
12,
Сүхбаатар дүүрэг
14201 Улаанбаатар

Tel: 353501
Fax: 353502
contact@unfpa.org.mn

4

НҮБ-ын Хүүхдийн
сангийн Монгол
Улс дахь Суурин
төлөөлөгчийн
газар

Ноѐн Алекс
Хайнкенс, Суурин
төлөөлөгч
(31.07.2017)

5

Олон улсын улаан
загалмай хавирган
сарны
нийгэмлэгийн
Монгол Улс дахь
Суурин
төлөөлөгчийн
газар

Хатагтай Гвендолин
Панг, Суурин
төлөөлөгч /Бээжин/
(07.09.2016)

Сүхбаатар дүүргийн 1-р
хороо, Карл Марксын
гудамж 4, Монголын Улаан
Загалмай
Нийгэмлэгийн төв байр 306
тоот, Улаанбаатар хот,
Монгол Улс
ш/х 537 (төв шуудан)

Tel: 312720,
Fax: 321684

6

Дэлхийн банкны
Монгол Улс дахь
Суурин
төлөөлөгчийн
газар

Ноѐн Жеймс
Андерсон, Монгол
Улсыг хариуцсан
менежер
(27.08.2014)

MCS Plaza,
5 давхар,
Сөүлийн гудамж 4

Tel: 7007-8200
Fax: 7007-8215
bbayasgalan@worldbank.org

7

Олон улсын
валютын сангийн
Монгол Улс дахь
Суурин
Төлөөлөгчийн
газар

Ноѐн Нэйл Сакер,
Суурин төлөөлөгч
(16.04.2015)

MCS Plaza. 3 давхар,
Сөүлийн гудамж 4,
Сүхбаатар дүүрэг
Улаанбаатар, 210644
http://www.imf.org/external/c
ountry/mng/rr/

Tel: 313518
Fax: 312181
sselenge@imf.org

8

Азийн хөгжлийн
банкны Монгол
Улс дахь Суурин
төлөөлөгчийн
газар

Хатагтай Ёланда
Фернандез Ломмэн,
Суурин төлөөлөгч
/2016.06.28/

Tel: 329836, 323507
313440
Fax: 311795
adbmnrm@adb.org

9

Европын сэргээн
босголт, хөгжлийн
банкны Монгол
Улс дахь Суурин
төлөөлөгчийн
газар

Ноѐн Маттью Лө
Блан, Суурин
төлөөлөгч
(15.06.2013)

International Commercial
Center Tower,
17, 18 давхар,
Жамъян гүний гудамж 9
Улаанбаатар 14210
www.adb.org/mongolia
MCS Плаза,
3 давхар
Улаанбаатар
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Tel: 312201
Fax: 327313
ulaanbaatar@unicef.org

Office China: +86 10 6532 7162
ext.11,
Mobile China: 86 135 1107 5162
enkhjin.garid@ifrc.org
chinzorig.baldan@ifrc.org

Tel: 319278, 317974
Fax: 315844
nayanjim@ebrd.com
enebishz@ebrd.com

ВИЗГҮЙ ЗОРЧИХ НӨХЦӨЛИЙН ТУХАЙ ЛАВЛАХ
Д/д Улс орон

Зорчих нөхцөл

Иргэд визгүй зорчих орнууд
1
Беларусь
90 хүртэл хоног

Хүчин
төгөлдөр
болсон огноо

Хэлбэр

2013.09.04

ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
Ноот бичиг

2

Бразил

90 хүртэл хоног

2015.09.21

3

Гонконг

14 хүртэл хоног

1998.06.18

4

Израйль

30 хүртэл хоног

1996.03.12

5

Казахстан

90 хүртэл хоног

1994.12.02

6

Киргиз

90 хүртэл хоног

1999.12.04

7

Куба

30 хүртэл хоног

2001.10.08

8

Макао

90 хүртэл хоног

2004.07.03

9

Малайз

30 хүртэл хоног

1994.06.06

10

Сингапур

30 хүртэл хоног

2017.06.08

11

Украин*

-

12

Филиппин

90 хүртэл хоног /Албан ѐсны урилгатай
тохиолдолд/
21 хүртэл хоног

13

Хятад

30 хүртэл хоног

1989.03.30

14

Турк

30 хүртэл хоног

2013.10.10

15

Лаос

30 хүртэл хоног

2007.10.14

16

Tайланд

30 хүртэл хоног

2008.01.13

17

Серби

90 хүртэл хоног

2013.11.08

18

ОХУ

30 хүртэл хоног

2014.09.03

30 хүртэл хоног

2016.03.22

19

Индонез

Дипломат, албан паспорттай иргэд визгүй зорчих орнууд
1
Албани
90 хүртэл хоног /зөвхөн цахим
(биометрийн) дипломат, албан
паспорт/
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1994.05.13

