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ӨМНӨХ ҮГ
Монгол Улсын гадаад харилцаа 2017
онд бүхий л чиглэлээр хөгжиж, гадаад
худалдаа, эдийн засгийн харилцааг
хөгжүүлэх таатай орчин, нөхцөлийг
бүрдүүлэх,
гадаадын
хөрөнгө
оруулагчдын итгэлийг сэргээж хөрөнгө
оруулалт, хөнгөлөлттэй зээл, тусламжийн
хэмжээг нэмэгдүүлэх, ялангуяа, улс
орны эдийн засгийн хүндрэлийг даван
туулахад гадаад харилцааны хүчин зүйл,
хөшүүргийг түлхүү ашиглахад анхаарч,
хөршүүд болон түнш орнууд, олон
улсын хамтын нийгэмлэгтэй идэвхитэй
харилцаж, хамтарч ажиллав.
Монгол Улс, БНХАУ болон Монгол Улс,
ОХУ-ын сайн хөршийн харилцаа бүхий л
түвшинд харилцан ойлголцсон найрсаг
байдлаар өрнөв. БНХАУ-тай тогтоосон
иж бүрэн стратегийн түншлэлийн
харилцаа, харилцан итгэлцэл бэхжиж,
эдийн засгийн хамтын ажиллагааны
олон асуудлаар тохиролцоонд хүрч,
манай экспорт эрс нэмэгдэж худалдааны
хэмжээ өмнөх онтой харьцуулахад 30
орчим хувиар өсөв. Монгол Улсын
“Хөгжлийн зам”, БНХАУ-ын “Бүс ба

Зам” санаачилгыг уялдуулах, хоёр орны
хооронд чөлөөт худалдааны хэлэлцээр
байгуулах боломжийн талаар хамтарсан
судалгаа эхлүүлэхээр тохиров. ОХУтай тогтоосон стратегийн түншлэлийн
харилцаа бэхжиж, хоёр орны төрийн
тэргүүн нар 2017 онд гурван удаа
уулзаж, өндөр, дээд түвшний айлчлалын
давтамж нэмэгдэж, худалдаа, эдийн
засгийн хамтын ажиллагаа өргөжив.
Ерөнхийлөгч Х.Баттулга анхны гадаад
айлчлалаа ОХУ-д хийж, Владивосток
хотноо зохион байгуулдаг Дорнын
эдийн засгийн чуулга уулзалтад Монгол
Улсын төрийн тэргүүн анх удаа оролцов.
Монгол-Орос-Хятадын гурван талын
хамтын ажиллагааны яриа хэлэлцээнд
бодит ахиц гарч “Эдийн засгийн
коридор”
байгуулах
хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийг
хангах
хамтарсан
механизм, Улаанбаатар хотноо Хөрөнгө
оруулалтын зураг төслийн хамтарсан төв
тус тус байгуулахаар тохирлоо.
Монгол Улс болон гуравдагч хөршүүдийн
харилцаа үр ашигтай өрнөж, манай
эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах,

улмаар өсөлтийг түргэсгэхэд тэдгээрийн
дэмжлэгийг авч, хөнгөлөлттэй зээл,
тусламжийн хэмжээ ч нэмэгдсэн нь эдийн
засгийн цаашдын өсөлтийг хангахад
ихээхэн ач холбогдолтой боллоо.
“Монгол Улсын Гадаад бодлогын
хөх ном”-ыг гадаад бодлого, гадаад
харилцааны талаар олон нийтийг
системтэй нэгдсэн мэдээллээр хангах
зорилгоор тус яам хэвлэн гаргаж ирсэн
бөгөөд энэ удаа уншигч Танд “Монгол
Улсын Гадаад бодлогын хөх ном - 2017”
номыг өргөн толилуулж байна.
Гадаад харилцааны Яамны хамт олон
2017 онд улс орныхоо аюулгүй байдал,
үндэсний хөгжилд таатай гадаад орчныг
бүрдүүлэх, иргэдийн зорчих нөхцлийг
сайжруулж, улс орноо сурталчлан
таниулах зэрэг ажлыг эрчимжүүлэх
чиглэлээр ч ихээхэн хүчин чармайлт
гаргаж ажилласан бөгөөд 2017 онд хийж
гүйцэтгэсэн гол ажлуудыг энэхүү номоор
танилцуулахыг хичээсэн болно. Номын
нэгдүгээр бүлэгт, олон улсын харилцааны
2017 оны ерөнхий байдал, Монгол Улсын
гадаад орчин, хоёрдугаар бүлэгт, дэлхийн
улс орнуудтай Монгол Улсын хөгжүүлж
буй хоёр талын харилцааны хөгжил,

түүнд гарсан дэвшил, шийдвэрлэсэн
гол асуудлууд, гуравдугаар бүлэгт,
Монгол Улсын олон талт дипломат үйл
ажиллагаа, дөрөвдүгээр бүлэгт, Монгол
Улсын эдийн засгийн гадаад харилцаа,
тавдугаар бүлэгт, гадаад сурталчилгаа,
соёлын харилцаа, зургаадугаар бүлэгт,
олон улсын эрх зүйн зохицуулалт,
консулын болон иргэдийн эрх ашгийг
хамгаалах чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн
гол ажлуудыг тусгасан болно. Чингэхдээ
зарим дипломат баримт бичиг, хэлсэн
үг, гэрэл зураг, статистик мэдээ тусгахаас
гадна уншигч олонд аль болох хялбар
болгох үүднээс график, инфографик
зэргийг оруулж өглөө.
Монгол Улсын гадаад харилцааны 2017
оны гол гол үйл явдлуудын талаарх
уншигч таны мэдлэгийн санд энэхүү
бүтээл зохих хувь нэмрээ оруулна гэж
гүнээ найдаж байна.
Эрхэм уншигч та цаашид Монгол Улсын
гадаад бодлогын Хөх номыг баяжуулж,
сайжруулахад санал бодлоо тус Яамны
хаягаар болон цахим шуудангаар
ирүүлж байваас бид энэхүү номын дараа
дараагийн дугаартаа харгалзаж байх
болно.

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮН,
ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД			

ДАМДИНЫ ЦОГТБААТАР

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
ажилтан, албан хаагчидтай байхаар
баталсан болно.
2017 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:

УДИРДЛАГА
1

2

БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗАР

ХӨРШ ОРНУУДЫН ГАЗАР

ЕВРОПЫН ГАЗАР

АМЕРИК, ОЙРХИ ДОРНОД,
АФРИКИЙН ГАЗАР

4

5

АЗИ, НОМХОН ДАЛАЙН
ОРНУУДЫН ГАЗАР

ОЛОН ТАЛТ ХАМТЫН
АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР

6

7

ГАДААД ХУДАЛДАА, ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР

8
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ГАЗАР
(Хуулийн хэлтэс, санхүү эдийн засгийн хэлтэс, ГХТАрхив)

9

ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ, ЭРХ ЗҮЙН ГАЗАР
(Хүний эрхийн хэлтэс, Хилийн хэлтэс)

КОНСУЛЫН ГАЗАР

11

ГАДААД СУРТАЛЧИЛГАА,
СОЁЛЫН ХАРИЛЦААНЫ ГАЗАР

ДИПЛОМАТ ЁСЛОЛЫН ГАЗАР

3

13

ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ,
ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР

10

12

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 ГХЯ нь гадаад улс орнууд, олон
улсын байгууллагатай хоёр болон олон
талт харилцаа, хамтын ажиллагааг улс
төр, эдийн засаг, худалдаа, хөрөнгө
оруулалт, соёл, 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, МонголЭкспо үзэсгэлэн яармаг арга
хэмжээг гадаад орнуудад зохион
байгуулах.
2. Гадаад
сурталчилгаа,
соёлын
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 ёсны эрх, ашиг
сонирхлыг
хилийн
чанадад
хамгаалах.
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Олон улсын харилцааны өнөөгийн
байдал цэрэг, улс төр, эдийн засгийн
тогтворгүй, бүс нутгийн чанартай
сөргөлдөөн, геополитикийн өрсөлдөөн
дунд байна. Улс орнуудын өмнө дотоод,
гадаадын шинэ шинэ сорилтууд
тулгарч, хөгжиж буй болон хөгжилтэй
олон оронд эдийн засгийн болон
засаглалын хямрал нүүрлэж, олон
улсын харилцааны шинэ дэг журам,
тогтолцоо
хараахан
төлөвшөөгүй
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 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 хямралт байдал
үргэлжилсээр байгаа нь энэ бүс нутгийн

орнуудын ард иргэдийн аж амьдралд
сөргөөр нөлөөлөхөөс гадна улс төрийн
тогтворгүй байдлыг даамжруулснаар
терроризмын аюул заналыг нэмэгдүүлэх
хөрс суурь болсоор байна.
Зүүн Хойд болон Зүүн Өмнөд Азийн
аюулгүй байдал, энэ бүс нутгийн зарим
орнуудын хоорондын газар нутгийн
маргаан, бүс нутагт зэвсэглэлээр
хөөцөлдөх
үйл
явцыг
зогсоох,
түгшүүртэй
байдлыг
намжаах
зэрэг асуудлаар хоёр талын болон
олон талт яриа хэлэлцээг сэргээх
бодит шаардлага оршсоор байна.
Солонгосын
хойгийн
түгшүүртэй
байдал Умард Солонгосын цөмийн
хөтөлбөрөөс үүдэн урьд өмнө байгаагүй
хэмжээгээр хурцдаж асуудлыг энх
тайвны замаар шийдвэрлэх шаардлага
тавигдаж эхлэв.
Дэлхийн эдийн засгийн байдал
харьцангуй тогтворжиж байгаа хэдий
ч эмзэг хэвээр байна. Нефть болон гол
түүхий эдийн үнэ тогтворжиж улмаар
өсөх хандлага ажиглагдаж эхэлсэн нь
эрдэс түүхий эд экспортлогч орнуудын
эдийн засагт нааштайгаар нөлөөлж
байгаа ч энэхүү хандлага хэр удаан
үргэлжлэх нь тодорхойгүй байна.
Түүнээс гадна Европын Холбооны зүгээс
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ОХУ-ын эсрэг авсан эдийн засгийн
хориг арга хэмжээ үргэлжлэхээс гадна
АНУ-ын зүгээс авч буй хориг арга
хэмжээ ч улам чангарав.
Олон
улсын
тавцанд
хуучин
интеграцчиллын зарим бүтэц задрах,
шинэ интеграцчиллын бүтэц рүү тэмүүлэх
хандлага үргэлжилж байна. АНУ
Номхон Далайн орнуудын түншлэлийн
хэлэлцээр, Уур амьсгалын өөрчлөлтийн
асуудлаарх Парисын хэлэлцээрээс тус
тус гарахаа мэдэгдсэнээс гадна Их
Британи, Умард Ирландын Хаант Улс
Европын Холбооноос 2019 онд гарахаа
албан ёсоор зарлав. Умард Америкийн
чөлөөт худалдааны хэлэлцээр/НАФТА/,
Номхон далайн түншлэлийн хэлэлцээр/
ТPP/ зэрэг олон талт механизмуудын
үйл ажиллагаа, АНУ-Европын харилцаа
зогсонги байдалд орж, шинэ торгоны
зам, БРИКС, Евразийн эдийн засгийн
Холбоо,
Энэтхэг,Номхон
далайн
түншлэл зэрэг үзэл баримтлалууд
идэвхжиж, цаашид их гүрнүүдийн
харилцан
ойлголцол,
хамтын
ажиллагаанаас дэлхий дахины хувь
заяа ихээхэн шалтгаалахаар байна.
БНХАУ “Бүс ба зам” санаачлагынхаа
хүрээнд
олон
улсын
хамтын
ажиллагааны шинэ шинэ боломжуудыг
нээж хөгжүүлэхэд анхаарч байгаа нь
дэлхийн эдийн засгийн сэргэлтэд
нааштай нөлөө үзүүлнэ гэж ажиглагчид
үзэж байна. "Торгоны зам" болон “Бүс
ба зам” хэмээх дэлхийн худалдаа, эдийн
засгийн харилцааг тэлэх үзэл санаа нь
улс орнуудын анхаарлыг татаж, Торгоны
замын эдийн засгийн бүсэд холбогчийн
үүрэг гүйцэтгэхийн төлөө улс орнуудын
хооронд яриа хэлэлцээ эрчимжиж, ахиц
дэвшил гарсаар байна. Цаашид Ази,
Европын хоорондын тээвэрлэлтийн

хугацаа эрс багасч, уг коридорын
дагуух улс орнуудын худалдааны эргэлт
нэмэгдэх төлөвтэй байгаагаас гадна
хөрөнгө оруулалт татах шинэ боломж
ч нэмэгдэнэ гэж олон улс орнууд үзэж
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 ШХАБ-д Энэтхэг, Пакистан Улс
гишүүнээр элссэнээр уг байгууллагын
хүрээ тэлж, байгууллагын зүгээс бодит
хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэх
хүрээнд бүс нутгийн эдийн засгийн
хамтын ажиллагааны тогтолцоогоо
сайжруулах чиглэлээр ажиллаж байна.
Монгол Улсын гадаад орчин нь манай
улсын ойрын хөрш-БНХАУ болон
ОХУ-тай тогтоосон харилцаа, хамтын
ажиллагаа
болон хоёр хөршийн
хоорондын
харилцааны
байдлаас
ихээхэн шалтгаалдаг. Манай гадаад
харилцааны тэргүүлэх чиглэл бол
хөрш-БНХАУ болон ОХУ-тай хоёр
талын харилцаагаа илүү гүнзгийрүүлэх
явдал билээ. Монгол Улс нь хоёр
хөрштэйгээ гурван талын үндсэн
дээр төрийн тэргүүний хэмжээнд
хамтарч ажиллах шинэ механизм
бүрдүүлсэн нь гадаад харилцаанд хоёр
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"
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Манай гадаад орчинг тодорхойлоход
хоёр хөршөөс гадна Монгол Улсын
“гуравдагч хөрш”-үүд, түүний дотор
Зүүн хойд Ази болон Төв Азийн бүс
нутгийн байдал, уг бүс нутгийн орнуудын
өөр хоорондын харилцаа, тэдгээрийн
гадаад худалдаа, зам тээврийн нөхцөл,
манай экспортын гол нэрийн бараа
болох алт, зэс, нүүрс, ноолуур зэргийн
дэлхийн зах зээлийн үнэ ханш зэрэг нь
шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэсэн хэвээр
байна.
Монгол Улсын “гуравдагч хөрш”-АНУ,
Европын Холбоо, Япон, БНСУ, Энэтхэг
зэрэг орнууд манай улсын ардчилсан,
чөлөөт, зах зээлийн эдийн засагтай,
хүний эрх, эрх зүйт ёсыг дээдэлсэн
хөгжлийн замыг тууштай дэмжиж
хамтарч ажиллаж байна.
Зүүн хойд Азийн бүс нутгийн улс
орнуудтай харилцаа, хамтын ажиллагааг
хөгжүүлэх, бүс нутгийн олон талт үйл
явц, яриа хэлэлцээ, интеграцийн үйл
явцад оролцох, ялангуяа Солонгосын
хойгийн тогтвортой байдлыг сахин
хамгаалахад өөрийн хувь нэмрээ
оруулах явдал Монгол Улсын гадаад
бодлогын чухал зорилтууд хэвээр байна.

Энэ чиглэлээр Монгол Улс Зүүн хойд
Азийн аюулгүй байдлын асуудлаарх
Улаанбаатарын яриа хэлэлцээг (Ulaanbaatar Dialogue Initiative on Northeast
Asian Security) цаашид үргэлжлүүлж,
оролцогч талуудын түвшинг ахиулж,
тогтмолжуулах нь
манай улсын
хөгжлийн гадаад таатай нөхцлийг
бүрдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой юм.
Монгол Улс бүс нутгийн орнуудтай
эдийн засгийн гадаад харилцааны
таатай нөхцөл бүрдүүлэх үүднээс Япон
Улстай Эдийн засгийн түншлэлийн
хэлэлцээр байгуулсан бөгөөд цаашид
ШХАБ-ын хүрээний эдийн засгийн
томоохон хөтөлбөр, төслүүдэд оролцох,
Евразийн эдийн засгийн Холбоотой
чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах
нөхцөл боломжийн талаар судалгаа
хийж, идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж
байна. 2017 оны хувьд манай экспортын
гол бүтээгдэхүүнүүдийн дэлхийн зах
зээлийн үнэ ханш аажмаар өсөж
эхэлсэн нь манай эдийн засагт таатай
нөлөө үзүүлж эхлэв.
Дэлхийн эдийн засгийн бүтцийн
өөрчлөлт, хямралаас үүдэн эрдэс түүхий
эдийн үнийн хэлбэлзэл гүнзгийрснээс
эдийн засгийн хямрал дэлхийн олон
орныг хамарч ялангуяа эрдэс түүхий
эд экспортлогч орнуудын эдийн засагт
хүнд цохилт болж байсан нөхцөл
байдал аажмаар дээрдэж байна.
Гэвч 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

БҮЛЭГ-1

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 ажиллаж байна. Монгол Улс,
БНХАУ болон ОХУ-ын харилцаа бүх
талаар харилцан ойлголцож, итгэлцэл
нэмэгдэж, харилцаа идэвхитэй хөгжиж
байгаа нь гурван талын хамтын
ажиллагааг хөгжүүлэхэд нэн таатай
нөхцөл бүрдүүлж байгааг тэмдэглэх нь
зүйтэй.
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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. Эдийн
засгийн хүндрэлтэй байдлаас үүдэн
Монгол Улсын Засгийн газар ОУВСгийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр тохирсон
явдал манай эдийн засаг, төсвийн
түр зуурын хүндрэлийг шийдвэрлэхэд
чухал нөлөө үзүүллээ.
Манай
улсын
хөгжлийн
гадаад
таатай нөхцлийг бүрдүүлэхэд чухал ач
холбогдолтой нэг үйл явдал бол Далайд
гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын
Олон улсын судалгааны төв /ДГХБОын ОУСТ/-ийг Улаанбаатар хотноо
байгуулсан явдал байлаа. Төвийг үүсгэн
байгуулах тухай Олон талт хэлэлцээр
2017 оны 10 дугаар сарын 6-наас
хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлснээр
энэхүү Төв нь далайд гарцгүй хөгжиж
буй орнуудын хувьд анхны засгийн
газар хоорондын байгууллага болсон
бөгөөд цаашид эдгээр орнуудын эрх
ашгийг хамгаалах, хөгжлийн бодлого
боловсруулахад манай улсын олон
улсын тавцанд гүйцэтгэх үүрэг өсөн
нэмэгдэж энэ чиглэлээр олон улсын
хэмжээнд идэвхитэй үйл ажиллагаа
явуулах нөхцөл бүрдлээ.

Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн
нөлөөгөөр манай оронд ган гачиг,
газрын доройтол, гал түймэр, хар болон
цагаан зуд зэрэг байгалийн гамшгийн
давтамж нэмэгдэж, үндэсний болон
орон нутгийн түвшинд гамшгийн
эрсдэлд бэлэн байх, улмаар бүс нутгийн
болон олон улсын хамтын ажиллагааг
эрчимжүүлэх шаардлага өсөн нэмэгдэж
байна.Энэхүү үзэгдэл нь зөвхөн манай
оронд төдийгүй дэлхий дахины асуудал
болж байна. Чухамхүү иймээс Монгол
Улс Гамшгийн эрсдлийг бууруулах
Сэндайн үйл ажиллагааны хүрээ
баримт бичгийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх
зорилгоор 2018 оны 7 дугаар сард Азийн
сайд нарын бага хурлыг Улаанбаатар
хотноо зохион байгуулахаар төлөвлөн
ажиллаж байна.
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МОНГОЛ УЛС-ОХУ
Ц.Элбэгдорж, ОХУ-ын Ерөнхийлөгч
В.В.Путин нар Астана хотноо 6 дугаар
сард зохион байгуулсан ШХАБ-ын
гишүүн орнуудын төрийн тэргүүн нарын
зөвлөлийн 17 дугаар хуралдааны үеэр
уулзаж харилцаа, хамтын ажиллагааны
асуудлаар санал солилцсон.

Монгол Улс нь ОХУ-тай тогтоосон
уламжлалт
найрсаг
харилцаагаа
өргөжүүлэн хөгжүүлэх, улс төрийн
яриа
хэлэлцээг
гүнзгийрүүлэх,
худалдаа, эдийн засаг, хөрөнгө
оруулалт, хүмүүнлэг, батлан хамгаалах,
аюулгүй байдлын салбарын хамтын
ажиллагааг эрчимжүүлэх, олон улсын
болон бүс нутгийн чиглэлийн хамтын
ажиллагаагаа өргөжүүлэхийг зорьж
байна.
2017 оны хувьд Монгол, Оросын стратегийн
түншлэлийн харилцаа бэхжиж, өндөр, дээд
түвшний айлчлал, уулзалтын давтамж,
агуулга нэмэгдэж, худалдаа, эдийн засгийн
хамтын ажиллагаа өргөжив.
Монгол

Улсын

Ерөнхийлөгч

Шинээр
сонгогдсон
Монгол
Улсын
Ерөнхийлөгч Х.Баттулга анхны гадаад
айлчлалаа 9 дүгээр сард ОХУ-д хийж ОХУын Ерөнхийлөгч В.В.Путинтай хэлэлцээ
хийхийн сацуу Владивосток хотноо зохион
байгуулсан Дорнын эдийн засгийн III чуулга
уулзалт (ДЭЗЧУ)-ад оролцов.
Монгол Улсын төрийн тэргүүн ийнхүү
Дорнын эдийн засгийн чуулга уулзалтад
анх удаа оролцсон нь манай тал ОХУтай хөгжүүлж буй харилцаандаа өндөр
ач холбогдол өгч буйн илрэл болов.
Монгол
Улсын
Ерөнхий
сайд
Ж.Эрдэнэбат
6
дугаар
сард
Петербургийн олон улсын эдийн
засгийн XXI чуулга уулзалт (ПОУЭЗЧУ)-д
оролцож,
ОХУ-ын
төр,
засгийн
удирдлагатай хоёр орны харилцааны
асуудлаар санал солилцов.
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ПОУЭЗЧУ-ын хүрээнд “Олон нийтийн
харилцаа холбооны салбарт хамтран
ажиллах тухай Монгол Улсын Гадаад
харилцааны яам, ОХУ-ын Олон нийтийн
харилцаа холбооны яам хоорондын
хэлэлцээр”, “ОХУ-аас Монгол Улсад
хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх тухай
Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуй,
хөнгөн үйлдвэрийн яам, ОХУ-ын Хөдөө
аж ахуйн яам хоорондын хэлэлцээр”,
“Цахилгаан, эрчим хүчний салбарт
хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын
Эрчим хүчний яам, ОХУ-ын Эрчим
хүчний яам хоорондын санамж бичиг”,
Монголын эрчим хүчний зах зээлийг
хөгжүүлэхэд хамтран ажиллах тухай
Монгол Улсын Эрчим хүчний яам, ОХУын “Русэлпром” концерн хоорондын
санамж
бичиг”,
“Монгол
Улсын
Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
ТӨХК, ОХУ-ын “Уральский турбинный
завод” хооронд хамтран ажиллах тухай
санамж бичиг” зэрэг салбар хоорондын
баримт бичгүүдэд талууд үсэг зурав.

Эдийн
засгийн
хөгжлийн
сайд
М.С.Орешкин, Евразийн Эдийн засгийн
комиссын Сайд нарын зөвлөлийн дарга
Т.С.Саркисян нартай тус тус уулзаж
хамтын ажиллагааны асуудлаар санал
солилцов.
Гадаад харилцааны сайд ОХУ-д ажлын
айлчлал хийв

Гадаад харилцааны сайд Ц.Мөнх-Оргил 2 дугаар сард
ОХУ-д ажлын айлчлал хийж ОХУ-ын Гадаад хэргийн
сайд С.В.Лавровтой уулзав.

Гадаад харилцааны сайд Ц.Мөнх-Оргил
2 дугаар сард ОХУ-д ажлын айлчлал
хийсэн бөгөөд Гадаад харилцааны
сайд Д.Цогтбаатар Вена хотноо
12 дугаар сард зохион байгуулсан
ЕАБХАБ-ын Сайд нарын зөвлөлийн 24
дүгээр уулзалтын үеэр ОХУ-ын Гадаад
хэргийн сайд С.В.Лавровтой уулзаж
харилцааны асуудлаар санал солилцов.

Монгол Улсын Шадар сайд Ө.Энхтүвшин 11 дүгээр
сард Сочи хотноо зохион байгуулсан ШХАБ-ын
Засгийн газрын тэргүүн нарын Зөвлөлийн
уулзалтад оролцов.

Монгол Улсын Шадар сайд Ө.Энхтүвшин
11 дүгээр сард Сочи хотноо зохион
байгуулсан ШХАБ-ын Засгийн газрын
тэргүүн нарын Зөвлөлийн уулзалтад
оролцох үеэрээ ОХУ-ын Байгалийн
нөөц, экологийн сайд С.Е.Донской,

Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар Вена хотноо
12 дугаар сард зохион байгуулсан ЕАБХАБ-ын Сайд
нарын зөвлөлийн 24 дүгээр уулзалтын үеэр
ОХУ-ын Гадаад хэргийн сайд С.В.Лавровтой уулзаж
харилцааны асуудлаар санал солилцов.
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Хоёр орны парламентын хамтын
ажиллагааны хүрээнд УИХ-ын гишүүн,
Монгол,
Буриадын
Парламентын
бүлгийн дарга Н.Оюундарь тэргүүтэй
УИХ-ын гишүүд, бизнес эрхлэгчид 2
дугаар сард, УИХ дахь Монгол, Оросын
Парламентын бүлгийн дэд дарга
Б.Энх-Амгалан 3 дугаар сард Буриадад
ажлын айлчлал хийв. ОХУ-ын СанктПетербург хотноо 10 дугаар сард зохион
байгуулсан Олон Улсын Парламентын
Холбоо (ОУПХ)-ны Ассамблейн 137
дугаар чуулганд УИХ-ын дэд дарга
Я.Санжмятав тэргүүтэй төлөөлөгчид
оролцов. ОХУ-ын Холбооны Хурлын
Холбооны
Зөвлөлийн
Батлан
хамгаалах, аюулгүй байдлын хорооны
нэгдүгээр орлогч дарга М.И.Дидигов
тэргүүтэй төлөөлөгчид 6 дугаар сард
Монгол Улсад айлчилсан бөгөөд хоёр
орны
парламентын
санаачлагаар
“Монгол, Оросын хамтын ажиллагаа –
2017” эдийн засгийн чуулга уулзалтыг
10 дугаар сард Улаанбаатар хотноо
зохион
байгуулж,
түүнд
ОХУ-ын
Холбооны Хурлын Холбооны Зөвлөлийн
эдийн засгийн бодлогын байнгын
хорооны нэгдүгээр орлогч дарга
С.В.Калашников тэргүүтэй төлөөлөгчид
оролцов. Энэ үеэр Монгол Улс,
Евразийн эдийн засгийн комисстой
хамтран анхны бизнесийн чуулга
уулзалт зохион байгуулав.

ОХУ-ын Хөдөө аж ахуйн сайд
Е.В.Громыко Монгол Улсад 7 дугаар
сард ажлын айлчлал хийсэн бөгөөд
Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуй,
хөнгөн үйлдвэрийн сайд Б.Батзориг
12 дугаар сард ОХУ-д ажлын айлчлал
хийв.
ОХУ Худалдааны төлөөлөгчийн газраа
Улаанбаатар хотноо нээв
ОХУ-ын Худалдааны төлөөлөгчийн
газар Монгол Улсад 9 дүгээр сараас
үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн нь
цаашид хоёр орны худалдаа, эдийн
засгийн
харилцааг
гүнзгийрүүлэн
хөгжүүлэхэд чухал хувь нэмрээ оруулна
гэж үзнэ. Хоёр орны соёл, боловсрол,
хүмүүнлэгийн
хамтын
ажиллагаа
хэвийн хөгжиж байна.
ОХУ-ын Засгийн газар 2017-2018 оны
хичээлийн жилд Монгол Улсад олгож
ирсэн тэтгэлэгт оюутны тоог 433 болгож
нэмэв.
Аугаа Эх орны дайны ялалтын 70
жилийн ойд зориулсан “Ялалтад
тэмүүлсэн морьд” хөшөөг Москва
хотын Хүндэтгэлийн дэнжид 5 дугаар
сард босгосон бөгөөд түүний нээлтэд
Гадаад харилцааны сайд Ц.МөнхОргил, Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын
дарга Ц.Баярсайхан нар оролцов. Мөн
Улаанбаатар хотноо 11 дүгээр сард
босгосон ЗХУ-ын хоёр удаагийн баатар,
БНМАУ-ын баатар, армийн генерал
И.А.Плиевын
хөшөөний
нээлтэд
ОХУ-ын Холбооны Хурлын Холбооны
Зөвлөлийн
гишүүн
Т.Д.Мансуров
тэргүүтэй төлөөлөгчид оролцов.
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд
Улаанбаатар хотын захирагч С.Батболд
10 дугаар сард ОХУ-д айлчилж
“Улаанбаатар хот, Москва хотын
2018-2020 оны хамтын ажиллагааны

БҮЛЭГ-2

Оросын талын хувьд ОХУ-ын Дотоод
хэргийн сайд В.А.Колокольцев 5 дугаар
сард Монгол Улсад айлчилж, Монгол
Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яам,
ОХУ-ын Дотоод хэргийн яам хоорондын
хамтын ажиллагааны хэлэлцээрийг
шинэчлэн байгуулав. Мөн ОХУын Гадаад хэргийн орлогч сайд
И.В.Моргулов 8 дугаар сард Монгол
Улсад ажлын айлчлал хийж, хоёр орны
ГХЯ-д хоорондын зөвлөлдөх уулзалтыг
тэргүүлж оролцов.
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хөтөлбөр”-т
гарын
үсэг
зурав.
Айлчлалын үеэр хоёр улсын нийслэлийн
хамтын
ажиллагааны
түүхийг
харуулсан гэрэл зургийн үзэсгэлэн
нээж, Монголын урлагийн мастеруудын
тоглолт зохион байгуулав.

Монгол киноны өдрүүдийг 11 дүгээр
сарын 29-нөөс 12 дугаар сарын 3-нд
Москва хотноо зохион байгуулсан
бөгөөд Москва болон Сочи хотноо 10
дугаар сард зохион байгуулсан Дэлхийн
залуучууд, оюутны XIX их наадамд
Монгол Улсын 70 гаруй төлөөлөгч
оролцов.
Батлан
Батлан

хамгаалах салбарын хувьд
хамгаалахын сайд Б.Бат-

ИМПОРТ
САЯ АМ.ДОЛЛАР

1217.2

ОХУ-ААС ИМПОРТОЛСОН
БАРАА, БҮТЭЭГДЭХҮҮН

Эрдэнэ 4 дүгээр сард Москва хотноо
зохион байгуулсан Олон улсын аюулгүй
байдлын асуудлаарх 6 дугаар бага
хуралд оролцож энэ үеэр ОХУ-ын Батлан
хамгаалахын сайд С.К.Шойгутай хоёр
талын уулзалт хийж батлан хамгаалах
салбарын
хамтын
ажиллагааны
асуудлаар санал солилцов. Түүнчлэн
хоёр улсын Цэрэг техникийн хамтын
ажиллагааны
хамтарсан
ажлын
бүлгийн 9 дүгээр хуралдааныг 11
дүгээр сард Улаанбаатар хотноо зохион
байгуулав.
Монгол,
Оросын
хамтарсан
“Сэлэнгэ-2017”
цэргийн
хээрийн
сургуулилтыг 8 дугаар сард “Зүүнбаян”
хээрийн полигонд зохион байгуулсан
бөгөөд ОХУ-ын БХЯ-аас 7 дугаар сарын
29-нөөс 8 дугаар сарын 12-ны өдрүүдэд
зохион
байгуулсан
“Армейские
международные
игры-2017”
Олон
улсын цэргийн тэмцээн, 8 дугаар
сарын 22 – 27-нд болсон олон улсын
цэрэг-техникийн “Армия-2017” форумд
монголын төлөөлөгчид тус тус оролцов.

2017 оны
байдлаар Монгол Улс,
ОХУ-ын худалдааны эргэлт

1.285

сая ам.доллар

67.6

САЯ АМ.ДОЛЛАР

ЭКСПОРТ
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МОНГОЛ УЛС-БНХАУ

Монгол
Улсын
Ерөнхий
сайд
Ж.Эрдэнэбат 5 дугаар сард БНХАУ-д
айлчлахын сацуу Бээжин хотноо
зохион байгуулсан “Бүс ба Зам” олон
улсын хамтын ажиллагааны дээд
түвшний чуулга уулзалтад оролцов.
Айлчлалын үеэр талууд Иж бүрэн
стратегийн түншлэлийн харилцааг урт
хугацаанд тогтвортой хөгжүүлэхийн
тулд харилцан ашигтай хамтын

Ерөнхий
сайд
Ж.Эрдэнэбатын
айлчлалын үеэр мөн “Хөгжлийн зам”
болон “Бүс ба Зам” санаачилгыг
уялдуулах
тухай
Засгийн
газар
хоорондын
харилцан
ойлголцлын
санамж бичиг, “Махан бүтээгдэхүүнийг
дамжуулан тээвэрлэх үеийн хорио цээр,
хяналтын тухай харилцан ойлголцлын
санамж бичиг” зэрэг худалдаа, эдийн
засгийн хамтын ажиллагааны баримт
бичгүүдэд үсэг зурсан болно.

МОНГОЛ, БНХАУ-ЫН ХУДАЛДААНЫ ЭРГЭЛТ 2017 ОНД

6.7 ТЭРБУМ АМ.ДОЛЛАРТ ХҮРСЭН НЬ МАНАЙ НИЙТ ГАДААД ХУДАЛДААНЫ

63%

ЭЗЭЛЖ БАЙНА.
НИЙТ ХУДАЛДААНЫ ХЭМЖЭЭ ӨМНӨХ ОНТОЙ ХАРЬЦУУЛБАЛ

35%
ӨССӨН НЬ УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ
ЭКСПОРТЫН ӨСӨЛТ ГОЛ НЬ НӨЛӨӨЛӨВ.

БҮЛЭГ-2

Монгол Улс, БНХАУ-ын харилцаа 2017
онд хоёр орны Иж бүрэн стратегийн
түншлэлийн харилцааг бүх салбарт
хөгжүүлэх,
харилцан
итгэлцлийг
бэхжүүлэх, хоёр талын тохиролцсон
ажлуудыг бодит ажил хэрэг болгох
чиглэлээр өрнөв.

ажиллагааг эрчимжүүлэх, харилцаагаа
шинэ агуулгаар баяжуулж, хамтын
ажиллагааны томоохон төслүүдийг
шуурхайлж, бодит үр дүнд хүргэх,
ялангуяа уул уурхай, эрчим хүч, барилга,
хөдөө аж ахуй, зам тээвэр, хилийн боомт
зэрэг салбарын хамтын ажиллагааг
урагшлуулахаар
тохирч
холбогдох
баримт бичгүүдэд гарын үсэг зурав.
Түүнчлэн “Бүс ба Зам” санаачилгын
хүрээнд хэрэгжүүлэх төслүүдэд Монгол
Улс идэвхтэй оролцож, бүс нутаг болон
дэлхий дахины хөгжилд өөрийн хувь
нэмрээ оруулах бодлого баримталж
байгаагаа манай тал илэрхийлэв.
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ЕРӨНХИЙ САЙД Ж.ЭРДЭНЭБАТ БНХАУ-Д АЙЛЧЛАХ ҮЕЭР ХОЁР
ТАЛЫН ХООРОНД БАЙГУУЛСАН БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ
1. “Хөгжлийн зам” болон “Бүс ба Зам” санаачилгыг уялдуулах тухай
Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын
харилцан ойлголцлын санамж бичиг
2. Монгол, Хятадын хүмүүнлэгийн солилцооны хамтарсан зөвлөл
байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн
газар хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг
3. Худалдаа, хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг
бэхжүүлэх тухай Монгол Улсын Гадаад харилцааны яам, БНХАУ-ын
Худалдааны яам хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг
4. Эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын
Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр
5. Монгол Улсад шинжлэх ухааны парк, инновацийн дэд бүтцийг
хөгжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, БНХАУ-ын Шинжлэх
ухаан, технологийн яам хоорондын харилцан ойлголцлын санамж
бичиг
6. “Мазаалай баавгайн амьдрах орчны нөхцлийг сайжруулах” төслийг
эхлүүлэх тухай солилцох захидал
7. “Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг барих” төслийн хоёр
сургууль, нэг цэцэрлэг барих тухай солилцох захидал
8. Монгол Улс, БНХАУ хооронд Чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах
боломжийн талаар хамтарсан судалгаа эхлүүлэх тухай Монгол Улсын
Гадаад харилцааны яам, БНХАУ-ын Худалдааны яам хоорондын
харилцан ойлголцлын санамж бичиг
9. Хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн
яам болон Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Нийгмийг аюулаас
хамгаалах яам хоорондын хөтөлбөр /2017-2020 он/
10. Залуу эрдэмтэн солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай Монгол
Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, БНХАУ-ын
Шинжлэх Ухаан, технологийн яам хоорондын харилцан ойлголцлын
санамж бичиг
11. Махан бүтээгдэхүүнийг дамжуулан тээвэрлэх үеийн хорио цээр,
хяналтын тухай Монгол Улсын Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар
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болон БНХАУ-ын Чанарын хяналт шалгалт, хорио цээрийн ерөнхий
газар хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

13. БНХАУ-ын Засгийн газрын 500 сая ам.долларын хөнгөлөлттэй
зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслийн хүрээнд “Туул гол дээгүүрх
Баянзүрхийн 321 у/м болон Сонсголонгийн 289.4 у/м төмөр бетон
гүүр шинээр барих” төслийн тусгайлсан зээлийн хэлэлцээр
14. БНХАУ-ын Засгийн газраас олгох 1.0 тэрбум ам.долларын
хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслийн хүрээнд
“Улаанбаатар-Мандалговь цахилгаан дамжуулах агаарын шугам,
дэд станц барих” төслийн тусгайлсан зээлийн хэлэлцээр
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12. Монгол Улсын Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, БНХАУ-ын
Чанарын хяналт шалгалт, хорио цээрийн ерөнхий газар хооронд
2017 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөө
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ХАМТАРСАН ХЭВЛЭЛИЙН МЭДЭЭ
Монгол Улсын Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар 12 дугаар сард
БНХАУ-д албан ёсны айлчлал хийв. Айлчлалын үеэр талууд Иж бүрэн
стратегийн түншлэлийн харилцааг бүхий л салбарт хөгжүүлж, дээд, өндөр
хэмжээний айлчлалын давтамжийг хадгалж, бодит хамтын ажиллагаагаа
улам бэхжүүлж, Монгол, Хятад, Оросын эдийн засгийн коридорын бүтээн
байгуулалтыг хамтран урагшлуулахаар тохиров.Айлчлалын дүнгээр талууд
Хамтарсан хэвлэлийн мэдээ гаргав.
Монгол Улсын Гадаад харилцааны сайд
Д.Цогтбаатар БНХАУ-ын Гадаад хэргийн
сайд Ван И-гийн урилгаар 2017 оны 12
дугаар сарын 3-5-ны өдрүүдэд БНХАУ-д
албан ёсны айлчлал хийв. Гадаад
харилцааны сайд нар Монгол-Хятадын
харилцаа болон харилцан сонирхсон
асуудлаар гүнзгий санал солилцож, өргөн
хүрээний тохиролцоонд хүрэв. Үүнд:
1. Талууд найрсаг харилцаа, хамтын
ажиллагааг хөгжүүлэх нь өөрсдийн
гадаад бодлогын тэргүүлэх чиглэл
болохыг нотлов. Найрсаг харилцаатай
хөрш орнуудын хувьд талууд Монгол,
Хятадын Иж бүрэн стратегийн түншлэлийн харилцааг бүхий л
салбарт урагшлуулан хөгжүүлэхэд хүч чармайлт гаргана.
2. Монголын тал бодлогын залгамж чанараа хадгалан, “Нэг Хятад”ын бодлогыг тууштай баримталж, Төвд, Шинжаан, Тайвань зэрэг
хятадын талын язгуур эрх ашигтай холбоотой, чухалчлан анхаардаг
асуудлыг бодитойгоор хүндэтгэж, Монгол, Хятадын харилцааны улс
төрийн үндэс суурийг хамгаалахаа нотлов. Хятадын тал Монгол
Улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал, газар нутгийн бүрэн бүтэн
байдал, Монголын ард түмний өөрийн онцлогийн дагуу сонгосон
хөгжлийн замыг хүндэтгэдгээ нотлов.
3. Талууд бүх түвшний харилцан айлчлал, солилцоог нэмэгдүүлж,
ирэх онд дээд, өндөр түвшний айлчлал, уулзалтын давтамжийг
хадгалахаа илэрхийлэв. Талууд ирэх оны тохиромжтой цагт Монгол,
Хятадын парламент хоорондын байнгын уулзалтын механизмын
хоёр дахь удаагийн уулзалт, Худалдаа, эдийн засаг, ШУТ-ийн хамтын
ажиллагааны Монгол, Хятадын ЗГХК-ын 15 дугаар хуралдаан, Эрдэс
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4. Хятадын тал монголын талд эдийн засгийн хүндрэлтэй байдлыг
даван туулахад үргэлжлүүлэн дэмжлэг үзүүлэхэд бэлэн байгаагаа
илэрхийлэв. Хятадын талаас олгосон буцалтгүй тусламж,
хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслүүдийн явцыг
түргэтгэх, уул уурхай, эрчим хүчний болон мах, махан бүтээгдэхүүний
экспортыг нэмэгдүүлэх зэрэг монголын талын хүсэлтэд нааштай
хандана. БНХАУ-ын Засгийн газраас олгосон буцалтгүй тусламж,
хөнгөлөлттэй зээл нь Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд
нааштай үүрэг гүйцэтгэж байгааг монголын тал өндрөөр үнэлж,
талархал илэрхийлэв.
5. Талууд бодит хамтын ажиллагааг улам бүр бэхжүүлнэ. Хоёр
улсын удирдагчдын хүрсэн тохиролцооны дагуу Хятадын “Бүс ба
Зам” санаачилгыг Монгол Улсын “Хөгжлийн зам” стратегитай
уялдуулах ажлыг хэрэгжүүлж, хилийн хамтын ажиллагааны бүс
байгуулах асуудлуудыг урагшлуулах болон Монгол-Хятадын Чөлөөт
худалдааны хэлэлцээр байгуулах хамтарсан судалгаа эхлүүлнэ.
Талууд ашигт малтмалын олборлолт, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт
зэрэг уламжлалт салбарын хамтын ажиллагааг урагшлуулж,
гэр хорооллын дахин төлөвлөлт, хөдөө аж ахуй зэрэг салбарын
хамтын ажиллагааг бататгаж, Монгол-Хятадын Экспо зэрэг хамтын
ажиллагааны талбарыг сайтар ашиглана. Хятадын тал дамжин
өнгөрөх тээвэр, далайд гарах гарц зэрэг салбарт монголын талд
хөнгөлөлт, дэмжлэг үзүүлэхээ үргэлжлүүлнэ. Монголын тал бодлогын
тогтвортой байдлыг хадгалж, Хятадын аж ахуйн нэгжүүд болоод
гадаадын хөрөнгө оруулагчдад Монголд хөрөнгө оруулах таатай
орчныг бүрдүүлэх болно.
6. Талууд соёл, боловсрол, шинжлэх ухаан, спорт, аялал жуулчлал,
хүүхэд, залуучууд зэрэг хүмүүнлэгийн солилцоог идэвхтэй хөгжүүлж,
харилцан ойлголцол, итгэлцлийг нэмэгдүүлэхээр тохиролцов.
Монгол, Хятадын хүмүүнлэгийн солилцооны хамтарсан зөвлөлийн
анхдугаар хуралдааныг энэ онд багтаан зохион байгуулна.
7. Монголын талыг олон улс, бүс нутгийн үйл хэрэгт идэвхтэй оролцохыг
хятадын тал дэмжиж байгаа бөгөөд Монгол, Хятад, Оросын эдийн
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баялаг, эрчим хүч, дэд бүтцийн хамтын ажиллагааны Монгол,
Хятадын зөвлөлийн гуравдугаар хуралдааныг тус тус зохион
байгуулах талаар нягт холбоотой ажиллахаар тохиров. Мөн Гадаад
харилцааны яамд хоорондын стратегийн яриа хэлэлцээ зэрэг
механизмын гүйцэтгэх үүргийг цаашид нэмэгдүүлнэ.
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засгийн коридорын бүтээн байгуулалтыг хамтран урагшлуулж,
бүс нутгийн энх тайван, хөгжил цэцэглэлтийн төлөө хамтын хүч
чармайлт гаргахад бэлэн байна.
8. Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар айлчлалын үеэр халуун
дотно, найрсгаар хүлээн авсанд хятадын талд талархал илэрхийлж,
Гадаад хэргийн сайд Ван И-г хоёр талын тааламжтай цагт Монгол
Улсад айлчлахыг урив. Гадаад хэргийн сайд Ван И урилгыг талархан
хүлээн авав.

