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ӨМНӨХ ҮГ
Эрхэм хүндэт уншигчид аа,
Гадаад харилцааны яам нь “Монгол Улсын
гадаад бодлогын хөх ном”-ыг жил бүр олон
нийтийн хүртээл болгож ирсэн уламжлалынхаа
дагуу “Монгол Улсын гадаад бодлогын хөх
ном-2020”-ыг уншигч авхай та бүхэнд үүгээр
толилуулж байна.
Монгол Улсын гадаад харилцаа 2020 оны хувьд
дэлхий дахиныг нөмөрсөн КОВИД-19 цар тахлын
амаргүй нөхцөлд өрнөж, улс орныхоо хөгжлийн
гадаад таатай орчныг хадгалахад онцгойлон
анхаарч, тавьсан зорилтуудаа хэрэгжүүлэхийн
төлөө тус яамны хамт олон бүхий л хүчин
чармайлтаа дайчилж ажиллав. 2020 онд
УИХ-ын ээлжит сонгууль болж, шинэ Засгийн
газар бүрэлдэж, 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх
үйл ажиллагааныхаа хөтөлбөрөө баталж,
“уламжлалт гадаад бодлого, харилцаа хамтын
ажиллагаагаа тогтвортой хэрэгжүүлж, хөгжлийн
гадаад таатай орчныг улам бэхжүүлэх”
зорилтыг дэвшүүлэв. Энэхүү зорилтын хүрээнд
ГХЯ нь 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх Стратеги
төлөвлөгөөгөө мөн боловсруулан батлуулж,
Монгол Улсын “Алсын хараа-2050” урт
хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг
чиг шугамаа болгож шинэ нөхцөлд зохицуулсан
бодлого, үйл ажиллагаагаа сайжруулах,

гадаад бодлогын нэгдсэн зохицуулалтыг
төгөлдөржүүлэх, дипломат албыг бэхжүүлэх
зэрэг чиглэлд илүү анхаарч ажиллаж байна.
Монгол Улсын гадаад бодлогын тэргүүлэх чиглэл
болох хөрш ОХУ болон БНХАУ-тай тогтоосон
найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагаа хэвийн
үргэлжилж байна. АНУ, Европ, Ази, Номхон
далайн бүс нутгийн Монгол Улсын “гуравдагч
хөрш”-ийн түншүүдтэйгээ мэдээллийн орчин
цагийн холбооны хэрэгслийг ашиглаж тогтмол
холбоотой ажиллаж, манай гадаадын улс
орнуудтай хамтран хэрэгжүүлж буй төсөл,
хөтөлбөр, бизнесийн үйл ажиллагааг зогсохоос
сэргийлэхээс гадна
Европын Холбооны
“татварын асуудлаар хамтран ажилладаггүй
гуравдагч улсын жагсаалт”, ФАТФ-ын “саарал
жагсаалт” зэргээс гарснаар улс орныхоо эдийн
засгийн гадаад харилцааны таатай нөхцлийг
сэргээж чадлаа.
Олон улсын харилцааны ээдрээтэй нөхцөл
байдал 2020 онд үргэлжилж, дэлхий дахинд
эдийн засгийн идэвхижил бүхэлдээ суларч,
ажилгүйдэл, ядуурал, нийгмийн тэгш бус
байдал нэмэгдэж байна. Бид энэхүү онцгой
нөхцөлд бизнес эрхлэгчдээ дэмжих, гадаад
худалдааг хэвийн үргэлжлүүлэх, худалдааны
түншүүдтэйгээ идэвхитэй хамтран ажиллахад

онцгойлон анхаарч, Монгол Улсын гадаад
худалдааны мэдээллийн нэгдсэн сан www.
mongoliatradeportal.gov.mn цахим хуудсыг
хэрэглээнд нэвтрүүлэв.
Олон улсын эрх зүйн чиглэлээр идэвхитэй
ажиллаж, олон талт 5 гэрээнд нэгдэн орж, 6
гэрээг УИХ соёрхон баталсан бөгөөд Засгийн
газар хоорондын 17 гэрээ байгуулж, 2019 онд
байгуулсан 9 гэрээг хүчин төгөлдөр болгосноор
гадаад харилцааны эрх зүйн орчин сайжрав.
2020 онд Монгол Улс Тринидад ба Тобаго
Улстай дипломат харилцаа тогтоож, БНХАУ-ын
Манжуур хотноо Монгол Улсын консулын газар
нээж үйл ажиллагааг нь эхлүүлэв. Мөн Бүгд
Найрамдах Польш Улсын Засгийн газар ЭСЯ-аа
Улаанбаатар хотноо нээхээр шийдвэрлэв.
Хилийн чанадад аж төрж буй иргэдийнхээ эрх
ашгийг хамгаалах, иргэдээ татан авах, вакцины
нийлүүлэлтийг шуурхай зохион байгуулах,
цахим шилжилтийн хүрээнд гадаадад аж төрж
буй иргэддээ зориулж цахим нотариатын
үйлчилгээг
нэвтрүүлэх,
төрийн
цахим
үйлчилгээний нэгдсэн портал "E-Мongolia"-гаар
дамжуулан хүргэх төрийн үйлчилгээний төрлийг
нэмэгдүүлэхийг зорьж тодорхой дэвшил
гаргасан. Түүнчилэн иргэдээ татан авах ажлыг
нэн тэргүүний зорилт болгож, гадаадын 93
орноос нийт 30 гаруй мянган иргэдээ татан авч,
иргэдэд туслах сангаас 400 гаруй иргэнд 360,9
сая төгрөг, мөн НҮБ-ын Олон улсын шилжилт
хөдөлгөөний байгууллагатай хамтарч 900 гаруй
иргэнд 3.5 орчим тэрбум төгрөгийн дэмжлэг
үзүүлэв.
Гадаад
сурталчилгаа,
соёлын
хамтын
ажиллагааг өргөжүүлэх, мэдээ, мэдээллийг
сайжруулах чиглэлээр идэвхтэй ажиллаж, ГХЯны “Мэдээллийн цаг” арга хэмжээ, “Нээлттэй
ГХЯ” арга хэмжээг зохион байгуулж байв.

“Монгол Улсын гадаад бодлогын хөх ном2020” нь Монгол Улсын гадаад харилцааны
2020 оны гол үйл явдлууд, хийж гүйцэтгэсэн
ажлуудын талаар дэлгэрэнгүй танилцуулахыг
зорьж, номын нэгдүгээр бүлэгт, олон улсын
харилцааны 2020 оны ерөнхий байдал, Монгол
Улсын гадаад орчин, хоёрдугаар бүлэгт, дэлхийн
улс орнуудтай тогтоосон Монгол Улсын хоёр
талын харилцааны хөгжил, ололт амжилт,
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,
зургадугаар бүлэгт, олон улсын эрх зүйн
зохицуулалт, консулын болон иргэдийн эрх
ашгийг хамгаалах чиглэлээр хийж гүйцэтгэсэн
гол ажлуудыг тусгасан болно. Чингэхдээ гол
бодлогын баримт бичиг, гадаад бодлогын
чиглэлээр олон улсын гол арга хэмжээний
үеэр удирдагчдын хэлсэн үгүүд, гэрэл зураг,
статистик мэдээ, график, инфографик зэргийг
мөн оруулсан болно.
Монгол Улсын гадаад харилцааны 2020 оны гол
үйл явдлуудын талаарх уншигч таны мэдлэгийн
санд энэхүү бүтээл зохих хувь нэмрээ оруулна
хэмээн гүнээ найдаж байна. Монгол Улсын
гадаад харилцааны бодлого, үйл ажиллагааг
өргөн олны хүртээл болгох үүднээс 2016 оноос
хойш гаргасан “Монгол Улсын гадаад бодлогын
хөх ном”-той тус яамны цахим хуудас/www.mfa.
gov.mn/-наас танилцах боломжийг та бүхэнд
мөн олгож байгааг сонордуулахад таатай байна.
Эрхэм уншигч та цаашид “Монгол Улсын гадаад
бодлогын хөх ном”-ыг баяжуулж, сайжруулахад
санал бодлоо тус яамны хаягаар болон цахим
шуудангаар ирүүлж байх аваас бид энэхүү
номын дараа дараагийн дугаартаа харгалзаж
байх болно.

МОНГОЛ УЛСЫН
ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ САЙД				

БАТМӨНХИЙН БАТЦЭЦЭГ

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМНЫ БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
Гадаад харилцааны Яам нь анх Гадаад
хэргийг бүгд эрхлэн шийтгэгч Яам
нэртэйгээр 1911 онд байгуулагдсан
Монгол
Улсын
анхны 5 яамны
нэг бөгөөд улмаар Гадаад явдлын
яам, Гадаад хэргийн яам, Гадаад
харилцааны яам нэртэйгээр үйл
ажиллагаагаа явуулж ирсэн түүхтэй.
“Яамдын зохион байгуулалтын бүтэц,
орон тооны хязгаар батлах тухай”
Монгол Улсын Засгийн газрын 2016
оны 07 дугаар сарын 27-ны өдрийн 3
дугаар тогтоолоор Гадаад харилцааны
яамыг 13 газар, газрын харьяаны 4
хэлтэс, Гадаад харилцааны төв архивын
бүтэцтэй ажиллуулахаар баталсан юм.
2020 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 ажиллаж байна.

БНХАУ-ын Манжуур хотод Консулын
газар шинээр нээж 2020 онд үйл
ажиллагааг нь эхлүүлсэн бөгөөд
Арабын Нэгдсэн Эмират Улсад ЭСЯ,
АНУ-ын Чикаго хотноо Консулын газар
нээхээр ажиллаж байна.
Монгол Улсын 67 Өргөмжит консул
гадаадын 48 оронд үйл ажиллагаагаа
явуулж байгаа бөгөөд тэдгээрийн 15 нь
виз олгох эрхтэйгээр ажиллаж байна.
Монгол Улсад байнга суугаа гадаадын
25 орны ЭСЯ, 3 орны ЕКГ, НҮБ,
түүний төрөлжсөн байгууллагуудын 11
төлөөлөгчийн газар, 39 орны Өргөмжит
консул үйл ажиллагаа явуулж байгаа
бөгөөд Монгол Улсын Соёлын элчээр
26 монгол, 31 гадаадын иргэн тус тус
ажиллаж байна.

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМ НИЙГМИЙН СҮЛЖЭЭНД
Вэб сайт
- mfa.gov.mn
Монгол, англи хувилбартай
- 27 ДТГ вэб сайттай

Фейсбүүк
- mfamongoliaMN
- 35 ДТГ Фейсбүүк хөтөлдөг

Твиттер
- @MongolDiplomacy
- 21 ДТГ болон элчин сайд нар
Твиттер хөтөлдөг
- Консулын газрын Твиттер хаяг:
@Consulsmn
Бусад нийгмийн сүлжээний сувгууд:
- Youtube – MFA Mongolia
- Instagram – MFA Mongolia

ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМНЫ БҮТЭЦ:

УДИРДЛАГА
1

2

БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗАР

ХӨРШ ОРНУУДЫН ГАЗАР

ЕВРОПЫН ГАЗАР

АМЕРИК, ОЙРХ 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 харилцаа 2020 оны хувьд
бүхэлдээ дэлхий дахиныг нөмөрсөн
Ковид-19 цар тахлын нөхцөлд өрнөж,
улс орнууд тахлын хүндхэн сорилттой
тулгарч, түүний тархалтыг зогсоох
арга замыг эрэлхийлэх, иргэдээ
вакцинжуулах, дотооддоо ажлын байраа
хадгалах, эдийн засгаа хэвийн авч явах,
сэргээхэд гол анхаарлаа хандуулж, улс
орнуудын гадагшаа чиглэсэн идэвхитэй
харилцаа ерөнхийдөө саарч, олон
улсын харилцаа “цахимаар харилцах”
хэлбэр рүү аажмаар шилжих үйл явц
өрнөлөө. Олон оронд КОВИД-19-ийн
эсрэг вакцин бүтээх үйл ажиллагаа
эхэлж, зарим орнууд туршилтуудаа
амжилттай
явуулж,
иргэдээ
вакцинжуулалтад хамруулж эхлэв.
Дэлхий дахинд вакцины үйлдвэрлэл
хангалтгүй, түгээлт жигд бус, хүртээмж
ховор, вирус мутацид орж өөрчлөгдөж
байгаа, вакцины талаарх худал
мэдээлэл иргэдийг төөрөгдүүлэх зэрэг
олон бэрхшээл сорилтууд ч тулгарсаар
байна.
Дэлхийн харилцаанд голлох үүрэг
гүйцэтгэгч улс орнууд, түүний дотор ОХУ,
БНХАУ, АНУ, Европын Холбоо зэргийн
хоорондын зөрчил хэвээр үргэлжилж,
ОХУ болон АНУ-ын геополитикийн
сөргөлдөөн, АНУ болон Европын

орнуудын зүгээс ОХУ-ын эсрэг тавьсан
хориг арга хэмжээ үргэлжилж, зарим
талаар нэмэгдэв. АНУ болон Хятадын
худалдааны
зөрчил,
технологи,
ардчилал, хүний эрх зэрэг салбар
дахь зарчмын зөрүүтэй байр суурь
зэргээс нь шалтгаалсан улс төрийн
санал зөрөлдөөн 2020 оны туршид
үргэлжилсэн нь бүс нутгийн улс төр,
эдийн засгийн байдалд таагүй нөлөө
үзүүлсэн хэвээр байна. Их гүрнүүдийн
харилцааны өнөөгийн нөхцөл байдал
нь улс орнуудын талцлыг нэмэгдүүлэхэд
ч нөлөөлж байна. Түүнчилэн дэлхийн
өнцөг булан бүрт бүс нутгийн халуун
цэгүүдийг тойрсон
геополитикийн
сөргөлдөөнүүд үргэлжилж, тэдгээрийг
тойрсон тогтворгүй байдал, дайн,
зэвсэгт мөргөлдөөн гарсаар байлаа.
АНУ-ын засаг захиргаа солигдож,
шинээр
сонгогдсон
Ерөнхийлөгч
Ж.Байдэний засаг захиргааны хувьд
олон талт хамтын ажиллагаанд түлхүү
ач холбогдол өгч, ардчилал, хүний
эрх зэрэг үнэт зүйлсийг эрхэмлэсэн
ардчилсан орнуудын эвсэл, Атлантын
далай
дамнасан
түншлэлийн
харилцаагаа
бэхжүүлж,
халдварт
өвчний
тархалт,
уур
амьсгалын
өөрчлөлт, үй олноор хөнөөх зэвсэг,
терроризм зэрэг дэлхий нийтийн өмнө
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тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд
манлайлан оролцохоо мэдэгдэв.
Ардчилал, хүний эрхийн асуудал олон
улсын харилцааны анхаарлын төвд
эргэн ирж байна. АНУ-ын Ерөнхийлөгч
Ж.
Байдэн
гадаад
бодлогодоо
ардчиллыг сэргээн тогтоох, хүний
эрхийг хангах, авлигатай тэмцэх,
авторитар дэглэмийн үзэл санааг
эсэргүүцэхийг
тэргүүлэх
чиглэлээ
болгохоор
сонгуулийн
мөрийн
хөтөлбөртөө тусгаж, бүрэн эрхийнхээ
эхний жилд “Ардчиллын төлөөх дээд
түвшний уулзалт” /Summit of Democracy/ зохион байгуулж, ардчилсан
орнуудын эвслийг бэхжүүлэхээ амлав.
Түүнчлэн G-7-гийн бүлгийг даргалж
буй Британи улс G-7-гийн орнууд
болон Энэтхэг, БНСУ, Австралийг
оролцуулсан “D-10” буюу ардчилсан
орнуудын нэгдлийг үүсгэн байгуулах
санал дэвшүүлэв. Европын Холбоо
дэлхий даяар хүний эрхийг зөрчсөн
этгээдүүдийн зорчих эрхийг хязгаарлах,
хөрөнгийг царцаах зэрэг хариуцлага
хүлээлгэх зорилго бүхий “Европын
Магнитскийн хууль” (European Magnitsky Act) буюу “ЕХ-ны Хүний эрхийн
дэлхийн хориг арга хэмжээний нэгдсэн
дэглэм” (EU Global Human Rights Sanctions Regime) хууль батлав. Эдгээрээс
үзэхэд дэлхий дахинд ардчилал, хүний
эрхийг бэхжүүлэх чиглэлд тодорхой
ахиц гарах төлөв нээгдэж байна.
Дэлхийн улс орнууд цар тахлаас
үүдэлтэй
эдийн засгийн хямрал,
бэрхшээлийг даван туулах чиглэлээр
тууштай ажиллаж байгаа хэдий ч
хүндрэл, бэрхшээл улам нэмэгдэж,
цаашид дэлхийн зах зээл илүү
эмзэг болж, эдийн засгийн уналтыг
сааруулах, өрийн хэмжээг тогтоон

барих, нийгмийн хамгааллын зардлыг
танах чиглэлээр улс орнууд тусгайлан
анхаарч ажиллахаас өөр аргагүй
байдалд орж байна. Эдийн засгийн
хүнд нөхцөл байдлын улмаас дотоод
улс төрийн тогтворгүй байдал, жагсаал
цуглаан нэмэгдэж, нийгмийн эмх
замбараагүй байдал үүсэх эрсдэл ч
нэмэгдэв. Хөгжиж буй орнуудын хувьд
санхүүгийн хямралд нэрвэгдэх, эдийн
засгийн сэргэлт нь цар тахлын эсрэг
авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнээс
шууд хамаарах байдал үүсэж байна.
Жижиг, буурай орнуудад санхүүгийн
дарамт нэмэгдэж, эдийн засгийн
сөрөг үр дагаврыг бууруулах орон зай
улам хязгаарлагдаж, цаашид хөгжиж
буй орнуудын зах зээл, эдийн засгийн
хямрал нь хөгжингүй орнуудын зах
зээлд ч сөргөөр нөлөөлж, дэлхийн
эдийн засгийн өсөлт буурч болзошгүй
нөхцөл байдал үүсэв.
Уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэхэд
голлох байр суурь эзэлдэг дэлхийн
томоохон улсууд хүлэмжийн хийн
ялгаруулалтыг бууруулах зорилгоо
ахиулан
тодорхойлов.
Тухайлбал,
БНХАУ 2030 он гэхэд ДНБ-ийхээ нэгж
тутмаас ялгарах нүүрстөрөгчийн хийн
хэмжээг хамгийн багадаа 65 хувиар
бууруулахаас гадна 2060 он гэхэд
хүлэмжийн хийн ялгарлын хэмжээг
бүрэн тэглэх зорилтыг дэвшүүлэв.
АНУ-ын хувьд Ж.Байдэн албан үүргээ
хүлээж авсан даруйдаа Парисын
хэлэлцээрт эргэн нэгдэж, 2050 он
гэхэд үндэсний хэмжээнд хүлэмжийн
хийн ялгарлыг бүрэн зогсоохоо амлав.
Түүнчилэн Британи болон Европын
Холбоо 2030 он гэхэд хүлэмжийн хийн
ялгарлыг 55 болон 68 хувиар тус тус
бууруулах зорилтыг дэвшүүлж, 2050 он
гэхэд бүрэн зогсоох зорилт тавив. Энэ
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Ази, Номхон далайн бүс нутгийн хувьд
“Бүс нутгийн иж бүрэн түншлэлийн
хэлэлцээр” хэмээх чөлөөт худалдааны
хэлэлцээрт АСЕАН-ын гишүүн орнууд
болон БНХАУ, Япон, БНСУ, Австрали,
Шинэ Зеланд зэрэг Ази, Номхон далайн
бүс нутгийн 15 улс нэгдэж гарын үсэг
зурсан бөгөөд уг хэлэлцээрийг АСЕАНын 6 гишүүн улс, АСЕАН-ы гишүүн
бус 3 улс соёрхон баталснаар хүчин
төгөлдөр болох юм. Энэхүү хэлэлцээр
хүчин төгөлдөр болсноор бүс нутгийн
худалдаа, эдийн засгийн харилцаа
улам идэвхижих төлөв нээгдэв.
Олон улсын харилцааны дээр дурдсан
нөхцөл, байдал болон дэлхий дахинд
“Ковид-19” цар тахал нүүрлэсэн амаргүй
он жилийг бид бүхэн үдэж, цаашид
нөхцөл байдал хэрхэн өрнөхийг таашгүй
байдалд бид ажиллаж байна. Улирч
буй 2020 ондоо бид гадаад харилцааны
шинэ нөхцөл байдалд зохицож, улс
орныхоо өмнө тулгарч буй зорилтуудыг
хэрэгжүүлэх үйлсдээ шинэ шинэ
сорилтуудтай тулгарч тэдгээрийг даван
туулах чиглэлээр бүхий л боломжоо
дайчилж
ажилласан хэдий ч цар
тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалан
гадаад харилцаанд төлөвлөсөн олон
ажил маань хойшлогдож, гадаадын
хөрөнгө оруулалт, аялал жуулчлал,
гадаад худалдаанд сөргөөр нөлөөллөө.
Гадаад
харилцааны
ерөнхий
нөхцөл байдал 2020 оны хувьд дээр
дурдсанчилан амаргүй байсан ч манай
гадаад харилцаанд зохих ахиц дэвшил

ч бас гарсныг тэмдэглэх нь зүйтэй юм.
Монгол Улсын ойрын хөршүүд болох
ОХУ-БНХАУ-ын харилцаа бүх талаар
өргөжин хөгжиж байгаа нь манай улсын
аюулгүй байдал, үндэсний хөгжлийн
гадаад таатай орчинд нэн чухал үүрэг
гүйцэтгэж байна.
2020 онд хөрш орнуудтайгаа хөгжүүлж
буй Монгол Улсын харилцаанд тодорхой
ахиц дэвшлүүд гарч, харилцааны
цаашдын хөгжилд олон таатай нөхцөл
бүрдлээ. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч
Х.Баттулга БНХАУ-д, БНХАУ-ын Төрийн
зөвлөлийн гишүүн, Гадаад хэргийн сайд
Ван И Монгол Улсад тус тус айлчилж
хоёр орны хооронд томоохон төсөл,
хөтөлбөр хэрэгжүүлэхээр тохирлоо. Мөн
Гадаад харилцааны сайд ОХУ-д албан
ёсоор айлчилж “Найрсаг харилцаа, иж
бүрэн стратегийн түншлэлийн тухай
Монгол Улс, ОХУ-ын хоорондын гэрээ”
хүчин төгөлдөр болов.
Монгол Улс цар тахлын онцгой нөхцөлд
бизнес эрхлэгчдээ дэмжих, гадаад
худалдааг
хэвийн
үргэлжлүүлэх,
худалдааны түншүүдтэйгээ идэвхитэй
хамтран ажиллахад онцгойлон анхаарч
энэ хүрээнд “Монгол, Хятадын хамтын
ажиллагааны
цахим
механизм”,
“Ногоон гарц” түр журам тохиролцож,
ОХУ, БНХАУ-ыг холбосон хийн хоолойг
манай
улсын
нутаг
дэвсгэрээр
дамжуулан барих “Сибирийн хүч-2”
төслийн судалгааны ажлыг эхлүүлэв.
Монгол
Улсын
гадаад
орчинг
тодорхойлоход хоёр хөршөөс гадна
“гуравдагч хөрш”-үүд манай улсын
ардчилал, чөлөөт зах зээлийн эдийн
засгийн хөгжлийн баталгаа болсоор
байна. Энэ хүрээнд Монгол Улс, АНУын хууль тогтоох байгуулагууд Монгол,
Америкийн Стратегийн түншлэлийн

БҮЛЭГ-1

бүхнээс үзэхэд байгаль орчны асуудалд
зарцуулах олон улсын санхүүжилтийн
ихэнх нь уур амьсгалын өөрчлөлттэй
тэмцэх, тэр дундаа Парисын хэлэлцээрт
тусгагдсан зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд
зарцуулагдах төлөвтэй боллоо.
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ач холбогдлыг тэмдэглэсэн тогтоол
батлав. Монгол Улс, АНУ-ын хооронд
“Стратегийн түншлэл”-ийг бэхжүүлэх
тухай УИХ-ын АБГББХ-ны тогтоолыг
2 дугаар сарын 19-нд батласан бол
АНУ-ын Конгрессын Төлөөлөгчдийн
танхим Монгол-Америкийн стратегийн
түншлэлийг бэхжүүлэх тухай тогтоолыг
12 дугаар сарын 7-ны өдөр тус тус
батлав. Япон Улсын Гадаад хэргийн
сайд Т.Мотеги Монгол Улсад айлчилж
дээд, өндөр түвшний харилцан айлчлал,
арга хэмжээг бүхий л түвшинд сэргээж,
Стратегийн түншлэлийн дараачийн
шатны дунд хугацааны хөтөлбөрийг
2022 оноос хэрэгжүүлэхээр тохиролцов.
Монгол – АНУ - Японы гурван талт
уулзалтыг талууд Вашингтон хотноо 1
дүгээр сард зохион байгууллаа.
Монгол
Улс
Европын
Холбооны
харилцаа идэвхтэй өрнөв. Хөгжлийн
хамтын ажиллагааны ажлын хэсгийг
байгуулж,
анхдугаар
хуралдааныг
зохион байгуулсан, мөн Монгол
Улс, Европын Холбооны хамтын
ажиллагааны
хамтарсан
хорооны
дэргэд Бодлогын яриа хэлэлцээний
механизм байгуулахаар тохирсон нь
манай улс Европын Холбоотой яриа
хэлэлцээний механизмыг өргөжүүлэхэд
чухал ач холбогдолтой болов. Түүнчлэн
Монгол
Улс
Европын
Холбооны
“санхүүгийн өндөр эрсдэл бүхий
гуравдагч улсын жагсаалт”- аас гарав.

Монгол Улс бүс нутгийн бусад орнууд
болон олон улсын байгууллагуудтай
идэвхитэй харилцаж, улс орныхоо эдийн
засгийн гадаад харилцааны таатай
нөхцөл бүрдүүлэх чиглэлээр ажиллаж,
Евразийн эдийн засгийн холбоотой
Чөлөөт
худалдааны
хэлэлцээр
байгуулах боломжийг судлах хамтарсан
судалгааны Ажлын хэсэг байгуулж,
Дэлхийн худалдааны байгууллагын Эрх
зүйн талаар зөвлөх төв байгуулах тухай
хэлэлцээрийн гишүүн болов.Түүнчилэн
АНД-н худалдааны хэлэлцээр-АПТА-д
гишүүнээр элсэв. Энэ бүхэн нь манай
улс бүс нутгийн интеграцид нэгдэх,
экспортын зах зээлээ тэлэхэд чухал ач
холбогдолтой алхам боллоо.
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МОНГОЛ УЛС БА ХӨРШ ОРНУУД. ГУРВАН ТАЛЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
МОНГОЛ УЛС-ОХУ

Монгол Улс, Оросын Холбооны Улсын
найрсаг харилцаа, иж бүрэн стратегийн
түншлэлийн харилцааг гүнзгийрүүлэх,
бүх салбарын хамтын ажиллагааг
Ковид-19 цар тахлын нөхцөлд аль болох
хэвийн өрнүүлэх чиглэлээр талууд
хүчин чармайлт гаргаж ажиллав.
“Найрсаг
харилцаа,
иж
бүрэн
стратегийн түншлэлийн тухай Монгол
Улс, Оросын Холбооны Улс хоорондын
гэрээ”-г хоёр улсын парламент соёрхон
баталсантай холбогдуулан Монгол
Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга, ОХУ-ын
Ерөнхийлөгч В.В.Путин нар 2020 оны 6
дугаар сарын 19-нд утсаар ярьж, хоёр
талын харилцааны асуудлаар санал
солилцов.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд, МАНын дарга У.Хүрэлсүх ОХУ-ын “Нэгдсэн
Орос” намын дарга, ОХУ-ын Аюулгүй
байдлын зөвлөлийн орлогч дарга
Д.А.Медведевтэй 10 дугаар сарын 21нд цахим уулзалт хийв. Уулзалтын
үеэр талууд Монгол, Оросын иж бүрэн
стратегийн түншлэлийн харилцаа,

Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын гурван
талт хамтын ажиллагаа, бүс нутаг, олон
талт механизмуудын хүрээн дэх хамтын
ажиллагааны талаар санал солилцов.

“ШХАБ+” олон улсын нам хоорондын чуулга уулзалтын
хүрээнд Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх
“Нэгдсэн Орос намын дарга, ОХУ-ын Аюулгүй
байдлын зөвлөлийн орлогч дарга Д.А.Медведевтэй
цахим уулзалт хийх үеэр, Улаанбаатар, 2020.10. 21

Гадаад харилцааны сайд Н.Энхтайван
9 дүгээр сарын 20-22-нд ОХУ-д албан
ёсоор айлчилж, ОХУ-ын Гадаад
хэргийн сайд С.В.Лавровтой хэлэлцээ
хийж, Холбооны Хурлын Төрийн
Думын орлогч дарга А.В.Гордеев,
Евразийн эдийн засгийн комиссын
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Сайд нарын зөвлөлийн Худалдааны
сайд А.А.Слепнев, ОХУ-ын Аж үйлдвэр,
худалдааны дэд сайд, Төрийн нарийн
бичгийн дарга В.Л.Евтухов нартай тус
тус уулзаж, хоёр талын харилцаа, бүс
нутаг, олон талт хамтын ажиллагааны
өргөн хүрээний асуудлаар санал
солилцов.
Айлчлалын үеэр талууд “Найрсаг
харилцаа, иж бүрэн стратегийн
түншлэлийн тухай Монгол Улс, ОХУ
хоорондын гэрээ”-г соёрхон баталсан

батламж жуух бичгийг солилцсоноор
тус Гэрээ хүчин төгөлдөр болов. Талууд
хоёр орны хооронд дипломат харилцаа
тогтоосны 100 жилийн ойг 2021 онд
хамтран тэмдэглэхээр тохиролцов.
Түүнчлэн хоёр талын худалдаа, эдийн
засаг, хөрөнгө оруулалтын хамтын
ажиллагааг идэвхжүүлэхэд анхаарал
хандуулах, энэ хүрээнд Монголын
экспортыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн
тодорхой арга хэмжээнүүдийг хамтран
хэрэгжүүлэхээр тохиров.

“Найрсаг харилцаа, иж бүрэн стратегийн түншлэлийн тухай Монгол Улс, ОХУ-ын хоорондын гэрээ”-ний батламж
жуух бичигт гарын үсэг зурах ёслолын үеэр, Москва, 2020.09.21

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2019
оны 12 дугаар сард ОХУ-д хийсэн албан
ёсны айлчлалын үеэр ОХУ, БНХАУыг холбох хийн хоолойг Монголын
нутаг дэвсгэрээр дамжуулан барих
“Сибирийн хүч-2” төслийн судалгааны
ажлыг эхлүүлэхээр тохиролцсон бөгөөд
Монгол Улсын Засгийн газар, “Газпром”
компанитай хамтран ажиллах суурь

баримт бичгүүдийг 2020 онд байгуулав.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх
ОХУ-ын "Газпром" НХН-ийн УЗ-ийн
дарга А.Миллер нар 2020 оны 8 дугаар
сарын 25-нд цахим уулзалт хийж,
Оросоос Хятад руу Монголын нутгаар
байгалийн хий дамжуулах хоолой барих
төслийн хүрээнд хамтран ажиллах
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тодорхой чиглэлийн талаар ярилцав.
Энэ үеэр Шадар сайд Я.Содбаатар
"Газпром" НХН-ийн УЗ-ийн дарга
А.Миллер нар “Сибирийн хүч-2”
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төслийн ТЭЗҮ-г боловсруулах Тусгай
зориулалтын компани байгуулах тухай
Эрмэлзлийн санамж бичигт гарын үсэг
зурав.
БҮЛЭГ-2

Тусгай зориулалтын компани байгуулах тухай Эрмэлзлийн санамж бичигт гарын үсэг зурах үеэр,
Улаанбаатар, 2020. 08. 25

Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний 75 цэргийн алба хаагч 2020 оны 6 дугаар сарын
24-ний өдөр Москва хотын Улаан талбайд болсон Ялалтын баярын хүндэтгэлийн
жагсаалд оролцов.

Монголын зэвсэгт хүчний төлөөлөл Ялалтын баярын хүндэтгэлийн жагсаалд оролцох үеэр, Москва, 2020.06.24

Ковид 19 цар тахалтай тэмцэхэд
хоёр тал хамтран ажиллаж,
ОХУын
Роспотребнадзор
агентлагаас
биологийн аюулгүй байдлын 3 дугаар

зэрэглэлийн явуулын лабораторийг
манай улсад тусламжаар нийлүүлэв.
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Явуулын лабораторийг ХӨСҮТ-д хүлээлгэн өгөх ёслолын үеэр 2020.11.09

“Монгол, Оросын найрамдал, хамтын
ажиллагааны өдрүүд - 2020” арга
хэмжээг 2020 оны 10 дугаар сард зохион
байгуулав. Уг арга хэмжээний нээлтэд
УИХ-ын гишүүн, УИХ-ын дэргэдэх
Монгол-Оросын парламентын бүлгийн
дарга Н.Энхболд, ОХУ-аас Монгол
Улсад суугаа Элчин сайд И.К.Азизов,
“Монгол-Орос”
найрамдлын
нийгэмлэгийн тэргүүн Ж.Гүррагчаа нар
нээж үг хэлэв.

УИХ-ын гишүүн, Монгол-Оросын парламентын
бүлгийн дарга Н.Энхболд, ОХУ-аас Монгол Улсад
суугаа Элчин сайд И.К.Азизов нар “Монгол, Оросын
найрамдал, хамтын ажиллагааны өдрүүд - 2020” арга
хэмжээг нээх үеэр, Улаанбаатар, 2020.10.26
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МОНГОЛ УЛС-БНХАУ
БНХАУ-ын дарга Ши Жиньпинтэй
хэлэлцээ хийж, Төрийн зөвлөлийн
Ерөнхий сайд Ли Көчянтай уулзав.
Ерөнхийлөгч Х.Баттулга Монголын
ард түмнээс БНХАУ-ын ард түмэнд 30
мянган толгой хонь хандивлаж байгааг
албан ёсоор мэдэгдэв.

Ерөнхийлөгч Х.Баттулга Монголын ард түмнээс 30 мянган толгой хонь хандивлах тухай гэрчилгээг БНХАУ-ын
дарга Ши Жиньпинд гардуулах үеэр. Бээжин, 2020. 02.27

Хоёр улсын Гадаад харилцааны яамдын
хамтын ажиллагаа өмнөх жилүүдийн
түвшинд идэвхтэй өрнөв.
Гадаад
харилцааны сайд Д.Цогтбаатар 5
дугаар сарын 6-ны өдөр, Н.Энхтайван
сайд 7 дугаар сарын 10, 12 дугаар
сарын 15-ны өдөр тус тус БНХАУ-ын
Төрийн зөвлөлийн гишүүн бөгөөд
Гадаад хэргийн сайд Ван И-тэй утсаар
ярьж, хоёр талын хамтын ажиллагааны
тулгамдсан
асуудлуудаар
санал
солилцов.
Гадаад

харилцааны

сайд

нар

халдварт
өвчний
тархалтаас
урьдчилан сэргийлэх ажилд урьдын
адил анхаарал хандуулахын сацуу
худалдаа, эдийн засгийн хамтын
ажиллагааг эрчимжүүлэхэд онцгой
ач холбогдол өгч, худалдааг дэмжих,
томоохон төслүүдийн хэрэгжилтийг
урагшлуулах чиглэлээр хоёр талын
үйл ажиллагааны уялдаа, мэдээлэл
солилцоог идэвхжүүлэхээр тохиролцов.
Гадаад харилцааны сайд Н.Энхтайваны
урилгаар БНХАУ-ын Төрийн зөвлөлийн
гишүүн бөгөөд Гадаад хэргийн сайд Ван

БҮЛЭГ-2

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга
2 дугаар сарын 27-нд БНХАУ-д ажлын
айлчлал хийв. Энэхүү айлчлал нь
“Ковид-19” цар тахал дэгдсэнээс хойш
БНХАУ-д хийсэн гадаад улсын төрийн
тэргүүний анхны айлчлал байснаараа
онцлог байлаа. Ерөнхийлөгч Х.Баттулга
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И 9 дүгээр сарын 15-16-ны өдрүүдэд
Монгол Улсад албан ёсоор айлчлал
хийв. Ван И сайд Гадаад харилцааны
сайд Н.Энхтайвантай албан ёсны
хэлэлцээ
хийж,
Ерөнхийлөгч
Х.Баттулга, Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх
нарт бараалхав. Айлчлалын үеэр
талууд цар тахлын нөхцөл байдалд хоёр
талын харилцааны идэвхтэй хандлагыг
хадгалж, эдийн засгийн томоохон
төслүүдийн ажлыг түргэтгэх, уул
уурхайн бус бүтээгдэхүүний экспортыг
тогтвортой байлгахын зэрэгцээ уул
уурхайн бус бүтээгдэхүүний худалдааг
дэмжих, хилийн боомтуудын нэвтрэх
чадварыг нэмэгдүүлэх зэрэг асуудлаар
санал солилцов.

Гадаад харилцааны сайд Н.Энхтайван, БНХАУ-ын
Төрийн зөвлөлийн гишүүн бөгөөд Гадаад хэргийн
сайд Ван И нар баримт бичигт гарын үсэг зурах
ёслолын үеэр. Улаанбаатар, 2020.09.15

БНХАУ-ын Төрийн зөвлөлийн гишүүн бөгөөд Гадаад
хэргийн сайд Ван И Монгол Улсын Ерөнхийлөгч
Х.Баттулгад бараалхав. Улаанбаатар, 2020.09.16

Айлчлалын хүрээнд “Монгол, Хятадын
хилийн боомт, тэдгээрийн дэглэмийн
тухай Монгол Улсын Засгийн газар,
БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын
хэлэлцээр”-т нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
тухай ноот бичиг” солилцож, Эдийн
засаг, техникийн хамтын ажиллагааны
тухай Засгийн газар хоорондын
хэлэлцээр, Гадаад харилцааны яам
хоорондын 2021-2022 онд хамтран
ажиллах төлөвлөгөө, Монгол Улсаас
БНХАУ-д гурил экспортлох үеийн хяналт
шалгалт, хорио цээрийн шаардлагын
тухай Монгол Улсын Мэргэжлийн
хяналтын ерөнхий газар болон БНХАУын Гаалийн ерөнхий газар хоорондын
Протокол зэрэг баримт бичгүүдийг
байгуулав.

БНХАУ-ын Төрийн зөвлөлийн гишүүн бөгөөд Гадаад
хэргийн сайд Ван И Монгол Улсын Ерөнхий сайд
У.Хүрэлсүхэд бараалхав. Улаанбаатар, 2020.09.16

Монгол Улс, БНХАУ-ын ГХЯ-д хоорондын
Стратегийн яриа хэлэлцээний 5 дахь
удаагийн уулзалтыг цахим хэлбэрээр
8 дугаар сарын 5-ны өдөр зохион
байгуулав.
Уулзалтыг
монголын
талаас Гадаад харилцааны дэд сайд
Б.Мөнхжин, хятадын талаас Гадаад
хэргийн дэд сайд Луо Жаохуй тэргүүлж
явуулав. Талууд хоёр талын хамтын
ажиллагааг тогтвортой хөгжүүлэхийн
тулд бүх түвшний яриа хэлэлцээний
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давтамжийг хадгалах, нөхцөл бүрдсэн
үед дээд, өндөр түвшний харилцан
айлчлал хэрэгжүүлэх, хоёр талын хамтын
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ажиллагааны
гол
механизмуудын
уулзалтыг зохих хэлбэрээр зохион
байгуулахаар тохиролцов.
БҮЛЭГ-2

Монгол Улс, БНХАУ-ын ГХЯ-д хоорондын Стратегийн яриа хэлэлцээний 5 дахь удаагийн уулзалт. 2020.08.05

Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх
ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны
Монгол, Хятадын Засгийн газар
хоорондын комиссын XVI хуралдааныг
11 дүгээр сарын 23-нд цахим хэлбэрээр

зохион байгуулав. Хуралдааныг Монгол
Улсын Шадар сайд Я.Содбаатар,
БНХАУ-ын Худалдааны сайд Жун Шань
нар тэргүүлж, хоёр улсын холбогдох яам,
байгууллагуудын төлөөлөл оролцов.

Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны Монгол, Хятадын Засгийн газар
хоорондын комиссын XVI хуралдаан. 2020.11.23

Хуралдааны үеэр хоёр улсын худалдаа,
эдийн засгийн хамтын ажиллагааны
явцад гарсан ололт амжилт, өндөр,

дээд түвшний айлчлалын үеэр тохирсон
худалдаа, эдийн засгийн хамтын
ажиллагааны талаарх тохиролцооны
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хэрэгжилтийг дүгнэж, ойрын хоёр
жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх гол
зорилт, томоохон арга хэмжээ, хамтын
ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлүүдийг
тусгаж Протокол байгуулав.

нэвтрэх цэгийг тохиролцох, “МонголХятадын
хилийн
төмөр
замын
хэлэлцээр”-ийг шинэчлэн байгуулах,
төмөр замын Ханги-Мандал боомт нээх
зэрэг асуудлаар санал солилцов.

Хуралдааны үеэр талууд “Талын зам”
болон “Бүс ба зам” санаачилгын
бүтээн байгуулалтыг урагшлуулах тухай
Засгийн газар хоорондын хамтын
ажиллагааны
төлөвлөгөөг
шинэ
агуулгаар
баяжуулан
хэрэгжүүлэх,
“Монгол, Хятадын худалдаа, эдийн
засгийн хамтын ажиллагааны дунд
хугацааны хөтөлбөр”-ийг шинэчлэн
байгуулахаар тохиролцов. Хоёр улсын
худалдааны эргэлтийг 10 тэрбум
ам.долларт хүргэх зорилтод аль болох
эрт хүрэхийн төлөө идэвхтэй хамтран
ажиллахаа илэрхийлэв. Цар тахлын
нөхцөл байдалд хоёр талын худалдаа,
эдийн засгийн хамтын ажиллагааг
хэвийн явуулахын төлөө нягт хамтран
ажиллаж, Монгол, Хятадын хилийн
боомтын “Ногоон гарц” түр журам зэрэг
арга хэмжээг цаашид ч тогтвортой
хэрэгжүүлэхээ илэрхийлэв.