2017.03.30

ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр

2

БНАСАУ

90 хүртэл хоног

1986.11.14

3

Болгар

90 хүртэл хоног

2011.01.18

4

Вьетнам

90 хүртэл хоног

2000.01.07

5

Мексик

90 хүртэл хоног

2001.11.09

6

Румын

30 хүртэл хоног

1974.10.14

7

Словак

90 хүртэл хоног

1992.06.26

8

БНСУ

90 хүртэл хоног

2012.05.31

9

Унгар

30 хүртэл хоног

2016.05.18

10

Чех

2011.07.29

11

Чили

90 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат
паспорт/
90 хүртэл хоног

12

Энэтхэг

90 хүртэл хоног

2005.12.23

13

Польш

90 хүртэл хоног

2011.06.29

14

Кипр

90 хүртэл хоног

2011.03.30

15

Камбож

30 хүртэл хоног

2012.08.27

16

Бруней

14 хүртэл хоног

2013.07.01

17

Кувейт

90 хүртэл хоног

2013.04.16

18

Перу

90 хүртэл хоног

2013.04.30

19

ХБНГУ

2013.05.08

20

Колумб

90 хүртэл хоног /зөвхөн цахим
дипломат паспорт/
30 хүртэл хоног

21

Франц

2013.10.26

22

Мьянмар

90 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат
паспорт/
30 хүртэл хоног

23

Эстони

2014.04.28

24

Итали

25

Латви

90 хүртэл хоног /зөвхөн цахим
(биометрийн) дипломат паспорт/
90 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат
паспорт/
90 хүртэл хоног
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2003.09.25

2013.09.23

2013.11.18

2014.07.14
2014.06.12

ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
конвенц
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр

2015.06.03

28

Туркменистан 30 хүртэл
хоног
Япон
30 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат
паспорт/
90 хүртэл хоног
Балба

29

Хорват

30 хүртэл хоног

2017.04.26

Монгол Улсын иргэдэд 3-10 жилийн
хугацаанд олон удаа зорчих виз
олгоно.
АНУ-ын иргэд Монгол Улсад 90 хүртэл
хоногийн хугацаанд визгүй зорчино.
2
ИБУИНВУ
Монгол Улсын иргэдэд 1 удаа 6 сар
хүртэл хугацаагаар суурьших эрхтэй, 6
сараас 10 жилийн хугацаатай олон
удаа зорчих виз олгохоор, Их
Британийн дипломат паспорт эзэмшигч
иргэд Монгол Улсад 30 хүртэл
хоногийн хугацаанд визгүй зорчихоор
харилцан тохиролцсон.
3
ХБНГУ
ХБНГУ-ын иргэдийг Монгол Улсад 30
хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй
зорчуулах шийдвэрийг Монгол Улсын
Засгийн газар дангаараа гаргасан.
4
Канад
Монгол Улсын энгийн паспорттай
иргэдэд 10 жил хүртэлх, дипломат
болон албан паспорттай иргэдэд 4 жил
хүртэлх хугацааны олон удаагийн виз
олгоно.
Канад Улсын иргэдийг Монгол Улсад
30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй
зорчуулах шийдвэрийг Монгол Улсын
Засгийн газар дангаараа гаргасан.
5
Япон
Япон Улсын Засгийн газраас Монгол
Улсын иргэдэд 3 хүртэлх жилийн
хугацаатай /нэг удаа 15 хүртэлх хоног/
"Богино хугацааны олон удаагийн виз"
олгох шийдвэр гаргасан.
Япон Улсын иргэдийг Монгол Улсад 30
хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй
зорчуулах шийдвэрийг Монгол Улсын
Засгийн газар дангаараа гаргасан.
Бусад оронд визтэй зорчино

2001.07.06

Ноот бичиг

2009.06.29

Ноот бичиг

2013.09.01

Засгийн
газрын тогтоол

2014.01.01

Засгийн
газрын тогтоол

26
27

2016.11.15
2017.01.18

ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр

Бусад хөнгөлөлт
1

АНУ
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2015.08.10наас эхлэн
мөрдөнө
2010.04.01-ээс
эхлэн
мөрдөнө.