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд
С.Бямбацогт 5 дугаар сард БНХАУ-д
ажлын айлчлал хийж хоёр улсын хууль
зүй, хууль сахиулах салбарын хамтын
ажиллагааны өнөөгийн байдал, хэтийн
төлөв, хамтран хэрэгжүүлэх ажлын
талаар санал солилцож “Монгол Улсын
Хууль зүй, дотоод хэргийн яам болон
БНХАУ-ын Нийгмийг аюулаас хамгаалах
яам хоорондын хамтын ажиллагааны
хөтөлбөр”, “Ялтан шилжүүлэх тухай
Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУын Засаг захиргааны онцгой бүс Макао
хоорондын гэрээ”, “Эрүүгийн хэрэгт эрх
зүйн туслалцаа үзүүлэх тухай Монгол
Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын ЗЗОБ
Макао хоорондын гэрээ”-нд тус тус
гарын үсэг зурсан бол БНХАУ-ын Хууль
зүйн сайд Жан Жюнь 10 дугаар сард
Монгол Улсад хариу айлчлал хийж
хоёр орны Хууль зүй, дотоод хэргийн
яам хооронд 2017-2021 онд хамтран
ажиллах хөтөлбөрт гарын үсэг зурав.
Хоёр орны боловсролын асуудал
хариуцсан яам хооронд “Монгол Улсад
шинжлэх ухааны парк байгуулах,
инновацийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх
чиглэлээр хамтран ажиллах тухай
харилцан
ойлголцлын
санамж

бичиг”, “Залуу эрдэмтэн солилцооны
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх тухай харилцан
ойлголцлын санамж бичиг” , Монгол
Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх
ухаан,
спортын
яам,
БНХАУ-ын
Боловсролын яам хоорондын 20172018
оны
хамтын
ажиллагааны
төлөвлөгөөг тус тус байгуулав. БНХАУын ШУА-ийн Ерөнхийлөгч Бай Чуньли
тэргүүтэй төлөөлөгчид 4 дүгээр сард
Монгол Улсад айлчилж хоёр улсын
ШУА хооронд цөлжилттэй тэмцэх, нүүрс
химийн хамтарсан судалгаа явуулах,
залуу эрдэмтэн судлаачдыг БНХАУ-ын
ШУА-ийн харьяа сургуульд суралцуулах
зэрэг асуудлаар хамтарч ажиллахаар
тохиров. Монгол, Хятадын төрийн дээд,
дунд шатны удирдах албан тушаалтны
сургалтыг хамтран зохион байгуулах
тохиролцооны дагуу 2017 онд нийт 90
албан хаагч хамрагдав.
Эрүүл мэндийн сайд А.Цогцэцэг 8
дугаар сард БНХАУ-д ажлын айлчлал
хийж салбарын хамтын ажиллагааны
талаар санал солилцохын сацуу Монгол
Улсын ЭМЯ болон БНХАУ-ын Эрүүл
мэнд, гэр бүл төлөвлөлтийн үндэсний
хороо хоорондын 2017-2021 онд
хамтран ажиллах төлөвлөгөөнд гарын
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Монгол Улсад зохион байгуулсан “Хааны эрэлд-2017”
олон улсын хамтарсан хээрийн сургуульд хятадын
цэргийн албан хаагчид, ажиглагчид оролцов.

Монгол-Хятадын хөрөнгө оруулалтын
чуулга уулзалтыг 1 дүгээр сард Бээжин
хотноо зохион байгуулав. Энэхүү
уулзалтад Зам, тээврийн хөгжлийн
сайд Д.Ганбат тэргүүтэй Шадар сайдын
ажлын алба, яамд, газрууд
болон
бизнесийн төлөөлөл, Хятадын талаас
Хятад, Оросын найрамдлын хорооны
дарга Лян Юйши тэргүүтэй албаны
болон хөрөнгө оруулагчдийн төлөөлөл
оролцов.
БНХАУ-ын Засгийн газраас 20152017 онд Монгол Улсад тусламжаар
хэрэгжүүлэх төслүүдээс “Ой хээрийн
түймэртэй тэмцэх техник, багаж
хэрэгслийг шинэчлэн сайжруулах”,
“Суудлын
автомашин
шалгах
зориулалтын суурин рентген тоног
төхөөрөмж”,
“Чингэлэг,
тээврийн
хэрэгсэл
шалгах
рентген
тоног
төхөөрөмж”
нийлүүлэх
төслүүд
амжилттай хэрэгжив. Хоёр талын
Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх
ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны

Монгол-Хятадын
Засгийн
газар
хоорондын комиссын Ажлын хэсгийн
хуралдааныг 4 дүгээр сард Улаанбаатар
хотноо зохион байгуулж хоёр талын
хамтарч хэрэгжүүлэх төслүүдийн талаар
санал солилцов.
БНХАУ-ын Засгийн газрын Зээлийн
ерөнхий хэлэлцээрийн дагуу “УБМандалговь цахилгаан дамжуулах
агаарын шугам, дэд станц барих”
төслийн тусгайлсан хэлэлцээр 9 дүгээр
сард хүчин төгөлдөр болсон бөгөөд
уг хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх төслийн
жагсаалтыг Хятадын талд уламжлав.
Монгол, Хятадын Эрдэс баялаг, эрчим
хүч, дэд бүтцийн хамтын ажиллагааны
зөвлөлийн II хуралдааныг 4 дүгээр сард
Бээжин хотноо зохион байгуулж эрдэс
баялаг, зам тээвэр болон дэд бүтэц,
эдийн засгийн төслүүд болон төслийн
хөрөнгө
оруулалт,
санхүүжилтийн
хамтын ажиллагааны талаар санал
солилцож
хуралдааны
дүнгээр
Протокол гаргав.

Монгол
Улсын
Барилга,
хот
байгуулалтын сайд Г.Мөнхбаяр 4
дүгээр сард БНХАУ-д албан ёсоор
айлчилж “Монгол-Хятадын барилга хот
байгуулалтын хөрөнгө оруулалт 2017”
чуулга уулзалт зохион байгуулав. Хүнс,
хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд
П.Сэргэлэн 5 дугаар сард БНХАУ-д
ажлын айлчлал хийж махны экспортыг

БҮЛЭГ-2

үсэг зурав. Хоёр орны хүмүүнлэгийн
хамтын ажиллагааг өргөжүүлж хүүхэд,
залуучуудын солилцоог нэмэгдүүлэх
үүднээс хоёр тал Монгол, Хятадын
хүмүүнлэгийн
солилцооны
зөвлөл
байгуулахаар шийдвэрлэж холбогдох
санамж бичигт гарын үсэг зурсан.
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нэмэгдүүлэх, малыг эрүүлжүүлэх, мал
амьтны халдварт өвчинтэй хамтран
тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх, туршлага
хуваалцах зэрэг асуудлаар санал
солилцож “Махан бүтээгдэхүүнийг хоёр
улсын нутаг дэвсгэрээр дамжуулан
өнгөрүүлэх үеийн хорио цээр, мал
эмнэлэг, ариун цэврийн шаардлагын
тухай МХЕГ, ЧХШХЦЕГ хоорондын
харилцан ойлголцлын санамж бичиг”,
“МХЕГ болон ЧХШХЦЕГ хоорондын
2017
оны
хамтын
ажиллагааны
төлөвлөгөө” байгуулсан нь манай мах,
махан бүтээгдэхүүнийг гуравдагч зах
зээлд нэвтрүүлэх нөхцөл бүрдүүлэв.
Талууд хүрээлэн буй орчинг хамгаалах,
цөлжилт, шар шороон шуургатай
хамтарч тэмцэх зэрэг чиглэл, түүний
дотор “Мазаалай баавгайн амьдрах
орчинг сэргээх судалгааны төсөл”
хэрэгжүүлэхээр тохирсон. Түүнчлэн
аялал жуулчлалын салбарын хамтын
ажиллагааг үе шаттайгаар хөгжүүлэхээр
тохирч холбогдох баримт бичигт гарын
үсэг зурав.

“Монгол Улс, БНХАУ нь Чөлөөт худалдааны
хэлэлцээр байгуулах боломжийн талаар
хамтарсан судалгаа эхлүүлэхээр тохирч
Монгол Улсын Гадаад харилцааны яам,
БНХАУ-ын Худалдааны яамны хооронд
харилцан ойлголцлын санамж бичигт 5
дугаар сард гарын үсэг зурсан.
БНХАУ-ын Чанчунь хотноо 2017 оны 9
дүгээр сард зохион байгуулсан “ХятадЗүүн хойд Азийн үзэсгэлэн яармаг”-т
ХХААХҮ-ийн дэд сайд Ж.Сауле тэргүүтэй
төлөөлөгчид оролцов. Монгол, Хятадын
Эрдэс баялаг, эрчим хүч, дэд бүтцийн
хамтын ажиллагааны зөвлөлийн II
хуралдааныг 4 дүгээр сард Бээжин
хотноо зохион байгуулж, эрдэс баялаг,
зам тээвэр болон дэд бүтэц, эдийн
засгийн төслүүд болон төслийн хөрөнгө
оруулалт,
санхүүжилтийн
хамтын
ажиллагааны талаар санал солилцов.
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Монгол Улсын Гадаад харилцааны яам, ОХУын Эдийн засгийн хөгжлийн яам, БНХАУын Хөгжил шинэчлэлийн хороо хоорондын
“Монгол-Орос-Хятадын Эдийн засгийн
коридор”-ын хэрэгжилтийг урагшлуулах
хамтарсан механизм байгуулах тухай
“Харилцан ойлголцлын санамж бичиг”-ийн
агуулгыг тохиролцож үзэглэв.
Санамж бичигт “Талууд тэргүүлэх
чиглэлийн анхны төсөл хэрэгжиж
эхэлмэгц Улаанбаатар хотноо Хөрөнгө
оруулалтын зураг төслийн хамтарсан төв
байгуулж ажиллахаар тохиролцов. Энэхүү
тохиролцоотой холбогдуулан “Эдийн
засгийн коридор байгуулах хөтөлбөр”-т
тусгагдсан төслүүдийн хэрэгжилтийг
хангаж ажиллах “Хөрөнгө оруулалтын
судалгааны төв”-ийг Гадаад харилцааны
яамны дэргэд байгуулахаар Засгийн
газар шийдвэрлэн, тогтоол гаргаж,
төвийн үйл ажиллагааны дүрмийг батлав.
“Монгол-Хятадын хоёр дахь удаагийн
Экспо”-г “Монгол Улс, БНХАУ, ОХУын эдийн засгийн коридорыг бүтээн
байгуулж, дэлхийд чиглэсэн хамтдаа
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“Монгол-Орос-Хятадын Эдийн засгийн
коридор
байгуулах
хөтөлбөр”-ийг
хэрэгжүүлэх асуудлаарх гурван талын
шинжээчдийн
анхдугаар
уулзалтыг
3 дугаар сард Бээжин хотноо зохион
байгуулж хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гурван
талын механизм байгуулах зарчим,
арга хэлбэр, нэн тэргүүнд хэрэгжүүлэх
төслүүдийн талаар санал солилцсон
бол хоёрдугаар уулзалтыг 8 дугаар сард
Москва хотноо зохион байгуулж хөтөлбөрт
тусгагдсан төслүүдээс эн тэргүүнд
хэрэгжүүлэх 3 төслийг тохиролцов.

Монгол Улсын Гадаад харилцааны яам, ОХУ-ын
Эдийн засгийн хөгжлийн яам, БНХАУ-ын Хөгжил
шинэчлэлийн хороо хоорондын “Монгол-ОросХятадын Эдийн засгийн коридор”-ын хэрэгжилтийг
урагшлуулах хамтарсан механизм байгуулах тухай
“Харилцан ойлголцлын санамж бичиг”-ийн агуулгыг
тохиролцож үзэглэв.

хожих хамтын ажиллагааг хөгжүүлье”
гэсэн ерөнхий сэдвийн дор 9 дүгээр
сарын 26-30-ны өдрүүдэд Хөх хотноо
зохион байгуулав. УИХ-ын дэд дарга
Я.Санжмятав тэргүүтэй албан ёсны
төлөөлөгчдөөс гадна манай 383 аж ахуй
нэгжийн 800 гаруй бизнес эрхлэгчид
оролцов.
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МОНГОЛ БА АЗИ, НОМХОН ДАЛАЙН ОРНУУД
МОНГОЛ УЛС-ЯПОН
Хоёр орны улс төр, аюулгүй байдал,
батлан хамгаалах салбарын яриа хэлцээ
бүх түвшинд өрнөж, харилцан ойлголцол,
итгэлцэл гүнзгийрэв.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга Япон Улсын
Ерөнхий сайд Ш.Абэтэй уулзав. (2017 оны 9 дүгээр
сарын 6-ны өдөр) Владивосток хот

Монгол, Японы Стратегийн түншлэлийн
харилцаа гүнзгийрэн хөгжиж байна.
Энэ онд талууд дипломат харилцаа
тогтоосны 45 жилийн ойг өргөнөөр
тэмдэглэв. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч
Х.Баттулга Япон Улсын Ерөнхий
сайд Ш.Абэтэй 9 дүгээр сард ОХУ-ын
Владивосток хотноо Дорнын Эдийн
засгийн II чуулга уулзалтын үеэр уулзаж
хоёр орны харилцааны асуудлаар
санал солилцов. Хоёр улсын хууль
тогтоох дээд байгууллагын тэргүүн
нар харилцан айлчилсан бөгөөд Япон
Улсын Парламентын Төлөөлөгчдийн
танхимын
тэргүүн
хоёр
улсын
харилцааны түүхэнд анх удаа манай
оронд айлчлав. Түүнчлэн УИХ дахь
Монгол, Японы Парламентын бүлгийн
дарга Д.Сумъяабазар 2 дугаар сард
Япон Улсад, Япон Улсын Парламентын
Төлөөлөгчдийн танхим дахь Монгол,
Японы Парламентын найрамдлын
бүлгийн дарга М.Хаяши 9 дүгээр сард
Монгол Улсад тус тус айлчилсан бөгөөд
бүлгийн дарга М.Хаяши Монгол Улсын
Ерөнхийлөгчийн тангараг өргөх ёслолд
Ерөнхий сайд Ш.Абэ-гийн тусгай
элчийн хувиар оролцов.

Монгол, Японы Гадаад харилцааны
яамдын Стратегийн II зөвлөлдөх
уулзалт, Гадаад бодлого, аюулгүй
байдал, батлан хамгаалахын асуудал
эрхэлсэн байгууллага хоорондын IV
зөвлөлдөх уулзалт, Монгол, Япон, АНУын гурван талт уулзалтыг Улаанбаатар
хотноо тус тус зохион байгуулав. Япон
Улс Улаанбаатар дахь ЭСЯ-ндаа Батлан
хамгаалахын атташе томилов. Талууд
Батлан хамгаалах яамдын зөвлөлдөх
уулзалтыг 8 дугаар сард Улаанбаатар
хотноо зохион байгууллаа.

Монгол Улсын Их Хурлын дарга М.Энхболдын
урилгаар Япон Улсын Парламентын Төлөөлөгчдийн
танхимын дарга Т.Оошима Монгол Улсад айлчлав.
(2017 оны 7 дугаар сарын 17-19-ний өдрүүдэд)
Улаанбаатар хот

Хоёр тал харилцааныхаа ойрын болон
дунд хугацааны зорилтыг тодорхойлж
Монгол, Японы Стратегийн түншлэлийг
2017-2021
онд
хөгжүүлэх
Дунд
хугацааны хөтөлбөр байгуулав. Монгол,
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Хоёр орны хооронд Эдийн засгийн
түншлэлийн хэлэлцээр байгуулснаас
хойш манай экспорт 20 хувиар
нэмэгдсэн бөгөөд Япон Улсын ХАЁТийн хүрээнд буцалтгүй тусламж болон
иенийн хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр
тодорхой төслүүд хэрэгжиж байна.
Япон Улсын Засгийн газар ОУВС-ийн
“Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр”ийн хүрээнд Монгол Улсад төсвийн
дэмжлэг болгож 850 сая ам.доллартай

ИМПОРТ
САЯ АМ.ДОЛЛАР

363.1

ӨМНӨХ ОНООС 32.5 САЯ
АМ.ДОЛЛАРААР НЭМЭГДСЭН

тэнцэх хэмжээний иенийн хөнгөлөлттэй
зээл олгохоор шийдвэрлэж эхний
шатны санхүүжилтийн 32 тэрбум
иенийг шилжүүлэв. Түүнчлэн Хөгжлийн
албан ёсны тусламжийнхаа хүрээнд
“Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх
онгоцны шинэ буудал”-ын барилгыг
2 дугаар сард манай талд хүлээлгэн
өгч “Монгол, Японы хамтарсан их
сургуулийн эмнэлэг байгуулах төсөл”,
“Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт
хөтөлбөр”, ”Инженер, технологийн
дээд боловсрол” зэрэг төслүүдийг
хэрэгжүүлж
байна.
Япон
Улсын
Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар
2.379 тэрбум иенийн санхүүжилттэй
“Улаанбаатар хотын бүрэн дунд
боловсролын сургуулийн барилгыг
сайжруулах” төсөл мөн хэрэгжүүлэхээр
тохирлоо.
“Монгол Улсын Хөдөлмөр, нийгмийн
хамгааллын яам болон Япон Улсын
Эрүүл мэнд, хөдөлмөр, нийгмийн
хамгаалалтын яам хооронд Ур чадварын
дадлагажигчийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
тухай Санамж бичиг”-т талууд 12
дугаар сард Токио хотноо гарын үсэг
зурсан нь манай улсын хүний нөөцийг
чадавхижуулах, нийгэм, эдийн засгийг
хөгжүүлэхэд бодит хувь нэмэр оруулах
ач холбогдолтой болов. Хоёр орны соёл,
боловсрол, урлаг, спорт, олон нийтийн
харилцаа өргөжин хөгжиж байна.

2017 онд Монгол
Японы гадаад худалдааны
нийт барааны эргэлт

377.9

сая ам.доллар

8.8%
НЭМЭГДСЭН

ӨМНӨХ ОНТОЙ ХАРЬЦУУЛАХАД
0.78 САЯ АМ.ДОЛЛАРААР ӨССӨН

14.8

САЯ АМ.ДОЛЛАР

ЭКСПОРТ
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Японы худалдаа, эдийн засгийн
хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, Эдийн
засгийн түншлэлийн хэлэлцээрийг
олон нийтэд танилцуулах, үр өгөөжийг
нь дээшлүүлэх чиглэлд ахиц гарав.
Хоёр орны
худалдаа, хөрөнгө
оруулалтын асуудлаарх төр, хувийн
хэвшлийн VIII зөвлөлдөх уулзалтыг 7
дугаар сард Улаанбаатар хотноо зохион
байгуулав. ЭЗТХ-ийн үр өгөөжийг
нэмэгдүүлэх, олон нийтэд сурталчлан
таниулах чиглэлд хоёр талын хувийн
хэвшлийнхэн,
бизнес
эрхлэгчдэд
зориулсан
“Хоккайдо-Монголын
II бизнес форум” зэрэг уулзалт,
семинарыг Японд 5 удаа, Монголд 7
удаа зохион байгуулсан. Эдийн засгийн
түншлэлийн
хэлэлцээр
хэрэгжиж
эхэлсэнтэй холбоотойгоор хоёр талын
худалдаа, хөрөнгө оруулалт, бараа
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, хүний урсгал
нэмэгдэх хандлагатай байна.
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МОНГОЛ УЛС-БНСУ
Монгол, БНСУ-ын Иж бүрэн түншлэлийн
харилцаа улс төр, худалдаа, эдийн
засгийн чиглэлээр өргөжин хөгжиж
байна.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга,
БНСУ-ын Ерөнхийлөгч Мүн Жэ Ин нар 9
дүгээр сард Владивосток хотноо “Дорнын
эдийн засгийн III чуулга уулзалт”-ын үеэр
уулзаж, хоёр улсын түншлэлийн харилцааг
бүх талаар өргөжүүлэх, түүний дотор
эдийн засгийн болон бүс нутгийн хамтын
ажиллагааг цаашид гүнзгийрүүлэхээр
тохиров.
Мөн 8 дугаар сард Пусан хотноо
зохион байгуулагдсан Зүүн Ази, Латин
Америкийн
хамтын
ажиллагааны
форум (ФЕАЛАК)-ийн Гадаад хэргийн
сайд нарын уулзалтын үеэр Гадаад
харилцааны дэд сайд Б.Батцэцэг
БНСУ-ын Гадаад хэргийн сайд Кан Ген
Хва-тай уулзаж, дээд, өндөр түвшний
айлчлал хэрэгжүүлэх, худалдаа, хөрөнгө
оруулалтыг нэмэгдүүлэх талаар болон
бүс нутгийн асуудлаар санал солилцов.
УИХ-ын дэд дарга Ц.Нямдорж 6 дугаар
сард БНСУ-д зохион байгуулагдсан
Евразийн парламентын спикерүүдийн

уулзалтад оролцож БНСУ-ын Үндэсний
Ассамблейн дарга Жөн Сэ Гюнтэй
уулзаж, хоёр орны парламентын хамтын
ажиллагааны талаар санал солилцов.
Хоёр улсын хооронд Эдийн засгийн
түншлэлийн хэлэлцээр /EPA/ байгуулах
асуудлаар хамтарсан судалгааг хийж
дуусгав. БНСУ-ын Засгийн газар
ОУВС-гаас манай засгийн газартай
хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрийн хүрээнд
500 сая ам.долларын хөнгөлөлттэй
зээл олгохоор шийдвэрлэв. Түүнчлэн
БНСУ-ын Эдийн засгийн хөгжлийн
хамтын ажиллагааны сангаас олгосон
300 сая ам.долларын хөнгөлөлттэй
зээлийн хөрөнгөөр манай 10 аймагт
дулааны цахилгаан станц барих төсөл,
хууль эрх зүйн салбарын чадавхийг
бэхжүүлэх төслийн судалгааг эхлүүлсэн
бөгөөд КОЙКА-гаас 2019 онд шинээр
хэрэгжүүлэх төслүүдийн жагсаалтад
манайд чухал ач холбогдолтой 13,1
сая ам.долларын өртөг бүхий төсөл
хамруулав.
Хоёр орны агаарын тээврийн салбарын
хамтын ажиллагаанд ахиц гарав. Эйр
Пусан компани Улаанбаатар-Пусаны
чиглэлд нислэг үйлдэж эхэлсэн бол

ИМПОРТ
САЯ АМ.ДОЛЛАР

197.7

САЯ АМ.ДОЛЛАР БОЛЖ,
ХУДАЛДААНЫ НИЙТ ЭРГЭЛТ
ӨНГӨРСӨН ОНООС 1.4% ӨССӨН

Хоёр орны худалдааны
эргэлт 2017 оны байдлаар

209.3
сая ам.доллар

11.6

САЯ АМ.ДОЛЛАР

ЭКСПОРТ
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МИАТ ХК Улаанбаатар-Пусаны чиглэлд
шууд нислэг үйлдэж байна.

Орон нутгийн харилцаа, эрүүл мэнд,

соёл, боловсролын хамтын ажиллагаа
өргөжиж байна. Энэ онд БСШУС-ын
сайд Ц.Цогзолмаа, 11 дүгээр сард Сөүл
хотноо зохион байгуулагдсан АСЕМын Боловсролын сайд нарын 6 дугаар
чуулга уулзалтад оролцов. Нийслэлийн
засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын
захирагч С.Батболд 10 дугаар сард Сөүл
хотноо “Хүртээмжтэй өсөлт” сэдвээр
зохион байгуулагдсан хотын дарга
нарын 3 дугаар Форумд оролцож, Сөүл,
Намянжү, Пусан хотод зочлов. Мөн
Инчон хотын дарга Юү Жөн Бог манай
улсад айлчилж Улаанбаатар хоттой
ах дүү хотын хамтын ажиллагааны
гэрээ байгуулав. БНСУ-д оршин суугаа
Монгол иргэдийн хүүхдүүдэд зориулсан
монгол хэл, соёлын “Weekend School”
үйл ажиллагаагаа эхлүүлэв.

МОНГОЛ УЛС-БНАСАУ
“Улаанбаатарын яриа хэлцээ” олон улсын IV
Бага хуралд БНАСАУ-ын ГХЯ-ны Америк
судлалын хүрээлэнгийн дэд захирал Ри Ён
Пил тэргүүтэй төлөөлөгчид оролцов.

Монгол Улсын Гадаад харилцааны дэд
сайд Б.Батцэцэг, УИХ-ын гишүүн, УИХ
дахь Монгол, БНАСАУ-ын Парламентын
бүлгийн дарга О.Баасанхүү нар тус тус
БНАСАУ-д айлчлав.
Түүнчлэн хоёр орны ГХЯ-дын зөвлөлдөх
уулзалтыг зохион байгуулав.

БНАСАУ-ын Ерөнхийлөгч асан Ким Ир
Сений мэндэлсний 105 жилийн ойн
баярын хүрээнд зохион байгуулсан
Ким Ир Сений цэцгийн үзэсгэлэнд
Кимжөнирхва цэцгийн нийгэмлэгийн
төлөөлөгчид, 8 дугаар сард болсон
Пэкдү уулын баатрууд олон улсын 5
дахь удаагийн чуулганд төрийн бус
байгууллагын төлөөлөгчид тус тус
оролцов. Пёньяны Гадаад хэлний дээд
сургуульд монгол хэл сонирхогчдын
анги нээгдэв.

БҮЛЭГ-2

Монгол Улсын Гадаад харилцааны дэд сайд
Б.Батцэцэг Пусан хотноо зохион байгуулагдсан
ФЕАЛАК-ийн Сайд нарын уулзалтын үеэр БНСУ-ын
Гадаад хэргийн сайд Кан Гён Хва-тай албан ёсны
уулзалт хийв. (2017 оны 8 дугаар сарын 31-ний өдөр)
Пусан хот
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МОНГОЛ УЛС-БНЭУ

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат ОХУ-д
болсон Олон улсын эдийн засгийн чуулганы үеэр
Энэтхэг Улсын Ерөнхий сайд Н.Модитой уулзав. (2017
оны 6 дугаар сарын 2-ны өдөр) Санкт Петербург хот

Монгол,
Энэтхэгийн
Стратегийн
түншлэлийн харилцаа бэхжиж, хоёр
орны хамтын ажиллагаа эрчимжиж
байна. УИХ-ын дарга М.Энхболд
Дакка хотноо 2017 оны 4 дүгээр
сард зохион байгуулсан Олон Улсын
Парламентын Холбооны Ассамблейн
136 дугаар чуулганы үеэр Энэтхэгийн
Парламентын
Доод
танхимын
спикер
С.Махажантай,
Ерөнхий
сайд Ж.Эрдэнэбат ОХУ-ын Санкт
Петербург хотноо 2017 оны 6 дугаар
сард зохион байгуулсан Олон улсын
Эдийн засгийн чуулганы үеэр Энэтхэг
Улсын Ерөнхий сайд Н.Модитой тус тус
уулзаж хамтын ажиллагааны асуудлаар
санал солилцов. Энэтхэг Улсын Төрийн
албаны зөвлөлийн дарга Давид
Р.Суемлех тэргүүтэй төлөөлөгчид 10
дугаар сард Монгол Улсад айлчилснаар
хоёр орны төрийн албаны зөвлөлийн
хооронд ажил хэргийн харилцаа
тогтов. Энэтхэгийн Хил хамгаалах
хүчний Ерөнхий захирал Д.Шарма
2017 оны 10 дугаар сард Монгол Улсад
айлчилсан бөгөөд Монгол, Энэтхэгийн
зэвсэгт хүчний албан хаагчдын
багууд хоёр талд зохиогдсон “Хааны
эрэлд”, “Нүүдэлчин заан” хээрийн
сургуулилтуудад оролцов.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх БНЭУ-аас
Монгол Улсад суугаа Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин
сайд Суреш Бабугийн хамт. (2017 оны 11 дүгээр сарын
9-ний өдөр) Улаанбаатар хот

Энэтхэг Улсын Засгийн газрын 1 тэрбум
ам.долларын зээлийн хэлэлцээрийг УИХаар батлуулж, уг зээлээр газрын тос
боловсруулах үйлдвэр барих төслийн
нарийвчилсан ТЭЗҮ-ийг боловсруулж
байна.
Түүнээс гадна энэтхэгийн тал ОБЕГын
ажилтнуудыг
англи
хэлний
сургалтад хамруулж, ХХЕГ-ын шуурхай
удирдлагын
төвийн
шинэчлэлд
техникийн туслалцаа үзүүлэхээр болов.
Хоёр улс цөмийн энергийн салбарт
хамтран ажиллах хамтарсан ажлын
хэсгийн хуралдааныг Улаанбаатарт
зохион
байгуулсан.
А.Б.Важпайн
нэрэмжит Мэдээллийн технологи,
холбоо,
аутсорсингийн
төвийг
Улаанбаатар
хотноо
Энэтхэгийн
засгийн газрын зээлээр байгуулахаар
талууд ажиллаж байна.
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УИХ-ын дарга М.Энхболд Олон Улсын
Парламентын Холбооны Ассамблейн
136 дугаар чуулганд оролцох үеэр Шри
Ланка Улсын Парламентын дарга Кару
Жаяасурьяа-тай уулзаж хоёр орны
хууль тогтоох дээд байгууллагуудын

хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх талаар
санал солилцсон бөгөөд Монгол Улсын
сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх
газрын дарга Ж.Мөнхбат тэргүүтэй
аймаг, орон нутгийн төлөөлөл 5 дугаар
сарын 15-19-нд Шри Ланкад айлчилж
нээлттэй засгийн түншлэл, нээлттэй
өгөгдлийн талаар туршлага судлав.
Монгол Улсын Их Хурлын дарга
М.Энхболд 2017 оны 4 дүгээр сарын
2-нд Бангладеш Улсын Дакка хотноо
зохион
байгуулсан
Олон
улсын
Парламентын Холбооны Ассамблейн
136 дугаар чуулганд оролцох үеэрээ
Бангладешийн
Парламентын
дарга Ширин Шармин Чаудри-тай
уулзаж хоёр орны харилцаа, хамтын
ажиллагаагаа цаашид өргөжүүлэхээр
тохирсон.

МОНГОЛ УЛС-ЗҮҮН ӨМНӨД АЗИЙН ОРНУУД

Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбатын урилгаар Монгол
Улсад албан ёсны айлчлал хийж буй БНСВУ-ын Дэд
ерөнхийлөгч Данг Тхи Нгок Тхинь-ийг угтах ёслол
Д.Сүхбаатарын талбайд болов. (2017 оны 5 дугаар
сарын 2-7-ны өдрүүд) Улаанбаатар хот

БНСВУ-ын Дэд ерөнхийлөгч Данг
Тхи Нгок Тхинь 5 дугаар сард Монгол
Улсад, Гадаад харилцааны сайд
Ц.Мөнх-Оргил 4 дүгээр сард БНСВУ-д,
Вьетнамын Үндэсний Ассамблейн
Байнгын хорооны гишүүн, Батлан
хамгаалах, аюулгүй байдлын хорооны
дарга Во Чонг Вьет 7 дугаар сард
Монгол Улсад, УИХ-ын Тамгын газрын
Ерөнхий нарийн бичгийн дарга
Ц.Цолмон 8 дугаар сард Вьетнам Улсад
тус тус айлчилж харилцаа, хамтын
ажиллагааны өргөн хүрээтэй асуудлаар
санал солилцов. Айлчлалын үеэр талууд
худалдаа, эдийн засгийн харилцааг
шинэ шатанд гаргах, хүнс, хөдөө аж

БҮЛЭГ-2

Бутаны Вант Улсын Гадаад хэргийн
сайд Лёнпо Дамчо Доржи 9 дүгээр
сард Монгол Улсад албан ёсоор
айлчлав. Энэ нь хоёр орны харилцааны
түүхэнд Бутаны Вант Улсаас Гадаад
хэргийн сайдын түвшинд манай оронд
хэрэгжсэн анхны айлчлал болов.
Айлчлалын үеэр талууд хөдөө аж
ахуй, аялал жуулчлал, эрүүл мэндийн
салбарын хамтын ажиллагааны талаар
санал солилцов. Далайд гарцгүй
хөгжиж буй орнуудын Олон улсын
судалгааны төвийг байгуулах олон талт
хэлэлцээрт Балба Улс нэгдэн оров.

32

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД БОДЛОГЫН ХӨХ НОМ | 2017

ахуй, аялал жуулчлалын
салбарын
хамтын ажиллагаагаа түлхүү хөгжүүлэх
зэрэг өргөн хүрээтэй асуудлаар
харилцан туршлага солилцож хамтарч
ажиллахаар тохирсон.
Монгол,
Вьетнамын
Засгийн
газар
хоорондын
Комиссын
16
дугаар хуралдааныг 8 дугаар сард
Улаанбаатар хотноо зохион байгуулав.
Хуралдаанаар Монгол, Вьетнамын
эдийн засгийн хамтын ажиллагааг
өргөжүүлэх, 2020 онд худалдааны
эргэлтийг 70 сая ам.долларт хүргэх
зорилт дэвшүүлж, Монгол Улсаас
экспортлох
боловсруулсан
мах,
махан бүтээгдэхүүний эрүүл ахуйн
гэрчилгээний загварыг тохиров. Мөн
хоёр талын бизнесийн ажил хэрэгч
хүмүүсийн уулзалт зохион байгуулсан.
Монгол Улсын Хөдөлмөр, нийгмийн
хамгаалын яам, БНСВУ-ын Хөдөлмөр,
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд болон
нийгмийн хамгааллын асуудлаарх яам
хооронд хамтран ажиллах Санамж
бичиг, “Мал эмнэлгийн хяналт, хорио
цээрийн салбарт хамтран ажиллах
тухай Монгол Улсын МХЕГ, БНСВУын ХААХХЯ хоорондын харилцан
ойлголцлын Санамж бичиг”-т талууд
тус тус гарын үсэг зурсан.
Монгол,
БНАЛАУ-ын
харилцаа,
хамтын ажиллагааны хувьд БНАЛАУын Боловсрол, спортын яамны сайд
хатагтай Сенгдүэн Лачантабүн 11
дүгээр сард Монгол Улсад айлчилж
“2017-2022 онд оюутан солилцох
тухай Монгол Улсын Боловсрол, соёл,
шинжлэх ухаан, спортын яам, Бүгд
Найрамдах Ардчилсан Лаос Ард Улсын
Боловсрол, спортын яам хоорондын
хэлэлцээр”-т үсэг зурав. Мөн Барилга,
хот байгуулалтын яамны Төрийн

нарийн бичгийн дарга С.Магнайсүрэн
тэргүүтэй төлөөлөгчид БНАЛАУ-д,
Лаосын Сиенгхуанг мужийн захирагч
Др.Сумгот Мангномер Монгол Улсад
тус тус айлчилж, Улаанбаатар хотноо
зохион байгуулсан “Үндсэн хуулийн
өөрчлөлт: Монголын жишиг дээр”
сэдэвт олон улсын хуралд Лаосын тал
Гадаад хэргийн яамны газрын даргын
түвшинд оролцов.
Монгол, Лаосын хооронд дипломат
харилцаа тогтоосны 55 жилийн ойг
тэмдэглэх хүрээнд “Монгол-Лаосын
дипломат харилцаа 55 жил” товхимол
хэвлүүлж, гэрэл зургийн үзэсгэлэн
гаргаж хоёр орны харилцаанд үнэтэй
хувь нэмэр оруулсан лаосын 2 иргэнийг
“Алтан гадас” одон, 2 иргэнийг
“Найрамдал” медалиар тус тус шагнав.
Бээжин хотноо болсон “Бүс ба Зам”
олон улсын дээд түвшний уулзалтын
үеэр Монгол Улсын Ерөнхий сайд
Ж.Эрдэнэбат Камбожийн Вант Улсын
Ерөнхий сайд Хун Сентэй уулзаж хоёр
талын харилцааны асуудлаар санал
солилцсон. Мөн “Агаарын харилцааны
тухай Монгол Улсын Засгийн газар,
Камбожийн Засгийн газар хоорондын
хэлэлцээр”-т талууд үсэг зурав.
Мьянмарын Холбооны Улсын тусгаар
тогтнолын өдрийг тохиолдуулан Монгол
Улсын Ерөнхийлөгч, Гадаад харилцааны
сайд, МХБНУ-ын Ерөнхийлөгч Тин Чяу,
Төрийн зөвлөх бөгөөд Гадаад хэргийн
сайд нар харилцан баярын мэндчилгээ
солилцов. Бээжин хотноо 5 дугаар
сард болсон “Бүс ба Зам” олон улсын
түвшний уулзалтын үеэр Монгол Улсын
Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат МХБНУ-ын
Төрийн зөвлөх бөгөөд Гадаад хэргийн
сайд Аунг Сан Су Чий-тэй уулзаж, хоёр
талын харилцаа, хамтын ажиллагааны
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Индонезийн Бизнесийн өрсөлдөөнийг
хянан зохицуулах хороо (KPPU)-ны
төлөөлөгчид 5 дугаар сард Монгол
Улсад айлчилж Монгол Улсын Шудрага
өрсөлдөөн,
хэрэглэгчийн
газар,
БНИУ-ын Бизнесийн өрсөлдөөнийг
хянан зохицуулах хорооны хооронд
Өрсөлдөөний хууль тогтоомж, бодлогын
хөгжлийг бэхжүүлэх тухай Харилцан
ойлголцлын Санамж бичигт гарын
үсэг зурав. НҮБ-ын Энхийг сахиулах
ажиллагаан дахь оролцооны талаар
туршлага солилцох асуудлаар Монгол,
Индонезийн зөвлөлдөх уулзалтыг 10
дугаар сард Улаанбаатар хотноо зохион
байгуулав.
Тайландын Үндэсний Хууль тогтоох
Ассамблейн
Тайланд-Монголын
найрамдлын бүлгийн дарга Косол
Петчсуван тэргүүтэй төлөөлөгчид 5
дугаар сард Монгол Улсад айлчлав.
УИХ-ын дарга М.Энхболд ТайландМонголын Парламентын найрамдлын
бүлгийн дарга ноён Косол Петчсувантай уулзаж хоёр орны хууль тогтоох
байгууллага
хоорондын
хамтын
ажиллагааны
асуудлаар
санал
солилцов. Гадаад харилцааны сайд
Ц.Мөнх-Оргил
Тайландын
Гадаад
хэргийн сайд Дон Прамудвинай-тай
АНДЭЗНК+ын хуралдаанд оролцох
үеэр Бангкок хотноо уулзаж хоёр
талын худалдааны бодлого, чөлөөт
худалдааны чиглэлээр өндөр түвшний
боловсон хүчин бэлтгэх зэрэг асуудлаар
ярилцаж,
тодорхой
тохиролцоонд
хүрэв.

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд
Улаанбаатар хотын захирагч С.Батболд
7 дугаар сард Тайландад айлчилж
Улаанбаатар, Бангкок хотуудын хооронд
“эгч дүүс хотуудын” харилцаа тогтоов.
МИАТ компани 11 дүгээр сарын 5-наас
Улаанбаатар, Бангкокын хооронд шууд
нислэг нээв.
“Монгол,
Тайландын
хөгжлийн
хамтын ажиллагааны 2017-2018 оны
хөтөлбөр”-ийг талууд тохиролцсон
нь хоёр орны техникийн хамтын
ажиллагааг
тогтмолжуулахад
ач
холбогдолтой болов. Мөн ТАЙКАгийн Ерөнхий захирлын орлогч
П.Рупаничкиж Монгол Улсад ажиллаж,
ТАЙКА, манай Үндэсний хөгжлийн
газар болон Германы GIZ-тэй хамтран
“Монгол Улс дахь тогтвортой жуулчлал”
төслийн хүрээнд зохион байгуулсан
семинарт оролцов. Түүнчлэн ГХЯ-нд
ажил хэргийн уулзалт хийв.
Гадаад
харилцааны
дэд
сайд
Б.Батцэцэг 3 дугаар сард Сингапурт
ажиллаж Сингапурын ГХЯ-ны Төрийн
нарийн бичгийн даргын Ази, Номхон
далайн орнууд хариуцсан орлогч Нг Тэк
Хен-тэй уулзаж харилцааны асуудлаар
санал солилцов. Мөн Темасек сангийн
Монголын нийтийн эрүүл мэндийн
салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулсан
хөтөлбөрийн хүрээнд Эрүүл мэндийн
дэд сайд Л.Бямбасүрэн тэргүүтэй
төлөөлөгчид 3 дугаар сард Сингапурын
Эрүүл мэндийн дэд сайд Чий Хонг Таттай уулзаж уг хөтөлбөрийн хүрээнд 2017
онд манай 80 гаруй иргэд сургалтанд
хамрагдав.
Хоёр тал бүх төрлийн паспорт эзэмшигч
иргэд харилцан визгүй зорчих хугацааг 30
хоног болгохоор тохиролцсоны дагуу хоёр
орны ГХЯ харилцан ноот солилцов.

БҮЛЭГ-2

асуудлаар санал солилцов. Мөн
“Агаарын харилцааны тухай Монгол
Улсын Засгийн газар, Мьянмарын
Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр”-т
талууд үсэг зурав.
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Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат Бээжин
хотноо 5 дугаар сард болсон “Бүс ба Зам”
олон улсын дээд түвшний уулзалтын
үеэр Филиппин Улсын Ерөнхийлөгч

Родриго Дутерте-тэй уулзаж, харилцаа,
хамтын ажиллагааны асуудлаар санал
солилцов.

МОНГОЛ УЛС-АВСТРАЛИ, ШИНЭ ЗЕЛАНД
уулзалтыг 2017 онд Канберра хотноо
газрын захирлуудын түвшинд зохион
байгуулав.

Монгол Улс, Австрали Улстай дипломат харилцаа
тогтоосны 45 жилийн ойн лого

Монгол, Австралийн хооронд дипломат
харилцаа тогтоосны 45 жилийн ойг
талууд 2017 онд тэмдэглэн өнгөрүүлсэн
бөгөөд уг ойн хүрээнд Австралийн
Эмэгтэйчүүд, охидын асуудлыг эрхэлсэн
Элчин сайд Ш.Стоун-ыг Монгол
Улсад айлчлуулж, “Эмэгтэйчүүдийн
манлайлал, хүйсийн тэгш байдал”
сэдэвт хэлэлцүүлэг зохион байгуулж
Австралийн “The Syncopators” жазз
хамтлагийн тоглолт, “Эртний мастерууд:
Австралийн холтосны агуу зураачид”
олон улсын явуулын үзэсгэлэн зэргийг
тус тус зохион байгуулав.
Хоёр улсын Гадаад харилцааны сайд
нар олон улсын арга хэмжээний үеэр
хэд хэдэн удаа уулзаж харилцаа,
хамтын ажиллагааны асуудлаар санал
солилцсон бөгөөд Австралийн ГХЯ-ны
Зүүн Хойд Азийн асуудал хариуцсан
Туслах нарийн бичгийн дарга Нэнси
Гордон 2017 оны 8 дугаар сард
Монгол Улсад айлчлав. Мөн хоёр тал
Батлан хамгаалах яамдын зөвлөлдөх

Мал, амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль,
Малын генетик нөөцийн тухай хуулийн
төслийг УИХ-ын хэлэлцүүлэгт бэлтгэх
ажлын хэсгийн дарга Ж.Бат-Эрдэнэ
тэргүүтэй төлөөлөгчид 4 дүгээр сард,
Санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга
С.Даваасүрэн 10 дугаар сард Австрали
Улсад тус тус айлчилсан бөгөөд УИХ-ын
Эдийн засгийн байнгын хорооны дарга
Д.Тэрбишдагва тэргүүтэй төлөөлөгчид
10 дугаар сард Австралид зохион
байгуулсан Олон улсын уул уурхай,
эрдэс баялагийн бага хуралд оролцсон.
Австралийн Засгийн газар манай улсад
2018 оны санхүүгийн жилд 10,9 сая
австрали долларын тусламж үзүүлэхээр
шийдвэрлэсэн
бөгөөд
Австрали
Улсаас Монгол Улсад суугаа ЭСЯ-наас
зарласан “Бичил төслийн хөтөлбөр”-т
манай 10 байгууллага эрүүл мэнд,
боловсрол, хүний эрх, хүүхэд залуусын
хөгжил, орлогын эх үүсвэр нэмэгдүүлэх
болон гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй
тэмцэхэд чиглэсэн төслүүдээр шалгарч
2017-2018 онд 240 мянган австрали
долларын санхүүжилт авахаар болсон.
Монгол, Шинэ Зеландын харилцааны
хувьд УИХ-ын НБССШУ-ны Байнгын
хорооны төлөөлөл, Эрүүл мэнд, спортын
сайд А.Цогцэцэг, УИХ-ын гишүүн
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Ж.Бат-Эрдэнэ тэргүүтэй төлөөлөгчид
Шинэ Зеланд Улсад тус тус айлчилж эм
эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж
худалдан авалтын ерөнхий гэрээ
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хариуцдаг байгууллага, эмийн чанар
шалгах шинжилгээний лаборатори,
Хяналт, оношлогооны төв зэргийн үйл
ажиллагаатай танилцав.
БҮЛЭГ-2

МОНГОЛ УЛС-ТӨВ АЗИЙН ОРНУУД, ИРАН

Монгол Улс, Казахстан Улстай дипломат харилцаа
тогтоосны 25 жилийн ойн лого

Монгол, Төв Азийн орнуудтай хөгжүүлж
буй
найрсаг
харилцаа,
хамтын
ажиллагаа хэвийн үргэлжлэв. Монгол
Улс Казахстан, Киргиз, Тажикистан,
Туркменистан, Узбекистан Улсуудтай
дипломат харилцаа тогтоосны 25
жилийн ойг тэмдэглэх ойн хүрээнд төр,
засгийн тэргүүн, Гадаад харилцааны
сайдын түвшинд харилцан баярын
захидал солилцов. Мөн Улаанбаатар
дахь Казахстаны ЭСЯ-тай хамтран хоёр
орны харилцаа, хамтын ажиллагааны
талаар гэрэл зургийн үзэсгэлэн гаргав.
Төв Азийн орнуудтай худалдаа, эдийн
засгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх
зорилгоор Монгол Улс Евразийн эдийн
засгийн холбоотой Чөлөөт худалдааны
хэлэлцээр байгуулах нөхцөл боломжийг
судлах хамтарсан судалгааны ажлыг
эхлүүлэх тухай санал дэвшүүлж, саналыг
дэмжүүлэх чиглэлээр эдгээр орнуудтай
яриа хэлцээ явуулж байна. Өнөөгийн
байдлаар Киргиз Улс тус санаачилгыг
дэмжиж
байгаагаа
илэрхийлсэн
бөгөөд бусад орнуудтай холбогдох яриа
хэлэлцээгээ үргэлжлүүлж байна.

Монгол
Улсын
Ерөнхийлөгч
Ц.Элбэгдорж
Астана
хотноо
6
дугаар сард зохион байгуулсан
ШХАБ-ын Төрийн тэргүүн нарын
ээлжит хуралдаанд оролцож, энэ
үеэр
Казахстаны
Ерөнхийлөгч
Н.А.Назарбаевтай
уулзаж
хамтын
ажиллагааны
асуудлаар
санал
солилцов. Жижиг, дунд үйлдвэрийн
тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын
төслийг боловсруулах ажлын хэсгийн
ахлагч УИХ-ын гишүүн, Жижиг,
дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн дэд
хорооны дарга Ж.Ганбаатар тэргүүтэй
төлөөлөгчид Астана хотноо 12 дугаар
сард айлчлав. Хоёр тал “Эрдэнэт” ХХКийн зүгээс Казахстаны талаас авах
авлагын асуудлыг эцэслэн шийдвэрлэв.

Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллага
/ШХАБ/-ын Төрийн тэргүүн нарын ээлжит хуралдааны
үеэр Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж
Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын Ерөнхийлөгч
Н.А.Назарбаевтай уулзав.
(2017 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдөр) Астана хот

Киргиз Улс Далайд гарцгүй хөгжиж буй
орнуудын Олон улсын судалгааны төвийг
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Улаанбаатарт байгуулах тухай олон талт
хэлэлцээрт албан ёсоор нэгдэн оров.
Жогорку Кенешийн гишүүн, Киргиз,
Монголын Парламентын найрамдлын
бүлгийн дарга К.Нурматов тэргүүтэй
төлөөлөгчид 3 дугаар сард, Киргиз
Улсын Ерөнхий сайдын тусгай элч, ГХЯны 3 дугаар улс төрийн газрын захирал
У.К.Джусупов тэргүүтэй төлөөлөгчид
7 дугаар сард Монгол Улсад тус тус
айлчлав.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга
8
дугаар
сард
Туркменистаны
Ерөнхийлөгч
Г.Бердымухамедовтай
утсаар ярьж хоёр орны харилцааны
асуудлаар санал солилцов. Ашхабад
хотноо 4 дүгээр сард зохион байгуулсан
Туркмен морь, морь арчилгааны тухай
Олон улсын шинжлэх ухааны бага
хуралд ХХААХҮЯ-ны ТЗУГ-ын дарга
М.Мөнхбаясгалан, 5 дугаар сард зохион
байгуулсан Олон улсын эрчим хүчний
форумд ЭХЯ-ны Түлшний бодлогын
хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга
Н.Болдхүү нар тус тус оролцов.
Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын
Олон
улсын
судалгааны
төвийг
байгуулах олон талт хэлэлцээрт
Тажикистан Улс нэгдэн оров. ГХЯны Төрийн нарийн бичгийн дарга
Д.Даваасүрэн Алматы хотноо 10

дугаар сард зохион байгуулсан Эдийн
засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн
байгууллага (OECD)-ын “Евразийн
долоо хоног” чуулга уулзалтын үеэр
Тажикистаны Эдийн засгийн хөгжил,
худалдааны яамны нэгдүгээр орлогч
сайд
Назризода
Саидрахмонтай
уулзаж ЗГХК-ын уулзалтыг 2018 онд
зохион байгуулахаар тохиров. Мөн
Тажикистаны парламентын гишүүд 6
дугаар сард Улаанбаатар хотноо зохион
байгуулсан “Төв Евразийн хүнс шим
тэжээлийн чуулган”-д оролцов.
Ираны Ерөнхийлөгч Х.Руханигийн
тангараг өргөх ёслолд Ерөнхийлөгчийн
Гадаад бодлогын зөвлөх Л.Пүрэвсүрэн
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн бие
төлөлөөлөгчөөр оролцож Ираны Гадаад
хэргийн сайд, дэд сайд, ГХЯ-ны Олон
улсын судалгаа, боловсролын төвийн
захирал нартай тус тус уулзаж харилцаа,
хамтын ажиллагааны асуудлаар санал
солилцов. Ираны ГХЯ-ны Улс төр,
олон улсын судалгааны Хүрээлэнгийн
дэд захирал М.Даманпак тэргүүтэй
төлөөлөгчид манай улсын ШУА-ийн
урилгаар 10 дугаар сард манай оронд
айлчилж Монголын Үндэсний түүхийн
музейд “Иран дахь Ил Хаадын өв”
нэртэй үзэсгэлэнг гаргав.
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МОНГОЛ УЛС БА ЕВРОПЫН ХОЛБОО

Монгол Улс, Европын Холбооны
хооронд Худалдаа, эдийн засгийн
хамтын ажиллагааны хэлэлцээр 1993
онд байгуулсан бөгөөд энэхүү баримт
бичиг нь хоёр талын худалдаа, эдийн
засгийн харилцааны эрх зүйн гол
баримт бичиг юм.
2017 онд манай улсын Европын Холбоотой
хийсэн худалдааны эргэлт 1,2 тэрбум
ам.доллар байгаа бөгөөд түүнээс экспорт
727.0 сая ам.доллар, импорт 471.6 сая
ам.доллар байна. Манай нийт гадаад
худалдааны 11.3 хувь нь Европын холбоонд
ноогдож байна.
Европын Холбоо нь Монгол Улсын
хамгийн том хөрөнгө оруулагч юм.
1990-2017 онд Европын Холбооны
гишүүн орнуудаас Монгол Улсад нийт
835 компани 5.7 тэрбум ам.долларын
хөрөнгө оруулсан. Хөрөнгө оруулалтыг
салбараар авч үзвэл 83.8 хувь нь уул

БҮЛЭГ-2

Монгол Улс Европын Холбоотой 1989
онд дипломат харилцаа тогтоож,
улмаар 2011 онд Европын Холбоог
манай “гуравдагч хөрш” хэмээн
тунхаглаж, түүний гишүүн орнуудтай
харилцаа, хамтын ажиллагаа хөгжүүлж
байна. Европын Холбоо болон түүний
гишүүн орнууд Монгол Улсад өрнөсөн
ардчилал, нийгэм, эдийн засгийн
өөрчлөлт, шилжилтийн үйл явцыг
эхнээс нь тууштай дэмжиж, санхүүгийн
болон техникийн туслалцаа үзүүлж,
хөгжлийн
хамтын
ажиллагаагаа
идэвхтэй өрнүүлж ирсэн юм. Эдүгээ
Монгол
Улс
Европын
Холбооны
гишүүн 11 оронд өөрийн дипломат
төлөөлөгчийн газраа ажиллуулж байна.

Монгол Улс, Европын холбооны хамтын ажиллагааны
хамтарсан хорооны 17 дугаар хуралдаан. Улаанбаатар
хот, 2017 он 3-р сарын 30-31-ний өдрүүд.

уурхайн салбарт, 8.7 хувь нь худалдаа,
нийтийн хоолны салбарт, 2.1 хувь нь
банк, санхүүгийн салбарт тус тус
ноогдож байна.
Европын Холбоо нь Монгол Улсад
хөгжлийн албан ёсны тусламж 1993
оноос эхлэн үзүүлж ирсэн бөгөөд эдүгээ
2014-2020 онд 65 сая еврогийн тусламж
үзүүлэх олон жилийн баримжаат
хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна.

Гадаад харилцааны сайд Ц.Мөнх-Оргил, Европын
гадаад харилцааны албаны Ази, Номхон далайн
орнуудын Гүйцэтгэх захирал Гуннар Виганд нар
Монгол Улс, Европын холбооны хамтын ажиллагааны
хамтарсан хорооны 17 дугаар хуралдааны дүнгээр
гаргасан хамтарсан мэдэгдэлд гарын үсэг зурав.

Монгол Улс, Европын Холбооны хамтын
ажиллагааны хамтарсан хорооны 17
дугаар хуралдааныг 2017 оны 3 дугаар
сард Улаанбаатар хотноо зохион
байгуулсан. Хамтарсан хороог Гадаад
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харилцааны
сайд
Ц.Мөнх-Оргил,
Европын Гадаад харилцааны албаны
Ази, Номхон далайн орнуудын Гүйцэтгэх
захирал Гуннар Виганд нар тэргүүлж,
хоёр талын улс төр, эдийн засгийн
харилцааг бэхжүүлэх, худалдаа, хөрөнгө
оруулалтыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр
санал солилцож, Европын Холбооноос
Монгол
Улсад
хэрэгжүүлж
буй
хөгжлийн хамтын ажиллагааг цаашид
үргэлжлүүлж, буцалтгүй тусламжийн
хөрөнгийг хэвээр үлдээхээр тохиров.
Энэхүү хуралдааны үеэр хүний эрхийн
асуудлаарх яриа хэлэлцээ, хөгжлийн
хамтын
ажиллагааны
асуудлаарх
ажлын хэсгийн хурлыг тус тус анх
удаа зохион байгуулсан нь хоёр талын
яриа хэлэлцээний үндсэн механизмыг
өргөжүүлж, цар хүрээг нь тэлсэн явдал
байлаа.

Гадаад харилцааны сайд Ц.МөнхОргил 2017 оны 5 дугаар сард Европын
Холбоонд албан ёсоор айлчилсан
нь хоёр талын улс төрийн харилцааг
бэхжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой
болов. Айлчлалын үеэр Сайд Ц.МөнхОргил Европын Холбооны Гадаад
бодлого, Аюулгүй байдлын Дээд
төлөөлөгч Федерика Могеринитэй
албан ёсны хэлэлцээ хийж, Европын
Комиссын Ерөнхийлөгч Жан-Клод
Юнкерт бараалхав. Мөн Европын
Холбооны Худалдааны Комиссарын

орлогч Мариа Асениус, Европын
Парламентын Төв Ази, Монголтой
харилцах бүлгийн гишүүдтэй тус тус
санал солилцож, Европын Холбооны
Төлөөлөгчийн газрыг Улаанбаатар
хотноо нээх, Монголын хөдөө аж ахуйн
тодорхой нэг бараа бүтээгдэхүүнийг
сонгож эдийн засгийн эргэлтэд
оруулах, Европын Холбооны зах
зээлд сурталчлан таниулах замаар
GSP+ тарифын хөнгөлөлтийг үр
дүнтэй ашиглах, чөлөөт худалдааны
хэлэлцээр болон олон улсын түвшинд
худалдаа, хөрөнгө оруулалтын гэрээ
хэлэлцээр байгуулах, яриа хэлэлцээ
хийх чадавхийг бэхжүүлэх, Европын
Холбооны туршлагаас суралцахаар
тус тус тохиролцов. Манай тал иргэд
харилцан зорчих нөхцлийг хөнгөвчлөх
санал Европын Холбоонд тавьсан
бөгөөд манай саналыг зарчмын хувьд
дэмжиж буйгаа илэрхийлсэн.

“Европын Холбооны Төлөөлөгчийн газрыг
Монгол Улсад байгуулах, түүний эрх
ямба, дархан эрхийн тухай Монгол
Улсын Засгийн газар, Европын Холбооны
хоорондын хэлэлцээр”-т Гадаад харилцааны
сайд Д.Цогтбаатар, Европын Холбооноос
Монгол Улсад суугаа Элчин сайд Ханс
Дийтмар Швайсгут нар 11 дүгээр сарын
2-нд Улаанбаатар хотноо гарын үсэг зурж,
Европын Холбооны Төлөөлөгчийн газрыг
албан ёсоор нээв.
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Монгол Улс, Европын Холбооны
Түншлэл,
хамтын
ажиллагааны
хэлэлцээр 2017 оны 11 дүгээр сарын
1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилж
эхэлснээр хоёр талын харилцаа, хамтын
ажиллагааг цаашид эрчимжүүлэх,
харилцааг шинэ салбаруудад хөгжүүлэх
эрх зүйн орчин бүрдэв. Энэхүү хэлэлцээр
нь Европын Холбоо төдийгүй түүний
нийт 28 гишүүн оронд тэгш үйлчлэх тул
Монгол Улс, Европын Холбоо, түүний
гишүүн орнуудтай хөгжүүлж буй хоёр
талын харилцаанд чухал түлхэц үзүүлэх
юм.

Монгол Улс, Европын Холбооны хууль
тогтоох байгууллага хоорондын хамтын
ажиллагааг хөгжүүлэхэд чиглэсэн
байнгын механизм болох Монгол Улсын
Их Хурал, Европын Холбооны Парламент
хоорондын 11 дэх удаагийн уулзалтыг

12 дугаар сарын 7-нд Брюссель
хотноо зохион байгуулав. Уулзалтыг
Монголын талаас УИХ-ын гишүүн,
УИХ дахь Европын Парламенттай
харилцах бүлгийн дарга Н.Оюундарь,
Европын Холбооны талаас Европын
Парламентын Төв Ази, Монгол Улстай
харилцах бүлгийн дарга Ивета Григуле
тэргүүлж оролцсон. Энэ үеэр Европын
Холбоо манай эдийн засгийн бүтцийн
шинэчлэлтийн үйл явцад санхүүгийн
дэмжлэг цаашид үргэлжлүүлэн үзүүлж
байхаар тогтов.

Европын Холбоо болон түүний гишүүн
орнуудаас Монгол Улсад суугаа Элчин
сайд нарын уулзалтыг 2017 оны 11
дүгээр сарын 1-3-нд Улаанбаатар
хотноо зохион байгуулав. Уулзалтын
хүрээнд Элчин сайд нарыг Монгол
Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга, ЗГХЭГын дарга Г.Занданшатар, Гадаад
харилцааны сайд Д.Цогтбаатар нар
хүлээн авч уулзав. Түүнчлэн Элчин
сайд нар БОАЖ-ын сайд Н.Цэрэнбат,
ХНХ-ын сайд Н.Номтойбаяр, Сангийн
дэд сайд Х.Булгантуяа нартай уулзаж,
салбарын бодлогын талаар мэдээлэл
авч, хамтын ажиллагааны асуудлаар
санал солилцов.

БҮЛЭГ-2

Европын
Холбоо
Монгол
Улсад
Төлөөлөгчийн газраа нээсэн нь
харилцаанд гарсан томоохон дэвшил
болсноос гадна цаашид талууд улс
төрийн яриа хэлэлцээгээ тогтмолжуулж,
түншлэлийн харилцаагаа бэхжүүлж,
эдийн засгийн хамтын ажиллагаагаа
эрчимжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой
болсон.
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МОНГОЛ УЛС БА ЕВРОПЫН ОРНУУД
МОНГОЛ УЛС-ГЕРМАН
Монгол Улс, ХБНГУ нь хоёр талын
харилцаагаа иж бүрэн түншлэлийн
зарчмаар хөгжүүлэхээр 2008 онд
тохиролцсон бөгөөд эдүгээ хоёр
орны харилцаа энэ зарчмын дагуу
өргөжин хөгжиж байна. 2017 оны
хувьд хоёр орны парламент хоорондын
хамтын ажиллагаа идэвхитэй өрнөв.
Энэ хүрээнд УИХ дахь Монгол,
Германы
парламентын
бүлгийн
дарга
Д.Тэрбишдагва
тэргүүтэй
УИХ-ын төлөөлөгчид 3 дугаар сард,
ХБНГУ-ын Холбооны Эдийн засгийн
хамтын ажиллагаа, хөгжлийн яамны
Парламентын ТНБД И.Фухтел 3 дугаар
сард Монгол Улсад тус тус айлчилж,
хамтын ажиллагааны асуудлаар санал
солилцов.

Хоёр орны ГХЯ-дын
зөвлөлдөх
уулзалтыг

ИМПОРТ
САЯ АМ.ДОЛЛАР

128.3

САЯ АМ.ДОЛЛАР БОЛСОН

улс төрийн
Улаанбаатар

хотноо 6 дугаар сард зохион байгуулж,
талууд хоёр орны эдийн засгийн
харилцаа,
хамтын
ажиллагааг
эрчимжүүлэх, консулын асуудлаар
харилцан зөвшилцөх механизм шинээр
байгуулах боломжийн талаар санал
солилцов.

Берлин хотын дарга М.Мюллер 7
дугаар сард Монгол Улсад ажлын
айлчлал хийж, хоёр орны нийслэл
хотуудын түншлэл, хамтын ажиллагааг
гүнзгийрүүлэх, гэр хорооллын дахин
төлөвлөлт, байгаль орчны салбарт
төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зэргээр
хамтарч ажиллахаар тохиров. Мөн
энэ үеэр Хумболдтын Их сургуулийн
дэргэдэх
Монгол
судлалын
үйл
ажиллагааг цаашид үргэлжлүүлэн
ажиллуулахаар талууд тохиролцсон.

Монгол Улс, ХБНГУ-ын
худалдааны эргэлт 2017 онд

139.9
сая ам.доллар

11.6

САЯ АМ.ДОЛЛАР

ЭКСПОРТ
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МОНГОЛ УЛС-ФРАНЦ

Гадаад
харилцааны
дэд
сайд
Б.Батцэцэг 5 дугаар сард Франц Улсад
ажлын айлчлал хийж, Францын Европ

ИМПОРТ
САЯ АМ.ДОЛЛАР

32.4

САЯ АМ.ДОЛЛАР БОЛСОН

Монгол, Францын хөдөө аж ахуйн
салбарын хамтын ажиллагаа идэвхтэй
өрнөсөн он байлаа. ХХААХҮ-ийн сайд
П.Сэргэлэн тэргүүтэй төлөөлөгчид
10 дугаар сард Франц Улсад ажлын
айлчлал хийсэн бөгөөд уг айлчлалын
үеэр хоёр орны ХААЯ-дын хамтарсан
ажлын хэсгийн гуравдугаар уулзалтыг
зохион байгуулав. Манай төлөөлөгчид
“Мал аж ахуйн олон улсын чуулга
үзэсгэлэн”-д оролцож биотехнологинөхөн үржихүй, селекцийн чиглэлээр
үйл ажиллагаа эрхэлж буй францын
байгууллагуудтай
холбоо
тогтоож,
хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эдийн
бэлтгэн нийлүүлэлтийн туршлагаас
судлав. Мөн дэлхийн мал амьтны эрүүл
мэндийн байгууллагын удирдлагатай
уулзаж, хамтын ажиллагааны талаар
санал солилцов.
Монгол Улсын “Мон-Атом” төрийн өмчит
ХХК нь Монгол Улсад үйл ажиллагаа
явуулж буй Францын “Арева” групп, Японы
“Мицубиши” компанийн оролцоо бүхий
“Арева Майнс” хамтарсан компанийн хувь
эзэмшигч болж, хамтарсан компанийн үйл
ажиллагааг эхлүүлэв.

МОНГОЛ-ФРАНЦЫН ХУДАЛДААНЫ ЭРГЭЛТ 2017 ОНД

38.1

сая ам.доллар

5.7

САЯ АМ.ДОЛЛАР

ЭКСПОРТ

БҮЛЭГ-2

УИХ-ын гишүүн, УИХ дахь Монгол,
Францын Парламентын бүлгийн дарга
Л.Болд тэргүүтэй УИХ-ын төлөөлөгчид
4 дүгээр сард БНФУ-д айлчилж,
хамтын ажиллагааны асуудлаар санал
солилцов. Энэ үеэр манай төлөөлөгчид
“Aréva”, “Thalés”, “Soféma”, “Oberthur
Technologies”, “Medef International”,
“Losberger”, “РОМА” зэрэг Францын
томоохон аж ахуйн нэгжийн төлөөлөлтэй
уулзаж, хоёр орны эдийн засгийн
хамтын ажиллагааны чиглэлээр санал
солилцсон. Айлчлалын үеэр Сенат
дахь Франц, Монголын Найрамдлын
бүлгийн дарга Ф.Пиле, Монгол судлаач
эрдэмтэн М.Эвен нарт Алтангадас одон
гардуулав.

болон гадаад хэргийн яамны ерөнхий
нарын бичгийн дарга Кристиан
Массэтэй уулзав. Уулзалтаар хоёр
орны улс төр, эдийн засаг, хөдөө аж
ахуй, боловсрол, соёлын салбарын
хамтын ажиллагааны асуудлаар санал
солилцов. Энэ үеэр Франц Улс дахь
Монгол Улсын Соёлын элч Эрик Массег
албан ёсоор томилсноос гадна Франц
дахь монгол судлаачидтай уулзаж
санал солилцов.
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МОНГОЛ УЛС-ИХ БРИТАНИ, УМАРД ИРЛАНДЫН НЭГДСЭН ХААНТ УЛС

Британийн
парламентын
гишүүн
Лимпнигийн Лорд Хэйвард тэргүүтэй
төлөөлөгчид 11 дүгээр сард Монгол
Улсад айлчилж, айлчлалынхаа үеэр
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, УИХын дарга нарт бараалхаж, УИХ дахь
Монгол,
Британийн
парламентын
бүлгийн гишүүд, Гадаад харилцааны
сайд, Эрчим хүчний сайд, Батлан
хамгаалахын сайд нартай уулзаж, хоёр
талын харилцаа болон бүс нутгийн
асуудлаар санал солилцов.

ГХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн
дарга Д.Даваасүрэн 4 дүгээр сард
ИБУИНХУ-д ажлын айлчлал хийв. Уг
айлчлалын хүрээнд Монгол, Британийн
хамтарсан “Лондон бизнес форум”,
“Монгол орны хөгжилд” 13 дугаар
чуулган тус тус зохион байгуулснаас
гадна “Монголын соёлын үдэш” арга
хэмжээ зохион байгуулав. Түүнчлэн
Британийн Гадаад худалдааны орлогч
сайд Марк Гарньер, Гадаад хэрэг,
хамтын нөхөрлөлийн яамны Байнгын
орлогч нарийн бичгийн дарга Саймон
Макдоналд нар тус тус Монгол Улсад
айлчилж, хоёр талын харилцааны өргөн
хүрээтэй асуудлуудаар санал солилцов.
Мөн Монгол, Британийн ээлжит дугуй
ширээний
уулзалтыг
Улаанбаатар
хотноо зохион байгуулав. Энэхүү
дугуй ширээний уулзалт нь Монгол,
Британийн Засгийн газар хоорондын
яриа хэлэлцээний гол механизм бөгөөд
1987 оноос хойш хоёр тал Улаанбаатар,
Лондон хотуудад ээлжлэн зохион
байгуулж, хоёр талын улс төр, эдийн
засаг, худалдаа, соёл, боловсрол,
шинжлэх ухаан, бүс нутгийн болон олон
улсын тулгамдсан асуудлуудаар санал
солилцож ирсэн уламжлалтай.

МОНГОЛ-ИХ БРИТАНИ, УМАРД ИРЛАНДЫН НЭГДСЭН ХААНТ УЛСЫН ХУДАЛДААНЫ ЭРГЭЛТ 2017 ОНД
ИМПОРТ
САЯ АМ.ДОЛЛАР

29.4

САЯ АМ.ДОЛЛАР БОЛСОН

689.9

сая ам.доллар

660.5

САЯ АМ.ДОЛЛАР

ЭКСПОРТ
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МОНГОЛ УЛС-ТУРК

Монгол, Туркийн Гадаад харилцааны
яамд хоорондын улс төрийн зөвлөлдөх
уулзалтыг 12 дугаар сард Анкара хотноо
зохион байгуулав. Зөвлөлдөх уулзалтыг
монголын талаас Гадаад харилцааны
яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга
Д.Даваасүрэн, туркийн талаас Гадаад
хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн
дарга Үмит Ялчин нар тэргүүлэн
оролцов. Уулзалтаар Монгол, Туркийн

ИМПОРТ
САЯ АМ.ДОЛЛАР

29.0

Туркийн Гадаад хэргийн дэд сайд
Ахмет Йылдыз 5 дугаар сард, Гааль,
худалдааны дэд сайд Фатих Чифчи
8 дугаар сард тус тус
Монгол
Улсад айлчилж, хоёр улсын Гадаад
харилцааны яам, Сангийн яам,
Гаалийн
байгууллага
хоорондын
харилцааг бэхжүүлэх, цаашдын хамтын
ажилллагааны суурийг тавихад чухал
ач холбогдолтой болов.

Хоёр улсын худалдааны
нийт эргэлт 2017 онд

31.8

сая ам.доллар

2.8

САЯ АМ.ДОЛЛАР

ЭКСПОРТ

БҮЛЭГ-2

харилцааны өнөөгийн байдал, цаашид
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, худалдаа,
эдийн засгийн харилцааг идэвхжүүлэх
арга замын талаар санал солилцож
хоёр талын Засгийн газар хоорондын
Эдийн засаг, худалдааны хамтарсан
хорооны 8 дугаар хуралдааныг 2018
онд зохион байгуулахаар тохиров.
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МОНГОЛ УЛС-ЧЕХ

Монгол Улсын Гадаад харилцааны
яам, БНЧУ-ын Гадаад хэргийн яам
хоорондын улс төрийн зөвлөлдөх
уулзалтыг 9 дүгээр сард Улаанбаатар
хотноо зохион байгуулав. Зөвлөлдөх
уулзалтыг монголын талаас Гадаад
харилцааны
яамны
Бодлого,
төлөвлөлтийн
газрын
захирал
Ш.Одонбаатар, Чехийн талаас Гадаад
хэргийн дэд сайдын орлогч Иван
Янчарек нар тэргүүлэв. Уулзалтаар хоёр
орны улс төр, худалдаа, эдийн засаг,
хөдөө аж ахуй, боловсролын салбарын
хамтын
ажиллагааг
өргөжүүлэн
хөгжүүлэх, хамтын ажиллагааны ойрын
зорилтууд,
хамтын
ажиллагааны
боломжит салбарын талаар болон
олон улс, бүс нутгийн байдал, хоёр
улсын
гадаад
бодлогын
талаар
мэдээлэл солилцож, цаашид хоёр
талын харилцааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх
чиглэлээр хүчин чармайлт тавьж
ажиллахаар тохиров.Түүнчлэн Монгол,
Чехийн анхдугаар Консулын зөвлөлдөх

уулзалт Улаанбаатар хотноо 5 дугаар
сард зохион байгуулав. Консулын
зөвлөлдөх уулзалтад монголын талын
төлөөлөгчдийг ГХЯ-ны Төрийн нарийн
бичгийн дарга Д.Даваасүрэн, чехийн
талын төлөөлөгчдийг ГХЯ-ны Эрх зүй,
консулын асуудал хариуцсан дэд сайд
Мартин Смолек нар тус тус тэргүүлж,
хоёр талын консулын харилцааг
хөгжүүлэх, иргэд зорчих нөхцөлийг
хөнгөвчлөх, хөдөлмөрийн гэрээгээр
ажиллагсдын нийгмийн даатгал болон
визийн асуудлаар санал солилцов.

Монгол Улсын Их хурлын гишүүн,
Өргөдлийн байнгын хорооны дарга
Д.Сарангэрэлийн урилгаар БНЧУ-ын
Төлөөлөгчдийн танхимын Өргөдлийн
байнгын хорооны дарга, Чех-Монголын
Парламентын бүлгийн дарга Зузка
Бейбарова Руйброва тэргүүтэй БНЧУын Төлөөлөгчдийн танхимын гишүүд 4
дүгээр сард Монгол Улсад айлчлав.
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МОНГОЛ УЛС-УНГАР

Чингэснээр Унгарын Засгийн газрын
тэтгэлгээр 2017-2018 оны хичээлийн
жилүүдэд 200 монгол оюутныг Унгарын
их сургуулиудад бакалавр, магистр,
докторын зэрэгт сургахаар тохиролцов.

Монгол Улсын Боловсрол, соёл,
шинжлэх
ухаан,
спортын
сайд
Ж.Батсуурь, Унгар Улсаас Монгол
Улсад суугаа Элчин сайд Акош Мадари
нар Монгол Улсын БСШУСЯ, Унгар
Улсын Хүний хүчин зүйлийн яам
хооронд байгуулсан 2015-2017 онд
хамтран ажиллах хөтөлбөрийн Нэмэлт
протоколд гарын үсэг зурав.
Монгол Улсын БСШУСЯ, Унгар Улсын
Хүний хүчин зүйлийн яам хооронд 20152017 онд хамтран ажиллах хөтөлбөрийн
Нэмэлт протоколд талууд 2 дугаар сард
Улаанбаатар хотноо гарын үсэг зурав.

ИМПОРТ
САЯ АМ.ДОЛЛАР

12.2

МОНГОЛ-УНГАРЫН ХУДАЛДААНЫ ЭРГЭЛТ 2017 ОНЫ БАЙДЛААР

12.3

сая ам.долларын
худалдаа
хийгдсэнээс

129

МЯНГАН АМ.ДОЛЛАР

ЭКСПОРТ

БҮЛЭГ-2

Монгол
Улсын
Ерөнхий
сайд
Ж.Эрдэнэбат, Унгар Улсын Ерөнхий
сайд Виктор Орбан нар БНХАУ-ын
Засгийн газрын 5 дугаар сард Бээжин
хотноо зохион байгуулсан “Бүс ба Зам”
олон улсын чуулга уулзалтын үеэр,
Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар,
Унгар Улсын Гадаад хэрэг, худалдааны
сайд Петер Сияяарто нар ЕАБХАБ-ын
Сайд нарын 24 дүгээр уулзалтын үеэр
тус тус уулзаж, Биокомбинат ТӨҮГыг өргөтгөх, хоёр улсын боловсролын
салбарын
хамтын
ажиллагааны
хөтөлбөрийг шинэчлэх, усны салбарт
хамтран ажиллах боломжийн талаар
тус тус санал солилцов.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга
Будапешт хотноо 8 дугаар сард зохион
байгуулсан Жүдо бөхийн дэлхийн
аварга
шалгаруулах
тэмцээний
нээлтэд оролцсон бөгөөд энэ үеэр
Унгар Улсын Ерөнхий сайд Виктор
Орбан Монгол Улсын Ерөнхийлөгч
Х.Баттулгад бараалхаж, хоёр талын
харилцаа,
хамтын
ажиллагааны
өнөөгийн байдлын талаар дэлгэрэнгүй
санал солилцов. Уулзалтаар эдийн
засгийн хамтын ажиллагааг цаашид
эрчимжүүлэх, мөн Санхүүгийн хамтын
ажиллагааны тухай Монгол Улсын
Засгийн газар, Унгар Улсын Засгийн
газар хоорондын хэлэлцээрийн дагуу
Унгар улсын Засгийн газрын 25 сая
ам.долларын хөнгөлөлттэй зээлээр
Биокомбинат
ТӨҮГ-ыг
өргөтгөх
төслийг хамтран хэрэгжүүлэх асуудлыг
шуурхайлахаар тохиролцов.
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МОНГОЛ УЛС-ПОЛЬШ
Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд
Найрамдах Польш Улсын Засгийн газар
хоорондын нөхцөлт зээлийн ерөнхий
хэлэлцээрт Монгол Улсын Сангийн сайд
Б.Чойжилсүрэн, Польш Улсаас Монгол Улсад
суугаа Элчин сайд М.Лабэнда нар 5 дугаар
сард Улаанбаатар хотноо гарын үсэг зурав.
Бээжин хотноо 5 дугаар сард зохион
байгуулагдсан “Бүс ба Зам” олон улсын
чуулга уулзалтын үеэр Монгол Улсын
Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат БНПУ-ын
Ерөнхий сайд Беата Шидлотой уулзаж,
хоёр талын хамтын ажиллагааны
асуудлаар санал солилцов. Түүнчлэн
УИХ-ын гишүүн, Монгол-Польшийн
парламентын бүлгийн дарга Д.ДамбаОчир
тэргүүтэй
төлөөлөгчид
3
дугаар сард БНПУ-д айлчилж хоёр
орны парламент хоорондын хамтын
ажиллагааны талаар санал солилцохын
сацуу Польшийн Гадаадын хөрөнгө
оруулалтын
агентлагтай
хамтран
зохион байгуулсан хоёр талын бизнес
форумд оролцов.
Польш Улсын Засгийн газар 50 сая
еврогийн экспортын зээлийг Эдийн
засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн
байгууллагын “нөхцөлт тусламж” буюу
экспортын зээлийн журмаар манай
улсад олгохоор шийдвэрлэсний дагуу

ИМПОРТ

Тус хөнгөлөлттэй зээлээр Монгол Улсын
хөдөө аж ахуй, дэд бүтэц, байгаль
орчныг хамгаалах салбарын төслүүдийг
санхүүжүүлэхээр талууд тохирсон болно.

Хоёр
орны
соёлын
харилцааны
хүрээнд “Монгол орон-гэрэл зургийн
дуранд” үзэсгэлэнг БНПУ-ын Сейм
(парламент)-ийн төв ордонд зохион
байгуулав. Үзэсгэлэнгийн нээлтэд
Элчин сайд Н.Батаа, Польш Улсаас
Монгол Улсад суугаа Элчин сайд
Михал Лабэнда, Монгол-Польшийн
парламентын бүлгийн дарга Марэк
Жонса нар оролцов.

МОНГОЛ УЛС-ПОЛЬШИЙН ХУДАЛДААНЫ ЭРГЭЛТ 2017 ОНЫ БАЙДЛААР

САЯ АМ.ДОЛЛАР

48.3

САЯ АМ.ДОЛЛАРЫН ИМПОРТ ХИЙСЭН

48.5

сая ам.доллар

212.1

МЯНГАН АМ.ДОЛЛАР

ЭКСПОРТ
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МОНГОЛ УЛС-ИТАЛИ

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

Монгол Улсын Далайн захиргаа, Италийн
Баруун Лигуриягийн Тэнгисийн боомтын
захиргааны хооронд далайн тээвэр,
боомт ашиглалт болон ложистикийн
салбарт
хамтран
ажиллах
тухай
харилцан ойлголцлын санамж бичигт
Элчин сайд Ц.Жамбалдорж, италийн
талаас Баруун Лигуриягийн тэнгисийн
боомтын захиргааны Ерөнхийлөгч Паоло
Эмилио Синиорини нар 12 дугаар сард
гарын үсэг зурав. Энэхүү санамж бичиг
байгуулснаар Монгол Улсаас Европын
Холбооны орнуудад экспортлох бараа
бүтээгдэхүүнийг шуурхай тээвэрлэх,
Монголын далбаатай хөлөг онгоц
тус боомт руу хөнгөлөлттэй тарифаар
тээвэрлэлт хийх зэрэг боломж нээгдэв.
2017 оны 6 дугаар сараас Улаанбаатар дахь
Итали Улсын ЭСЯ-наас манай иргэдэд виз
олгож эхэлсэн нь иргэд Итали Улсад зорчих
нөхцөлийг сайжруулахад таатай арга
хэмжээ болов.

МОНГОЛ УЛС-ИТАЛИЙН ХУДАЛДААНЫ ЭРГЭЛТ 2017 ОНЫ БАЙДЛААР
ИМПОРТ
САЯ АМ.ДОЛЛАР

45.8

89.1

сая ам.доллар

ЭКСПОРТ

43.3

САЯ АМ.ДОЛЛАР

БҮЛЭГ-2

Эдийн
засаг,
техникийн
хамтын
ажиллагааны Монгол, Италийн Засгийн
газар хоорондын холимог комиссын
хоёрдугаар хуралдааныг 4 дүгээр сард
Улаанбаатар хотноо зохион байгуулав.
Хуралдааныг монголын талаас Хүнс,
хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн
сайд П.Сэргэлэн, италийн талаас
Эдийн засгийн хөгжлийн дэд сайд
Иван Скалфаротто нар тэргүүлэв.
Хуралдаанаар хоёр улс хөдөө аж ахуй,
хөнгөн үйлдвэр, хүнсний үйлдвэрлэл,
барилга, хот байгуулалт, соёл, аялал
жуулчлал зэрэг салбарт харилцан
ашигтай хамтран ажиллах, Монголын
түүхий эдийг Италийн дэвшилтэт
технологиор
боловсруулан
нэмүү
өртөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэж, гуравдагч зах зээлд гаргахад
хамтарч ажиллахаар тохиров. Мөн энэ
үеэр хоёр талын хөрөнгө оруулагч, бизнес
эрхлэгчдийн шууд хамтын ажиллагааг
бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх үүднээс
Монгол, Италийн бизнес форум зохион
байгуулав.

газар, Бүгд Найрамдах Итали Улсын
Засгийн газар хоорондын хөтөлбөр”-т
Элчин сайд Ц.Жамбалдорж, Италийн
Гадаад хэрэг, олон улсын хамтын
ажиллагааны яамны Италийн соёл, хэл
сурталчлах асуудал эрхэлсэн захирал
Роберто Веллано нар 12 дугаар сард
Ром хотноо гарын үсэг зурав. Энэхүү
хөтөлбөрийг байгуулснаар хоёр орны
хооронд эрдэмтэн, судлаач, багш, оюутан
солилцох, оюутны тэтгэлэг олгох, соёлын
арга хэмжээг хоёр улсад харилцан зохион
байгуулах зэргээр хамтран ажиллах эрх
зүйн таатай орчин бүрдэв.
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МОНГОЛ УЛС-АВСТРИ

Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар
Вена хотноо 12 дугаар сард ЕАБХАБын Сайд нарын зөвлөлийн 24 дүгээр
уулзалтад оролцох үеэрээ
Австри
Улсын Гадаад хэргийн яамны Төрийн
нарийн бичгийн дарга М.Линхарттай
уулзаж, хоёр талын харилцаа, хамтын
ажиллагааны
асуудлаар
санал
солилцов.

Монгол,
Австрийн
Засгийн
газар
хооронд 2016 онд байгуулсан Санхүүгийн
хамтын ажиллагааны хоёр дахь шатны
хэлэлцээрийн хүрээнд “Төрийн тусгай албан
хаагчдын эмнэлгийн шинэчлэл”, “Тайшир
Алтайн усан хангамж”-ийн зэрэг төслийг
тус тус эхлүүлэв.

Австрийн Франц Шубертын нэрэмжит мэргэжлийн консерваторын сургалтын хөтөлбөрт
морин хуур хөгжмийг оруулсан явдал Монголын үндэсний соёл, урлагийг олон улсад сурталчлан
таниулахад чухал ач холбогдолтой болов.

САЯ АМ.ДОЛЛАР

10.1
ИМПОРТ

Монгол-Aвстрийн
худалдааны эргэлт
2017 онд

11.4

сая ам.доллар

ЭКСПОРТ

1.3
САЯ АМ.ДОЛЛАР
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МОНГОЛ УЛС-БЕЛЬГИ

БҮЛЭГ-2

Гадаад харилцааны сайд Ц.МөнхОргил 5 дугаар сард Европын Холбоонд
айлчлах үеэрээ Бельгийн шадар сайд
бөгөөд Гадаад хэрэг, Европын асуудал
эрхэлсэн сайд Дидье Рейндэртэй
уулзаж, хоёр талын харилцааны
асуудлуудаар санал солилцож улс
төрийн
харилцааг
идэвхжүүлэх,
харилцан айлчлалын давтамжийг
нэмэгдүүлэхээр
тохиролцов.
Мөн
Бельги улсад “Монголын Соёлын төв”
байгуулах, Бельгийн ГХЯ-ны дэргэдэх
Эгмонт хүрээлэнд Монгол Улсын
дипломатуудыг сургах асуудлаар санал
тавьж тэдгээрийг ажил хэрэг болгох

САЯ АМ.ДОЛЛАР

1.3

ИМПОРТ

чиглэлээр ажиллаж байна.
Монгол Улсын Засгийн газар, Бельгийн
Вант Улсын Засгийн газар хооронд 2014
онд байгуулсан Хөнгөлөлттэй зээлийн
хэлэлцээрийн
хүрээнд
“Монгол
Улсын Баруун бүсийн оношлогоо,
эмчилгээний төвийг бэхжүүлэх төсөл”ийг хэрэгжүүлж байна. Төслийн нийт
санхүүжилт 6,462,745 сая евро бөгөөд
зээлийн хэлэлцээрийн дагуу 59,45%
буюу 3,842,100 еврог Бельгийн Засгийн
газар хөнгөлөлттэй зээлээр олгож,
41,55% буюу 2,620,645 еврог монголын
тал хариуцах болсон. Төсөл 2019 онд
хэрэгжиж дуусна.

Монгол, Бельгийн
худалдааны эргэлт
2017 оны байдлаар

8.9

сая ам.доллар байв.
Үүнээс

ЭКСПОРТ

7.6

САЯ АМ.ДОЛЛАР
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МОНГОЛ УЛС-НИДЕРЛАНД

Монгол-Нидерландын ГХЯ-д хороодын
зөвлөлдөх уулзалтыг 11 дүгээр сард
Гаага хотноо зохион байгуулав.
Зөвлөлдөх уулзалтад манай талаас
Гадаад харилцааны яамны Төрийн
нарийн бичгийн дарга Д.Даваасүрэн
тэргүүлэн
оролцож
хоёр
улсын
эдийн засгийн хамтын ажиллагааг
эрчимжүүлэх,
худалдаа,
хөрөнгө
оруулалтыг нэмэгдүүлэх, хөдөө аж
ахуй, усны менежмент, уур амьсгалын
өөрчлөлт, аялал жуулчлалын салбарт

САЯ АМ.ДОЛЛАР

17.1
ИМПОРТ

хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, 2030
он хүртэлх Тогтвортой хөгжлийн
зорилтуудын хүрээнд хамтран ажиллах,
Европын
Холбоотой
байгуулсан
Түншлэл,
хамтын
ажиллагааны
хэлэлцээрийн хүрээнд талууд хамтран
тодорхой төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
зэрэг асуудлаар санал солилцов.

Монгол, нидерландын
худалдааны эргэлт
2017 оны байдлаар

18.0

сая ам.доллар байв.
Үүнээс

ЭКСПОРТ

873.3

МЯНГАН АМ.ДОЛЛАР
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МОНГОЛ УЛС-ЛЮКСЕМБУРГ

МЯНГАН АМ.ДОЛЛАР

91.0

ИМПОРТ

Мөн хоёр орны Засгийн газар хооронд
Агаарын харилцааны салбарт хамтран
ажиллах тухай хэлэлцээрт талууд 6
дугаар сарын 1-ний өдөр ХБНГУ-ын Лайпциг
хотноо гарын үсэг зурав.
оны 6 дугаар сард гарын үсэг зурав.

Монгол, Люксембургийн
2017 оны байдлаар

95

мянган ам.долларын
худалдаа
хийгдсэнээс

ЭКСПОРТ

4.8

МЯНГАН АМ.ДОЛЛАР

МОНГОЛ УЛС-СКАНДИНАВЫН ОРНУУД
Монгол, Шведийн харилцаа, хамтын
ажиллагаа зохих түвшинд хэвийн
явагдаж ирэв. Бангладешийн Дака
хотноо 4 дүгээр сарын 3-ны өдөр зохион
байгуулагдсан ОУПХ-ны Ассамблейн
136 дугаар чуулганы үеэр УИХ-ын дарга
М.Энхболд Шведийн Парламентын
дарга Урбан Алинтэй уулзаж, хоёр
орны харилцаа, хамтын ажиллагааны
асуудлаар санал солилцов.
Эдийн
засаг,
шинжлэх
ухаан,
техникийн
хамтын
ажиллагааны
Монгол, Финландын Засгийн газар
хоорондын
хамтарсан
комиссын
ээлжит хуралдааныг 2018 оны эхээр
Хельсинки хотноо зохион байгуулахаар
урьдчилсан байдлаар товыг тохироод
байна.

Эстони Улсад ЗГХЭГ-ын дэд дарга
тэргүүтэй ЗГХЭГ, Сангийн яамны
төлөөлөгчдийн ажлын айлчлалыг 6
дугаар сард зохион байгуулав. Энэ
хүрээнд Эстонийн Төв банк, Сангийн
яаманд уулзалтууд хийгдсэн болно.

БҮЛЭГ-2

Монгол Улсын Засгийн газар Люксем
бургийн Засгийн газрын 3 сая еврогийн
буцалтгүй тусламжаар “Зүрх судасны
үндэсний төв, зүрх судасны тусламж
үйлчилгээг уялдуулан сайжруулах”
төслийг хэрэгжүүлэхээр тохиролцож,
талууд хоёр улсын Засгийн газар
хоорондын холбогдох протоколд 2017
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Хоёр орны Худалдаа, эдийн засаг,
шинжлэх ухаан, техникийн хамтын
ажиллагааны Засгийн газар хоорондын
комиссын 4 дүгээр хуралдааныг 9 дүгээр
сард Минск хотноо зохион байгуулав.
Монголын талын төлөөлөгчдийг Хүнс,
хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн
сайдын үүрэг гүйцэтгэгч, ЗГХК-ын
монголын хэсгийн дарга П.Сэргэлэн,
беларусийн талыг Бүгд Найрамдах
Беларусь Улсын Аж үйлдвэрийн
сайд, ЗГХК-ын Беларусийн хэсгийн
дарга В.М.Вовк нар тус тус тэргүүлж
оролцов. Хуралдаанаар ЗГХК-ын өмнөх
хуралдааны
мөрөөр
хэрэгжүүлсэн
ажлуудыг дүгнэж, худалдаа, аж үйлдвэр,
хүнс, хөдөө аж ахуй, зам тээвэр, уул
уурхай, барилга, хот байгуулалт, банк,
санхүү, эрүүл мэнд, байгаль орчин
болон онцгой байдлын салбарын
хамтын
ажиллагааг
өргөжүүлэн
хөгжүүлэх, худалдаа, эдийн засгийн
хамтын
ажиллагааг
хөгжүүлэхэд

тулгарч буй санхүүгийн бэрхшээлийг
даван туулах арга замын талаар
санал солилцов. Түүнчлэн хоёр улсын
Засгийн газрын хооронд Хөнгөлөлттэй
зээлийн хэлэлцээр байгуулах замаар
хөдөө аж ахуй, зам засвар, нийтийн
тээвэр, онцгой байдал зэрэг салбарт
беларусийн машин техник, тоног
төхөөрөмж нийлүүлэх боломжийг талууд
судлаж үзэхээр тохиров. Мөн манай
төлөөлөгчдийн тэргүүн Беларусь Улсын
Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд Л.К.Заяц,
Гадаад хэргийн дэд сайд А.В.Дапкюнас
нартай тусгайлан уулзаж хоёр орны
харилцаа,
хамтын
ажиллагааны
өнөөгийн байдал, хэтийн төлвийн
талаар санал солилцож, Минскийн
тракторын үйлдвэр, МАЗ, БелАз, хөнгөн
үйлдвэрийн “Беллегпром” концерн,
сүү, сүүн бүтээгдэхүүний “Здравушка”
зэрэг Беларусийн үйлдвэр, аж ахуйн
газруудтай танилцав.
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МОНГОЛ УЛС-СЛОВАК

Мөн Словак Улсад тэтгэлгээр суралцах
оюутны тоог өнөөгийн 10 байснаас 30
хүртэл нэмэгдүүлэхээ айлын тал мэдэгдэв.
Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар
Словак Улсын Эдийн засгийн сайд

П.Жига нар Эдийн засгийн хамтын
ажиллагааны тухай Монгол Улсын
Гадаад харилцааны яам, Словак
Улсын Эдийн засгийн яам хоорондын
хэлэлцээрт 2017 оны 11 дүгээр сарын
29-ний өдөр гарын үсэг зурав.
Энэхүү хэлэлцээр нь хоёр орны эдийн засгийн
харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх
үндэс суурь болох ач холбогдолтой бөгөөд
тус хэлэлцээрийн хүрээнд талууд Эдийн
засгийн хамтарсан хороо байгуулахаар
шийдвэрлэв.
Мөн талууд Монгол, Словакийн бизнес
форум зохион байгуулсан бөгөөд уг
форумд Монголын 50 орчим аж ахуйн
нэгж, словакийн талаас хөдөө аж ахуй,
мэдээллийн технологи, хөнгөн үйлдвэр,
тээвэр, зөвлөх үйлчилгээний нийт 24
компанийн төлөөлөгчид оролцов.