БНХАУ-аас Монгол Улсад олгосон
хөнгөлөлттэй
зээл,
буцалтгүй
тусламжийн төслүүдийн хэрэгжилтийг
түргэтгэх чиглэлээр хоёр талын
холбогдох байгууллагууд идэвхтэй
хамтран ажиллахаар тохиролцов.

Уул уурхайн бүтээгдэхүүний худалдааг
тогтвортой явуулахын зэрэгцээ уул
уурхайн бус салбар, түүний дотор хөнгөн
үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн салбарын
хамтын ажиллагаа,
мах, махан
бүтээгдэхүүн, хөх тариа, улаан буудайн
гурил зэрэг бүтээгдэхүүний худалдааг
дэмжих үйл ажиллагааг эрчимжүүлэхээ
талууд илэрхийлэв.
Хоёр улсын хоорондын худалдаа
болон дамжин өнгөрөх тээвэрлэлтийг
дэмжих зорилгоор төмөр замын
хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэхээр
тохиролцож,
Гашуунсухайт-Ганцмод
боомтын төмөр замын улсын хил

Ковид-19 цар тахалтай тэмцэх, түүний
сөрөг үр дагаврыг бууруулахад хоёр тал
идэвхтэй хамтран ажиллав. Цар тахлаас
урьдчилан
сэргийлэх,
хамгаалах,
тэмцэх зорилгоор хоёр улсын ГХЯдын хооронд хамтын ажиллагааны
механизм байгуулж, Монгол, Хятадын
хилийн боомтын “Ногоон гарц” түр
журмыг хэлэлцэн тохиролцов. “Ногоон
гарц” түр журмыг хэрэгжүүлснээр хоёр
талын худалдаа, ложистик, үйлдвэрлэл,
техникийн үйлчилгээний салбар болон
бүтээн
байгуулалтын
төслүүдийн
үйл ажиллагаанд оролцох инженер,
техникийн ажилтан, мөн зайлшгүй
зорчих шаардлагатай иргэдийг хил
нэвтрүүлэх боломж нээгдсэн нь хоёр
улсын худалдаа, эдийн засгийн хамтын
ажиллагаанд чухал түлхэц үзүүлэв.
Цар тахалтай тэмцэх явцад хоёр улсын
ард иргэд сэтгэл санаа, эд материалын
харилцан дэмжлэгийг өргөн хүрээнд
үзүүлэв. Монгол Улсад “Мөнхийн хөршсэтгэлийн дэмжлэг”
аян өрнүүлж,
Засгийн газар, ард иргэд, аж ахуйн
нэгжүүдээс хандивласан 303,6 сая
төгрөгийг хятадын талд гардуулав.
Монголын ард түмнээс Хятадын ард
түмэнд хандивласан 30 мянган толгой
хонийг хүлээлгэн өгөх ёслолын арга
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зөвлөх Т.Тэгшжаргал, Монгол Улсаас
БНХАУ-д суугаа Элчин сайд Т.Бадрал,
хятадын талаас Худалдааны яамны
туслах сайд Рэнь Хунбинь, ӨМӨЗО-ны
Тэргүүлэгч Бу Шяолинь, БНХАУ-аас
Монгол Улсад суугаа Элчин сайд Чай
Вэньруй зэрэг албаны хүмүүс оролцов.

Монгол Улсаас БНХАУ-д хандивласан 30 мянган хонийг хүлээлгэн өгөх ёслолын ажиллагаа.
Замын-Үүд боомт. 2020.10.22

БНХАУ-ын Засгийн газар, орон
нутгийн захиргаанаас 8 сая юанийн
үнийн дүн бүхий эрүүл мэндийн тоног
төхөөрөмжийн тусламжийг үзүүлсний
зэрэгцээ тус улсын ард иргэд, аж
ахуйн нэгжийн зүгээс олон удаагийн
тусламжаар амны хаалт, хамгаалалтын
хувцас, оношлуур зэрэг эд материал,
эмнэлгийн
хэрэгслийн
тусламж
үзүүлсэн нь манай улсын цар тахалтай
тэмцэх үйл ажиллагаанд чухал дэмжлэг
болов.

Хятадын талаас олгосон тусламжийн
барааг Гадаад харилцааны яамнаас
Нийслэлийн Түргэн тусламжийн төв,
Улсын нэгдүгээр эмнэлэг, Төрийн
тусгай албан хаагчдын нэгдсэн
эмнэлэг, Тээврийн цагдаагийн алба
зэрэг байгууллагад гардуулан өгөв.

БҮЛЭГ-2

хэмжээг 10 дугаар сарын 22-нд Монгол,
Хятадын Замын-Үүд-Эрээн боомтын
хилийн бүсэд зохион байгуулав.
Ёслолын
ажиллагаанд
монголын
талаас Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн
үйлдвэрийн сайд З.Мэндсайхан, Гадаад
харилцааны дэд сайд Б.Мөнхжин,
Ерөнхийлөгчийн Гадаад бодлогын
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ГУРВАН ТАЛЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
“Монгол-Орос-Хятадын Эдийн засгийн
коридор
байгуулах
хөтөлбөр”-ийн
хэрэгжилтийг урагшлуулах Хамтарсан
ажлын хэсгийн дарга нарын (дэд

сайдын түвшний) анхдугаар уулзалтыг
2020 оны 11 дүгээр сарын 5-ны өдөр
цахим хэлбэрээр зохион байгуулав.

“Монгол-Орос-Хятадын Эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг урагшлуулах Хамтарсан
ажлын хэсгийн дарга нарын анхдугаар уулзалт. 2020.11.05

Ажлын хэсгийн дарга нарын уулзалтаар
талууд тэргүүлэх ач холбогдол бүхий
төслүүдийг урагшлуулах, түүний дотор
“Монгол, Орос, Хятадын эдийн засгийн
коридорын Төмөр замын төв коридорыг
шинэчлэн хөгжүүлэх техник, эдийн
засгийн үндэслэлийн ажлыг эхлүүлэх
тухай Хамтарсан мэдэгдэл”, “Төмөр
замын төв коридорыг шинэчлэн
хөгжүүлэх техник, эдийн засгийн
үндэслэлийн Ажлын төлөвлөгөө”-ний
төслийг эцэслэн тохиролцож, гурван
улсын Төрийн тэргүүн нарын ээлжит
уулзалтын үеэр гарын үсэг зурахаар

тохиролцов. Түүнчлэн талууд авто
тээврийн төслүүд, ОХУ-аас БНХАУ руу
нийлүүлэх байгалийн хийн хоолойг
Монгол Улсын нутгаар дамжуулах
төслийн явцыг тус тус хэлэлцсэнээс
гадна аялал жуулчлал, боловсрол зэрэг
бусад салбарын хамтын ажиллагааг
урагшлуулах талаар санал солилцов.
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МОНГОЛ УЛС БА “ГУРАВДАГЧ ХӨРШ”-ИЙН ХАРИЛЦАА
Монгол Улс, Америкийн Нэгдсэн Улсын
харилцаа өмнөх жилүүдэд гарсан
ололт амжилт, улс төрийн итгэлцлийг
бататгах,
Стратегийн
түншлэлийн
харилцааг бэхжүүлэх, эдийн засгийн
хамтын
ажиллагааг
өргөжүүлэх
зорилтын хүрээнд идэвхтэй өрнөв.
Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар
АНУ-ын Төрийн нарийн бичгийн дарга
М.Помпео, Цагаан ордны Үндэсний
аюулгүй байдлын зөвлөхийн орлогч
М.Поттинжер нартай тус тус утсаар
ярьж, Монгол, Америкийн харилцаа,
хамтын ажиллагаа болон олон улсын
байгууллагын сонгуулийн асуудлаар
санал солилцов.
ГХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга
Д.Даваасүрэн тэргүүтэй төлөөлөгчид 1
дүгээр сарын 9-10-нд АНУ-д ажиллаж,
Монгол, АНУ, Японы гурван талт
уулзалтад оролцохын сацуу Америкийн
албаны хүмүүстэй уулзалтууд хийж,
харилцаа,
хамтын
ажиллагааны
асуудлуудаар санал солилцов.
Монгол Улсын Гадаад харилцааны
яам, АНУ-ын Төрийн департамент
хоорондын XIV Зөвлөлдөх уулзалтыг 9

дүгээр сарын 14-нд цахим хэлбэрээр
зохион байгуулав. Уулзалтад оролцсон
Монголын
төлөөлөгчдийг
ГХЯны Төрийн нарийн бичгийн дарга
Н.Анхбаяр, Америкийн төлөөлөгчдийг
Төрийн департаментын Зүүн Ази,
Номхон далайн орнуудын асуудал
хариуцсан Туслах төрийн нарийн
бичгийн дарга Д.Стилвэлл нар тус
тус ахалж, хоёр талаас нийт 20 гаруй
байгууллагын 40 орчим төлөөлөгч
оролцсон. Уулзалтаар талууд Монгол,
Америкийн Стратегийн түншлэлийг
бэхжүүлэх, энэ хүрээнд эдийн засгийн
хамтын
ажиллагааг
өргөжүүлэх,
цар тахлын дараах үеийн хамтын
ажиллагаагаа төлөвлөх, түүний дотор
өндөр түвшний харилцан айлчлалыг
хэрэгжүүлэх асуудлууд, мөн бүс нутаг,
олон улсын харилцааны харилцан
сонирхсон асуудлаар санал солилцов.
Энэ удаагийн уулзалт нь хоёр улс
Стратегийн түншлэлийн харилцаа
тогтоосноос хойших анхны уулзалт
байв.

БҮЛЭГ-2
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Монгол Улсын Гадаад харилцааны яам, АНУ-ын Төрийн департамент хоорондын XIV Зөвлөлдөх уулзалтад
оролцсон Монголын төлөөлөгчдийг ГХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга Н.Анхбаяр, Америкийн төлөөлөгчдийг
Төрийн департаментын Зүүн Ази, Номхон далайн орнуудын асуудал хариуцсан Туслах төрийн нарийн бичгийн
дарга Д.Стилвэлл нар тус тус ахалж оролцов. 2020.09.14

УИХ-ын АБГББХ Монгол Улс, АНУ-ын
хооронд “Стратегийн түншлэл”-ийг
бэхжүүлэх тухай тогтоолыг 2 дугаар
сарын 19-ний өдрийн хуралдаанаараа
батлав. Мөн АНУ-ын Конгрессын
Төлөөлөгчдийн
танхим
Америк,
Монголын Стратегийн түншлэлийг
бэхжүүлэх тухай тогтоолыг 12 дугаар
сарын 7-ны өдөр батлав. Энэхүү
тогтоолыг Конгресс дахь АмерикМонголын
найрамдлын
бүлэг,
Ардчиллын төлөө түншлэл хөтөлбөрийн
дарга, гишүүд хамтран санаачилж
батлуулсан.
Тогтоолд
Монголын
ардчилал, өөрчлөлт шинэчлэлийн
ололтууд,
Монгол,
Америкийн
харилцаа,
хамтын
ажиллагааны
амжилтууд, тухайлбал, хоёр улс 2019
онд стратегийн түншлэлийн харилцаа
тогтоосон, хоёр орны эдийн засгийн
хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх Замын
зураглалыг тохиролцсон, МСК-ын Хоёр
дахь компакт гэрээ, Ил тод байдлын

хэлэлцээр, батлан хамгаалах салбарын
хамтын ажиллагаа зэргийг онцолсон
болно.
Улмаар Монгол Улсын эдийн засгийг
хөгжүүлэх, төрөлжүүлэх, жижиг, дунд
үйлдвэр
эрхлэгч
эмэгтэйчүүдийг
дэмжих,
төрийн
болон
хувийн
хэвшлийн дэмжлэгийг авах, Монгол,
Америкийн худалдааг нэмэгдүүлэх,
Монголын ардчилал, эдийн засгийн
хөгжил,
авлигатай
тэмцэх
хүч
чармайлтыг дэмжиж ажиллахыг Төрийн
департамент, Олон улсын хөгжлийн
агентлаг (USAID), Олон улсын хөгжлийн
санхүүжилтийн корпорац болон АНУын Засаг захиргааны холбогдох бусад
байгууллагуудад уриалсан.
Мөн АНУ-ын Конгрессын Сенатын
танхимын
гишүүн
Д.Салливан,
Б.Кардин нар Монгол, Америкийн
харилцааны
асуудлаарх
Сенатын
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тогтоолын төслийг 7 дугаар сарын 30ны өдөр Сенатад өргөн барив.

“Гуравдагч
хөршийн
худалдааг
дэмжих тухай хууль”-ийн төслийг
хамтран санаачлагч, дэмжигч гишүүд,
хоёр талын харилцаанд хувь нэмэр
оруулж, дэмжиж ирсэн гишүүдийн
ажлын албаны төлөөлөгчдөд зориулан
Монгол Улсаас АНУ-д суугаа ЭСЯ,
Конгресс
дахь
Америк-Монголын
найрамдлын бүлэгтэй хамтран 2
дугаар сард хүндэтгэлийн арга хэмжээ
зохион байгуулж, Конгрессын 30 гаруй
гишүүний ажлын албанаас 40 орчим
төлөөлөгч оролцов. Хуулийн төслийн
санаачлагч, Конгрессын гишүүн Тэд
Ёохо үг хэлэв. “Гуравдагч хөршийн
худалдааг дэмжих тухай хууль”ийн төслийг дэмжигч Конгрессын
гишүүдийн тоо 94 (Сенатын 15,
Төлөөлөгчдийн танхимын 79) болж
нэмэгдэв.

Монгол, Америкийн Эдийн засгийн
бодлогын III Зөвлөлдөх уулзалтыг 10
дугаар сарын 22-ны өдөр цахимаар
зохион
байгуулав.
Зөвлөлдөх
уулзалтад оролцсон монголын талын
төлөөлөгчдийг Гадаад харилцааны дэд
сайд Б.Мөнхжин, америкийн талын
төлөөлөгчдийг Төрийн департаментын
Эдийн засаг, бизнесийн асуудал
хариуцсан Туслах төрийн нарийн
бичгийн дарга М.Сингх нар тус тус
ахалж, хоёр талаас нийт 24 байгууллагын
50 гаруй төлөөлөгч оролцов. Уулзалтын
үеэр талууд хоёр улсын эдийн засгийн
хамтын
ажиллагааг
өргөжүүлэх,
ялангуяа худалдаа, хөрөнгө оруулалтыг
нэмэгдүүлэхийн
төлөө
тууштай
байгаагаа харилцан илэрхийлэв.

Монгол, Америкийн Эдийн засгийн бодлогын III
Зөвлөлдөх уулзалт. Гадаад харилцааны дэд сайд
Б.Мөнхжин тэргүүтэй төлөөлөгчид. 2020.10.22

Монгол Улсаас АНУ-д суугаа ЭСЯ, Конгресс дахь
Америк-Монголын найрамдлын бүлэгтэй хамтран
зохион байгуулсан “Гуравдагч хөршийн худалдааг
дэмжих тухай хууль”-ийн төслийг дэмжих арга
хэмжээ. Конгрессын гишүүн Тэд Ёохо. Вашингтон хот,
2020.02.13

АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлаг
(USAID) манай улсад үйл ажиллагаагаа
сэргээж, бизнесийг дэмжих, ил тод
байдлыг нэмэгдүүлэх, хүлэмжийн аж
ахуйг хөгжүүлэх, сайн засаглалыг
бэхжүүлэх, иргэний нийгмийн оролцоог
нэмэгдүүлэх, хүүхдийн эрхийг хамгаалах
зэрэг шинэ төсөл хөтөлбөр эхлүүлэв.
Эдгээр төсөл хөтөлбөрт зориулж 21 сая
орчим ам.долларын тусламж үзүүлэхээр
шийдвэрлэсэн болно.

БҮЛЭГ-2

Хоёр улсын хууль тогтоох байгууллагууд
Монгол,
Америкийн
хоорондын
Стратегийн түншлэлийн ач холбогдлыг
тэмдэглэсэн тогтоол баталсан нь улс
төрийн чухал үйл явдал байлаа.
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Монгол, Америкийн Засгийн газар
хооронд байгуулсан Ил тод байдлын
хэлэлцээрийн хэрэгжилтэд тодорхой
ахиц гарч, улмаар манай улсад хүчин
төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа олон
улсын худалдаа, хөрөнгө оруулалтын
чиглэлээрх хуулиудыг www.legalinfo.mn цахим хуудсанд байршуулж
эхлэв.
www.legalinfo.mn
цахим
хуудасны техникийн хүчин чадлыг
сайжруулах төслийн хүрээнд Олон
улсын хөгжлийн агентлагийн шугамаар
250,000 ам.долларын санхүүжилт олгож
эхэлсэн.
Монгол Улсын Засгийн газар АНУ-ын
Мянганы сорилтын корпорац (МСК)тай 2018 оны 7 дугаар сарын 27-ны
өдөр гарын үсэг зурсан Хоёр дахь
компакт гэрээг УИХ 2019 оны 1 дүгээр
сарын 31-ний өдөр соёрхон баталсан
бөгөөд гэрээ 2021 оны эхний улиралд
хүчин төгөлдөр болно. Гэрээг хүчин
төгөлдөр
болгоход
шаардлагатай
бэлтгэл ажлыг талууд хуваарийн дагуу
хангаж ажиллав. Компакт гэрээний
дагуу АНУ-ын Засгийн газрын 350
сая ам.долларын буцалтгүй тусламж,
Монгол Улсын Засгийн газрын 111.8
сая хүртэл ам.долларын хөрөнгө
оруулалтыг Улаанбаатар хотын нийт
ус хангамжийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөрт
зориулна.
Компакт гэрээний дагуу Улаанбаатар
хотын баруун талд усны эх үүсвэрүүдийг
шинээр бий болгож, тэдгээрийг
холбогдох дэд бүтэц, усан сан болон
ус цэвэршүүлэх дэвшилтэт технологи
бүхий үйлдвэрийн хамт байгуулах
төсөл, хаягдал ус дахин боловсруулах
үйл ажиллагаа буюу шинэ Төв цэвэрлэх
байгууламж (ТЦБ)-аас гарах хаягдал
усыг дахин боловсруулж, III болон IV

ДЦС-д нийлүүлэх үйлдвэрийг холбогдох
дэд бүтцийн хамт байгуулах төсөл,
Улаанбаатар хотын ус хангамжийн
урт хугацааны тогтвортой байдлыг
хангахад чиглэгдсэн бодлого, хууль
эрх зүйн орчин, институцийн чадавхыг
сайжруулах зэрэг төслийг хэрэгжүүлнэ.
Эдгээр
төсөл
хэрэгжсэнээр
Улаанбаатар хотын урт хугацааны ус
хангамжийг ойролцоогоор 64 сая шоо
метр буюу өнөөгийн түвшнээс 83 хувиар
нэмэгдүүлж, нийслэл хотын хүн амын
ундны болон ахуйн усны хурдтай өсөн
нэмэгдэж буй хэрэгцээг урт хугацаанд
тогтвортой хангах, эдийн засгийн
ирээдүйн өсөлтийг дэмжих таатай
нөхцөлийг бий болгох юм.
АНУ нь манай улсыг ФАТФ-ын “саарал
жагсаалт”-аас гарахад Монголбанкинд
зөвлөх ажиллуулах, газар дээр хийх
хяналт шалгалтын багт төлөөлөгчөө
оролцуулах зэргээр “жагсаалт”-аас
гарах манай улсын хүч чармайлтыг
тууштай дэмжиж ирэв.
Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн
дэд сайд Ж.Сауле 2 дугаар сарын 1014-ний өдрүүдэд АНУ-д ажиллав. Дэд
сайд Ж.Сауле АНУ-ын Хөдөө аж ахуйн
яам, Худалдааны яам, Худалдааны
төлөөлөгчийн газар, Дэлхийн банк,
Олон улсын санхүүгийн корпорац зэрэг
байгууллага, хөдөө аж ахуйн бизнес
эрхлэгчдийн
төлөөлөлтэй
уулзаж,
Монгол, Америкийн хооронд худалдаа,
эдийн засгийн харилцааг өргөжүүлэх,
хөрөнгө
оруулалтыг
нэмэгдүүлэх,
цаашид авах арга хэмжээний талаар
ярилцав. Айлчлалын дүнд Хөдөө
аж ахуйн яамд хоорондын хамтын
ажиллагааны Санамж бичиг байгуулах
талаар санал солилцов.
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төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг
америкийн
компаниудтай
холбоо
тогтоож, харилцан туршлага судлав.
Арга хэмжээний үр дүнд Нью-Йорк
хотод Монголын брэнд бүтээгдэхүүний
нэгдсэн
онлайн
дэлгүүр
нээв.
Иргэн-цэргийн хамтын ажиллагааны
шугамаар
хүмүүнлэгийн
ажлууд
үргэлжилж,
Америкийн
инженерцэргийн
хамтын
ажиллагааны
буцалтгүй тусламжаар 4 цэцэрлэг
баригдаж нээлтээ хийлээ.

Сэлэнгэ аймагт баригдсан цэцэрлэгийн нээлтийн ажиллагаа

АНУ-ын
Бүгд
найрамдахчуудын
Олон улсын хүрээлэн (IRI), Азийн
сан
болон
Монголын
иргэний
нийгмийн байгууллагууд хамтран 3
сая ам.долларын өртөгтэй “Залуучууд,
эмэгтэйчүүдийн сонгууль, улс төрийн
оролцоог идэвхжүүлэх нь” хөтөлбөрийг
эхлүүлэв.
Манай улс АНУ-ын тусламжийн
төрөлжсөн хөтөлбөрийн нэг болох

Хүүхэд хамгаалах түншлэлийн компакт
гэрээнд хамрагдахаар болж, 2020 оны
10 дугаар сарын 27-ны өдөр албан ёсны
нээлтийн ажиллагааг цахимаар зохион
байгуулав. Компакт гэрээний хүрээнд
хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хүүхдийн
наймаатай тэмцэх манай улсын үйл
хэрэгт зориулж 5 сая ам.долларын
тусламж үзүүлэх юм.
АНУ-ын Засгийн газраас “Ковид-19”

БҮЛЭГ-2

ХХААХҮЯ “Олон улсын худалдааны
төв” ТББ-тай хамтран “Монголд
үйлдвэрлэв-2020”
арга
хэмжээг
2 дугаар сарын 9-12-ны өдрүүдэд
Дэлхийн банкны төв байранд зохион
байгуулав. Арга хэмжээнд “Говь”,
“Гоёо”, “Алтай кашмер”, “PCY”, “Glamour”, “Mogol”, “Хос аз”, “Марал”,
“Хур”, “Moncream”, “Mонос”, “ТЭСО”,
“Хаадын гэр” зэрэг компани өөрсдийн
бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдааг
гаргаж оролцохын зэрэгцээ ижил
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цар тахлын эсрэг Монгол Улсын
Засгийн газрын зүгээс хэрэгжүүлж
буй бодлого, үйл ажиллагааг дэмжиж,
цар тахалтай тэмцэх, урьдчилан
сэргийлэхэд зориулж нийт 1.7 сая
ам.долларын дэмжлэг, 50 мянга орчим
ам.долларын өртөг бүхий хамгаалалтын
хэрэгсэл, 50 ширхэг амьсгалын аппарат
хандивлав. Манай улсаас АНУ-д
үзүүлэх тусламжийн асуудлыг Монгол
Улсын Засгийн газрын 6 дугаар сарын
1-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцэн
шийдвэрлэж, улмаар 209 дүгээр
тогтоолыг баталсан. Уг тогтоолын
дагуу АНУ-д 1 сая ам.доллартай тэнцэх
хэмжээний хүмүүнлэгийн тусламж
үзүүлэхээр шийдвэрлэж, нийт 60 мянган
ширхэг нэг удаагийн хамгаалалтын

өмсгөл хандивлав.
Тусламжаар
өгөх
нэг
удаагийн
хамгаалалтын өмсгөлийг 6 дугаар
сарын 21-ний өдөр МИАТ компанийн
Улаанбаатар-Сиаттл-Улаанбаатарын
чиглэлд үйлдсэн тусгай үүргийн онгоц
(diplomatic flight)-оор АНУ-д хүргэж
өгөв. Энэ нислэг нь МИАТ компани АНУ
руу үйлдсэн анхны шууд нислэг байсан
бөгөөд тус нислэгээр АНУ-д саатаад
байсан 255 иргэнээ татан авахын
зэрэгцээ үлэг гүрвэлийн олдворуудыг
тээвэрлэн авч ирсэн болно. Улмаар
Монгол Улс, АНУ-ын хооронд нийт 4
удаагийн тусгай үүргийн нислэг үйлдэж,
1011 иргэнээ татан авлаа.

МИАТ компанийн Улаанбаатар-Сиаттл чиглэлд үйлдсэн тусгай үүргийн анхны шууд нислэг. Чингис хаан олон
улсын нисэх онгоцны буудал. 2020.06.21

АНУ-ын Төрийн департамент Чикаго
хотноо Монгол Улсын Консулын газар
нээх зөвшөөрлөө 6 дугаар сард албан
ёсоор өгөв.
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МОНГОЛ УЛС – ЯПОН УЛС

Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар
Япон Улсын Гадаад хэргийн сайд
Т.Мотэги-тэй 5 дугаар сарын 22нд утсаар ярьж, КОВИД-19 цар
тахлын эсрэг хамтын ажиллагаагаа
эрчимжүүлэхээр тохиролцсоны дагуу
Япон Улсын Засгийн газраас КОВИД-19
цар тахалтай тэмцэхэд зориулан НҮБ
болон Олон улсын улаан загалмайн
нийгэмлэгээр дамжуулан 2 сая 90
мянган ам.долларын тусламж үзүүлэв.
Мөн хоёр талын хамтын ажиллагааны
хүрээнд
төслийн
бус
буцалтгүй
тусламжаар эрүүл мэнд, эмнэлгийн

тогтолцоог сайжруулахад зориулан
“Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийг
дэмжих төсөл”-ийн шугамаар 1 тэрбум
иенийн (9,3 сая ам.доллар) үнэ бүхий
эмнэлгийн төхөөрөмжийг нийлүүлэхээр
тохиролцов.
Япон Улсын Засгийн газрын буцалтгүй
тусламжийн хүрээнд хэрэгжих “Эдийн
засаг, нийгмийн хөгжлийг дэмжих
төсөл”, “Хүний нөөцийг хөгжүүлэх
тэтгэлэгт
хөтөлбөр”-ийн
талаарх
“Засгийн газар хоорондын солилцох
ноот бичиг”-үүдэд Гадаад харилцааны
сайд Д.Цогтбаатар, Япон Улсаас Монгол
Улсад суугаа Элчин сайд Х.Кобаяши
нар 6 дугаар сард гарын үсэг зурав.

Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар, Япон Улсаас Монгол Улсад суугаа Элчин сайд Х.Кобаяши нар “Эдийн
засаг, нийгмийн хөгжлийг дэмжих төсөл”, “Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр”-ийн талаарх “Засгийн
газар хоорондын солилцох ноот бичиг"-үүдэд гарын үсэг зурав. Улаанбаатар хот, 2020.06.17

“Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт
хөтөлбөр”
Япон
Улсын
Засгийн
газрын буцалтгүй тусламжаар 20202024
онуудад
хэрэгжих
бөгөөд
хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд зориулж
2020 оны санхүүгийн жилд 249.0 сая
иенийн буцалтгүй тусламж олгох юм.
Уг хөтөлбөрийн хүрээнд 2020 онд
хууль, эдийн засаг, төрийн удирдлага
зэрэг мэргэжлээр төр болон хувийн

хэвшлийн 16 албан хаагчийг дипломын
дараах сургалтад хамруулах юм.
Япон Улсын Гадаад хэргийн сайд
Т.Мотэги Гадаад харилцааны сайд
Н.Энхтайваны урилгаар 10 дугаар сарын
9-10-нд Монгол Улсад албан ёсны
айлчлал хийж, Гадаад харилцааны
сайд Н.Энхтайвантай албан ёсны
хэлэлцээ хийж, Ерөнхийлөгч Х.Баттулга,
Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх нарт тус

БҮЛЭГ-2

Монгол, Японы харилцаа тогтвортой
урагшлан хөгжиж байна.
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тус бараалхав. Энэхүү айлчлал нь
Монгол, Японы Стратегийн түншлэлийг
өргөжүүлэн хөгжүүлэх, манай гуравдагч
хөршийн бодлогыг бэхжүүлэхэд чухал
ач холбогдолтой боллоо.

Япон Улсын Гадаад хэргийн сайд Т.Мотэги
Ерөнхийлөгч Х.Баттулгад бараалхав. Улаанбаатар
хот, 2020.10.10

Япон Улсын Гадаад хэргийн сайд Т.Мотэги Ерөнхий
сайд У.Хүрэлсүхэд бараалхав. Улаанбаатар хот,
2020.10.9

Гадаад харилцааны сайд нар харилцаа,
хамтын ажиллагааны асуудлуудаар
санал солилцож, хоёр орны Стратегийн
түншлэлийг 2017-2021 онд хөгжүүлэх
Дунд
хугацааны
хөтөлбөрийн
хэрэгжилтийг
дүгнэж,
дараачийн
Дунд хугацааны хөтөлбөрийг 2021 онд
боловсруулж 2022 оноос хэрэгжүүлж
эхлэхээр тохиролцов. Талууд Монгол,
Японы улс төрийн харилцааг улам
бэхжүүлж, дээд, өндөр түвшний

харилцан айлчлалын давтамжийг
цаашид хадгалж, олон улс, бүс нутгийн
хүрээний
хамтын
ажиллагаагаа
үргэлжлүүлж, 2022 онд тохиох дипломат
харилцаа тогтоосны 50 жилийн ойг
тэмдэглэн өнгөрүүлэхээр тохиролцов.

Гадаад харилцааны сайд Н.Энхтайван, Япон Улсын
Гадаад хэргийн сайд Т.Мотэги нар албан ёсны
хэлэлцээний эхэнд. Улаанбаатар хот, 2020.10.09

Гадаад харилцааны сайд Н.Энхтайван, Япон Улсын
Гадаад хэргийн сайд Т.Мотэги нарын албан ёсны
хэлэлцээ. Улаанбаатар хот, 2020.10.09

Айлчлалын үеэр хоёр улсын Гадаад
харилцааны сайд нар Япон Улсын
Засгийн газраас Монгол Улсын Засгийн
газарт нэн хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр
буюу 0,01 хувийн хүүтэй 25 тэрбум
иенийн (230 гаруй сая ам.доллар)
“КОВИД-19 цар тахлын эсрэг хариу
арга хэмжээний яаралтай зээл” олгох
тухай солилцох ноот бичигт гарын үсэг
зурав.
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Гадаад харилцааны сайд Н.Энхтайван, Япон Улсын
Гадаад хэргийн сайд Т.Мотэги нар “КОВИД-19
цар тахлын эсрэг хариу арга хэмжээний яаралтай
зээл”-ийн солилцох ноот бичигт гарын үсэг зурав.
Улаанбаатар хот, 2020.10.09

МОНГОЛ УЛС - ЕВРОПЫН ХОЛБОО
Монгол Улс, Европын Холбооны (ЕХ)
хамтын
ажиллагааны
хамтарсан
хорооны 20 дугаар хуралдааныг
12 дугаар сарын 3-ны өдөр цахим
хэлбэрээр зохион байгуулж, Гадаад
харилцааны
сайд
Н.Энхтайван,
Европын Холбооны Гадаад харилцааны
албаны Ази, Номхон далайн газрын
захирал Гуннар Виганд нар тэргүүлэв.
Хуралдааны үеэр Монгол Улсын
экспортын
чадавхыг
бэхжүүлэх,
экспортын зах зээлийг төрөлжүүлэх
чиглэлээр хамтарч ажиллах, ЕХ-ны зах
зээлд бараа бүтээгдэхүүн экспортлох
үеийн эрүүл ахуй, ургамлын эрүүл
ахуйн шаардлага хариуцах ажлын
хэсэг байгуулах, ЕХ-нд экспортлохоор
төлөвлөж буй 20 гаруй нэр төрлийн
монголын
бараа
бүтээгдэхүүний
жагсаалт хүргүүлж хамтран ажиллах,
КОВИД-19-ийн эсрэг хамтран ажиллах
зэрэг асуудлаар санал солилцож
тохиролцоонд
хүрэв.
Хамтарсан
хорооны дэргэдэх Худалдаа, хөрөнгө
оруулалтын дэд хорооны хуралдааныг

11 дүгээр сарын 23-ны өдөр, Хөгжлийн
хамтын ажиллагааны ажлын хэсгийн
анхдугаар хуралдааныг 11 дүгээр 24ний өдөр, Хүний эрхийн асуудлаарх
яриа хэлэлцээг 11 дүгээр сарын 25-ны
өдөр тус тус зохион байгуулав. Хөгжлийн
хамтын ажиллагааны ажлын хэсгийг
байгуулж
анхдугаар
хуралдааныг
зохион байгуулсан нь ЕХ-ны хөгжлийн
тусламжид үргэлжлүүлэн хамрагдах,
түүнийг Монгол Улсын “Алсын хараа
2050” хөтөлбөртэй уялдуулахад чухал
ач холбогдолтой болов. Хамтарсан
хорооны дэргэд Бодлогын яриа
хэлэлцээг
байгуулах,
анхдугаар
уулзалтыг 2021 оны эхний улиралд
зохион байгуулахаар тохирсон нь хоёр
талын яриа хэлэлцээний механизмыг
өргөжүүлэх чухал тохиролцоо болов.

БҮЛЭГ-2

Хоёр орны худалдааны эргэлт 2020 оны
байдлаар 416.5 сая ам.доллар болсон
бөгөөд үүнээс манай экспорт 9.684 сая
ам.доллар, импорт 406.7 сая ам.доллар
болж, өмнөх онтой харьцуулахад
экспорт 38.6%, импорт 30.6%-иар тус
тус буурсан байна. 2020 онд Япон Улсаас
92.6 сая ам.долларын хөрөнгө оруулалт
манай улсад бүртгэгдсэн байна.
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Монгол Улс, Европын Холбооны хамтын ажиллагааны хамтарсан хорооны 20 дугаар хуралдаан.Гадаад
харилцааны сайд Н.Энхтайван, Европын Гадаад харилцааны албаны Ази, Номхон далайн орнуудын Гүйцэтгэх
захирал Гуннар Виганд нар.2020.12.03.

Европын Комисс (ЕК) ЕХ-ны санхүүгийн
тогтолцоонд аюул занал учруулах, мөнгө
угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх
стратегийн
дутагдалтай
өндөр эрсдэл бүхий гуравдагч улсын
жагсаалтдаа Монгол Улсыг оруулсантай
холбогдуулан уг жагсаалтаас гарахад
чиглэсэн бүхий л арга хэмжээг
хэрэгжүүлсний
дүнд
ЕХ Монгол
Улсыг энэхүү жагсаалтаас гаргахаар
шийдвэрлэв.
Чингэснээр
манай
улсаас ЕХ-ны нутаг дэвсгэрт явуулж
буй бизнес, санхүүгийн гүйлгээнд ЕХны банк, санхүүгийн байгууллагаас
тогтоогоод
байсан
өндөржүүлсэн
хяналт, шалгалт буурах юм.
Түүнчлэн ЕХ-ноос Монгол Улсыг
2018 оны 1 дүгээр сард оруулсан
Татварын сайн засаглалын зарчмуудыг
хэрэгжүүлэхэд ЕХ-той хамтран ажиллах
шаардлагатай улсуудын жагсаалтаас
гарах нөхцөлийг 6 дугаар сард хангаж,
уг жагсаалтаас 10 дугаар сарын 6-ны
өдөр албан ёсоор гарав.

ЕХ “Олон жилийн баримжаат хөтөлбөр”ийн хүрээнд 2014-2020 онд Монгол Улсад
65 сая еврогийн хөгжлийн тусламж
олгохоор тохирсны дагуу 14.1 сая
еврогийн төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн
бөгөөд үлдэгдэл 50.1 сая еврог Монгол
Улсад төсвийн дэмжлэг хэлбэрээр
олгохоор 2018 онд шийдвэрлэсэн.
Үүний мөрөөр Хөдөлмөр эрхлэлтийн
шинэчлэлд зориулан төсвийн дэмжлэг
олгох тухай санхүүжилтийн хэлэлцээрт
5 дугаар сарын 29-ний өдөр гарын үсэг
зурав. Төсвийн дэмжлэгийг 4 жилийн
хугацаанд нийт 43 сая еврогийн
буцалтгүй тусламж, 7.87 сая евро
хүртэлх техникийн туслалцаа гэсэн
хэлбэрээр олгох бөгөөд эхний ээлжийн
16 сая еврогийн санхүүжилт 2020 оны
11 дүгээр сард хийгдэв.
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Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар, Европын Холбооноос Монгол Улсад суугаа Элчин сайд Траян Л.Христеа нар.
Улаанбаатар хот, 2020.05.29.

Европын хөгжлийн сан болон ЕХ-ны
нэгдсэн төсвөөс санхүүжих төслүүдэд
үйлчлэх Монгол Улсын татварын болон
гаалийн зохицуулалтын тухай Ерөнхий
хэлэлцээрт талууд 6 дугаар сард гарын
үсэг зурав.

ам.долларын бараа экспортолж, 567.1
сая ам. долларын бараа импортолсон
нь өмнөх онтой харьцуулахад экспорт
236 сая ам.доллар буюу 65 хувиар,
импорт 19.4 сая ам.доллар буюу 3.3
хувиар буурсан байна.

Монгол Улс ЕХ-ны гишүүн улсуудад
(ИБУИНХУ-ыг оруулж тооцвол) 126.7 сая

МОНГОЛ УЛС – БНЭУ
Монгол,
Энэтхэгийн
Стратегийн
түншлэл бэхжиж, хамтын ажиллагаа
өргөжин хөгжиж байна. Хоёр тал
дипломат харилцаа тогтоосны 65
жилийн ойг тэмдэглэн өнгөрүүлж, ойг
тохиолдуулан хоёр улсын Ерөнхийлөгч,
УИХ-ын дарга, Ерөнхий сайд, Гадаад
харилцааны сайд нар баярын захидал

харилцан солилцов.
Монгол,
Энэтхэгийн
хамтын
ажиллагааны хамтарсан хорооны VII
хуралдааныг талууд 12 дугаар сарын
3-нд цахим хэлбэрээр зохион байгуулав.
Хуралдааныг Монголын хэсгийн дарга,
Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын
Хэрэг эрхлэх газрын дарга Л.Оюун-
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Эрдэнэ, Энэтхэгийн хэсгийн дарга,
Гадаад хэргийн сайд С.Жайшанкар
нар тэргүүлэв. Хуралдааны үеэр хоёр
улсын Стратегийн түншлэлийг улам
бэхжүүлж, худалдаа, хөрөнгө оруулалт,

эдийн засгийн хамтын ажиллагаа
болон боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан
зэрэг салбарын хамтын ажиллагааг
өргөжүүлэн хөгжүүлэх талаар санал
солилцов.

Монгол, Энэтхэгийн хамтын ажиллагааны хамтарсан хорооны VII хуралдаан. Улаанбаатар хот, 2020.12.03

Энэтхэг Улсын Засгийн газрын 1.236
тэрбум ам.долларын хөнгөлөлттэй
зээлээр Сайншанд хотноо газрын тос
боловсруулах үйлдвэр барих төсөл
хэрэгжиж байна. Төслийн технологийн

бус байгууламжийн барилга угсралтын
ажлын
гүйцэтгэгчээр
Энэтхэгийн
JMC Projects India компани шалгарч,
2020 оны 10 дугаар сарын 13-нд гэрээ
байгуулж, ажлаа эхлүүлэв.

“Монгол газрын тос боловсруулах үйлдвэр” ТӨХХК болон БНЭУ-ын “Инженерс Индиа Лимитэд” компанийн
хооронд хамтран ажиллах тухай Санамж бичигт Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Д.Сумъяабазар, Энэтхэг
Улсын Газрын тос, байгалийн хийн сайд Д.Прадхан нар гарын үсэг зурав. 2019.02 дугаар сар

Улаанбаатар хотноо аутсорсингийн
сургалтын төв, Кибер аюулгүй байдлын
сургалтын төв, Хил хамгаалах ерөнхий
газарт Хяналтын төв байгуулах төслүүд
үргэлжилж,
Монгол,
Энэтхэгийн
найрамдлын дунд сургууль байгуулах,

1000 монгол багшид англи хэл сургах
зэрэг Монгол, Энэтхэгийн хамтарсан
төслүүдийг
хэрэгжүүлж
эхлэхээр
ажиллаж байна.
Монгол,
Энэтхэгийн
худалдааг
нэмэгдүүлэх,
экспортыг
дэмжих
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КОВИД-19 цар тахлын улмаас саатсан
иргэдээ авах зорилгоор 2020 онд БНЭУ
руу 4 удаа тусгай үүргийн нислэг зохион

байгуулав. Энэтхэг Улсаас КОВИД-19ийн эсрэг вакцин авах асуудлаар хоёр
тал нягт хамтран ажиллаж ирэв.
Хоёр орны худалдааны эргэлт 2020
онд 34.75 сая ам.доллар, үүнээс манай
экспорт 750 мянган ам.доллар, импорт
34 сая ам.доллар байв.

МОНГОЛ УЛС – БНСУ
Монгол Улс, БНСУ-ын дипломат
харилцааны
30
жилийн
ойг
тохиолдуулан талууд 2020 оныг “Монгол
Улс, БНСУ-ын найрамдлын жил”-ээр
зарлаж, ойн хүрээнд 30 арга хэмжээ
бүхий тусгай төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж
ажиллав. Энэхүү ойн хүрээнд хоёр тал
эрдэм шинжилгээний бага хурал, гэрэл
зургийн үзэсгэлэн, хүндэтгэлийн хүлээн
авалт зэрэг арга хэмжээг Улаанбаатар
хотноо 10 дугаар сард хамтран зохион
байгуулав.