Засгийн
газрын тогтоол

Гэрэл зургийн цомог
(Гэрэл зургуудыг он цагийн дарааллаар толилуулсан болно)

Унгар Улсын Ерөнхий сайд Виктор Орбан Монгол Улсад айлчлав (2016.01.24-26)

ОХУ-ын Гадаад хэргийн сайд В.Лавров Монгол Улсад айлчлав (2016.04.14)
118

АСЕМ-ын Парламентын түншлэлийн IX уулзалт (2016.04.21-23)

АСЕМ-ын Ахлах албан тушаалтнуудын уулзалт (2016.05.12-13)

119

АСЕМ-ын Сангийн сайд нарын XII уулзалт (2016.06.09-10)

Зүүн Хойд Азийн аюулгүй байдлын асуудлаарх олон улсын эрдэм шинжилгээний Бага хурал
(2016.06.16-17)

120

АСЕМ-ын Хүнсний аюулгүй байдлын зөвлөлдөх уулзалт (2016.06.20-21)

АСЕМ-ын Ард түмний чуулган (2016.07.04-06)

121

АСЕМ-ын Загвар чуулган (2016.07.06-10)

АСЕМ-ын Редакторуудын дугуй ширээний VIII уулзалт (2016.07.07-08)

122

Европын Комиссын Ерөнхийлөгч Ж.К.Юнкер АСЕМ-ын Бизнесийн XV чуулга уулзалтад үг хэлэв
(2016.07.13)

БНСВьетнамУ-ын Ерөнхий сайд Нгуен Суан Фук Монгол Улсад айлчлав (2016.07.13)
123

БНХАУ-ын Төрийн зөвлөлийн Ерөнхий сайд Ли Көчян Монгол Улсад айлчлав (2016.07.13-14)

Япон Улсын Ерөнхий сайд Ш.Абэ Монгол Улсад айлчлав (2016.07.14)

124

Сингапур Улсын Ерөнхий сайд Ли Хсиен Лүүн Монгол Улсад айлчлав (2016.07.14)

АСЕМ-ын Дээд түвшний XI уулзалтын үндсэн хуралдааны нээлт (2016.07.15)

125

ОХУ-ын Ерөнхий сайд В.Медведев АСЕМ-ын Дээд түвшний XI уулзалтад оролцов (2016.07.15)

АСЕМ-ын далбааг дараагийн Дээд түвшний уулзалтыг зохион байгуулах Европын Холбоонд
шилжүүлэв (2016.07.16)

126

АСЕМ-ын Дээд түвшний XI уулзалтад оролцсон улс орнууд, олон улсын байгууллагын төлөөлөгчдийн Тэргүүн нар (2016.07.15)

АСЕМ-ын Дээд түвшний XI уулзалтын хаалтын хэвлэлийн бага хурал (2016.07.16)
127

БНСУ-ын Ерөнхийлөгч Пак Гын Хэ Монгол Улсад айлчлав (2016.07.17-18)

Канадын Парламентын Парламентын Нийтийн танхимын дарга Жиофф Рэган Монгол Улсад
айлчлав (2016.09.07-10)

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж БНКубаУ-д айлчлав (2016.09.15-18)

Гадаад харилцааны сайд Ц.Мөнх-Оргил Япон Улсад айлчлав (2016.09.27-29)
129

Гадаад харилцааны сайд Ц.Мөнх-Оргил БНСУ-д айлчлав (2016.09.29-30)

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат Япон Улсад айлчлав (2016.10.12-15)

130

Гадаад харилцааны сайд Ц.Мөнх-Оргил БНАБалбаУ-д айлчлав (2016.12.19-20)

Гадаад харилцааны сайд Ц.Мөнх-Оргил БутаныВУ-д айлчлав (2016.12.20-23)

131