БҮЛЭГ-2

Бүгд
Найрамдах
Словак
Улсын
Хөрөнгө оруулалт, мэдээлэл хариуцсан
Шадар сайд П.Пеллегрини, Эдийн
засгийн сайд П.Жига, Сангийн сайд
П.Кажимир тэргүүтэй төлөөлөгчид
2017 оны 11 дүгээр сард Монгол Улсад
ажлын айлчлал хийв. Айлчлалын үеэр
шадар сайд П.Пеллегрини Монгол
Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхэд
бараалхаж, Монгол Улсын Шадар
сайд Ө.Энхтүвшинтэй хэлэлцээ хийв.
Уулзалт, хэлэлцээний үеэр талууд хүнс,
хөдөө аж ахуй, мэдээллийн технологи,
боловсрол, геологи, уул уурхай зэрэг
харилцан сонирхсон салбарын хамтын
ажиллагааг идэвхжүүлэх боломжийн
талаар санал солилцов.
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Монгол Улсын ГХЯ, Гүрж Улсын ГХЯ
хоорондын
улс
төрийн
анхдугаар
зөвлөлдөх уулзалтыг 11 дүгээр сарын 27ны өдөр Тбилиси хотноо зохион байгуулав.
Зөвлөлдөх уулзалтад Гадаад харилцааны
яамны Хөрш орнуудын газрын захирал
Т.Жанабазар тэргүүнтэй төлөөлөгчид
оролцов. Зөвлөлдөх уулзалтаар улс төр,
худалдаа, эдийн засгийн харилцааг

сэргээн идэвхжүүлэх, дээд, өндөр
түвшний айлчлалыг харилцан зохион
байгуулах, Гадаад яамд хоорондын
хамтын ажиллагааны тухай санамж
бичиг байгуулах, аялал жуулчлалын
салбарын
хамтын
ажиллагааны
эхлэлийг тавих, худалдаа аж үйлдвэрийн
танхим хоорондын хамтын ажиллагааг
идэвхжүүлэхээр тус тус тохиров.
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МОНГОЛ БА АМЕРИК, ОЙРХИ ДОРНОД,
АФРИКИЙН ОРНУУД
БҮЛЭГ-2

МОНГОЛ УЛС-АНУ
байгууллагуудын хамтын ажиллагаа
идэвхтэй өрнөв. Тухайлбал, АНУ-ын 115
дугаар Конгресст Америк, Монголын
бүлэг 2017 оны 9 дүгээр сарын 28-ны
өдөр байгуулагдав. УИХ-ын гишүүн, УИХ
дахь Монгол-Америкийн парламентын
бүлгийн дарга Г.Занданшатар 2017
оны 3 дугаар сард АНУ-д ажиллаж,
ОУВС, Ардчиллын төлөөх сан зэрэг
байгууллагын төлөөлөгчидтэй уулзав.
Мөн УИХ-ын гишүүн Б.Саранчимэг
тэргүүтэй
манай
парламентын
төлөөлөгчид АНУ-д парламентчдын
туршлага
солилцох
хөтөлбөрт
хамрагдав.

Гадаад харилцааны сайд Ц.Мөнх-Оргил АНУ-ын
Төрийн нарийн бичгийн дарга Р.Тиллерсонтой 2017
оны 6 дугаар сарын 13-ны өдөр уулзав.

Монгол Улс, АНУ-тай гуравдагч
хөршийн
бодлогын
хүрээнд
иж
бүрэн түншлэлийн харилцаа, хамтын
ажиллагааг
өргөжүүлэн
хөгжүүлж
байна. 2017 онд Гадаад харилцааны
сайд Ц.Мөнх-Оргил АНУ-д албан ёсны
айлчлал хийж, манай гадаад бодлогын
тэргүүлэх чиглэл, байр суурийн талаар
АНУ-ын шинэ засаг захиргаанд
танилцуулж,
хоёр
орны
хамтын
ажиллагааны цаашдын чиглэлийн
талаар санал солилцов. Айлчлалын
үеэр талууд Монгол, Америкийн IV
бизнес уулзалт зохион байгуулав.
Монгол,

Америкийн

хууль

тогтоох

2017 оны 1 дүгээр сарын 19. Монгол Улсаас АНУ-д
суугаа Элчин сайд Б.Алтангэрэл, АНУ-ын Худалдааны
төлөөлөгч, Элчин сайд М.Фроман нар Олон улсын
худалдаа, хөрөнгө оруулалтын асуудлаар ил тод
байдлыг хангах тухай Монгол Улс, АНУ хоорондын
хэлэлцээрийг хүчин төгөлдөр болгох баримт бичигт
гарын үсэг зурав.

Монгол, Америкийн Олон улсын худалдаа,
хөрөнгө оруулалтын асуудлаар ил тод
байдлыг хангах тухай хэлэлцээр хүчин
төгөлдөр үйлчилж эхлэв.
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Монгол Улс, АНУ-ын Эрчим хүчний
аюулгүй байдлын бодлогын анхдугаар
зөвлөлдөх уулзалт, Монгол Улс, АНУ-ын
БХЯ хоорондын XIV зөвлөлдөх уулзалтыг
тус тус зохион байгуулж, Монгол Улсын
ЭМЯ, АНУ-ын Энх тайвны корпусын
хооронд эрүүл мэндийн боловсролыг
дээшлүүлэх
чиглэлээр
хамтран
ажиллах тухай Санамж бичиг байгуулан
хамтарч ажиллаж байна. Түүнчлэн
манай Засгийн газар Афганистан дахь
“Шийдвэртэй дэмжлэг” ажиллагаанд
2018 оныг дуустал оролцох шийдвэр
гаргасан.

Монгол Улс, АНУ-тай дипломат харилцаа тогтоосны
30 жилийн ойн лого

2016 оны 12 дугаар сарын 23. ГХЯ-ны Төрийн нарийн
бичгийн дарга Д.Даваасүрэн, АНУ-аас Монгол Улсад
суух Элчин сайд хатагтай Ж.Гаалт нар Монгол Улс,
АНУ-ын хооронгд дипломат харилцаа тогтоосны 30
жилийн ойн логог албан ёсоор танилцуулав.

2017 оны 12 дугаар сарын 6.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх Мянганы
сорилтын корпорацийн дэд ерөнхийлөгчийн орлогч
Фатема Зумарыг хүлээн авч уулзав.

Монгол Улсын Засгийн газар АНУ-ын
МСК-тай 350 сая ам.долларын хоёр дахь
Компакт гэрээ байгуулах бэлтгэлийг
хангаж ажиллав.
АНУ-ын Засгийн газрын тусламжаар
“Мал аж ахуйг хөгжүүлэх ба махны
экспортыг
дэмжих”
10,5
сая
ам.долларын төслийг хэрэгжүүлэх
ажлыг 4 дүгээр сард албан ёсоор
эхлүүлэв.

Боловсролын хамтын ажиллагааны
хүрээнд АНУ-ын BAU International
их сургууль Монголд Төлөөлөгчийн
газраа нээж, БСШУСЯ-тай Хамтын
ажиллагааны санамж бичиг байгуулж,
түүний дагуу 50% болон 100 %-ийн
тэтгэлгээр 200 оюутан АНУ-д сургахаар
шийдвэрлэж холбогдох тэтгэлгийг
олгож эхлэв.
Америкийн тал 2,5 сая ам.долларын
төсөвтэй “LEAD Mongolia”, “FLEX”
зэрэг солилцооны шинэ хөтөлбөрүүдийг
эхлүүлснээр уг хөтөлбөрийн дагуу манай
залуус АНУ-д аялах, туршлага судлах зэрэг
арга хэмжээг өргөжүүлэв.
2017 онд тохиосон Монгол Улс, АНУын хооронд дипломат харилцаа
тогтоосны 30 жилийн ойн хүрээнд
эрдэм шинжилгээний бага хурал,
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Улаанбаатар хотноо, Морин хуурын
чуулга Америкийн “Break of Reality”
хамтлагтай хамтарсан тоглолт зэрэг
урлаг соёлын арга хэмжээ хоёр талдаа
зохион байгуулав.

2017 оны 6 дугаар сарын 3. Монгол Улс, Америкийн Нэгдсэн Улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 30
жилийн ойн хүрээнд АНУ-ын Филадельфийн Симфони найрал хөгжмийн чуулгын төлөөлөгчид монголын олон
нийтэд нээлттэй тоглолт хийв.

Монгол, АНУ, Японы 3 дахь удаагийн гурван талт уулзалтыг анх удаа Улаанбаатар хотноо
зохион байгуулж гурван улсын улс төрийн харилцааг бэхжүүлэх, эрчим хүч, хөдөө аж ахуй,
энхийг сахиулах зэрэг чиглэлээр хөгжүүлэхээр талууд тохиролцов.

САЯ АМ.ДОЛЛАР

208.4
ИМПОРТ

Монгол, АНУ-ын
2017 оны байдлаар

217.0
сая ам.доллар

ЭКСПОРТ

8.3

САЯ АМ.ДОЛЛАР

БҮЛЭГ-2

гэрэл зургийн үзэсгэлэн гаргах зэрэг
цуврал арга хэмжээ зохион байгуулж,
ардын урлагийн “Хөсөгтөн” хамтлаг
АНУ-д,
Филадельфийн
Симфони
найрал хөгжмийн чуулгын төлөөлөгчид
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МОНГОЛ УЛС-КАНАД

2017 оны 3 дугаар сарын 9. Монгол Улсын Засгийн
газар, Канад Улсын Засгийн газар хоорондын хамтын
ажиллагааны Дугуй ширээний 7 дугаар уулзалт
Оттава хотноо зохион байгуулагдав. Дугуй ширээний
уулзалтыг монголын талаас Уул уурхай, хүнд
үйлдвэрийн сайд бөгөөд Дугуй ширээний уулзалтын
монголын хэсгийн дарга Ц.Дашдорж, канадын талаас
Канадын Гадаад хэргийн туслах дэд сайд Доналд
Бобиаш нар ахлан явуулав.

Монгол,
Канадын
харилцааны
хувьд хоёр талын харилцааны гол
механизм болох Дугуй ширээний
VII уулзалтыг 3 дугаар сард Оттавад
зохион байгуулж, хоёр орны харилцаа,
хамтын ажиллагааг улс төр, батлан
хамгаалах, сайн засаглал, эдийн засаг,
хөрөнгө оруулалт, уул уурхай төдийгүй
хөдөө аж ахуй, дэд бүтэц, барилга,
байгаль орчин, боловсрол, эрүүл
мэнд, спорт зэрэг салбарт өргөжүүлэн
хөгжүүлэх, НҮБ болон бусад олон
улсын бүс нутгийн байгууллагуудын
хүрээнд хамтын ажиллагаагаа илүү үр
дүнтэй хөгжүүлэх чиглэлээр хамтарч
ажиллахаар тохиролцов.
Монгол, Канадын парламентын бүлгийн
дарга Б.Саранчимэг тэргүүтэй УИХ-ын
гишүүд Канадад айлчилсан. ГХЯ-дын
хамтын ажиллагааны хүрээнд Канадын
Гадаад хэргийн Туслах дэд сайд Доналд
Бобиаш, Хойд Ази, Номхон далайн

бүсийн орнуудын асуудал эрхэлсэн
Ерөнхий захирал Сара Тэйлор нар
Монголд айлчлав. Айлчлалын үеэр
талууд хоёр орны харилцаа, хамтын
ажиллагаа, тэр дундаа хөдөө аж ахуйн
салбарын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх
боломжийн талаар санал солилцов.
2017 оны 8 дугаар сард Монгол Улсад
зохион байгуулсан “Хааны эрэлд”
хээрийн сургалтад канадын зэвсэгт
хүчний офицерүүд оролцов.

2017 оны 3 дугаар сарын 7. Хөрөнгө оруулалтыг
хөхиүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай Монгол
Улс, Канад Улс хоорондын хэлэлцээр хүчин төгөлдөр
үйлчилж эхэлснийг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд
Ц.Дашдорж, Канадын Олон улсын худалдааны сайд
Филипп-Франсуа Шампэйн нар албан ёсоор зарлав.

Монгол-Канадын Хөрөнгө оруулалтыг
хөхиүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах
тухай хэлэлцээр 2017 оны 3 дугаар сараас
хүчин төгөлдөр үйлчилж эхлэсэн нь хоёр
орны эдийн засгийн хамтын ажиллагааг
цаашид хөгжүүлэхэд таатай нөлөө үзүүлэх
хүчин зүйлүүдийн нэг болов.
Хоёр орны эдийн засгийн хамтын
ажиллагааг
хөгжүүлэх
зорилтын
хүрээнд Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн
сайд Ц.Дашдорж тэргүүтэй төлөөлөгчид
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САЯ АМ.ДОЛЛАР

29.9

ИМПОРТ

Канадын
тал
эмэгтэйчүүдийн
манлайлал, оролцоог дэмжих, нийтийн
албаны ил тод байдлыг дэмжих,
байгалийн баялгийн менежментийг
сайжруулах, хүнсний аюулгүй байдлыг
сайжруулах зэрэг чиглэлээр 34 сая
ам.долларын өртөг бүхий 6 төсөл
хэрэгжүүлж байна. Мөн Канад сангийн
орон нутгийн санаачилга 13 төсөл
хэрэгжүүлж байна.
Соёлын
салбарын
хамтын
ажиллагааны
хүрээнд
Монгол
Улсын Өргөмжит консулын газар
Монреал хотноо 3 дугаар сараас үйл
ажиллагаагаа эхлүүлэв. Канад Улс
байгуулагдсаны 150 жилийн ойн
хүрээнд Оттава хотноо “Мөнх хөх
тэнгэрийн Монгол орон” зургийн
үзэсгэлэн гаргаж, “Анчин охин”
баримтат кино Оттава хотын иргэдэд
үзүүлэв.Түүнчлэн ардын урлагийн
“Хөсөгтөн” хамтлаг Оттава, Торонто,
Монреал, Ванкувер хот, Канадын
уугуул иргэн, уран бүтээлч Крис
Дерксены “Cris Derksеn Trio” хамтлаг
Улаанбаатар чуулгатай хамтарсан
тоглолт тус тус хийв.

Монгол, Канадын
2017 оны байдлаар

32.3
сая ам.доллар

ЭКСПОРТ

2.4

САЯ АМ.ДОЛЛАР

БҮЛЭГ-2

Торонто хотноо Уул уурхайн олон улсын
чуулга уулзалт (PDAC)-ад оролцов.
Чуулга уулзалтын үеэр Монголын
тал “Mongolia@PDAC 2017” форум
зохион байгуулж, манай уул уурхайн
салбарын хөрөнгө оруулалт, эрх зүйн
орчин, бодлого, томоохон төслүүдийн
талаар танилцуулав. Энэ үеэр Канадын
Степпе Голд компани Монголд 20
сая ам.долларын хөрөнгө оруулалт
хийхээр шийдвэрлэснээ мэдээлж,
манай УУХҮЯ-тай Хамтын ажиллагааны
санамж бичиг байгуулав. Хоёр орны
Хөдөө аж ахуйн яамдын Хамтарсан
хорооны анхдугаар хуралдааныг 11
дүгээр сарын 27-ны өдөр Оттава
хотноо зохион байгуулж, хөдөө аж ахуй,
хөнгөн үйлдвэрийн салбарын хамтын
ажиллагааны
боломжийн
талаар
санал солилцсон. Мөн Барилга, хот
байгуулалтын яамны Төрийн нарийн
бичгийн дарга С.Магнайсүрэн тэргүүтэй
төлөөлөгчид 2017 оны 9 дүгээр сарын
20-27-нд Канадын Ванкувер, АНУын Лос Анжелес хотуудын цэвэрлэх
байгууламжийн үйл ажиллагаатай
танилцаж, туршлага судлав.
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МОНГОЛ УЛС-ЛАТИН АМЕРИКИЙН ОРНУУД
Монгол Улс, Латин Америкийн бүс
нутгийн улс орнуудтай харилцан
ашигтай хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх
чиглэлээр хүчин чармайлт тавьж ирлээ.
4 дүгээр сард УИХ-д Монгол, Латин
Америкийн
Парламентын
бүлэг
байгуулагдсан бөгөөд уг бүлэг нь бүс
нутгийн орнуудын парламентуудтай
хамтын ажиллагаа хөгжүүлэхэд чухал
суваг болов.

2017 оны 6 дугаар сарын 22. Боловсрол, соёл,
шинжлэх ухаан, спортын сайд Г.Чулуунбаатар,
Бүгд Найрамдах Куба Улсаас Монгол Улсад суугаа
Элчин сайд Раул Делгадо Консепсион нар
“Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөр,
диплом, эрдмийн зэргийг харилцан хүлээн зөвшөөрөх
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах
Куба Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр”-т
гарын үсэг зурав.

Монгол, Кубын харилцаа олон жилийн
хамтын
ажиллагааны
уламжлалд
тулгуурлан өрнөж байна. Энэ оны хувьд
хоёр орны эрүүл мэндийн салбарын
хамтын ажиллагаанд ахиц гарав. Кубын
Генетикийн инженер, биотехнологийн
төвийн Ерөнхий захирал тэргүүтэй
төлөөлөгчид 3 дугаар сард Монголд
айлчилж Улсын Клиникийн I төв
эмнэлэг, Кубын Генетикийн инженер,
биотехнологийн
төвийн
хооронд

хамтран ажиллах тухай санамж бичиг
байгуулав. Мөн 5 дугаар сард Кубын
Лабиофам Вьетнам ХХК-ын Ерөнхий
захирал
тэргүүтэй
төлөөлөгчид
Улаанбаатар хотноо ажиллаж Ургамал
хамгааллын эрдэм шинжилгээний
хүрээлэн, Кубын Лабиофам Вьетнам
компанийн хооронд мэрэгч устгах
бүтээгдэхүүнийг Монголын хөдөө аж
ахуйн салбарт ашиглах тухай Харилцан
ойлголцлын санамж бичиг байгуулсан.
Монголын “Эм Импекс” компанийн
төлөөлөгчид 7 дугаар сард Кубад
айлчилж, Кубын гепатит вирус, чихрийн
шижин, хавдрын эсрэг эм, тариаг манай
зах зээлд нийлүүлэхээр тохирсон. Мөн
Монголын Интермэд эмнэлэг Кубын
Эмнэлгийн
үйлчилгээний
төвтэй
хамтарч Кубын нарийн мэргэжлийн эмч
нарыг Монголд ажиллуулж туршлага
солилцохоор тохирсон. Монгол Улсын
Засгийн газар, Куба Улсын Засгийн
газар хооронд Боловсролын баримт
бичиг, эрдмийн цол, зэргийн гэрчилгээ,
дипломыг харилцан хүлээн зөвшөөрөх
тухай хэлэлцээрт талууд 6 дугаар сард
Улаанбаатар хотноо гарын үсэг зурав.
Энэхүү хэлэлцээрийн дагуу хоёр тал ерөнхий
боловсролын гэрчилгээ, тусгай мэргэжлийн
дунд сургууль, дээд боловсролын сургуулиас
олгосон үнэмлэх, диплом, эрдмийн зэргийг
харилцан хүлээн зөвшөөрсөн бөгөөд
тухайн гэрчилгээ, дипломыг эзэмшигч хоёр
улсын иргэд үнэмлэх, гэрчилгээнд заасан
мэргэжлийн дагуу мэргэжил дээшлүүлэх,
давтан суралцах, эрдмийн зэрэг хамгаалах
эрхтэй болж байгаа юм.
2017-2018

оны

хичээлийн

жилд
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Аргентины Засгийн газар ӨмнөдӨмнөдийн
хамтын
ажиллагааны
хүрээнд манай оронд хөдөө аж
ахуйн чиглэлээр хамтарсан төсөл
хэрэгжүүлэхээр
шийдвэрлэж,
Аргентины Хөдөө аж ахуйн технологийн
үндэсний төвийн мэргэжилтнүүдийг
Монголд ажиллуулахаар тохирсон
бөгөөд уг төслийг хэрэгжүүлэх эрх зүйн
орчинг бүрдүүлэхээр талууд техникийн
хамтын ажиллагааны санамж бичиг
байгуулахаар ажиллаж байна.

2017 оны 8 дугаар сарын 31. Зүүн Ази, Латин
Америкийн хамтын ажиллагаа (ФЕАЛАК)-ын Гадаад
хэргийн сайд нарын VIII уулзалтын үеэр Дипломат,
албан болон энгийн паспорт эзэмшигчдийг визийн
шаардлагаас чөлөөлөх тухай Монгол Улс болон Бүгд
Найрамдах Аргентин Улс хоорондын хэлэлцээрт
Гадаад харилцааны дэд сайд Б.Батцэцэг, Аргентины
Гадаад хэргийн сайд Хорхе Марсело Фаурие нар
гарын үсэг зурав.

2017 оны 1 дүгээр сарын 20. Монгол Улс, Холбооны
Бүгд Найрамдах Бразил Улс хооронд дипломат
харилцаа тогтоосны 30 жилийн ойн арга хэмжээний
хүрээнд язгуур урлагийн Хөсөгтөн хамтлаг Бразилийн
нийслэл Бразилиа хотноо тоглов.

Монгол Улсын ГХЯ, Бүгд Найрамдах
Аргентин Улсын Гадаад харилцаа,
шашны яам хоорондын улс төрийн
анхдугаар зөвлөлдөх уулзалтыг 3
дугаар сард Улаанбаатар хотноо зохион
байгуулж, хоёр орны улс төр, эдийн
засаг, олон талт болон хүмүүнлэгийн
харилцааг идэвхжүүлэх нөхцөл боломж,
мөн хөдөө аж ахуй, боловсрол, шинжлэх
ухаан, иргэд хоорондын харилцаа,
хамтын ажиллагааны асуудлаар санал
солилцов.

Монгол, Бразилийн хооронд дипломат
харилцаа тогтоосны 30 жилийн ойг
талууд тэмдэглэн өнгөрүүлэв. Энэхүү
арга хэмжээний хүрээнд ардын
урлагийн “Хөсөгтөн” хамтлаг 2017 оны
1 дүгээр сард Бразилиа хотноо айлчлан
тоглов. 2017 оны 10 дугаар сард
Олон улсын хоршооллын холбооноос
санаачлан Улаанбаатар хотноо зохион
байгуулсан бага хуралд Бразилийн
Хоршооллын
нэгдсэн
холбооны
төлөөлөгчид оролцов.

Мөн Дипломат, албан болон энгийн
паспорт эзэмшигчдийг визээс чөлөөлөх
тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр
байгуулав.

Мексикийн
Парламентад
МексикМонголын парламентын найрамдлын бүлэг
3 дугаар сард байгуулагдав.

БҮЛЭГ-2

Кубын Засгийн газар анагаах ухааны
чиглэлээр суралцах хоёр оюутан,
испани хэлний чиглэлээр суралцах
нэг оюутанд тус тус тэтгэлэг олгов.
Биеийн тамир, спортын газрын дарга
Ц. Шаравжамц тэргүүтэй төлөөлөгчид
11 дүгээр сард Кубад айлчилж хоёр
орны хооронд спортын салбарт хамтарч
ажиллахаар тохиров.
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2017 оны 5 дугаар сарын 3. Монгол Улсаас Мексикийн
Нэгдсэн Улсад суугаа Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин
сайд Б.Алтангэрэл, Мексикийн Олон улсын хөгжлийн
хамтын ажиллагааны агентлагийн техник, шинжлэх
ухааны хамтын ажиллагааны Ерөнхий захирал
Др.Марта Наварро-Албо нар “Боловсрол, урлаг, соёл,
залуус, биеийн тамир, спортын салбарт 2017-2020 онд
хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар,
Мексикийн Нэгдсэн Улсын Засгийн газар хоорондын
хөтөлбөр”-т Мехико хотноо гарын үсэг зурав.

Монгол Улсын Засгийн газар, Мексик
Улсын Засгийн газрын хооронд
Боловсрол, урлаг, соёл, залуус, биеийн
тамир, спортын салбарт 2017-2020 онд
хамтран ажиллах тухай хөтөлбөрийг
талууд тохирч 5 дугаар сард гарын үсэг
зурав. Энэхүү хөтөлбөрийн дагуу соёл,
урлагийн наадам, олон улсын үзэсгэлэн
яармаг зохион байгуулах, оролцох, мөн
манай оюутнууд Мексикийн Засгийн
газрын тэтгэлэгт хөтөлбөрөөр суралцах,
дипломатууд
мексикийн
гадаад
бодлого, испани хэлний сургалтад
хамрагдах, түүнчлэн Маяа, Ацтек зэрэг
хүн төрөлхтний эртний иргэншлийн
өв, соёлыг хадгалж үлдсэн Мексикийн
туршлагаас суралцах зэрэг боломжууд
нээгдэв.

Монгол Улс, Венесуэл Улсын ГХЯдын улс төрийн зөвлөлдөх механизм
байгуулах тухай харилцан ойлголцлын
Санамж бичиг Гадаад харилцааны
дэд сайд Б.Батцэцэг, Венесуэлийн
Гадаад хэргийн дэд сайд Феликс
Рамон нар Бээжин хотноо 5 дугаар
сарын 16-нд гарын үсэг зурав. УИХын гишүүн Ц.Даваасүрэн тэргүүтэй
төлөөлөгчид Чили, Перу Улсад 3
дугаар сард ажиллаж зэс, зэсийн
баяжмалын үйлдвэр барьж байгуулах,
урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын
болон концессын гэрээ, хэлэлцээр
байгуулах талаарх эдгээр орнуудын
туршлага судлав.

Гадаад
харилцааны
дэд
сайд
Б.Батцэцэг тэргүүтэй төлөөлөгчид 11
дүгээр сард Парагвай Улсад айлчилж,
хоёр
орны
ГХЯ-дын
анхдугаар
зөвлөлдөх уулзалт зохион байгуулан,
Парагвайн Засгийн газрын албаны
хүмүүстэй уулзаж, хамтын ажиллагааны
асуудлаар санал солилцов.
Гадаад
харилцааны
дэд
сайд
Б.Батцэцэг 2017 оны 8 дугаар сарын 3031-нд БНСУ-ын Бусан хотноо зохион
байгуулсан Зүүн Ази, Латин Америкийн
хамтын ажиллагааны чуулга уулзалт
(ФЕАЛАК)-ын Гадаад хэргийн сайд
нарын VIII уулзалтад оролцов. Цаашид
Монгол Улс ФЕАЛАК-ын хүрээнд улс
төр, худалдаа, эдийн засаг, боловсрол,
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2017 оны 8 дугаар сарын 31. Гадаад харилцааны
дэд сайд Б.Батцэцэг БНСУ-ын Бусан хотноо зохион
байгуулагдсан Зүүн Ази, Латин Америкийн хамтын
ажиллагааны чуулга уузлалт (ФЕАЛАК)-ын Гадаад
хэргийн сайд нарын VIII уулзалтад оролцов.

МОНГОЛ УЛС-ОЙРХИ ДОРНОД, БУЛАНГИЙН ОРНУУД
Саудын Арабын хунтайж Абдулла Бин
Абдулрахман Аль-Сауд Монголд бизнес
айлчлалаар ирж,
Ерөнхийлөгчид
бараалхахын зэрэгцээ УУХҮ-ийн сайд,
ХХААХҮ-ийн сайд нартай тус тус уулзав.
Саудын Арабын тал Монгол Улстай уул
уурхайн салбарт хамтарч ажиллах,
Монголоос мах импортлох чиглэлээр
хамтарч
ажиллах
сонирхолтой
байгаагаа илэрхийлсэн. Монгол Улс
Саудын Арабт мах экспортлох, дэд
бүтэц, уул уурхайн салбарт хөрөнгө
оруулалт татах сонирхлоо илэрхийлж
ирсэн болно.

Гадаад харилцааны сайд Ц.МөнхОргил Израиль Улсад айлчилж ГХЯ-д

2017 оны 8 дугаар сарын 24. Гадаад харилцааны
сайд Ц.Мөнх-Оргил Израилийн Ерөнхий сайд бөгөөд
Гадаад хэргийн сайд Б.Нетаньяахутай уулзав.

хоорондын IV зөвлөлдөх уулзалтыг
зохион байгуулж, хоёр орны ГХЯ-дын
хамтын ажиллагааны протоколд үсэг
зурав. УИХ дахь Монгол, Израилийн
парламентын бүлгийн дарга, УИХын гишүүн Б.Пүрэвдорж тэргүүтэй
төлөөлөгчид 2017 оны 9 дүгээр сард
Израильд ажиллаж, Тель Авив хотноо
зохион байгуулсан усны чиглэлийн “Watec Israel 2017” олон улсын бага хурал,
үзэсгэлэн яармагт оролцож, Израилийн
энэ салбарын албаны хүмүүстэй уулзаж
хамтын ажиллагааны асуудлаар санал
солилцож, цэвэрлэх байгууламж болон
бусад байгууллага, объектод зочилж,

БҮЛЭГ-2

соёл, шинжлэх ухаан, технологи, аялал
жуулчлал, аюулгүй байдал, хөдөө аж
ахуйн чиглэлийн төсөл, хөтөлбөрүүдэд
хамрагдах,
Латин
Америкийн
бүс
нутгийн
орнуудтай
хамтын
ажиллагаагаа улам гүнзгийрүүлэн
хөгжүүлэх бодлого баримталж байна.
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үйл ажиллагаатай нь танилцав.
Төлөөлөгчдийн бүрэлдэхүүнд ГХЯ,
БОАЖЯ, БХБЯ, ЭХЯ, НЗДТГ, Ус сувгийн
удирдах газар, Дулааны цахилгаан
станц III, IV, МСК-ийн Үндэсний
ажлын
алба
зэрэг
байгууллага,
албаны нийт 12 төлөөлөгч оролцсон.

соёл, хэвлэл мэдээллийн салбарт
хамтран ажиллах зэрэг асуудлаар
санал солилцож, Улаанбаатар хотноо
Түлэнхийн төвийг барих төсөлд
Кувейт Улсын Засгийн газраас 8 сая
ам.долларын буцалтгүй тусламж олгох
тухай гэрээ байгуулав.

2017 оны 5 дугаар сарын 23. Монгол Улсын сайд,
Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга
Ж.Мөнхбат, Арабын эдийн засгийн хөгжлийн
Кувейтийн сангийн Ерөнхий захирал Абдулвахаб АльБадер нар Кувейт Улсын Засгийн газрын буцалтгүй
тусламжаар баригдах Түлэнхийн төвийн барилгын
санхүүжилтийн гэрээнд гарын үсэг зурав.

2017 оны 1 дүгээр сарын 17. ГХЯ-ны Төрийн нарийн
бичгийн дарга Д.Даваасүрэн АНЭУ-ын Абу Даби
хотноо болсон Азийн хамтын ажиллагааны яриа
хэлэлцээ (ACD)-ний сайд нарын XV уулзалтад оролцох
үеэр АНЭУ-ын Гадаад хэргийн сайд Шейх Абдулла
Бин Зайед Аль-Нахъяантай уулзав.

Монгол Улс нь Булангийн орнуудтай
тогтоосон найрсаг харилцаа, хамтын
ажиллагаагаа өргөжүүлэн хөгжүүлэх,
хамтын ажиллагааг эдийн засгийн
салбарт түлхүү хөгжүүлэхэд анхаарч
ажиллаж байна. Кувейтийн Эмирийн
Ордны хэрэг эрхэлсэн сайд Шейх
Насер Сабах Аль-Сабах 8 дугаар сард
Монголд хувийн айлчлалаар зочлов.
Кувейт Улстай Засгийн газар хоорондын
комиссын хуралдааныг анх удаа зохион
байгуулсан нь хоёр орны өнөөгийн харилцааг
бэхжүүлэх, хамтын ажиллагааны хүрээг
илүү олон салбарт өргөжүүлэхэд чухал ач
холбогдолтой болов.
Хуралдаанаар Монгол, Кувейтийн эдийн
засгийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх,
хамтарсан
төслүүд
хэрэгжүүлэх,

АНЭУ-ын Ерөнхийлөгчийн зөвлөх Шейх
Султан Бин Халифа Аль-Нахъяан 10
дугаар сард Монгол Улсад айлчилж энэ
үеэр тэрээр Ерөнхийлөгч Х.Баттулгад
бараалхаж, хамтын ажиллагаа, түүний
дотор хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр
хамтарч ажиллах асуудлаар санал
солилцов. АНЭУ-ын Засгийн газар
Багануур дүүргийн Эрүүл мэндийн
төвийн хөгжилд зориулж 200 мянган
ам.долларын
буцалтгүй
тусламж
үзүүлсэн болно.
УИХ-ын дарга М.Энхболд 4 дүгээр сард
Олон улсын парламентын холбооны 136
дугаар чуулганд оролцох үеэрээ АНЭУын Холбооны Үндэсний зөвлөлийн
дарга Амал Абдулла Аль-Кубайситай
уулзаж, хоёр талын харилцаа, хамтын
ажиллагааны
асуудлаар
санал
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Эрчим хүчний сайд П.Ганхүү 2017 оны
1 дүгээр сард Абу Даби хотноо болсон
“Олон улсын сэргээгдэх эрчим хүчний
агентлаг”-ийн VII чуулганд оролцож
Монгол Улсын эрчим хүчний салбарын
бодлогын талаар мэдээлэл хийв.
Мөн Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд
С.Бямбацогт, Цагдаагийн Ерөнхий
газрын дарга Ө.Энхтөр нар 2017 оны

3 дугаар сард Абу Даби хотноо зохион
байгуулсан “Аюулгүй байдлын эв
нэгдэл” сэдэвт олон улсын форумд
оролцохын сацуу энэ үеэр хоёр талын
хууль
сахиулах
байгууллагуудын
хамтын
ажиллагааны
асуудлаар
санал солилцсон, АНЭУ-ын Дотоод
хэргийн яамны Эрүүгийн цагдаагийн
газрын дарга Хамад Ажлан Аль-Амими
тэргүүтэй төлөөлөгчид 9 дүгээр сард
Монголд айлчлав.
Монгол-Африкийн
орнуудын
харилцааны
тухайд
харилцан
Элчин сайд нараа томилж, ДТГуудаараа
дамжуулан
харилцаагаа
хөгжүүлэх чиглэлээр хүчин чармайлт
тавьж ажиллаж байна. ӨАБНУ-ын
виз мэдүүлэх төв 2 дугаар сараас
Улаанбаатар хотноо нээгдэж үйл
ажиллагаагаа эхлүүлэв.
Этиоп, Нигер, Буркина Фасо зэрэг
орнууд Улаанбаатар хотноо ДГХБО-ын
судалгааны төв ажиллуулах талаарх олон
талт хэлэлцээрт нэгдэн оров.

БҮЛЭГ-2

солилцов. Дубайн үе залгамжлагч
хунтайж Хамдан Бин Мохамед АльМактум 2017 онд хоёр удаа Монгол
Улсад хувийн айлчлалаар зочлов.
ГХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн
дарга Д.Даваасүрэн 2017 оны 1
дүгээр сард АНЭУ-ын Абу Даби хотноо
зохион байгуулсан “Азийн хамтын
ажиллагааны яриа хэлэлцээ”-ний
Сайд нарын XV уулзалтад оролцов. Энэ
үеэр тэрээр АНЭУ-ын Гадаад хэргийн
асуудал хариуцсан Төрийн сайд Анвар
Мохамед Гаргаш, мөн Бахрейны Гадаад
хэргийн сайд, Катарын Эрчим хүч, аж
үйлдвэрийн сайд нартай тус тус уулзаж
хоёр талын харилцааны асуудлаар
санал солилцов.
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МОНГОЛ УЛС-НҮБ

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, НҮБын хөтөлбөр, сангуудын үйл хэрэгт
хувь нэмрээ оруулах зэрэг өргөн
хүрээг хамардаг. Өнгөрсөн хугацаанд
манай улс НҮБ, түүний системийн
байгууллагуудын үйл ажиллагаанд
идэвхтэй оролцож, олон улсын хамтын
нийгэмлэгийн өмнө тавигдаж 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 зорилтуудыг чухалчилж
ирсэн.
Эдүгээ Монгол Улс 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.
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НҮБ-ЫН ЕРӨНХИЙ АССАМБЛЕЙН ЧУУЛГАН

Гадаад харилцааны сайдын үүрэг
гүйцэтгэгч
Ц.Мөнх-Оргил
НҮБын Ерөнхий Ассамблейн 72 дугаар
чуулганы Ерөнхий санал шүүмжлэлд
оролцож,
мөн
Далайд
гарцгүй
хөгжиж буй орнуудын Гадаад хэргийн
сайд нарын уулзалт, Азид хамтын
ажиллагаа, итгэлцлийг бэхжүүлэх бага

хурлын Сайд нарын уулзалт, “Цаазаар
авах болон эрүүдэн шүүхэд ашигладаг
бүтээгдэхүүний худалдааг хориглох
Дэлхий нийтийн холбоо” санаачилгын
нээлтийн арга хэмжээ зэрэг өндөр
түвшний уулзалт, арга хэмжээнд
оролцов. Мөн манай төлөөлөгчид
“Хөдөөгийн охид, эмэгтэйчүүдийн аж
байдлыг сайжруулах” (A/Res/72/148),
“Нийгмийн хөгжил дэх хоршооллын
үүрэг”-ийн
тухай
(A/Res/72/143)
Ерөнхий
Ассамблейн
тогтоолын
төслүүдийг шинэчлэн боловсруулж,
нийтийн зөвшилцлөөр батлуулахын
сацуу Монгол Улсын гадаад, дотоод
бодлогын зорилтод нийцсэн НҮБ-ын
50 гаруй тогтоолд хамтран зохиогчоор
орсон.

ЗЭВСЭГ ХУРААХ, ЦӨМИЙН ЭРЧИМ ХҮЧИЙГ ЭНХИЙН ЗОРИЛГООР АШИГЛАХ

Монгол Улс үй олноор хөнөөх зэвсгийг
хураах,
түүнийг
үл
дэлгэрүүлэх
чиглэлээрх олон улсын хүч чармаалтыг
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
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Энх тайван, зэвсэг хураах асуудлаарх
НҮБ-ын Ази, Номхон Далайн бүсийн
төвтэй хамтран Бага оврын болон
хөнгөн зэвсгийн хориотой наймаанаас
урьдчилан сэргийлэх асуудлаар бүсийн
сургалт, семинарыг 8 дугаар сард
Улаанбаатар хотноо зохион байгуулав.
Сургалтад
Киргизстан,
Монгол,
Тажикистан улсын төлөөлөгчид, НҮБын Зэвсэг хураах алба, Энх тайван,
зэвсэг
хураах
асуудлаарх
НҮБын бүсийн төв зэрэг байгууллагын
мэргэжилтнүүд оролцож, Бага оврын
болон хөнгөн зэвсгийн хориотой
наймааны бүх төрлөөс урьдчилан
сэргийлэх, түүнтэй тэмцэх, таслан
зогсоох үйл ажиллагааны НҮБ-ын

хөтөлбөр (UN PoA to Prevent, Combat
and Eradicate the Illicit Trade in SALW
in All Its Aspects) болон олон улсын
хөөн тогтоох инструмент (International Tracing Instrument) зэрэг тайлагнах
механизмыг ашиглан бага оврын болон
хөнгөн зэвсгийн хориотой наймаанаас
урьдчилан сэргийлэх асуудлаар санал
солилцов.
Монгол Улс цөмийн зэвсгээс ангид
статустай болсны 25 жилийн ой 2017
онд тохиосонтой холбогдуулан Монгол
Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга, НҮБын ЕНБД Антонио Гуттереш нар
харилцан илгээлт солилцов. НҮБ-ын
ЕНБД Антонио Гутерреш илгээлтдээ
“Монгол Улс цөмийн зэвсгээс ангид
статусаа зарлан тунхагласны 25
жилийн ойг тэмдэглэж буй энэ цаг
мөчид цөмийн зэвсгийг хураах, үл
дэлгэрүүлэх чиглэлээр гаргаж ирсэн
Монгол Улсын Засгийн газар, ард
түмний ололт амжилтыг НҮБ гүнээ
талархан дэмжиж байна. Монгол Улсын
статус нь онцгой бөгөөд энэ нь тус улс
цөмийн зэвсгээс ангид энэхүү статусаа
бэхжүүлж, дипломат санаачлагынхаа
үр шимийг хүртэхийн тулд хөрш
улсуудтайгаа урт удаан хугацаанд,
үр дүнтэй хамтран ажиллаж ирсний
илрэл мөн” хэмээн онцлон тэмдэглэсэн
бөгөөд Ерөнхийлөгч Х.Баттулга НҮБ
манай санаачилгыг өндрөөр үнэлж,
асуудлыг хоёр жил тутам хэлэлцэж
тогтоол гаргаж ирсэнд талархал
илэрхийлэв. Мөн МУИС-ийн ОУХНУС,
Цэнхэр сүлд ТББ хамтран “Монгол Улс
нутаг дэвсгэрээ цөмийн зэвсэггүй бүс
болгохоор зарласны 25 жил: үр дүн,
цаашид тавих зорилт” сэдэвт эрдэм
шинжилгээний хурал, Стратегийн
судалгааны хүрээлэн, Цэнхэр сүлд
ТББ хамтран “Цөмийн зэвсгийг хураах
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тухай конвенци”-д нэгдэн орсон. 2017
оны хувьд Цөмийн зэвсгийг хориглох,
улмаар түүнийг бүрмөсөн устгахад
чиглэсэн олон талт эрх зүйн баримт
бичгийг байгуулах хэлэлцээний НҮБын Бага хурал, Цөмийн зэвсгийг үл
дэлгэрүүлэх гэрээний хэрэгжилтийг
хянан хэлэлцэх 2020 оны бага хурлын
Бэлтгэл хорооны анхдугаар хуралдаан,
НҮБ-ын Зэвсэг хураах комиссын хурал,
Зэвсэг хураах бага хурал зэрэг хурал,
уулзалтад манай төлөөлөгчид оролцож,
олон улсын энх тайван, аюулгүй байдлыг
сахин хамгаалах дэлхий нийтийн үйл
хэрэгт манай улсаас гаргаж буй хүч
чармайлт, үйл ажиллагаа, байр суурийн
талаар мэдээлж ажиллав. 2017 оны 7
дугаар сард болсон Цөмийн зэвсгийг
хориглох, улмаар түүнийг бүрмөсөн
устгахад чиглэсэн олон талт эрх зүйн
баримт бичгийг байгуулах хэлэлцээний
НҮБ-ын Бага хурлаар Цөмийн зэвсгийг
хориглох гэрээг баталсан бөгөөд манай
улс уг гэрээнд нэгдэн орох асуудлыг
УИХ-аар шийдвэрлүүлэхээр ажиллаж
байна.
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Монгол Улс цөмийн зэвсгээс ангид статустай болсны 25 жилийн ой 2017 онд тохиосонтой
холбогдуулан Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга, НҮБ-ын ЕНБД Антонио Гуттереш нар
харилцан илгээлт солилцов.
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асуудал: олон улсын болон бүс нутгийн
хандлага” сэдвээр тус тус олон улсын
бага хурал зохион байгуулав.

ийн 2016-2017 оны мөчлөгт манай
улс 958,2 мянган евроны төсөвтэй 4
төслөөс гадна 2 төслийг нэмэлт гадуурх
санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн. Өмнөх
жилүүдэд эхлүүлсэн төслүүдтэй нийлээд
эдүгээ нийт 16 төсөл хэрэгжиж байна.
Эдгээрээс МОН6014 төслийн хүрээнд
манай улс анх удаа хоёрдогч 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-ын
Аюулгүйн
Зөвлөлийн
шинэчлэлийн үйл явцыг эрчимжүүлэх
үүднээс Засгийн газар хоорондын
хэлэлцээг 2009 оны хоёрдугаар
сард эхлүүлсэн. НҮБ-ын Аюулгүйн
Зөвлөлийн шинэчлэлийн асуудлаарх
Засгийн газар хоорондын хэлэлцээнд
манай төлөөлөгчид оролцож, байр
сууриа илэрхийлж ажиллав.Монгол
Улс нь НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийг
тэгш, шударга үндсэн дээр өргөтгөх,
чингэхдээ байнгын болон байнгын бус
гишүүдийн тоог нэмэгдүүлж, хөгжиж буй

болон хөгжингүй орнуудын төлөөллийг
зохих ёсоор хангах, үйл ажиллагааг нь
илүү нээлттэй, ил тод болгох, ажлын арга
барилыг нь ардчилах, вето тавих эрхийг
хянан үзэх, хязгаарлах, яваандаа халах
ёстой гэсэн зарчмын байр суурийг
баримталж байна. Шинэчлэлийн дүнд
Аюулгүйн Зөвлөлийн шийдвэр нь үр
дүнтэй, НҮБ-ын гишүүн орнуудын өргөн
төлөөллийг илэрхийлж чадахуйц байх
ёстой гэж үзэж байна.

МОНГОЛ УЛС-ЭҮНХ
Эвсэлд үл нэгдэх хөдөлгөөн (ЭҮНХ)
нь хөгжиж буй 120 улс орны ашиг
сонирхлыг
төлөөлж,
хамгаалахад
чиглэсэн
улс
төрийн
хамтын
ажиллагааны механизм болохынхоо
хувьд хөгжиж байгаа орнуудын гадаад
бодлогын бие даасан байдлыг бататгах,
олон улсын байр суурийг нь бэхжүүлэхэд

ач холбогдолтой юм. Манай улс ЭҮНХий зорилго, зарчмуудыг хүндэтгэн олон
улсын харилцаанд түүний гүйцэтгэх
үүргийг нь бэхжүүлэх талаар гишүүн
бусад орноос гаргаж буй хүчин
чармайлтыг дэмжиж, хамтран ажиллаж
байна.
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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 “Монгол
Улсын Засгийн газар, ОУАЭА-ийн
хооронд дунд хугацаанд хэрэгжүүлэх
(2016-2021 оны үе шат) техникийн
хамтын
ажиллагааны
хөтөлбөр”-

71

72

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД БОДЛОГЫН ХӨХ НОМ | 2017

МОНГОЛ БА ЭНХИЙГ САХИУЛАХ АЖИЛЛАГАА

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 чиглэлүүдийн нэг юм. Монгол
Улс “НҮБ-ын Энхийг сахиулах байнгын
хүчний тогтолцоонд хувь нэмэр оруулах
талаар Монгол Улсын Засгийн газар,
НҮБ-ын хооронд харилцан ойлголцлын
тухай санамж бичиг” 1999 онд байгуулж,
“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 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
энхийг дэмжих ажиллагаанд давхардсан
тоогоор нийт 15,000 гаруй цэргийн алба
хаагч үүрэг гүйцэтгэсэн бөгөөд өнөөгийн
байдлаар манай зэвсэгт хүчний бие
бүрэлдэхүүн НҮБ-ын Энхийг сахиулах
6 ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэж байгаа
бөгөөд 2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний
байдлаар НҮБ-д цэрэг хандивлагч дэлхийн
125 орноос 23 дугаарт жагсаж байна.
Монгол Улс НҮБ-ын Энхийг сахиулах
ажиллагаанд оролцох оролцоогоо
цаашид
нэмэгдүүлэх
үүднээс
энгийн иргэн, иргэний цагдаагийн
байгууллагын алба хаагчдыг тус
ажиллагаанд бие дааж оролцуулахад
Зэвсэгт
хүчний
зүгээс
дэмжих,
инженерийн рот оролцуулах бэлтгэл
хангах; Таван толгой дахь Зэвсэгт
хүчний энхийг дэмжих ажиллагааны
сургалтын төвийг Бүсийн сургалтын
төв болгон өргөжүүлэх зэрэг чиглэлээр
ажиллаж байна.
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ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГЭМ, ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ

МОНГОЛ УЛС-ЮНЕСКО
Монгол Улсын Засгийн газар ЮНЕСКОгийн хооронд 2016-2021 онд хамтран
ажиллах тухай Санамж бичгийг 2 дугаар
сард байгуулав. Гадаад харилцааны
дэд сайд Б.Батцэцэг 5 дугаар сард
Парис
хотноо
ЮНЕСКО
болон
Дэлхийн өвийн төвийн удирдлагатай
уулзаж, хамтын ажиллагааг цаашид
эрчимжүүлэх, ерөнхий боловсрол олгох
үндэсний
чадавхийг
нэмэгдүүлэх,
алслагдсан хөдөө орон нутагт болон
үндэсний цөөнхөд олгох боловсролын
чанарыг дээшлүүлэх, цахим сургалтыг
нэвтрүүлэх зэрэг
асуудлаар санал
солилцов.