Гэрэл зургийн үзэсгэлэнг Байгаль
орчин, аялал жуулчлалын сайд,
Монгол Улс, БНСУ-ын Засгийн газар
хоорондын Хамтарсан хорооны дарга
Д.Сарангэрэл, БНСУ-аас Монгол Улсад
суугаа Элчин сайд Ли Ё Хун нар албан
ёсоор нээж, 30 жилийн харилцааны
дурсгалт
агшин,
үйл
явдлуудыг
харуулсан 50 гаруй түүхэн гэрэл зургийг
олон нийтэд танилцуулав.

Монгол Улс, БНСУ-ын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 30 жилийн ойд зориулсан гэрэл зургийн үзэсгэлэн.
Улаанбаатар хот, 2020.10.08

“Монгол Улс, БНСУ-ын түншлэлийн
харилцаа-30 жил” эрдэм шинжилгээний
бага хурлыг Гадаад харилцааны дэд
сайд Б.Мөнхжин, БНСУ-аас Монгол

Улсад суугаа Элчин сайд Ли Ё Хун нар
албан ёсоор нээж үг хэлэв. Хурлын үеэр
хоёр тал Монгол, БНСУ-ын өнөөгийн
харилцаа, түүний дотор улс төр, аюулгүй

БҮЛЭГ-2

хүрээнд Энэтхэг Улсад уул уурхайн
бүтээгдэхүүн, түүний дотор коксжих
нүүрс нийлүүлэх асуудлаар хоёр тал
санал солилцож, туршилтын тээврийг
2021 онд эхлүүлэхээр тохиролцов.
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байдал, худалдаа, хөрөнгө оруулалт,
эдийн засаг, соёл, хүмүүнлэгийн хамтын
ажиллагааны талаар илтгэлүүд тавьж,
харилцааны түүх, төлөв, чиг хандлагын
талаар хэлэлцүүлэг өрнүүлэв.

“Монгол Улс, БНСУ-ын түншлэлийн харилцаа-30 жил”
эрдэм шинжилгээний бага хурал. Улаанбаатар хот,
2020.10.08

Гадаад харилцааны сайд Н.Энхтайван
БНСУ-ын Гадаад хэргийн сайд Кан Гён
Хва-тай 12 дугаар сард цахим уулзалт
хийж, хоёр улсын дипломат харилцаа
тогтоосны 30 жилийн ойг дүгнэж, “Иж
бүрэн түншлэл”-ийн харилцааг цаашид
улам
гүнзгийрүүлж,
харилцааны
түвшинг дээшлүүлэх, олон улс, бүс
нутгийн тавцанд хамтын ажиллагаагаа
бэхжүүлж, Зүүн хойд Азийн бүс
нутгийн энхтайван, аюулгүй байдлыг
хангах чиглэлд үргэлжлүүлэн хамтран
ажиллахаар тохиров. Мөн КОВИД-19
цар тахлын нөхцөлд нийгэм, эдийн
засгийн хүндрэл бэрхшээлийг даван
туулах чиглэлд харилцан дэмжлэг
үзүүлж, нягт хамтран ажиллах талаар
санал солилцов.

Гадаад харилцааны сайд Н.Энхтайван БНСУ-ын Гадаад хэргийн сайд Кан Гён Хва нарын цахим уулзалт.
2020.12.21

Монгол Улс, БНСУ-ын Засгийн газар
хоорондын
Хамтарсан
хорооны
V хуралдааныг 11 дүгээр сард
цахим хэлбэрээр зохион байгуулав.
Хуралдааныг Монголын хэсгийн дарга,
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд
Д.Сарангэрэл, Солонгосын хэсгийн
дарга, БНСУ-ын Гадаад хэргийн дэд
сайд Ли Тэ Ху нар тэргүүлж, улс төрийн
харилцаа, худалдаа, хөрөнгө оруулалт,
эдийн засгийн хамтын ажиллагаа
болон иргэд, консул, олон улс, бүс

нутгийн хамтын ажиллагааны өргөн
хүрээтэй асуудлаар санал солилцов.
Түүнчлэн БНСУ-ын Хөгжлийн албан
ёсны
тусламжийн
үр
өгөөжийг
дээшлүүлэх,
хөнгөлөлттэй
зээл,
буцалтгүй
тусламжийн
төсөл,
хөтөлбөрүүдийн
хэрэгжилтийг
эрчимжүүлэх, дээд, өндөр түвшинд
тохирсон худалдаа, эдийн засаг, зам
тээвэр, дэд бүтэц, эрчим хүч, байгаль
орчин, хөдөө аж ахуй, эрүүл мэнд,
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соёл, боловсрол зэрэг салбарын
хамтын ажиллагаагаа эрчимжүүлэхээр
тохиров. Монгол Улс “Ази, Номхон
далайн
худалдааны
хэлэлцээр”-т
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нэгдэн орсон нь хоёр улсын худалдаа,
эдийн засгийн харилцааг өргөжүүлэн
хөгжүүлэхэд чухал түлхэц үзүүлнэ гэдэгт
талууд санал нэгдэв.
БҮЛЭГ-2

Монгол Улс, БНСУ-ын Засгийн газар хоорондын
Хамтарсан хорооны V хуралдаан. 2020.11.24

БНСУ-ын Засгийн газраас олгож буй
нийт 700 сая ам.долларын хөнгөлөлттэй
зээлийн
Ерөнхий
хэлэлцээрийн
хугацааг сунгаж, солилцох захидалд
Сангийн сайд Ч.Хүрэлбаатар, БНСУын Элчин сайд Ли Ё Хун нар 5 дугаар
сарын 28-нд гарын үсэг зурав. БНСУын Засгийн газраас олгож буй 500 сая
ам.долларын хөнгөлөлттэй зээлийн
хөрөнгөөр талууд Улаанбаатар хотын
агаарын
бохирдлыг
бууруулахад
чиглэсэн “Солонго 1”, “Солонго 2”
орон сууцны хороолол барих төсөл,
Баянголын аманд түрээсийн орон
сууцны хороолол барих төсөл болон
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий
газрын цахим хяналтын систем
байгуулах төсөл зэрэг нийт 4 тусгайлсан
зээлийн гэрээ байгуулав.
БНСУ-тай соёлын өвийг хамгаалах,
хадгалах чиглэлээр хамтран ажиллаж,
төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж байна.
2020 оны байдлаар Монгол Улсын 8400
оюутан БНСУ-ын их, дээд сургуулиудад
суралцаж байгаа бөгөөд 2020 онд
БНСУ-ын Засгийн газар хоёр улсын

хооронд дипломат харилцаа тогтоосны
30 жилийн ойг тохиолдуулан магистр,
докторын тэтгэлэгт хөтөлбөртөө манай
52 оюутан хамруулав.
КОВИД-19 цар тахлаас урьдчилан
сэргийлэхэд
зориулан
БНСУ-ын
Засгийн газраас 250,000 ам.доллар
бүхий түргэн оношлуур, RT-PCR
оношлуурыг буцалтгүй тусламжаар,
БНСУ-ын
Олон
улсын
хамтын
ажиллагааны байгууллага КОЙКА-гаас
35,000 ам.доллар бүхий эд материал,
Монгол дахь Солонгос иргэдийн
нийгэмлэгээс 2000 ширхэг түргэн
оношлуурыг Улсын онцгой комисст
хандивлав.
Хоёр орны худалдааны эргэлт 2020
оны байдлаар 257.18 сая ам.доллар,
үүнээс экспорт 21.42 сая ам.доллар,
импорт 235.76 сая ам.доллар болж,
өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад
экспорт 23 хувиар, импорт 11.7 хувиар
тус тус буурсан байна. 2020 онд БНСУын 11.013 сая ам.долларын хөрөнгө
оруулалт бүртгэгдсэн байна.
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МОНГОЛ УЛС – БҮГД НАЙРАМДАХ ТУРК УЛС
Монгол Улсын Шадар сайд Ө.Энхтүвшин
Турк Улсад 2 дугаар сарын 3-5-нд
ажлын айлчлал хийв. Айлчлалын
үеэр Истанбул хотын Европын чөлөөт
бүс, Измир хотын Эгейн чөлөөт бүс,
Анкара хотын газрын тос, хийн хоолойн
“Боташ” компанийн үйл ажиллагаатай
тус тус танилцаж, Цагаан-Нуурын
чөлөөт бүсийг байгуулахад хамтран
ажиллах, газрын тос, хийн хоолой
барих туршлага судлах зэрэг асуудлаар
санал солилцов.
Монгол, Туркийн Гадаад харилцааны
яамд хоорондын 5 дугаар Зөвлөлдөх
уулзалтыг 9 дүгээр сарын 27-нд цахим
хэлбэрээр зохион байгуулж, монголын
талаас ГХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн
дарга Н.Анхбаяр, туркийн талаас
ГХЯ-ны Хоёр талт бодлогын газрын
захирал Ю.Тезел нар ахлав. Уулзалтын
үеэр дээд, өндөр түвшний айлчлалын
давтамж, Монгол, Туркийн Засгийн
газар хоорондын хамтарсан хорооны
хуралдааны бэлтгэл, худалдаа, эдийн
засгийн хамтын ажиллагааны асуудлаар
санал солилцов. Зөвлөлдөх уулзалтын
мөрөөр манай талын хүсэлтийн дагуу
Монгол Улстай харилцах асуудлыг
БНТУ-ын ГХЯ-ны Төв Ази, Кавказыг
хариуцсан чиглэлийн газраас Ази,
Номхон далайн орнуудын газарт
шилжүүлэн хариуцуулахаар болов.
Чингэснээр хоёр талын харилцааг
Туркийн Ази, Номхон далайн бүс нутагт
чиглэсэн бодлого, чиглэлтэй уялдуулах
боломж бүрдэв.

Монгол, Туркийн Гадаад харилцааны яамдын 5 дугаар
Зөвлөлдөх уулзалт. 2020.09.27.

Монгол,
Туркийн
худалдааны
хамтарсан танхим байгуулж, монголын
талын даргаар Наран трейд ХХК-ийн
ТУЗ-ын дарга С.Болдхэт, туркийн
талын даргаар Гередэ хотын Худалдаа,
аж үйлдвэрийн танхимын дарга
Эрсин Кашка нар томилогдов. Талууд
танхимын анхдугаар уулзалтыг 7
дугаар сард цахим хэлбэрээр зохион
байгуулсан бөгөөд уг уулзалтад аялал
жуулчлал, мах, махан бүтээгдэхүүн,
арьс шир боловсруулах үйлдвэр, эмийн
салбарын 40 орчим компани оролцов.
Монгол Улс Турк Улсад 2.5 сая
ам.долларын бараа экспортолж, 37.3
сая ам. долларын бараа импортолсон
нь өмнөх онтой харьцуулахад экспорт
95 мянган ам. доллар, импорт 3.3 сая
ам.доллараар тус тус буурав.
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МОНГОЛ БА АЗИ, НОМХОН ДАЛАЙН ОРНУУД
БНСУ, БНКазУ-тай Засгийн газар
хоорондын
комиссын
хуралдаан,
Вьетнам,
Казахстантай
Гадаад
харилцааны яамдын зөвлөлдөх уулзалт,
Узбекистантай Гадаад харилцааны
дэд сайд нарын уулзалтыг тус тус
цахим хэлбэрээр зохион байгуулсан
нь хамтын ажиллагааны асуудлуудаа
урагшлуулахад чухал ач холбогдолтой
болов.

МОНГОЛ УЛС – ЗҮҮН ӨМНӨД АЗИЙН ОРНУУД
Монгол Улс Зүүн Өмнөд Азийн орнуудтай
харилцаа,
хамтын
ажиллагаагаа
гүнзгийрүүлэх,
бүс
нутгийн
үйл
ажиллагаанд идэвхтэй оролцох, яриа
хэлэлцээг урагшлуулахад анхаарч
ажиллав.
Монгол Улс АСЕАН-ы гишүүн орнуудтай
350 сая ам.долларын худалдаа хийсэн
ба үүнээс экспорт 160.8 сая ам.долларт
хүрч, АСЕАН-ы улс орнуудтай хийж
буй худалдаа Монгол Улсын нийт
худалдааны эргэлтийн 2.72 хувьтай
тэнцэж байна. Манай улсаас тус бүс
нутаг руу хийх экспортыг нэмэгдүүлэх,
АСЕАН-ы орнуудтай хоёр талын эдийн
засаг, худалдаа хөрөнгө оруулалт,
бизнес эрхлэгч хоорондын харилцааг
өргөжүүлэн
нэмэгдүүлэх
чиглэлд
идэвхтэй ажиллаж байна.
Монгол,
Вьетнамын
харилцаа
тогтвортой урагшилж, хууль сахиулах,
батлан хамгаалах зэрэг салбарын
хамтын ажиллагаа идэвхжиж байна.
Монгол Улсын Гадаад харилцааны яам,
БНСВУ-ын Гадаад хэргийн яамдын

XVI зөвлөлдөх уулзалтыг 12 дугаар
сарын 9-нд цахим хэлбэрээр зохион
байгуулав. Зөвлөлдөх уулзалтыг Гадаад
харилцааны дэд сайд Б.Мөнхжин,
Вьетнам Улсын Гадаад хэргийн дэд
сайд Ле Хоай Чунг нар тэргүүлж,
Монгол, Вьетнамын найрсаг харилцаа,
хамтын ажиллагааг аюулгүй байдал,
батлан хамгаалах, хууль сахиулах,
эдийн засаг, худалдаа, хөрөнгө
оруулалт, хөдөө аж ахуй, зам тээвэр,
аялал жуулчлал, боловсрол, соёл зэрэг
салбарт өргөжүүлэн хөгжүүлэх, бүс
нутаг болон олон улсын тавцан дахь
хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлэх талаар
санал солилцов. Зөвлөлдөх уулзалтаар
талууд улс төрийн яриа хэлэлцээг
бэхжүүлж, дээд, өндөр түвшний
харилцан айлчлалын давтамжийг
тогтмолжуулах хүрээнд КОВИД-19
цар тахал намжсаны дараа дээд,
өндөр түвшинд айлчлал хэрэгжүүлэх
чиглэлээр хамтран ажиллахаар санал
нэгдэв. 2020 онд хоёр улсын худалдааны
нийт эргэлт 58.2 сая ам.долларт хүрсэн
ба цаашид худалдааны эргэлтийг

БҮЛЭГ-2

Ази, Номхон далайн орнуудтай хөгжүүлж
буй харилцаа, хамтын ажиллагааг
дэлхий дахиныг хамарсан КОВИД-19
цар тахлын нөхцөл байдалд зохицуулж
улс төр, эдийн засаг, хүмүүнлэгийн
зэрэг чиглэлд ахиц гаргав. Япон Улс,
Энэтхэг Улс, БНСУ-тай хөгжүүлж буй
эдийн засгийн хамтын ажиллагааны
томоохон төслүүд цар тахлыг үл
харгалзан урагшилсаар байна. БНЭУ,
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нэмэгдүүлэх хүрээнд хүнс, хөдөө аж
ахуйн
бүтээгдэхүүний
худалдааны
нийлүүлэлтийн тогтвортой байдлыг
хангах, оёмол сүлжмэл, даавууны
чиглэлээр
хамтарсан
үйлдвэр

байгуулах, уул уурхай, газрын тосны
салбарт хамтран ажиллах, хоёр улсын
аж ахуйн нэгж, хувийн хэвшлийг
мэдээллээр хангаж, хөрөнгө оруулалтыг
дэмжиж ажиллахаар тохиролцов.

Монгол, Вьетнамын Гадаад харилцааны яамдын зөвлөлдөх уулзалт. 2020.12.09

Монгол Улс, Сингапур Улсын хооронд
дипломат
харилцаа
тогтоосны
50 жилийн ойг талууд
тэмдэглэн
өнгөрүүлэв. Харилцааны ойн хүрээнд
УИХ-ын дарга Г.Занданшатар 1
дүгээр сарын 19-21-нд Сингапур
Улсад айлчилж, Сингапур Улсын
Парламентын дэд дарга Чарльз
Чонг,
Ерөнхийлөгчийн
Цөөнхийн
эрхийн зөвлөлийн байнгын гишүүн,
Парламентын дарга асан Абдулла
Бин Тармүги нартай уулзаж, хоёр
улсын хууль тогтоох байгууллагуудын
хамтын ажиллагааны асуудлаар санал
солилцов.

УИХ-ын дарга Г.Занданшатар, Сингапур Улсын
Парламентын дэд дарга Чарльз Чонг нар. Сингапур.
2020.01

Дипломатхарилцааны ойг тохиолдуулан
хоёр улсын
Ерөнхийлөгч, Ерөнхий
сайд нарын түвшинд баярын захидал
солилцож,
Гадаад
харилцааны
сайд Д.Цогтбаатар, Сингапур Улсын
Гадаад харилцааны сайд Др.Вивиан
Балакришнан нар цахим уулзалт
зохион байгуулав.
“Монгол Шуудан” ХК “SingPost” ХК-тай
хамтран Монгол-Сингапурын дипломат
харилцаа тогтоосны 50 жилийн ойд
зориулж шуудангийн марк гаргасан
бөгөөд түүний нээлтийн ажиллагааг
талууд 11 дүгээр сарын 25-нд цахим
хэлбэрээр зохион байгуулав.

Монгол, Сингапурын дипломат харилцаа тогтоосны
50 жилийн ойд зориулан гаргасан шуудангийн марк.
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Гадаад харилцааны яамны Төрийн нарийн бичгийн
дарга Н.Анхбаяр Эрүүл мэндийн дэд сайд Ш.Анхмаад
Сингапур Улсын хандивыг хүлээлгэн өгөх ёслол.
Улаанбаатар хот, 2020.09 дүгээр сар

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Зүүн Өмнөд
Азийн улс
орнууд
Сингапур
Вьетнам
Индонез
Филиппин
Тайланд
Малайз
Лаос
Камбож
Мьянмар

Монгол,
Тайландын
улс
төрийн
харилцаа хэвийн өрнөж, хууль, эрх зүй,
хүний нөөцийн хөгжил, хүмүүнлэгийн
салбарын хамтын ажиллагаа идэвхтэй
явагдав.
Индонез, Филиппин болон Камбож
Улстай улс төрийн харилцаа хэвийн
үргэлжилж үндэсний баярын өдрүүдээр
дээд, өндөр түвшинд харилцан илгээлт
солилцов. Мьянмарын Холбооны Бүгд
Найрамдах Улсад 3 дахь удаагийн
Ерөнхий сонгууль 2020 оны 11 дүгээр
сарын 8-нд болж тус сонгуулиар
үнэмлэхүй
ялалт
байгуулсан
Мьянмарын Холбооны Бүгд Найрамдах
Улсын Төрийн зөвлөх, Ардчиллын төлөө
үндэсний лиг намын тэргүүн Аунг Сан
Сү Чий-д Монгол Улсын Ерөнхий сайд
У.Хүрэлсүх баяр хүргэж захидал илгээв.
Монгол, Лаосын улс төрийн харилцаа
хэвийн явагдаж, хоёр улсын үндэсний
баярын өдрүүдээр дээд, өндөр түвшинд
харилцан илгээлт солилцов.
Монгол Улс Зүүн Өмнөд Азийн орнуудтай
2020 онд хийсэн худалдааны эргэлт.

Экспорт
/мян.ам.доллар/
151,251.4
2,180.7
4.1
0
394.2
6,516.2
50.3
412
0

Импорт
/мян.
ам.доллар/
16,794.9
56,052.3
24,262.7
4,933.7
34,206.4
50,084.9
762.9
1,113.9
988.4

Худалдааны
нийт эргэлт
/мян.ам.доллар/
168,046.3
58,233
24,266.8
4,933.7
34,600.6
56,601.1
813.2
1,525.9
988.4

БҮЛЭГ-2

Сингапур Улсын “Темасек” олон
улсын сангаас тус улсын судалгаа,
шинжилгээний АСТАР агентлагийн
зохион бүтээсэн 3000 ширхэг оношлуур,
мөн 10 ширхэг хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч
аппарат зэргийг КОВИД-19 цар тахлаас
урьдчилан
сэргийлэхэд
зориулж
хандивласнаас гадна Сингапурын
бизнес эрхлэгчдээс 5000 ширхэг
амны хаалт, 30000 сингапур долларын
үнэ бүхий 1800 ширхэг түргэвчилсэн
оношлуурыг тус тус Монгол Улсын Эрүүл
мэндийн яаманд хандивлав.
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МОНГОЛ УЛС - АВСТРАЛИЙН ХОЛБООНЫ УЛС
УИХ-ын дарга Г.Занданшатар Австрали
Улсад 1 дүгээр сарын 13-16-нд ажлын
айлчлал хийж, Ази, Номхон далайн
орнуудын Парламентын 28 дугаар чуулга
уулзалтад оролцож, “Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн
эсрэг
Парламентын
хамтын үүргийг сайжруулах нь” сэдвээр
зохион байгуулсан нэгдсэн хуралдаанд
үг хэлэв. Хуралдааны үеэр УИХ-ын
дарга
Г.Занданшатар
Австрали,
Малайз, Лаос, Япон, Камбож зэрэг
улсын төлөөлөгчидтэй уулзаж, хоёр
талын харилцаа, хамтын ажиллагааны
асуудлаар санал солилцов.
УИХ-ын дарга Г.Занданшатар ажлын

айлчлалынхаа хүрээнд Австралийн
Парламентын Төлөөлөгчдийн танхимын
дарга Т.Смиттэй уулзаж, хоёр талын
харилцаа болон хууль тогтоох дээд
байгууллагуудын хамтын ажиллагааг
өргөжүүлэх боломжийн талаар санал
солилцсоноос гадна Сидней хотод
Австрали дахь Монголчуудын холбооны
удирдлагууд, Австралийн Крикетийн
холбооны элч төлөөлөгч Алекс Блаквел,
Австрали
Улсаас
Монгол
Улсад
сууж байсан Элчин сайд асан Жон
Лантри, Монгол Улсад хөрөнгө оруулах
сонирхолтой Австралийн бизнесийн
төлөөлөлтэй тус тус уулзав.

Зүүн гар талаас: УИХ-ын гишүүн Д.Эрдэнэбат, Сенатын гишүүн Д.Смит, УИХ-ын гишүүн Д.Тогтохсүрэн,
Төлөөлөгчдийн танхимын дарга Т.Смит, УИХ-ын дарга Г.Занданшатар, УИХ-ын гишүүн Ж.Мөнхбат, УИХ-ын
гишүүн Д.Лүндээжанцан нар

Энэхүү айлчлал нь Монгол Улс, Австрали
Улсын “өргөн хүрээтэй түншлэл”-ийг
бэхжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой
болов.
Монгол, Австралийн худалдааны эргэлт

2020 оны жилийн эцсийн байдлаар
45.9 сая ам.доллар, үүнээс манай
экспорт 1.08 сая ам.доллар, импорт
44.8 сая ам.доллар байв. Монгол Улсад
Австралийн 60 орчим аж ахуйн нэгж
үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД БОДЛОГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: ХОЁР ТАЛЫН ХАРИЛЦАА | БҮЛЭГ II

43

МОНГОЛ УЛС – ШИНЭ ЗЕЛАНД УЛС
Ерөнхий сайд, Гадаад харилцааны сайд
нараас Шинэ Зеландын Парламентын
дарга, Ерөнхий сайд, Гадаад хэргийн
сайд нарт баярын захидал илгээв.
Шинэ Зеландын хөрөнгө оруулалт
манай уул уурхай, газар тариалан, мал
аж ахуйн салбарт голлож, 2020 оны
байдлаар 350 мянган ам.долларын
хөрөнгө оруулалттай арав гаруй аж
ахуйн нэгж бүртгэгдсэн байна.

МОНГОЛ УЛС – ТӨВ АЗИЙН ОРНУУД
Монгол Улс Төв Азийн орнуудтай
улс төр, эдийн засаг, түүх, соёл,
хүмүүнлэгийн
салбарын
хамтын
ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх
чиглэлээр ажиллаж байна.
Монгол, Казахстаны Гадаад харилцааны
яамдын зөвлөлдөх уулзалтыг 10 дугаар
сарын 14-нд цахим хэлбэрээр зохион
байгуулж, улс төр, эдийн засаг, хөдөө
аж ахуй, соёл, боловсрол, олон талт
хамтын ажиллагааны асуудлаар санал
солилцов. Хоёр орны худалдаа, эдийн

засгийн харилцааг нэмэгдүүлэхэд
тээвэр, логистикийн саад тотгорыг
арилгах, иргэд харилцан зорчих явдлыг
дэмжих, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх
шаардлагатай байгааг талууд онцлов.
Зөвлөлдөх уулзалтыг монголын талаас
ГХЯ-ны Ази, Номхон далайн орнуудын
газрын
захирал
Э.Сарантогос,
казахстаны талаас Бүгд Найрамдах
Казахстан Улсын ГХЯ-ны Ази, Номхон
далайн бүс нутгийн газрын захирал
Н.А.Арыстанов нар тэргүүлэв.

Монгол, Казахстаны Гадаад харилцааны яамд хоорондын зөвлөлдөх уулзалт. 2020.10.14

Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан,
техник, соёлын хамтын ажиллагааны
Монгол, Казахстаны Засгийн газар

хоорондын
комиссын
хуралдааны
хоёр талын ажлын хэсгийн уулзалтыг
5 дугаар сарын 14-нд цахим хэлбэрээр

БҮЛЭГ-2

Монгол Улс, Шинэ Зеланд Улсын
хооронд дипломат харилцаа тогтоосны
45 жилийн ой 2020 онд тохиож төрийн
тэргүүн нар баярын илгээлт солилцов.
Шинэ Зеланд Улсын Парламентын
ээлжит сонгуульд Ерөнхий сайд
Ж.Ардернаар удирдуулсан эрх баригч
Хөдөлмөрийн нам ялалт байгуулж,
улиран томилогдсоныг тохиолдуулан
Монгол Улсын Их Хурлын дарга,
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зохион байгуулж, VII хуралдааны
мөрөөр хэрэгжүүлэх ажлын биелэлтийг
хэлэлцэв.

Ажлын хэсгийн уулзалт. 2020.05.14

Худалдаа, эдийн
ухаан,
техник,

засаг, шинжлэх
соёлын
хамтын

ажиллагааны Монгол, Казахстаны
Засгийн газар хоорондын комиссын
VIII хуралдааныг 11 дүгээр сарын 25нд цахим хэлбэрээр зохион байгуулав.
Хуралдааныг Засгийн газар хоорондын
комиссын Монголын хэсгийн дарга,
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд
А.Ариунзаяа,
Казахстаны
хэсгийн
дарга, Бүгд Найрамдах Казахстан
Улсын Худалдаа, интеграцчлалын сайд
Б.Султанов нар ахалж, худалдаа, эдийн
засаг, хөрөнгө оруулалт, зам, тээвэр,
хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал, соёл,
шинжлэх ухаан, хүмүүнлэгийн салбарын
хамтын ажиллагааны асуудлуудаар
санал солилцож, хуралдааны дүнгээр
протокол байгуулав.

Монгол, Казахстаны Засгийн газар хоорондын комиссын VIII хуралдаан. 2020.11.25

Гадаад
харилцааны
дэд
сайд
Б.Мөнхжин Бүгд Найрамдах Узбекистан
Улсын Гадаад хэргийн орлогч сайд
Ф.А.Сидиковтой 10 дугаар сарын 30нд цахим уулзалт хийж, хоёр орны
харилцаа, хамтын ажиллагааг улс төр,
эдийн засаг, аялал жуулчлал, хөдөө
аж ахуй, зам тээвэр, соёл, боловсрол,
хүмүүнлэгийн
салбарт
хөгжүүлэх
талаар санал солилцож, хоёр улсын
Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимуудын
хамтын ажиллагааг идэвхжүүлж хүнс,

хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбарт аж
ахуйн нэгжүүдийн хамтын ажиллагааг
хөгжүүлэх, түүний дотор Узбекистаны
хөвөнгийн,
Монголын
ноолуурын
чиглэлийн үйлдвэрүүдийн хамтын
ажиллагааг хөгжүүлэх талаар санал
солилцов.
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Гадаад харилцааны дэд сайд Б.Мөнхжин Узбекистан Улсын Гадаад хэргийн орлогч сайд Ф.А.Сидиков нарын
цахим уулзалт. 2020.10.30

Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар
Мюнхений аюулгүй байдлын 56 дахь
Бага хуралд оролцох үеэрээ Бүгд
Найрамдах Киргиз Улсын Гадаад
хэргийн сайд Ч.Айдарбековтай хоёр
талын уулзалт хийв.

Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар Киргизийн
Гадаад хэргийн сайд Ч.Айдарбеков нарын уулзалт.
Мюнхен хот, 2020.02.14-16

Монгол Улс, Төв Азийн бүс нутгийн
орнуудын худалдааны эргэлт 2020
оны байдлаар 22.5 сая ам.доллар
байлаа. Үүнээс Казахстантай 19.37
сая ам.доллар, Узбекистантай 2.6 сая
ам.доллар, Киргизтэй 0.5 сая ам. доллар,
Туркменистантай 25.1 мян. ам.доллар,
Тажикистантай 6.1 мян ам.долларын
худалдааг тус тус хийсэн байна. Манай
улс эдгээр улсад хүнсний бүтээгдэхүүн,
мах, малын дайвар бүтээгдэхүүн хивс,
хивсэнцэр экспортолж, уг бүс нутгаас
жимс, жимсгэнэ, гурилан бүтээгдэхүүн,
цагаан будаа, тамхи зэрэг бүтээгдэхүүн
импортолж байна.
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МОНГОЛ УЛС БА ЕВРОПЫН ОРНУУД
МОНГОЛ УЛС-ХОЛБООНЫ БҮГД НАЙРАМДАХ ГЕРМАН УЛС
Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар
ХБНГУ-ын
Төрийн
сайд
Нийлс
Аннентай 3 дугаар сарын 27-нд утсаар
ярьж харилцаа, хамтын ажиллагааны
асуудлаар санал солилцож, COVID-19

цар тахлын үед ч хоёр талын худалдаа,
эдийн засгийн харилцаа, хамтын
ажиллагааг хэвийн байлгахад анхаарч
ажиллахаар тохиролцов..

Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар, ХБНГУ-ын Төрийн сайд Нийлс Аннен.Улаанбаатар, Берлин хот,
2020.03.27.

Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар
2 дугаар сарын 14-16-нд Мюнхен хотноо
зохион байгуулсан Мюнхений аюулгүй
байдлын 56 дахь удаагийн бага хуралд
оролцов. Сайд Д.Цогтбаатар Мюнхений
аюулгүй байдлын бага хурлын үндсэн
хэлэлцүүлэг болон “Оросын гадаад
бодлогын сорилтууд”, “Үндэсний батлан
хамгаалах болон аюулгүй байдлыг
бэхжүүлэх нь” зэрэг хэлэлцүүлэгт
оролцов. Сайд Д.Цогтбаатар бага
хурлын үеэр Канад, Нидерланд,
Финланд, Польш, Беларусь, Грек, Турк,
Казахстан, Киргиз зэрэг улсын Гадаад
харилцааны сайд нартай уулзаж, хоёр
талын харилцаа, хамтын ажиллагааны
асуудлаар
санал солилцов. Мөн
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын
Ерөнхий захирал Тедрос Адханомтой
уулзаж, цар тахлын нөхцөл байдал,
урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх арга
хэмжээний талаар санал солилцов.

Сайд Д.Цогтбаатар ДЭМБ-ын Ерөнхий захирал
Тедрос Адханом нар.Мюнхений аюулгүй байдлын бага
хурлын үеэр. Мюнхен хот, 2020.02 дугаар сар.

Эрчим хүчний сайд Ц.Даваасүрэн
2 дугаар сарын 5-нд Герман Улсад
ажлын айлчлал хийж, Холбооны
Эдийн засаг, эрчим хүчний яамны
Төрийн нарийн бичгийн дарга Андреас
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Файхттай уулзаж, Монгол Улсад бага,
дунд чадлын усан цахилгаан станц
барих, эрчим хүчний ухаалаг шийдэл
нэвтрүүлэх, сэргээгдэх эрчим хүчний
салбарын хүний нөөцийг чадавхжуулах
чиглэлээр хамтарч ажиллах асуудлаар
санал солилцов.
Монгол, Германы Хөгжлийн бодлогын хамтын
ажиллагааны хэлэлцээ.2020.11.18-19.

Эрчим хүчний сайд Ц.Даваасүрэн, Холбооны Эдийн
засаг, эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн
дарга Андреас Файхт нар.Берлин хот, 2020.02.05.

Монгол Улсын Засгийн газар, Холбооны
Бүгд Найрамдах Герман Улсын Засгийн
газар хоорондын Хөгжлийн бодлогын
хамтын ажиллагааны хэлэлцээг 11
дүгээр сарын 18-19-нд цахим хэлбэрээр
явуулав.

Хоёр
орны
холбогдох
яамд,
агентлагууд оролцсон тус хэлэлцээний
дүнд хөгжлийн бодлогын хамтын
ажиллагааны
тэргүүлэх
чиглэлүүд
болох эдийн засгийн тогтвортой
хөгжлийг хангах, эрчим хүчний үр
ашгийг нэмэгдүүлэх, биологийн олон
янз байдлыг хамгаалах төслүүдэд нийт
22 сая еврогийн тусламжийг германы
тал үзүүлэхээр шийдвэрлэв.
Хэлэлцээний протоколд монголын
талаас Сангийн яамны Төрийн нарийн
бичгийн дарга С.Наранцогт, германы
талаас Холбооны Эдийн засгийн
хамтын ажиллагаа, хөгжлийн яамны
Азийн бүс нутгийг хариуцсан захирал
Г.Хаммершмидт нар гарын үсэг зурав.

Монгол, Германы Хөгжлийн бодлогын хамтын ажиллагааны хэлэлцээ. Улаанбаатар, Берлин хот, 2020.11.18-19.

Монгол
Улсын
хүний
хөгжлийн
индекс сайжирч, бага-дунд орлоготой
орнуудын эгнээнд шилжсэн тул Герман

Улс албан ёсны хөгжлийн хамтын
ажиллагаанаас Монгол Улсыг хасаж
буйгаа мэдэгдсэн бөгөөд чингэснээр
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хоёр улсын хамтран хэрэгжүүлж буй
төсөл, хөтөлбөрүүдийг 2025 он хүртэл
хэрэгжүүлэн дуусгаж, 30 орчим жил
үргэлжилсэн Монгол-Германы албан
ёсны хөгжлийн хамтын ажиллагааг
өндөрлөх юм. Цаашид талууд иргэний
нийгэм, хувийн хэвшлийн хөгжлийг
дэмжих зэрэг хоёр орны нийтлэг
ашиг сонирхолд нийцсэн салбаруудад
хамтын
ажиллагаагаа
тогтвортой
үргэлжлүүлнэ.
“Ашигт
малтмал,
аж
үйлдвэр,
технологийн салбарт хамтран ажиллах
тухай Монгол Улсын Засгийн газар,
ХБНГУ-ын Засгийн газар хоорондын
хэлэлцээр”-ийн хэрэгжилтийг зохион
байгуулах, хяналт тавих үүрэг бүхий

Ажлын
хэсгийн
Эдийн
засгийн
хорооны бэлтгэл хурлыг талууд 12
дугаар сарын 15-нд цахим хэлбэрээр
зохион байгуулав. Хурлыг Монгол,
Германы Эдийн засгийн хорооны
монголын хэсгийн дарга, “Эрдэнэс
таван толгой” ХХК-ийн Гүйцэтгэх
захирал Д.Хаянхярваа, тус хорооны
германы хэсгийн дарга, МСМ группын
ТУЗ-ын дарга Л.Мелхерс нар удирдан
явуулж, Газрын ховор элементийн
судалгааны нэгж, Говь ХХК, Хан Алтай
ресурс ХХК, Престиж Эксплорейшн
ХХК зэрэг байгууллагууд танилцуулга
хийж, хамтран ажиллах боломжийн
талаар санал солилцов.

Монгол, Германы Эдийн засгийн хорооны бэлтгэл хурал. 2020.12.15.

“Ашигт
малтмал,
аж
үйлдвэр,
технологийн салбарт хамтран ажиллах
тухай Монгол Улсын Засгийн газар,
ХБНГУ-ын Засгийн газар хоорондын
хэлэлцээр”-ийн хэрэгжилтийг зохион
байгуулах, хяналт тавих үүрэг бүхий

Ажлын хэсгийн монголын хэсгийн
дарга, УУХҮ-ийн сайд Г.Ендон, германы
хэсгийн дарга Элизабет Винкелмайер
нар уг хурлын үйл ажиллагаанд амжилт
хүсэж, мэндчилгээ дэвшүүлэв.
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Монгол, Германы Засгийн газар хоорондын Ажлын хэсгийн монголын хэсгийн дарга, ҮҮХҮ-ийн сайд Г.Ёндон,
германы хэсгийн дарга, Холбооны Эдийн засаг, эрчим хүчний яамны Парламент дахь Төрийн нарийн бичгийн
дарга Элизабет Винкелмайер нар.Улаанбаатар, Берлин хот, 2020.12.15

Монгол Улс ХБНГУ-д 11.6 сая
ам.долларын бараа экспортолж, 184.8
сая ам. долларын бараа импортлов.

Өмнөх онтой харьцуулахад экспорт
1.9 сая ам.доллараар, импорт 4.1 сая
ам.доллараар тус тус буурсан.

МОНГОЛ УЛС-БҮГД НАЙРАМДАХ ФРАНЦ УЛС
Бүгд Найрамдах Франц Улсын Дотоод
хэргийн сайд Кристоф Кастанерийн
урилгаар Монгол Улсын Шадар сайд
Ө.Энхтүвшин 1 дүгээр сарын 29-31нд Франц Улсад ажлын айлчлал хийв.
Тэрбээр Францын Европ, гадаад
хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн
дарга Жан Баптист Лөмуан, Дотоод
хэргийн яамны Төрийн нарийн бичгийн
дарга Лурон Нүнэ, ФАТФ-ын Гүйцэтгэх
нарийн бичгийн дарга Д.Левис нартай
тус тус уулзаж, харилцааны асуудлаар
санал солилцов. Айлчлалын үеэр
“Иргэний аюулгүй байдлын салбарт
хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын
Засгийн газар, Бүгд Найрамдах Франц
Улсын Засгийн газар хоорондын
хэлэлцээр”-т гарын үсэг зурсан нь
манай хоёр улсын онцгой байдлын
салбарын хамтын ажиллагааг шинэ
шатанд хөгжүүлэх эрх зүйн орчин
бүрдүүлэх, Франц Улсын Засгийн
газраас олгож буй хөнгөлөлттэй зээлээр

хэрэгжүүлэх агаараас аврах ажиллагаа
явуулах нэгж байгуулах, нисдэг тэрэг,
гал унтраах тусгай зориулалтын
автомашин нийлүүлэх төслийг бодит
ажил хэрэг болгоход чухал алхам болов.

Шадар сайд Ө.Энхтүвшин Бүгд Найрамдах Франц
Улсын Европ, гадаад хэргийн сайд Жан-Ив Лө Дриан,
Төрийн нарийн бичгийн дарга Жан Баптист Лөмуан
нар. Парис хот, 2020.01.29.
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хэлэлцээрийн
хүрээнд
Францын
Засгийн газрын нэн хөнгөлөлттэй
зээлээр Улаанбаатар хотод агаарын
дүүжин замын тээврийг нэвтрүүлэх
төсөл хэрэгжүүлэх юм.

“Иргэний аюулгүй байдлын салбарт хамтран ажиллах
тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах
Франц Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр”-т
гарын үсэг зурав. Парис, 2020.01.30.

Монгол
Улсын
Сангийн
сайд
Ч.Хүрэлбаатар, Бүгд Найрамдах Франц
Улсаас Монгол Улсад суугаа Элчин сайд
Ф.Мэрлин нар Монгол Улсын Засгийн
газар, Бүгд Найрамдах Франц Улсын
Засгийн газар хоорондын Санхүүгийн
хэлэлцээрт гарын үсэг зурав. Энэхүү

Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Франц
Улсын хооронд дипломат харилцаа
тогтоосны 55 жилийн ойг тохиолдуулан
Монгол
Улсын
Ерөнхийлөгч
Х.Баттулгаас Франц Улсын Ерөнхийлөгч
Э.Макронд, Гадаад харилцааны сайд
Д.Цогтбаатараас Францын Европ,
гадаад хэргийн сайд Жан-Ив Лө
Дрианд баярын захидал илгээв.
Монгол Улс Франц Улсад 5 сая
ам.долларын бараа экспортолж, 32.5
сая ам. долларын бараа импортолсон
нь өмнөх онтой харьцуулахад экспорт
0.6 хувиар өсч, импорт 4.8 сая ам.
доллар буюу 13 хувиар буурав.

МОНГОЛ УЛС – ИХ БРИТАНИ, УМАРД ИРЛАНДЫН НЭГДСЭН ХААНТ УЛС
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан,
спортын сайд Ё.Баатарбилэг 1 дүгээр
сарын 19-24-нд Их Британи, Умард
Ирландын Нэгдсэн Хаант Улсад
(ИБУИНХУ) ажлын айлчлал хийж,
Лондон хотноо зохион байгуулсан “Нэг
үеийнхэн: Боловсролыг өөрчлөхөд юу
шаардлагатай вэ?” сэдвээр зохион
байгуулсан
Дэлхийн боловсролын
чуулга уулзалтад оролцож, Британи,
Мьянмар, Бутан, Ирак зэрэг орны
Боловсролын сайд нартай уулзаж,
хоёр талын боловсролын салбарын
хамтын
ажиллагааны
асуудлаар

санал солилцов. Сайд Ё.Баатарбилэг
Кэмбриджийн сургалтын олон улсын
үнэлгээний төв, Оксфордын их сургууль,
Британийн архитектурын институт,
Британийн төв музей, Байгалийн
түүхийн музейн төлөөлөгчидтэй уулзав.
Уулзалтаар Монгол дахь Кэмбриджийн
хөтөлбөртэй ерөнхий боловсролын
сургуулиудын тоог нэмэгдүүлэх, зарим
аймгийн
ерөнхий
боловсролын
сургуулиудыг
Кэмбриджийн
хөтөлбөртэй болгох чиглэлээр хамтран
ажиллахаар тохирсон.
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Дэлхийн боловсролын чуулга уулзалтад оролцож буй Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд
Ё.Баатарбилэг тэргүүтэй төлөөлөгчид. Лондон хот, 2020.01.21.

Монгол-Британийн
худалдааны
танхимтай хамтран 9 дүгээр сарын 22нд “Монгол 2020-2024” арга хэмжээг
цахим хэлбэрээр зохион байгуулж,
УИХ-ын гишүүн Д.Цогтбаатар, Элчин
сайд Н.Тулга, Ф.Малоун, Британийн
парламентын гишүүн асан Ж.Гроган
зэрэг хоёр орны төр, хувийн хэвшлийн
100
гаруй
төлөөлөгч
оролцов.
Энэхүү арга хэмжээ нь Британийн
хөрөнгө оруулагчдад
манай улсыг
танилцуулахад чухал ач холбогдолтой
болов.
ИБУИНХУ ЕХ-ноос гарах шилжилтийн

үе 2020 оны 12 дугаар сарын 31ний
өдөр
дуусгавар
болсонтой
холбогдуулан ЕХ-ны Хөнгөлөлтийн
ерөнхий системтэй (GSP+) ижил төстэй
худалдааны хөнгөлөлтийг (Enhanced
Framework) 2021 оны 1 дүгээр сарын
1-ний өдрөөс эхлэн британийн талаас
манай улсад олгох юм.
Монгол Улс ИБУИНХУ-д нийт 84.1 сая
ам. долларын бараа экспортолж, 33 сая
ам. долларын бараа импортлосон нь
өмнөх онтой харьцуулахад экспорт 71
хувиар буурч, импорт 3 хувиар өсөв.
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МОНГОЛ УЛС – ШВЕЙЦАРЫН ХОЛБООНЫ УЛС
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга
1 дүгээр сарын 21-24-нд Давос
хотноо Дэлхийн эдийн засгийн 50
дугаар чуулга уулзалтад оролцож, энэ
үеэр Швейцарын Холбооны Улсын
Ерөнхийлөгч Симонетта Соммаругатай
уулзаж, цаг уурын өөрчлөлт, мөсөн
голын хайлалт, усны хомсдол, тусгай
хамгаалалттай газар нутгийн хэмжээг
нэмэгдүүлэх олон улсын Засгийн газар
хоорондын санаачлагыг дэмжихийн ач
холбогдол болон Швейцарын Хөгжлийн
агентлагаас Монгол Улсад хэрэгжүүлж
буй төслүүдийг өргөжүүлэх боломжийн
талаар санал солилцов.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга, Швейцарын
Холбооны Улсын Ерөнхийлөгч хатагтай Симонетта
Соммаруга нар. Давос хот, 2020.01.22.

Швейцарын хамтын ажиллагааны
стратегийн хүрээнд Монгол Улсад
2018-2021 онд нийт 51.5 сая швейцар
франкийн санхүүжилт олгож буй бөгөөд
малчдын амьжиргааг сайжруулах,
иргэний төлөөллийн байгууллагыг
бэхжүүлэх, жендэрийн эрх тэгш
байдлыг
хангах,
эмэгтэйчүүдийн
эрхийг хамгаалах, засаглалыг дэмжих,
төвлөрлийг сааруулах, залуучуудын
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, агаарын
бохирдлын эрүүл мэндэд үзүүлэх сөрөг
нөлөөг бууруулах, Улаанбаатар хотын
сургууль, цэцэрлэгүүдийн дулааны
алдагдлыг бууруулах, Улаанбаатар
хотын хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх
менежментийг сайжруулах чиглэлээр
төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж байна.
Монгол Улс Швейцар Улсад 1.68 тэрбум
ам. долларын бараа экспортолж, 35.1
сая ам. долларын бараа импортолсон
нь 2019 оны үзүүлэлттэй харьцуулахад
экспорт 1.61 тэрбум ам. доллар,
импорт 10.8 сая ам. доллараар тус
тус нэмэгдсэн байна. Швейцар Улсад
экспортолсон манай барааны 99.87
хувь нь боловсруулаагүй буюу хагас
боловсруулсан алт байв.
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МОНГОЛ УЛС – БҮГД НАЙРАМДАХ АВСТРИ УЛС

Монгол, Австрийн парламентийн бүлгийн дарга, УИХын гишүүн З.Нарантуяа, тус бүлгийн гишүүн, УИХ-ын
гишүүн Б.Саранчимэг нар Австри Улсаас Европын
холбооны парламентын гишүүнээр сонгогдон
ажиллаж буй Роман Хайдер, Австрийн парламентийн
Гадаад хамтын ажиллагааны дэд дарга Лукас Мусси
нарын хамт. Вена хот, 2020.01.24.

Монгол судлалын олон улсын хурал 1
дүгээр сарын 23-24-нд Вена хотноо
зохион байгуулагдаж, Монгол Улсын их
сургууль, Монгол Улсын шинжлэх ухаан,
технологийн их сургууль, Австрийн
шинжлэх ухааны академи, Венийн
их сургууль, Оксфордын их сургууль,
Цюрихийн их сургууль, Эрфуртын их
сургууль, Тарту их сургууль, Копенгагены
их сургууль, Франц дахь Дорно дахины
хэл, соёл иргэншил судлалын хүрээлэн,
Норвегийн мал эмнэлгийн их сургууль,
Берлин дэх Гумбольдтын их сургууль
зэрэг байгууллагын төлөөлөл оролцов.
Хурлын үеэр монгол судлалыг хөгжүүлэх
арга барил, тулгамдаж буй асуудлууд
болон Монгол судлалын чиглэлээр
судалгаа хийж буй эрдэмтдийн хэлхээ
холбоог сайжруулах зэрэг асуудлаар
санал солилцов. Монгол судлалын олон
улсын хурлыг цаашид хоёр жил тутамд
зохион байгуулах юм.

БҮЛЭГ-2

Монгол,
Австрийн
парламентын
бүлгийн
дарга,
УИХ-ын
гишүүн
З.Нарантуяа, тус бүлгийн гишүүн, УИХын гишүүн Б.Саранчимэг нар Австри
Улсад ажиллаж, Австри Улсаас ЕХ-ны
парламентын гишүүнээр сонгогдон
ажиллаж буй Роман Хайдер болон
Австрийн
парламентын
Гадаад
хамтын ажиллагааны дэд дарга
Лукас Мусси нартай 1 дүгээр сарын
24-нд уулзав. Уулзалтын үеэр талууд
Монгол, Австрийн санхүүгийн хамтын
ажиллагааны III шатны хэлэлцээрийн
талаар болон австрийн эрүүл мэнд,
хүрээлэн буй орчны менежментийг
Монголд нэвтрүүлэх, Завхан аймагт
эрүүл мэндийн шинжилгээний төв
байгуулах, Баянзүрх дүүрэгт хог
хаягдлыг
дахин
боловсруулахад
австрийн туршлагыг нэвтрүүлэх, төсөл
хэрэгжүүлэх боломжийн талаар санал
солилцов.
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Монгол судлалын олон улсын хурал.Вена хот, 2020.01.23-24.

МОНГОЛ УЛС - БҮГД НАЙРАМДАХ ИТАЛИ УЛС
Монгол Улс Бүгд Найрамдах Итали
Улстай дипломат харилцаа тогтоосны
50 жилийн ой 2020 онд тохиов. Энэхүү
ойн хүрээнд Монгол Улсын Ерөнхийлөгч
Х.Баттулга, Итали Улсын Ерөнхийлөгч
Сержо Маттарелла, Гадаад харилцааны
сайд Д.Цогтбаатар, Италийн Гадаад
хэрэг, олон улсын хамтын ажиллагааны
сайд Луижи Ди Маёо нар харилцан
баярын захидал солилцов.

Элчин сайд Ц.Жамбалдорж Итали Улсын Гадаад
хэрэг, олон улсын хамтын ажиллагааны яамны Ази,
Номхон далайн орнуудын газрын Ерөнхий захирал
Габриелла Бионди нар. Ром хот, 2020.06.26.

Монгол хаадын “Чингис хаан” музей
байгуулахтай холбогдуулан Италийн
Флоренц хотын Үндэсний номын санд
Марко Пологийн аяллын тэмдэглэлийн
хамгийн эхний хувилбар хадгалагдаж
буйг албан ёсны эрхтэйгээр хуулбарлан
авах чиглэлээр Италийн холбогдох
байгууллагуудтай хамтран ажиллав.
Монгол Улс Итали Улсад 19.4 сая ам.
долларын бараа экспортолж, 40.7 сая
ам.долларын бараа импортолсон нь
өмнөх онтой харьцуулахад экспорт 26
сая ам.доллар, импорт 19.3 сая ам.
доллараар буурсан байна.
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МОНГОЛ УЛС-БҮГД НАЙРАМДАХ ЧЕХ УЛС

Энэхүү ойг тэмдэглэх хүрээнд Чехийн
Дүрслэх урлагийн дээд сургуулийг
төгссөн зураач Д.Үнэнтийн уран
зургийн үзэсгэлэнг Прага дахь Оросын
Шинжлэх ухаан, соёлын төвд 3 дугаар
сарын 4-18-нд гаргав.

Уран бүтээлч Д.Үнэнтийн “Шаазан ба кобальт”
үзэсгэлэнгийн нээлт. ЭСЯ-ны Хэргийг түр хамаарагч
Д.Ууганбаяр. Прага хот, 2020.03.04.

НҮБ-ын харьяа Олон улсын шилжилт
хөдөлгөөний байгууллагын (IOM) Прага
дахь салбартай хамтран Чех, Словак,
Унгар, Польш, Австри зэрэг улсад
оршин сууж байсан, цар тахлын улмаас
санхүүгийн хүнд байдалд орсон 260
монгол иргэнийг МИАТ компанийн
нислэгээр Монгол Улсад үнэ төлбөргүй
авч ирэх ажлыг зохион байгуулав.
Монгол Улс Чех Улсад 135.3 мянган
ам. долларын бараа экспортолж, 14.8
сая ам. долларын бараа импортолсон
бөгөөд экспорт өмнөх оны түвшинд,
импорт 53 хувиар нэмэгдэв.

БҮЛЭГ-2

Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Чех Улсын
хооронд дипломат харилцаа тогтоосны
70 жилийн ой 2020 онд тохиов. Хоёр
улсын Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд,
Гадаад харилцааны сайд нар дипломат
харилцааны ойг тохиолдуулан баярын
захидал солилцов.
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МОНГОЛ УЛС - БҮГД НАЙРАМДАХ ПОЛЬШ УЛС
Монгол Улсаас БНПУ-д суух Элчин сайд
Б.Дорж Итгэмжлэх жуух бичгээ 9 дүгээр
сарын 11-нд тус улсын Ерөнхийлөгч
Анджей Дудад өргөн барив.

Элчин сайд Б.Дорж БНПУ-ын Ерөнхийлөгч А.Дудад
ИЖБ-ээ өргөн барих үеэр. Варшав хот, 2020.09.11.

БНПУ-ын Засгийн газар Монгол Улсад
Элчин сайдын яамаа нээх шийдвэр
гаргаж, 2021 оны 1 дүгээр сарын 15-ны
өдрөөс хүчин төгөлдөр болов. БНПУын ЭСЯ манай улсад нээгдсэнээр хоёр
улсын харилцааг идэвхжүүлж, эдийн
засгийн хамтын хамтын ажиллагааг
гүнзгийрүүлэх,
иргэд
хоорондын
харилцааг өргөжүүлэхэд чухал түлхэц
үзүүлнэ.

Элчин сайд Б.Дорж, Польш Улсын Гадаад харилцааны
дэд сайд М.Пшидач,Польшийн Элчин сайд К.Бойко
нар. Варшав хот, Польшийн ГХЯ, 2020.12.17

“Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд
Найрамдах Польш Улсын Засгийн
газар хооронд Улаанбаатар хотноо
2017 оны 5 дугаар сарын 9-ний өдөр

байгуулсан Нөхцөлт зээлийн ерөнхий
хэлэлцээрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах
тухай хавсралт”-ыг польшийн тал 12
дугаар сард батлав. Чингэснээр тус
улсын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй
зээлээр
санхүүжүүлэх
төслүүдийг
амжилттай хэрэгжүүлэх боломж бүрдэв.
Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Польш
Улсын хооронд дипломат харилцаа
тогтоосны 70 жилийн ойг тэмдэглэх
хүрээнд Чойжин ламын сүм музейн
“Хот мандал-нууц тарнийн сүм” гэрэл
зургийн үзэсгэлэнгийн нээлтийн үйл
ажиллагааг Варшав хотын Ази, Номхон
далайн музейд 7 дугаар сарын 7-ны
өдөр зохион байгуулав. Нээлтийн үйл
ажиллагаанд БНПУ-ын Сеймийн дэд
маршал Малгожата Гошевска, Гадаад
харилцааны дэд сайд Марчин Пшидач,
Бүгд Найрамдах Польш Улсаас Монгол
Улсад суугаа Онц бөгөөд Бүрэн эрхт
Элчин сайд Кшиштоф Бойко, Польшийн
Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын Гадаад
харилцааны товчооны захирал Витольд
Жельски нар оролцов.

“Хот мандал-нууц тарнийн сүм” үзэсгэлэнгийн нээлт.
Варшав хот, 2020.07.07

Мөн дипломат харилцааны ойн хүрээнд
“Монгол ба Монголчууд: Өнгөрсөн үеөнөөгийн байдал” сэдэвт олон улсын
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эрдэм шинжилгээний 3 дугаар хурлыг
11 дүгээр сард цахим хэлбэрээр зохион
байгуулав.

бараа экспортолж, 56.6 сая ам.долларын
бараа импортолсон нь өмнөх онтой
харьцуулбал экспорт 11 хувиар, импорт
12 хувиар буурсан байна.
БҮЛЭГ-2

Польш Улсад 436 мянган ам.долларын
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МОНГОЛ УЛС – УНГАР УЛС
Монгол Улс, Унгар Улсын хооронд
дипломат харилцаа тогтоосны 70
жилийн ой тохиов. Монгол Улсын
Ерөнхийлөгч Х.Баттулга Унгар Улсын
Ерөнхий сайд В.Орбантай 11 дүгээр
сарын 6-нд цахим уулзалт хийж,
хамтарсан кино үйлдвэр байгуулах,
түүхэн кино бүтээх, усан цахилгаан
станц барих, говийн бүс руу ус татах
зэрэг хамтын ажиллагааны тодорхой
төслүүдийн талаар санал солилцов.
1970-аад оноос эхэлсэн Монгол,
Унгарын усны салбарын хамтын
ажиллагааны
хүрээнд
унгарын
геологичид
Монгол
Улсад
усны
нөөцийн судалгаа хийж, 420 гаруй
худаг байгуулж, 1.3 сая га газрыг усаар
хангасан түүхтэй.
Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар
Унгар Улсын Гадаад хэрэг, худалдааны
сайд Петер Сияяартотой 4 дүгээр
сарын 30-нд цахим уулзалт хийв.
Уулзалтын үеэр Унгарын Засгийн
газар хамтын ажиллагааны төслүүдэд
хөнгөлөлттэй зээл олгоход бэлэн
буйгаа илэрхийлэхийн сацуу жил бүр
200 монгол оюутанд олгодог тэтгэлгийг
ирэх онуудад үргэлжлүүлэн олгохоо
нотлов.
Монгол Улсын Сангийн яам, Унгар
Улсын Экспорт-Импорт (ЭКСИМ) банк
хоорондын зээлийн хэлэлцээрт Элчин
сайд З.Батбаяр, ЭКСИМ банкны

Ерөнхий захирал Гергей Якли нар 4
дүгээр сарын 30-нд Будапешт хотноо
гарын үсэг зурав. Энэхүү хэлэлцээр
байгуулснаар “Биокомбинат” УТҮГ-ыг
57 сая ам.долларын нэн хөнгөлөлттэй
зээлээр өргөтгөн шинэчлэх юм. Шинэ
үйлдвэрийн шав тавих ёслолын
ажиллагааг 5 дугаар сарын 21-нд
зохион байгуулж, Гадаад харилцааны
сайд Д.Цогтбаатар, Хүнс, хөдөө
аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайд
Ч.Улаан, унгарын талаас Гадаад хэрэг,
худалдааны яамны Төрийн нарийн
бичгийн даргын орлогч Юу Иштван
Будапешт хотоос цахимаар оролцов.

Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар. Сонгино дахь
“Биокомбинат” УТҮГ-ын шинэ үйлдвэрийн шав тавих
ёслол. Улаанбаатар, 2020.05.21.

Гадаад харилцааны сайд Н.Энхтайван
Унгар Улсын Гадаад хэрэг, худалдааны
сайд Петер Сияяартотой 9 дүгээр сарын
29-нд цахим уулзалт хийж, хөдөө аж
ахуй, хүнсний үйлдвэрлэл, усжуулалтын
чиглэлээр төсөл хэрэгжүүлэх асуудлаар
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санал солилцов.

Гадаад харилцааны сайд Н.Энхтайван, Унгар Улсын
Гадаад хэрэг, худалдааны сайд Петер Сияяарто нар.
Улаанбаатар-Будапешт хот, 2020.09.29.

Унгар Улсаас Монгол Улсад суух Онц
бөгөөд Бүрэн Эрхт Элчин сайд Борбала
Обрушански 12 дугаар сарын 16-нд
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулгад
Итгэмжлэх жуух бичгээ өргөн барьж,
үүрэгт ажилдаа оров.

Унгар Улсаас Монгол Улсад суух Элчин сайд Борбала
Обрушански Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулгад
ИЖБ-ээ барив. Улаанбаатар хот, 2020.12.16.

Монгол Улс Унгар Улсад 49.4 мянган
ам.долларын бараа экспортолж, 9 сая
ам.долларын бараа импортолсон нь
өмнөх онтой харьцуулахад экспорт 52
хувиар, импорт 6 хувиар буурсан байна.

МОНГОЛ УЛС – БҮГД НАЙРАМДАХ БЕЛАРУСЬ УЛС
Монгол Улс Минск хотноо Элчин
сайдын яамаа 5 дугаар сарын 21-нд
албан ёсоор нээсэн нь хоёр улсын
харилцаанд чухал үйл явдал болов.
Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Беларусь
Улсын Засгийн газар хоорондын
“Экспортын
зээлийн
ерөнхий
хэлэлцээр”-ийн
хүрээнд
ОБЕГ
“Онцгой байдлын албаны гамшигтай
тэмцэх техник, тоног төхөөрөмжийн
хүчин чадлыг сайжруулах” төслийг
хэрэгжүүлж байна.

Төслийн хүрээнд Беларусь Улсаас
14 төрлийн нийт 71 автомашин
нийлүүлэх бөгөөд эхний ээлжид гал
түймэр унтраах тусгай зориулалтын 40
автомашин, дагалдах тоног төхөөрөмж,
багаж хэрэгслийг ОБЕГ-т нийлүүлэв.
Хүлээн авах арга хэмжээнд Монгол
Улсын Шадар сайд Я.Содбаатар, БНБУаас Монгол Улсад суугаа Онц бөгөөд
Бүрэн Эрхт Элчин сайд С.Чепурной,
ОБЕГ-ын дарга, бригадын генерал
Г.Ариунбуян, Нийслэлийн Засаг дарга
бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн
үүрэг
гүйцэтгэгч
Ж.Батбаясгалан,
Пожснаб компанийн Засварын албаны
дэд захирал П.Витальевич нар оролцов.
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Гал түймэр унтраах тусгай зориулалтын автомашин, дагалдах тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг хүлээлгэн өгөх
ёслолын ажиллагаа. Улаанбаатар.

Эдгээр автомашинд Монгол орны эрс
тэс уур амьсгал, газар нутаг, авто замын
хүнд нөхцөлд тохирсон орчин үеийн
дэвшилтэт технологи бүхий нэмэлт
тоног төхөөрөмж, аврах ажиллагааны
багаж, хэрэгсэл суурилуулсан нь онцлог
юм.

Беларусь Улсад 4 мянган ам.долларын
бараа экспортолж, 52 сая ам.долларын
бараа импортолсон нь өмнөх онтой
харьцуулахад
импорт
18.3
сая
ам.доллар буюу 54.4 хувиар нэмэгдэв.

МОНГОЛ УЛС – БҮГД НАЙРАМДАХ БОЛГАР УЛС
Монгол, Болгарын хооронд дипломат
харилцаа тогтоосны 70 жилийн ойг
тэмдэглэх хүрээнд Чойжин ламын сүм
музейн “Хот мандал-нууц тарнийн сүм”

гэрэл зургийн үзэсгэлэнг Болгарын
Русе хотын Уран зургийн галерей болон
Софи хотод ГХЯ-ны төв байранд 10
дугаар сард зохион байгуулав.

Чойжин ламын сүм музейн “Хот мандал-нууц тарнийн сүм” үзэсгэлэнгийн хэсгээс. Болгарын Русе хотын Уран
зургийн галерей, 2020.10.06.

Монгол Улс Болгар Улсаас 2.3 сая ам.долларын бараа импортолсон нь өмнөх оны
түвшинд байна.
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МОНГОЛ УЛС - БҮГД НАЙРАМДАХ
СЛОВЕНИ УЛС
Монгол Улс “Дипломат болон албан/
сервис паспорт эзэмшигчдийг богино
хугацааны
визийн
шаардлагаас
чөлөөлөх
тухай
засгийн
газар
хоорондын хэлэлцээр”-ийг
Бүгд
Найрамдах Словени Улстай 10 дугаар
сарын 16-нд
байгуулснаар хоёр
улсын дипломат болон албан паспорт
эзэмшигч иргэд 90 хүртэлх хоногийн
хугацаанд харилцан визгүй зорчих
нөхцөл бүрдэв.

БҮГД НАЙРАМДАХ ХОРВАТ УЛС
Аялал жуулчлалын салбарт хамтран
ажиллах тухай Монгол Улсын Байгаль
орчин, аялал жуулчлалын яам, Бүгд
Найрамдах Хорват Улсын Аялал
жуулчлал, спортын яам хоорондын
харилцан ойлголцлын санамж бичигт
талууд 10 дугаар сарын 15-нд Загреб
хотноо гарын үсэг зурав.

Элчин сайд Г.Баттунгалаг, Хорват Улсын Аялал
жуулчлал, спортын яамны Төрийн нарийн бичгийн
дарга Томислав Дружак нар. Загреб хот, 2020.10.15.

Элчин сайд Г.Баттунгалаг, Словени Улсын ГХЯ-ны
Төрийн нарийн бичгийн дарга Гашпер Довжан нар.
Любляна хот, 2020.10.16.

Монгол Улс Словени Улсад 6 мянган
ам.долларын бараа экспортолж, 14.7
сая ам.долларын бараа импортлов.
Өмнөх онтой харьцуулахад импорт 2.3
сая ам.доллараар буурсан байна.

Энэхүү баримт бичиг нь хоёр улс аялал
жуулчлалын салбарт урт хугацааны
тогтвортой
хамтын
ажиллагааг
хөгжүүлэх, энэ чиглэлээр хамтарсан
ажлын хэсэг байгуулж туршлага
солилцох суурь болох юм.
Монгол Улс Хорват Улсаас 461 мянган
ам.долларын бараа импортолсон нь
өмнөх оноос 14 хувиар буурсан байна.
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МОНГОЛ УЛС – СКАНДИНАВЫН ОРНУУД
МОНГОЛ УЛС – НОРВЕГИЙН ХААНТ УЛС
Монгол Улсад ажиллуулах, Монголын
залуу боловсон хүчнийг Норвегт
сургах ажлыг зохион байгуулах,
Монгол орны газар зүйн байрлалын
онцлог, нөөц бололцоог ашиглан Зүүн
болон Төв Азийн орнуудын зах зээлд
хүнс, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн
нийлүүлэх, норвегийн сайн үүлдрийн
мал, ноу-хау, дэвшилтэт технологийг
Монголд нутагшуулж манай улсын
мах, сүү боловсруулах үйлдвэрлэлийг
эрчимжүүлэх, Монгол Улсад өвлийн
спортыг хөгжүүлэх чиглэлээр тус тус
хамтран ажиллахаар тохиров.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга, Норвегийн
Хаант Улсын Угсаа залгамжлах Хунтайж Хаакон нар.
Осло хот, 2020.01.27.

Айлчлалын үеэр Ерөнхийлөгч Х.Баттулга
Норвегийн Угсаа залгамжлах Хунтайж
Хааконтой уулзаж, хоёр улсын харилцаа,
хамтын ажиллагааны асуудлаар санал
солилцов. Ерөнхийлөгч Х.Баттулгад
Норвегийн Стортингийн (парламент)
дарга Т.У.Троэн, Ерөнхий сайд Э.Солберг,
Худалдаа, аж үйлдвэрийн сайд И.Нибо,
Хүнс, хөдөө аж ахуйн сайд О.В.Боллеста,
Гадаад хэргийн яамны Төрийн нарийн
бичгийн
дарга
М.Хагэн,
Сангийн
яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга
С.Ватнар, “Олборлох үйлдвэрүүдийн ил
тод байдлын санаачилга” байгууллагын
тэргүүн Х.Кларк нар тус тус бараалхав.

Норвегийн баялгийн сангийн (Засгийн
газрын Тэтгэврийн сан) үндэс суурийг
тавьсан хууль, эрх зүй, татвар, эдийн
засаг, санхүү, хөрөнгө оруулалтаар
мэргэшсэн ахмад мэргэжилтнүүдийг

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга, Норвегийн
Хаант Улсын Ерөнхий сайд Эрна Солберг нар
хэвлэлийн бага хурлын үеэр. Осло хот, 2020.01.27.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Эдийн
засаг, аж үйлдвэрийн бодлогын зөвлөх
Ц.Эрдэнэбат 10 дугаар сарын 12-нд
Норвегийн Сангийн яамны Төрийн
нарийн бичгийн дарга асан Торе
Эриксен тэргүүтэй төлөөлөгчидтэй
цахим уулзалт хийж,
Монгол Улсад
баялгийн сан байгуулах хууль, эрх зүйн
орчин, тогтолцоог бүрдүүлэх талаар
санал солилцов.

БҮЛЭГ-2

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга
1 дүгээр сарын 26-29-нд Норвегийн
Хаант Улсад ажлын айлчлал хийв.
Энэхүү айлчлал нь манай талаас тус
улсад төрийн тэргүүний түвшинд
хэрэгжүүлсэн хоёр дахь айлчлал
байлаа.
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Монгол Улс Норвег Улсад 222 мянган
ам.долларын бараа экспортолж, 2.6 сая
ам.долларын бараа импортолсон нь

өмнөх онтой харьцуулахад экспорт 290
мянган ам.доллараар буурч, импорт 3
дахин нэмэгдэв.

МОНГОЛ УЛС – ШВЕДИЙН ХААНТ УЛС
Монгол Улсаас Шведийн Хаант
Улсад суух Элчин сайд Т.Жанабазар
Шведийн Хаант Улсын Цог Жавхлант
Хаан Карл XVI Густафт Итгэмжлэх жуух
бичгээ 2 дугаар сарын 20-нд өргөн
барьж, Монгол, Шведийн харилцаа,
хамтын ажиллагааг худалдаа, хөрөнгө
оруулалт, байгаль орчин, сэргээгдэх
эрчим хүч, соёл урлаг, аялал
жуулчлалын чиглэлээр өргөжүүлэн
хөгжүүлэх талаар ярилцав.
Элчин
сайд Т.Жанабазар Шведийн Риксдаг
(парламент)-ийн дарга А.Норлентай
6 дугаар сарын 9-нд танилцах цахим
уулзалт хийж, Риксдагийн Тэргүүн
дэд даргыг Монголд айлчлуулахаар
тохирч, Риксдагт Монгол Улстай
харилцах парламентын бүлэг байгуулах
асуудлаар санал солилцсон.

Элчин сайд Т.Жанабазар Шведийн Хаант Улсын Цог
Жавхлант Хаан Карл XVI Густафт ИЖБ-ээ барих үеэр.
Стокхолм хот, 2020.02.20

Монгол Улсаас Швед Улсад 1.35 сая
ам.долларын бараа экспортолж, 39.3
сая ам.долларын бараа импортолсон
нь өмнөх оны үзүүлэлттэй харьцуулахад
экспорт 64 хувиар өсөж, импорт 6.4
хувиар буурав.

МОНГОЛ УЛС –БҮГД НАЙРАМДАХ ЭСТОНИ УЛС
Элчин
сайд
Т.Жанабазар
Бүгд
Найрамдах Эстони Улсын Ерөнхийлөгч
Керсти Кальюлайдад Итгэмжлэх жуух
бичгээ 10 дугаар сарын 28-нд өргөн
барив. Тэрбээр Эстонийн холбогдох
албан тушаалтнуудтай уулзаж, хоёр
улсын харилцааг өргөжүүлэх, 2021 онд
тохиох дипломат харилцаа тогтоосны
30 жилийн ойг тэмдэглэх талаар
ярилцав. Мөн “Эстони Энтерпрайз”
байгууллагын удирдлагатай уулзаж,
цахим засаглалын чиглэлээр хамтарсан
сургалт зохион байгуулах, оюутан
сургах, 2021 онд Таллин хотноо болох
Эстони-Азийн бизнесийн олон улсын

бага хуралд монголын төлөөлөгчдийг
оролцуулах,
худалдаа,
хөрөнгө
оруулалтын харилцааг хөхиүлэн дэмжих
талаар санал солилцов.

Элчин сайд Т.Жанабазар Бүгд Найрамдах Эстони
Улсын Ерөнхийлөгч Кершти Кальюлайдад ИЖБ-ээ
барих үеэр. Таллин хот, 2020.10.29
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Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар, Грек Улсын
Гадаад харилцааны сайд Никос Дендиас нар. Мюнхен
хот, 2020.02.17.

Монгол, Нидерландын ГХЯ-дын улс
төрийн зөвлөлдөх уулзалтыг яамны
газрын захирлуудын түвшинд 12 дугаар
сарын 11-нд цахим хэлбэрээр зохион
байгуулав. Зөвлөлдөх уулзалтын үеэр
талууд харилцаа, хамтын ажиллагаагаа

идэвхжүүлэх, хөдөө аж ахуй, хүлэмжийн
аж ахуй, тогтвортой хөгжил, сэргээгдэх
эрчим хүчний чиглэлээр хамтран
ажиллах боломжийн талаар санал
солилцов.
Монгол, Румыны хооронд дипломат
харилцаа тогтоосны 70 жилийн ой
тохиов. Монгол, Румыны ГХЯ-дын улс
төрийн зөвлөлдөх уулзалтыг яамны
газрын захирлуудын түвшинд 12 дугаар
сарын 10-нд цахим хэлбэрээр зохион
байгуулав.
Зөвлөлдөх
уулзалтаар
Монгол, Румыны харилцаа, хамтын
ажиллагааны
өнөөгийн
байдал,
цаашдын төлөвийн талаар санал
солилцов.
ГХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга
Н.Анхбаяр Бүгд Найрамдах Словак
Улсаас Монгол Улсад суух Өргөмжит
консул Т.Мөнхзулд экзекватурыг нь
гардуулан өгөв.
Монгол Улсад байнгын ажиллагаатай
Парламент,
Парламентын
Тамгын
газар байгуулагдсаны 30 жилийн ойг
тохиолдуулан Болгар, Унгар, Польш,
Чех, Итали, Франц, Испани, Турк,
Британи, Герман, Швед, Финланд,
Эстони улсын Парламентын тэргүүн
нараас баяр хүргэсэн захидал ирүүлэв.

БҮЛЭГ-2

Грек Улстай Дипломат болон албан
паспорт
эзэмшигчдийг
визийн
шаардлагаас чөлөөлөх тухай Монгол
Улсын Засгийн газар, Бүгд Найрамдах
Грек Улсын Засгийн газар хоорондын
хэлэлцээр, Аялал жуулчлалын салбарт
хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын
БОАЖЯ, Грек Улсын АЖЯ хоорондын
харилцан ойлголцлын санамж бичигт
хоёр улсын Гадаад харилцааны сайд
нар 2 дугаар сард Мюнхен хотноо гарын
үсэг зурав.
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МОНГОЛ УЛС – БҮГД НАЙРАМДАХ АЗЕРБАЙЖАН УЛС
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга
1 дүгээр сарын 21-24-нд Давос
хотноо Дэлхийн эдийн засгийн чуулга
уулзалтад оролцох үеэр Бүгд Найрамдах
Азербайжан
Улсын
Ерөнхийлөгч
И.Алиевтэй уулзаж, худалдаа, эдийн
засгийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх,
Монгол
Улсад
ноосны
үйлдвэр,
уул уурхайн боловсруулах үйлдвэр
байгуулах чиглэлээр хамтран ажиллах
талаар санал солилцов.
Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах
Азербайжан Улсад хавсран суугаа Элчин
сайд Р.Болд 12 дугаар сард Азербайжан
Улсад ажиллаж, Азербайжаны Хөдөө аж
ахуйн сайд И.Каримов, Эрчим хүчний
сайд П.Шахбазов, Гадаад харилцааны
дэд сайд Р.Хасанов, Тээвэр, харилцаа
холбоо, өндөр технологийн дэд сайд
Э.Велизаде, Хүнсний аюулгүй байдлын
газрын дэд дарга Б.Гулиев нартай
тус тус уулзаж, хоёр талын худалдаа,
эдийн засгийн харилцааг идэвхжүүлэх,
Агаарын харилцааны тухай хэлэлцээр,
Худалдаа, эдийн засгийн хэлэлцээр,
Эрчим хүчний салбарт хамтран
ажиллах яам хоорондын санамж
бичгийг байгуулах ажлыг түргэтгэхээр
тохиролцов. Гадаад харилцааны сайд
Н.Энхтайванаас Азербайжаны Гадаад
хэргийн сайд Ж.Байрамовт илгээсэн
захидлыг гардуулав.

Элчин сайд Р.Болд, Бүгд Найрамдах Азербайжан
Улсын Хөдөө аж ахуйн сайд И.Каримов нар. Баку хот,
2020.12.15.

Монгол Улсын Гадаад харилцааны яам
Азербайжан, Армени Улсын хооронд
үргэлжилсэн
“Уулын
Карабах”-ын
мөргөлдөөний асуудлаар 10 дугаар
сарын 6-нд байр сууриа илэрхийлж,
“Уулын Карабахт зэвсэгт мөргөлдөөн
хурцдаж, олон хүний амь нас эрсдэж,
улмаар мөргөлдөөний хамрах хүрээ
тэлэх хандлагатай болж, олон улсын
хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн улс
орнуудын газар нутгийн бүрэн бүтэн
байдал, хил хязгаарын халдашгүй
зарчимд ноцтой нөлөөлж байгаад
Монгол Улсын Гадаад харилцааны
яам санаа зовниж байна. Асуудлыг
яриа хэлэлцээний замаар шийдвэрлэх
үүднээс галаа харилцан зогсоож,
олон улсын нийтлэг хэм хэмжээ,
зарчмыг үндэслэн энхийн замаар
шийдвэрлэхийг
талуудад
уриалж
байна” хэмээн мэдэгдэл гаргав.
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МОНГОЛ УЛС – УКРАИН УЛС

БҮЛЭГ-2

Монгол Улсаас Украин Улсад хавсран
суух Элчин сайд Б.Дорж 12 дугаар сарын
11-нд
Украин Улсын Ерөнхийлөгч
Володимир Зеленьскийд Итгэмжлэх
жуух бичгээ өргөн барив.

Элчин сайд Б.Дорж, Өргөмжит консул Э.Рубан нар.
Варшав хот, 2020.03.02.

Украин Улсын Ерөнхийлөгч В.Зеленський, Элчин
сайд Б.Дорж нар. Киев хот, 2020.12.11.

Монгол Улсаас Украин Улсад суух
Өргөмжит консулаар томилогдсон
Э.Рубаныг Элчин сайд Б.Дорж хүлээн
авч уулзаж, консулын патент, тамгыг нь
гардуулан өгөв.

Монгол Улс Украин Улсад 54.4 мянган
ам.долларын бараа экспортолж, 28.9
сая ам.долларын бараа импортолсон
нь өмнөх оноос экспорт 70 хувиар,
импорт 3 хувиар тус тус буурчээ.
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МОНГОЛ УЛС БА АМЕРИК ТИВ,
ОЙРХ ДОРНОД, АФРИКИЙН ОРНУУД
МОНГОЛ УЛС - КАНАД УЛС
Канадтай
хоёр
талын
хамтын
ажиллагааны
“Замын
зураглал”ыг тохиролцох, худалдаа, хөрөнгө
оруулалтыг нэмэгдүүлэх, хүнс, хөдөө аж
ахуйн салбарын хамтын ажиллагаагаа
эрчимжүүлэхэд
анхаарч
ажиллав.
Улмаар Засгийн газрын 2020-2024
оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд Канадтай
явуулж буй хамтын ажиллагааг Иж
бүрэн түншлэлийн түвшинд хүргэх
зорилтыг тусгав.
Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар
2020 оны 2 дугаар сард Мюнхены
Аюулгүй байдлын бага хуралд оролцох
үеэрээ Канад Улсын Гадаад хэргийн
сайд Франсуа Шампаньтай уулзаж,
Монгол, Канадын харилцаа, хамтын
ажиллагаа, НҮБ-ын АЗ-ийн сонгууль,
“Ковид-19” цар тахлын тархалттай
тэмцэж буй хоёр орны хүч чармайлтын
талаар санал, мэдээлэл солилцсон.
Түүнчлэн сайд Д.Цогтбаатар Канадын
Гадаад хэргийн сайд Ф.Шампань нар
2020 оны 6 дугаар сарын 12-нд утсаар
ярьж, сайд Д.Цогтбаатар цар тахлын
эсрэг Монгол Улсын Засгийн газрын
авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний
талаар мэдээлж, цаашид ийм өргөн
цар хүрээтэй аюултай тулгарахад улс
орнууд хамтран ажиллахад бэлэн байх
ёстойг үйл явдал харуулж байна гээд
энэ тухайд Монгол Улс санаачилга
гарган ажиллаж байгааг дурдсан.

Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар, Канад Улсын
Гадаад хэргийн сайд Франсуа Шампань нар Мюнхен
хотноо уулзав. 2020.02.15.

Гадаад харилцааны сайд Н.Энхтайван
2020 оны 12 дугаар сарын 4-нд Канад
Улсын Гадаад хэргийн сайд Франсуа
Шампань нар утсаар ярьж, хоёр улсын
харилцаа, хамтын ажиллагаа өргөн
хүрээнд хөгжиж ирснийг тэмдэглэж,
цаашид ололт амжилтаа бататган
бэхжүүлж, хамтын ажиллагааг шинэ
шатанд гаргахын төлөө байгаагаа
нотлов.

Гадаад харилцааны сайд Н.Энхтайван Канад Улсын
Гадаад хэргийн сайд Франсуа Шампань нар утсаар
ярив. 2020.12.04.
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Батлан хамгаалахын сайд Н.Энхболд
Канадын Үндэсний батлан хамгаалахын
сайд Харжит Сингх Сажжантай 2020
оны 6 дугаар сарын 16-нд утсаар ярьж,
хоёр орны батлан хамгаалах салбарын
харилцаа, хамтын ажиллагааны талаар
санал солилцов. Канадын
Зэвсэгт
хүчний Гадаад хэлний сургалтын
төвийн англи, франц хэлний дамжаанд
манай 4 цэргийн алба хаагч суралцав.
ХЗДХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн
дарга Г.Билгүүн тэргүүтэй Бүх нийтийн
эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх
үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх
Үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны
гишүүд Канадад 2020 оны 1 дүгээр сарын
19-29-нд ажиллаж, Канадын Хууль зүйн
яам, Бритиш Колумби мужийн Хууль
зүйн яам болон бусад байгууллагын
төлөөлөлтэй уулзаж, бүх нийтийн эрх
зүйн боловсролын чиглэлээр хамтран

ажиллах боломжийн
солилцов.