Манай улс гишүүнээр ажиллаж
байгаа
НҮБ-ын
Эмэгтэйчүүдийн
аж байдлын комисс (ЭАБК)-ын 61
дүгээр чуулганд Хөдөлмөр, нийгмийн
хамгааллын дэд сайд С.Мөнгөнчимэг
тэргүүтэй төлөөлөгчид оролцож, “Охид,
эмэгтэйчүүдийн
асуудлаарх
МХЗын хэрэгжилт, сорилт, бэрхшээлүүд”
сэдвээр Монгол Улсын сайн дурын
илтгэлийг танилцуулав.

БҮЛЭГ-3

НҮБ-ын “2030 он хүртэлх тогтвортой
хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн зорилтуудыг
үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэхэд
онцгойлон анхаарч холбогдох яриа
хэлэлцээнд
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, эдгээр асуудлаар 77-гийн бүлэг,

Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудын
бүлгээс
баримтлах
байр
суурьт
өөрийн орны байр суурийг нийцүүлж
ажиллав. Мөн далайд гарцгүй хөгжиж
буй орнуудын асуудлууд, хоршоолол,
ТХЗ-уудын хэрэгжилтэд тавих хяналт,
мөрөөр авах арга хэмжээ зэрэгт
саналаа тусгаж ажилласан. “Монгол
Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл
баримтлал-2030” баримт бичгийг 2016
онд УИХ баталсан юм.
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Манай төлөөлөгчид Парис хотноо
хуралдсан ЮНЕСКО-гийн Ерөнхий бага
хурлын 39 дүгээр чуулган, Польшийн
Краков хотноо чуулсан Дэлхийн өвийн
хорооны 41 дүгээр чуулган, БНСУ-ын
Жэжү хотноо зохиогдсон Соёлын биет
бус өвийн Засгийн газар хоорондын
хорооны 12 дугаар хуралдаан, ЮНЕСКОгийн Мэдээлэл, харилцаа холбооны
хөгжлийн хөтөлбөрийн Засгийн газар
хоорондын зөвлөлийн товчооны 61
дүгээр хуралдаан зэрэг арга хэмжээнд
оролцов.

Монгол Улсын Засгийн газар “Дагуурын
ландшафт”-ыг
Дэлхийн
өвийн
жагсаалтанд, “Уул овоо тахих монгол
зан үйл” өвийг Соёлын биет бус өвийн
жагсаалтанд шинээр бүртгүүлэв.
“Тогтвортой
хөгжлийн
4
дүгээр
зорилт - боловсрол 2030 хөтөлбөр”ийг хэрэгжүүлэх үндэсний зөвлөлдөх
уулзалтыг зохион байгуулж, ЮНЕСКОгийн “Хүн ба Шим мандал”, “Ус зүйн
хөтөлбөр”-ийн
хүрээнд
хамтран
ажиллаж байна.

МОНГОЛ УЛС-ХҮНИЙ ЭРХИЙН ЗӨВЛӨЛ
Монгол Улс НҮБ-ын Хүний эрхийн
зөвлөлийн гишүүнээр 2015 онд
сонгогдон ажиллаж байна. Манай улс
зөвлөлийн гишүүнээр 2016-2018 онд
ажиллах бөгөөд чингэхдээ дараах
чиглэлд тэргүүлэх ач холбогдол өгч
байна. Үүнд:
• 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 болно.
ХЭЗ-ийн гишүүнээр ажиллах хугацаанд
тус Зөвлөлийн 31 дүгээр чуулганы
Өндөр түвшний хуралдаанд Гадаад
хэргийн сайд Л.Пүрэвсүрэн, 34 дүгээр
чуулганы Өндөр түвшний хуралдаанд
Гадаад харилцааны сайд Ц.МөнхОргил нар тус тус оролцож, Зөвлөлийн
үйл ажиллагаан дахь Монгол Улсын
оролцоо болон Засгийн газраас
хүний эрхийг хамгаалах, хөхиүлэн
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дэмжих чиглэлээр дотооддоо болон
олон улсын түвшинд хэрэгжүүлж буй
бодлого, үйл ажиллагаа, хууль, эрх зүйн
шинэчлэлийн талаар танилцуулсан нь
ач холбогдолтой болсон.

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 тодотгох,
олон талт хамтын ажиллагааны хүрээнд
бусад улс оронтой хамтран ажиллах,
харилцан дэмжлэг авах илүү өргөн
боломжийг олгосон ач холбогдолтой.

МОНГОЛ УЛС-АНДЭЗНК
/НҮБ-ЫН АЗИ, НОМХОН ДАЛАЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН КОМИСС/
механизмыг бэхжүүлэх тухай” болон
“Гамшгийн эрсдлийг бууруулах Сендайн үйл
ажиллагааны хүрээний хэрэгжилтийг Ази,
Номхон далайн бүсэд сайжруулах тухай”
хоёр тогтоолыг санаачлан батлуулав.

Монгол Улс НҮБ-ын АНДЭЗНК-ын үйл
ажиллагаанд идэвхитэй оролцож, бүс
нутгийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх,
түүний дотор эдийн засгийн интеграцид
хамрагдах чиглэлд анхаарч ажиллаж
байна.
АНДЭЗНК-ын
73
дугаар
чуулганд Гадаад харилцааны сайд
Ц.Мөнх-Оргил тэргүүтэй төлөөлөгчид
оролцов.
Чуулганаар манай улс далайд гарцгүй
хөгжиж буй орнуудын эрх ашгийг
хамгаалах, гамшгийн эрсдлийг бууруулах
асуудлаар “Венийн үйл ажиллагааны
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн бүс нутгийн

“Венийн
үйл
ажиллагааны
хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийн
бүс
нутгийн механизмыг бэхжүүлэх тухай”
тогтоолд Далайд гарцгүй хөгжиж буй
орнуудын эрх ашгийг хамгаалах, эдийн
засгийн интеграцид тэдний оролцоог
нэмэгдүүлэх, хүндрэл бэрхшээлийг
саармагжуулах, бүс нутгийн уялдаа
холбоог эдийн засаг, нийгэм-соёл,
иргэд хоорондын түвшинд бэхжүүлэх,
төр,
хувийн
хэвшлийн
хөрөнгө
оруулалтыг дэмжих, өрсөлдөх чадварыг
дээшлүүлэх зэрэг заалтууд туссан
ба “Гамшгийн эрсдлийг бууруулах
Сендайн үйл ажиллагааны хүрээний
хэрэгжилтийг Ази, Номхон далайн бүсэд
сайжруулах тухай” тогтоолд бүс нутгийн
уялдаа холбоог сайжруулах, төр, хувийн
хэвшил, иргэний нийгмийн оролцоог

БҮЛЭГ-3

Мөн энэ хугацаанд тус Зөвлөлийн
31-36 дугаар чуулган, 25-27 дугаар
чуулганы үйл ажиллагаанд оролцож,
эдгээр чуулганы үеэр болсон манай
улсын тэргүүлэх чиглэлд нийцсэн
сэдэвчилсэн хэлэлцүүлэгт байр сууриа
илэрхийлж оролцсон.
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нэмэгдүүлэх, бүс нутгийн түвшинд
аюул ослоос сэрэмжлүүлэх, урьдчилан
сэргийлэх
системийг
бэхжүүлэх,
Улаанбаатар хотноо 2017 оны 4 дүгээр
сард болсон “Гамшгийн эрсдлийг
бууруулах Олон улсын стратегийн
Азийн түншлэлийн ач холбогдлыг
үнэлсэн, манай улсад 2018 оны 7
дугаар сарын 3-6-нд болох Гамшгийн
эрсдлийг
бууруулах
асуудлаарх
Азийн сайд нарын уулзалтад өндөр
түвшинд оролцохыг уриалсан заалтууд
орсон. Чуулганы хүрээнд Монгол
Улсаас НҮБ-ын АНДЭЗНК-ын дэргэд
суугаа Байнгын төлөөлөгчийн газар,
ДГХБО-ын Олон улсын судалгааны
төв, АНДЭЗНК хамтран ДГХБО-ын
Олон улсын судалгааны төвийн үйл
ажиллагааг танилцуулах “Үдийн зоогАжил хэргийн уулзалт” арга хэмжээ
зохион байгуулсан.
Гадаад харилцааны сайд Ц.МөнхОргил комиссын Гүйцэтгэх нарийн
бичгийн дарга Ш.Ахтарын урилгаар
“Ази, Номхон далайн бүсийн нэн буурай
хөгжилтэй, далайд гарцгүй болон
арлын жижиг хөгжиж буй орнуудын
дэд бүтэц ба тогтвортой хөгжил” сэдэвт
өндөр түвшний хэлэлцүүлэгт илтгэгчээр
оролцов.

Мөн АНДЭЗНК-ын Гүйцэтгэх нарийн
бичгийн даргын Тогтвортой хөгжил
хариуцсан орлогч Кавех Захеди-ийг
Монгол Улсад айлчлуулж, АНДЭЗНКтой хамтран Монгол Улсын Ерөнхий
сайдын ивээл дор “Бүс нутгийн тээвэр,
логистикийн
хамтын
ажиллагааХөгжлийн зам” сэдэвт олон улсын
бага хурлыг 10 дугаар сард“Тогтвортой
хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилтийн
явц, биелэлтийг илэрхийлэх мэдээ,
мэдээлэлд тулгуурлан Монгол Улсын
тогтвортой хөгжлийн төлөв байдал
(SOM) баримт бичгийг боловсронгуй
болгох нь” сэдэвт зөвлөлдөх уулзалтыг
11 дүгээр сард Улаанбаатар хотноо тус
тус зохион байгуулав.Түүнчлэн “Монгол
Улсын байгаль орчны нэгдсэн үнэлгээ
ба тогтвортой байдлын төлөв” судалгааг
эхлүүлэхээр шийдвэрлэснээс гадна
бүс нутгийн эрчим хүч, байгаль орчин,
эдийн засгийн хамтын ажиллагаа,
интеграцийн асуудлаарх Сайд нарын
түвшний уулзалтуудад Засгийн газрын
гишүүн, яамдын удирдлагын түвшинд
оролцсон нь тухайн чиглэлүүдээр
цаашдын
хамтын
ажиллагааг
хөгжүүлэхэд ач холбогдолтой болов.

ДАЛАЙД ГАРЦГҮЙ ХӨГЖИЖ БУЙ ОРНУУДЫН ОЛОН УЛСЫН СУДАЛГААНЫ ТӨВ
Монгол Улсын санаачилгаар Далайд
гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын
Олон улсын судалгааны төв /ДГХБОын ОУСТ/-ийг Улаанбаатар хотноо
байгуулан ажиллаж байна. Энэхүү
Төвийн гол зорилго нь далайд
гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын эрх
ашгийг хамгаалах, хөгжлийн бодлого
боловсруулах,
ДГХБО-ын
талаарх
Венийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг
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хэрэгжүүлэхэд гол тулгуур болох хамтын
ажиллагааны судалгаа хийж хөгжилд
хувь нэмэр оруулах явдал юм.

хүчин төгөлдөр болов.
Хэлэлцээрт Афганистан, Армян, Балба,
Буркина Фасо, Казахстан, Киргиз, Монгол,
Парагвай, Тажикистан, Лаос, Этиоп зэрэг
11 улс нэгдээд байна.
Энэхүү Төв нь Монгол Улсад төвтэй
анхны Засгийн газар хоорондын олон
улсын байгууллага төдийгүй далайд
гарцгүй хөгжиж буй орнуудын хувьд
ч анхны Засгийн газар хоорондын
байгууллага юм.

МОНГОЛ УЛС-ЗҮҮН ХОЙД АЗИ
ялангуяа, Солонгосын хойгт үүсээд
байгаа хурцадмал байдлыг намжаах,
бүс нутгийн тогтвортой байдалд ахиц
гаргах чиглэлээр ажиллах нь манай
улсын тогтвортой хөгжих гадаад орчныг
бүрдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой.

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 юм. Бүс нутгийн
бүх улстай найрсаг харилцаатай орны
хувьд манай улс энэ бүс нутгийн аливаа
маргаантай асуудлыг яриа хэлэлцээний
замаар шийдвэрлэх үйл явцад өөрийн
хувь нэмрээ оруулах боломжтой,

Монгол Улс 1980-аад оноос ЗХА-ийн
яриа хэлэлцээний механизмыг бий
болгох саналыг дэвшүүлж ирсэн бөгөөд
2013 онд Зүүн хойд Азийн аюулгүй
байдлын асуудлаарх Улаанбаатарын
яриа хэлэлцээг (Ulaanbaatar Dialogue
Initiative on Northeast Asian Security) эхлүүлэх санаачлага дэвшүүлж
багагүй хүчин чармайлт гаргаж ирсэн.

БҮЛЭГ-3

ДГХБО-уудын ОУСТ-ийг Улаанбаатар
хотноо үүсгэн байгуулах тухай Олон талт
хэлэлцээр хамгийн багадаа 10 орон
нэгдэн орсноор хүчин төгөлдөр болох
заалттай тул далайд гарцгүй орнуудаар
соёрхон батлуулах ажил манай улсын
хамгийн чухал үүрэг байлаа. 2017 оны
8 дугаар сарын байдлаар уг хэлэлцээрт
10 улс нэгдэн орсноор 2017 оны 10
дугаар сарын 6-наас уг хэлэлцээр
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“Улаанбаатарын
яриа
хэлэлцээ”
санаачилгынхаа хүрээнд өнгөрсөн
хугацаанд Монгол Улс ЗХА–ийн эмэгтэй
Парламентчдын чуулга уулзалт (2013),
ЗХА-ийн хотуудын дарга нарын уулзалт
(2014,
2015),Залуучуудын
уулзалт
(2015),ЗХА-ийн орнуудын шинжээчдийн
түвшний “Эрчим хүчний хэлхээ холбоо”
уулзалт (2015, 2016), ЗХА-ийн аюулгүй
байдлын асуудлаарх олон улсын Бага
хурал (2014, 2015, 2016, 2017)-ыг тус тус
амжилттай зохион байгуулсан.
Улаанбаатарын яриа хэлэлцээний гол
зарчмууд нь аль нэг улс, нэг талын
эрх ашгийг давуу тавихгүй, оролцогч
талуудын саналыг хүндэтгэн, хэлэлцэх
сэдэв, хамтран ажиллах арга зам,
албан болон албан бус уулзалтыг бүх
шатанд хийж, дүнг хэлэлцэж байх,
бүс нутагт энх тайван, тогтвортой
байдлыг хангах урт хугацааны зорилт
дэвшүүлэн өргөн хүрээнд итгэлцлийг
бүрдүүлэх, эхний ээлжинд хоёр талын
яриа хэлэлцээг эхлүүлэх суурийг
тавьж, улмаар гурван талт, олон талт
яриа хэлэлцээнд чиглүүлэх явдал юм.
ЗХА-ийн аюулгүй байдлын асуудлаарх

“Улаанбаатарын
яриа
хэлэлцээ”
санаачилга нь бүс нутагт байгаа бусад
яриа хэлэлцээний механизмуудаас
хэлбэр, хөндөх сэдэв, оролцогчдын
хувьд дараах байдлаар ялгарна. Үүнд:
нэгдүгээрт, Яриа хэлэлцээ албан
ёсны 1 дүгээр суваг болон академик
түвшний 2 дугаар суваг хослуулан
1.5 гэсэн хэлбэрээр явагдаж буй.
Чингэснээр яриа хэлэлцээг мухардмал
байдалд орохоос сэргийлж, албан бус
нөхцөлд илэн далангүй санал бодлоо
илэрхийлэх боломж бүрдэж байна.
Хоёрдугаарт, 6 талт яриа хэлэлцээ
Солонгосын
цөмийн
хөтөлбөрийг
хэлэлцдэг бол Улаанбаатарын яриа
хэлэлцээ бүс нутгийн аюулгүй байдлын
асуудлууд болон эрчим хүч, дэд бүтэц,
байгаль орчны хамтын ажиллагаа, бүс
нутгийн интеграц, уламжлалт бус аюул
заналын асуудлыг хамруулдаг.
Өнгөрсөн хугацаанд зохион байгуулсан
арга хэмжээнд ЗХА-ийн бүх орон
оролцсон. Түүнчлэн одоо хэрэгжиж буй
хоёр талын зөвлөлдөх уулзалтуудыг
3 талт болгон өргөжүүлэх, түвшинг
ахиулах, тогтмолжуулахыг зорьж байна.

МОНГОЛ УЛС-АЗИ-ЕВРОПЫН УУЛЗАЛТ (АСЕМ)

Монгол Улс 2008 онд АСЕМ-ын
гишүүнээр элссэнээс хойш түүний
үйл ажиллагааны тулгуур 3 чиглэлулс төр, эдийн засаг-санхүү, нийгэм-

соёлын хамтын ажиллагааны яриа
хэлэлцээнд идэвхтэй оролцож байна.
Монгол Улс АСЕМ-ын дээд түвшний
11 дүгээр уулзалтыг өөрийн орондоо
2016 онд амжилттай зохион байгуулсан
ба дээрх уулзалтад АСЕМ-ын түнш
51 орон, олон улсын 2 байгууллага
Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, Гадаад
хэргийн сайд болон тусгай элчийн
түвшинд оролцов. Уулзалтаас “Даргын
мэдэгдэл”, “Улаанбаатарын Тунхаглал”
гэсэн баримт бичгүүд батлагдсан нь
улс төрийн яриа хэлэлцээ, эдийн засаг,
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2017 оны хувьд Мьянмарын Нэйпидо
хотноо 11 дүгээр сарын 20-21-нд зохион
байгуулсан АСЕМ-ын Гадаад хэргийн
сайд нарын 13 дугаар уулзалтад ТНБД
Д.Даваасүрэн тэргүүтэй төлөөлөгчид
оролцож, АСЕМ-ын хүрээнд уялдаа
холбоог хөгжүүлэх асуудлыг АСЕАН
болон Европын Холбооны хүрээнд
хэрэгжиж байгаа төслүүдээс гадна
Монгол Улс, БНХАУ, ОХУ-ын хооронд
байгуулахаар
тохиролцсон
Эдийн
засгийн коридор зэрэг АСЕМ-ын
бус санаачилгатай холбон хөгжүүлэх
боломжийг эрэлхийлж ажиллахыг

санал болгосон.Гадаад хэргийн сайд
нарын уулзалтын бэлтгэл ажлын хүрээнд
АСЕМ-ын Ахлах албан тушаалтнуудын
уулзалтуудад манай элчин сайд
нар оролцсон бөгөөд Ази, Европын
сангийн захирагчдын зөвлөл (АСЕФ)ийн 2017 оны дэд даргаар Сингапур
Улсад суугаа Элчин сайд Т.Лхагвадорж
сонгогдон ажиллав. Түүнчлэн Сөүл
хотноо 9 дүгээр сард зохион байгуулсан
АСЕМ-ын Эдийн засгийн сайд нарын
уулзалтад Гадаад харилцааны дэд сайд
Б.Батцэцэг, 11 дүгээр сард зохион
байгуулсан АСЕМ-ын Боловсролын
сайд нарын 6 дахь удаагийн уулзалтад
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан,
спортын сайд Ц.Цогзолмаа, Индонез
Улсын Бали аралд 9 дүгээр сард зохион
байгуулсан АСЕМ-ын Тээврийн сайд
нарын 4 дэх удаагийн уулзалтад Зам,
тээврийн хөгжлийн сайдын үүрэг
гүйцэтгэгч Д.Ганбат нар тус тус оролцов.

МОНГОЛ УЛС-ЕАБХАБ
эдгээр чиглэлээр тодорхой төсөл,
хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, уг байгууллагын
гол
арга
хэмжээнд
идэвхтэй
оролцохыг эрмэлзэхийн сацуу хамтын
ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлийг
тодорхойлон үр бүтээлтэй, нягт хамтран
ажиллахад анхаарч байна.
Монгол Улс Европын аюулгүй байдал,
хамтын ажиллагааны байгууллага
(ЕАБХАБ)-ын гишүүнээр 2012 онд
элсэж түүний үйл ажиллагааны үндсэн
гурван чиглэлийн /цэрэг улс төр; эдийн
засаг, байгаль орчин; хүний аюулгүй
байдал/ хүрээнд хамтран ажиллахыг
зорьж байгаа бөгөөд ялангуяа, эдийн
засаг, байгаль орчин, хүний аюулгүй
байдлын асуудлуудад түлхүү анхаарч,

Өнгөрсөн хугацаанд Монгол Улс
ЕАБХАБ-тай хамтран 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

БҮЛЭГ-3

нийгэм-соёлын
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 болж чадсан.
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түншүүдийн
хамтын
ажиллагааг
бэхжүүлэх нь” сэдэвт олон улсын бага
хурал, “Гал түймрийн 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.
2017 оны хувьд ЕАБХАБ-ын Ардчилсан
институц, хүний эрхийн албаны
сонгууль ажиглах баг 6 дугаар сард
болсон Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн
сонгуулийг ажиглаж тайлан гаргасан.
ЕАБХАБ-ын
Ардчилсан
институц,
хүний эрхийн албаны захирал асан
Михаил Линк 3 дугаар сард, ЕАБХАБын Үндэсний цөөнхийн асуудал
эрхэлсэн Дээд комиссарын албаны
төлөөлөгчид 10 дугаар сард, ЕАБХАБын Хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй
тэмцэх асуудал эрхэлсэн Тусгай элч
11 дүгээр сард Монгол Улсад тус
тус ажлын айлчлал хийж цаашдын
хамтын ажиллагааны асуудлаар санал
солилцсон.
Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар
Вена хотноо 2017 оны 12 дугаар сарын
7-8-ны өдрүүдэд болсон ЕАБХАБын Сайд нарын зөвлөлийн 24 дүгээр
уулзалтад оролцсон ба уулзалтаар бүс
нутгийн хэмжээнд зэвсэгт мөргөлдөөн,
хямралт
байдлаас
урьдчилан

сэргийлэх, хямралын дараах сэргээн
босголт зэрэг асуудалд тус уулзалт
үндсэн үйл ажиллагаагаа чиглүүлсэн
ба аюулгүй байдлыг хангах, хүний эрх,
ардчиллыг бэхжүүлэх, эдийн засгийн
хөгжлийг дэмжих, байгаль орчныг
хамгаалах, олон улсын гэмт хэрэгтэй
тэмцэх зэрэг өргөн хүрээний асуудлаар
гишүүн орнууд зөвлөлдсөн.
Сайд
Д.Цогтбаатар
уулзалтад
оролцохдоо Монгол Улсын Засгийн
газраас хэрэгжүүлж буй гадаад
бодлогын зорилт, тэргүүлэх чиглэлийг
танилцуулж, улс төр, аюулгүй байдал,
сайн засаглал, хүний эрхийг хангах
зэрэг дэлхий нийтийн болон бүс
нутгийн тулгамдсан асуудлаар байр
сууриа илэрхийлж үг хэлcэн. Түүнчлэн
Европын Холбооны зүгээс Монгол Улсыг
татварын ил тод бус тогтолцоотой улс
орнуудын “хар жагсаалт”-ад багтаасан
нь үндэслэл султай, харамсалтай алхам
болж байгааг тэмдэглэсэн бөгөөд Унгар,
АНУ, ОХУ, Щвейцарь, Румын, Казахстан
зэрэг
ЕАБХАБ-ын гишүүн болон
түнш орнуудын Гадаад хэргийн сайд,
ЕАБХАБ-ын удирдлагатай хоёр талын
уулзалт хийж, хамтын ажиллагааны
асуудлыг урагшлуулах чиглэлээр санал
солилцсон нь онцлог үйл явдал болсон.
Манай улс ЕАБХАБ-ын Сайд нарын
зөвлөл, Байнгын зөвлөл, Эдийн
засгийн чуулга уулзалт, Хүний аюулгүй
байдлын асуудлаарх уулзалт зэрэгт
тогтмол идэвхтэй оролцож байна.
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ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙДЫН ҮҮРЭГ ГҮЙЦЭТГЭГЧ
Ц.МӨНХ-ОРГИЛ НҮБ-ЫН ЕРӨНХИЙ АССАМБЛЕЙН 72 ДУГААР
ЧУУЛГАНЫ ЕРӨНХИЙ САНАЛ ШҮҮМЖЛЭЛД ХЭЛСЭН ҮГ
(Нью-Йорк хот, 2017 оны 9 дүгээр сарын 22)

Ноён Ерөнхий нарийн бичгийн дарга аа,
Хүндэт төлөөлөгчид өө,
Юуны өмнө сүүлийн өдрүүдэд ихээхэн аюултай
байгалийн гамшигт өртөөд буй Мексик, Карибын
улс орнууд, АНУ-ын ард түмэн, засгийн газартай
сэтгэл зүрхээрээ хамт буйгаа илэрхийлсэн
миний өмнөх илтгэгчдийн дуу хоолойд нэгдэж
байгаагаа илэрхийлье.
Ноён Чуулганы Дарга аа,
Дэлхий дахинаа байгалийн гамшгийн давтамж улам бүр нэмэгдэж,
тэдгээрийн үр дагавар нь илүү их хор хохирол учруулах боллоо. Зарим
судалгааны дүнгээс үзэхэд 1970 оноос хойш байгалийн гамшгийн
тохиолдол 4 дахин нэмэгдсэн байна. Үндэсний болон орон нутгийн
түвшинд гамшгийн эрсдэлд бэлэн байх, бүс нутгийн болон олон улсын
хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх шаардлага өсөн нэмэгдэж байна.
Чухам ийм хүчин чармайлтад хувь нэмэр болгон, Монгол Улс Гамшгийн
эрсдлийг бууруулах Сэндайн үйл ажиллагааны хүрээ баримт бичгийг
үр дүнтэй хэрэгжүүлэх зорилгоор 2018 оны 7 дугаар сард Азийн сайд
нарын бага хурлыг эх орондоо хүлээн авч зохион байгуулах гэж байна.
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр Монгол Улс цөлжилт, ган, газрын
доройтол, ой хээрийн түймэр зэрэг хүрээлэн буй орчны давхацсан
олон сорилт бэрхшээлд өртөх боллоо. Тиймээс экосистемийн тэнцвэрт
байдлыг хадгалах, байгалийн баялгаа хамгаалах, тэдгээрийг зүй
зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, түүнчлэн ногоон эдийн засгийг
хөхиүлэн дэмжих зэрэг үндсэн зорилт Монгол Улсын Засгийн газрын
2016-2020 оны Үйл ажиллагааны хөтөлбөрт туссан.
Хөгжингүй болон хөгжиж буй улс орон гэлтгүй бид бүгд уур амьсгалын
өөрчлөлтийн нөлөөгөөр буй болсон шинэ сорилтуудыг шийдвэрлэхийн
тулд хамтран ажиллах үүрэг хүлээсэн билээ. Монгол Улсын хувьд
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Ноён Чуулганы Дарга аа,
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Үндэсний зорилтот хувь нэмрээ тодорхойлж, 2030 он гэхэд хүлэмжийн
хийн ялгарлын түвшинг 14 хувиар бууруулах зорилт дэвшүүлсэн бөгөөд
түүндээ хүрэхийн тулд хичээн ажиллах болно.
Ноён Чуулганы Дарга аа,
Энэ жилийн Ерөнхий санал шүүмжлэлийн сэдвийг “Хүмүүнд төвлөрөх
нь: Тогтвортой дэлхий ертөнц дэх бүх нийтийн энх тайван, сайн сайхан
амьдралын төлөө тэмцэх нь” хэмээн сонгосон нь Тогтвортой хөгжлийн
2030 хөтөлбөрийн үндсэн агуулга, үзэл санааг багтааж байна.
Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд хэрэгжиж гэмээнэ манай дэлхий ертөнц
өөрчлөгдөх учиртай. Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг тодорхойлсон
нь чухал хэдий ч тэдгээрийн хэрэгжилтийг үндэсний, бүс нутгийн
болон дэлхийн түвшинд хангах нийтлэг бүтэц, зураглалыг нарийвчлан
тогтоох зайлшгүй шаардлага байгааг бид харахгүй өнгөрч болохгүй.
Чухам энэ чиглэлээрх чухал алхмыг өнгөрсөн 7 дугаар сард болсон
Тогтвортой хөгжлийн асуудлаарх өндөр түвшний улс төрийн чуулга
уулзалтын үеэр хийсэн билээ. Амар амгалан, шударга, хүн нэг бүрийн
оролцоотой нийгэм цогцлоохыг, түүнчлэн хамтын арга хэмжээний
дүнд эмзэг бүлгийн иргэдийг чадавхижуулахын ач холбогдлыг тус тус
онцлон тэмдэглэсэн дээрх Чуулга уулзалтын тунхаглалыг Монгол Улс
бүрнээ дэмжиж байна.
Манай улс Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг анхлан баталсан улсуудын
нэг билээ. 2016 оны 2 дугаар сард Монгол Улсын Их Хурал «Монгол Улсын
Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030» баримт бичгийг баталсан.
Уг баримт бичигт 2030 он гэхэд Монгол Улс экологийн тэнцвэрт байдлыг
хангаж, ардчилсан засаглалаа бэхжүүлэхийн хажуугаар, ядуурлын бүх
хэлбэрийг устгаж, дээд эрэмбийн дундаж орлоготой улс орны эгнээнд
орох зорилт тавьсан юм. Тогтвортой хөгжлийн 17 зорилтын зэрэгцээ
Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн 2030 үзэл баримтлал нь эдийн
засаг, нийгэм, хүрээлэн буй орчин гэсэн хөгжлийн үндсэн гурван
тулгуур хүчин зүйлсийг нэгтгэж байна. Бид эдгээр зорилтыг Засгийн
газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон холбогдох
бусад баримт бичигт тусгасан болно.
Ноён Чуулганы Дарга аа,
Дэлхий нийтийн хөгжлийн тэргүүлэх асуудлууд дотроос далайд гарцгүй
хөгжиж буй орнуудын тусгай хэрэгцээ, шаардлагын асуудал Монгол
Улсын анхаарлын төвд байдаг. Дэлхийн Худалдааны Байгууллагын
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Улаанбаатар хотноо төвтэй Олон улсын уг судалгааны төв Монгол
Улсын Засгийн газар болон бусад түншийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр
судалгаа, шинжилгээний ажлаа аль хэдийнэ эхлүүлээд байна. Тус төв
бүрэн хүчин чадлаараа үйл ажиллагаагаа явуулж гэмээнэ Венийн үйл
ажиллагааны хөтөлбөр болон Тогтвортой хөгжлийн 2030 хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэхэд далайд гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудад тус дөхөм
үзүүлэх учиртай юм.
Уялдаа холбоогоо гүнзгийрүүлэн бэхжүүлэх асуудал далайд гарцгүй
хөгжиж байгаа орнуудын эн тэргүүний нийтлэг зорилт болж байна.
Монгол Улс Дэлхийн Худалдааны Байгууллагын Худалдааг хөнгөвчлөх
хэлэлцээрт 2016 онд нэгдэн орсон. Тус хэлэлцээр «Дамжин өнгөрөх
тээврийн эрх чөлөө»-ний тухай 11 дүгээр зүйлийн дагуу далайд гарцгүй
хөгжиж байгаа орнуудын худалдааны зардлыг бууруулж, худалдааг
эрчимжүүлэх ихээхэн боломж олгоно гэж бид үнэлж байна. Энэ нь
далайд гарцгүй хөгжиж байгаа орнууд нэмүү өртөг шингээсэн дэлхийн
сүлжээнд нэгдэж, далайд гарцгүй байдлаас эх газрыг дунд нь холбосон
улс болоход нь тус дөхөм үзүүлэх юм.
Монгол Улс худалдааны гол түншүүдийнхээ зах зээлд нэвтрэх
боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Евразийн эдийн засгийн холбоо,
БНХАУ, БНСУ зэрэг улстай чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах
судалгааны ажлыг хийж байна. Япон Улстай Эдийн засгийн түншлэлийн
хэлэлцээрийг байгуулан, мөрдөн ажиллаж байна.
Бидэнд хамгийн ойр Зүүн хойд Азийн бүс нутагт эдийн засгийн
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тооцоогоор далайд гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын худалдааны
зардал олон улсын худалдаанд үнэлгээний дүнгээр 260 хувийн тариф
тогтоосонтой тэнцэж байна. Түүнчлэн НҮБ-ын Нэн буурай хөгжилтэй,
далайд гарцгүй хөгжиж буй болон арлын жижиг орнуудын асуудал
эрхэлсэн Дээд төлөөлөгчийн Ажлын албаны судалгаанаас харахад
далайд гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын хөгжлийн түвшин тэдгээр улс
далайд гарцтай байх тохиолдол дахь хөгжлийн түвшингээс дунджаар
20 хувиар доогуур байгаа аж. Монгол Улс далайд гарцгүй хөгжиж
байгаа бусад оронтой хамтран Венийн үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг
(2014-2024) үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн төлөө ажиллах болно. Үүнтэй
холбогдуулан онцлоход, Далайд гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын Олон
улсын судалгааны төв байгуулах тухай олон талт хэлэлцээрийг 10 улс
соёрхон баталсан тул ирэх 10 дугаар сарын 6-наас эхлэн уг хэлэлцээр
хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхлэхийг цохон тэмдэглэхэд таатай байна.
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интеграцийн үйл явцыг эрчимжүүлэхийн тулд Монгол Улс хөрш
орнуудтайгаа дамжин өнгөрөх тээвэр болон дэд бүтцийг хөгжүүлэх
чиглэлээр идэвхтэй хамтран ажиллаж байна. 2016 оны 6 дугаар сард
Монгол Улс, БНХАУ, ОХУ-ын Ерөнхийлөгч нар Хятад, Монгол, Оросын
эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөрт гарын үсэг зурсан. Тус
хөтөлбөр нь худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэх, бараа бүтээгдэхүүний
нийлүүлэлтийг сайжруулах, хил дамнасан тээврийг хөнгөвчлөх, дэд
бүтцийг хөгжүүлэх зэрэг хамтарсан төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд
чиглэх юм. Өнгөрсөн 8 дугаар сард гурван улс эн тэргүүнд хэрэгжүүлэх
шаардлагатай төсөл хөтөлбөрүүдийн талаар санал нэгдсэн. Өдгөө бид
Эдийн засгийн коридорын хүрээнд хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн
бодит хэрэгжилтийг хангах механизмыг бий болгохоор ажиллаж байна.
Монгол Улс, БНХАУ болон ОХУ Азийн авто замын сүлжээгээр Олон
улсын тээвэрлэлт гүйцэтгэх тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрт
2016 оны 12 дугаар сард гарын үсэг зурсан нь гурван талын хамтын
ажиллагааны бас нэг чухал алхам боллоо.
Ноён Чуулганы Дарга аа,
Монгол Улс төмөр зам, авто зам, агаарын тээвэр, эрчим хүчний сүлжээ
болон нефть-хийн хоолойн дэд бүтцийг сайжруулах, далайд гарах
сувгийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр хөрш хоёр улс болон бусад түнш улстай
цаашид ч хамтран ажиллахыг зорьж байна.
2015 онд баталсан Монгол Улсын эрчим хүчний бодлогод 2030 он гэхэд
эрчим хүчний хэрэгцээнийхээ 30 хувийг сэргээгдэх эрчим хүчний эх
үүсвэрээс бий болгох том зорилт тавьсан. Манай улсын нарны эрчим
хүч 7000 тераватт, салхины эрчим хүч 5000 тераваттын нөөцтэй.
Тэдгээрийг ашиглан Монгол Улс бүс нутгийн улс орнуудад цэвэр эрчим
хүч экспортлох хязгааргүй нөөц бололцоо байна.
Бид Зүүн хойд Азид сэргээгдэх эрчим хүч нийлүүлэх Говьтек, Азийн
эрчим хүчний супер сүлжээ төслүүдийг хэрэгжүүлэхээр түншүүдтэйгээ
хамтран ажиллаж байна. Эдгээр төсөл нь эрчим хүчний аюулгүй
байдлыг хангах, ажлын байр нэмэгдүүлэх, хүлэмжийн хийн ялгарлыг
бууруулах зэргээр эдийн засаг, нийгэм, хүрээлэн буй орчны ихээхэн
үр өгөөж хүртэх боломжийг бүс нутгийн улсуудад олгох юм. Эдгээр
сэргээгдэх эрчим хүчний чухал төслийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр бид
хоёр талын болон олон талт түнштэйгээ хамтран ажиллахыг зорьж
байна.
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Ноён Чуулганы Дарга аа,

Нийгмийн тогтвортой хөгжлийн асуудал Монгол Улсын Тогтвортой
хөгжлийн 2030 үзэл баримтлалын нэн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг мөн.
Хүйсийн тэгш байдлыг хангах, эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар,
хүртээмжийг сайжруулах, ард иргэд эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах
нөхцөл бий болгох, хүн бүр өндөр чанартай боловсрол эзэмших
бололцоог хангах, ядуурлын бүх төрлийг устгах, дундаж давхаргыг
нэмэгдүүлэх зэрэг зорилт уг баримт бичигт тусгагдсан.
Ноён Чуулганы Дарга аа,
Энх тайван, аюулгүй байдлыг сахин хамгаалахгүйгээр Тогтвортой
хөгжлийн хөтөлбөрийг цаг тухайд нь үр дүнтэйгээр хэрэгжүүлэх
боломжгүй юм. Гэсэн хэдий ч эдүгээ олон газар энх тайванд аюул
занал учирсаар байна.
Зүүн хойд Ази дахь нөхцөл байдал хурцдаж буйд Монгол Улс ихээхэн
санаа зовниж байна. БНАСАУ олон улсын хамтын нийгэмлэгийн хүсэл
эрмэлзлэлийг үл ойшоон, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Аюулгүйн
Зөвлөлийн холбогдох тогтоолуудыг зөрчин удаа дараа цөмийн туршилт
хийж, баллистик пуужин хөөргөн бүс нутгийн аюулгүй байдлыг
тогтворгүйжүүлж байгааг Монгол Улс эрс эсэргүүцэж байна. 25 жилийн
турш цөмийн зэвсгээс ангид статустай байгаа Монгол Улсын хувьд
Солонгосын хойг цөмийн зэвсгээс ангид байх ёстой хэмээх зарчмын
байр сууриа дахин нотолж байна. Бид Зүүн хойд Ази дахь хурцадмал
байдлыг улам даамжруулах аливаа үйлдлээс зайлсхийх, асуудлыг
энхийн замаар шийдвэрлэхийг холбогдох талуудад уриалж байна.
Солонгосын хойгийн цөмийн асуудлыг шийдвэрлэх цорын ганц арга
зам нь яриа хэлэлцээ гэдэгт огт эргэлзэх хэрэггүй. Яриа хэлэлцээний
арга замын нэг нь 2013 онд Монгол Улсын санаачилсан Зүүн хойд
Азийн аюулгүй байдлын асуудлаарх Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ байх
боломжтой юм. Өнгөрсөн 6 дугаар сард бид уг санаачилгын хүрээнд
4 дэх удаагийн Олон улсын бага хурлыг Улаанбаатар хотноо зохион
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Олон улсын хамтын нийгэмлэг 2030 он хүртэлх хөгжлийн замын зургаа
тодорхойлохдоо хэнийг ч эс орхигдуулах амлалт авсан. Тогтвортой
хөгжлийн зорилтууд нь ард иргэд, түүний дотор нийгмийн эмзэг
бүлгийн хүмүүсийн дундах тэгш бус байдлыг багасгах явдлыг олон
улсын хамтын нийгэмлэгийн маргашгүй тэргүүлэх чиглэл болгон
тавьсан.
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байгуулсан. Энэхүү санаачилгын хүрээнд Зүүн хойд Азийн аюулгүй
байдлын асуудлыг хэлэлцээд зогсохгүй эрчим хүч, хүрээлэн буй орчны
боломжит төслүүдийн талаар санал солилцож байна. Тиймдээ ч
Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ нь Зүүн хойд Азийн бүх улсын оролцоог
хангасан нээлттэй механизм болон төлөвшиж байна.
Ноён Чуулганы Дарга аа,
Сүүлийн үеийн хурцадмал байдал цөмийн зэвсгийн аюул занал улам
бүр сэтгэл чилээх асуудал болж буйг нотолж байна. Монгол Улс 2017
оны 7 дугаар сарын 7-нд баталсан Цөмийн зэвсгийг хориглох гэрээг
талархан тэмдэглэж байна. Цөмийн зэвсэг байгаа цагт түүнийг
ашиглах эрсдэл оршсоор байх болно. Цөмийн зэвсэг ашиглахгүй байх
цорын ганц баталгаа нь түүнийг бүр мөсөн устгах явдал юм. Энэхүү
туйлын зорилгод хүрэхийн тулд Цөмийн туршилтыг бүрэн хориглох
гэрээг аль болох эрт хүчин төгөлдөр болгох, түүнчлэн Цөмийн зэвсгийг
үл дэлгэрүүлэх гэрээг Хянан хэлэлцэх 2010 оны Бага хурлын төгсгөлийн
баримт бичигт туссан арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр хүч
чармайлт гарган ажиллах нь нэн чухал юм. Мөн Зэвсэг хураах бага
хурлыг удаан үргэлжилсэн гацаанаас гаргах зайлшгүй шаардлага
байна.
Ноён Чуулганы Дарга аа,
Терроризм олон улсын энх тайван, аюулгүй байдалд ноцтойгоор
заналхийлсэн хэвээр байна. Дэлхий дахинаа террорист үйл
ажиллагааны эрч сулралгүй оршсоор байна. Терроризмтой тэмцэх
дэлхий нийтийн хүч чармайлтыг удирдлага зохион байгуулалтаар
хангах зорилгоор НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антонио
Гутерреш НҮБ-ын Терроризмтой тэмцэх алба бий болгосныг Монгол
Улс сайшаан дэмжиж байна.
21 дүгээр зуунд манай дэлхий Дэлхийн хоёрдугаар дайнаас хойшхи
хамгийн том хэмжээний дүрвэгсдийн хямралтай нүүр тулж буйг харахад
сэтгэл өөрийн эрхгүй шимширч байна. Тоймгүй олон хүн, тэр дундаа
Рохингиа мусульманчууд орон гэрээсээ дайжихад хүрээд байна. Хүчээр
шилжин суурьших явдлаас үүдэлтэй хүн төрөлхтний зовлон зүдгүүрийн
аймшиг нэн даруй эцэс болох ёстой.
Дүрвэгсдэд үзүүлэх өнөөгийн хүмүүнлэгийн тусламж дараахь 3 хүчин
зүйлсийг агуулсан иж бүрэн агуулгатай байх ёстой. Үүнд дүрвэгсдийн
нэр төрийг дээдлэх, хүлээн авагч улсад дэмжлэг үзүүлэх, дүрвэхэд
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хүргэсэн суурь шалтгааныг засч залруулах зэрэг болно. Аюулгүйгээр
нүүх бололцоогоор дүрвэгсдийг хангах, дүрвэгсдийн асуудлаарх олон
улсын хууль эрх зүй, түүнчлэн хүний эрх, хүмүүнлэгийн эрх зүйг дээдлэх
нь бид бүгдийн хамтын үүрэг хариуцлага мөн.

Ноён Чуулганы Дарга аа,
Эдүгээ НҮБ-ын энхийг сахиулагчдын үүрэг үлэмж хэмжээгээр нэмэгдэж
байна. Монгол Улс НҮБ-ын Дүрмийн зорилго, зарчмыг чандлан
сахихын тулд энхийг сахиулах үйл ажиллагаанд хувь нэмрээ оруулж
буйдаа бахархалтай байна. Өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд Монголын
15000 гаруй цэнхэр дуулгатан дэлхийн халуун цэгүүдэд үүрэг гүйцэтгээд
байна. Өнөөдрийн байдлаар Монгол Улс энхийг сахиулах ажиллагаанд
хамгийн их цэрэг, цагдаа хандивлагч 30 улсын нэг болоод байна.
Энхийг сахиулах, сэргээн босгох үйл хэрэгт оролцож байгаа Монголын
энхийг сахиулагчид эр зориг, ур чадвар, нутгийн иргэдийг хүндэтгэдэг
зан чанараараа нэгэнт үнэлэгдсэн.
Бид цаашид инженерийн болон тусгай үүрэгт рот илгээж НҮБ-ын энхийг
сахиулах үйл ажиллагаанд өөрсдийн оролцоогоо нэмэгдүүлэхийг
зорьж байна.
Ноён Чуулганы Дарга аа,
НҮБ-ын Хүний Эрхийн Зөвлөлийн гишүүний хувьд бид цаазаар авах,
эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хүнлэг бусаар харьцахын эсрэг
бат байр сууриа дахин нотолж байна. Дөрвөн өдрийн өмнө бид
Аргентин, Европын Холбоотой хамтран “Цаазаар авах болон эрүүдэн
шүүхэд ашигладаг бүтээгдэхүүний худалдааг хориглох Дэлхий нийтийн
холбоо” санаачилгын нээлтийн арга хэмжээг зохион байгуулсан.
Хуулийн засаглалыг дээдэлсэн, ардчилсан, нээлттэй нийгмийг
бэхжүүлэх нь Монгол Улсын урт хугацааны эрхэм зорилго юм.
Нийгмийн хариуцлагатай институциуд бий болгох, шударга ёсыг хүн
бүрт хүртээмжтэй болгох, авлигыг эрс бууруулах зэрэг нь Тогтвортой

БҮЛЭГ-3

Шилжин суурьшигчдын их хөдөлгөөн ч мөн бидний анхаарлын төвөөс
гарах учиргүй. Ирэх 2018 онд Шилжилт хөдөлгөөний дэлхий дахины
хэлэлцээр батлагдана гэдэгт бид найдаж байна. Уг баримт бичиг нь
шилжин суурьшигчдын статусыг үл харгалзан тэдний аюулгүй байдал,
хүний эрхийг хангах, түүнчлэн олон улсын шилжилт хөдөлгөөний
засаглалыг бэхжүүлэхэд онцгой ач холбогдолтой болох юм.
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хөгжлийн 16 дугаар зорилтод туссан гол хүчин зүйлс билээ.
Дэлхий ертөнц бүх нийтийг хамарсан мянга мянган сорилт бэрхшээлтэй
тулгарч буй өнөө цагт олон талт хамтын ажиллагаанд эргэлзэх нь
өрөөсгөл юм. Өнөөгийн даяарчлагдсан дэлхийд бидний өмнө тулгарч
буй сорилт бэрхшээлийг нэг ч улс дангаараа даван туулж чадахгүй.
Бүх нийтийг хамарсан асуудлууд бүх нийтийн оролцоотой шийдлийг
шаардаж байна.
Том, жижиг гэлтгүй бүх улсын аюулгүй байдлын баталгаа болсон ганц
байгууллагын хувьд Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага олон талт хамтын
ажиллагааны цөм мөн юм. Гэхдээ олон талт хамтын ажиллагааны
цөм төдий гэдэг агуулгаар бус харин үр дүнтэй олон талт хамтын
ажиллагааны цөм байлгахын тулд бид НҮБ-ыг бэхжүүлэх шаардлагатай.
НҮБ бол энх тайвны төлөөх дипломат ажиллагааг өргөжүүлэх арга
хэрэгсэл хэмээх НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын үзэл санааг
бид сайшаан тэмдэглэж байна. Ерөнхий нарийн бичгийн дарга
санаачлан, Зуучлалын асуудлаарх өндөр түвшний зөвлөл байгуулсан
нь цаг үеэ олсон хэрэг болсон. Зөвлөлийн нэр хүнд бүхий 18 гишүүн
нь тус зөвлөлд өөрсдийн давтагдашгүй ур чадвар, хамгийн чухал нь
зуучлалын үйл хэрэгт амин чухал хүчин зүйл болох итгэл хариуцлагыг
авчрах нь дамжиггүй.
Эцэст нь тэмдэглэхэд, Монгол Улс НҮБ-ыг хүнд суртал багатай, илүү үр
ашигтай, бүтээлч, хөрсөн дээр буусан болгохын төлөө НҮБ-ын Ерөнхий
нарийн бичгийн даргын шинэчлэлийн үзэл санааг бүрнээ дэмжиж
байгааг дахин нотолж байна. Эцсийн дүндээ энэ нь НҮБ илүү хүчирхэг,
үйлчилж буй хүмүүстээ илүү хариуцлагатай байгууллага болох цорын
ганц арга зам мөн юм.

Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.
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ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД Д.ЦОГТБААТАР ЕВРОПЫН
АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН
САЙД НАРЫН ЗӨВЛӨЛИЙН 24 ДҮГЭЭР УУЛЗАЛТАД ХЭЛСЭН ҮГ
(Вена хот, 2017 оны 12 дугаар сарын 7)

Эрхэм төлөөлөгчид өө,
Хатагтай, ноёд оо,
Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны
байгууллагыг даргалж буй Австри Улс та
биднийг Вена хотноо энэ байгууллагын төв
байранд ийнхүү хуран чуулуулж байгаад бусад
төлөөлөгчдийн адил талархлаа илэрхийлж
байгааг минь хүлээн авна уу. Энэ хоёр өдрийн
ажлаа гүйцээхэд Вена хот бидэнд их урам зориг хайрлана гэдэгт
итгэлтэй байна.
Монгол Улс энхийг эрхэмлэсэн, олон тулгуурт гадаад бодлогоо тууштай
хэрэгжүүлэхийн тулд бүс нутгийн ихээхэн чухал түнш байгууллага
болох ЕАБХАБ-тай үр дүнтэй хамтын ажиллагаа хөгжүүлэхийн төлөө
байдгийг би дахин нотлохыг хүсч байна. Шинэ тутам томилогдоод буй
ЕАБХАБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга болон бусад удирдлагад
баяр хүргэж, тэдний эрхэм үйлсэд амжилт хүсье.
Ноён дарга аа,
Монгол Улс ЕАБХАБ-ын 57 дахь гишүүн болоод таван жилийг үджээ.
ЕАБХАБ-ын түүхийн хувьд энэ хугацаа богино хэдий ч Монгол Улсын
хувьд Европ дахь аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны асуудлаар
зөвшилцөхөд амаргүй байдгийг гэрчлэхэд хангалттай юм.
ЕАБХАБ-ын гишүүн орнууд үйл явдлыг эсрэг тэсрэгээр ойлгон хүлээн
авч байгаа нь аюулгүй байдлын салшгүй цогц ойлголтыг алдагдуулж
байгааг бид сэтгэл зовнин ажиглаж байна. Украин болон түүний
эргэн тойронд үүссэн хямрал нь үүний үр нөлөө. Хэдэн жилийн өмнө
Европын аюулгүй байдлын асуудлаарх нөлөө бүхий хүмүүсийн бүлгээс
гаргасан тайланд энэ тайлбар туссан бөгөөд өнөө үеийн нөхцөл
байдлыг тод харуулж байна. ЕАБХАБ-ын Сайд нарын зөвлөл 2002
оноос хойш хамтарсан зөвшилцөлд хүрч чадахгүй өдийг хүрч байна.

БҮЛЭГ-3

Ноён дарга аа,
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Энэ байгууллагын хүрээнд бидний өмнө тулгарч буй сорилтуудыг энэ
байдал тодорхой илэрхийлж байна.
Ноён дарга аа,
ЕАБХАБ-ын бүс нутагт алан хядах үйл ажиллагaаны заналхийлэл
эдүгээ нүүрлэсээр байгаа нь түгшүүр төрүүлсээр байна. Алан хядах
үйл ажиллагаатай тэмцэх тухай олон улсын гэрээ, хэлэлцээрт
нэгдэн орсоны хувьд Монгол Улс алан хядах үйлдлийг буруушааж,
түүний бүхий л хэлбэрийг устгах ёстой гэж үздэг. Алан хядах үйл
ажиллагаатай тэмцэхийн тулд хууль журмыг чангатгах, тагнуул, хүчний
байгууллагуудын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, олон улс, бүс нутаг,
үндэсний түвшинд мэдээлэл, сайн туршлага солилцох нь чухал хэмээн
үзэж байна.
Залуус хэт туйлшралд өртөх болсон үндсэн шалтгааныг тогтоон,
шийдвэрлэх нь чухал юм. Хойч үеэ эрдэм боловсролтой болгох,
итгэл, боломж олгох нь бидний үндсэн зорилт бөгөөд ЕАБХАБ-аас энэ
чиглэлд хэрэгжүүлж буй үйлсийг бид дэмжин сайшааж байна. Монгол
Улс ЕАБХАБ-ын дэмжлэгтэйгээр “Террорист гэмт хэрэгт турхирч буй
хүчирхийлэл дагуулсан экстремизм, радикалчлалтай тэмцэх нь: Бүх
нийтийн оролцоо” сэдэвт үндэсний семинарыг өнгөрсөн 7 дугаар
сард Улаанбаатар хотноо зохион байгуулсан. Монгол Улсын Засгийн
газраас энэ асуудлаар авч хэрэгжүүлж буй урьдчилан сэргийлэх үйл
ажиллагааг танилцуулах, нийтэд таниулж мэдүүлэхэд энэ семинар
ач холбогдолтой байсан. Монгол Улс терроризмтой тэмцэх асуудлаар
өөрийн хөрш ОХУ, БНХАУ болон бусад оронтой нягт хамтран ажиллаж
байгааг хэлэхэд таатай байна.
Ноён дарга аа,
ЕАБХАБ нь аюулгүй байдлын асуудалд иж бүрэн ханддагийг Монгол
Улс өндрөөр үнэлдэг. Иймээс ч ЕАБХАБ-ын хүрээнд эдийн засгийн
сүлжээ, холбоог дэмжин хөгжүүлэхийг бүрэн үндэслэлтэй хэмээн бид
харж байна. Далайд гарцгүй хөгжиж буй орны хувьд Монгол Улс бусад
оронтой эдийн засгийн хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд онцгой ач
холбогдол өгдөг. Далайд гарцгүй хөгжиж байгаа орнуудын Олон улсын
судалгааны төв байгуулах тухай олон талт хэлэлцээр энэ оны 10 дугаар
сарын 6-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон. Олон улсын судалгааны
төвийн үйл ажиллагааг эхлүүлэхэд шаардлагатай энэ хэлэлцээрийг
соёрхон баталсан ЕАБХАБ-ын гишүүн орнууд, тухайлбал Армени,
Киргиз, Тажикстан зэрэг улсад гүн талархлаа илэрхийлж байна.

ОЛОН ТАЛТ ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА | БҮЛЭГ III

Өөрсдийн ард иргэдийг төлөөлж байгаагийн хувьд ЕАБХАБ-ын
Парламентын Ассамблейн үүрэг, хувь нэмрийг бид бүрэн дүүрэн
ашиглах хэрэгтэй. Энэхүү завшааныг ашиглан Европын Холбоо Монгол
Улсад өөрийн төлөөлөгчийн газраа нээх шийдвэр гаргасныг талархан
хүлээж авч байгааг тэмдэглэж байна. Төлөөлөгчийн газрыг нээснээр
Монгол Улс, Европын Холбооны хоорондын түншлэл, харилцаа, хамтын
ажиллагаа улам эрчимжин хөгжинө гэдэгт итгэлтэй байна.
ЕХ-ны зүгээс Монгол Улсыг татварын ил тод бус тогтолцоотой улсуудын
“хар жагсаалт”-д багтаасан нь үндэслэл муутай, харамсалтай алхам
боллоо. Монгол Улс ардчилсан нийгэм, зах зээлийн эдийн засагт
шилжээд 30 хүрэхгүй жилийн нүүрийг үзэж байна. Энэ бүхнийг үл
харгалзан бидэнд урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр энэхүү шийдвэрийг
гаргасан нь харамсалтай.
ЕАБХАБ-ыг энэ жил амжилттай даргалж манлайлсанд сайд Курц болон
Австри Улсад талархаж байгаагаа дахин илэрхийлэхийг хүсч байна.
ЕАБХАБ-г ирэх 2018 онд даргалах Итали Улсад амжилт хүсч, Монгол
Улс бүхий л талаар та бүхнийг дэмжиж, хамтран ажиллах болно гэдгийг
хэлэхэд таатай байна.
Баярлалаа.
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Дэлхий дахинд байгалийн гамшиг улам олширч, үр дагавар нь илүү
хөнөөлтэй болсоор байна. Гамшгаас сэргийлэх үндэсний бэлэн
байдлыг бэхжүүлэх, бүс нутаг болон олон улсын хамтын ажиллагааг
өргөжүүлэх шаардлага нэмэгдсээр байна. Энэ шаардлагын үүднээс
Монгол Улс Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Сендайн үйл ажиллагааны
хүрээнд Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах асуудлаарх Азийн сайд нарын
хоёрдугаар бага хурлыг 2018 оны 7 дугаар сард Улаанбаатар хотноо
зохион байгуулна.
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STATEMENT BY HIS EXCELLENCY TSOGTBAATAR DAMDIN, MP,
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF MONGOLIA
at the 24th Meeting of the OSCE Ministerial Council
Hofburg, Vienna, 7 December 2017
Mr. Chairperson,
Excellencies,
Ladies and gentlemen,
First, let me start with the expression of our deep appreciation and gratitude to the Austrian Chairmanship for bringing us all together to this important setting here in Vienna, the very seat of our Organization. I believe
the spirit of Vienna will guide us through our work these two days.
Here, I also wish to reaffirm that Mongolia is committed to fostering effective cooperation with the OSCE, which is an important regional partner/organization for us to continue pursuing a peaceful and multi-pillared foreign policy of the country. I also want to congratulate the new
Secretary General and other heads of institutions of the OSCE on their
appointments and wish them every success in their noble endeavors.
Mr. Chairperson,
Five years have elapsed since Mongolia became the 57th participating
State of the OSCE. It is certainly a short span of time vis-à-vis in entire
OSCE history, but it has been significant period for Mongolia to witness
the erosion of the consensus in Europe on how security and cooperation
should be realized. We also observed with concern how the contradictory
perceptions of events among the OSCE participating States have undermined the idea of the indivisibility of security, which results have been
reflected throughout the crisis in and around Ukraine. This description in
the Final Report of the Panel of Eminent Persons on European Security
as a Common Project published a couple of years ago, is reflective the
troublesome new realities of today. In addition, OSCE Ministerial Council
had failed to agree on a joint communiqué since 2002. This clearly speaks
of the challenges we all face in this organization.
Mr. Chairperson,
It is alarming that the OSCE region continues to face the threats of terrorism. Being a party to all international instruments against terror-

ОЛОН ТАЛТ ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА | БҮЛЭГ III

Identifying and addressing the root causes of radicalization of young people is also important. Educating and empowering our future generation
remains an essential task. We commend and support the OSCE’s work
in this regard. Mongolia organized a national seminar, first of its kind, on
countering violent extremism and radicalization that lead to terrorism in
July this year in Ulaanbaatar jointly and with direct assistance from the
OSCE. This seminar has been valuable in terms of raising awareness,
and developing a preventive tool, which my Government has already embarked upon. I am also pleased to note that Mongolia is working closely
with a number of countries including our immediate neighbors Russia
and China in combating terrorism.
Mr. Chairperson,
Mongolia highly values the OSCE’s comprehensive approach to security.
In this context, we see full merit in promoting economic linkages and
connectivity in the OSCE area. Being a landlocked developing country,
Mongolia attaches a particular importance to expanding its economic cooperation with other countries. The United Nations’ multilateral agreement on the establishment of an international think tank for landlocked
developing countries (LLDCs) came into force on 6 October this year. On
behalf of the Government of Mongolia, I express my profound appreciation
to those OSCE participating States namely, Armenia, the Kyrgyz Republic,
and Tajikistan for their expeditious ratification of this important agreement that makes now the International Think Tank’s operation possible.
Occurrence of natural disasters across the globe has become more frequent, and their consequences even more disastrous. There is a growing
need for better national and local readiness, and a stronger regional and
international cooperation. As part of this effort, Mongolia is hosting an
Asian Ministerial Conference in July 2018 to effectively implement the
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction.
Fostering understanding and relationships between peoples and citizens
is of crucial importance as well.
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ism, Mongolia strongly condemns, and attaches utmost importance to
suppressing terrorism in all its forms and manifestations. In countering
terrorism we emphasize the importance of effective inter-agency cooperation including the collaboration between the law enforcement and intelligence agencies, exchange of information and good practices at international, regional and national level.
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The role and contribution of the OSCE Parliamentary Assembly, as representatives of their peoples, is an asset which we should put in full use.
Taking this opportunity, I wish to reaffirm that Mongolia welcomes the
decision of the European Union to open its representative office in Ulaanbaatar. We believe this important step will allow us to enhance our dialogue and cooperation, and further contribute to strengthening our partnership and cooperation.
We also take note with regret, of the EU’s inclusion of Mongolia in its first
ever tax haven blacklist. We view this move of the EU as a premature and
not well substantiated. Less than the 30 years of Mongolia’s experience
in democracy and open economy should not be penalized without sufficiently early warning, an expression that is so often used within the walls
of the OSCE and beyond.
In closing, I wish to once again express our appreciation to Minister Kurz
and the Austrian Chairmanship for their excellent leadership throughout
this year. I would also like to wish every success to the incoming Italian
Chairmanship and assure them of our full support and cooperation.
Thank you.

4

МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ГАДААД ХАРИЛЦАА

ГАДААД ХУДАЛДАА
Монгол Улс 2017 оны байдлаар дэлхийн
163 улстай худалдаа хийснээс 69 улсад
бараа экспортлож, 159 улсаас гарал
үүсэлтэй барааг импортлосон байна.
Гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 10.5
тэрбум ам.доллар болж 2016 оны мөн үеэс
2.2 тэрбум ам.доллар буюу 27.3 хувиар өсчээ.
Экспорт 6.2 тэрбум ам.доллар, импорт
4.3 тэрбум ам.долларт хүрч, гадаад

худалдаа 1.8 тэрбум ам.долларын эерэг
баланстай гарав. Өнгөрсөн оны мөн
үетэй харьцуулахад экспорт 26.1 хувиар,
импорт 29.1 хувиар тус тус өссөн байна.
Нийт бараа эргэлтийн 64.0% буюу 6.7
тэрбум ам.долларын худалдааг БНХАУтай, 12.2% буюу 1.2 тэрбум ам.долларын
худалдааг ОХУ-тай хийв. Монгол Улсын
эдийн засгийн бодит өсөлт 2017 оны
байдлаар 5.2 хувьтай гарахад уул
уурхайн түүхий эдийн бүтээгдэхүүний
экспортын өсөлт голлон нөлөөлөв.

Нийт гадаад худалдаа (2017 он)
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Нийт гадаад худалдаа (улс бүрээр)

Экспорт (гол нэр төрлийн бараагаар)

Импорт (гол нэр төрлийн бараагаар)
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ХУДАЛДААГ ЧӨЛӨӨЛӨХ, ХӨНГӨВЧЛӨХ ЧИГЛЭЛЭЭР БАРИМТАЛЖ БУЙ
БОДЛОГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Монгол Улс Япон Улстай “Эдийн
засгийн түншлэлийн тухай хэлэлцээр”ийг 2016 оноос хэрэгжүүлж байна.
Энэхүү хэлэлцээр нь Монгол Улсын
хувьд
анхны
ЧХХ
болсноороо
онцлог юм. Хэлэлцээрийг ДХБ-ын
холбогдох механизмаар хэлэлцүүлэхэд
шаардлагатай мэдээллийг хоёр тал
хүргүүлсэн бөгөөд хэлэлцүүлгийг 2018
оны 4 дүгээр сард хийхээр төлөвлөж
байна.

БНСУ-тай Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээр
байгуулах боломжийг судлах Хамтарсан судалгааны
багийг талууд байгуулж, холбогдох уулзалтыг 4
удаа, манай улсын судлаач, мэргэжилтнүүдийн
чадавхийг бэхжүүлэхэд чиглэсэн сургалтыг 2 удаа
зохион байгуулж судалгааны ажлыг 2017 онд хийж
гүйцэтгэсэн бөгөөд холбогдох хэлэлцээг 2018 оноос
эхлүүлэх нөхцөл бүрдэв.

“Монгол Улс, БНХАУ хооронд Чөлөөт
худалдааны
хэлэлцээр
байгуулах
боломжийн талаар хамтарсан судалгаа
эхлүүлэхээр
талууд
тохиролцож
түүнийгээ
баталгаажуулж
Монгол
Улсын Гадаад харилцааны яам, БНХАУын Худалдааны яам хооронд харилцан
ойлголцлын санамж бичигт талууд
2017 оны 5 дугаар сард үсэг зурав.
Манай улс Евразийн эдийн засгийн
холбоо (Армян, Беларусь, Казахстан,
Киргиз, ОХУ)-той Чөлөөт худалдааны
хэлэлцээр
байгуулах
хамтарсан
судалгаа хийх саналыг албан ёсоор
дэвшүүлсэн бөгөөд 2017 оны байдлаар
Орос, Киргизийн тал манай саналыг
дэмжихээ илэрхийлээд байгаа бөгөөд
холбооны бусад гишүүдийн дэмжлэгийг
авах чиглэлээр ажиллаж байна.Энэ
хүрээнд 2017 оны хувьд Ерөнхий
сайд Ж.Эрдэнэбат 6 дугаар сард
Санкт-Петербург хотноо, Шадар сайд
Ө.Энхтүвшин 11 дүгээр сард Москва
хотноо, ГХЯ-ны ТНБД Д.Даваасүрэн
10 дугаар сард Алматы хотноо олон
улсын арга хэмжээнд оролцох үеэрээ
Евразийн эдийн засгийн комиссын
Сайд
нарын
зөвлөлийн
дарга
Т.С.Саркисян болон ЕАЭЗХ-ны гишүүн
орнуудын удирдлагатай хоёр талын
уулзалт хийж хамтын ажиллагааг
өргөжүүлэх, ЧХХ байгуулах хамтарсан
судалгаа эхлүүлэхэд дэмжлэг авах
чиглэлээр санал солилцов.
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Монгол Улсын Засгийн газрын 20162020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр,
Монгол Улсын гадаад харилцааг эдийн
засагжуулах хөтөлбөр зэрэг бодлогын
баримт бичигт худалдааны голлох
түнш орнуудтай чөлөөт худалдаа,
эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээр
байгуулах
зорилт
дэвшүүлсэн.
Чингэснээрээ Монгол Улс голлох
түнш орнуудынхаа тарифын болон
тарифын бус хориг саадыг багасгаж,
экспортынхоо нэр төрөл, хэмжээг
нэмэгдүүлэх боломжтой болно гэж үзэж
байна.
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ЕАЭЗХ-ТОЙ БАЙГУУЛСАН БАРИМТ БИЧГҮҮДИЙН ЖАГСААЛТ
д/д Баримт бичгийн нэр
1.

2.

3.

4.

5.

Байгуулсан огноо, газар

Монгол Улсын Засгийн газар болон Евразийн эдийн
засгийн холбоо хоорондын хамтын ажиллагааны тухай
санамж бичиг
Хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн
газар болон ЕАЭК хоорондын ажлын хэсгийн 2017-2018
онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
Монгол Улсын Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар
болон Евразийн эдийн засгийн комисс хоорондын мал
эмнэлэг, ургамлын хорио цээрийн хяналтын салбарт
хамтран ажиллах тухай санамж бичиг
Монгол Улсын Стандарт, хэмжил зүйн газар болон
Евразийн эдийн засгийн комисс хоорондын техникийн
зохицуулалт, итгэмжлэлийн салбарт хамтран ажиллах
тухай санамж бичиг
Монгол Улсын Зам, тээврийн хөгжлийн яам болон
ЕАЭК хоорондын 2017-2018 оны хамтын ажиллагааны
төлөвлөгөө

ДХБ-ын “Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр” 2017
онд хүчин төгөлдөр болсон нь худалдааны зардал
өндөртэй, далайд гарцгүй орны хувьд Монгол Улсад
чухал ач холбогдолтой үйл явдал боллоо. Энэхүү
хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсонтой холбогдуулан
Хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллах үүрэг
бүхий Гадаад харилцааны сайдаар ахлуулсан
“Үндэсний хороо”-г байгуулж Үндэсний хорооны
дүрэм, 2017 үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж,
Эрсдэлийн удирдлага, Цахим нэг цонх, Хилийн
хамтын ажиллагаа хариуцсан Дэд хороод байгуулж
ажиллахаар шийдвэрлэв.

2015.06.17
Москва хот
2017.02.02
Улаанбаатар хот
2017.10.04
Улаанбаатар хот
2017.10.04
Улаанбаатар хот
2017.10.04
Улаанбаатар хот

ЕХ-ны санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр 4
жилийн хугацаанд хэрэгжих Монгол
Улсын гадаад худалдааны бодлого
боловсруулах, худалдааг хөнгөвчлөх,
эдийн засгийг төрөлжүүлэхэд дэмжлэг
үзүүлэх зорилготой “Худалдааг дэмжих
төсөл”-ийг эхлүүлэх бэлтгэлийг хангаж,
2017-2018 онд гүйцэтгэх судалгааны
ажлын даалгаврыг эцэслэн тохиролцов.
ГХЯ-ны ТНБД-аар ахлуулсан Төслийн
Удирдах хороог байгуулан ажиллаж
байна.
Ази, Номхон далайн худалдааны
хэлэлцээрт нэгдэхэд чиглэсэн үйл
ажиллагаагаа үргэлжлүүлж байна.
Хэлэлцээрийн ач холбогдлыг манай
холбогдох байгууллагуудад таниулах
чиглэлээр ажиллаж АНДЭЗНК-той
хамтарч семинар 11 дүгээр сард
Улаанбаатар хотноо зохион байгуулав.
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ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

ГХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга Д.Даваасүрэн
Женев хотноо 10 дугаар сарын 9-11-нд зохион
байгуулсан НҮБ-ын ХХБХ-ын Олон улсын хөрөнгө
оруулалтын хэлэлцээрийг шинэчлэх олон улсын бага
хуралд оролцож хөрөнгө оруулалтын хэлэлцээрийг
шинэчлэх талаар Монгол Улсаас авч хэрэгжүүлж буй
арга хэмжээний талаар танилцуулав.

ГХЯ-ны ТНБД-аар ахлуулсан тусгай ажлын
хэсэг байгуулж хоёр талын хөрөнгө оруулалтын
хэлэлцээрийн монголын талын загварыг
боловсруулав. Түүнчлэн гадаадын хөрөнгө оруулалтыг
татах үүднээс Улаанбаатар хотноо 9 дүгээр сард
“Инвест Монголиа" чуулга уулзалт, Токио хотноо 11
дүгээр сард “Инвест Монголиа Токио-2017" чуулга
уулзалт тус тус зохион байгуулав.

Гадаад
харилцааны
сайд
Д.Цогтбаатарын санаачилгаар Монгол
Улсын экспортын барааны нэр төрөл,
хэмжээг нэмэгдүүлэх, жижиг, дунд
үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх
үүднээс
“Технологи,
инновацийн
судалгаа, мэдээллийн зөвлөл”-ийг
байгуулав. Энэхүү зөвлөл нь Боловсрол
соёл, шинжлэх ухааны яам, Мэдээлэл,
технологийн газар, Шинжлэх ухааны
академи зэрэг төрийн болон төрийн бус
байгууллагуудын төлөөллөөс бүрдсэн
бөгөөд түүний зорилго нь жижиг,
дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуйн
нэгжүүдэд шаардлагатай орчин үеийн
шинжлэх ухааны дэвшилтэт технологи,
инновацийн чиглэлээрх мэдээлэл,
олон улсын тэргүүний туршлага, гадаад
зах зээл, бараа бүтээгдэхүүнийг тухайн
орны зах зээлд экспортлох боломжийн
талаарх мэдээллийг хилийн чанадад
суугаа
ДТГ-уудаар
судлуулж
аж
ахуй
нэгж,
бизнес
эрхлэгчдийг
шаардлагатай
мэдээллээр
хангах
явдал юм.

БҮЛЭГ-4

Монгол
Улсын
засгийн
газар
гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг
нэмэгдүүлэх үүднээс бизнес эрхлэгчид,
хөрөнгө
оруулагчдын
идэвхийг
сэргээх, хөрөнгө оруулалтын орчныг
тогтворжуулахад анхаарч ЗГХЭГ-ын
дэргэдэх Хөрөнгө оруулагчдын эрх
ашгийг хамгаалах зөвлөлийн үйл
ажиллагааг тогтмолжуулж энэ хүрээнд
ЗГХЭГ-ын дарга, Хөрөнгө оруулагчдын
эрх ашгийг хамгаалах зөвлөлийн
тэргүүн Улаанбаатар дахь ДТГ-ын
тэргүүн нартай уулзалт зохион байгуулж
Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж
буй гадаадын хөрөнгө оруулагчид, аж
ахуйн нэгжүүдийн төлөөлөлтэй уулзалт
зохион байгуулав.
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Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 2008-2017 (сая.ам доллар)

ГШХО-ын үлдэгдэл (2017)

1620

2017 оны байдлаар Монгол Улсад
гадаадын хөрөнгө оруулалттай 8417 аж
ахуй нэгж бүртгэлтэй үйл ажиллагаа
явуулж байна. Бүртгэгдсэн гадаадын
шууд хөрөнгө оруулалтын дийлэнх
хувийг БНХАУ, Канад, Сингапур,
Хонконгийн аж ахуйн нэгжүүд оруулсан.

Монгол Улсад оруулсан гадаадын шууд
хөрөнгө оруулалт өмнөх оныхоос 44 хувиар
өсч, цэвэр дүнгээр 883.7 сая ам.долларт

хүрсэн ба хувь нийлүүлсэн хөрөнгө буюу
дүрмийн санд оруулсан хөрөнгө оруулалт
өмнөх оны мөн үеийнхээс 47 хувиар өсч
365.8 сая ам.долларт, өрийн хэрэгсэл 41
хувиар өсч 518.0 сая ам.долларт тус тус
хүрсэн байна.
Нийт шууд хөрөнгө оруулалтыг эдийн
засгийн салбарын ангиллаар авч үзвэл
уул уурхай, олборлолт, бөөний болон
жижиглэн худалдаа, үйлчилгээний
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бусад үйл ажиллагаа дийлэнх хувийг
бүрдүүлж байна.
Монгол Улсад орсон гадаадын шууд
хөрөнгө оруулалтын үлдэгдлийн 56
хувийг буюу 9,301 сая ам.долларыг
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хувь нийлүүлэгчийн дүрмийн сан дахь
хөрөнгө оруулалт, 44 хувь буюу 7,172
сая ам.долларыг толгой компаниасаа
авсан зээл (компани хоорондын өглөг,
санхүүжилт) эзэлж байна.

ГАДААДЫН ЗЭЭЛ, ТУСЛАМЖ

Монгол Улсын Засгийн газар 1991
оноос хойш 2017 он хүртэл (2017
оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн
байдлаар) хугацаанд гадаад орон,

олон улсын байгууллагаас нийт 3.9
тэрбум ам.долларын зээл, 2.6 тэрбум
ам.долларын тусламжийн хөрөнгийг
төсөл, хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэх
зорилгоор авч ашигласан байна.
Монгол Улсын хувьд хөгжлийн хамтын
ажиллагааны томоохон түншүүдэд
Япон, АХБ, Дэлхийн банк, ХБНГУ,
БНХАУ, НҮБ зэрэг түншүүд багтаж
байна.
Монгол Улсын Засгийн газрын гадаад
орон, олон улсын байгууллагаас
авсан зээлийн хөрөнгийн ашиглалтыг
салбараар авч үзвэл дийлэнхийг зам,
тээвэр (Улаанбаатар хотын олон улсын
шинэ нисэх онгоцны буудал байгуулах
төсөл 560.0 орчим сая ам.доллар), банк,
санхүү (хөтөлбөр, төсвийн дэмжлэгийн
зориулалтаар олгож байгаа зээл)
салбарт, эрчим хүчний салбарт
ашигласан байна.

БҮЛЭГ-4

Монгол Улсын Засгийн газраас
хөгжлийн
санхүүжилтийн
хамтын
ажиллагааны
хүрээнд
нийт
24
хөгжлийн түншүүдтэй идэвхтэй хамтын
ажиллагаа явуулж байна. Эдгээр
хөгжлийн түншүүдээс 16 нь хоёр талын
хамтын ажиллагааны түншлэгч орон
тэдгээрийн Засгийн газрыг төлөөлж,
Эксим банк, олон улсын хамтын
ажиллагааны байгууллагууд байгаа бол,
бусад 8 нь олон талт банк, санхүүгийн
хамтын ажиллагааны байгууллагууд
байна. Мөн бүс нутгийн CAREC /Төв
Азийн бүс нутгийн эдийн засгийн
хамтын ажиллагааны хөтөлбөр/, Их
Түмэн санаачилга зэрэг 2 хөтөлбөрт
нэгдэн орж ажиллаж байна.
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Хүснэгт. Гадаад зээлийн ашиглалт салбарын ангиллаар
Салбар

Төслийн тоо

Дүн сая ам.доллар

Зам, тээвэр

35

1,187.3

Эрчим хүч

31

485.2

Боловсрол

11

120.3

Хотын хөгжил

18

190.5

Харилцаа холбоо

11

110.0

Хөдөө аж ахуй

10

133.7

Олон салбар

2

134.5

Эрүүл мэнд

16

123.8

Хөдөөгийн хөгжил

2

47.6

Барилга, орон сууц

1

83.4

Төрийн удирдлага

12

76.0

Үйлдвэрлэл, худалдаа

13

152.4

Нийгмийн хамгаалал

21

330.5

Аж үйлдвэр

1

0.0

Усан хангамж, эрүүл ахуй

6

35.2

Банк, санхүү

34

1,173.8

Аялал жуулчлал

0

0.0

Уул уурхай

1

17.0

НИЙТ ДҮН

225

4,401.2

Эх сурвалж: Сангийн яам
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ОЛОН УЛС, БҮС НУТГИЙН ХУДАЛДАА, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦСОН ТУХАЙ

БҮЛЭГ-4

Ерөнхийлөгч Ц.Элбэгдорж 1 дүгээр
сарын 17-20-ны өдрүүдэд Давос хотноо
болсон “Дэлхийн эдийн засгийн чуулга
уулзалт”-ад оролцов.

Сөүл хотноо 9 дүгээр сарын 21-22-ны
өдрүүдэд болсон АСЕМ-ын Эдийн засгийн
сайд нарын VII чуулга уулзалтад Гадаад
харилцааны дэд сайд Б.Батцэцэг, АСЕМын Худалдаа, хөрөнгө оруулалтын асуудал
хариуцсан ахлах албан тушаалтнуудын
уулзалтад
ГХЭЗХАГ-ын
захирал
В.Энхболд оролцов. 10 гаруй жилийн
дараа зохион байгуулагдсан уг уулзалтаас
АСЕМ-ын орнуудын худалдаа, хөрөнгө
оруулалтыг
нэмэгдүүлэх,
тогтвортой
хөгжил, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг
идэвхжүүлэх чиглэлд хамтран ажиллахыг
уриалсан тунхаглал гаргав.

ГХЯ-ны ТНБД Д.Даваасүрэн 10 дугаар
сарын 23-25-ны өдрүүдэд Алматы
хотноо болсон Эдийн засгийн хамтын
ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага (OECD)-ын “Евразийн долоо хоног” чуулга
уулзалт болон НҮБ-ын АНДЭЗНК-оос 11
дүгээр сарын 23-24-нд Бангкок хотноо
болсон Ази, Номхон далайн бүс нутгийн
эдийн засгийн хамтын ажиллагаа,
интеграцийн асуудлаарх Сайд нарын
бага хуралд оролцож, уг арга хэмжээний
хүрээнд
болсон Хятадын “Бүс ба
Зам” санаачилгын асуудлаарх тусгай
хэлэлцүүлэгт оролцов.

ГХЭЗХАГ-ын захирал В.Энхболд 10
дугаар сарын 31-нээс 11 дүгээр сарын
2-ны өдрүүдэд Бангкок хотноо болсон
НҮБ-ын АНДЭЗНК-ын Худалдаа, хөрөнгө
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оруулалтын хорооны 5 дугаар хуралд
оролцож, хуралдааны төгсгөлийн баримт
бичигт манай улс тодорхой чиглэлүүдээр
АНДЭЗНК-оос дэмжлэг авах хүсэлтийг
тусгуулав.

Буэнос-Айрэс хотноо 12 дугаар сарын
10-13-ны өдрүүдэд болсон ДХБ-ын Сайд
нарын ээлжит 11 дүгээр Бага хуралд
Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар
тэргүүтэй төлөөлөгчид оролцов.
“Их түмэн санаачилга”-ын гишүүн
орнуудын Худалдаа, хөрөнгө оруулалтын
зөвлөлийн 2 дугаар уулзалт, ЗХА
дахь худалдааны хөнгөвчлөл сэдэвт
семинарыг 11 дүгээр сарын 16-17-ны
өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион
байгуулав.

5

ГАДААД СУРТАЛЧИЛГАА,
СОЁЛЫН ХАРИЛЦАА

ГХЯ нь гадаад бодлогын тулгын гурван
чулуу болох улс төрийн харилцаа,
эдийн засгийн харилцаа, соёлын
харилцааг
гадаад
харилцааны
нэгдсэн зохицуулалтаар хөгжүүлэх,
эрчимжүүлэх
зорилтын
хүрээнд
Монгол Улсын соёлын гадаад бодлого,
гадаад сурталчилгааны стратегийг
тодорхойлох, үндсэн тулгуур баримт
бичгүүдийг боловсруулах, бусад яамтай
хамтран ажиллах, судалгаа хийх, олон
улсын арга хэмжээнд оролцох ажлыг
нэгтгэн зохион байгуулах, гадаад
мэдээллийн агуулгыг удирдах зорилт
тавьж ажиллаж байна.
Монгол Улсын Засгийн газар “Монгол
Улсыг гадаадад сурталчлах хөтөлбөр”ийг 2016 онд батласан бөгөөд энэхүү
хөтөлбөрийн үндсэн зорилго нь Монгол
Улсын гадаад бодлогын зорилгыг
хэрэгжүүлэх гадаад сурталчилгааны
чиглэлийг
тодорхойлох,
нэгдсэн
зохицуулалттай, харилцан уялдаатай
сурталчилгааны цогц механизмыг бий
болгох, гадаад сурталчилгаа, соёлын
харилцаагаар дамжуулан хоёр болон
олон талын хамтын ажиллагаанд
дэмжлэг үзүүлэх явдал юм.
Эдүгээ

соёлын

гадаад

бодлогын

хүрээнд соёлын харилцаа, зөөлөн
хүчний бодлого, гадаад сурталчилгаа,
мэдээллийн асуудлыг цогц бодлогоор
төлөвлөх,
хэрэгжүүлэх
зорилгоор
дараах үйл ажиллагааг үндсэн чиглэл
болгон ажиллаж байна. Үүнд:
• Монгол Улсын язгуур эрх ашгийг
хамгаалах, нэр хүндийг өргөх,
бэхжүүлэх, дипломат харилцааг
өргөжүүлэхэд чиглэсэн зөөлөн
хүчний үйл ажиллагааг нэгдсэн
зохицуулалтаар хангах;
• Үндэсний түүх, соёл, урлаг, өв
уламжлал, спортоор дамжуулан
Монгол Улсын гадаад бодлогыг
хэрэгжүүлэх
үйл
ажиллагааг
төлөвлөх, хэрэгжилтийг нэгдмэл
байдлаар зохион байгуулах;
• Гадаад
сурталчилгааны
бодлого,
агуулгыг
төлөвлөх,
нэгдсэн хэрэгжилтийг зохион
байгуулах, хэвлэл мэдээллийн
байгууллагуудын
хамтын
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх;
• Гадаад сурталчилгааг хөгжүүлэх,
зохицуулах хууль тогтоомжийн
төсөл
боловсруулах,
олон
улсын гэрээ байгуулах санал
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боловсруулах үйл ажиллагааг
нэгтгэн зохион байгуулах;
• Гадаадын зөөлөн хүчний бодлогын
талаар судалгааг удирдан зохион
байгуулах зэрэг болно.
2017 оны хувьд тус Яам нь Монгол Улсын
түүх, соёл, ёс заншил, өв уламжлал
болон эдийн засаг, нийгмийн салбарын

ололт амжилт, хөгжил дэвшлийг хилийн
чанадад сурталчлах, гадаад орнуудтай
соёлын харилцаа, хамтын ажиллагааг
өргөжүүлэх, гадаад сурталчилгааны
үндэсний нэгдсэн тогтолцоог бий
болгох чиглэлээр ажиллаж, соёл урлаг,
хэвлэл мэдээлэл, аялал жуулчлал зэрэг
чиглэлээр нийт 100 гаруй ажлыг хийж
гүйцэтгэв.

ГАДААД СУРТАЛЧИЛГААНЫ БОДЛОГО, СТРАТЕГИ
сэдвээр төр, хувийн хэвшлийнхний
хүрээнд уулзалт, семинар, манай
соёл, урлагийнхны хүрээнд “Монгол
Улсын гадаад сурталчилгаа: Үндэсний
соёл урлаг”, “Монгол Улсын гадаад
сурталчилгаа:Орчин
үеийн
урлаг”
сэдэвт хэлэлцүүлгийг тус тус зохион
байгуулав.
“Монгол Улсыг гадаадад сурталчлах хөтөлбөр”-ийн
хэрэгжилтийг хангах Зөвлөлийн ээлжит хуралдааныг
12 дугаар сард зохион байгуулж, 2017 оны үйл
ажиллагааны үр дүн болон 2018 онд хэрэгжүүлэх
ажлын талаар хэлэлцүүлэв.

Монгол Улсыг гадаадад сурталчлах
бодлого, стратегийг олон нийтэд
мэдээлэх,
гадаад
сурталчилгааны
үндэсний нэгдсэн тогтолцоог бий
болгох асуудлаар төрийн болон
төрийн бус байгууллагуудтай уулзалт,
хэлэлцүүлгийг тогтмол зохион байгуулж
ажиллав. Энэ хүрээнд парламентын
сэтгүүлчдэд Монгол Улсын зөөлөн
хүчний
бодлого
болоод
гадаад
сурталчилгааны чиглэлээр Засгийн
газраас баримталж буй бодлого,
“Монгол Улсыг гадаадад сурталчлах
хөтөлбөр”,
“Дэлхийн
Монголчууд
хөтөлбөр”-ийн талаар дэлгэрэнгүй
танилцуулга
хийж,
ИБУИНВУын ЭСЯ-тай хамтран “Үндэсний
брэндинг болон практик хэрэглээ”

Олон улсын хэмжээнд нэр хүндтэй, амжилт
бүтээлээрээ манлайлагч дотоод, гадаадын иргэдийг
Монгол Улсын Соёлын элчээр томилж, тэдгээрээр
дамжуулан эх орноо сурталчилж, гадаад орнуудтай
соёл, урлаг, түүх, спорт, хүмүүнлэгийн чиглэлээр
хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд
анхаарч ажиллав.

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2017 оны
5 дугаар сарын 3-ны өдрийн 76 дугаар
захирамжаар “Монголын Үндэсний брэндийн
зөвлөл” байгуулсан бөгөөд түүний үйл
ажиллагаанд тус яам идэвхтэй оролцож
байна.
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2017 онд Япон, АНУ, ХБНГУ, БНФУ болон
ОХУ зэрэг орнуудад Соёлын элч шинээр
томилсноор эдүгээ нийт 30 Соёлын элч
гадаад улс орнуудад үйл ажиллагаагаа
явуулж байна.

Соёлын элч Д.Алтанхуяг Токио хотноо
японы бүжигчидтэй хамтарсан тоглолт,
японы бүжигчдийг Монголд тоглуулах,
монгол балетын бүжигчдийг Японд
тоглуулах зэрэг ажлуудыг санаачлан
хэрэгжүүлсэн бол Соёлын элч Н.Сато
Морин хуурын чуулгын тоглолтыг
дэмжиж, Соёлын элч Я.Аки хамтарсан
тоглолтоо
Осака
хотноо
зохион
байгуулж монголын язгуур урлагийг
японы үзэгчдэд толилуулав. Мөн
Индонезид үйл ажиллагаа явуулж буй
Соёлын элч С.Дармоно Монголын соёл
болон аялал жуулчлал, мэдээллийн
төвийг Жакарта, Сурабаяа, Танжунг
Лесунг-д тус тус нээв.

ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВ
Монголчуудын түүх, соёлын өвийг
хамгаалах, олон нийтэд таниулах
чиглэлээр
эрдэмтэн, судлаачидтай
хамтран ажиллаж манай түүхтэй
холбоотой хилийн чанадад буй эх
сурвалж, түүхийн баримт материалтай
танилцах, буцааж авах чиглэлээр
ажиллав. Энэ хүрээнд ШУА-ийн
Түүх, археологийн хүрээлэн 2017 онд
Скандинавын орнуудын музейд байгаа
үзмэрүүдтэй танилцах ажлыг зохион
байгуулж, цаашид
судалгаа хийх
чиглэлээр хамтарч ажиллахаар тогтов.
Мөн Тайваны “Хааны ордон” музейд
хадгалагдаж буй Монголын түүх,
соёлын дурсгалуудыг хамтран судлах,
судалгааны үр дүнг эмхэтгэн хэвлүүлэх,
олон нийтэд сурталчлах Ажлын
хэсгийг ГХЯ-нд байгуулж, 2017-2019
онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааныхаа
төлөвлөгөөг гарган ажиллаж байна.
Мөн Монголын түүх, соёлыг цогцоор нь
харуулсан “Тал нутгийн үзэсгэлэн”-г

БНСУ, Турк болон Европын зарим
хотуудад гаргах боломжийг судлаж
холбогдох бэлтгэл ажлыг эхлүүлснээс
гадна ОХУ-ын Эрмитажийн музей дэх
Монголын түүх, соёлын өв дурсгалуудаар
хоёр талын хамтарсан үзэсгэлэнг
Улаанбаатар, Санкт Петербург болон
Оросын бусад томоохон хотуудад гаргах
асуудлаар ШУА-ийн Түүх, археологийн
хүрээлэн Эрмитажийн музейн албатай
тохирч, Монголын талаас, БСШУСЯ
болон
ШУА,
Оросын
талаас,
Эрмитажийн
музейн
захиргааны
хооронд Санамж бичиг байгуулав. Ил
Хаадын түүхийг судлах Монгол–Ираны
хамтарсан судалгааны төслийн эхний
шат /2015–2016 он/ хэрэгжиж, Ираны
архив, номын сан, судалгааны төвүүдэд
хадгалагдаж буй 13–14 дүгээр зууны
үеийн гар бичмэлүүдийг олж тогтоох
ажлын явцыг дүгнэж, төслийг цаашид
үргэлжлүүлэхээр
Ираны
талтай
зарчмын тохиролцоонд хүрч, 2017–2019

БҮЛЭГ-5

Тэд суугаа орондоо соёл, урлаг, түүх,
эрдэм
шинжилгээ,
хүмүүнлэгийн
чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж,
манай ДТГ-уудтай хамтран ажиллаж
Монгол Улсыг сурталчлахаас гадна
Монгол Улс болон тухайн орны холбогдох
байгууллагуудын хооронд харилцаа
холбоо тогтоох, хамтын ажиллагааг
хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зэрэг
чиглэлээр ажиллаж байна. Тухайлбал,
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онд хамтран хэрэгжүүлэх судалгааны
чиглэлийн талаар санал солилцож,
Ираны архив, номын сан, судалгааны
төвүүдэд
хадгалагдаж
буй
гар
бичмэлүүдийг
үргэлжлүүлэн
олж
тогтоох, “Судрын чуулган”-ыг албан
ёсоор бүрэн эхээр нь хувилан авах,
перс хэлнээс монгол хэл рүү хөрвүүлэх
зэрэг чиглэлээр хамтарч ажиллахаар
тохиров. Төслийн хоёрдугаар шатыг
эхлүүлэхтэй
холбогдуулан

“Иран дахь Ил хаадын өв” үзэсгэлэнг
2017 онд Монголын Үндэсний түүхийн
музейд зохион байгуулж манай олон
нийтийн хүртээл болгов.