талаар

санал

БҮЛЭГ-2

УИХ-ын даргаар улиран сонгогдсонтой
нь холбогдуулан Канадын Парламентын
Сенатын танхимын дарга Ж.Фюри,
Нийтийн танхимын дарга А.Рота нар
УИХ-ын дарга Г.Занданшатарт баяр
хүргэж, захидал ирүүлэв. УИХ-ын ээлжит
сонгуулийн дараа УИХ дахь Монгол,
Канадын парламентын бүлгийн даргаар
УИХ-ын гишүүн Г.Дамдинням, Канадын
Парламентын
Нийтийн
танхимд
Канад-Монголын найрамдлын бүлэг
дахин эмхлэн байгуулагдаж, бүлгийн
даргаар хатагтай Ясмин Ратанзи нар
тус тус томилогдов. Мөн Монгол Улсад
байнгын үйл ажиллагаатай парламент
байгуулагдсаны
30
жилийн
ойг
тохиолдуулан Канадын Парламентын
Тамгын газрын дарга Ч.Роберт УИХын Тамгын газрын Ерөнхий нарийн
бичгийн дарга Л.Өлзийсайханд баяр
хүргэж захидал ирүүлэв.
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ХЗДХЯ-ны ТНБД Г.Билгүүн тэргүүтэй Бүх нийтийн эрх
зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх Үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны
гишүүд Канад Улсад ажиллав. 2020.01.19-29

Монгол, Канадын Хөдөө аж ахуйн
хамтарсан хорооны II хуралдаанаар
тохиролцсоны дагуу манай талаас
“Монгол орны цаг уурын нөхцөлд
тохирсон үр тарианы сорт гаргах,
нутагшуулсан сортын үр үйлдвэрлэх”,
мөн “Газар тариалангийн дэвшилтэт
техник, технологийн сургалт” хэмээх
хоёр төслийг хэрэгжүүлэх асуудлаар
хоёр улсын Хөдөө аж ахуйн яамны
албан тушаалтнууд 10 дугаар сарын
2-ны өдөр цахим уулзалт хийв.
Канадын
Хөгжлийн
тусламжийн
хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол Улсын
олборлох салбарын менежментийг
бэхжүүлэх SESMIM төсөл, Сарлагийн
ноос болон ноолууран бүтээгдэхүүний
зах
зээлд
өрсөлдөх
чадварыг
нэмэгдүүлэх
UNITERRA
төсөл,
Баялгийн болон хүнсний аюулгүй
байдлыг сайжруулах INVEST төсөл 2020
онд хэрэгжиж дууссан бол манай улсын
эдийн засаг дахь эмэгтэйчүүдийн
оролцоо,
манлайллыг
дээшлүүлэх
3.2 сая канад долларын Монголын
эмэгтэйчүүдийн
эдийн
засгийн
чадавхыг бэхжүүлэх WEE төсөл 2020
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оны 9 дүгээр сараас хэрэгжиж эхлэв.
Мөн ХЗДХЯ-тай хамтран хэрэгжүүлж
буй 2.9 сая канад долларын Жендэрт
суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх үйл
ажиллагааг бэхжүүлэх PCCSM төсөл
(2022 он хүртэл), Ашигт малтмал, газрын
тосны газартай хамтран хэрэгжүүлж буй
16.9 сая канад долларын Институцийн

өөрчлөлтөөр
дамжуулан
нөөцийн
менежментийг сайжруулах MERIT төсөл
(2022 он хүртэл), НҮБ-ын хөгжлийн
хөтөлбөртэй хамтран хэрэгжүүлж буй
7.5 сая канад долларын Мэргэжлийн,
иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх
PCCSM (2023 он хүртэл) зэрэг төсөл
амжилттай хэрэгжиж байна.

МОНГОЛ УЛС - ЛАТИН АМЕРИКИЙН ОРНУУД
Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Куба
Улсын хооронд дипломат харилцаа
тогтоосны 60 жилийн ойг тэмдэглэн
өнгөрүүлэв. Ойн хүрээнд хоёр улсын
төрийн тэргүүн, Гадаад харилцааны
сайд
нарын
түвшинд
баярын
цахилгаан утас солилцсон. Олон
нийтэд хоёр орны нэгэн жарны түүх
бүхий харилцаа, хамтын ажиллагааны
талаар сурталчлан таниулах зорилгоор
Монголын үндэсний олон нийтийн
радио телевизийн “Алтан аргамж”,
Ийгл телевизийн “Эх сурвалж”, “De
Facto” зэрэг нэвтрүүлгийг хамтран
бэлтгэн
гаргасан.
МОНЦАМЭ
агентлагтай хамтран “Mongolia Тoday”
сэтгүүлийн тусгай дугаарыг 60 жилийн
ойд зориулан гаргав. 5 дугаар сарын
21-ний өдөр Гадаад харилцааны яам,
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын
газар болон Кубад төгсөгчдийн холбоо
хамтран Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд
ойн нэрэмжит “Найрамдлын төгөл”
байгуулж, билэгдлийн 60 мод тарив.
Арга хэмжээнд Гадаад харилцааны
сайд Д.Цогтбаатар, Бүгд Найрамдах
Куба Улсаас Монгол Улсад суугаа Элчин
сайд Раул Делгадо, Нийслэлийн Засаг
даргын орлогч Д.Мөнхжаргал нар
оролцов.

Гадаад харилцааны яам, Нийслэлийн Засаг
даргын Тамгын газар болон Кубад төгсөгчдийн
холбоо хамтран ойн нэрэмжит “Найрамдлын төгөл”
байгуулав. Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн.2020.05.21

Мөн “Монголын нууц товчоо” номыг
ахмад
дипломатч
Г.Төмөрчулууны
орчуулснаар испани хэлээр дахин
хэвлүүлэв. Хавана дахь ЭСЯ “Descubre
Mongolia” өдөрлөгийг зохион байгуулж,
кубын тал шуудангийн марк гаргав.
Монгол Улсаас Бүгд Найрамдах Куба
Улсад суугаа Элчин сайд Ш.Батцэцэг 3
дугаар сарын 13-нд Кубын Ерөнхийлөгч
М.Диаз-Канелд Итгэмжлэх жуух бичгээ
өргөн барьж, үүрэгт ажилдаа оров.
Аргентин, Бразил, Колумби, Перу,
Уругвай, Чили улсын Засгийн газраас
Элчин сайд Ш.Батцэцэгт хавсран суух
Элчин сайдаар томилохыг зөвшөөрч
агреман олгов.
Эрүүл мэнд, биотехнологийн салбарт
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“Техникийн хамтын ажиллагааны тухай
Монгол Улсын Засгийн газар, Бүгд
Найрамдах Аргентин Улсын Засгийн
газар хоорондын хэлэлцээр” 10
дугаар сарын 26-наас хүчин төгөлдөр
хэрэгжиж эхлэв.
ХХААХҮ-ийн сайд Ч.Улаан 1 дүгээр
сард Берлин хотноо зохион байгуулсан
“Хөдөө аж ахуйн сайд нарын дээд
хэмжээний XII чуулга уулзалт”-д
оролцох үеэрээ Бүгд Найрамдах
Аргентин Улсын Хөдөө аж ахуй, мал
аж ахуй, загасны аж ахуйн сайд Луис
Бастерратай уулзаж, “Хамтран ажиллах
тухай Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж
ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам болон
Бүгд Найрамдах Аргентин Улсын Хөдөө
аж ахуй, мал аж ахуй, загасны аж ахуйн
яам хоорондын харилцан ойлголцлын
санамж бичиг”-т гарын үсэг зурав.
2020 онд Монгол Улс, Боливарын Бүгд
Найрамдах Венесуэл Улсын хооронд
дипломат харилцаа тогтоосны 30
жилийн ой тохиосонтой холбогдуулан
Гадаад харилцааны сайд Н.Энхтайван,

Венесуэлийн Гадаад хэргийн сайд
Хорхе Арреаза нар харилцан захидал
солилцов. Мөн дипломат харилцаа
тогтоосон ойн өдөр болох 12 дугаар
сарын 14-нд ГХЯ-ны Америк, Ойрх
Дорнод, Африкийн газрын дэд захирал
Д.Ганболд ББНВУ-ын Элчин сайд
Феликс Пласенсиатай цахим уулзалт
хийв.
Монгол Улсын иргэдийн гадаад улс
орнуудад зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх
зорилгоор
Латин
Америкийн
орнуудтай
визийн
шаардлагаас
чөлөөлөх хэлэлцээрийг байгуулахаар
зорьж ажиллав. Эквадортой бүх
төрлийн
паспорт
эзэмшигчдийг
харилцан
визийн
шаардлагаас
чөлөөлөх тухай хэлэлцээр 10 дугаар
сарын 23-ны өдрөөс хүчин төгөлдөр
болов. Перутай энгийн паспорт
эзэмшигчдийг визийн шаардлагаас
чөлөөлөх тухай хэлэлцээрийн төслийг
харилцан тохиролцож, гарын үсэг
зурахад бэлэн болов. Парагвайтай
бүх төрлийн паспорт эзэмшигчдийг
визийн шаардлагаас чөлөөлөх тухай
хэлэлцээрийг Парагвайн Засгийн газар
баталж, Үндэсний Конгресстоо өргөн
барив. Колумбитай энгийн паспорт,
Коста-Рикатай бүх төрлийн паспорт
эзэмшигчдийг визийн шаардлагаас
чөлөөлөх
тухай
хэлэлцээрүүдийг
байгуулахаар холбогдох талуудтай
төслөө солилцож, яриа
хэлэлцээ
явуулж байна.
2020 оны 8 дугаар сарын 13-ны өдөр
зохион байгуулсан Зүүн Ази, Латин
Америкийн
хамтын
ажиллагааны
чуулга уулзалт (ФЕАЛАК)-ын Нарийн
бичгийн дарга нарын газраас зохион
байгуулсан цахим хуралд манай
төлөөлөл оролцов.

БҮЛЭГ-2

Кубатай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх
хүрээнд төр, хувийн хэвшлийн оролцоог
нэмэгдүүлэх, холбогдох байгууллагууд
хооронд
шууд
харилцаа
холбоо
тогтооход дэмжлэг үзүүлж ажилласан.
Бэлчээрийн хортон, мэрэгч амьтдыг
устгах
“Биорат”
бүтээгдэхүүнийг
Монголд
нэвтрүүлэх
зорилгоор
Кубын “Лабиофам Азиа” компанийн
захирал Мадюурус Теллес тэргүүтэй
төлөөлөгчид 1 дүгээр сард Монголд
ажиллаж, ХХААХҮЯ, Мал эмнэлгийн
ерөнхий газар болон бусад холбогдох
байгууллагын
удирдлагатай
ажил
хэргийн уулзалт хийж, Мал эмнэлгийн
ерөнхий газартай хамтын ажиллагааны
протокол байгуулав.
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МОНГОЛ УЛС - ОЙРХ ДОРНОД, БУЛАНГИЙН ОРНУУД
Монгол, Кувейтийн Гадаад хэргийн
яамд хоорондын улс төрийн II Зөвлөлдөх
уулзалтыг 2 дугаар сарын 4-нд ЭльКувейт хотноо зохион байгуулав.
Зөвлөлдөх уулзалтад оролцсон манай
талын төлөөлөгчдийг ГХЯ-ны Төрийн
нарийн бичгийн дарга Д.Даваасүрэн,
кувейтийн
талын
төлөөлөгчдийг
Кувейтийн ГХЯ-ны Азийн асуудал
хариуцсан Туслах сайд Али Сулейман
Аль-Саид нар тус тус тэргүүлж оролцов.
Зөвлөлдөх уулзалтаар хоёр улсын
худалдаа, эдийн засгийн хамтын
ажиллагааг хөгжүүлэх, Худалдаа, аж
үйлдвэрийн танхимууд хооронд шууд
хамтын ажиллагаа тогтоох, хувийн
хэвшил, аж ахуйн нэгжүүдийн хэлхээ
холбоог бэхжүүлэх зэрэг асуудлаар
санал солилцов. Түүнчлэн аялал

жуулчлал, соёл, боловсролын салбар
дахь хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэхэд
аль аль талаасаа анхаарч ажиллах
шаардлагатайг онцолж, соёлын салбарт
хамтран ажиллах тухай хөтөлбөр, аялал
жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах
тухай хэлэлцээр зэрэг баримт бичгийг
байгуулахаар тохиролцов. Мөн талууд
МУИС, Кувейтийн Их сургуулийн
хооронд хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх,
хамтарсан судалгаа хийх, Кувейтийн
их,
дээд
сургуулиудад
монгол
оюутнуудыг тэтгэлгээр суралцуулах
боломжийн талаар санал солилцож,
НҮБ болон бүс нутаг, олон улсын
байгууллагууд, тэр дундаа Булангийн
хамтын
ажиллагааны
зөвлөлтэй
хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх талаар
дэлгэрэнгүй ярилцав.

Монгол-Кувейтийн ГХЯ-д хоорондын II Зөвлөлдөх уулзалт. Эль-Кувейт хот, 2020.02.04

Төрийн
нарийн
бичгийн
дарга
Д.Даваасүрэн Кувейтэд ажиллах үеэрээ
Кувейтийн Ерөнхий сайд асан Шейх
Нассер Аль-Мухаммад Аль-Сабахт
бараалхаж, Мэдээллийн сайд бөгөөд

Залуучуудын асуудал хариуцсан Төрийн
сайд Мухаммад Аль-Жабри, Арабын
эдийн засгийн хөгжлийн Кувейтийн
сангийн Ерөнхий захирал Абдулвахаб
Аль-Бадер нартай тус тус уулзаж,
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бэлтгэн, монгол, англи хэлээр Монголын
мэдээ, MNB World сувгаар гаргав. Мөн
МОНЦАМЭ агентлаг “Газрын тосны
өлгий – Кувейт” нийтлэлийг монгол,
англи хэлээр гаргав.
Гадаад
харилцааны
дэд
сайд
Б.Мөнхжин Кувейт Улсын Эрхэм дээд
Эмир Шейх Сабах Аль-Ахмад АльЖабер Аль-Сабах таалал төгссөнтэй
холбогдуулан Кувейт Улсаас Монгол
Улсад суугаа Элчин сайдын яаманд
нээсэн эмгэнэлийн дэвтэрт 2020 оны 10
дугаар сарын 2-ны өдөр Монгол Улсын
Засгийн газрын нэрийн өмнөөс гарын
үсэг зурав.

ТНБД Д.Даваасүрэн Арабын эдийн засгийн хөгжлийн
Кувейтийн сангийн Ерөнхий захирал Абдулвахаб АльБадертай уулзав. Эль-Кувейт хот, 2020.02.03

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга
Монгол Улс, Кувейт Улсын хооронд
дипломат харилцаа тогтоосны 45
жилийн ойг тохиолдуулан Кувейт Улсын
Эмир Шейх Сабах Аль-Ахмад АльЖабер Аль-Сабахт баярын мэндчилгээ
илгээв. Мөн Гадаад харилцааны сайд
Д.Цогтбаатар, Кувейт Улсын Гадаад
хэргийн сайд Шейх Ахмед Нассер АльМухаммед Аль-Ахмед Аль-Сабах нар
баярын захидал солилцов. Харилцааны
ойг тохиолдуулан Монголын үндэсний
олон нийтийн радио телевизээр
“Монгол-Кувейт: 45 жил” нэвтрүүлгийг
олон нийтэд хүргэж, МОНЦАМЭ
агентлагтай хамтран “Mongolia Тoday”
сэтгүүлийн тусгай дугаар гаргав. Мөн
ойн хүрээнд Кувейтийн Мэдээллийн
яамны урилгаар 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй
Монголын сэтгүүлчдийн баг 2020 оны
2 дугаар сарын 15-24-ний өдрүүдэд
Эль-Кувейт хотноо ажиллаж, “Цөлийн
Сувд: Кувейт”, Монгол, Кувейтийн
харилцааны тухай “Онцлох зочин”,
“Явлаа, ирлээ” зэрэг нэвтрүүлгийг

Кувейт Улсын Эрхэм дээд Эмир Шейх Сабах АльАхмад Аль-Жабер Аль-Сабах таалал төгссөнтэй
холбогдуулан эмгэнэлийн дэвтэрт Гадаад харилцааны
дэд сайд Б.Мөнхжин гарын үсэг зурав. Улаанбаатар
хот, Кувейтийн ЭСЯ. 2020.10.02

Арабын эдийн засгийн хөгжлийн
Кувейтийн сан Хэнтий аймгийн
Өндөрхаан-Норовлин-Дадал чиглэлд
барих автозамын төслийн ТЭЗҮ-ийг
боловсруулахад зориулж 500 мянган
ам.долларын
буцалтгүй
тусламж
үзүүлэхээр шийдвэрлэв.
Барилга, хот байгуулалтын сайд
Х.Баделхан 2 дугаар сарын 9-13-ны
өдрүүдэд Арабын Нэгдсэн Эмират
Улсад ажлын айлчлал хийж, Абу-Даби
хотноо зохион байгуулсан Дэлхийн

БҮЛЭГ-2

Монгол, Кувейтийн хооронд дипломат
харилцаа тогтоосны 45 жилийн ойн
хүрээнд соёлын өдрүүдийг хамтран
зохион байгуулах болон Кувейтийн
сангийн
санхүүжилтээр
хэрэгжиж
буй төслүүдийн явцын талаар санал
солилцов.
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хотуудын Х форумд оролцов. Тэрбээр
АНЭУ-ын Дэд бүтцийн хөгжлийн сайд
Др.Абдулла бин Мухаммад, Эдийн
засгийн асуудал хариуцсан сайд Султан
бин Саид Аль-Мансури нартай уулзаж,
барилга, хот байгуулалтын салбар
дахь хоёр орны хамтын ажиллагааны

асуудлаар санал солилцов. Манай
тал аймгуудын барилгын материалын
сорилт, шинжилгээний лабораторийн
тоног төхөөрөмжийн төслийн талаар
танилцуулж,
төслийг хэрэгжүүлэхэд
дэмжлэг үзүүлэхийг хүсэв.

Барилга, хот байгуулалтын сайд Х.Баделхан АНЭУ-ын Дэд бүтцийн хөгжлийн сайд Др. Абдулла бин Мухаммад,
Эдийн засгийн асуудал хариуцсан сайд Султан бин Саид Аль-Мансури нар. Абу-Даби хот, 2020.02.13

АНЭУ-ын Засгийн газрын 2 сая
ам.долларын буцалтгүй тусламжийн
санхүүжилтээр Монголд 3 цэцэрлэгийн
барилгын ажлыг эхлүүлсэн. Хэнтий
аймгийн Хэрлэн сум, Дорноговь
аймгийн Сайншанд суманд баригдсан
цэцэрлэгүүдийн барилгын ажил бүрэн
дуусч, цэцэрлэгүүд 9 дүгээр сард үйл
ажиллагаагаа эхлэв.
Нийслэлийн
Сүхбаатар
дүүргийн
25
дугаар
цэцэрлэгийн барилгын шавыг 4 дүгээр
сарын 15-ны тавьсан бөгөөд шав тавих
ёслолд ГХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн
дарга, АНЭУ-ын Элчин сайд тэргүүтэй
хүмүүс оролцов. Уг цэцэрлэгийн
барилгын ажлын гүйцэтгэл 95 гаруй
хувьтай байгаа бөгөөд “Ковид-19” цар
тахлын улмаас барилгын ажил түр
саатаад байна.

Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх, ЗГХЭГ-ын дарга Л.ОюунЭрдэнэ нар Хэнтий аймаг, Хэрлэн сум. 2020.10.10

АНЭУ-ын Засгийн газар Монгол Улсын
Засгийн газрын “Ковид-19” цар тахлын
эсрэг авч буй арга хэмжээнд зориулж
48 тонн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, амны
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хаалт, хамгаалалтын хувцас хандивлаж,
Улаанбаатар хотод хүргэж ирэв.

Монгол Улс, Катар Улсын ГХЯ-д
хоорондын
анхдугаар
Зөвлөлдөх
уулзалтыг 2 дугаар сарын 2-ны
өдөр Доха хотноо зохион байгуулав.
Зөвлөлдөх уулзалтын өмнө Монгол
Улсын Гадаад харилцааны яам, Катар
Улсын Гадаад хэргийн яам хооронд
хамтран ажиллах тухай Санамж
бичигт гарын үсэг зурсан. Анхдугаар
Зөвлөлдөх уулзалтыг монголын талаас

ГХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга
Д.Даваасүрэн, катарын талаас Катарын
Гадаад хэргийн яамны Ерөнхий нарийн
бичгийн дарга Др. Ахмад Хассан АльХамади нар тус тус тэргүүлж, харилцаа,
хамтын
ажиллагааны
өнөөгийн
байдал, худалдаа, эдийн засаг, аялал
жуулчлал, соёл, боловсрол, батлан
хамгаалах салбарт хамтран ажиллах
зэрэг асуудлаар санал солилцож, спорт,
соёлын салбарт хамтран ажиллах тухай,
дипломат, албан паспорт эзэмшигчдийг
харилцан
визийн
шаардлагаас
чөлөөлөх тухай, аялал жуулчлал,
боловсролын салбарт хамтран ажиллах
тухай, зэрлэг амьтан, ургамал хамгаалах
тухай зэрэг хэлэлцээр байгуулах
чиглэлээр ажиллахаар тохиролцов.
Мөн үеэр Төрийн нарийн бичгийн
дарга Д.Даваасүрэн Катарын Хөгжлийн
сангийн Ерөнхий захирлын орлогч
Мисфер
Хамад
Аль-Шахваанитай
уулзаж, катарын талын тусламжаар
баригдах
хүүхдийн
цэцэрлэгийн
санхүүжилтийн нөхцөлийн талаар
ярилцаж, айлын талд холбогдох
судалгааг гардуулан өгч, дэмжлэг хүсэв.

Монгол-Катарын ГХЯ-д хоорондын анхдугаар Зөвлөлдөх уулзалт. Доха хот, 2020.02.02

БҮЛЭГ-2

АНЭУ-аас 48 тонн эм, эмнэлгийн хэрэгсэл
хандивласантай холбогдуулан Ерөнхийлөгч
Х.Баттулга АНЭУ-аас Монгол Улсад суугаа Онц
бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд Абдулла Абдулрахман
Абдулла бин Рабия Аль-Тинийжи-г хүлээн авч уулзав.
Улаанбаатар хот, 2020.12.22
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2020 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр
Гадаад харилцааны сайд Н.Энхтайван
Катар Улсын Шадар сайд бөгөөд
Гадаад хэргийн сайд Шейх Мухаммад
бин Абдулрахман Аль-Танитай утсаар
ярьж, хоёр орны харилцаа, хамтын
ажиллагааны
асуудлаар
санал
солилцов.
“Ковид-19” цар тахлын халдвартай
тэмцэхэд Катар Улсын Сайн санааны
байгууллага
(Qatar
Сharity)-аас
хандивласан 150,000 ам.долларын
өртөг бүхий 60,000 ширхэг амны хаалт,
200,000 хос үзлэгийн бээлий зэрэг
тусламжийн барааг 11 дүгээр сарын
25-ны өдөр УОК-т хүлээлгэн өгсөн.
Монгол Улс, Бахрейны Хаант Улсын
ГХЯ-д хоорондын улс төрийн анхдугаар
Зөвлөлдөх уулзалтыг 2 дугаар сарын
5-ны өдөр Манама хотноо зохион
байгуулав.
Зөвлөлдөх
уулзалтад
монголын талыг ГХЯ-ны Төрийн нарийн
бичгийн дарга Д.Даваасүрэн, бахрейны
талыг ГХЯ-ны Олон улсын асуудал
хариуцсан Дэд сайд Шейх Абдулла бин
Ахмед Аль-Халифа нар тус тус тэргүүлэн
оролцож, дээд, өндөр түвшинд айлчлал
хэрэгжүүлэх, Дипломат болон албан
паспорт
эзэмшигчдийг
визийн
шаардлагаас чөлөөлөх тухай Монгол
Улсын Засгийн газар, Бахрейны Хаант
Улсын Засгийн газар хоорондын
Хэлэлцээр байгуулахаар тохиролцов.
Мөн талууд банк, санхүүгийн салбарт
хамтран
ажиллах
сонирхолтой
байгаагаа илэрхийлж, эхний ээлжид
хоёр орны төв банк хооронд хамтран
ажиллах тухай харилцан ойлголцлын
санамж бичиг байгуулахаар тохиров.

Монгол-Бахрейны ГХЯ-д хоорондын анхдугаар
Зөвлөлдөх уулзалт. Манама хот, 2020.02.05

Гадаад харилцааны сайд Н.Энхтайван
8 дугаар сарын 13-нд Саудын Арабын
Хаант Улсын Гадаад хэргийн асуудал
эрхэлсэн Төрийн сайд Адель Жубейртай
утсаар ярив. Сайд нар хоёр талын
болон олон талт хамтын ажиллагааны
асуудлаар санал солилцож, Монгол,
Саудын Арабын харилцааг өргөжүүлэн
хөгжүүлэх
боломжийг
дүүрэн
ашиглахын төлөө байгаагаа харилцан
нотлов. Улмаар ГХЯ-д хоорондын
Зөвлөлдөх
механизмтай
болох,
хоёр орны бизнесийн салбарынхны
хооронд харилцаа холбоо тогтоох зэрэг
асуудлаар санал солилцов. Гадаад
харилцааны сайд Н.Энхтайван шинэ
төрлийн коронавируст цар тахалтай
холбоотойгоор эх орондоо ирэх хүсэлт
гаргасан Саудын Арабд байгаа 6 монгол
иргэнийг
авчрахад
шаардлагатай
тусламж дэмжлэг үзүүлэхийг хүссэнийг
айлын тал хүлээн авч, дэмжлэг үзүүлэв.
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Гадаад харилцааны сайд Н.Энхтайван Саудын Арабын Хаант Улсын Гадаад хэргийн асуудал эрхэлсэн Төрийн
сайд Адель Жубейртай утсаар ярив. 2020.08.13

Израилийн Ерөнхий сайд Б.Нетаньяху
Монгол Улсын Ерөнхий сайдаар дахин
томилогдсонтой
нь
холбогдуулан
Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхэд, Израилийн
Гадаад хэргийн сайд Габи Ашкенази
Сайд Н.Энхтайванд Монгол Улсын
Гадаад
харилцааны
сайдаар
томилогдсонд тус тус баяр хүргэж
захидал ирүүлэв.
Израилийн Кнессетын дарга Я.Левин
9 дүгээр сарын 15-ны өдөр гадаад улс
орнуудын Парламент дахь найрамдлын
бүлгийн дарга нартай хийсэн цахим
уулзалтад УИХ дахь Монгол, Израилийн
парламентын
бүлгийн
дарга
Б.Баярсайхан оролцов.
Бээжин дэх Израилийн ЭСЯ-наас
манай талд хандаж, “Ковид-19” цар
тахлын нөхцөл байдалтай холбогдуулан
улс хоорондын зорчих хөдөлгөөн
хязгаарлагдмал байгаа энэ үед
израилийн талаас эрүүл мэнд, хөдөө аж
ахуй, гадаад харилцаа зэрэг салбарт

цахим сургалтууд зохион байгуулж
байгааг мэдээлж, монголын талаас
төлөөлөгч оролцуулах, Монголын аль
нэг их, дээд сургуулийн дэргэд “Green
Нouse”
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлж,
Израилийн технологийг танилцуулах,
сургалтад
ашиглах
боломжийг
бүрдүүлэх,
Израилаас
нарийн
мэргэжлийн эмнэлгийн багийг Монголд
богино хугацаагаар ажиллуулах боломж
нөхцөлийн талаар санал солилцов.
“Кибер аюулгүй байдлын салбарт
хамтран ажиллах тухай Монгол
Улсын харилцаа холбоо, мэдээллийн
технологийн газар, Израил Улсын Кибер
аюулгүй байдлын газар хоорондын
харилцан ойлголцлын санамж бичиг”ийн төслийг тохиролцож, “Соёл,
шинжлэх ухаан, спортын салбарт
хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын
Засгийн газар, Израил Улсын Засгийн
газар хоорондын 2020-2023 оны
хөтөлбөр”-ийн төслийг эцэслэхээр
саналаа хүргүүлэв.

МОНГОЛ УЛС - АФРИКИЙН ОРНУУД
Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Ардчилсан
Алжир Ард Улсын ГХЯ-д хоорондын
анхдугаар Зөвлөлдөх уулзалтыг 1
дүгээр сарын 28-ны өдөр Алжир хотноо
зохион байгуулав. Зөвлөлдөх уулзалтад
монголын талыг ГХЯ-ны Төрийн нарийн
бичгийн дарга Д.Даваасүрэн, алжирын
талыг ГХЯ-ны Гадаад дахь Үндэсний
нийгэмлэг, мэргэжилтнүүдийн асуудал
хариуцсан Төрийн нарийн бичгийн
дарга Рашид Бладехане нар тус тус
тэргүүлэн оролцож, харилцаа, хамтын
ажиллагааг идэвхжүүлэх, ялангуяа
худалдаа, эдийн засаг, уул уурхай,
хөдөө аж ахуй, байгаль орчин, аялал
жуулчлал, соёл, боловсролын салбарт
хамтран ажиллах нөөц боломжоо
ашиглах талаар санал солилцов. Мөн
хоёр талд зохион байгуулж байгаа
олон улсын хурал, үзэсгэлэн, урлаг
соёлын арга хэмжээ, спортын уралдаан

тэмцээнд төлөөлөгчдөө харилцан урьж
оролцуулах, Засгийн газрын болон
төрийн бус байгууллага, бизнесийн
төлөөлөгчдийг харилцан айлчлуулах,
хэлхээ холбоо тогтооход дэмжиж
ажиллахаар тохиролцов.
Монголын талаас Алжирт уул уурхайн
инженер, араб хэлний мэргэжилтэн
бэлтгэх, ялангуяа Монгол Улс газрын
тос боловсруулах үйлдвэрийг ойрын
жилүүдэд ашиглалтад оруулах гэж
байгаатай холбогдуулан Алжирийн
газрын тосны салбар дахь туршлагаас
суралцах, газрын тосны “Сонатрак”
компанид
мэргэжилтэн
бэлтгэх,
дадлага
сургалт
хийлгэх
санал
тавьсныг алжирын тал хүлээн авч,
дэмжлэг туслалцаа үзүүлэхэд бэлэн
байгаагаа илэрхийлэв.

Монгол-Алжирын ГХЯ-д хоорондын анхдугаар Зөвлөлдөх уулзалт. Алжир хот, 2020.01.28.

Монгол Улс, Өмнөд Африкийн Бүгд
Найрамдах Улсын ГХЯ-д хоорондын II
Зөвлөлдөх уулзалтыг 1 дүгээр сарын
30-ны өдөр Преториа хотноо зохион

байгуулав.
Зөвлөлдөх
уулзалтад
монголын талыг ГХЯ-ны Төрийн нарийн
бичгийн дарга Д.Даваасүрэн, өмнөд
африкийн талыг Олон улсын харилцаа,
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орнуудын дуу хоолойг олон улсын
түвшинд хүргэх чиглэлээр хамтран
ажиллах, олон улсын томоохон арга
хэмжээний үеэр Гадаад хэргийн сайд
нарын уулзалтыг зохион байгуулж, хоёр
талын хамтын ажиллагааны асуудлаар
санал солилцож байхаар тохиров.

Монгол-Өмнөд Африкийн ГХЯ-д хоорондын II Зөвлөлдөх уулзалт. Преториа хот. 2020.01.30
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хамтын ажиллагааны яамны Ази, Ойрх
Дорнодын асуудал хариуцсан Ерөнхий
захирлын орлогч Анил Сооклал нар
тус тус тэргүүлэн оролцож, харилцаа,
хамтын
ажиллагааг
хөгжүүлэхийн
төлөө байгаагаа харилцан нотолж,
ардчиллыг дэмжих, хөгжиж буй
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МОНГОЛ УЛС БА НЭГДСЭН ҮНДЭСТНИЙ БАЙГУУЛЛАГА

Ерөнхийлөгч Х.Баттулга Нью-Йорк
хотноо “Бидний хүсч буй ирээдүй,
бидэнд хэрэгтэй НҮБ: Олон талт хамтын
ажиллагааг даган мөрдөх хамтын үүрэг
амлалтаа дахин нотлох нь” сэдвийн дор
болсон НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей
(ЕА)-н 75 дугаар чуулганы Ерөнхий
санал шүүмжлэлийн 9 дүгээр сарын 23-

ны өдрийн хуралдаанд цахимаар үг хэлж,
манай улсын олон улсын харилцааны
асуудлаарх байр суурийг илэрхийлж,
гадаад бодлогын зорилт, чиглэлүүд,
КОВИД-19 цар тахлын эсрэг нийгэм,
эдийн засгийн салбарт хэрэгжүүлж буй
бодлого, үйл ажиллагааг танилцуулав.
/Хэлсэн үгийг хавсралтаас үзнэ үү/

Ерөнхийлөгч Х.Баттулга НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 75 дугаар чуулганы Ерөнхий санал шүүмжлэлд үг хэлэв.
2020.09.23
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Ерөнхий санал шүүмжлэлийн үеэр
зохион байгуулсан өндөр түвшний
уулзалт, арга хэмжээнд холбогдох
салбарын сайд, дэд сайд нар болон
албаны бусад хүн оролцож, нь тухайн
чиглэлүүдээр манай улсын дэлхий
нийтийн хүч чармайлтад оруулж буй
хувь нэмэр, байр суурь, төр, засгийн
бодлого, үйл ажиллагааг танилцуулав.
Түүнчлэн Гадаад харилцааны дэд сайд
Б.Мөнхжин НҮБ-ын 75 жилийн ойд
зориулсан өндөр түвшний уулзалтад
цахимаар оролцож, үг хэлэв. /Хэлсэн
үгийг хавсралтаас үзнэ үү/
Аравдугаар сарын 22-нд ГХЯ НҮБын өдөр – НҮБ-ын 75 жилийн
ойн арга хэмжээг НҮБ-ын Суурин
зохицуулагчийн
албатай
хамтран
зохион байгууллаа. Уг арга хэмжээнд
Ерөнхий
сайд
У.Хүрэлсүх,
НҮБын Суурин зохицуулагч Т.Мишра,

Дипломат корпусыг төлөөлж ОХУаас Монгол Улсад суугаа Элчин сайд
И.К.Азизов нар үг хэлж, ДТГ, НҮБын агентлагууд, олон улсын болон
дотоодын холбогдох байгууллагуудын
төлөөлөл нийт 100 орчим хүн оролцов.

Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх НҮБ-ын өдөр – НҮБын 75 жилийн ойн арга хэмжээг нээж үг хэлэв.
Улаанбаатар.2020.10.22.

НҮБ-ЫН ШИНЭЧЛЭЛ
НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөл (АЗ)-ийн
шинэчлэлийн үйл явцыг эрчимжүүлэх
зорилгоор 2009 оны 2 дугаар сараас
эхэлсэн Засгийн газар хоорондын
хэлэлцээ 2020 онд үргэлжлэв. Монгол
Улс НҮБ-ын АЗ-ийг тэгш, шударга
үндсэн
дээр
өргөтгөх,
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, хориг
тавих эрхийг хянан үзэх, хязгаарлах,
яваандаа халах ёстой гэсэн зарчмын
байр суурь баримталж байна.

Нью-Йорк хотноо болсон НҮБ-ын
АЗ-ийн
шинэчлэлийн
асуудлаарх
Засгийн газар хоорондын яриа
хэлэлцээний 2 удаагийн хуралдаан,
ЕА-н бүгд хуралдаанд манай улсын
төлөөлөгч үг хэлж, зарчмын байр
сууриа илэрхийлэв. Мөн НҮБ-ын 75
жилийн ойн тунхаглалын төсөлд АЗийн шинэчлэлийн асуудлыг тусгах
санаачилгыг дэмжиж, гарын үсэг
зурсан нь эл асуудлаарх Засгийн газар
хоорондын яриа хэлэлцээнд манай улс
идэвхтэй оролцож буйн илэрхийлэл
болов.
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ЗЭВСЭГ ХУРААХ

Цөмийн зэвсэггүй бүсүүд ба Монгол
Улсын 4 дүгээр бага хурлыг Нью-Йорк
хотноо 4 дүгээр сарын 24-нд зохион
байгуулахаар төлөвлөж, бэлтгэлийг
хангаж
ажиллав.
Энэ
хүрээнд
Цөмийн зэвсэггүй бүсүүдийн гишүүн

орнуудтай албан бус уулзалтууд
тогтмол зохион байгуулж, хурлын
төсөв төвлөрүүлэлт, төгсгөлийн баримт
бичиг, дэг, урьдчилсан хөтөлбөр,
оролцооны асуудлыг шийдвэрлэхэд
анхаарч ажиллав. Дөрөвдүгээр бага
хурлыг КОВИД-19 цар тахлын улмаас
хойшлуулж, товыг тохирох чиглэлээр
гишүүн орнуудтай цахим уулзалтууд
хийн, 2021 оны 7 дугаар сарын 21-нд
зохион байгуулахаар тохиров.
Цөмийн зэвсгийг хориглох тухай
гэрээнд нэгдэн орох тухай судалгаа
боловсруулж,
уг
гэрээг
англи
хэлнээс монгол хэл рүү хөрвүүлж
баталгаажуулав. Олон улсын гэрээний
тухай хуулийн дагуу гэрээг УИХаар соёрхон батлуулахаар ажиллаж
байна.

МОНГОЛ УЛС БА ЭНХИЙГ САХИУЛАХ АЖИЛЛАГАА
НҮБ-ын энхийг сахиулах ажиллагаанд
манай улсын оролцоог хангаж ажиллах
хүрээнд 1 дүгээр сарын 23-нд НҮБын төв байранд Монгол Улс, Жибути,
Эл Сальвадор Улсаас НҮБ-ын дэргэд
суугаа БТГ-ууд “Бага орнууд НҮБын ЭСА-нд оруулж буй хувь нэмэр:
Сургамж, боломж” сэдвээр олон улсын
хэлэлцүүлэг хамтран зохион байгуулав.
Мөн 10, 11 дүгээр саруудад “UNMISS” ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэх
албан хаагчдын ээлж солилцох, НҮБын энхийг сахиулах ажиллагаанд
шинээр үүрэг гүйцэтгэх тусгай хүчний
рот, инженерийн рот, хоёрдугаар
шатны хээрийн эмнэлгийн холбогдох
мэдээллийг НҮБ-ын энхийг сахиулах
ажиллагааны чадавхын бэлэн байдлын

систем (PCRS)-д бүртгүүлэх, “UNMISS” энхийг дэмжих ажиллагаанд
үүрэг гүйцэтгэж байгаа Монгол Улсын
мотобуудлагын ротын зэвсэглэлийг
шинэчлэхэд дэмжлэг үзүүлэв.

Монголын Улсын энхийг сахиулагчид Өмнөд Суданы
дүрвэгсэдийн хуарангийн хүүхдүүдэд сургуулийн
хэрэгсэл гардуулав.Бентью хот. 2020.10.02

БҮЛЭГ-3

Нью-Йорк хотноо 4 дүгээр сарын 27ноос 5 дугаар сарын 22-нд зохион
байгуулахаар
төлөвлөж
байсан
Цөмийн зэвсгийг үл дэлгэрүүлэх
гэрээний
хэрэгжилтийг
хянан
хэлэлцэх бага хурлын үеэр манай
улс “Монгол Улсын олон улсын
аюулгүй байдал, цөмийн зэвсэггүй
статусыг асуудлаарх меморандум”ыг батлуулах чиглэлээр ажиллав. Тус
бага хурлыг КОВИД-19 цар тахлын
улмаас хойшлуулж, 8 дугаар сарын
2-ноос 9 дүгээр сарын 3-нд зохион
байгуулахаар шийдвэрлэсэн.
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НҮБ-ын Энхийг сахиулах ажиллагааны
газар, цэргийн хүчний командлалын
удирдах албан тушаалд Зэвсэгт
хүчний дээд офицер үүрэг гүйцэтгэх
боломжийг
нэмэгдүүлэх
хүрээнд
БНӨСУ-д явуулж буй НҮБ-ын UNMISS энхийг сахиулах ажиллагааны
Сектор командлагчийн албан тушаалд
манай зэвсэгт хүчний ахлах офицерыг
дэвшүүлж, 12 дугаар сараас эхлэн үүрэг
гүйцэтгэхээр сонгон шалгаруулалтад
тэнцэв. НҮБ-ын Энхийн ажиллагааны
болон
Ажиллагааны
дэмжлэгийн
газарт шаардлагатай байгаа P3, P4,
P5 ангиллын ажлын байруудад үүрэг
гүйцэтгэх цэргийн албан хаагчдыг
нээлттэй сонгон шалгаруулалтад манай
зэвсэгт хүчний 4 албан хаагчийн нэр
дэвшүүлэв.

Монгол Улсын Засгийн газар НҮБ-тай
байгуулсан “Харилцан ойлголцлын
санамж бичиг”-ийн дагуу олон улсын
өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлж, 2002
оноос өнөөг хүртэл манай улсын Зэвсэгт
хүчнээс энхийг дэмжих ажиллагаанд
давхардсан тоогоор нийт 18,139
цэргийн алба хаагч үүрэг гүйцэтгэсэн.
2020 оны 12 дугаар сарын байдлаар
Өмнөд Судан, Суданы Дарфур, Абией
муж, Афганистан, Конго, Йемен, Баруун
Сахарын нутаг дэвсгэрт явуулж буй
энхийг дэмжих ажиллагаанд нийт 1,289
цагдаа, цэргийн албан хаагч үүргээ нэр
төртэй биелүүлж байна.

ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГЭМ, ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛ, УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай
Парисын хэлэлцээрийг баталсны 5
жилийн ойг тохиолдуулан 12 дугаар
сарын 12-нд зохион байгуулсан
Уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх
зорилгыг
ахиулан
тодорхойлох
дээд хэмжээний цахим уулзалтад
Ерөнхийлөгч
Х.Баттулга
оролцож,

Монгол Улс үндэсний хүлэмжийн хийн
ялгарлыг 27.2 хувь болгон бууруулах
зорилтыг ахиулан тодорхойлж буй
талаар байр сууриа илэрхийлсэн нь
уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг
хүч чармайлтад бодит хувь нэмрээ
оруулахад чиглэсэн чухал алхам болов.

Ерөнхийлөгч Х.Баттулга Уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх зорилгыг ахиулан тодорхойлох дээд хэмжээний
цахим уулзалтад үг хэлэв. /Хэлсэн үгийг хавсралтаас үзнэ үү/ 2020.12.12
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Ерөнхийлөгч
Х.Баттулга
БНЭУ-д
2019 оны 9 дүгээр сарын 19-23нд айлчлахдаа Олон улсын нарны
холбоонд
гишүүнээр
элсэхээр
тохиролцсоныг
урагшлуулах
чиглэлээр Эрчим хүчний яамтай
хамтран ажиллаж байна. Олон улсын
нарны холбоонд элсэхэд монголын
талаас гарын үсэг зурахад бэлэн
байгаагаа мэдэгдэж, Эрчим хүчний
сайдаас захидал илгээв.

Есдүгээр сарын 28-наас 10 дугаар
сарын 2-нд зохион байгуулсан НҮБын ХХААБ-ын Хөдөө аж ахуйн хорооны
27 дугаар хуралдаанаар манай улсын
дэвшүүлсэн “Бэлчээр ба нүүдлийн
мал аж ахуй эрхлэгчдийн олон улсын
жил” санаачилгыг хэлэлцэж, дэмжсэн
шийдвэр гаргав. Улмаар 11 дүгээр
сарын 30-наас 12 дугаар сарын 4-нд
зохион байгуулсан НҮБ-ын ХХААБ-ын
Зөвлөлийн 165 дугаар хуралдаанаар
дээрх санаачилгыг дэмжиж, 2021
онд зохион байгуулах НҮБ-ын Хүнс,
хөдөө аж ахуйн байгууллагын 42
дугаар хурлаар хэлэлцүүлэхээр болов.
Хоёрдугаар сарын 10-16-нд Ром
хотноо зохион байгуулсан НҮБ-ын
Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх олон улсын
сангийн Удирдах зөвлөлийн 43 дугаар
уулзалтад Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн
үйлдвэрийн сайд Ч.Улаан тэргүүтэй
төлөөлөгчид оролцох үеэрээ манай
улсын “Бэлчээр ба нүүдлийн мал аж
ахуй эрхлэгчдийн олон улсын жил”
санаачилгыг 30 гаруй гишүүн орны
төлөөлөгчдөд танилцуулав.

МОНГОЛ УЛС - ЮНЕСКО
Парис хотноо 2 дугаар сарын 1114-нд зохион байгуулсан Соёлын
илэрхийллийн олон төрлийг хамгаалах
болон хөхиүлэн дэмжих Засгийн
газар хоорондын хорооны 13 дугаар
чуулган, 9 дүгээр сарын 8-10-нд зохион
байгуулсан ЮНЕСКО-гийн Соёлын
биет бус өвийг хамгаалах тухай 2003
оны конвенцийн оролцогч талуудын
Ерөнхий Ассамблейн 8 дугаар чуулганд
манай төлөөлөгчид оролцож, дээрх
конвенцуудын хэрэгжилтийг хангах
чиглэлээр Монгол Улсын Засгийн
газрын хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний

талаар мэдээлэл хийв.

Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар “Хөхүүрийн
айраг исгэх уламжлал, холбогдох зан үйл” өвийн
батламж гардуулав.2020.05.27

БҮЛЭГ-3

Есдүгээр сарын 30-нд Нью-Йорк
хотноо НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн
75 дугаар чуулганы хүрээнд анх
удаа зохион байгуулсан "Тогтвортой
хөгжлийн төлөө биологийн олон
янз байдлыг дэмжих яаралтай
арга хэмжээ" сэдвээрх Биологийн
олон янз байдлын асуудлаарх дээд
хэмжээний
уулзалтад
Байгаль
орчин, аялал жуулчлалын сайд
Д.Сарангэрэл оролцлоо. Манай улс
тус дээд хэмжээний уулзалтыг дэмжих
зорилгоор “Байгаль дэлхийн төлөө
манлайлагчдын амлалт”-д төрийн
тэргүүний түвшинд нэгдэв.
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ЮНЕСКО-гийн Хүн төрөлхтний соёлын
биет бус өвийн жагсаалтад 2019 оны
12 дугаар сард бүртгүүлсэн “Хөхүүрийн
айраг исгэх уламжлал, холбогдох зан
үйл” өвийн батламж гардуулах ёслолыг
5 дугаар сарын 27-ны өдөр ГХЯ-нд
зохион байгуулав.
Мөн дэлхийн өвийн жагсаалтад манай
улсаас нэр дэвшүүлсэн “Буган чулуун
хөшөө ба холбогдох дурсгалт газрууд,
Хүрлийн үеийн соёл” өвийн үнэлгээний
явцын болон нэмэлт мэдээллийг
ЮНЕСКО-гийн дэргэдэх Хөшөө дурсгал,
дурсгалт газрын олон улсын зөвлөл
(ICOMOS)-ийн Үнэлгээний газар болон
Дэлхийн өвийн төвд тус тус хүргүүлэв.

Төв Ази судлалын олон улсын хүрээлэнг
үүсгэн байгуулах тухай гэрээг хүлээн
зөвшөөрч буй тухай БСШУС-ын сайд
Ё.Баатарбилэгийн захидлыг ЮНЕСКОгийн Ерөнхий захирал Одри Азулейд
хүргүүлснээр
Төв
Ази
судлалыг
хөгжүүлэхэд
хүрээлэнгийн
бусад
гишүүн оронтой хамтран ажиллаж,
төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх боломж
бүрдэв.
ЮНЕСКО-гийн
Дэлхийн
өвийн
хорооны 43 СОМ 7B.69 шийдвэрийн
дагуу Дэлхийн өв – Бурхан Халдун
уул, түүнийг хүрээлсэн тахилгат газар
нутгийн
хадгалалт,
хамгаалалтын
төлөв байдлын тайлан, шинэчилсэн
менежментийн төлөвлөгөөг Дэлхийн
өвийн төвд мөн хүргүүлэв.

МОНГОЛ УЛС-АНДЭЗНК
/НҮБ-ЫН АЗИ, НОМХОН ДАЛАЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН КОМИСС/
Тавдугаар сарын 21-нд цахимаар зохион
байгуулсан
“Тогтвортой
хөгжлийн
төлөө далай тэнгисийн асуудлаарх
эдийн засаг, нийгэм, хүрээлэн буй
орчны хамтын ажиллагааг урагшлуулах
нь” сэдвээрх АНДЭЗНК-ын 76 дугаар
чуулганыг Гадаад харилцааны сайд
Д.Цогтбаатар нээж үг хэлэв.

Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар АНДЭЗНК-ын
76 дугаар чуулганд үг хэлэв.2020.05.21.

Гадаад
харилцааны
сайд
Д.Цогтбаатар НҮБ-ын АНДЭЗНКын Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга
Армида Алисжабанатай 5 дугаар
сард утсаар ярьж, Гадаад харилцааны
сайд Н.Энхтайван хатагтай Армида
Алисжабанатай 8 дугаар сард цахим
уулзалт хийж Монгол Улс, НҮБын АНДЭЗНК хоорондын хамтын
ажиллагааны асуудлаар тус тус санал
солилцов.
НҮБ-ын
АНДЭЗНК-ын
хороодын
цахим хуралдаан, семинар, сургалтад
манай
төлөөлөгчид
идэвхитэй
оролцов. Тухайлбал, “Статистикийн
хөгжлийн санхүүжилт” сэдэвт хуралд
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд
А.Ариунзаяа, Мэдээлэл, харилцаа
холбоо, технологи, шинжлэх ухаан,
технологийн
дэвшлийн
хорооны
3 дугаар хуралдаанд ХХМТГ-ын
төлөөлөгчид, “Ази, Номхон далайн
орнуудын бизнес форум”-д ХХААХҮЯ,
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хүчний сүлжээ - бүс нутгийн газрын
зураг: Тогтвортой хөгжлийн төлөөх
хил дамнасан эрчим хүчний сүлжээг
хөгжүүлэх нь” баримт бичгийн төслийн
хэлэлцүүлэгт
манай
төлөөлөгчид
оролцов. Зүүн хойд Азийн бүс
нутагт эрчим хүчний асуудлаар яриа
хэлэлцээний механизм бий болгох,
Зүүн хойд Азийн эрчим хүчний супер
сүлжээ байгуулах талаар Монгол
Улсын
Ерөнхийлөгч
санаачилга
дэвшүүлсэнтэй
холбогдуулан
бүс
нутгийн
эрчим
хүчний
хамтын
ажиллагааны цар хүрээг тодорхойлоход
чиглэсэн баримт бичгийн 3 дугаар
Стратегийн 24 зүйл болон хүрэх
түвшинд манай саналыг тусгуулсан нь
ач холбогдолтой болов.

ДАЛАЙД ГАРЦГҮЙ ХӨГЖИЖ БУЙ ОРНУУДЫН ОЛОН УЛСЫН СУДАЛГААНЫ ТӨВ
ОУСТ/-ийн Захирагчдын зөвлөл 12
дугаар сарын 21-нд цахим хэлбэрээр
хуралдав. Энэхүү хуралд ДГХБО-ын
ОУСТ-ийг үүсгэн байгуулах тухай олон
талт хэлэлцээрт нэгдэн орсон Армян,
Азербайжан, Афганистан, Бутан, Балба,
Казахстан, Киргиз, Лаос, Монгол,
Нигер, Парагвай, Тажикистан, Этиоп
Улсын төлөөлөгчид оролцож, 2019
оны санхүүгийн тайлан, хөдөлмөрийн
дотоод журам, ирэх жилийн үйл
ажиллагааны төлөвлөгөө, санхүүжилт
зэрэг асуудлыг хэлэлцэж, холбогдох
шийдвэр гаргав.
Захирагчдын зөвлөлийн дарга, Гадаад
харилцааны дэд сайд Б.Мөнхжин
хурлыг нээж хэлсэн үгэндээ КОВИД-19
цар тахлын үед тулгарч буй сорилтыг
даван туулах, цар тахлын нөлөөллийг
багасгах чиглэлээр хамтран ажиллах
хүрээнд далайд гарцгүй хөгжиж буй
орнууд ОУСТ-ийн үйл ажиллагааг
идэвхтэй
дэмжих
шаардлагатай
байгааг онцлон тэмдэглэв.

Гадаад харилцааны дэд сайд Б.Мөнхжин хурлыг нээж
үг хэлэв.2020.12.21.

Олон талт хэлэлцээрийг далайд
гарцгүй
хөгжиж
буй
орнуудаар
соёрхон батлуулах, төвийг байгуулах,
үйл ажиллагааг эхлүүлэх чиглэлээр
манай улс идэвхтэй ажиллаж, уг
хэлэлцээр 2017 оны 10 дугаар сарын
6-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон.
2020 оны байдлаар Афганистан,
Армян, Азербайжан, Балба, Буркина
Фасо, Бутан, Казахстан, Киргиз, Лаос,
Монгол, Нигер, Парагвай, Тажикистан,
Этиоп зэрэг 14 улс хэлэлцээрийг
соёрхон батлаад байна.

БҮЛЭГ-3

ҮХГ-ын төлөөлөгчид, НҮБ-ын Ази,
Номхон далайн орнуудын Статистикийн
институтийн
Удирдах
зөвлөлийн
13
дугаар
хурал,
Статистикийн
менежментийн цахим семинарт ҮСХны дэд дарга Ч.Баянчимэг, “Хүн ам, ам
бүлийн тооллого, иргэний бүртгэлийн
мэдээллийг ашиглан 2030 Хөгжлийн
индикаторыг тодорхойлох нь” сэдэвт
цахим семинарт ҮХГ-ын төлөөлөгчид тус
тус оролцов. Түүнчлэн 11 дүгээр сарын
17-18-ны өдрүүдэд цахимаар зохион
байгуулсан АНДЭЗНК-ын Тээврийн
хорооны 6 дугаар хуралдааныг Зам,
тээврийн хөгжлийн дэд сайд Ж.БатЭрдэнэ даргалав.
НҮБ-ын АНДЭЗНК-ын Эрчим хүчний
хэлтсээс зохион байгуулсан “Эрчим
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МОНГОЛ-ЕАБХАБ
Монгол Улс, Европын аюулгүй байдал,
хамтын ажиллагааны байгууллага
(ЕАБХАБ)-ын
хамтын
ажиллагаа
идэвхтэй
үргэлжлэв.
Гадаад
харилцааны сайд Н.Энхтайван 12
дугаар сарын 3-4-нд цахимаар болсон
ЕАБХАБ-ын Сайд нарын зөвлөлийн 27
дугаар уулзалтад оролцож, үг хэлэв. /
Хэлсэн үгийг хавсралтаас үзнэ үү/

ЕАБХАБ-ын
шугамаар
зохион
байгуулсан сургалт, семинаруудад
дотоодын
мэргэжилтнүүдийг
уг
байгууллагын
санхүүгийн
дэмжлэгтэйгээр хамруулав. Тухайлбал,
Украин Улсад илгээх ЕАБХАБ-ын
Тусгай ажиглагчдыг бэлтгэх сургалтад
БХЯ-ны төлөөлөгч хамрагдаж, Украин
дахь ЕАБХАБ-ын Тусгай ажиглагчдын
багт үүрэг гүйцэтгэж байна. ЕАБХАБын АИХЭА-ны Төрөлжүүлэх сангийн
зардлаар СЕХ болон “Сонгогчдын
боловсрол төв” ТББ-ын хоёр төлөөлөгч
Азербайжан
Улсын
парламентын
сонгуулийг ажиглав.
Тус байгууллагаас цахимаар зохион
байгуулсан 10 гаруй арга хэмжээнд
манай улсын 44 төлөөлөгч оролцож,
туршлага судлав.

Гадаад харилцааны сайд Н.Энхтайван ЕАБХАБ-ын
Сайд нарын зөвлөлийн 27 дугаар уулзалтад үг хэлэв.
2020.12.03.

ЕАБХАБ-ын Ардчилсан институц, хүний
эрхийн алба (АИХЭА)-аас 11 дүгээр
сарын 17-18-нд цахим хэлбэрээр
зохион байгуулсан дугуй ширээний
уулзалтаар 2018 онд Монгол Улс дахь
хүний эрхийг хамгаалагчдын нөхцөл
байдалд хийсэн үнэлгээний дүгнэлт,
зөвлөмжийг хэлэлцүүлж, төр, иргэний
нийгмийн болон Монгол Улсад үйл
ажиллагаа явуулж байгаа олон улсын
байгууллагын 50 орчим төлөөлөгч
оролцов. Тус уулзалт нь УИХ-д өргөн
барьсан Хүний эрхийг хамгаалагчдын
эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийг
урагшлуулахад ач холбогдолтой байв.

Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар
ЕАБХАБ-ын Парламентын Ассамблейн
Ерөнхийлөгч Г.Церетелитэй 6 дугаар
сарын 23-нд утсаар ярьж, КОВИД-19
цар тахлаас үүдсэн сорилтууд,
тэдгээрийг даван туулах талаар санал
солилцов.

Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар Европын
аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны байгууллагын
Парламентын Ассамблейн Ерөнхийлөгч
Г.Церетелитэй утсаар ярив.2020.06.23.
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БҮЛЭГ-3

Монгол, АНУ, Японы гурван талын
ээлжит уулзалтыг 1 дүгээр сарын 10нд АНУ-ын Вашингтон хотноо зохион
байгуулав. Уулзалтад монголын талаас
ГХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга
Д.Даваасүрэн,
америкийн
талаас
Төрийн Департаментын Зүүн Азийн
асуудал хариуцсан туслах ТНБД
Д.Стилвэлл, японы талаас ГХЯ-ны
Ази, Номхон далайн газрын Ерөнхий
захирал Ш.Такизаки нар тэргүүлж
оролцов.

ГХЯ-ны ТНБД Д.Даваасүрэн, АНУ-ын Төрийн
Департаментын Зүүн Азийн асуудал хариуцсан
туслах ТНБД Д.Стилвэлл, Японы ГХЯ-ны Ази, Номхон
далайн газрын Ерөнхий захирал Ш.Такизаки нар

Монгол, АНУ, Японы гурван талын уулзалт. Вашингтон хот, 2020.01.10

Уулзалтаар талууд Монгол, АНУ,
Японы
стратегийн
түншлэлийн
харилцаа, хамтын ажиллагаа, бүс
нутаг, Солонгосын хойг болон гурван
талын хамтын ажиллагааны асуудлаар
дэлгэрэнгүй
санал
солилцов.
Уулзалтын үеэр монголын тал АНУ,
Японы дэвшүүлсэн “Энэтхэг-Номхон
далайн үзэл санаа” нь бүс нутгийн бүх
улс орнуудын хамтын хүчин чармайлтад
суурилсан Энэтхэг, Номхон далайн бүс
нутагт тогтвортой байдал болон бүхий л
улсад хүртээмжтэй хөгжил цэцэглэлийг
цогцлооход чиглэсэн хэмээн үзэж
байгаагаа илэрхийлэв. Уулзалтын

дүнгээр талууд Хамтарсан мэдэгдэл
гаргав /Хавсралтаас үзнэ үү/.
Монгол, АНУ, Японы гурван талын
уулзалтыг анх 2009 онд зохион
байгуулж, улмаар 2015 онд Нью-Йорк
хотноо, 2017 онд Улаанбаатар хотноо,
2018 онд Токио хотноо тус тус зохион
байгуулсан юм.
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АСЕАН-ЫН БҮСИЙН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТ/АРФ/-ЫН ХҮРЭЭНИЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
АРФ нь АСЕАН-ын гишүүн 10 улс,
АСЕАН-ы яриа хэлцээний түнш болох
10 улс /Австрали, АНУ, БНСУ, БНХАУ,
БНЭУ, Канад, ОХУ, Шинэ Зеланд, Япон,
Европын Холбоо/, мөн Бангладеш,
Монгол, Пакистан, Папуа Шинэ Гвиней,
БНАСАУ, Тимор Лесте, Шри Ланка зэрэг
нийт 27 гишүүнтэй бөгөөд Ази, Номхон
далайн бүс нутагт аюулгүй байдлын
асуудлаар яриа хэлэлцээний механизм
бий болгох, харилцан итгэлцлийг
бэхжүүлэх,
урьдчилан
сэргийлэх
дипломат үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх
замаар бүс нутагт энх тайван, аюулгүй
байдлыг сахин хамгаалах зорилго
бүхий яриа хэлцээ хийх форум юм.
Монгол Улс 1998 оноос энэхүү форумын
гишүүнээр ажиллаж байна.
АСЕАН-ын бүсийн чуулга уулзалт
/АРФ/-ын Сайд нарын уулзалтыг
Вьетнам Улс 9 дүгээр сарын 12-нд
цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, нийт
27 орны Гадаад хэргийн сайд, дэд сайд
нар оролцож, гадаад бодлого, аюулгүй
байдлын чиглэлээр авч хэрэгжүүлж буй
бодлого, үйл ажиллагааныхаа талаар
танилцуулав.Энэхүү уулзалтад Гадаад

харилцааны дэд сайд Б.Мөнхжин
оролцож бүс нутаг, олон улсын аюулгүй
байдлын асуудлаар Монгол Улсын байр
суурийг илэрхийлэв /Хэлсэн үгийг
хавсралтаас үзнэ үү/.
Үүнээс ганда 2020 онд манай улс АРФын гишүүн орнуудын Аюулгүй байдлын
төлөв байдлын тухай илтгэл (ARF Annual Security Outlook)-д тусгах мэдээллийг
боловсруулж, энэ оны АСЕАН-ны дарга
орон болох Вьетнамын Гадаад хэргийн
яаманд хүргүүлэв.
АСЕАН-ны дарга орны ГХЯ-наас
жил бүр эмхэтгэн гаргадаг “АРФ-ын
гишүүн орнуудын Аюулгүй байдлын
төлөв байдлын тухай илтгэл (ARF
Annual Security Outlook)”-д Монгол
Улсын аюулгүй байдлын орчны тухай
мэдээллийг тусгуулав. https://aseanregionalforum.asean.org/wp-content/
uploads/2020/10/ARF-Annual-Security-Outlook-21.10.pdf/
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МОНГОЛ УЛС БА ШХАБ

ШХАБ-ын гишүүн орнуудын Төрийн тэргүүн нарын
зөвлөлийн өргөтгөсөн хуралдаан.2020.11.10

Хуралдааныг ОХУ-ын Ерөнхийлөгч
В.В.Путин удирдаж, тус байгууллагын

Энэ жилийн хуралдааны гол сэдэв нь
КОВИД-19 цар тахал болон дэлхий
дахин болон бүс нутагт түүний учруулж
буй нийгэм, эдийн засгийн уршгийг
бууруулах асуудал байлаа. КОВИД-19
цар тахлын хүнд үед ШХАБ-ын гишүүн
орнуудын хамтын ажиллагаа, харилцан
туслалцаа улам бүр эрчимжиж байгааг
талууд
тэмдэглэв.
Хуралдаанаас

гишүүн Энэтхэг Улсын Ерөнхий сайд
Н.Моди, Казахстан Улсын Ерөнхийлөгч
К.К.Токаев, БНХАУ-ын Дарга Ши
Жиньпин, Киргиз Улсын Ерөнхий сайд
бөгөөд Ерөнхийлөгчийн үүрэг гүйцэтгэгч
С.Н.Жапаров, Пакистан Улсын Ерөнхий
сайд
И.Хан,
Тажикистан
Улсын
Ерөнхийлөгч Э.Рахмон,
Узбекистан
Улсын Ерөнхийлөгч Ш.М.Мирзиёев,
ажиглагч орнуудаас Афганистан Улсын
Ерөнхийлөгч А.Гани, Беларусь Улсын
Ерөнхий сайд Р.А.Головченко, Иран
Улсын Ерөнхийлөгч Х.Рухани нар
оролцов. Түүнчлэн ШХАБ-ын ЕНБД
В.И.Норов, Терроризмтой тэмцэх бүс
нутгийн бүтцийн Гүйцэтгэх хорооны
дарга Д.Ф.Гиёсов нар оролцож,
НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн
дарга А.Гутерреш видео мэндчилгээ
дэвшүүлэв.

“Москвагийн
тунхаглал”
гаргаж,
ШХАБ-ыг 2025 он хүртэл хөгжүүлэх
стратеги, 2021-2025 онд хэрэгжүүлэх
цогц төлөвлөгөө батлав.
ШХАБ-ын гишүүн орнуудын Засгийн
газрын тэргүүн нарын зөвлөлийн
ээлжит хуралдааныг Энэтхэгийн тал
11 дүгээр сарын 30-нд цахим хэлбэрээр

БҮЛЭГ-3

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга
11 дүгээр сарын 10-нд цахим хэлбэрээр
зохион байгуулсан ШХАБ-ын гишүүн
орнуудын Төрийн тэргүүн нарын
зөвлөлийн өргөтгөсөн хуралдаанд
оролцож үг хэлэв. /Хэлсэн үгийг
хавсралтаас үзнэ үү/
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зохион
байгуулав.
Хуралдааныг
Энэтхэг Улсын дэд ерөнхийлөгч
В.Найду удирдан явуулж түүнд ШХАБын гишүүн орнуудаас ОХУ-ын Ерөнхий
сайд М.В.Мишустин, Казахстан Улсын
Ерөнхий сайд А.У.Мамин, БНХАУ-ын
Төрийн зөвлөлийн Ерөнхий сайд Ли
Көчян, Киргиз Улсын тэргүүн шадар
сайд бөгөөд Ерөнхий сайдын үүрэг
гүйцэтгэгч А.Э.Новиков,
Пакистан
Улсын ГХЯ-ны Парламентын нарийн
бичгийн
дарга
Андлиб
Аббас,

Тажикистан Улсын Ерөнхий сайд
Кохир Расулзода, Узбекистан Улсын
Ерөнхий
сайд
А.Н.Арипов
нар,
ажиглагч орнуудаас Афганистан Улсын
тэргүүн дэд ерөнхийлөгч Амрулла
Салех, Беларусь Улсын Ерөнхий сайд
Р.А.Головченко, Иран Улсын тэргүүн
дэд ерөнхийлөгч Джахангири Эсхак
нар, тусгай зочноор Туркменистан
Улсын Сайд нарын танхимын Шадар
сайд бөгөөд Гадаад хэргийн сайд
Р.О.Мередов нар оролцов.

ШХАБ-ын гишүүн орнуудын Засгийн газрын тэргүүн нарын зөвлөлийн өргөтгөсөн хуралдаан.2020.11.30

Өргөтгөсөн хуралдаанд Монгол Улсын
Шадар сайд Я.Содбаатар оролцов. /
Хэлсэн үгийг хавсралтаас үзнэ үү/

Шадар сайд Я.Содбаатар.Улаанбаатар хот. 2020.11.30

Шадар сайд Я.Содбаатар ШХАБ-ын

гишүүн, ажиглагч орнуудад хандаж
КОВИД-19 цар тахлын сөрөг нөлөөг
бууруулахад чиглэсэн арга хэмжээний
талаар харилцан мэдээлэл солилцох,
туршлага судлах, хамтын ажиллагааг
идэвхжүүлэхийг уриалав. ШХАБ-ын
гишүүн орнуудын Төрийн тэргүүн нарын
зөвлөлийн
хуралдаанаар
ОХУ-ын
Ерөнхийлөгч В.В.Путин КОВИД-19ийн эсрэг вакциныг хүн төрөлхтний
хүртээл болгох байр суурийг нь Монгол
Улс бүрэн дэмжиж, дэлхийн улс орнууд
буурай хөгжилтэй орнуудад нүүрлэж буй
цар тахлаас үүдэлтэй хямралыг даван
туулахад дэмжлэг үзүүлэх асуудал чухал
байгааг онцлов.

ОЛОН ТАЛТ ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА | БҮЛЭГ III

эдийн засгийн өсөлтийг түргэсгэх
төдийгүй хамтын ажиллагаа, харилцан
итгэлцлийг бэхжүүлэхэд чухал ач
холбогдолтойг
онцлон
тэмдэглэв.
Түүнчлэн ШХАБ-аас 2021 оныг “ШХАБын соёлын жил” болгох санаачилга
дэвшүүлснийг Монгол Улс дэмжиж,
байгууллагын гишүүн болон ажиглагч
улс орнуудтай соёлын харилцааг
хөгжүүлэхэд
идэвхтэй
хамтран
ажиллахаа илэрхийлэхийн сацуу дээд,
өндөр түвшний уулзалт, хуралдаанаас
гадна тус байгууллагын Ажил хэргийн
зөвлөл, Банк хоорондын холбоотой
Монгол Улс идэвхтэй харилцаж, бодит
үйл ажиллагаанд оролцох хүсэлтэй
байгааг илэрхийлэв.
ШХАБ-ын гишүүн орнуудын Ерөнхий
прокуроруудын 18 дахь удаагийн
уулзалтыг Узбекистан Улсын Ерөнхий
прокурорын газар 10 дугаар сарын 20нд цахим хэлбэрээр зохион байгуулав.
Уг уулзалтад Улсын Ерөнхий прокурорын
орлогч, төрийн хууль цаазын шадар
зөвлөх М.Чинбат тэргүүтэй төлөөлөгчид
оролцов.

ШХАБ-ын гишүүн орнуудын Ерөнхий прокуроруудын 18 дахь удаагийн уулзалт. 2020.10.20

БҮЛЭГ-3

Монгол Улс ШХАБ-ыг бүс нутгийн
тогтвортой, аюулгүй байдлыг хангах,
эдийн засаг болон бусад салбарын
хамтын
ажиллагааг
өргөжүүлэн
хөгжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэх
механизм хэмээн үзэж байгаагаа
шадар сайд Я.Содбаатар илэрхийлж
тус байгууллагын гишүүн орнуудтай
эрчим хүч, дэд бүтэц, дамжин өнгөрөх
тээвэр, гаалийн хяналт, хөдөө аж ахуй,
аялал жуулчлал, боловсрол, шинжлэх
ухаан, спорт, эрүүл мэнд, байгаль
орчин, гамшгийн менежмент, стандарт
хэмжил зүй, мэргэжлийн хяналт болон
бусад салбарт хамтран ажиллаж,
боломжтой
төсөл,
хөтөлбөрүүдэд
Монгол Улс хамрагдах сонирхолтойг
мэдэгдэв. Мөн Монгол Улсын нутаг
дэвсгэрээр дамжуулан ОХУ-аас БНХАУ
руу байгалийн хий нийлүүлэх хоолой
барих төслийн үйл явц ахицтай явж
байгаад баяртай байгаагаа илэрхийлж,
Монгол,
Орос,
Хятадын
“Эдийн
засгийн коридор хөтөлбөр”-ийн чухал
бүрэлдэхүүн хэсэг болох хурдны авто
зам, төмөр замын төв, зүүн болон
баруун коридорын төслүүд бүс нутгийн

91

92

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД БОДЛОГЫН ХӨХ НОМ | 2020

урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хамтын
ажиллагаагаа
улам
бэхжүүлэхээр
тохирч хуралдааны дүнгээр протокол
гаргав.

Энэхүү уулзалтын үеэр манай төлөөлөгч
М.Чинбат “Авлигын гэмт хэрэгтэй
тэмцэх, хариу арга хэмжээ авахад
орчин
үеийн
техник
технологи,
программ хангамж ашиглаж байгаа
байдал” сэдвээр мэдээлэл хийв.
Талууд авлига, албан тушаалын болон
улс дамнасан гэмт хэрэгтэй тэмцэх,

Киргиз Улс 9 дүгээр сарын 29-нд ШХАБын судлаачдын 15 дугаар форумыг цахим
хэлбэрээр зохион байгуулсан бөгөөд
түүнд манай Стратеги судалгааны
хүрээлэнгийн Эрдэм шинжилгээний
ажилтан Н.Соёлгэрэл оролцов. Энэхүү
форумд ШХАБ-ын гишүүн, ажиглагч,
яриа хэлэлцээний түнш нийт 12
орны эрдэмтэд, судлаачид оролцож,
гишүүн орнуудын хамтын ажиллагааны
асуудлаар санал солилцов.

МЮНХЕНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН БАГА ХУРАЛ
Мюнхений аюулгүй байдлын 56 дугаар
бага хурал уламжлал ёсоор ХБНГУ-ын
Мюнхен хотноо 2 дугаар сарын 14-16нд “Өрнөд үгүй болж байна” /Westlessness/ сэдвийн дор болов. Уг бага
хуралд ХБНГУ, БНФУ, Афганистан,
Азербайжан, Украин, Казахстан зэрэг
40 гаруй улсын төр, засгийн тэргүүн,
ОХУ, БНХАУ, АНУ, Япон, Энхэтхэг, Турк
зэрэг 100 гаруй орны Гадаад хэргийн
болон Батлан хамгаалахын сайд нар
нийт 500 гаруй төлөөлөгчид оролцов.
Энэхүү бага хуралд Монгол Улсын
Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар
тэргүүтэй төлөөлөгчид оролцож бага
хурлын индэрээс олон улс, бүс нутгийн
аюулгүй байдал, эдийн засгийн хамтын
ажиллагаа, ногоон хөгжил зэрэг
асуудлаар Монгол Улсын байр суурийг
илэрхийлэв.

Гадаад харилцааны сайд Д.Цогтбаатар, Мюнхений
аюулгүй байдлын бага хурлын тэргүүн, Элчин сайд
Вольфганг Ишингер нар. Мюнхен хот

Манай төлөөлөгчид бага хурлын үндсэн
хэлэлцүүлэгт оролцсоноос гадна түүний
хүрээнд зохион байгуулсан “Оросын
гадаад бодлогын сорилтууд”, “Үндэсний
батлан хамгаалах болон аюулгүй
байдлыг бэхжүүлэх нь”, “Цэрэг зэвсэг ба
байгаль орчин” зэрэг сэдвээр зохион
байгуулсан хэлэлцүүлэгт
урилгаар
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оролцож, Монгол Улсын байр суурийг
илэрхийлэв.
Түүнчлэн бага хурлын үеэр манай
төлөөлөгчид
Канад,
Нидерланд,
Финланд, Польш, Беларусь, Грек, Турк,
Казахстан, Киргизийн Гадаад хэргийн
сайд, ХБНГУ-ын Гадаад хэргийн дэд
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сайд, ДЭМБ-ын Ерөнхий захирал,
ШХАБ-ын ЕНБД, Израилийн ГХЯ-ны
УТГ-ын захирал, Европын Парламентын
гишүүн, Европын Комиссын даргын
Ажлын албаны дарга нартай тус
тус уулзаж хоёр талын харилцааны
асуудлаар санал солилцов.
БҮЛЭГ-3

ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН СОНГУУЛЬ
Нью-Йорк хотноо 11 дүгээр сарын
30-нд зохион байгуулсан Хөгжлийн
бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийн тухай
конвенцын оролцогч талуудын 13
дугаар бага хурлын үеэр болсон НҮБын Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн
эрхийг хамгаалах хорооны 2021-2024
оны гишүүний сонгуульд Монголын
хараагүйчүүдийн үндэсний холбооны
Ерөнхийлөгч Д.Гэрэл НҮБ-ын гишүүн
93 улсын дэмжлэгийг авч сонгогдов.

НҮБ-ын Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн
эрхийг хамгаалах хорооны гишүүн, Монголын
хараагүйчүүдийн үндэсний холбооны Ерөнхийлөгч
Д.Гэрэл

4

МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН
ГАДААД ХАРИЛЦАА

ХУДАЛДАА, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ БОДЛОГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Дэлхий дахинд дэгдсэн КОВИД-19
цар тахлын улмаас сүүлийн 3 жилийн
турш эрчимтэй өсч байсан олон
улсын худалдааны эргэлт, гадаадын
шууд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ
буурав. Монгол Улсын хувьд цар
тахлын нөхцөл байдлаас үүдсэн эдийн
засгийн хүндрэлийг даван туулахад
ялангуяа, хөрш орнуудтай худалдаа,
эдийн засгийн харилцаагаа хэвийн
үргэлжлүүлэхэд онцгойлон анхаарч
бизнес эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлж
ажиллав.
БНХАУ-д
нийлүүлэх
нүүрс,
мах,
махан
бүтээгдэхүүний
экспортыг
сэргээхэд онцгой анхаарч хоёр тал
хамтран ажилласнаар манай уул
уурхайн бүтээгдэхүүний экспорт 5
дугаар сараас жигдэрч, 7-11 дүгээр
саруудад
боомтуудаар
нэвтрүүлж
буй нүүрсний хэмжээ 2019 оны мөн
үетэй харьцуулахад 10 орчим хувиар
өсөв. БНХАУ-д нийлүүлж буй адууны
махны экспорт 6 дугаар сараас
сэргэв. Экспортыг дэмжих зөвлөлийн
хоёрдугаар хуралдааныг “Мах, махан
бүтээгдэхүүний экспорт, экспортыг
нэмэгдүүлэх чиглэлээр авах арга
хэмжээ” сэдвээр 9 дүгээр сард ГХЯнд зохион байгуулж, мах, махан

бүтээгдэхүүний экспортыг “нэг цонх”ны бодлогоор хэрэгжүүлэх Ажлын хэсэг
байгуулж ажиллав.

“Экспортыг дэмжих зөвлөл”-ийн хоёрдугаар
хуралдаан. ГХЯ, 2020.09.10

Нэн чухал шаардлагатай импортын
барааны нийлүүлэлтийг тогтвортой
байлгахад аж ахуйн нэгжүүдэд холбогдох
дэмжлэгүүдийг
үзүүлж
ажиллав.
Тухайлбал, ОХУ-аас
улаанбуудай
импортлох, мөн сайжруулсан шахмал
түлш
үйлдвэрлэхэд
ашигладаг
барьцалдуулагч бодис, цагаан будаа,
КОВИД-19-ийн эмчилгээнд ашиглах
зарим эмийг БНХАУ-аас импортоор
авах зэрэг нэн тулгамдсан асуудлуудыг
шийдвэрлэж ажиллав.
Тус яам нь импортоос хамаарах
хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний
нийлүүлэлтэд нөлөөлөх худалдааны
гол түнш орнуудын зах зээл, хүнсний
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хангамж, нийлүүлэлт, экспортын талаар
тухай бүр судалгаа хийж, Хүнсний
хангамжийн
удирдлагын
шуурхай
штабын бүрэлдэхүүнд орж "Хүнсний
аюулгүй байдал алдагдах үеийн
бэлэн байдал, хариу арга хэмжээний
төлөвлөгөө"-ний дагуу ажилласан
болно.
ГХЯ ХХААХҮЯ-тай уялдаатай ажиллаж,
хоёр яамны газар, нэгжийн удирдлагын
төвшний уулзалтыг тогтмол зохион
байгуулж,
“ГХЯ болон ХХААХҮЯ
КОВИД-19 цар тахлын нөхцөл байдалд
экспортыг дэмжих, импортыг тогтвортой
байлгах чиглэлээр хамтран хэрэгжүүлэх
арга хэмжээний төлөвлөгөө” гаргаж,
уул уурхайн бус экспортыг дэмжих,
хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн
салбарт гадаадын орнуудтай хөгжүүлж
буй хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх
чиглэлээр хамтран ажиллав.
Евразийн эдийн засгийн Холбоотой
чөлөөт
худалдааны
хэлэлцээр
байгуулах боломжийг судлах Хамтарсан
ажлын хэсэг байгуулахаар яриа
хэлэлцээ өрнүүлж, чөлөөт худалдааны
хэлэлцээр байгуулах боломжийг судлах
хамтарсан Ажлын хэсэг байгуулахаар
тохирч, улмаар уг Хамтарсан ажлын
хэсгийн анхдугаар хуралдааныг цахим
хэлбэрээр зохион байгуулж, Хамтарсан
ажлын хэсгийн ажлын даалгавар,
судалгааны ажлын хамрах хүрээ,
стастистик
мэдээллийн
аргачлал,
загварыг тодорхойлох болон холбогдох
бусад саналыг ажлын шугамаар
солилцов.
Ази-Номхон
далайн
худалдааны
хэлэлцээрийг 2021 оны 1 дүгээр сарын
1-ний өдрөөс хэрэгжүүлэх бэлтгэл
хангаж ажиллав. АНДХХ-ийн гишүүн
орнууд манай улсын гадаад худалдааны
нийт бараа эргэлтийн 70 орчим хувь,

экспортын 90 орчим хувь, импортын
30 гаруй хувийг тус тус эзлэж байна.
Монгол Улс энэхүү хэлэлцээрт нэгдэн
орсноор эдийн засгийн хурдацтай
хөгжилтэй бусад гишүүн орнууд руу
10,667 нэр төрлийн бараанд 5-100
хувийн тарифын хөнгөлөлт эдлэх
боломж нээгдлээ.

НҮБ-ын АНДЭЗНК-ын дэргэд суугаа Байнгын
төлөөлөгч А.Төмөр НҮБ-ын АНДЭЗНК-ийн
Гүйцэтгэх нарийн бичгийн дарга хатангтай Армида
Алисжабанад Монгол Улс “Ази, Номхон далайн
худалдааны хэлэлцээр”-ийг соёрхон баталсан
Батламж бичгийг гардуулж байна. Бангкок хот.

Гадаад харилцааны яам Дэлхийн
банкны Олон улсын санхүүгийн
корпорац болон Гаалийн ерөнхий
газартай хамтран “Гадаад худалдааны
мэдээллийн нэгдсэн сан” төсөл
хэрэгжүүлж 2020 оны 12 дугаар сарын
11-нд ашиглалтад оруулж, экспорт,
импорттой холбоотой бүх төрлийн
мэдээллийг цахим хуудаст байршуулав.

“Гадаад худалдааны мэдээллийн нэгдсэн сан”-гийн
цахим хуудас
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Монгол-Америкийн Эдийн засгийн
бодлогын
гуравдугаар
зөвлөлдөх
уулзалтыг 10 дугаар сард цахим
хэлбэрээр зохион байгуулж, хоёр
талын худалдаа, эдийн засгийн
харилцаа, хөрөнгө оруулалтын хамтын
ажиллагааны
өнөөгийн
байдал,
цаашид авах арга хэмжээний талаар
санал солилцож, уулзалтын дүнгээр
хамтарсан мэдээ гаргав /Хавсралтаас

үзнэ үү/.

Монгол-Америкийн Эдийн засгийн бодлогын
гуравдугаар зөвлөлдөх уулзалт. Улаанбаатар,
2020.10.23

Монгол Улс, Европын Холбооны
хамтын
ажиллагааны
хамтарсан
хорооны дэргэдэх Худалдаа, хөрөнгө
оруулалтын дэд хорооны хуралдааныг
11 дүгээр сард цахим хэлбэрээр зохион
байгуулж, эдийн засгийн нөхцөл
байдал, худалдааны бодлогын талаар
харилцан мэдээлэл солилцож, эдийн
засгийн хамтын ажиллагаа, хоёр
талын худалдаа, хөрөнгө оруулалтыг
эрчимжүүлэх, эрүүл ахуй, ургамлын
хорио цээрийн хүрээний хамтын
ажиллагааны механизм байгуулахаар
тохиролцож,
хуралдааны
дүнгээр
хамтарсан тэмдэглэл гаргав.

Монгол Улс, Европын Холбоо (ЕХ)-ны хамтын ажиллагааны Хамтарсан хорооны дэргэдэх Худалдаа, хөрөнгө

БҮЛЭГ-4

Гадаад
худалдааны
бодлого
боловсруулах,
гадаад
худалдааны
хуулийн хэрэгцээ, шаардлагыг судлах,
үзэл
баримтлалыг
боловсруулах
чиглэлээр ажлын хэсэг байгуулж
холбогдох судалгааны ажлыг хийхийн
сацуу гадаад худалдаа, хөрөнгө
оруулалтыг дэмжих шинэ бүтэц
байгуулах, худалдааны эрх зүйн
орчныг боловсронгуй болгох,импортын
барааны хэт их өсөлтөөс импортын
барааны хэт их өсөлтөөс дотоодын
үйлдвэрлэлийг хамгаалах зорилгоор
“Хамгаалалтын
арга
хэмжээний
хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх журам”-ыг
батлуулах гадаад худалдааны бодлогын
баримт бичиг гаргах, худалдаа хөрөнгө
оруулалтыг дэмжих бүтцийн асуудлаар
судалгаа хийж санал боловсруулав.
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оруулалтын дэд хорооны цахим хуралдаан. 2020.11.23

Европын Холбооны санхүүжилтээр
хэрэгжүүлж
буй
“Монгол
Улсын
худалдааг дэмжих төсөл” (TRAM)-ийн
Удирдах хорооны хуралдааныг зохион
байгуулахын сацуу “Европын Холбооны
худалдааны өдрүүд” арга хэмжээ зохион
байгуулж, Берлин хотноо Монгол Улсын
бараа, бүтээгдэхүүний “Мэдээлэл,
худалдааг дэмжих төв”-ийг нээв.
ДХБ-ын
Худалдааг
хөнгөвчлөх
хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хангах
Үндэсний хорооны 2020 оны үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөг батлуулж,
хэлэлцээрийн хэрэгжилттэй холбоотой
мэдээллийг ДХБ-ын НБДНГ-т хүргүүлэв.
Мөн ГЕГ болон “TRAM” төсөлтэй
хамтран ДХБ-ын Худалдааг хөнгөвчлөх
хэлэлцээрийн чиглэлээр үндэсний
хэмжээний сургагч багш нарыг
бэлтгэх арга хэмжээг 4 дүгээр сарын
8-наас 5 дугаар сарын 28-нд гурван үе
шаттайгаар зохион байгуулж, үндэсний
хэмжээнд
худалдааг
хөнгөвчлөх
чиглэлээр 30 сургагч багш бэлтгэв.
Тус хэлэлцээрийн хэрэгжилтэд үнэлгээ
хийж, хэлэлцээрийн ач холбогдол,
хэрэгжилтийг бизнес эрхлэгчид болон

олон нийтэд сурталчлан
ажлыг эхлүүлэв.