Монгол орноос гаралтай хилийн чанадад
буй археологи, палеонтологийн ховор
олдворуудыг эгүүлэн авчрах чиглэлээр
ажиллаж, БНСУ-д хууль бусаар гарсан
тарбозавр, протоцератопс, гадрозаврид,
овирапторозавр, галлилим үлэг гүрвэлийн
11 ширхэг чулуужсан олдворыг албан ёсоор
буцааж авав.
Түүнчлэн, АНУ-ын Сан Франциско
хотод хураагдсан протосератоп үлэг
гүрвэлийн араг яс, протосератоп
үлэг гүрвэлийн олдворууд, тарбозавр
үлэг гүрвэлийн араг яс болон бусад
олдворууд, хадрозавр үлэг гүрвэлийн
олдворууд, Нью Йорк хотод хураагдсан
тайранозавр үлэг гүрвэлийн гавлын
яс болон Галлатин хотод хураагдсан
тарбозавр үлэг гүрвэлийн гавлын
ясыг тус тус буцааж авах чиглэлээр
ажиллаж байна. Швед Улсын Угсаатны
зүйн музей, Армийн музей, Дэлхийн
соёлын музей зэрэг
музейн сан
хөмрөгт хадгалагдаж буй Монголын
түүх, соёлтой холбоотой үзмэрүүдийн
талаарх мэдээллийг манай Соёлын
өвийн төвд бүртгүүлэхээр хүргүүлэв.

МОНГОЛ СУДЛАЛ
Хилийн чанадад Монгол судлалын
төвүүдийг хөгжүүлэх, үйл ажиллагааг
нь тогтмолжуулах, гадаадын их, дээд
сургуулиудад Монгол судлалын төв
нээх, үйл ажиллагаа нь жигдэрсэн
төвүүд төдийгүй монгол судлаачдыг
дэмжих асуудлыг “Монгол судлалыг
хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр (2017–
2020)”-т тусгуулахаар
БСШУСЯ-тай
хамтран ажиллаж байна.
Монгол судлалын 20 гаруй төвийн 800
орчим монгол судлаачдыг нэгтгэсэн “Олон
Улсын Монгол Судлалын Холбоо”-ны 30

жилийн ой 2017 онд тохиож, түүний
хүрээнд эрдэм шинжилгээний бага хурал,
зөвлөгөөн, судалгааны номын нээлт зэрэг
арга хэмжээ Улаанбаатар хотноо зохион
байгуулав.
Гадаадын монгол судлаачдын хамтын
ажиллагааг
эрчимжүүлэх
үүднээс
бүсчилсэн хурал, семинарыг 2017
оноос зохион байгуулж Европын бүсийн
семинарыг Санкт Петербург хотноо 4
дүгээр сард, Азийн бүсийн семинарыг
Бээжин хотноо 11 дүгээр сард тус тус
зохион байгуулав.
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Үндэсний хэмжээнд анх удаа “Түүхийн
улсын олимпиад”-ыг 2017 оны 5 дугаар сард
зохион байгуулж, олимпиадад тэргүүн байр
эзэлсэн сурагчийг МУИС-ийн Олон Улсын
Харилцаа, Нийтийн Удирдлагын Сургуульд
тус яамны нэр дээр элсэн суралцах эрхийн
бичгээр шагнав.

Монголын түүх, соёлыг гадаадад
сурталчлах, монгол хүүхдүүдэд монгол
хэл, соёлыг заах, монгол судлалыг
хөхиүлэн дэмжих зорилгоор хилийн
чанад дахь монгол хүүхдүүд болон
монгол судлалаар суралцаж буй гадаад
оюутнуудын дунд түүхийн олимпиадыг
зохион байгуулах тухай Санамж
бичгийг түүхийн олимпиадыг зохион
байгуулах Дэд хороотой байгуулав.
Санамж бичгийн хүрээнд хилийн чанад
дахь монгол хүүхдүүдийн эх хэл, соёлоо
сэргээх, түүхээрээ бахархах сэтгэлийг
хөхиүлэн дэмжих зорилготой “Эх
түүхийн олимпиад”-ыг хилийн чанад
дахь монгол хүүхдүүдийн дунд зохион
байгуулав.

БҮЛЭГ-5

Монгол судлаачдыг дэмжих, тэдний
залгамж халааг бэлтгэх талд анхаарч
гадаадын их, дээд сургуулиудад монгол
судлалын чиглэлээр доктор, магистрын
зэрэг горилон суралцаж буй гадаадын
оюутнуудад зориулсан монгол хэлний
сургалтыг Монгол Улсад сүүлийн
жилүүдэд тогтмол зохион байгуулж
ирсэн бөгөөд
2017 оны сургалтад
Орос, Швейцар, Чех, Польш, Турк,
Хятад, Япон, Иран, БНАСАУ зэрэг 12
орны 18 их сургууль, судалгааны төвөөс
нийт 28 залуу судлаачид оролцов.
Мөн 2017 оноос Монгол судлалын
чиглэлээр суралцаж буй бакалаврын
түвшний гадаад оюутнуудад зориулсан
“EBI” зуны тэтгэлэгт хөтөлбөрийг
2 жил тутамд Монгол Улсад зохион
байгуулж
байхаар
шийдвэрлүүлж,
оюутнуудад монгол ахуй, зан заншил,
нүүдэлчдийн амьдралтай танилцуулах
сургалтыг 2017 оны 8 дугаар сарын
7–18-ны өдрүүдэд зохион байгуулав.
Уг сургалтад Орос, Швейцар, Польш,
Япон, БНСУ, Энэтхэг, АНУ зэрэг 7 орны
судлаачдыг хамруулав.
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СУРТАЛЧИЛГАА, СОЁЛЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
Монгол, Японы хооронд дипломат
харилцаа тогтоосны 45 жилийн ойн
хүрээнд Япон Улсад монголын язгуур
урлагийн тоглолт, Токио, Осака, Окаяма,
Яманаши хотуудад орчин үеийн дуу
хөгжмийн үзүүлбэр, балетын хамтарсан
тоглолт, монгол кино өдөрлөг, спортын
нөхөрсөг тэмцээн, гэрэл зураг, уран
зургийн үзэсгэлэн, Улаанбаатар хотноо

“Токио Комаки” балетын тоглолт, Японы
үндэсний урлагийн нийгэмлэгийн 139
уран бүтээлчдийн тоглолт, Японы нэрт
бүжигчин Азума Канхогийн тоглолт,
бүжиг
дэглээч
Фунаки
Жо-ийн
хамтарсан модерн бүжгийн жүжиг,
япон хэлний уран илтгэлийн тэмцээн,
симпозиум, галт тэрэгний болон явган
аялал зэрэг нийт 25 урлаг соёл, спорт,
сурталчилгааны арга хэмжээ зохион
байгуулсан.
Монгол
Улс,
АНУ-ын
дипломат
харилцааны 30 жилийн ойн хүрээнд
язгуур урлагийн “Хөсөгтөн” хамтлагийн
аялан тоглолтыг АНУ-ын 6 хотод
зохион байгуулав. Энэхүү хамтлаг мөн
Канадын 4 хотод аялан тоглов. АНУын Филадельфийн Симфони найрал
хөгжмийн чуулга, АНУ-ын “Vocal
trash” болон “Авьяаслаг Монголчууд”
шоуны ялагч “Эгшиглэнт чимээ”
хамтлагийн хамтарсан тоглолтыг тус тус
Улаанбаатар хотноо зохион байгуулав.

Монгол,
Казахстаны
дипломат
харилцааны 25 жилийн ой, Монгол,
Австралийн
дипломат харилцааны
45 жилийн ойг тохиолдуулан хоёр
орны харилцаа, хамтын ажиллагааг
харуулсан гэрэл зургийн үзэсгэлэнг
Улаанбаатар хотноо, Монгол, Лаосын
дипломат харилцааны 55 жилийн ойн
хүрээнд Монгол орон, Монголчуудын
аж байдлыг харуулсан гэрэл зургийн
үзэсгэлэнг Вьентьян хотноо тус тус
гаргав.
Монгол бүтээгдэхүүнийг гадаадын
зах зээлд танилцуулах, монголын
үйлдвэрлэгчид,
экспортлогчдыг
дэмжих зорилгоор МҮХАҮТ, ХХААХҮЯ,
СУГ, Монголын Экспортлогчдын холбоо
нартай хамтран Хөх Хотод “МонголХятадын Экспо 2017” арга хэмжээнд
оролцов. Японд 4 дүгээр сард болсон
“Монголд үйлдвэрлэв 2017” үзэсгэлэн,
бизнес форумыг ноос, ноолуур, арьс
ширэн бүтээгдэхүүний чиглэлээр Токио,
Шизүока хотуудад зохион байгуулж,
манай арав гаруй үйлдвэрлэгчдээс
гадна ХХААХҮЯ, ҮХГ зэрэг төрийн
байгууллагуудын төлөөлөл оролцсон.
Түүнчлэн Сингапур, Унгар улсад
өнгөрөгч 8 дугаар сард болсон олон
улсын үзэсгэлэн, гар урлалын экспо-д
манай жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг
идэвхтэй оролцуулах талаар холбогдох
байгууллагуудтай хамтран ажиллав.
Брюссель хотноо зохион байгуулдаг
“Өвлийн гайхамшиг” (Winter Wonders)
арга хэмжээнд Монгол Улс “Зочин
улс”-аар оролцсон бөгөөд “Венецийн
Биенналь”, “Документа”, “НордАрт”
зэрэг дэлхийд нэр хүндтэй урлагийн
үзэсгэлэн, наадамд манай улсын уран
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бүтээлчид оролцоход тус Яамны зүгээс
байнга дэмжлэг үзүүлж ажиллав.

хотноо зохион байгуулсан “Хаврын
баяр”-т төлөөлөгчид оролцуулах зэрэг
ажлыг зохион байгуулж хэрэгжүүлэв.
Тус яамнаас хэрэгжүүлж буй “Дэлхийн
Монголчууд” хөтөлбөрийн хүрээнд
зохион байгуулсан “Хилийн чанад
дахь Монголчуудын холбоо, төрийн
бус байгууллагуудын II чуулга уулзалт”ын мөрөөр энэ оны 7 дугаар сард
УДБЭТ-т Европын улс орнуудын
томоохон агентлагуудад харьяалагддаг
нэртэй дуурийн дуучид, Италийн
дуурийн театрт бэлтгэгдсэн монгол
уран бүтээлчид хамтран “Үнсгэлжин”
дуурийг тавихад хамтран ажиллав.
Германд зохион байгуулсан ашгийн
бус “Classic meets steppe" сонгодог
урлагийн
тоглолт
нь
Монгол,
Германы
хөгжмийн
зохиолчдын
уран бүтээлийн дээжээс хамтран
толилуулсан анхны тоглолт болов. Тус
тоглолтод Монгол улсын Соёлын элч,
МУГЖ Э.Амартүвшин, төгөлдөр хуурч
С.Одгэрэл, МУСТА, морин хуурч А.БатОчир болон хийлч Лиза Верхаан нар
оролцсон бөгөөд Монгол улсын Соёлын
элч, хөгжим судлаач проф. Бернхард
Вульф тоглолтыг хөтлөн явуулав.
Түүнчлэн Канн, Берлин, Шанхай,
Пусан, ФАЖР зэрэг олон улсын
кино наадмуудад Монголын уран
бүтээлчдийг оролцуулахад дэмжлэг
үзүүлж ажиллав.
“JCI” олон улсын байгууллагын Ази,
Номхон далайн бүсийн чуулга уулзалтыг
6 дугаар сард Улаанбаатар хотноо
зохион байгуулахад холбогдох дэмжлэг
үзүүлж ажиллав. Уг чуулга уулзалт нь
Монгол Улсыг гадаадад сурталчлах,
албаны буюу бизнес аялал жуулчлал,
хурал чуулганыг эх орондоо хүлээн авах

БҮЛЭГ-5

Олон улсад нэр хүндтэй урлагийн
наадам, үзэсгэлэнд монголын уран
бүтээлчид, залуучуудыг оролцуулах
боломжийг эрэлхийлэн ажилласан
бөгөөд энэ хүрээнд Марзан Шаравын
“Монголын
нэг
өдөр”,
“Өвлийн
ордон” бүтээлүүдийг “100 хоногийн
музей” нэрээрээ дэлхийд танигдсан
ХБНГУ-ын “Документа” олон улсын
үзэсгэлэнд оролцуулав. Мөн Дэлхийн
эдийн засгийн чуулга уулзалтын
үеэр “Монголын үдэш” арга хэмжээг
зохион байгуулахын сацуу Австрийн
Вена хотноо
олон улсын дуурийн
залуу дуулаачдын тэмцээнд манай
залуу дуучин Э.Анхбаяр оролцож
дэд байранд шалгарав. Түүнчлэн
Австрийн Грац хотын захиргаанаас
соёлын солилцооны хүрээнд зохион
байгуулдаг Олон улсын зохиолчдын
тэтгэлэгт хөтөлбөрт манай зарим
яруу найрагч, зохиолчдын нэрийг
дэвшүүлэх, германы “Kulturaustausch”
сэтгүүлд монгол домгийн талаар богино
хэмжээний өгүүлэл бичих зохиолчдыг
тодруулах, Финланд, Чех улсуудад
зохион байгуулагдсан хүүхдийн зургийн
үзэсгэлэнд монгол хүүхдүүдийн уран
бүтээлээс оролцуулах, Москва хотноо
зохион байгуулсан Монголын оюутны
спортын универсиад IV их наадамд
төлөөлөгчид оролцуулах, Будапешт
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боломжийг нэмэгдүүлэх, энэхүү арга
хэмжээнд оролцохоор ирсэн гадаадын
3000 гаруй бизнес эрхлэгч, манлайлагч
залуусаар дамжуулан Монгол Улсын
худалдаа, хөрөнгө оруулалтын таатай
орчныг гадаадад сурталчлах, үндэсний
брэнд
бараа,
бүтээгдэхүүнүүдийг
танилцуулах, үндэсний үйлдвэрлэгчид
гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа
тогтоох боломжийг нээх зэрэг олон
талын ач холбогдолтой болсон.
“Монгол фильм” продакшны бүтээл
“Чингисийн хүүхдүүд” уран сайхны
киноны уран бүтээлчдийг Канны
70 дахь удаагийн олон улсын кино
фестивальд оролцоход нь зохих

дэмжлэг үзүүлж, тус киног Улаанбаатар
дахь дипломат корпусынханд үзүүлж,
хамтран ажиллах боломжийн талаар
судалгаа хиж ажиллав.Мөн Австрали,
Лаост “Монгол кино өдөрлөг” зохион
байгуулж, Бруней, Балба, Бутанд
Монгол кино гаргахаар холбогдох
бэлтгэлийг ханган ажиллаж байна.
Жуулчид татах, хөрөнгө оруулалтыг
нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд хилийн
чанад дахь манай ДТГ-уудын албан
ёсны цахим хуудасны “About Mongolia”
болон “Travel to Mongolia” мэдээллийн
буланд ерөнхий нэгдсэн мэдээлэл
оруулах, БОАЖЯ-ны www.mongolia.
travel/ цахим хуудсыг байршуулав.

ГАДААДЫН ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
Монгол Улсын Засгийн газрын 2016–
2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт
тусгагдсан “Төрийн үйлчилгээг хөнгөн
шуурхай, чирэгдэлгүй бөгөөд ил тод,
нээлттэй үзүүлэх, нийгмийн итгэлцлийг
бэхжүүлэх” зорилт, “Мэдээллийн ил
тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн
тухай хууль” болон “Мэдээллийн ил
тод байдлыг хангах нийтлэг журам”-ыг
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд
төрийн яам, агентлагууд өөрийн албан
ёсны цахим хуудсыг монгол, англи
хэлээр тухай бүр шинэчлэн ажиллах
тухай, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын
2017 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдрийн
“Яам, Засгийн газрын агентлагууд
цахим хуудсыг монгол, англи хэлээр
хөтлөх тухай” захирамж гаргуулав.
Хоёр талын хэвлэл мэдээллийн
харилцааг хөгжүүлэх, үндэсний хэвлэл
мэдээллийн байгууллагуудын гадаад
харилцаа, хамтын ажиллагааг дэмжих,
дотоодын сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн

ажилтнуудыг чадавхжуулах чиглэлээр
хилийн чанадад зохион байгуулагддаг
гадаадын сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн
ажилтнуудад зориулсан сургалтуудад
монголын сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн
ажилтнуудыг хамруулахад анхаарч
Тайландын
Олон
улсын
хамтын
ажиллагааны
агентлагаас
зохион
байгуулсан “Олон улсын сэтгүүл
зүй”-н сургалтад тус яам болон
хэвлэл мэдээллийн салбарын нийт
14 ажилтныг, Австрали Улсад зохион
байгуулсан сэтгүүл зүйн чиглэлээрх
сургалтад 20 сэтгүүлчийг, БНХАУ-д
манай улсын 50 сэтгүүлчийг тус тус
хамруулав.
Монгол Улсын Гадаад харилцааны
яам, ОХУ-ын Олон нийтийн харилцаа,
холбооны яамны хооронд Олон нийтийн
харилцаа, холбооны салбарт хамтран
ажиллах тухай хэлэлцээр байгуулав.
Энэхүү хэлэлцээрийн дагуу талууд
салбарын мэргэжилтнүүдээ харилцан
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12 сая сонсогчтой “Би-Би-Си радио
4” сувгийн сэтгүүлчид Монгол Улсад
зочилж манай дуурийн урлагийн
хөгжил, ардын язгуур урлагийг Их
Британий болон дэлхийн урлаг
сонирхогчдод танилцуулах нэвтрүүлэг
хийж дэлхийн олон нийтийн хүртээл
болгов.
“Гадаадын сурвалжлагчид Монгол
Улсын нутаг дэвсгэрт ажиллах журам”ын төслийг боловсруулж батлуулах
чиглэлээр ажиллаж байна.Монгол
Улсад байнгын үйл ажиллагаа явуулж
буй гадаадын сурвалжлагчдыг нэгдсэн
мэдээ мэдээллээр хангах зорилгоор
“Гадаадын сурвалжлагчдын клуб”-ыг
Улаанбаатар хотноо байгуулав. Энэхүү
клубыг зохион байгуулснаар манай
улсын талаар дэлхий дахинд мэдээлэл
түгээхэд ач холбогдолтой болов.

“Би-Би-Си” (BВС) агентлагтай хамтран Монгол
Улсын талаарх цуврал нэвтрүүлгийн анхны шатыг
хэрэгжүүлээд байна.

ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ МОНГОЛ ИРГЭД

Монгол Улсын Засгийн газраас 20162020 онд хэрэгжүүлж буй “Дэлхийн
Монголчууд” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

хүрээнд Гадаад харилцааны яам,
ДТГ-ууд суугаа болон хавсран суугаа
орон дахь Монголчуудын холбоо, ТББуудтай хамтран “Монгол орны хөгжилд”
13 дугаар чуулга, уулзалтыг Лондон
хотноо, “Монгол орны хөгжилд” 13
дугаар дэд чуулга, уулзалтыг Сөүл
хотноо, “Япон Улсад докторын зэрэг
горилогч монгол оюутан, судлаачдын
эрдэм
шинжилгээний
анхдугаар
форум”-ыг Токио хотноо, “Эмэгтэйчүүд
ба ногоон хөгжил” болон “Оны шилдэг
эмэгтэй 2017” арга хэмжээг Парис

БҮЛЭГ-5

солилцох, хамтарсан нэвтрүүлэг бэлтгэх
зэргээр хэвлэл мэдээллийн салбарын
хамтын ажиллагааг дэмжин ажиллаж
байна. Мөн Лондон хотноо төвтэй олон
улсын харилцаа, бизнес, урлаг, соёл
зэрэг өргөн хүрээнд радио, сонин,
сэтгүүл, олон нийтийн сүлжээгээр
нийтлэл бэлтгэдэг “MONOCLE” сэтгүүл,
“The Diplomat” сэтгүүл, “BBC Natural
History Unit”, “Leftfield”, “Equus Production”, ОХУ-ын “Звезда” телевиз зэрэг
мэдээллийн агентлагуудтай хамтран
ажиллаж,
тэдгээрээр
дамжуулан
Монгол Улсын талаар мэдээлэл түгээн
ажиллав.
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хотноо, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын
ивээл дор “Хилийн чанад дахь монгол
оюутан, залуусын анхдугаар нэгдсэн
чуулга,
уулзалт”-ыг
Улаанбаатар
хотноо, “Миний Монгол Наадам 2017”
уралдааныг хилийн чанадад, “Европ
дахь Монголчуудын сагсан бөмбөгийн
12 дугаар тэмцээн”-ийг Вена хотноо
тус тус зохион байгуулав.

Мөн хөтөлбөрийн хүрээнд хилийн
чанад дахь монгол иргэдийн нэгдсэн
мэдээллийн санг бий болгоход анхаарч,
хилийн чанадад эдийн засаг, нийгэм,
анагаах ухаан, инженер, мэдээлэл
технологийн салбарт ажиллаж буй 100

гаруй, НҮБ болон түүний системийн
байгууллагуудад ажиллаж буй 70 гаруй,
суралцаж буй 29000 монгол иргэдийн
анхан шатны бүртгэлийг мэдээллийг
санд бүрдүүлэв.
Тус Яам гадаадад оршин сууж буй
монгол хүүхэд, залуучуудад эх хэл,
үндэсний соёл, урлаг, ёс заншил,
өв уламжлалаа хадгалах, эрхэмлэн
дээдлэх хүмүүжил олгоход чиглэсэн
“Монгол хэл, соёлын сургалтын жишиг
хөтөлбөр”-ийг
салбарын
яамнаас
гаргахад нь дэмжлэг үзүүлж хамтарч
ажиллав.Мөн Монгол туургатнуудын
харилцаа,
хамтын
ажиллагааг
өргөжүүлэх, хэл, соёл, уламжлалаа
хадгалж хөгжүүлэх чиглэлээр төрийн
болон төрийн бус байгууллагуудад
дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллаж
байна. АНУ дахь монгол туургатнуудыг
нэгтгэсэн "Америкийн Монголчуудын
соёлын холбоо" ТББ-тай хамтарч
“Ойрд наадам 2017” бага хурал болон
урлагийн наадмыг АНУ-д зохион
байгуулав.

6

ЭРХ ЗҮЙ БА КОНСУЛЫН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ, ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ
Монгол Улс 2017 оны байдлаар нийт
279 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 28, далайн
болон иргэний агаарын тээврийн
41, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах
салбарын 22 олон талт гэрээнд нэгдэн
ороод байгаа бөгөөд 1,428 хоёр талт
гэрээг байгуулаад байна. Хоёр талт
гэрээний хувьд найрсаг харилцаа,
хамтын ажиллагааны хэлэлцээрийг 14
улстай, хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн
дэмжих, харилцан хамгаалах тухай
хэлэлцээрийг 43 улстай, давхар татвар
ногдуулахгүй
байх
хэлэлцээрийг
31 улстай, иргэд харилцан зорчих
хэлэлцээрийг 20 улстай, эрх зүйн
туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай
хэлэлцээрийг 18 улстай тус тус
байгуулаад байна.
Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын
гэрээний хэрэгжилтийн тайланг бэлтгэн
хүргүүлэх үйл ажиллагааг сайжруулах,
шинээр нэгдэн орсон олон улсын
гэрээний тайланг хариуцан бэлтгэж,

хүргүүлэх эрх бүхий байгууллагыг
тодорхой болгох зорилгоор “Монгол
Улсын олон талт олон улсын гэрээгээр
хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийн тайлан
боловсруулах журам”, “Тайлан хариуцан
боловсруулах байгууллагын хуваарь”ийг Монгол Улсын Засгийн газрын 2017
оны 7 дугаар сарын 4-ний өдрийн 193
дугаар тогтоолоор тус тус шинэчлэн
батлуулав. Гадаад харилцааны яам
нийт 150 гэрээг Төрийн мэдээлэл
эмхтгэлийн 12 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 болгоход
чиглэсэн чухал ач холбогдолтой арга
хэмжээ болсон.
Монгол Улсын олон улсын гэрээний
эрх зүйн зохицуулалтыг боловсронгуй
болгох,
төрийн
байгууллагын
хариуцлагын тогтолцоог дээшлүүлэхээр
ажиллаж Олон улсын гэрээний тухай
хуулинд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
тухай хуулийг УИХ-аар, “Байгууллага
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хоорондын
гэрээний
журам”,
“Монгол Улсын нэгдэн орсон олон
улсын гэрээгээр хүлээсэн үүргийн
хэрэгжилтийн тайлан бэлтгэх журам”ыг шинэчлэн Засгийн газраар тус
тус батлуулснаар олон улсын гэрээ
байгуулах, түүний хэрэгжилтэд хяналт
тавих ажлыг боловсронгуй болгох,
“нэг цонх”-ны бодлогыг хэрэгжүүлэх
асуудлын
эрх
зүйн
зохицуулалт
сайжрав. Энэ дашрамд тэмдэглэхэд
“Байгууллага хоорондын гэрээний
журам”-ыг батлуулж мөрдөж эхэлснээр
байгууллага
хооронд
байгуулах
гэрээний төслийг урьдчилан хянах,
мэргэжлийн талаас зөвлөгөө өгөх,
байгуулсан гэрээг бүртгэлжүүлэх гэсэн
шат дараатай үйл ажиллагааны уялдааг
хангах механизм тогтоосноор аливаа
алдаа гарахаас урьдчилан сэргийлэх
арга хэмжээ болсон төдийгүй төрийн
байгууллагаас гадаад улсын ижил
төрлийн байгууллагатай байгуулах
баримт бичгийн хяналтыг сайжруулж
хууль тогтоомжтой нийцүүлэх, улмаар
гадаад бодлогын нэгдмэл байдлыг
хангахад ач холбогдолтой болсон.
Олон
улсын
гэрээний
орчуулга
хийх, хянан баталгаажуулах журмыг
батлуулах, НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн
конвенцийн хэрэгжилтийн талаарх
үндэсний 5 дугаар илтгэлийг Хүүхдийн
эрхийн хороонд хүргүүлж хэлэлцүүлэх,
НҮБ-ын Хүний эрхийн зөвлөлийн 34,
35 болон 36-р чуулганд бэлтгэл хангаж
оролцох, НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн
конвенцийн хэрэгжилтийн талаарх
үндэсний 5 дугаар илтгэлийг Хүүхдийн
эрхийн хороонд хүргүүлэх, Хүний
эрхийн хорооны 120 дугаар чуулганаар
Монгол Улсын Иргэний болон улс
төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт
болон нэмэлт протоколуудын үндэсний

илтгэлийг хэлэлцүүлэх зэрэг заалтуудыг
бүрэн хэрэгжүүлж, АНД-н худалдааны
хэлэлцээрт нэгдэн орох чиглэлээр
ажиллах, НҮБ-ын АНД-н ЭЗНК-ын
“Хил дамнасан цаасгүй худалдааг
хөнгөвчлөх
ерөнхий
хэлэлцээр”-т
нэгдэн орох ажлын хүрээнд гэрээний
орчуулга хийж, хянан баталгаажуулав.
“Монгол Улс БНХАУ-ын нутаг дэвсгэрээр
дамжин далайд гарах, буцах болон дамжин
өнгөрөх тээвэр хийх тухай хэлэлцээр” 5
дугаар сарын 12-нд хүчин төгөлдөр болж
БНХАУ-ын 7 боомтыг манай улс ашиглах
боломж нээгдэв.
“Монголын “Хөгжлийн зам” болон
“Бүс ба Зам” санаачилгыг уялдуулах
тухай Монгол Улсын Засгийн газар,
БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын
харилцан ойлголцлын санамж бичиг,
хоёр талын хүмүүнлэгийн солилцооны
хамтарсан
зөвлөл
байгуулах
Засгийн газар хоорондын харилцан
ойлголцлын санамж бичиг зэрэг нийт
23 баримт бичиг байгуулснаас гадна
Монгол-Орос-Хятадын эдийн засгийн
коридорыг хариуцах Хөрөнгө оруулалт,
төлөвлөлтийн
төвийг
байгуулах
асуудлаар гурван талын шинжээчдийн
уулзалтыг 2 удаа зохион байгуулж,
“Хөрөнгө
оруулалтын
судалгааны
төв”-ийг Засгийн газрын 2017 оны
262 дугаар тогтоолоор ГХЯ-ны дэргэд
байгуулахаар шийдвэрлүүлж Төвийн
дүрмийг батлуулав.
Монгол Улс Төв Азийн бүс нутгийн
эдийн засгийн хамтын ажиллагааны
институтийг үүсгэн байгуулах тухай
хэлэлцээрт 2017 онд нэгдэн орсноос гадна
Япон улстай Эдийн засаг, түншлэлийн
хэлэлцээр,
Канад
улстай
Хөрөнгө
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оруулалтын хэлэлцээр, АНУ-тай Ил
тод байдлын хэлэлцээрийг тус тус
байгуулснаар гадаадын хөрөнгө оруулалтыг
Монгол Улсад татахад чухал алхам болсон.

Мексик, Куба зэрэг улсын Засгийн
газартай
боловсролын
салбарт
хамтран ажиллах, Чех, Люксембург
улстай Агаарын харилцааны тухай
хэлэлцээрийг тус тус байгуулав. Мөн
олон жилийн турш шийдвэрлэгдээгүй
явж ирсэн Казахстаны Балхашмыс
үйлдвэрээс
авах
“Эрдэнэт”
ХХК-ийн авлагын асуудлыг эцэслэн
шийдвэрлүүлэв.
Монгол
Улсын
бусад
орнуудтай
байгуулсан
Хөрөнгө
оруулалтыг
харилцан хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих
хэлэлцээрийг
шинэчлэх
ажлын
хүрээнд Хөрөнгө оруулалтын загвар
хэлэлцээрийн
төслийг
тогтвортой
хөгжлийн
зорилгод
нийцүүлэн
боловсруулах ажлын хэсгийг ГХЯ-нд
байгуулж НҮБ-ын Худалдаа, хөгжлийн
Бага Хуралтай хамтран ажиллаж байна.

Энэ зорилтын хүрээнд Монгол Улсын
гадаадын 43 улстай байгуулсан Хөрөнгө
оруулалтыг харилцан хамгаалах, хөхиүлэн
дэмжих хэлэлцээрийг шинэчлэх ажлыг
эхлүүлээд байна.
“Европын Холбооны Төлөөлөгчийн
газрыг Монгол Улсад байгуулах болон
түүний эрх ямба, дархан эрхийн тухай”
Монгол Улсын Засгийн газар, Европын
Холбоо хоорондын хэлэлцээр байгуулж
ЕХ-ны Төлөөлөгчийн газар Улаанбаатар
хотноо албан ёсоор нээгдэв. Мөн
“Монгол
Улс-Европын
Холбооны
хүний эрхийн яриа хэлэлцээ”-г анх
удаа зохион байгуулж, уг арга хэмжээг
цаашид тогтмол зохион байгуулж
байхаар ЕХ-той тохирсон явдал чухал
ач холбогдолтой арга хэмжээ болсон.

БҮЛЭГ-6

Монгол Улс 2003 оноос эхлэн хөлөг онгоц
нээлттэй бүртгэлийн үйл ажиллагааг
эрхлэн явуулж байгаа бөгөөд 2017
оны 12 дугаар сарын 22-ны байдлаар
Монгол Улсын хөлөг онгоцны бүртгэлд
нийт
341 хөлөг онгоц бүртгэлтэй
байна. 2017 онд “Монгол Улсын Далайн
захиргаа болон Бүгд Найрамдах
Итали Улсын Баруун Лигуриягийн
тэнгисийн боомтын захиргаа хооронд
далайн тээвэр, боомт ашиглалт болон
ложистикийн салбарт хамтран ажиллах
тухай санамж бичиг”-т талууд гарын
үсэг зурсан.
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КОНСУЛЫН ХАРИЛЦАА БА ИРГЭДИЙН ЭРХ АШГИЙГ ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ОХУ

Нидерланд
ОУШХБ

БНЧУ
БНСУ

АНУ
БНХАУ

Консулын зөвлөлдөх уулзалт хийсэн улс – 5
Европын Холбооны гишүүн 2 улстай анх удаа консулын асуудлаар зөвлөлдөв.

Австрали

БНХАУ, АНУ, Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллага /ОУШХБ/-тай идэвхтэй
хамтран ажиллав.

КОНСУЛЫН ХАРИЛЦАА
Монгол Улсын ГХЯ нь гадаадын улс
орнуудтай
консулын
харилцаагаа
гүнзгийрүүлэн хөгжүүлж, иргэдийн
гадаадад зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх,

хилийн чанадад байгаа монгол иргэд,
хуулийн этгээдийн эрхийг хамгаалах
гадаад таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх,
консулын харилцааны эрх зүйн

КОНСУЛЫН АЛБЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ
ӨРГӨМЖИТ КОНСУЛ
Монгол Улсын
Өргөмжит консул

Виз олгох эрхтэй

15

Улс

44

64

29

2017 он

Томилолтын хугацааг
сунгасан

8

Шинээр томилсон

4

Чөлөөлсөн
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МОНГОЛ ИРГЭД ВИЗГҮЙ ЗОРЧИХ УЛС

Бүх төрлийн паспорттай иргэд визгүй зорчих улс - 20
Дипломат, албан паспорттай иргэд визгүй зорчих улс – 29

БНСУ, ОХУ, БНЧУ, Австрали, Нидерланд
зэрэг улстай консулын зөвлөлдөх
уулзалт зохион байгуулсан бөгөөд
БНЧУ болон Нидерланд улстай анх удаа
консулын зөвлөлдөх уулзалт зохион
байгуулав.

ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ ИРГЭДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Нийт оршин суугаа

150000

50000

Хөдөлмөр эрхлэж буй

Суралцаж буй

48000

Нийт оршин суугаа иргэдийн 63 хувь нь
15-34 насны иргэд

76 Нийт оршин суугаа улс
Улс
БНСУ
АНУ
БНХАУ
Казахстан
Япон
Чех
Швед
Австрали
ХБНГУ
Канад
ОХУ
Франц
ИБУИНВУ
Турк
Австри

Иргэдийн тоо
46000
25000
8900
12000
8700
7800
7000
6000
6000
5300
4900
4600
4600
4000
2700

БҮЛЭГ-6

орчин, тогтолцоог төгөлдөржүүлэн
консулын албыг бэхжүүлэх, дэвшилтэт
менежмент,
цахим
үйлчилгээ
нэвтрүүлэх, үйлчилгээг нь шуурхай,
чанартай, хүртээмжтэй болгох зорилт
тавин ажиллаж байна.
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АНУ-д богино хугацаагаар ажиллах хүч
гаргах буюу АНУ-ын Н2 ангиллын визийн
хөтөлбөрт Монгол Улсыг хамруулав.
Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний
байгууллага /ОУШХБ/-ын Улаанбаатар
дахь Төлөөлөгчийн газартай хамтран
“Шилжилт
хөдөлгөөний
талаарх
дэлхийн нийтийн компакт гэрээ”
сэдвээр үндэсний зөвлөлдөх уулзалтыг
2017 оны 9 дүгээр сард зохион байгуулж,
Тайланд, Мексик улсад тус тус зохион

байгуулагдсан “Шилжилт хөдөлгөөний
талаарх дэлхийн компакт гэрээ”-ний
Ази-Номхон далайн бүс нутгийн олон
улсын бага хуралд оролцов.
2017 оны байдлаар Монгол Улсын 64
Өргөмжит консул гадаадын 44 оронд
томилогдон ажиллаж, иргэдийн эрхийг
хамгаалах, холбогдох орнуудтай харилцаа,
хамтын ажиллагаа хөгжүүлэхэд ихээхэн
хувь нэмэр оруулж байна.

ИРГЭДИЙН ЭРХ АШГИЙГ ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
КОНСУЛЫН ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Гадаадад байгаа монгол иргэдийн гадаад паспортын захиалгыг ОӨУБЕГ-т цахимаар хүргүүлдэг болов.
Ингэснээр гадаадад паспорт захиалсан иргэдийн хүлээх хугацаа 2-3 дахин багаслаа.

2017 оны байдлаар манай 150 гаруй мянган
иргэн гадаадад оршин сууж байна. Иргэдийг
гэмт хэрэгт зөрчилд холбогдохоос урьдчилан
сэргийлэх, сэрэмжлүүлэг гаргах зэрэг ажлыг
consul.mn цахим хуудас болон Facebook, Twitter
зэрэг олон нийтийн сүлжээгээр дамжуулан
иргэдэд түгээж, мөн иргэдийн санал гомдлыг
хүлээн авч, шийдвэрлэж байна.

Түүнчлэн гадаадын улс орнуудад онцгой
нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд тухайн
улс, бүс нутагт байгаа монгол иргэдийн
аюулгүй байдлыг хангах, шаардлагатай
үед тусламж үзүүлэх, нүүлгэн шилжүүлэх
үйл ажиллагааны ерөнхий төлөвлөгөө
боловсруулсан явдал иргэдийн аюулгүй
байдлыг хангахад чиглэсэн чухал ажлын
нэг байлаа.
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КОНСУЛЫН АЛБАНЫ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮР АШИГ,
ИРГЭДИЙН АМЬДРАЛД ОРУУЛСАН ХУВЬ НЭМЭР
Консулын албаны зүгээс иргэдэд шууд болон шууд бусаар үзүүлсэн туслалцаа, дэмжлэг
• Эмнэлгийн төлбөр хөнгөлөх, чөлөөлүүлэх
• Торгуулийн хэмжээг бууруулах, чөлөөлүүлэх
• Эх орондоо буцах зардал

Дипломат
төлөөлөгчийн газар

30

630

Туслалцаа, дэмжлэг
авсан иргэдийн тоо

Консулын
үйлчилгээг
цахимжуулж,
хилийн чанадад оршин сууж буй монгол
иргэд үндэсний энгийн гадаад паспорт
захиалах, тэдгээрт паспорт олгох үйл
ажиллагааг
хялбаршуулах
журмыг
баталж, 2017 оны 3 дугаар сараас
эхлэн дээрх үйлчилгээг нэвтрүүлснээр
гадаадад паспорт захиалсан иргэдийн
хүлээх хугацаа эрс багасав. Гадаадад
оршин
суугаа
монгол
иргэдийн
бүртгэлийг цахимаар хийх програмыг
боловсруулан туршилт хийж, 2018 оноос
ашиглахаар төлөвлөж байна. Монголын
нотариатчдын
танхимын
цахим
нотариатын үйлчилгээний төсөлд ДТГуудаа мөн хамруулахаар ажиллаж байна.
НҮБ-ын Олон улсын иргэний нисэхийн
байгууллага
(ИКАО)-аас
баталсан
зөвлөмж, стандартын дагуу машинаар
уншигдах паспортыг сунгахгүй байх
асуудлыг
ХЗДХЯ,
ЗТХЯ,
ИНЕГ-т
уламжилж, зохих шийдвэр гаргуулав.

Энгийн
цахим
гадаад
паспортын
загварыг боловсруулж байна. Мөн
АНУ-ын ЭСЯ-тай хамтран Америкийн
виз мэдүүлэх иргэдэд зориулсан олон
нийтэд түгээх “Responsible travel” буюу
“Хариуцлагатай аялцгаая” аяныг 2017
оны 10 дугаар сард эхлүүлэн явуулж
байна. БНСУ-тай 2 жилд 4, эсхүл нийт 10
удаа зорчсон иргэдэд харилцан 5 жилийн
виз олгож байх асуудлыг шийдвэрлүүлэв.
Бүх төрлийн паспорттай иргэдийг визээс
харилцан чөлөөлөх тухай хэлэлцээрийг
Сингапур, Аргентин улстай, дипломат
болон албан паспорттай иргэдийг визээс
харилцан чөлөөлөх тухай хэлэлцээрийг
Албани улстай байгуулав.
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ХАВСРАЛТ

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
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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 хоёр 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 ёс, 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
бэхжүүлэх, хөгжил дэвшлийг хурдасгах замаар улсынхаа тусгаар тогтнол,
бүрэн эрхт байдлыг бататгах явдал мөн.
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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 хоёр 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, соёл, 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 ажиллагаагаа идэвхжүүлэх, дэлхий нийтийн тулгамдсан асуудлыг
шийдвэрлэхэд хувь нэмрээ оруулахад оршино.
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
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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, НҮБын 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 ёсоор өргөн хүрээтэй
хамтын ажиллагаа хөгжүүлнэ. Чингэхдээ энэ хоёр 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 хоёр 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;
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 хоёр талын харилцаа, хамтын ажиллагаа
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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, соёл, шинжлэх ухаан, технологийн талаар өндөр мэдлэг,
боловсролтой, мэргэшсэн ажилтанг оролцуулан томилж, сэлгэн ажиллуулах
бодлого баримтална.
ГУРАВ. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ БОДЛОГО

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:
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;

БҮЛЭГ-7

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.

128

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД БОДЛОГЫН ХӨХ НОМ | 2017

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, соёлын өв санд түшиглэн аялал жуулчлал
хөгжүүлэх, үйлчилгээг нь олон улсын түвшинд хүргэх, олон улсын
сүлжээнд хамрагдах, соёлын 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 хоёр 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 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;
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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 хоёр талын болон
олон талын үндсэн дээр хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх.
ТАВ.СОЁЛ, ХҮМҮҮНЛЭГИЙН ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ БОДЛОГО

25. Соёл, хүмүүнлэгийн
хэрэгжүүлнэ:

салбарын

гадаад

бодлогыг

дараахь

чиглэлээр

25.1. Түүх, соёлын дурсгалт болон үнэт зүйл, байгалийн өвийг хамгаалах,
сэргээх талаар гадаад улс, ЮНЕСКО, олон улсын холбогдох бусад
байгууллагатай хамтран ажиллаж, дэлхийн соёлын 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, соёл, урлаг, спорт, олон нийт, мэдээллийн олон улсын
байгууллагатай идэвхтэй харилцах, шаардлагатай гэрээнд нэгдэн
орох, ижил төрлийн байгууллагуудын хооронд шууд харилцаа, солилцоо

БҮЛЭГ-7

24. Соёл, хүмүүнлэгийн гадаад харилцааны бодлогын зорилго нь үндэсний
соёл иргэншил, өвөрмөц өв уламжлалаа дэлхийн соёлын нийтлэг ололттой
хослуулан хөгжүүлэх, түүх, соёлын 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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хөгжүүлэх, соёл, 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, соёл, 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 ёсны
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 ёсны 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
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 ёсны эрх, эрх чөлөө, үүрэг,
хариуцлагын талаархи болон шаардлагатай бусад мэдээлэл, зөвлөлгөө
өгч байх;
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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, соёлын уламжлал, эдийн засаг, нийгмийн салбарын
ололт амжилтыг гадаадад сурталчлах үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх,
гадаад сурталчилгааны бүтэц бий болгохыг дэмжих;
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;

29.4. гадаад сурталчилгааг сайжруулахын тулд бусад улс, олон улсын
байгууллагын нэр хүндтэй хүмүүс, улс төр, нийгэм, соёлын зүтгэлтэн,
сэтгүүлч болон хэвлэл, мэдээллийн байгууллагатай хамтран ажиллах;
29.5. Монгол Улсын талаар гадаадын хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр гарч
байгаа мэдээ, мэдээллийг судалж байх;
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 соёлын дипломатын арга хэлбэрийг хэрэглэх;
29.8. энх тайван, найрамдлын байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжих.

БҮЛЭГ-7

29.3. хоёр талын харилцааны хүрээнд гадаадад Монгол Улсыг сурталчилсан
өдрүүд зохион байгуулах, үзэсгэлэн, яармаг гаргах, кино, урлагийн
тоглолт үзүүлэх, уулзалт, ярилцлага зохион байгуулахад дэмжлэг,
туслалцаа үзүүлэх;
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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.

Хоёр 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, ХБНГУын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн хүрээнд “Эрчим хүчний үр ашиг1” 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 соёлын солилцооны хөтөлбөр
(2016.01.21)

7.

Монгол Улс, Унгар Улсын хооронд байгуулсан хоёр 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
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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)
15. Ялтан шилжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Энэтхэг
Улсын Засгийн газар хоорондын гэрээг соёрхон баталсан тухай Батламж жуух
бичиг солилцсон тухай протокол (2016.04.28)
16. АНУ-ын ЭСЯ-нд газар ашиглуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, АНУын 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)

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 соёлын солилцооны тухай Монгол Улсын Засгийн газар,
БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын хөтөлбөр (2016.07.16)
27. Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай
Улс, Канад Улс хоорондын хэлэлцээр (2016.09.08)

Монгол

28. Хөгжлийн тусламжийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Канад Улсын
Засгийн газар хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг (2016.09.08)

БҮЛЭГ-7

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)
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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, соёл, шинжлэх ухааны салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол
Улсын Засгийн газар, Румын Улсын Засгийн газар хоорондын хамтын
ажиллагааны хөтөлбөр (2016.10.11)
31. Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Болгар Улсын Засгийн газар
хооронд соёл, 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. Хоёр 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 Соёл, спорт, аялал жуулчлалын яам
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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)

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)

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 ёсчлох 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

БҮЛЭГ-7

14. Монгол Улсын Гааль, татварын ерөнхий газар, БНХАУ-ын Гаалийн ерөнхий
газар хоорондын стратеги, хамтын ажиллагааны төлөвлөгөө (2016.07.13)
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Улсын Сингапурын хамтын ажиллагааны байгууллага хоорондын харилцан
ойлголцлын санамж бичиг (2016.07.14)
23. Соёлын өвийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын БСШУЯ болон
БНСУ-ын Соёлын өвийн захиргаа хоорондын харилцан ойлголцлын санамж
бичиг (2016.07.17)
24. Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэлийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол
Улсын БСШУЯ болон БНСУ-ын Соёл, 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)
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, ОХУын 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
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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 БНХАУ-ын
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)
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)

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, соёлын 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.

БҮЛЭГ-7

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)
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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 УИХ-аар соёрхон 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.