таниулах

Сургагч багш бэлтгэх сургалт. ГХЯ

Технологийн дэвшил, инновацийн
шинэ бүтээл ашиглан гарааны бизнес
эрхэлж буй залуучуудыг дэмжих
чиглэлээр ГХЯ-ны зүгээс хэрэгжүүлэх
боломжтой ажлын талаар Засгийн
газарт танилцуулж, улмаар ЭСЯ, СанФранциско болон Хонконг дахь ЕКГуудад “Мэдээлэл, технологийн атташе”
ажиллуулахаар шийдвэрлүүлж, гарааны
бизнес эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд
дэмжлэг үзүүлэх ажлыг эхлүүлэв.
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ОЛОН УЛС, БҮС НУТГИЙН ХУДАЛДАА, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга
ШХУ-ын Давос хотноо 1 дүгээр сарын
21-24-нд зохион байгуулсан Дэлхийн
эдийн засгийн 50 дугаар чуулга
уулзалтад оролцов

Монгол Улсын Засгийн газар “Дэлхийн
худалдааны байгууллагын эрх зүйн
талаар зөвлөх төв байгуулах тухай
хэлэлцээр"-т нэгдэн орох асуудлыг
шийдвэрлэж, хэлэлцээрт нэгдэн орох
тухай протоколыг зохих журмын дагуу
батлуулж, батламж жуух бичгийг ДХБ-д
хүргүүлэв.
“Монгол-Орос-Хятадын
Эдийн
засгийн коридор байгуулах хөтөлбөр”ийг хэрэгжүүлэх Хамтарсан ажлын
хэсгийн дарга нарын (дэд сайд нарын
түвшинд) анхдугаар уулзалтыг 11
дүгээр сарын 05-нд цахим хэлбэрээр
зохион байгуулав. Энэхүү уулзалтаар
“Монгол,
Орос,
Хятадын
Эдийн
засгийн коридорын төмөр замын төв
коридорыг шинэчлэн хөгжүүлэх техник,
эдийн засгийн үндэслэлийн ажлыг
эхлүүлэх тухай Хамтарсан мэдэгдэл”,
“Монгол, Орос, Хятадын эдийн засгийн

ОХУ-аас БНХАУ руу Монголын нутаг
дэвсгэрээр дамжуулан барих хийн
хоолойн
төслийн
талаарх
яриа
хэлэлцээ явуулж, төслийг улс тус бүрээс
хариуцаж ажиллах аж ахуйн нэгжүүдийг
тодруулж, яриа хэлэлцээ явуулах
нөхцөлийг бүрдүүлэв. Уг төслийн
хамтарсан Ажлын хэсгийн дарга нарын
цахим уулзалтын үеэр төслийн ТЭЗҮийн ажлын даалгавар боловсруулах
Тусгай зориулалтын компани байгуулах
Эрмэлзлийн санамж бичиг байгуулав.
Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа,
хөгжлийн байгууллага (OECD)-ын “Төв
Азийн орнуудын хувийн хэвшлийн
сэргэлтийг дэмжих нь” сэдэвт сайд
нарын түвшний хэлэлцүүлэгт оролцож,
"Төв
Азид
өрсөлдөх
чадварыг
нэмэгдүүлэх нь" хөтөлбөрийн хүрээнд
Монгол Улсын “Аж ахуйн нэгжүүдийн
хөгжлийг
дэмжих,
санхүүгийн
хүртээмжийг шинэчлэх нь”, “Монгол
Улсын эдийн засгийн сэргэлт, ЖДҮ-т
дэмжлэг үзүүлэх, чадавх бэхжүүлэх”
сэдэвт хэлэлцүүлгийг тус тус зохион
байгуулав.
Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Сингапур
Улсын хооронд дипломат харилцаа
тогтоосны 50 жилийн ойн хүрээнд
Гадаад харилцааны яам, Монгол
Улсаас Бүгд Найрамдах Сингапур Улсад

БҮЛЭГ-4

Ерөнхийлөгч Х.Баттулга Дэлхийн эдийн засгийн 50
дугаар чуулга уулзалтын үеэр

коридорын төмөр замын төв коридорын
техник, эдийн засгийн үндэслэлийг
судлах Ажлын төлөвлөгөө”-ний төслийг
талууд эцэслэж Төрийн тэргүүн нарын
уулзалтын үеэр гарын үсэг зурахаар
тохиролцов.
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суугаа Элчин сайдын яам, Монголын
Үндэсний Худалдаа, Аж үйлдвэрийн
Танхим болон Сингапурын Бизнесийн
Холбоо хамтран 9 дүгээр сард “МонголСингапурын бизнес вебинар” зохион
байгуулав. Тус арга хэмжээнд Монгол,

Сингапурын 100 гаруй аж ахуйн нэгж
оролцож, салбар тус бүрээр 35 аж ахуй
нэгж мэдээлэл солилцож, хамтран
ажиллах боломжийн талаар санал
солилцов.

“Монгол-Сингапурын бизнес вебинар”

ГАДААД ХУДАЛДАА
2020 онд Монгол улс дэлхийн
149
оронтой
худалдаа
хийж
гадаад
худалдааны
нийт
бараа
эргэлт 12875.2 сая ам.доллар болж 2019
оны гүйцэтгэлээс 871.9 сая ам.доллар

буюу 6.3 хувиар буурчээ. Экспортын
дүн импортын дүнгээс 2277.4 сая
ам.доллараар давж, гадаад худалдааны
баланс эерэг гарлаа
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ЭКСПОРТ
Монгол Улс 2020 онд нийт 7576.3
сая ам.долларын бараа, түүхий эд
экспортод гаргасан нь өнгөрсөн оны
мөн үетэй харьцуулахад 0.6 хувиар
буурсан байна.

Экспортын өөрчлөлтийг БТКУС-ийн
барааны хэсгээр авч үзвэл сувд, үнэт
ба хагас үнэт чулуу, үнэт металл, гоёлын
зүйлс бүлэгт багтах барааны экспорт
1370.9 сая ам.доллар буюу 327.1 хувиар,
хүнсний бэлэн бүтээгдэхүүний экспорт
8.3 сая ам.доллараар буюу 13.5 хувиар
зэрэг 5 хэсгийн барааны экспорт өсч
бусад 16 хэсгийн барааны экспорт
буурсан байна.
Сувд, үнэт ба хагас үнэт чулуу, үнэт
металл, гоёлын зүйлс, зоос хэсэгт
багтах барааны экспортын дийлэнхийг
алтны экспорт эзлэж байна. 2020 онд
экспортлосон алтны хэмжээ өнгөрсөн
онтой харьцуулахад 21.4 тонноор,
үнийн дүн нь 1369.3 сая ам.доллараар
нэмэгдсэн байна. 1 кг алтны үнэ 46132.0
ам.доллараас 58628.8 ам.доллар хүртэл
өсөв. Манай алтны экспортын 3.1 хувь
нь Их Британид, 3.6 хувь нь Сингапурт,
93.4 хувь нь Швейцарт тус тус ногдож
байна.
Эрдэс бүтээгдэхүүний экспорт 1121.8
сая ам.доллар буюу 17.6 хувиар,
нэхмэлийн материал болон нэхмэл
эдлэлийн экспорт 155.2 сая ам.доллар
буюу 35.7 хувиар, амьд мал, амьтад,
мал амьтны гаралтай бүтээгдэхүүний

-

Нүүрс: 2019 оны гүйцэтгэлтэй
харьцуулахад
чулуун
нүүрсний
экспорт 7879.7 мян.тонноор, үнийн
дүн нь 950.7 сая ам.доллараар,
хилийн дундаж үнэ нь 10.0
ам.доллараар тус тус буурчээ. 2020
онд чулуун нүүрсний 95.2 хувийг
БНХАУ-д нийлүүлсэн.

-

Зэсийн баяжмал: 2019 онтой
харьцуулахад зэсийн баяжмалын
экспорт 8.6 мянган тонноор, хилийн
дундаж үнэ нь 4.9 ам.доллараар,
үнийн дүн нь 17.9 сая ам.доллараар
тус тус буурчээ. 2020 онд зэсийн
баяжмалыг 100.0 хувь БНХАУ-д
нийлүүлсэн байна.

-

Газрын тос: 2020 онд газрын тосны
экспорт 4070.5 мянган баррель буюу
150.8 сая ам.долларт хүрч, өнгөрсөн
оны мөн үеийн гүйцэтгэлээс 2474.7
мянган баррелиар, үнийн дүнгээр
215.8 сая ам.доллараар тус тус
буурсан байна. 1 баррель газрын
тосны дундаж үнэ 56.0 ам.доллараас
37.1 ам.доллар болж буурчээ.

БҮЛЭГ-4

Манай улс 2020 онд дэлхийн 75
оронд бүтээгдэхүүнээ экспортлосноос
БНХАУ-д 72.5 хувь, Швейцарт 22.2 хувь,
Их Британид 1.1 хувь тус тус ногдож
байгаа бөгөөд нийт экспортын 95.8
хувийг дээрх орнууд эзэлж байна.

экспорт 44.5 сая ам.доллар буюу 45.5
хувиар, арьс ширэн түүхий эд болон
боловсруулсан арьс, шир, ангийн үс,
эдгээрээр хийсэн эдлэлийн экспорт
6.7 сая ам.доллар буюу 47.4 хувиар,
үндсэн төмөрлөг болон түүгээр хийсэн
бүтээгдэхүүний экспорт 11.2 сая
ам.доллар буюу 14.4 хувиар тус тус
буурлаа. 2020 онд эрдэс бүтээгдэхүүний
экспортын 96.2 хувийг чулуун нүүрс,
зэсийн баяжмал, молибдены баяжмал,
хайлуур жонш, төмрийн хүдэр, цайрын
хүдэр болон газрын тосны экспорт
эзлэв. Гол эрдэс бүтээгдэхүүний
экспортын хувьд:
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Төмрийн хүдэр: Төмрийн хүдрийн
экспорт 8.2 сая тоннд хүрч, 2019
оны дүнгээс 246.5 мянган тонноор
буурсан байна. Экспортын дундаж
үнэ нь 78.0 ам.долларт хүрсэн нь
өнгөрсөн оныхоос 9.8 ам.доллараар
нэмэгджээ. Төмрийн хүдрийг 100
хувь БНХАУ руу экспортлосон.

Манай уул уурхайн бус бүтээгдэхүүний
экспорт 2019 онд 823 сая ам. доллар
буюу нийт экспортын 10.8%-ийг
эзэлж, түүхэн дээд хэмжээндээ хүрч
байсан бол 2020 онд уул уурхайн бус
бүтээгдэхүүний экспортын хэмжээ цар
тахлын улмаас 7% болж буурсан.

Нэхмэл материал болон нэхмэл
эдлэлийн экспортын 99.4 хувийг мал
амьтны үс, хялгас, хивс, сүлжмэл,
оёмол
эдлэлийн
экспорт
эзлэж
байна. Самнасан ноолуурын экспорт
247.2 тонноор буурч, ямааны угаасан

ноолуурын экспорт 651.1 тонноор өссөн
байна. Өмнөх онтой харьцуулахад
сүлжмэл эдлэлийн экспорт 13.1 сая
ам.доллараар, оёмол эдлэлийн экспорт
1.7 сая ам.доллараар тус тус буурчээ.

-
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ИМПОРТ
Монгол Улс 2020 онд нийт 5298.9 сая
ам.долларын
бараа,
түүхий
эд
импортолсон нь 2019 оны гүйцэтгэлтэй
харьцуулахад 828.6 сая ам.доллараар
буюу 13.5 хувиар буурсан байна.

Импортын
бууралтад
эрдэс
бүтээгдэхүүн, авто, агаарын ба усан
замын тээврийн хэрэгсэл, тэдгээрийн
эд анги, машин, механизм, тоног
төхөөрөмж ба эд анги, цахилгаан
хэрэгсэл, тэдгээрийн сэлбэг бүлэгт
хамаарах барааны импортын бууралт
голлон нөлөөлсөн байна.
Импортын өөрчлөлтийг БТКУС-ийн
барааны хэсгээр авч үзвэл, эрдэс
бүтээгдэхүүн 365.0 сая ам.доллараар,
авто, агаарын ба усан замын тээврийн
хэрэгсэл, тэдгээрийн эд, ангийн
импорт 313.9 сая ам.доллараар,
машин, механик тоног төхөөрөмж
ба эд анги, цахилгаан хэрэгсэл,
тэдгээрийн сэлбэгийн импорт 180.0
сая ам.доллараар, хуванцар болон
түүгээр хийсэн зүйлс, хаймар болон
түүгээр хийсэн зүйлсийн импорт 37.1
сая ам.доллараар тус тус 12 хэсгийн

Газрын тосны бүтээгдэхүүн нь эрдэс
бүтээгдэхүүний
импортын
81.1
хувийг эзлэж байна. Газрын тосны
бүтээгдэхүүний импортын биет хэмжээ
18.1 мян.тонноор өсч, үнийн дүн
нь 348.9 сая ам.доллараар буурсан
байна. 1 тонны импортын хилийн
дундаж үнэ 632.0 ам.доллараас 438.6
ам.доллар болж буурсан бөгөөд үүнээс
автобензины импортын дундаж үнэ
604.6 ам.доллараас 417.5 ам.доллар
хүртэл буурав. Дизель түлшний импорт
236.9 сая ам.доллараар, биет хэмжээ
53.5 мян.тонноор, импортын дундаж
үнэ нь 198.5 ам.доллараар тус тус
буурсан байна.
Олон улсын санхүү, эдийн засгийн
байгууллага,
хандивлагч
орны
тусламжаар 49.9 сая ам.долларын
бараа импортлосноос барааг
гарал
үүслээр нь авч үзвэл АНУ-д 59.7 хувь,
Энэтхэгт 2.0 хувь тус тус ноогдож байна.

БҮЛЭГ-4

Манай улс дэлхийн 142 орноос гарал
үүсэлтэй бараа импортлосноос ОХУ-д
26.4 хувь, БНХАУ-д 35.8 хувь, АНУ-д
4.6 хувь, Японд 7.7 хувь, БНСУ-д 4.5
хувь, ХБНГУ-д 3.5 хувь тус тус ноогдож
байгаа нь нийт импортын дүнгийн 82.5
хувийг эзэлж байна.

барааны импорт буурч, бусад 9 хэсгийн
барааны импорт өссөн байна. Үүнд,
чулуу, гөлтгөнө, шөрмөсөн чулуу,
гялтгануур болон тэдгээртэй төстэй
материалаар хийсэн бүтээгдэхүүний
импорт
22.9
сая
ам.доллараар,
ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүний
импорт 29.4 сая ам.доллараар, сувд,
үнэт ба хагас үнэт чулуу, үнэт металл,
гоёлын зүйлс, зоосны импорт 11.3 сая
ам.доллараар тус тус өсөв.

5

ГАДААД СУРТАЛЧИЛГАА,
СОЁЛЫН ХАРИЛЦАА

ГАДААД СУРТАЛЧИЛГААНЫ БОДЛОГО, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Монгол Улсын Засгийн газрын “Монгол
Улсыг гадаадад сурталчлах хөтөлбөр”ийг хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт
тавих, удирдан зохион байгуулах,
үндэсний түүх, соёл, урлаг, өв
уламжлал,
спортоор
дамжуулан
Монгол Улсыг гадаадад таниулах үйл
ажиллагааг
нэгдмэл
удирдлагаар
ханган зохион байгуулж, Монгол Улсыг
гадаадад сурталчлах бодлого, үйл

ажиллагаа, соёлын хамтын ажиллагааг
олон нийтэд танилцуулан, цаг үеийн
асуудлаар
харилцан
мэдээлэл
солилцож ажиллав. 2020 онд “Монгол
Улсыг гадаадад сурталчлах”, “Дэлхийн
Монголчууд” хөтөлбөр болон яам,
газрын төлөвлөгөөнд тусгасан 70 гаруй
ажлыг холбогдох байгууллагуудтай
хамтран зохион байгууллаа.

“Монгол Улсыг гадаадад сурталчлах хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийг удирдан зохион байгуулах, хяналт тавих үүрэг
бүхий зөвлөлийн хурал. ГХЯ, 2020.08.28
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“Монгол Улсыг гадаадад сурталчлах
хөтөлбөр”-ийг 2020 онд хэрэгжүүлэх үйл
ажиллагааны төлөвлөгөөний хүрээнд
Чингис хааны зарлигаар байгуулагдсан
Их Монгол Улсын нийслэл Хархорум
хотын 800 жилийн ойг тохиолдуулан
“Хархорум 800 жил” үзэсгэлэнг Японы
Ойта мужийн Түүхийн музейд гаргах,
Варшавын их сургуультай хамтран
монгол үндэстний хоолны болон соёлын
“Дорно дахины өдөр” арга хэмжээ
зохион байгуулах, Тайваний “Хааны
ордон” музейд “Монгол соёлын өдөр”
үзэсгэлэн, соёлын арга хэмжээ, Москва
хотод монгол, буриадын уран бүтээлчид,
оюутан, залуучуудын бүтээлээс бүрдсэн
“Великая Монгольская писменность”
нэртэй хуучин монгол бичгийн уран
бичлэг /каллиграф/-ийн үзэсгэлэн
зохион байгуулах зэрэг арга хэмжээг
хэрэгжүүлэв.
Монгол Улс гадаадын улс орнуудтай
дипломат харилцаа тогтоосны онцлох
болон тэгш ойнуудыг тохиолдуулан
урлаг, соёлын олон арга хэмжээ зохион
байгуулав. Энэ хүрээнд Польш, Болгар
Улстай дипломат харилцаа тогтоосны
70 жилийн ойг тохиолдуулан Чойжин
ламын сүм музейн “Хот мандал-нууц
тарнийн сүм” гэрэл зургийн үзэсгэлэнг

Варшав,
Софи,
Русе
хотуудад,
“Үзэсгэлэнт Монгол орноор” гэрэл
зургийн үзэсгэлэн болон соёлын арга
хэмжээг Польшийн Швиентокжиски
мужийн Киельц хотноо, Чех Улстай
дипломат харилцаа тогтоосны 70
жилийн ойн хүрээнд Чехийн Дүрслэх
урлагийн дээд сургуулийг төгсөн
тус улсад мэргэжлээрээ ажиллаж
буй зураач Д.Үнэнтийн уран зургийн
үзэсгэлэнг Прага хотод, БНСУ-тай
дипломат харилцаа тогтоосны 30
жилийн ойн хүрээнд “Монгол Улс,
БНСУ-ын түншлэлийн харилцаа-30
жил” сэдвээр эрдэм шинжилгээний
бага хурал, гэрэл зургийн үзэсгэлэн,
Туркийн ШУА-тай хамтран “Чингис
хаан ба түүний өв” сэдвээр симпозиум,
Британийн төв номын санд “Монголд
буддын шашныг дахин сэргээсэн
нь” арга хэмжээ зэргийг зохион
байгуулснаас
гадна
БНКубаУ-тай
дипломат харилцаа тогтоосны 60
жилийн ойн хүрээнд ахмад дипломатч,
шинжлэх ухааны доктор, профессор
Г.Төмөрчулууны
испани
хэлнээ
хөрвүүлсэн “Монголын нууц товчоо”
номыг 100 ширхэгийг хэвлүүлж, испани
хэлтнүүдийн хүртээл болгов.

“Хот мандал-нууц тарнийн сүм” гэрэл зургийн үзэсгэлэнгийн нээлт, Варшав хот, 2020.07.07
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“Хот мандал-нууц тарнийн сүм” гэрэл зургийн үзэсгэлэнгийн нээлт, Софи хот, 2020.10.20

Монгол Улсын соёл, урлаг, ёс заншил,
амьдрал ахуйг танилцуулахад чиглэсэн
контент бий болгон олон улсын хүртээл
болгоход хүчин чармайлт гаргаж
ажиллав. Энэхүү зорилтын хүрээнд
2020 оны Үндэсний Их баяр наадмын

нээлтийн дүрс бичлэгийг англи,
орос, хятад, солонгос хэлээр хадмал
орчуулгатайгаар бэлтгэн гаргав. Мөн
жуулчдад зориулсан видео контент
бэлтгэх ажлын хүрээнд “#FeelMongolia” уралдаан зохион байгуулж
11 богино хэмжээний дүрс бичлэг,
“Mongolia. Nomadic by Nature” аялал
жуулчлалын сурталчилгааны бичлэг
бэлтгэж нийтийн хүртээл болгов.
Монголын соёлыг дэлхийд түгээх,
бусад орнуудтай соёлын харилцааг
өргөжүүлэн
хөгжүүлэх
зорилтын
хүрээнд 2020 онд Монголын Оюун
ухааны академийг үүсгэн байгуулагч
Х.Хатанбаатар, ХБНГУ-ын “Thuringen
Statеsballet Theater”-ын балетчин
Д.Одсүрэн, Австрали Улсаас Монгол
Улсад сууж байсан анхны суурин
Элчин
сайд
Ж.Лантри,
Киргиз
Улсын НТС телевизийн олон улсын
хамтын ажиллагааны газрын захирал
А.Асанбекова, ОХУ-ын Сочи хотын
хурлын депутат И.А.Селезнёв нарыг
Монгол Улсын Соёлын элчээр томилов.

БҮЛЭГ-5

Олон улсын нэр хүндтэй үзэсгэлэн
яармаг,
урлаг,
соёлын
арга
хэмжээнд Монгол Улсын оролцоог
хангаж
ажиллав.
Энэ
хүрээнд
Швейцарын Цюрих хотод зохион
байгуулсан “ФЕСБО-2020”, Туркийн
Истанбул хотноо зохион байгуулсан
“EMMIT”, АНУ-ын Калифорни мужийн
Лос Анжелес хотод зохион байгуулсан
“TRAVEL AND ADVENTURE SHOW"
зэрэг олон улсын аялал жуулчлалын
үзэсгэлэнд тус тус оролцов. Мөн
Дэлхийн банк болон “Олон улсын
худалдааны төв” ТББ-тай хамтран
“Монголын өвийн өдөр” соёлын арга
хэмжээг Дэлхийн банкны төв байранд,
Тайландын Бангкок хотод олон улсын
аялал жуулчлалын 2 дугаар кино форум,
Лос Анжелес хотод зохион байгуулсан
Олон
улсын
аялал
жуулчлалын
үзэсгэлэнд МИАТ ТӨХК, Жуулчин ХХК,
Begmon tour, Geotourism agency, Jiguur,
Zendmen Travel, Birga tours, Eyeland
tour зэрэг 10 компанийн төлөөлөл
оролцож, эх орноо сурталчлав.

108

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД БОДЛОГЫН ХӨХ НОМ | 2020

Монголын Оюун ухааны академийг үүсгэн байгуулагч Х.Хатанбаатар, Австрали Улсаас Монгол Улсад суурин
суугаа анхны Элчин сайд асан Ж.Лантри нарыг Монгол Улсын Соёлын элчээр томилов.
Улаанбаатар хот, 2020 он.

Чингэснээр Монгол Улсын 57 Соёлын
элч Монгол Улсыг сурталчлан таниулах
үйл ажиллагаа явуулж байна. “Монгол
Улсын Соёлын элч нарын II чуулга
уулзалт”-ыг 9 дүгээр сарын 11-нд
цахим хэлбэрээр зохион байгуулж
Австрали, Австри, Герман, Их Британи,
Испани, Япон, Өмнөд Солонгос,
Нидерланд, ОХУ, Казахстан, Киргиз,
Индонез Улсад ажиллаж буй 23 Соёлын
Элч, Улаанбаатар хотноо ажиллаж

буй 5 Соёлын элч болон манай улсын
ДТГ-уудын төлөөлөл оролцов. Энэ
үеэр “Соёл урлаг, соёлын өв, монгол
судлал – Гадаад сурталчилгаа, хамтын
ажиллагаа”, “Аялал жуулчлал – Гадаад
сурталчилгаа, хамтын ажиллагаа”
гэсэн сэдвээр Соёлын яам, БОАЖЯны төлөөлөгчидтэй санал солилцож,
цаашдын
хамтын
ажиллагааны
зорилтоо тодорхойлов.

Монгол Улсын Соёлын элч нарын II цахим чуулга уулзалтыг зохион байгуулав. ГХЯ, 2020.09.11

ТҮҮХ, СОЁЛЫН ӨВ, МОНГОЛ СУДЛАЛ
Монгол Улсын түүх, соёлын өвийг
сэргээх, үндэсний архивын сан
хөмрөгийг
баяжуулах,
“Чингис
хаан” хаад, язгууртнуудын музей
байгуулах ажлын хүрээнд
гадаад
улсын архив, номын сан, музейд

хадгалагдаж буй монголын түүх, өв
соёлд холбогдох архивын баримт, эх
сурвалж, хөшөө дурсгал, эд өлгийн
зүйлсийг судлан тогтоох, тэдгээрийн
эх хувь болон хуулбарыг авах ажлыг
нэгдсэн удирдлагаар ханган, зохион
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байгуулж байна.
“Гадаадын улс
орнуудаас бүрдүүлэх, хуулбарлах эд
өлгийн жагсаалт”-ын дагуу нийт 31
улсаас 90 ширхэг дан, 12 иж бүрдэл
үзмэрийг хуулбарлан авах асуудлаар
Соёлын яамтай ажил хэргийн уулзалт
хийж, хилийн чанад дахь ДТГ-уудын
тэргүүн нартай “цахим форум” зохион
байгуулав. 2020 онд ОХУ, Польш,
ИБУИНХУ, ХБНГУ-аас зарим үзмэрийн
“А” хуулбарыг хүлээн авлаа.

“Чингис хаан” музей байгуулах ажлын хүрээнд
ДТГ-ын тэргүүн нартай хийсэн “цахим форум”-д
Соёлын сайд С.Чулуун оролцож мэдээлэл хийв. ГХЯ,
2020.10.29

Монгол судлалыг олон улсад хөгжүүлэх,
хүрээг тэлэх зорилтын хүрээнд Ази,
Европ, Хойд Америкийн бүсийн бага
хурлыг уламжлал болгон зохион
байгуулж, Хойд Америкийн бүсийн II
бага хурал буюу “Монгол судлалын
олон улсын 14 дүгээр бага хурал”-ыг 2
дугаар сард Вашингтон хотноо зохион
байгуулав. Бага хуралд 200 гаруй
эрдэмтэн, судлаачид оролцож, 50 гаруй
илтгэлийг хэлэлцүүлэв.

“Монгол судлалын олон улсын 14 дүгээр бага хурал, Вашингтон хот, 2020.02 сар

Монгол судлалын Азийн бүсийн
IV хуралдааныг Казахстан Улсад,
Европын бүсийн IV хуралдааныг Турк
Улсын Истанбул хотод тус тус зохион
байгуулахаар төлөвлөсөн ч “КОВИД-19”
цар тахлын улмаас хойшлогдов.
ГХЯ Олон улсын Монгол судлалын
холбоотой хамтарч “Дэлхийд тархсан

монгол өв” төсөл хэрэгжүүлж байгаа
бөгөөд энэхүү төслийн хүрээнд 2020
онд “Унгар дахь монголын өв соёлын
дурсгалууд”, “Тайваньд хадгалагдаж
буй монголын түүх, соёлын дурсгалууд”
номуудыг хэвлүүлж, олон нийтийн
хүртээл болгов.

БҮЛЭГ-5

Гадаад харилцааны сайд Н.Энхтайван Соёлын сайд
С.Чулуунд Алтан ордын хаан Тохтамышаас Польшийн
хаанд 1393 онд илгээсэн захидлын хуулбарыг
гардуулав. ГХЯ, 2020.08.18
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ХЭВЛЭЛ, МЭДЭЭЛЛИЙН САЛБАРЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
Гадаадын сэтгүүлч, хэвлэл мэдээллийн
байгууллагуудын
Монгол
Улсад
явуулах үйл ажиллагааг дэмжих,
эх
орноо
гадаадад
сурталчлан
таниулах ажлын хүрээнд МҮОНРТ,
МОНЦАМЭ агентлагаар дамжуулан
тусгай хөтөлбөр, нэвтрүүлэг, нийтлэл,
ярилцлага зохион байгуулах, англи,
орос, хятад, япон хэлээр долоо хоног
тутмын сонин гаргах зэрэг ажлыг
тогтмол хийж байна.
МҮОНРТ Хятадын “SGTN”, БНСУын “Arirang”, ОХУ-ын “Russia Today”,
Японы “JAMCO”, “AP”, “SNTV” зэрэг
мэдээллийн агентлагуудтай контент
солилцооны
чиглэлээр
ажиллаж,
“Asia-Pacific
Broadcasting
Union”,
“Asia-Pacific Institute of Broadcasting development“ зэрэг олон улсын
байгууллагуудтай хамтран ажиллаж,
МОНЦАМЭ агентлаг монголын тухай
мэдээ мэдээлэл, 7 хоног тутмын
хэвлэмэл бүтээгдэхүүнээ Японы Киодо
Цүүшин агентлаг, Майничи, Никкей,
Токио сонинууд болон ОХУ-ын ТАСС,
Риа Новости, Хятадын Синьхуа, БНСУын Ёнхап, БНСВУ-ын ВМА, БНКубУын Пренса Латина, БНАСАУ-ын СТМА
зэрэг агентлагт тогтмол нийлүүлж
байна.
Бүс нутгийн 46 агентлагийг эгнээндээ
нэгтгэсэн
Ази,
Номхон
далайн
бүс нутгийн орнуудын мэдээллийн

агентлагуудын нэгдсэн байгууллагын
(ОАNА) сүлжээнд дүрст болон зураг,
текст
мэдээг нийлүүлэв. Түүнчлэн
Японы дижитал дата төв Никкей
Дижитал Медиад өдөр бүр англи, япон
хэлээр текст мэдээ төлбөртэйгөөр
нийлүүлж байна.
МОНЦАМЭ агентлагийн “Mongolia Today” сэтгүүлийг АНУ-ын Конгрессын
номын сан, Нью-Иоркийн номын санд
тус тус тогтмол нийлүүлж байна.
Гадаад харилцааны чиглэлээр дагнан
бичдэг сэтгүүлчдийн “Дипломат клуб”ын үйл ажиллагааг сэргээж, тэдгээрт
зориулсан 14 хоногийн сургалтыг
Дипломат Академитай хамтран зохион
байгуулсан бөгөөд уг сургалтад 30 гаруй
хэвлэл, мэдээллийн байгууллагын
сэтгүүлч, редакторууд хамрагдав.
ГХЯ болон ДТГ-уудын цахим хуудсыг
шинэчлэх ажлыг эхлүүлж, яамны үйл
ажиллагааг олон нийтэд нээлттэй
сурталчлах ажлын хүрээнд олон
нийтийн сүлжээг идэвхтэй ашиглаж
ирэв. 2020 онд тус яамны цахим хуудсанд
385 хэвлэлийн мэдээг нийтэлж, яамны
албан ёсны Facebook, Twitter хуудсанд
тус бүр 400 гаруй пост оруулав. 2020 онд
ГХЯ-ны Facebook хуудсанд орсон мэдээ
мэдээлэл давхардсан тоогоор 3,505,145
иргэнд хүрч, 32,994 хүн шинээр дагасан
байна.

ХИЛИЙН ЧАНАД ДАХЬ МОНГОЛ ИРГЭД
Монгол Улсын Засгийн газраас 2016
онд баталсан “Дэлхийн монголчууд”
хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэх
хүрээнд

хилийн чанад дахь Монгол иргэдийн
эрхийг баталгаажуулах, нийгмийн
хамгааллын асуудлыг шийдвэрлэх
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хүрээнд Монгол Улс, Бүгд Найрамдах
Казахстан Улсын хооронд байгуулах
“Тэтгэврийн
хангамжийн
тухай
хэлэлцээр”,
АНУ-тай
байгуулах
“Нийгмийн
хамгааллын
салбарт
хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр”,
ОХУ-тай
шинэчлэн
байгуулах
“БНМАУ, ЗСБНХУ-ын хооронд нийгэм
хангамжийн салбарт хамтран ажиллах
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тухай хэлэлцээр”-ийн талаар айлын
талтай яриа хэлэлцээг үргэлжлүүлэв.
Хилийн чанад дахь монгол эхчүүдийг
дэмжих
хүрээнд
Монгол
Улсын
Ерөнхийлөгч Х.Баттулгын зарлигаар
хилийн чанадад оршин сууж буй
33 ээжид “Алдарт эх”-ийн одонг нь
гардуулав.

БҮЛЭГ-5

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х.Баттулгын зарлигаар хилийн чанадад оршин сууж буй 33 ээжид “Алдарт эх”-ийн
одонг нь гардуулав.

Хилийн чанадаас эх орондоо эргэн
ирсэн иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтэд
дэмжлэг үзүүлэх, Монгол Улсын эдийн
засаг, нийгмийн хөгжилд хувь нэмэр
оруулах боломжийг бүрдүүлэх хүрээнд
Гадаад харилцааны яамны Төрийн
нарийн бичгийн дарга Н.Анхбаяр
“Хилийн чанад дахь Монголчуудын
зөвлөл” ТББ-ын төлөөлөлтэй 2020 оны
8 дугаар сарын 17-ны өдөр уулзаж,
“Дэлхийн монголчууд” хөтөлбөрийн
хэрэгжилт, хилийн чанад дахь Монгол
хэл, соёлын төвүүдийн үйл ажиллагаа,
цар тахлын улмаас хилийн чанадад
гацсан иргэд зэрэг асуудлуудаар санал
солилцов.

Төрийн нарийн бичгийн дарга Н.Анхбаяр “ХЧМЗ”
ТББ-ын төлөөлөгчидтэй уулзав.

112

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД БОДЛОГЫН ХӨХ НОМ | 2020

Төрийн нарийн бичгийн дарга Н.Анхбаяр уулзалтыг
нээж үг хэлэв.

“Дэлхийн монголчууд” хөтөлбөрийн
хүрээнд
“Эх
орондоо
хөдөлмөр
эрхэлцгээе” хөдөлмөрийн үзэсгэлэн
яармагийг “Гадаадад төгсөгчдийн
нэгдсэн зөвлөл” ТББ-тай хамтран 2020
оны 11 сарын 07-ны өдөр Улаанбаатар
хотноо зохион байгуулав. Үзэсгэлэн,
яармагт дотоодын 50 гаруй компаний
500, хөдөлмөрийн биржид бүртгэлтэй
3000 гаруй ажлын байр зарлаж, иргэдэд
мэдээлэв.

“Эх орондоо хөдөлмөр эрхэлцгээе” хөдөлмөрийн
үзэсгэлэн, яармагийг зоохион байгуулав.

“Монгол орны хөгжилд” XVI чуулга
уулзалтыг “Монгол Улс – Тогтвортой
хөгжил” сэдвийн хүрээнд 2020 оны
12 дугаар сарын 5-6-ны өдрүүдэд
ИБУИНХУ-ын Лондон хотноо цахимаар
зохион байгуулав.
Чуулга уулзалтыг Гадаад харилцааны
сайд
асан
Н.Энхтайван
нээж,
мэндчилгээ дэвшүүлсэн бөгөөд арга
хэмжээнд Монгол, Австрали, Англи,
Герман, Швед, Өмнөд Солонгос,
Бельги, Ирланд, Итали, Польш, Унгар,
Япон зэрэг улсад оршин сууж буй 300
гаруй монгол иргэд, монголчуудын
холбоодын
төлөөлөл
оролцож,
хэлэлцүүлэг явуулсан болно.

“Монгол орны хөгжилд” XVI цахим чуулга уулзалт, ИБУИНХУ-ын Лондон хот, 2020.12.05
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ЭРХ ЗҮЙ БА КОНСУЛЫН
ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ, ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ

Монгол Улсын үндэсний аюулгүй
байдал, язгуур ашиг сонирхлыг
олон улсын эрх зүйн хүрээнд улс
төр, дипломатын аргаар хангах,
түүнчлэн Монгол Улс олон улсын эрх
зүйг хүндэтгэн сахиж, олон улсын
гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлэх
зорилтын хүрээнд манай улс 2020 онд
олон талт 10 гэрээг соёрхон баталж
(Хавсралтаас үзнэ үү), Засгийн
газар хоорондын 18 гэрээ байгуулж,
өмнө нь байгуулсан 9 гэрээг хүчин
төгөлдөр болгож (Хавсралтаас үзнэ
үү), байгууллага хоорондын 24 гэрээ
байгуулж, бүртгэв (Хавсралтаас үзнэ
үү).
Олон талт гэрээнд нэгдэн орох
чиглэлээр: НҮБ, түүний системийн
болон төрөлжсөн байгууллагуудтай
харилцах эрх зүйн үндсийг бэхжүүлэх
зорилтын
хүрээнд
Олон
улсын
эрүүгийн шүүхийн Ромын дүрмийн
түрэмгийллийн гэмт хэргийн болон
дайны гэмт хэргийн тухай 8 дугаар
зүйлийн нэмэлт, өөрчлөлтийг 2020 оны
1 дүгээр сарын 31-ний өдөр соёрхон
батлав. Нэмэлт, өөрчлөлтийг соёрхон

баталснаар
түрэмгийллийн
гэмт
хэргийг дотоодын хууль тогтоомжид
тусгаж, олон улсын эрх зүйгээр өөрийн
эрх ашиг, тусгаар тогтнол, нутаг
дэвсгэрийн халдашгүй дархан байдлыг
хамгаалахад ач холбогдолтой юм.
Татварын
асуудлаар
захиргааны
туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай
конвенцыг УИХ 2020 оны 1 дүгээр сарын
3-ны өдөр соёрхон баталсан бөгөөд уг
конвенц Монгол Улсын хувьд 2020 оны 6
дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчин
төгөлдөр үйлчилж байна. Ингэснээр
татварын байгууллагуудын хамтын
ажиллагааг гүнзгийрүүлэхийн сацуу
гадаадын иргэн, аж ахуйн нэгж Монгол
Улс руу орлого, хөрөнгөө шилжүүлэн
нуух, татвараас зайлсхийх боломжгүй
нөхцөл бүрдсэн болно. Энэ нь Европын
Холбооны татварын асуудлаар хамтран
ажилладаггүй
орнуудын
“саарал
жагсаалт”-аас Монгол Улс 2020 оны 10
дугаар сарын 6-ны өдөр гарахад түлхэц
болов.
Ази, Номхон далайн худалдааны
хэлэлцээр 2020 оны 1 дүгээр сарын
1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилж
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эхэлснээр Бангладеш, БНХАУ, Энэтхэг,
Лаос, БНСУ, Шри Ланка Улс руу хийх
бараа бүтээгдэхүүний экспортод 40
хүртэлх хувийн тарифын хөнгөлөлт
эдэлж, эдийн засгаа төрөлжүүлэх,
бүс нутгийн интеграцийн үйл явцад
идэвхтэй оролцох нөхцөл бүрдэв.
Эрүүгийн ял шийтгэлийг гадаад
улсад эдлүүлэх тухай Америкийн
улсууд хоорондын конвенцыг соёрхон
баталсанаар АНУ, Канад, Бразил зэрэг
тус конвенцын гишүүн 21 улсад ял
эдэлж буй монгол иргэдийг шилжүүлэн
авах эрх зүйн орчин бүрдэв.
Хоёр талт гэрээний хүрээнд: Найрсаг
харилцаа, иж бүрэн стратегийн
түншлэлийн тухай Монгол Улс, ОХУ
хоорондын гэрээ хүчин төгөлдөр
болов. Ингэснээр талууд улс төр,
батлан хамгаалах, аюулгүй байдал,
эдийн засаг, худалдаа, санхүү, хөрөнгө
оруулалт, дэд бүтэц, тээвэр, харилцаа
холбоо,
эрчим
хүч,
мэдээллийн
технологи, хүмүүнлэгийн харилцаа,
соёл, урлаг, боловсрол, шинжлэх ухаан,
техник, экологи, эрүүл мэнд, эрүүл ахуй
болон бусад салбарт эрх тэгш, харилцан
ашигтай хамтын ажиллагаа тогтвортой,
урт хугацааны үндсэн дээр хөгжүүлэх
нөхцөл бүрдэв.
“Монгол, Хятадын хилийн боомт,
тэдгээрийн дэглэмийн тухай Монгол
Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын
Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр”-т
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУын Засгийн газар хоорондын ноот
бичиг,
Эдийн
засаг,
техникийн
хамтын ажиллагааны тухай Монгол
Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын
Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр,
Монгол Улсын Гадаад харилцааны

яам, БНХАУ-ын Гадаад хэргийн яам
хоорондын 2021-2022 оны хамтын
ажиллагааны төлөвлөгөө, Монгол
Улсаас БНХАУ-д гурил экспортлох
үеийн хяналт шалгалт, хорио цээрийн
шаардлагын тухай Монгол Улсын
Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар
болон БНХАУ-ын Гаалийн ерөнхий
газар хоорондын протокол зэрэг
баримт бичгүүдийг байгуулав. Эдгээр
баримт бичгийн хүрээнд Монгол,
Хятадын төмөр замын боомтын тоо
нэмэгдэж, БНХАУ-ын Засгийн газраас
700 сая юаны буцалтгүй тусламж манай
улсад олгохоор болж, Монгол Улсаас
БНХАУ-д гурил экспортлоход тавигдах
шаардлагыг тодорхой болгов.
Япон Улсын Гадаад хэргийн сайдын
Монгол Улсад 2020 оны 10 дугаар
сарын 9-10-нд хийсэн айлчлалын үеэр
“Ковид-19” цар тахлын эсрэг арга
хэмжээний яаралтай тусламжийн зээлд
зориулсан Монгол Улсын Засгийн газар,
Япон Улсын Засгийн газар хоорондын
ноот бичиг солилцов. Чингэснээр Япон
Улсын Засгийн газраас “Ковид-19” цар
тахлын эсрэг арга хэмжээнд зориулан
нэн хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр буюу 0.01
хувийн хүүтэй 25 тэрбум иенийн зээл
авах нөхцөл бүрдэв. Австри Улстай 2019
онд байгуулсан санхүүгийн ерөнхий
хэлэлцээр энэ онд хүчин төгөлдөр
үйлчилж эхэлснээр Австрийн Засгийн
газраас олгож буй 40 сая еврогийн
хөнгөлөлттэй зээлээр Цэргийн нэгдсэн
төв эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийг
шинэчлэх төсөл, Хавдар судлалын
үндэсний төвийн тоног төхөөрөмжийг
шинэчлэх
зэрэг
эрүүл
мэндийн
салбарын
бүтээн
байгуулалтыг
санхүүжүүлэх боломжтой болов.
Иргэд зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх
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газрын шийдвэрийг тайлбарлаж, хоёр
хөрштэй байгуулсан хилийн боомтын
хэлэлцээрийн дагуу мэдээлэл хүргүүлж
ажиллав.