МОНГОЛ УЛСААС ХИЛИЙН ЧАНАДАД СУУГАА ДТГ-УУД
№

Хот

Улс

Тэргүүний нэр

ДТГ-ын нэр, хаяг

Утас, факс, цахим
шуудангийн хаяг

Элчин Сайдын Яамд

1

2

3

Астана

Анкара

Бангкок

Бүгд
Найрамдах
Казахстан Улс

Бүгд
Найрамдах
Турк Улс

Тайландын
Вант Улс

Л.Баттулга

БНКУ дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
Посольство Монголии в
Республике Казахстан
Ул.Дарабоз 35, 010010
Астана

Утас: 7 (727) 269 35 70
Факс: 7 (727) 229 37 90
8 (7172) 96 51 56
astana@mfa.gov.mn

Р.Болд

БНТУ дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
Mogolistan Buyukelciligi
A.Fethi Okyar Sokak No.4,
Oran Diplomatik Sitesi, Cankaya, 06450 Ankara

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

T.Төгсбилгүүн

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

Утас: 66 (2) 381 1400,
66 (02) 392 1011
Факс: 66 (2) 392 4199
bangkok@mfa.gov.mn
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№

4

5

6

7

9

10

11

Берлин

Улс

Холбооны Бүгд
Найрамдах
Герман Улс

Брюссель

Бельгийн Вант
Улс

Будапешт

Бүгд
Найрамдах
Унгар Улс

Бээжин

Бүгд
Найрамдах
Хятад Ард Улс

Варшав

Бүгд
Найрамдах
Польш Улс

Вашингтон

Америкийн
Нэгдсэн Улс

Вена

Бүгд
Найрамдах
Австри Улс

Вьентьян

Бүгд
Найрамдах
Ардчилсан
Лаос Ард Улс

ДТГ-ын нэр, хаяг

Утас, факс, цахим
шуудангийн хаяг

Д.Ганбат

ХБНГУ дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
Botschaft der Mongolei
Dietzgen-Str.31,
13156 Berlin
Hausvogteiplatz 14
10117 Berlin

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

О.Оч

Бельгийн Вант Улс дахь
Монгол Улсын ЭСЯ
Ambassade de Mongolie
Avenue Besme 18,
1190 Forest Bruxelles

Утас: 32 (2) 344 6974
Факс: 32 (2) 344 3215
brussels@mfa.gov.mn

З.Батбаяр

БНУУ дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
Mongol Nagykovetseg
Bogar Utca 14/c
Budapest 1022, Hungary

Утас: 36 (1) 2124579
Факс: 36 (1) 2125731
budapest@mfa.gov.mn

Д.Ганхуяг

БНХАУ дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
No 2, Xiu Shui Bei Jie,
Jian Guo Men Wai,
Beijing 100600

Утас: 86 (10) 6532 6512
86 (10) 6532 6513
86 (10) 6532 1203
Факс: 86-10-6532-6216
beijing@mfa.gov.mn

Н.Батаа

БНПУ дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
Ambasada Mongolii
ul.Rejtana 15 m.16
02516 Warszawa, Polska

Утас: 48 (22) 849 9391
Факс: 48 (22) 848 2063
warsaw@mfa.gov.mn

Хэргийг түр
хамаарагч Б.Болд

АНУ дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
Embassy of Mongolia in the
USA 2833 M Street,
NW Washington DC 20007

Утас: 1 (202) 333 7117
Факс: 1 (202) 298 9227
washington@mfa.gov.mn

Г.Баттунгалаг

БНАУ дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
Botschaft der Mongolei
Fasangartengasse 45,
1130 Vienna, Austria

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

Л.Галбадрах

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

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

Тэргүүний нэр

БҮЛЭГ-7
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Хот
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№

12

13

14

15

16

17

18

Хот

Хавана

Улс
Бүгд
Найрамдах
Куба Улс

Дели

Бүгд
Найрамдах
Энэтхэг Улс

Каир

Арабын Бүгд
Найрамдах
Египет Улс

Канберра

Австралийн
Хамтын
Нөхөрлөл

Лондон

Их Британи
болон Умард
Ирландын
Нэгдсэн Вант
Улс

Москва

Ром

Оросын
Холбооны Улс

Бүгд
Найрамдах
Итали Улс

Тэргүүний нэр

ДТГ-ын нэр, хаяг

Утас, факс, цахим
шуудангийн хаяг

Ц.Батбаяр

БНКУ дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
Embajada de Mongolia
Calle 66 No.505, esquina a
5ta.A, Miramar, La Habana

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

Г.Ганболд

БНЭУ дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
Embassy of Mongolia in the
Republic of India
34, Archbishop Macarios
Marg, New Delhi 110003

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

Ч.Баярмөнх

АБНЕУ дахь Монгол Улсын
Утас: 20 (2) 235 86012
ЭСЯ
Embassy of Mongolia in
Факс: 20 (2) 235 91670
cairo@mfa.gov.mn
the Arab Republic of Egypt
No.14, str 152, MAADI, Cairo

Б.Чулуунхүү

АХН дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
Embassy of Mongolia in the
Commonwealth of Australia
1/44 Dalman Crescent
O’Malley, Canberra ACT
2606

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

С.Баяр

ИБУИНВУ дахь Монгол
Улсын ЭСЯ
Embassy of Mongolia in
the United Kingdom 7-8
Kensington Court, London,
W8 5DL

Утас: 44 (207) 937 0150,
7252
Факс: 44 (207) 937 1117
london@mfa.gov.mn

Б.Дэлгэрмаа

Утас: 7-495-690-67-92
7-495-691-46-36 (Офис
менежер)
7 (495) 695 43 70 (Элчин
ОХУ дахь Монгол Улсын
зөвлөх)
ЭСЯ
7 (495) 690 02 45 (Ёслол)
Посольство Монголии в РФ
Факс: 7 (495) 691 46 36
Борисоглебский пер.11,
moscow@mfa.gov.mn
Москва, РФ 115127
mong_consul@yahoo.com
7 (499) 252 78 67
Факс: 7 (499) 241 15 57
www.mongolianembassy.ru

Ц.Жамбалдорж

БНИУ дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
Embassy of Mongolia in the
Republic of ITALY
Via Vincenzo Bellini 4,
00198 Rome

Утас: 39 (06) 8074719
Факс: 39 (06) 8074719
rome@mfa.gov.mn
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№

19

20

21

22

24

25

Улс

Оттава

Канад Улс

Парис

Бүгд
Найрамдах
Франц Улс

Пхеньян

Бүгд
Найрамдах
Ардчилсан
Солонгос Ард
Улс

Прага

Софи

Сөүл

Сингапур

Чех Улс

Бүгд
Найрамдах
Болгар Улс

Бүгд
Найрамдах
Солонгос Улс

Бүгд
Найрамдах
Сингапур Улс

Тэргүүний нэр

ДТГ-ын нэр, хаяг

Утас, факс, цахим
шуудангийн хаяг

Хэргийг түр
хамаарагч
Б.Баясгалан

Канад Улс дахь Монгол
Улсын ЭСЯ
Embassy of Mongolia to
Canada 132 Stanley Avenue, Ottawa, ON, K1M 1N9,
Canada

Утас: 1 (613) 569 3830
Факс: 1 (613) 569 3916
ottawa@mfa.gov.mn
wwww.ottawa.embassy.mn

А.Баттөр

БНФУ дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
Ambassade de Mongolie
5, Avenue Robert Schuman
92100 Boulogne-Billancourt

Утас: 33 (1) 46052812
33 (1) 4605 23 18 (Консул)
Факс: 33 (1) 46053016
paris@mfa.gov.mn

С.Цоггэрэл

БНАСАУ дахь Монгол
Улсын ЭСЯ
Embassy of Mongolia in
the DPRK Tehag gori-19
Munsu-dong, Teadonggang
District, Pyongyang

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

Н.Наранбат

Чех Улс дахь Монгол
Улсын ЭСЯ
Velvyslanectvi Mongolska
Na Marne 5, Praha 6, 160 00
Ceska Republika

Утас: 420 (2) 24311198,
Факс:420 (2) 24314827
prague@mfa.gov.mn

Д.Батсайхан

БНБУ дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
Embassy of Mongolia in the
Republic of Bulgaria
52 Frederic Joliot Curie,
Sofia -1113

Утас: 359 (2) 8659012
359 (2) 8665929 (Зөвлөх)
359 (2) 8659012
Факс: 359 (2) 9630745
sofia@mfa.gov.mn

Б.Ганболд

БНСУ дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
Embassy of Mongolia in
the Republic of Korea 95,
Dokseodang-ro,
Yongsan-gu, Seoul 140-885

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

Т.Лхагвадорж

БНСУ дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
Embassy of Mongolia in the
Republic of Singapore
600 North Bridge Road, #2408 Parkview Square
Singapore188778

Утас: 65 63480745
Факс: 65 63481753
singapore@mfa.gov.mn

БҮЛЭГ-7

23

Хот
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№

26

27

28

29
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Хот

Токио

Ханой

Стокгольм

Кувейт

Улс

Япон Улс

Бүгд
Найрамдах
Социалист
Вьетнам Улс

Шведийн Вант
Улс

Кувейт Улс

Тэргүүний нэр

ДТГ-ын нэр, хаяг

Утас, факс, цахим
шуудангийн хаяг

Хэргийг түр
хамаарагч
Д.Батжаргал

Япон Улс дахь Монгол
Улсын ЭСЯ
Embassy of Mongolia in
Japan
21-4 Kamiyama-Cho,
Shibuya- Ku
Tokyo 150-0047

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

Д.Билэгдорж

БНСВУ дахь Монгол Улсын
ЭСЯ
Embassy of Mongolia in Socialist Republic of Vietnam
Villa No 6, Van Phuc Diplomatic Quarter,
Hanoi, Vietnam

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

М.Энхсайхан

Шведийн Вант Улс дахь
Монгол Улсын ЭСЯ
Embassy of Mongolia in the
Kingdom of Sweden
Svardvagen 25B,
182 33 Danderyd Stockholm

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

З.Чинтүшиг

Кувейт Улс дахь Монгол
Улсын ЭСЯ
Embassy of Mongolia in the
State of Kuwait
El-Kuwait, South Surra,
Al-Zahra Area, Block 8,
Street 806, Villa 161

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

Байнгын Төлөөлөгчийн Газар

1

2

Нью Йорк

Женев

Америкийн
Нэгдсэн Улс

Швейцарийн
Холбооны Улс

С.Сүхболд

НҮБ дахь Монгол Улсын
Байнгын Төлөөлөгчийн
Газар
Permanent Mission of Mongolia to the UN 6 East 77 th
Street New York, N.Y.100751704 USA

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

Л.Пүрэвсүрэн

НҮБ дахь Монгол Улсын
Байнгын Төлөөлөгчийн
Газар
Mission permanente de la
Mongolie
4 Chemin des Mollies
1293 Bellevue Geneve
Suisse

Утас: 41 0 (22) 7741974
Факс:41 0 (22) 7743201
9868 0157 (гар утас)
geneva@mfa.gov.mn
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№

Хот

Улс

Тэргүүний нэр

ДТГ-ын нэр, хаяг

143

Утас, факс, цахим
шуудангийн хаяг

Ерөнхий Консулын газар, Консулын газар

1

2

3

5

6

Хөх Хот

Хонконг

Истанбул

Эрхүү

Кызыл

Бүгд
Найрамдах
Киргиз Улс

Бүгд
Найрамдах
Хятад Ард Улс

Бүгд
Найрамдах
Хятад Ард Улс

Бүгд
Найрамдах
Турк Улс

Оросын
Холбооны Улс

Оросын
Холбооны Улс

Т.Ганболд

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

Д.Мөнх-Эрдэнэ

Хөх Хот дахь Ерөнхий
Консулын газар
Zhongguo Huhe Haote
Xinchenqu Wulanxiaoqu 5
hao Lou Menguguo Zhonglinshiguan
PRC

Утас: 86 (471) 4902531
86 (471) 4902262
Факс: 86 (471) 4902531
86 (471) 4303250
huhhot@mfa.gov.mn
www.huhhot.consul.mn

С.Эрдэнэ

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

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

Э.Мөнх-Очир

Истанбул дахь Ерөнхий
Консулын газар
Consulate General of Mongolia in Istanbul
Sümbül sk no.8 Levent Cad,
Levent Mah, Levent, Beşiktaş, İstanbul

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

Л.Амарсанаа

Эрхүү дахь Ерөнхий
Консулын газар
Генеральное Консульство
Монголии
Ул.Лапина 11
Иркутск, РФ 664003

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

Б.Ганцэцэг

Кызыл дахь Ерөнхий
Консулын газар
Генеральное Консульство
Монголии
Ул.Интернациональная 9,
Кызыль РФ 667000

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

БҮЛЭГ-7

4

Бишкек

Бишкек хот дахь Ерөнхий
Консулын газар
Consulate General of Mongolia in Bishkek
Av, Erkindik 73, city 720040
Republic of Kyrgyz
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7

8

9

10

11
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Хот

Осака

Сан
Франциско

Улаан Үд

Пусан

Эрээн

Улс

Япон Улс

Америкийн
Нэгдсэн Улс

Оросын
Холбооны Улс

Бүгд
Найрамдах
Солонгос Улс

Бүгд
Найрамдах
Хятад Ард Улс

Тэргүүний нэр

ДТГ-ын нэр, хаяг

Утас, факс, цахим
шуудангийн хаяг

Д.Дэлгэрцогт

Осака дахь Ерөнхий
Консулын газар
Consulate General of Mongolia in Osaka
Epson Osaka BLDG 19 F,
3-5-1 Bakuromachi,
Chuo-ku, Osaka shi 5410059, Japan

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

Л.Галбадрал

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

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

Д.Чадраабал

Улаан Үд дахь Ерөнхий
Консулын газар
Генеральное Консульство
Монголии
Ул.Профсоюзная 6
Улан-Удэ, РФ 670000

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

Д.Бямбадорж

Пусан дахь Консулын газар
Consulate of Mongolia in
Busan 11, Haeun-daero
774beon-gil, Haeundae-gu,
Busan, 48104, Republic of
Korea

Утас: 051 (465) 9996
Факс: 051 (465) 9997
busan@mfa.gov.mn
www.pusan.consul.mn/

Ч.Амарболд

Эрээн дахь Консулын газар
Consulate of Mongolia in
Erlian
No.1206, Youyi Beilu Erlianhaote,
Inner Mongolia, PRC 011100

Утас: 976 62269000
Факс: 86 (479) 7589201
ereen@mfa.gov.mn
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№

Хот

Улс

Тэргүүний нэр
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Утас, факс, цахим
шуудангийн хаяг

ДТГ-ын нэр, хаяг

Худалдаа, Эдийн засгийн Төлөөлөгчийн газар

1

Тайбэй

Тайвань

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

П.Халиун

Утас: 886 (02) 2722 9740
Факс: 886 (02) 2722 9745
ubtrade.taipei@outlook.
com

МОНГОЛ УЛСАД СУУГАА ГАДААДЫН ДТГ-УУД
No

Улс, байгууллага

Тэргүүн нар

Төлөөлөгчийн газрын хаяг

Утас, факс, цахим
шуудангийн хаяг

Элчин сайд нар

2

Бүгд Найрамдах
Казахстан Улсаас
Монгол Улсад
суугаа Элчин
сайдын яам

Элчин сайд бөгөөд
дипломат корпусын
ахлагч Эрхэмсэг ноён
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
ноён Халид Яатийм
Аль-Фадли
(DPC 15.11.2013)

Хан-Уул дүүрэг,
11-р хороо, Зайсан,
Bella Vista Town House 1,
Улаанбаатар
Шуудангийн 36-р салбар,
шуудангийн хайрцаг-64

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

4

Оросын Холбооны
Улсаас Монгол
Улсад суугаа Элчин
сайдын яам

Элчин сайд Эрхэмсэг
ноён Азизов Искандер
Кубарович
(DPC 15.11.2013)

Энхтайваны гудамж 6-А,
Улаанбаатар
Шуудангийн хайрцаг 661
www.mongolia.mid.ru

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

5

Бүгд Найрамдах
Беларусь Улсаас
Монгол Улсад
суугаа Элчин
сайдын яам

Элчин сайд Эрхэмсэг
ноён 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

Бүгд Найрамдах
Солонгос Улсаас
Монгол Улсад
суугаа Элчин
сайдын яам

Элчин сайд Эрхэмсэг
ноён У Сун
(DPC 16.04.2015)

Махатма Гандигийн гудамж 39
Tel: 70071020
13-р хороо,
Fax: 70071030 kormg@mofa.
Хан-Уул дүүрэг,
go.kr
Улаанбаатар

6

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

БҮЛЭГ-7

1

Бүгд Найрамдах
Ардчилсан Солонгос Элчин сайд Эрхэмсэг
Ард Улсаас Монгол ноён Хон Гю
Улсад суугаа Элчин (DPC 16.04.2013)
сайдын яам

146

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД БОДЛОГЫН ХӨХ НОМ | 2017

Утас, факс, цахим
шуудангийн хаяг

No

Улс, байгууллага

Тэргүүн нар

Төлөөлөгчийн газрын хаяг

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/world/
mongolia

Tel: 458133
Fax: 458036
britemb@mongol.net

8

Бүгд Найрамдах
Хятад Ард Улсаас
Монгол Улсад
суугаа Элчин
сайдын яам

Элчин сайд Эрхэмсэг
ноён 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)

Денверийн гудамж 3,
11 хороолол
Улаанбаатар 14190
Шуудангийн хайрцаг 341
Улаанбаатар 14192
http://mongolia.usembassy.gov

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

Бүгд Найрамдах
Франц Улсаас
10 Монгол Улсад
суугаа Элчин
сайдын яам

Элчин сайд Эрхэмсэг
хатагтай Элизабет
Барсак
(DPC 20.10.2015)

Чингэлтэй дүүрэг 15,
Энхтайвaны өргөн чөлөө 3,
ш/х - 687
ambafrance-mn.org

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

Австрали Улсаас
Монгол Улсад
11
суугаа Элчин
сайдын яам

Элчин сайд Эрхэмсэг
ноён Жон Лангтри
(DPC 22.12.2015)

Найман зовхи байр
4 дүгээр давхар
Сөүлийн гудамж 21
Улаанбаатар
http://mongolia.embassy.gov.au

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

Арабын Нэгдсэн
Эмират Улсаас
12 Монгол Улсад
суугаа Элчин
сайдын яам

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

Улаанбаатар 13311
Баянзүрх дүүрэг, 26-р хороо
Хүннү гудамж, Их монгол
оффис, 5 давхар

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

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

Элчин сайд Эрхэмсэг
ноён Сиалунгон СэнгҮнтон
(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

Элчин сайд Эрхэмсэг
ноён Андре Дэ Фэлип
(DPC 17.06.2016)

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

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

Бүгд Найрамдах
Итали Улсаас
14 Монгол Улсад
суугаа Элчин
сайдын яам
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Утас, факс, цахим
шуудангийн хаяг
Tel: 329522,329524
Fax: 329532
indembmongolia@magicnet.
mn, info@indianembassy.mn
interpreter@indianembassy.
mn

Холбооны Бүгд
Найрамдах Герман
16 Улсаас Монгол
Улсад суугаа Элчин
сайдын яам

Элчин сайд Эрхэмсэг
ноён Штефан Херманн
Дуппел
(DPC 20.07.2016)

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

Tel: 323325, 320908
325748, 313862
319739 (консул)
Fax: 323905
info@ulan.diplo.de
additional:
l-vz1@ulan.diplo.de

Бүгд Найрамдах
Куба Улсаас Монгол
17
Улсад суугаа Элчин
сайдын яам

Элчин сайд Эрхэмсэг
ноён Раул Дэлгадо
Консепсион
(DPC 09.12.2016)

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

Tel: 323778
327677
Fax: 327709
embacubamongolia@mongol.net

Япон Улсаас Монгол
18 Улсад суугаа Элчин
сайдын яам

Элчин сайд Эрхэмсэг
ноён 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.diplomacy-section@
ul.mofa.go.jp

Бүгд Найрамдах
Турк Улсаас Монгол
19
Улсад суугаа Элчин
сайдын яам

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

Энхтайвaны гудамж 17,
Улаанбаатар-15160
Төв шуудангийн хайрцаг 1009
www.ulaanbaatar.emb.mfa.gov.tr

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

Бүгд Найрамдах
Социалист Вьетнам
20 Улсаас Монгол
Улсад суугаа Элчин
сайдын яам

Элчин сайд Эрхэмсэг
хатагтай Доан Тхи
Хыөнг
(DPC 18.08.2017)

Энхтайвaны өргөн чөлөө 47,
Улаанбаатар
Төв шуудангийн хайрцаг 670

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

Канад Улсаас
Монгол Улсад
21
суугаа Элчин
сайдын яам

Элчин сайд Эрхэмсэг
ноён Дэвид Спрул
(DPC 18.09.2017)

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

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

Бүгд Найрамдах
Чех Улсаас Монгол
22
Улсад суугаа Элчин
сайдын яам

Эрхэмсэг ноён 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

БҮЛЭГ-7

Элчин сайд Эрхэмсэг
ноён Суреш Бабу
(DPC 17.06.2016)

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

Бүгд Найрамдах
Энэтхэг Улсаас
15 Монгол Улсад
суугаа Элчин
сайдын яам
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Улс, байгууллага

Бүгд Найрамдах
Болгар Улсаас
23 Монгол Улсад
суугаа Элчин
сайдын яам

Унгар Улсаас
Монгол Улсад
24
суугаа Элчин
сайдын яам

Тэргүүн нар

Төлөөлөгчийн газрын хаяг

Утас, факс, цахим
шуудангийн хаяг

Ноён 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

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.
Tel: 77005600
Fax: 77005900 mission.uln@
Шуудангийн хаяг:
mfa.gov.hu
Унгар Улсын ЭСЯ
CPO. Box -234
Улаанбаатар -15160, Монгол
Улс

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

Ерөнхий консулууд

1

ОХУ-аас Дархан
хотод суугаа
Ерөнхий консулын
газар

Ерөнхий консул
ноён Александр
Цыденишиевич
Доржиев
(Date of Recognition
27.02.2014)

Залуучуудын гудамж, 13
Дархан сум
Дархан-Уул аймаг

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

2

ОХУ-аас Эрдэнэт
хотод суугаа
Ерөнхий консулын
газар

Ерөнхий консул ноён
Ракшаев Рыгзын
Ракшаевич
(Date of Recognition
30.09.2014)

Эрдэнэт хот
Орхон аймаг
Шуудангийн хайрцаг 8330

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

3

БНХАУ-аас Замын
Үүдэд суугаа
Ерөнхий консулын
газар

Ерөнхий консул ноён
Цай Веньруй
(Date of Recognition
23.02.2016)

Хүлэг зочид буудал асан
Замын Үүд сум, 1-р баг
Дорноговь аймаг
Монгол Улс

Tel: 70527588
Fax: 70527588 zlg_
zmwd@163.com

4

Швейцарын
Холбооны Улсын
ЭСЯ-ны Консулын
хэлтэс

Ерөнхий консул хатагтай
Габриелла Спирли
(Date of Recognition
01.08.2016)

Улаанбаатар хот
Сүхбаатар дүүрэг
1 дүгээр хороо
Олимпийн гудамж 12
Скай Плаза бизнес төв
ш/х 37 Улаанбаатар 210648

Tel: 33 14 22
Fax: 33 14 20
ulaanbaatar@eda.admin.ch
uba.kanzlei@eda.admin.ch

НҮБ, түүний төрөлжсөн болон олон улсын байгууллагын Монгол Улсад дахь суурин төлөөлөгчид

1

Хатагтай Беате
Транкман, Нэгдсэн
НҮБ-ын Хөгжлийн
Үндэстний
хөтөлбөрийн Монгол Байгууллагын Суурин
Улс дахь Суурин
зохицуулагч, НҮБ-ын
төлөөлөгчийн газар Хөгжлийн хөтөлбөрийн
Суурин төлөөлөгч
(07.09.2015)

НҮБ-ын байр, Нэгдсэн
Үндэстний гудамж 14,
Сүхбаатар дүүрэг
14201 Улаанбаатар
http://www.un-mongolia.mn

Tel: 327585
Fax: 326221
registry.mn@undp.org
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Утас, факс, цахим
шуудангийн хаяг

Улс, байгууллага

Тэргүүн нар

Төлөөлөгчийн газрын хаяг

2

Дэлхийн эрүүл
мэндийн
байгууллагын
Монгол Улс
дахь Суурин
төлөөлөгчийн газар

Ноён Су Нюунт У,
Суурин төлөөлөгч
(27.11.2012)

Олимпийн гудамж 2,
Сүхбаатар дүүрэг
Улаанбаатар15160
Төв шуудангийн хайрцаг 663

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

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

4

НҮБ-ын Хүүхдийн
сангийн Монгол
Улс дахь Суурин
төлөөлөгчийн газар

Ноён Алекс Хайнкенс,
Суурин төлөөлөгч
(31.07.2017)

Нэгдсэн Үндэстний гудамж 12,
Сүхбаатар дүүрэг
14201 Улаанбаатар

Tel: 312201
Fax: 327313 ulaanbaatar@
unicef.org

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

6

Дэлхийн банкны
Монгол Улс
дахь Суурин
төлөөлөгчийн газар

Ноён 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

Ноён Нэйл Сакер,
Суурин төлөөлөгч
(16.04.2015)

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

International Commercial Center
Tower,
17, 18 давхар,
Жамъян гүний гудамж 9
Улаанбаатар 14210
www.adb.org/mongolia

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

9

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

Ноён Маттью Лө Блан,
Суурин төлөөлөгч
(15.06.2013)

MCS Плаза,
3 давхар
Улаанбаатар

Tel: 319278, 317974
Fax: 315844
nayanjim@ebrd.com
enebishz@ebrd.com
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ВИЗГҮЙ ЗОРЧИХ НӨХЦӨЛИЙН ТУХАЙ ЛАВЛАХ
Д/д

Улс орон

Зорчих нөхцөл

Хүчин төгөлдөр
болсон огноо

Хэлбэр

Иргэд визгүй зорчих орнууд
1

Беларусь

90 хүртэл хоног

2013.09.04

2

Бразил

90 хүртэл хоног

2015.09.21

3

Гонконг

14 хүртэл хоног

1998.06.18

4

Израиль

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*

90 хүртэл хоног
/Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/

-

12

Филиппин

21 хүртэл хоног

1994.05.13

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

19

Индонез

30 хүртэл хоног

2016.03.22

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
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

Дипломат, албан паспорттай иргэд визгүй зорчих орнууд
1

Албани

90 хүртэл хоног /зөвхөн цахим дипломат,
албан паспорт/

2017.03.30

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

ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
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Д/д

Улс орон

Зорчих нөхцөл

Хүчин төгөлдөр
болсон огноо

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

90 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат паспорт/

2011.07.29

11

Чили

90 хүртэл хоног

2003.09.25

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

90 хүртэл хоног
/зөвхөн цахим дипломат паспорт/

2013.05.08

20

Колумб

30 хүртэл хоног

2013.09.23

21

Франц

90 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат паспорт/

2013.10.26

22

Мьянмар

30 хүртэл хоног

2013.11.18

ЗГ хоорондын
хэлэлцээр

23

Эстони

90 хүртэл хоног /зөвхөн цахим дипломат
паспорт/

2014.04.28

ЗГ хоорондын
хэлэлцээр

24

Итали

90 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат паспорт/

2014.07.14

25

Латви

90 хүртэл хоног

2014.06.12

26

Туркменистан

30 хүртэл хоног

2015.06.03

27

Япон

30 хүртэл хоног /зөвхөн дипломат паспорт/

2016.11.15

28

Балба

90 хүртэл хоног

2017.01.18

29

Хорват

30 хүртэл хоног

2017.04.26

Хэлбэр

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

БҮЛЭГ-7

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
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Хүчин төгөлдөр
болсон огноо

Хэлбэр

Монгол Улсын иргэдэд 3-10 жилийн
хугацаанд олон удаа зорчих виз олгоно.
АНУ-ын иргэд Монгол Улсад 90 хүртэл
хоногийн хугацаанд визгүй зорчино.

2001.07.06

Ноот бичиг

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.

2009.06.29

Ноот бичиг

ХБНГУ    

ХБНГУ-ын иргэдийг Монгол Улсад 30
хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчуулах
шийдвэрийг Монгол Улсын Засгийн газар
дангаараа гаргасан.

2013.09.01

Засгийн газрын
тогтоол

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.

2014.01.01

Засгийн газрын
тогтоол

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.

Улс орон

Зорчих нөхцөл
Бусад хөнгөлөлт

1

2

3

4

5

АНУ

2015.08.10-наас
эхлэн мөрдөнө

2010.04.01-ээс
эхлэн мөрдөнө.

Засгийн газрын
тогтоол

Бусад оронд визтэй зорчино
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ДИПЛОМАТ ХАРИЛЦААТАЙ ОРНУУД
Д/д Улсын нэрс

Товч нэр

Нийслэл

Дипломат
харилцаа
тогтоосон огноо

Орос

Москва

1921.11.05

Умард Солонгос

Пёньян

1948.10.15

1

Оросын Холбооны Улс

2

Бүгд Найрамдах Ардчилсан Солонгос Ард Улс

3

Бүгд Найрамдах Aлбани Улс

Aлбани

Тирана

1949.05.24

4

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс

Хятад

Бээжин

1949.10.16

5

Бүгд Найрамдах Польш Улс

Польш

Варшав

1950.04.14

6

Бүгд Найрамдах Болгар Улс

Болгар

Софи

1950.04.22

7

Унгар Улс

Унгар

Будапешт

1950.04.28

8

Румын Улс

Румын

Бухарест

1950.04.29

Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улс

Вьетнам

Ханой

1954.11.17

Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улс

Энэтхэг

Шинэ Дели

1955.12.24

11

Мьянмарын Холбооны Бүгд Найрамдах Улс

Мьянмар

Нейпидо

1956.09.26

12

Бүгд Найрамдах Серби Улс

Серби

Белград

1956.11.20

13

Бүгд Найрамдах Индонез Улс

Индонез

Жакарта

1956.12.22

14

Бүгд Найрамдах Гвиней Улс

Гвиней

Конакри

1960.04.22

15

Камбожийн Хаант Улс

Камбож

Пномпень

1960.11.30

16

Бүгд Найрамдах Куба Улс

Куба

Хавана

1960.12.07

17

Холбооны Бүгд Найрамдах Ардчилсан Балба Улс

Балба

Катманду

1961.01.05

18

Бүгд Найрамдах Мали Улс

Мали

Бамако

1961.01.25

19

Бүгд Найрамдах Ардчилсан Алжир Ард Улс

Алжир

Алжир

1961.06.25

20

Исламын Бүгд Найрамдах Афганистан Улс

Афганистан

Кабул

1962.02.01

21

Бүгд Найрамдах Ардчилсан Социалист Шри Ланка
Улс

Шри Ланка

Коломбо

1962.02.01

22

Бүгд Найрамдах Ирак Улс

Ирак

Багдад

1962.02.05

23

Исламын Бүгд Найрамдах Пакистан Улс

Пакистан

Исламабад

1962.07.06

24

Бүгд Найрамдах Ардчилсан Лаос Ард Улс

Лаос

Вьентьян

1962.09.12

25

Их Британи, Умард Ирландын Нэгдсэн Хаант Улс

Британи

Лондон

1963.01.23

26

Арабын Бүгд Найрамдах Египет Улс

Египет

Каир

1963.04.02

27

Бүгд Найрамдах Австри Улс

Австри

Вена

1963.07.01

28

Бүгд Найрамдах Финланд Улс

Финланд

Хельсинки

1963.07.15

29

Швейцарын Холбооны Улс

Швейцар

Берн

1964.05.22

30

Шведийн Хаант Улс

Швед

Стокхолм

1964.06.30

31

Бүгд Найрамдах Франц Улс

Франц

Парис

1965.04.27

32

Бүгд Найрамдах Гана Улс

Гана

Аккра

1965.12.07

33

Бүгд Найрамдах Конго Улс

Конго

Браззавиль

1966.12.31

БҮЛЭГ-7

9
10
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Д/д Улсын нэрс

Товч нэр

Нийслэл

Дипломат
харилцаа
тогтоосон огноо

34

Бүгд Найрамдах Нэгдсэн Танзани Улс

Танзани

Додома

1967.01.17

35

Холбооны Бүгд Найрамдах Ардчилсан Этиоп Улс

Этиоп

Аддис-Абеба

1967.01.24

36

Бүгд Найрамдах Грек Улс

Грек

Афин

1967.03.03

37

Исламын Бүгд Найрамдах Мавритани Улс

Мавритани

Нуакшот

1967.06.30

38

Арабын Бүгд Найрамдах Сири Улс

Сири

Дамаск

1967.07.31

39

Норвегийн Хаант Улс

Норвег

Осло

1968.01.11

40

Данийн Хаант Улс

Дани

Копенхаген

1968.08.05

41

Бүгд Найрамдах Турк Улс

Турк

Анкара

1969.06.24

42

Бүгд Найрамдах Сингапур Улс

Сингапур

Сингапур

1970.06.11

43

Тєв Африкийн Бүгд Найрамдах Улс

Тєв Африк

Бангуй

1970.06.18

44

Бүгд Найрамдах Итали Улс

Итали

Ром

1970.06.29

45

Бүгд Найрамдах Судан Улс

46

Мароккогийн Хаант Улс

Судан

Хартум

1970.07.07

Марокко

Рабат

1970.07.14

47

Бүгд Найрамдах Йемен Улс

Йемен

Сана

1970.08.28

48

Холбооны Бүгд Найрамдах Сомали Улс

Сомали

Могадишо

1971.02.28

49

Исламын Бүгд Найрамдах Иран Улс

Иран

Техран

1971.05.20

50

Бүгд Найрамдах Чили Улс

Чили

Сантьяго

1971.06.01

51

Бельгийн Хаант Улс

Бельги

Брюссель

1971.07.08

52

Бүгд Найрамдах Аргентин Улс

Аргентин

Буэнос-Айрес

1971.09.07

53

Малайз Улс

Малайз

Куала-Лумпур

1971.09.08

54

Холбооны Бүгд Найрамдах Нигери Улс

Нигери

Абужа

1971.09.21

55

Япон Улс

Япон

Токио

1972.02.24

56

Нидерландын Хаант Улс

Нидерланд

Амстердам

1972.03.06

57

Бүгд Найрамдах Бангладеш Ард Улс

Бангладеш

Дака

1972.06.28

58

Австралийн Холбооны Улс

Австрали

Канберра

1972.09.15

59

Бүгд Найрамдах Филиппин Улс

Филиппин

Манила

1973.10.11

60

Канад Улс

Канад

Оттава

1973.11.30

61

Бүгд Найрамдах Кипр Улс

Кипр

Никосиа

1973.12.19

62

Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улс

Герман

Берлин

1974.01.31

63

Тайландын Хаант Улс

Тайланд

Бангкок

1974.03.05

64

Бүгд Найрамдах Исланд Улс

Исланд

Рейкьявик

1974.06.04

65

Бүгд Найрамдах Португал Улс

Португал

Лисбон

1974.07.26

66

Бүгд Найрамдах Ардчилсан Конго Улс

Ардчилсан Конго

Киншаса

1975.02.04

67

Шинэ Зеланд Улс

Шинэ Зеланд

Веллингтон

1975.04.08

68

Кувейт Улс

Кувейт

Эль-Кувейт

1975.06.17
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69

Мексикийн Нэгдсэн Улс

Мексик

Мехико

1975.09.24

70

Бүгд Найрамдах Мозамбик Улс

Мозамбик

Мапуту

1975.09.27

71

Бүгд Найрамдах Гвиней-Бисау Улс

Гвиней-Бисау

Бисау

1975.10.14

72

Бүгд Найрамдах Ардчилсан Сан-Томе ба
Принсипи Улс

Сан-Томе ба
Принсипи

Сан-Томе

1975.10.22

73

Бүгд Найрамдах Кабо-Верде Улс

Кабо-Верде

Прая

1975.11.19

74

Бүгд Найрамдах Ангол Улс

Ангол

Луанда

1976.02.10

75

Бүгд Найрамдах Фижи Улс

Фижи

Сува

1976.03.15

76

Бүгд Найрамдах Либери Улс

Либери

Монровиа

1976.04.23

77

Ливи Улс

Ливи

Триполи

1976.06.16

78

Папуа Шинэ Гвиней Улс

Папуа Шинэ
Гвиней

Порт-Морсби

1976.06.16

79

Люксембургийн Их Гүнт Улс

Люксембург

Люксембург

1976.07.11

80

Бүгд Найрамдах Тунис Улс

Тунис

Тунис

1977.02.15

81

Бүгд Найрамдах Бенин Улс

Бенин

Порто-Ново

1977.04.02

Бүгд Найрамдах Коста-Рика Улс

Коста-Рика

Сан-Хосе

1977.06.06

Испанийн Хаант Улс

Испани

Мадрид

1977.07.05

84

Бүгд Найрамдах Замби Улс

Замби

Лусака

1978.10.02

85

Палестин Улс

Палестин

Рамалла

1979.04.25

86

Бүгд Найрамдах Мадагаскар Улс

Мадагаскар

Антананариву

1979.05.11

87

Бүгд Найрамдах Мальта Улс

Мальта

Валлетта

1979.08.08

88

Бүгд Найрамдах Никарагуа Улс

Никарагуа

Манагуа

1979.10.13

89

Бүгд Найрамдах Гайана Улс

Гайана

Жоржтаун

1979.12.15

90

Гренада Улс

Гренада

Сент-Жоржес

1980.07.25

91

Йорданы Хашимитын Хаант Улс

Йордан

Амман

1981.05.21

92

Сейшелийн Арлуудын Бүгд Найрамдах Улс

Сейшелийн
арлууд

Викториа

1981.08.21

93

Бүгд Найрамдах Эквадор Улс

Эквадор

Кито

1982.10.30

94

Бүгд Найрамдах Зимбабве Улс

Зимбабве

Хараре

1984.08.30

95

Лесотогийн Хаант Улс

Лесото

Масеру

1985.07.02

96

Буркина Фасо Улс

Буркина Фасо

Уагадугу

1985.10.25

97

Бүгд Найрамдах Мальдив Улс

Мальдив

Мале

1985.11.06

98

Бүгд Найрамдах Сенегал Улс

Сенегал

Дакар

1985.12.12

99

Бүгд Найрамдах Кот д’Ивуар Улс

Кот д’Ивуар

Ямусукро

1986.07.06

100 Америкийн Нэгдсэн Улс

Америк

Вашингтон

1987.01.27

101 Холбооны Бүгд Найрамдах Бразил Улс

Бразил

Бразилиа

1987.06.19

БҮЛЭГ-7
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102 Бүгд Найрамдах Колумби Улс

Колумби

Богота

1988.08.10

103 Бүгд Найрамдах Боливи Улс

Боливи

Сукре

1989.03.01

104 Бүгд Найрамдах Солонгос Улс

Өмнөд Солонгос

Сөүл

1990.03.26

105 Бүгд Найрамдах Намиби Улс

Намиби

Виндхук

1990.10.30

106 Боливарын Бүгд Найрамдах Венесуэл Улс

Венесуэл

Каракас

1990.12.14

107 Израил Улс

Израил

Йерусалим

1991.10.02

108 Бүгд Найрамдах Латви Улс

Латви

Рига

1991.10.15

109 Бүгд Найрамдах Эстони Улс

Эстони

Таллин

1991.11.20

110 Бүгд Найрамдах Литва Улс

Литва

Вильнюс

1991.12.11

111 Украин Улс

Украин

Киев

1992.01.21

Казахстан

Астана

1992.01.22

112 Бүгд Найрамдах Казахстан Улс
113 Бүгд Найрамдах Беларусь Улс

Беларусь

Минск

1992.01.24

Узбекистан

Ташкент

1992.01.25

115 Бүгд Найрамдах Молдова Улс

Молдова

Кишинёв

1992.01.30

116 Бүгд Найрамдах Армени Улс

Армени

Ереван

1992.02.21

117 Ватикан Улс

Ватикан

Ватикан

1992.04.04

Азербайжан

Баку

1992.04.16

114 Бүгд Найрамдах Узбекистан Улс

118 Бүгд Найрамдах Азербайжан Улс
119 Бүгд Найрамдах Киргиз Улс

Киргиз

Бишкек

1992.04.22

Туркменистан

Ашхабад

1992.04.23

Тажикистан

Душанбе

1992.04.24

122 Оманы Султант Улс

Оман

Маскат

1992.04.27

123 Гүрж Улс

Гүрж

Тбилиси

1992.05.12

124 Бруней Даруссалам Улс

Бруней

Бандар Сери
Бегаван

1992.05.18

125 Бүгд Найрамдах Словак Улс

Словак

Братислав

1993.01.01

Чех

Прага

1993.01.01

Словени

Любляна

1993.02.18

БосниХерцеговин

Сараево

1993.02.24

Хорват

Загреб

1993.03.10

Өмнєд Африк

Преториа

1994.05.25

131 Бүгд Найрамдах Македон Улс

Македон

Скопье

1995.06.27

132 Арабын Нэгдсэн Эмират Улс

Эмират

Абу-Даби

1996.04.01

120 Туркменистан Улс
121 Бүгд Найрамдах Тажикистан Улс

126 Бүгд Найрамдах Чех Улс
127 Бүгд Найрамдах Словени Улс
128 Босни-Херцеговин Улс
129 Бүгд Найрамдах Хорват Улс
130 Өмнєд Африкийн Бүгд Найрамдах Улс

133 Бүгд Найрамдах Перу Улс
134 Дорнын Бүгд Найрамдах Уругвай Улс
135 Катар Улс

Перу

Лима

1997.05.30

Уругвай

Монтевидео

1997.10.07

Катар

Доха

1998.01.21
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Ливан

Бейрут

1998.02.05

Лихтенштайн

Вадуц

1998.03.18

138 Бахрейны Хаант Улс

Бахрейн

Манама

1998.05.16

139 Ирланд Улс

Ирланд

Даблин

1998.12.22

Эль Сальвадор

Сан-Сальвадор

1999.07.14

Д/д Улсын нэрс
136 Бүгд Найрамдах Ливан Улс
137 Лихтенштайны Хант Улс

140 Бүгд Найрамдах Эль Сальвадор Улс
141 Тонгагийн Хаант Улс

Нукуалофа

2000.04.04

Асунсион

2003.06.17

Зүүн Тимор

Дили

2003.10.28

Гватемал

Гватемал

2006.07.03

145 Монтенегро Улс

Монтенегро

Подгорица

2007.02.01

146 Саудын Арабын Хаант Улс

Саудын Араб

Эр-Рияд

2007.02.12

147 Бүгд Найрамдах Сан Марино Улс

Сан Марино

Сан Марино

2007.04.25

Монако

Монако

2008.05.22

Доминикан

Сан-Доминго

2010.05.27

Науру

Ярен

2011.10.13

151 Сент-Винсент ба Гренадин Улс

Сент-Винсент ба
Гренадин

Кингстаун

2011.10.13

152 Соломоны Арлууд Улс

Соломоны Арлууд

Хониара

2011.10.13

153 Доминикийн Хамтын Нөхөрлөлийн Улс

Доминик

Розо

2011.10.18

154 Бүгд Найрамдах Хондурас Улс

Хондурас

Тегусигальпа

2011.10.19

155 Андоррын Хант Улс

Андорра

Андорра-лаВелья

2011.11.21

156 Коморосын Холбооны Улс

Коморос

Морони

2011.12.05

Тувалу

Фунафути

2011.12.05

Өмнөд Судан

Жуба

2011.12.20

159 Бүгд Найрамдах Малави Улс

Малави

Лилонгве

2011.12.21

160 Самоагийн Тусгаар Улс

Самоа

Апиа

2011.12.21

161 Бүгд Найрамдах Гамби Улс

Гамби

Банжул

2011.12.22

162 Бүгд Найрамдах Панам Улс

Панам

Панам

2012.01.17

163 Бутаны Хаант Улс

Бутан

Тимпу

2012.01.18

164 Бүгд Найрамдах Кени Улс

Кени

Найроби

2012.03.22

Ямайка

Кингстон

2012.10.26

Антигуа ба
Барбуда

Сент-Жонс

2013.04.19

167 Эритрей Улс

Эритрей

Асмара

2013.06.24

168 Бүгд Найрамдах Бурунди Улс

Бурунди

Бужумбура

2013.07.08

143 Бүгд Найрамдах Ардчилсан Зүүн Тимор Улс
144 Бүгд Найрамдах Гватемал Улс

148 Монакогийн Хант Улс
149 Доминиканы Бүгд Найрамдах Улс
150 Бүгд Найрамдах Науру Улс

157 Тувалу Улс
158 Бүгд Найрамдах Өмнөд Судан Улс

165 Ямайка Улс
166 Антигуа ба Барбуда Улс

БҮЛЭГ-7

Тонга
Парагвай

142 Бүгд Найрамдах Парагвай Улс

158

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД БОДЛОГЫН ХӨХ НОМ | 2017

Товч нэр

Нийслэл

Дипломат
харилцаа
тогтоосон огноо

Того

Ломе

2013.09.06

Вануату

Порт-Вила

2013.09.23

Палау

Нгерулмуд

2013.09.25

Суринам

Парамарибо

2013.09.27

Сьерра Леон

Фритаун

2013.09.27

174 Бүгд Найрамдах Уганда Улс

Уганда

Кампала

2013.11.20

175 Бүгд Найрамдах Руанда Улс

Руанда

Кигали

2013.11.25

Микронез

Паликир

2013.12.06

Хаити

Порт-о-Пренс

2014.01.14

Кирибати

Өмнөд Тарава

2014.01.15

Экваторын Гвиней

Малабо

2014.02.20

Д/д Улсын нэрс
169 Бүгд Найрамдах Того Улс
170 Бүгд Найрамдах Вануату Улс
171 Бүгд Найрамдах Палау Улс
172 Бүгд Найрамдах Суринам Улс
173 Бүгд Найрамдах Сьерра Леон Улс

176 Холбооны Микронез Улс
177 Бүгд Найрамдах Хаити Улс
178 Бүгд Найрамдах Кирибати Улс
179 Экваторын Гвинейн Бүгд Найрамдах Улс
180 Бүгд Найрамдах Чад Улс

Чад

Н’Жамена

2014.04.03

Маврики

Порт-Луи

2014.07.03

Габон

Либревиль

2014.09.15

Сент Люсиа

Кастри

2014.09.27

Нижер

Ниамей

2015.03.25

Камерун

Яунде

2015.04.02

Маршаллын
Арлууд

Мажуро

2015.05.23

Жибути

Жибути

2018.01.26

Сент Киттс ба
Невис

Бассетере

2018.01.26

189 Бахамын Хамтын Нөхөрлөлийн Улс

Бахам

Нассау

2018.01.26

190 Белиз Улс

Белиз

Белмопан

2018.01.26

Брюссель

1989.08.01

181 Бүгд Найрамдах Маврики Улс
182 Бүгд Найрамдах Габон Улс
183 Сент Люсиа Улс
184 Бүгд Найрамдах Нижер Улс
185 Бүгд Найрамдах Камерун Улс
186 Маршаллын Арлуудын Бүгд Найрамдах Улс
187 Бүгд Найрамдах Жибути Улс
188 Сент Кристофер ба Невисийн Холбооны Улс

191 Европын Холбоо
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Ж. Сүхээ

БТГ-ын зөвлөх, Ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дарга;

Г.Байгалмаа

Хөрш орнуудын газрын дэд захирал;

Д.Хасар

Хөрш орнуудын газрын дэд захирал;

Б. Болормаа
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Д. Гэрэлмаа
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Т. Батцэцэг

Гадаад худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны
газрын дэд захирал

Д. Амарсайхан

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дэд захирал

С. Ганхуяг

Олон улсын гэрээ эрх зүйн газрын дэд захирал

Л. Мөнхтүшиг

Консулын газрын дэд захирал

П. Баярмагнай

Гадаад сурталчилгаа, соёлын харилцааны газрын дэд захирал

Э. Одмөнх

Дипломат ёслолын газрын дэд захирал

Б. Чинүүхэй

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ,
дотоод аудитын газрын дэд захирал