Тээврийн салбарын олон улсын хамтын
ажиллагааг
хөгжүүлэх
зорилтын
хүрээнд Олон улсын автотээврийн
харилцааны тухай хэлэлцээрийг Гүрж,
Словак Улстай, Агаарын харилцааны
тухай хэлэлцээрийг Азербайжан Улстай
байгуулахаар ажиллаж, хэлэлцээрийн
төслийг
эцэслэн
тохиролцож,
Итали Улстай “Чиргүүлтэй тээврийн
хэрэгслээр ачаа тээвэрлэх тухай
хэлэлцээр”, Словени Улстай “Авто
замаар олон улсын зорчигч болон
ачаа тээвэрлэх тухай хэлэлцээр”ийн төслийг харилцан тохиролцох
чиглэлээр ажиллав. Австри Улстай
“Олон улсын автотээврийн харилцааны
тухай хэлэлцээр” байгуулахаар санал
тавьсан бол Литва Улстай байгуулсан
“Авто замаар олон улсын ачаа, зорчигч
тээвэрлэх тухай хэлэлцээр” 2020 оны
4 дүгээр сарын 9-ний өдрөөс хүчин
төгөлдөр үйлчилж эхлэв.

Хилийн боомт, тэдгээрийн дэглэмийн
тухай Монгол Улсын Засгийн газар,
БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын
хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах
тухай солилцох ноот бичгийг эцэслэн
тохиролцсоноор
Монгол,
Хятадын
хилд
Гашуунсухайт,
Шивээхүрэн,
Бичигт гэсэн төмөр замын 3 боомт
байгуулах эрх зүйн үндэс бүрдэж, уул
уурхайн бүтээгдэхүүний экспортод ач
холбогдолтой Баянхошуу, Хавирга,
Бургастай авто замын боомтууд
байнгын ажиллагаатай болов.

Хилийн боомтын чиглэлээр: Ковид-19
цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх
чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга
хэмжээ, өндөржүүлсэн бэлэн байдалд
хэсэгчилэн шилжих, бүх нийтийн
бэлэн байдлын зэрэгт шилжих зэрэг
хилийн боомтоор зорчих хөдөлгөөнийг
түр хязгаарлах, боомтыг хаах болон
нээх, цагийн хуваарьт өөрчлөлт
оруулах агуулга бүхий Засгийн газрын
холбогдох тогтоол гарсан.
Эдгээр тогтоолын мөрөөр тухай бүр
БНХАУ, ОХУ-аас тус улсад суугаа ЭСЯны холбогдох албан тушаалтантай
уулзаж, хилийн боомтын нөхцөл
байдал, Монгол Улсын Засгийн

Тайлангийн
хугацаанд
Монгол,
Хятадын Хилийн дэглэмийн хамтарсан
комиссын III хуралдааныг 9 дүгээр
сарын 22-ны өдөр цахим хэлбэрээр
зохион байгуулав.
Хүний эрхийн чиглэлээр: НҮБ-ын
Хүний эрхийн Зөвлөлийн ээлжит
43 дугаар чуулган, НҮБ-ын Хүний
эрхийн зөвлөлийн хүний эрхийн төлөв
байдлын илтгэлийг хянан хэлэлцэх /
UPR (Universal Periodic Review)/ Ажлын
хэсгийн 35 дугаар чуулганд оролцсон
төлөөлөгчдийг чиглэл удирдамжаар
хангав. Мөн НҮБ-ын Улсын гадаад өр
болон холбогдох бусад санхүүгийн үүрэг
хариуцлагаас хүний эрх, тухайлбал
эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхээ
бүрэн эдлэхэд үзүүлэх нөлөөллийн
асуудал хариуцсан НҮБ-ын бие даасан
шинжээч, Хүний эрхийн хамгаалагчийн
асуудал хариуцсан НҮБ-ын Тусгай
илтгэгч нар Монгол Улсад ажилласан
тайлангаа танилцуулахдаа Монгол
Улсын Засгийн газар тусгай илтгэгч,
шинжээч
нартай
сайн
хамтран

БҮЛЭГ-6

чиглэлээр Грек, Словени Улстай
хэлэлцээр байгуулж, Эквадор, Украин
Улстай байгуулсан хэлэлцээрийг хүчин
төгөлдөр болгох чиглэлээр ажиллав.
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ажиллаж байгааг онцлон тэмдэглэсэн.
Монгол Улс дахь хүний эрхийн төлөв
байдлын
үндэсний
гуравдугаар
илтгэлийг 2 дугаар сарын 6-нд НҮБ-ын
ХЭЗ-д хүргүүлж, UPR-ын Ажлын хэсгийн
36 дугаар чуулганаар хэлэлцүүлж,
амжилттай хамгаалахад арга зүйн
удирдлагаар ханган ажиллав. Энэ
удаагийн хэлэлцүүлгээр нийгмийн эмзэг
бүлэг, тэр дундаа хүүхэд, эмэгтэйчүүд,
ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй
хүмүүсийн
эрхийг
хамгаалах,
боловсролын
чанар,
хүртээмжийг
нэмэгдүүлэх, гэр бүлийн болон жендэрт
суурилсан хүчирхийлэл, ялгаварлан
гадуурхах, хүн худалдаалахтай тэмцэх,
хохирогчдын эрх ашгийг хамгаалах,
байгаль орчны доройтлоос үүдэлтэй
хүний эрхийн зөрчлийг бууруулах,
хүний эрхийг хамгаалагчдын эрх
зүйн байдлыг баталгаажуулах, НҮБын Бизнес ба хүний эрхийн удирдах
зарчмыг хэрэгжүүлэх үндэсний үйл
ажиллагааны
төлөвлөгөө
батлах
зэрэг асуудлаар нийт 190 зөвлөмж
өгсөн. Ажлын хэсэг 170 зөвлөмжийг
судлан Засгийн газарт танилцуулж
шийдвэр гаргуулах, 20 зөвлөмжийг
хүлээн авахгүй буюу анхааралдаа авах
(“note”)-аар шийдвэрлэв.
Европын аюулгүй байдал, хамтын
ажиллагааны байгууллага (ЕАБХАБ)ын Ардчилсан институц, хүний эрхийн
алба (АИХЭА)-наас 2018 онд Монгол
Улс дахь хүний эрхийг хамгаалагчдын
нөхцөл байдалд хийсэн үнэлгээний
дүгнэлт,
зөвлөмжийг
танилцуулж,
хэлэлцүүлэх дугуй ширээний уулзалтыг
11 дүгээр сарын 17-18-нд зохион
байгуулав.
Уулзалтаар
АИХЭАнаас гаргасан дүгнэлт, зөвлөмжийн
талаар нээлттэй хэлэлцэж, хүний

эрхийг хамгаалагчдын тухай ойлголт,
мэдлэгийг бүх түвшинд дээшлүүлэх,
тэдний үйл ажиллагаагаа чөлөөтэй
явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх чиглэлээр
цаашид анхаарах асуудал болон хамтын
ажиллагааны талаар санал солилцсон.
Энэхүү уулзалтад НҮБ-ын Хүний эрхийг
хамгаалагчдын асуудал хариуцсан
Тусгай илтгэгч Мэри Лаулор (Mary
Lawlor) зочин илтгэгчээр оролцож, үйл
ажиллагааныхаа тэргүүлэх чиглэлийн
талаар
танилцуулахын
зэрэгцээ
өмнөх Тусгай илтгэгч Мишель Форст
2019 оны 5 дугаар сард Монгол Улсад
айлчлахдаа өгсөн зөвлөмжүүдийг ажил
хэрэг болгох, тэр дундаа хүний эрхийг
хамгаалагчдын эрх зүйн байдлыг
баталгаажуулах чиглэлд Монгол Улсын
Засгийн газартай идэвхтэй хамтран
ажиллахаа илэрхийлсэн.
Монгол Улс, Европын Холбоо хоорондын
Хүний эрхийн асуудлаарх 4 дэх удаагийн
яриа хэлэлцээг 11 дүгээр сарын 25-ны
өдөр амжилттай зохион байгуулав. Энэ
удаагийн яриа хэлэлцээгээр өмнөх
хуралдаанаас хойш хүний эрхийн
чиглэлээр гарсан ахиц дэвшил, ЕХны Хөнгөлөлтийн ерөнхий систем
(GSP+) хөтөлбөрт хамрагдах үндсэн
шалгуур болох хүний эрх, хөдөлмөрлөх
эрх болон сайн засаглалын суурь
конвенциудын
хэрэгжилт,
үүний
дотор шүүхийн бие даасан, хараат бус
байдал, хүний эрхийг хамгаалагчид,
эрүүдэн шүүх, ялгаварлан гадуурхахтай
тэмцэх чиглэлээр хэрэгжүүлж буй
бодлого, үйл ажиллагаа, бизнесийн үйл
ажиллагаанд хүний эрхэд суурилсан
хандлагыг төлөвшүүлэх, Ковид-19
цар тахлын хүний эрхэд үзүүлж буй
нөлөөлөл, түүнийг хэрхэн даван
туулах зэрэг өргөн хүрээтэй асуудлаар
хэлэлцсэн болно. Талууд өмнөх яриа
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хэлэлцээний үеэр тохиролцсон ажлын
биелэлтийг дүгнэж, цаашид хамтран
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны талаар
санал солилцож ажиллахаар тогтов.

ЕХ-ны санхүүгийн системд аюул занал
учруулах, мөнгө угаах терроризмыг
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоондоо
стратегийн дутагдалтай өндөр эрсдэл
бүхий гуравдагч улсын жагсаалтад
Монгол Улсыг оруулсан 2020/855
дугаартай тогтоолыг 2020 оны 5 дугаар
сарын 7-ны өдөр Европын комисс
баталсан. Уг тогтоолыг Европын
Холбооны хууль тогтоомжийн дагуу
хүчин төгөлдөр болохоос өмнө, уг
жагсаалтад оруулж буйгаа манай
улсад урьдчилан мэдэгдээгүй, мөнгө
угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй
тэмцэх салбарт ЕХ-той хамтран

ажиллах тухай манай улсын саналыг үл
харгалзан ЕХ-ны жагсаалтад оруулсан
асуудлаар ЕХ-ны гишүүн улсууд,
Европын Комисс, Европын Зөвлөл,
Европын Парламентын гишүүдтэй
уулзаж, манай улсын нөхцөл байдлыг
тайлбарлах,
Европын
Комисссоос
баталсан гуравдагч улсын жагсаалт
бүхий тогтоолыг эргэн харахыг хүсэх
чиглэлийг Брюссель дэх ЭСЯ/БТГ,
ЕХ-ны гишүүн улсуудад суугаа ЭСЯдад өгч, дипломат шугамаар идэвхтэй
ажиллав.
Үүний үр дүнд Монгол Улсыг ФАТФын хяналтын жагсаалтаас гаргах
тохиолдолд ЕХ-ноос нэмэлт даалгавар
өгөхгүйгээр шууд ЕХ-ны эрсдэл
бүхий гуравдагч улсын жагсаалтаас
гаргахаа мэдэгдсэн. Монгол Улс
ФАТФ-ын жагсаалтаас гаргасны дараа
Европын Комисс 12 дугаар сарын 7-ны
өдөр дээр дурдсан гуравдагч улсын
жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай
тогтоолыг баталсан ба тогтоолын дагуу
Монгол Улсыг Санхүүгийн хориг арга
хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-тай
тохиролцсон ажлын төлөвлөгөөг богино
хугацаанд хэрэгжүүлж, мөнгө угаах,
терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх
тогтолцоогоо бэхжүүлэх чиглэлээр
хангалттай ахиц дэвшил гаргасан
хэмээн үзэж Европын Холбооны
санхүүгийн системд аюул занал
учруулах, мөнгө угаах, терроризмыг
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тогтолцоондоо
стратегийн дутагдалтай, өндөр эрсдэл
бүхий гуравдагч улсын жагсаалтаас
хасав.

БҮЛЭГ-6

Бусад асуудлаар: Мөнгө угаахтай
тэмцэх, санхүүгийн арга хэмжээ авах
олон улсын байгууллага (ФАТФ)-ын
зөвлөмжүүдийг шуурхай хэрэгжүүлэх
зорилгоор
ФАТФ-ын
хяналтын
жагсаалтаас гарах ажлыг хэрэгжүүлэх
чиглэлээр ажиллаж АНУ, ОХУ, БНХАУ,
ИБУИНХУ-ын
мэргэжилтнүүдээс
бүрдсэн хяналт шалгалтын багийг
Монгол Улсад 10 дугаар 1-2-нд хүлээн
авч ажиллав. Тус багийн дүгнэлт болон
ФАТФ-тай хамтран баталсан Ажлын
төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлуудыг
хангалттай биелүүлсэн хэмээн ФАТФаас дүгнэж, улмаар Парис хотноо 10
дугаар сарын 23-нд хуралдсан нэгдсэн
чуулганаар манай улс ФАТФ-ын
хяналтын жагсаалтаас гарсаныг албан
ёсоор мэдэгдэв.
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КОНСУЛЫН ХАРИЛЦАА
Гадаад харилцааны яам 2020 оныг
“Консулын жил” болгон зарлаж
консулын
үйл
ажиллагаагаа
сайжруулах чиглэлээр олон ажил
зохион байгууллаа. “Консулын жил”ийн ажлын хүрээнд хийхээр төлөвлөсөн
зарим ажил цар тахлын нөхцөл
байдлаас улбаалан хойшлуулсан. 2020
оны хувьд консулын чиглэлээр томоохон
сорилттой тулгарч, хилийн чанадад
байгаа иргэдийнхээ эрх ашгийг
хамгаалах, хилийн хязгаарлалтын
улмаас нутаг буцах боломжгүй байдалд
орсон иргэдийгээ дэлхийн өнцөг
булан бүрээс татан авах ажлыг зохион
байгуулж хэрэгжүүлэхэд консулын үйл
ажиллагаа бүхэлдээ чиглэв.
Түүнчлэн КОВИД-19 цар тахлын нөхцөл
байдлаас үүдэн ОХУ, БНХАУ, БНСУ,
БНТУ, БНЧУ, БНКазУ, АНУ-тай хийхээр
төлөвлөсөн
консулын
зөвлөлдөх
уулзалтуудыг хойшлуулав.

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын
тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж
УИХ-аар батлуулав. Чингэснээр Монгол
Улсын виз олгох эрх зүйн зохицуулалтыг
уян хатан, боловсронгуй болгох, энэ
хүрээнд цахим виз олгох, визийн төвийг
нээн ажиллуулах, мөн визийн ангиллыг
хуулиар бус Засгийн газар тогтоох,
виз олгох, хил хамгаалах, гадаадын
иргэний асуудал хариуцсан байгууллага
хооронд мэдээллийн нэгдсэн сантай
болох, гадаадын иргэдийн бүртгэл,
хяналтыг сайжруулах зэрэг зохицуулалт
бүрдэх юм.
Иргэдэд
консулын
үйлчилгээний
хүртээмжийг сайжруулах, эрх ашгийг
нь хамгаалах зорилтын хүрээнд БНХАУын Манжуур хотноо консулын газар
нээж үйл ажиллагааг нь эхлүүлж, АНУын Чикаго хотноо консулын төлөөлөл
байгуулах шийдвэр гаргуулав.
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КОНСУЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Гадаадад оршин суугаа иргэдийн
гэмт хэрэгт холбогдсон эсэх, жолооны
үнэмлэхийн
лавлагааг
Консулын
газраар дамжуулан цахим шуудангаар

ажлын 2-7 өдөрт багтаан олгож, хилийн
чанадад байгаа иргэдийн иргэний
бүртгэлийн болон гадаад паспортын
лавлагааг
civil_reg@burtgel.gov.mn
хаягаар шуурхай авах боломжийг
бүрдүүлэв.
Түүнчлэн Гадаад харилцааны яамыг
төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем
“E-Mongolia”-д холбож хилийн чанадад
байгаа иргэдэд хүргэх боломжтой
төрийн үйлчилгээний төрлийг тодорхой
болгох, хэрэгжүүлэх аргачлалыг гаргаж,
зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах
ажлын хэсэг байгуулж, хэрэгжүүлэхээр
ажиллаж байна.
ГХЯ-наас консулын үйлчилгээ авч буй
иргэд үйлчилгээний төлбөрөө "Гэрэгэ"
киоскоор дамжуулан нэг дор төлөх
боломжтой болсон бөгөөд 2020 оны 1
дүгээр сараас И-Баримтын системийг
нэвтрүүлж иргэд төлбөрөө хийхээр цаг
алдах шаардлагагүй болсноос гадна
автомашины татвар, торгуулын төлбөр
болон УБЕГ-аас авах үйлчилгээний
төлбөрийг мөн гүйцэтгэж байна.

БҮЛЭГ-6

Гадаадад оршин суугаа иргэдийн
иргэний
бүртгэлийн
дэлгэрэнгүй
лавлагаа, мэдээллийг ДТГ-ууд УБЕГаас цахим шуудангаар авдаг тогтолцоог
бүрдүүлэв.
ДТГ-уудаас
Консулын
газарт цахим шуудангаар илгээж
буй итгэмжлэлийн бүртгэл, эмх цэгц,
хайлтыг сайжруулах, хялбаршуулах,
иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээх шуурхай
болгох
зорилгоор
www.consul.mn
вэб хуудаснаас шалгах боломжийг
нэвтрүүлсэн бөгөөд цаашид цахим
үйлчилгээг өргөжүүлэх зорилт тавьж,
“цахим нотариат” системд ГХЯ-ны
Консулын газар, ДТГ-уудын нотариатын
үйлчилгээ, консулын баталгаажуулалтыг
хамруулах, Апостиль гэрчилгээний
хүсэлтийг цахимаар авах, гэрчилгээний
болон
баталгаажуулалтын
бичилт
хийх
зориулалттай
тусгайлсан
программ хангамжийг боловсруулах,
шаардлагатай
гэрээ
байгуулж,
ажиллахаар төлөвлөж байна.
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ИРГЭДИЙН ЭРХ АШГИЙГ ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

шилжилт хөдөлгөөний байгууллагатай
хамтарч 900 гаруй иргэнд 3.5 орчим
тэрбум төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэв.
“Хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын
иргэдэд туслах сан”-д 2020 онд улсын
төсвөөс 224 сая төгрөг төсөвлөсөн
бөгөөд нийт 316 иргэнд дэмжлэг
туслалцаа үзүүлэхэд зарцуулсан бөгөөд
Улсын онцгой комиссын шийдвэрээр
санхүүгийн хүндрэлд орсон иргэдэд
зориулж ард иргэд, аж ахуйн нэгж,
байгууллагуудаас хандивласан 300
сая төгрөгийг Иргэдэд туслах санд
нэмэлтээр төвлөрүүлж ашиглав.

БҮЛЭГ-6

Дэлхий дахиныг нөмөрсөн цар тахлын
нөхцөл байдалтай холбогдуулан хилийн
чанадад байгаа иргэдэд чиглэсэн
мэдээлэл, зөвлөмжийг тогтмол түгээж,
шаардлагатай дэмжлэг туслалцааг
үзүүлж ажилласан бөгөөд Улсын Онцгой
комиссын шийдвэрийн дагуу иргэдээ
татан авах ажлыг зохион байгуулж нийт
119 удаагийн тусгай үүргийн нислэгээр
болон ОХУ, БНХАУ-аас хилийн боомтоор
нийт 30 гаруй мянган иргэдээ татан
авах ажлыг зохион байгуулж, иргэдэд
туслах сангаас 400 гаруй иргэнд 360.9
сая төгрөг, мөн НҮБ-ын Олон улсын
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МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН
ТОГТООЛ
2011 оны 02 сарын 10 өдөр		

Дугаар 10

Төрийн ордон, Улаанбаатар хот

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

			МОНГОЛ УЛСЫН
			ИХ ХУРЛЫН ДАРГА 		Д.ДЭМБЭРЭЛ
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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.

ХАВСРАЛТУУД | БҮЛЭГ VII

127

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

БҮЛЭГ-7
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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.
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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

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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орох, ижил төрлийн байгууллагуудын хооронд шууд харилцаа, солилцоо
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.
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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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МОНГОЛ УЛС 2020 ОНД НЭГДЭН ОРСОН ОЛОН
УЛСЫН ОЛОН ТАЛТ ГЭРЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
№

Олон талт гэрээний нэр

Баталсан огноо

Татварын
асуудлаар
УИХ 2020.01.03захиргааны
туслалцаа
1.
ны өдөр соёрхон
харилцан үзүүлэх тухай
баталсан.
конвенц
УИХ 2019.12.12Ази,
Номхон
далайн
2.
ны өдөр соёрхон
худалдааны хэлэлцээр
баталсан.
Олон
улсын
гэрээнд
УИХ 2020.05.15цахим харилцааг ашиглах
3.
ны өдөр соёрхон
тухай Нэгдсэн Үндэстний
баталсан.
Байгууллагын конвенц
Олон улсын Хөдөлмөрийн
байгууллагын
“Далайн УИХ 2019.11.214. хөдөлмөрийн тухай” 2006
ний өдөр
соёрхон
оны конвенцод 2014 оны 6
баталсан.
дугаар сарын 11-ний өдөр
оруулсан нэмэлт, өөрчлөлт
ОУЭШ-ийн
Ромын
дүрмийн Түрэмгийллийн УИХ 2020.01.31гэмт хэргийн тухай болон
ний өдөр
5.
соёрхон
Дайны гэмт хэргийн тухай
Кампалагийн
нэмэлт,
баталсан.
өөрчлөлт
Дэлхийн
худалдааны
ЗГ 2020.09.02байгууллагын эрх зүйн
6.
ны өдөр
талаар
зөвлөх
төв
баталсан.
байгуулах тухай хэлэлцээр
Азийн
ойн
хамтын
УИХ 2019.11.21а ж и л л а г а а н ы
7.
ний соёрхон
байгууллагыг
үүсгэн
баталсан
байгуулах тухай хэлэлцээр
Олон улсын хөдөлмөрийн
байгууллагын “Барилгын УИХ 2020.01.30 –
8. аюулгүй байдал, эрүүл ны өдөр соёрхон
ахуйн тухай” 167 дугаар
баталсан.
конвенц
Эрүүгийн ял шийтгэлийг
УИХ 2020.05.08гадаад улсад эдлүүлэх
9.
ны өдөр соёрхон
тухай Америкийн улсууд
баталсан
хоорондын конвенц
Олон улсын эрүүгийн УИХ 2020.12.1710. шүүхийн дархан эрх болон ны өдөр соёрхон
эрх ямбын хэлэлцээр
баталсан.

Батламж жуух бичиг Хүчин төгөлдөр
үйлдсэн эсэх
болсон огноо
БЖБ-ийг
2020.02.19-ний өдөр
хадгалуулсан.

2020.06.01

БЖБ-ийг
2020.09.29-ний өдөр
хадгалуулсан.

2021.01.01

БЖБ-ийг 2020.12.03ны өдөр хадгалуулсан

2021.07.01

БЖБ-ийг
2020.08.31-ний өдөр
хадгалуулсан.

2021.02.28

БЖБ-ийг
2020.10.22-ны өдөр
хадгалуулсан.

2021.01.18

Нэгдэн орсон тухай
баримт бичгийг
2020.10.20-ны өдөр
хадгалуулсан.

2020.11.19

БЖБ-ийг
2020.07.01-ний өдөр
хадгалуулсан.

2020.07.31

БЖБ-ийг
2020.11.05-ны өдөр
хадгалуулсан.

2021.11.05

БЖБ-ийг
2021.05.24-ний өдөр
хадгалуулсан.

2021.06.23

-

-
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МОНГОЛ УЛС 2020 ОНД БАЙГУУЛСАН БОЛОН ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР
БОЛСОН ХОЁР ТАЛТ ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
I. Шинээр байгуулсан гэрээ
№

Хоёр талт гэрээний нэр

Байгуулсан
Хүчин төгөлдөр
Баталсан огноо
огноо
болсон огноо

2020.02.07

УИХ 2020.04.10ны өдөр соёрхон
баталсан.

2020.06.02

2.

Монгол Улсын Засгийн газар,
Азийн хөгжлийн банк хоорондын
санхүүжилтийн
ерөнхий
хөтөлбөрт
оруулах
нэмэлт,
өөрчлөлт

2020.02.07

УИХ 2020.04.23ны өдөр соёрхон
баталсан.

-

3.

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

2020.02.14.

ЗГ 2020.04.01ний өдөр
баталсан

2020.05.07

4.

Монгол Улс болон Олон улсын
сэргээн босголт, хөгжлийн банк
хоорондын зээлийн хэлэлцээр
(СOVID-19 өвчнөөс урьдчилан
сэргийлэх, хариу арга хэмжээ
авах, бэлэн байдлыг хангах
төсөл)

2020.04.09

УИХ 2020.04.23ны өдөр соёрхон
баталсан.

2020.04.24

5.

Монгол Улс болон Олон улсын
хөгжлийн ассоциаци хоорондын
санхүүжилтийн
хэлэлцээр
(СOVID-19 өвчнөөс урьдчилан
сэргийлэх, хариу арга хэмжээ
авах, бэлэн байдлыг хангах
төсөл)

2020.04.09

УИХ 2020.04.23ны өдөр соёрхон
баталсан.

2020.04.24

6.

Улаанбаатар
хотын
дулаан
хангамжийн
үр
ашгийг
нэмэгдүүлэх төслийн Монгол
Улс
болон
Олон
улсын
хөгжлийн ассоциаци хооронд
санхүүжилтийн хэлэлцээрийг

2020.04.27

УИХ 2020.05.14ний өдөр
соёрхон
баталсан.

-

7.

Монгол
Улс,
Олон
улсын
хөгжлийн ассоциаци хоорондын
“Тогтвортой
амьжиргаа-3”
төслийн нэмэлт санхүүжилтийн
хэлэлцээр

2020.04.27

УИХ 2020.05.14ний өдөр
соёрхон
баталсан.

2020.05.19

БҮЛЭГ-7

1.

Монгол Улс болон Олон улсын
хөгжлийн ассоциаци хоорондын
санхүүжилтийн
хэлэлцээр
(Мал аж ахуйн эдийн засгийн
эргэлтийг нэмэгдүүлэх төсөл)
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8.

Монгол Улсын Засгийн газар
болон Бүгд Найрамдах Франц
Улсын Засгийн газар хоорондын
санхүүгийн
хэлэлцээр
(Нийслэлийн нийтийн тээвэрт
дүүжин
замын
тээврийг
нэвтрүүлэх төсөл)

2020.05.12

УИХ 2020.05.14ний өдөр
соёрхон
баталсан.

-

9.

“Эдийн
засгийн
хөгжлийн
хамтын ажиллагааны сангаас
2017-2019 онд авах зээлийн
тухай Монгол Улсын Засгийн
газар, Бүгд Найрамдах Солонгос
Улсын Засгийн газар хоорондын
ерөнхий хэлэлцээр”-ийн хүрээнд
БНСУ-ын Засгийн газраас зээл
олгох хугацааг 2020 оныг дуустал
сунгах тухай солилцох захидал

2020.05.28

-

-

10.

Олон улсын эрх зүйн хөгжлийн
байгууллагын
төлөөлөгчийн
газрыг Монгол Улсад байгуулах
тухай Монгол Улсын Засгийн
газар, Олон улсын эрх зүйн
хөгжлийн
байгууллага
хоорондын хэлэлцээр

2020.05.07

ЗГ 2020.09.30ны өдөр
баталсан.

2020.11.02

11.

Европын хөгжлийн сан болон
Европын Холбооны нэгдсэн
төсвөөс санхүүжих төслүүдэд
үйлчлэх Монгол Улсын татварын
болон гаалийн зохицуулалтын
тухай ерөнхий хэлэлцээр

2020.06.29

УИХ 2020.10.29ний өдөр
соёрхон
баталсан.

2020.10.29

12.

Онцгой байдлын үеийн дэмжлэг
болон хөдөлмөр эрхлэлтийн
төслийн Монгол Улс болон Олон
улсын хөгжлийн ассоциаци
хоорондын
санхүүжилтийн
хэлэлцээр

2020.09.07

УИХ 2020.10.29
–ний өдөр
соёрхон
баталсан

-

13.

Монгол Улс болон Азийн дэд
бүтцийн хөрөнгө оруулалтын
банк хооронд KOВИД-19 цар
тахлын эсрэг шуурхай хариу
арга хэмжээ авах хөтөлбөрийн
зээлийн хэлэлцээр

2020.09.08

УИХ 2020.10.29ний өдөр
соёрхон
баталсан

2020.11.17
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2020.09.15

-

2020.09.15

15.

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

2020.09.15

-

2020.09.15

16.

“Ковид-19” цар тахлын эсрэг
арга
хэмжээний
яаралтай
тусламжийн
зээлийн
тухай
Монгол Улсын Засгийн газар,
Япон Улсын Засгийн газар
хоорондын ноот бичиг

2020.10.09

-

-

Дипломат болон албан/сервис
паспорт эзэмшигчдийг богино
хугацааны визийн шаардлагаас
чөлөөлөх тухай Монгол Улсын
Засгийн газар, Бүгд Найрамдах
Словени Улсын Засгийн газар
хоорондын хэлэлцээр

2020.10.16

ЗГ 2021.01.27ны өдөр
баталсан.

2021.05.01

Монгол Улсын Засгийн газар
болон Японы олон улсын хамтын
ажиллагааны
байгууллага
хоорондын “Ковид-19 цар тахлын
эсрэг хариу арга хэмжээний
яаралтай тусламжийн зээл”-ийн
Зээлийн хэлэлцээр

2020.11.05

УИХ 2020.12.03ны өдөр соёрхон
баталсан.

-

17.

18.

II. Өмнө байгуулсан гэрээг хүчин төгөлдөр болгосон байдал
№

Хоёр талт гэрээний нэр

Байгуулсан Хүчин төгөлдөр
огноо
болсон огноо

1

Агаарын
харилцааны
тухай
Монгол Улсын Засгийн газар
болон Бүгд Найрамдах Чех
Улсын Засгийн газар хоорондын
хэлэлцээр

2017.05.25

2020.02.21

2

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

2019.09.25

2020.02.01

БҮЛЭГ-7

14.

“Монгол,
Хятадын
хилийн
боомт тэдгээрийн дэглэмийн
тухай Монгол Улсын Засгийн
газар, БНХАУ-ын Засгийн газар
хоорондын хэлэлцээр”-т нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах тухай Монгол
Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын
Засгийн газар хоорондын ноот
бичиг
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3

Монгол Улсын Засгийн газар,
Бүгд
Найрамдах
Франц
Улсын Засгийн газар хооронд
байгуулсан
Санхүүгийн
хэлэлцээр

2019.10.16

2020.02.28

4

Аялал
жуулчлалын
салбарт
хамтран ажиллах тухай Монгол
Улсын Засгийн газар, Бүгд
Найрамдах
Киргиз
Улсын
Засгийн
газар
хоорондын
хэлэлцээр

2004.03.01

2020.01.23

5

Авто замаар олон улсын ачаа,
зорчигч тээвэрлэх тухай Монгол
Улсын Засгийн газар, Бүгд
Найрамдах Литва Улсын Засгийн
газар хоорондын хэлэлцээр

2019.06.10

2020.04.09

6

Терроризмтой тэмцэхэд хамтран
ажиллах тухай Монгол Улсын
Засгийн газар, Оросын Холбооны
Улсын
Засгийн
хоорондын
хэлэлцээр

2019.09.03

2020.03.05

7

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

2018.03.29

2020.06.26

8

Найрсаг харилцаа, иж бүрэн
стратегийн түншлэлийн тухай
Монгол Улс, Оросын Холбооны
Улс хоорондын гэрээ

2019.09.03

2020.09.21

9

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

2019.01.19

2019.03.26
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МОНГОЛ УЛС 2020 ОНД БАЙГУУЛСАН, ХЯНАСАН, БҮРТГЭСЭН БАЙГУУЛЛАГА
ХООРОНДЫН ГЭРЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ
Бүртгэсэн гэрээ
№

Байгууллага хоорондын гэрээний нэр

Байгуулсан
огноо

Бүртгэсэн
огноо
2020
01/01
Бүртгэсэн:
2020.01.02

2

Судалгаа, шинжилгээний хамтын ажиллагааны
тухай Үндэсний хөгжлийн газар болон Япон
Улсын Эдийн засаг, худалдаа, аж үйлдвэрийн
судалгааны институт хоорондын харилцан
ойлголцлын санамж бичиг Memorandum of
2019.12.20
Understanding on Research Cooperation between
the National Development Agency, the Regulatory
Agency of the Government of Mongolia, and
the Research Institute of Economy, Trade and
Industry of Japan

2020
01/02
Бүртгэсэн:
2020.01.09

3

Хархорум 800 үзэсгэлэн зохион байгуулах тухай
Монгол Улсын Өвөрхангай аймгийн Хархорум
2020.01.10
музей, Япон Улсын Ойта мужийн Уса хотын
түүхийн музей хоорондын гэрээ

4

Монгол Улсын Дотоод хэргийн их сургууль
болон Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Өвөр
Монголын Өөртөө Засах Орны Хөх хотын
2020.01.08
Цагдаагийн ажил мэргэжлийн дээд сургууль
хоорондын хамтын ажиллагааны харилцан
ойлголцлын санамж бичиг

5

Монгол Улсын Онцгой байдлын албанд техник,
тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг үзүүлэх хамтын
ажиллагааны хүрээнд Монгол Улсын Шадар
2020.01.30
сайд, Бүгд Найрамдах Франц Улсын Европын
болон гадаад хэргийн сайд хоорондын
техникийн зохицуулалтын хэлэлцээр

6

Монгол Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн
үйлдвэрийн яам, Бүгд Найрамдах Аргентин
Берлин
Улсын Хөдөө аж ахуй, мал аж ахуй, загасны аж
2020.01.17
ахуйн яам хоорондын харилцан ойлголцлын
санамж бичиг

2020
01/03
Бүртгэсэн
2020.02.05
2020
01/04
Бүртгэсэн
2020.02.07
2020
01/05
Бүртгэсэн
2020.02.18
2020
01/06
Бүртгэсэн
2020.02.27

БҮЛЭГ-7

1

Монгол Улсын хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын
яам болон БНХАУ-ын Худалдааны яам хоорондын
“Буцалтгүй тусламжаар баригдаж буй Монгол Улаанбаатар
Улсын
хөгжлийн
бэрхшээлтэй
хүүхдийн 2019.12.16
хөгжлийн төв-ийн дагалдах байгууламжийн
төслийг хэрэгжүүлэх нэмэлт гэрээ
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2020
02/01

7

Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэг эрхлэх
газар болон Азийн сан хоорондын харилцан 2020.02.06
ойлголцлын санамж бичиг

8

Аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах
тухай Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал Мюнхен
жуулчлалын яам, Бүгд Найрамдах Грек Улсын 2020.02.14
Аялал жуулчлалын яам хоорондын харилцан
ойлголцлын санамж бичиг

2020
02/02

9

Нийтлэг ашиг сонирхол бүхий асуудлаарх хоёр
талт зөвлөлдөх уулзалтын тухай Монгол Улсын Доха
Гадаад харилцааны яам болон Катар Улсын 2020.02.02
Гадаад хэргийн яам хоорондын харилцан
ойлголцлын санамж бичиг

2020
02/03

10

Гамшгаас хамгаалах салбарт хамтран ажиллах
тухай Монгол Улсын Онцгой байдлын ерөнхий
газар, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Чангвон
Чангшин Их сургууль болон Чангвон хотын 2020.02.17
галын газар хоорондын харилцан ойлголцлын
санамж бичиг

11

Статистикийн салбарт хамтран ажиллах
тухай Монгол Улсын Үндэсний статистикийн
Нью Йорк
хороо болон Бүгд Найрамдах Беларусь Улсын
2020.03.03
Үндэсний статистикийн хороо хоорондын
хэлэлцээр

12

Сургалт, эрдэм шинжилгээний чиглэлээр
хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын
Дотоод хэргийн их сургууль болон Оросын Краснодар
Холбооны Улсын Дотоод хэргийн яамны харьяа 2020.05.12
Краснодарын их сургууль (дээд боловсролын
чиглэлээрх
холбооны
улсын
төсвийн
боловсролын байгууллага) хоорондын протокол

13

Монгол Улсын Дархан-Уул аймгийн Гэр
бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар ба
Дархан-Уул
АНУ-аас Монгол Улсад суугаа ЭСЯ-ны Олон
2020.05.22
нийттэй харилцах алба хоорондын харилцан
ойлголцлын санамж бичиг

14

Улаанбаатар,
Монгол Улсын Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, АНУВашингтон
ын Мужийн шүүхийн үндэсний төв хоорондын
(цахимаар)
харилцан ойлголцлын санамж бичиг
2020.05.13

15

Монгол Улсын Төрийн тусгай албан хаагчдын
нэгдсэн эмнэлэг, БНСУ-ын Эйч Плас Янгжи Улаанбаатар
эмнэлэг хоорондын харилцан ойлголцлын 2020.05.26
санамж бичиг

Бүртгэсэн
2020.02.17

Бүртгэсэн
2020.02.27

Бүртгэсэн
2020.03.04
2020
02/04
Бүртгэсэн
2020.03.17
2020
03/01
Бүртгэсэн
2020.03.19
2020
05/01
Бүртгэсэн
2020.05.22
2020
05/02
Бүртгэсэн
2020.05.28
2020
05/03
Бүртгэсэн
2020.06.02
2020
05/04
Бүртгэсэн
2020.06.17
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Гамшгийн менежментийн тусламжийн тухай
Улаанбаатар
Монгол Улсын Онцгой байдлын ерөнхий газар,
2020.09.29
АНУ-аас Монгол Улсад суугаа ЭСЯ хоорондын
хамтын ажиллагааны санамж бичиг

18

Монгол Улсын Шүүхийн ерөнхий зөвлөл Улаанбаатар,
болон Унгар Улсын Шүүхийн үндэсний газар Будапешт
хоорондын харилцан ойлголцлын санамж
бичиг.
2020.07.10

19

Монгол Улсын Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий
газар болон БНХАУ-ын Гаалийн ерөнхий газар Улаанбаатар
хоорондын Монгол Улсаас БНХАУ-д гурил 2020.09.15
экспортлох үеийн хяналт шалгалт, хорио цээийн
шаардлагын тухай протокол

20

Сургалт, арга зүйн ажил гүйцэтгүйлэх тухай
Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны
яам, ОХУ-ын Төсвийн ерөнхий боловсролын
байгууллага
Е.Д.Стасовагийн
нэрэмжит
“Интердом” олон улсын боловсролын төв
хоорондын гэрээ

21

Улаанбаатар,
Москва
/цахимаар/
2020.08.17

Брэнд, дизайныг хөгжүүлэх замаар бизнесийн
Улаанбаатар
өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлж, инновацийн
2020.10.06,
орчинг бүрдүүлэх чиглэлээр Дэлхийн оюуны
өмчийн байгууллага болон Монгол Улсын
Женев
Оюуны өмчийн газрын харилцан ойлголцлын
2020.09.16,
санамж бичиг

22

Аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах
Загреб
тухай Монгол Улсын Байгаль орчин, аялал
2020.10.15
жуулчлалын яам болон БНХорват Улсын Аялал
жуулчлал, спортын яам хоорондын харилцан
ойлголцлын санамж бичиг

23

Монгол Улсын Дорноговь аймаг болон ОХУ-ын
Улаанбаатар
Шинжлэх ухаан, соёлын төв хоорондын хамтын
2020.10.23
ажиллагааны санамж бичиг

24

Монгол Улсад сүүний кластер байгуулах
асуудлаар хамтран ажиллах тухай Монгол
Улаанбаатар
Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн
2019.12.06
яам, Бүгд Найрамдах Беларусь Улсын Хөдөө аж
ахуй, хүнсний яам хоорондын хэлэлцээр

2020
09/01
Бүртгэсэн
2020.09.08
2020
10/01
Бүртгэсэн
2020.10.06
2020
10/02
Бүртгэсэн
2020.10.09
2020
10/03
Бүртгэсэн
2020.10.14
2020
10/04
Бүртгэсэн
2020.10.19
2020
10/05
Бүртгэсэн
2020.10.20
2020
10/06
Бүртгэсэн
2020.10.22
2020
11/01
Бүртгэсэн
2020.11.19
2020
11/02
Бүртгэсэн
2020.11.23
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Монгол Улсын Сонгуулийн ерөнхий хороо, Бүгд Улаанбаатар,
Найрамдах Энэтхэг Улсын Сонгуулийн комисс Шинэ Дэли хот
хоорондын харилцан ойлголцол, хамтын 2020.08.27
ажиллагааны тухай санамж бичиг
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Төслийг нь хянаж, санал хүргүүлсэн гэрээ:
1.

“Шинэ төрлийн коронавирус халдварт өвчнөөс сэргийлэх талаар хамтран ажиллах
тухай Монгол Улсын Сүхбаатар аймаг, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын ӨМӨЗО-ны
Шилийн гол аймаг хоорондын ойлголцлын санамж бичиг

2.

Монгол-Хятадын эрчим хүчний хамтын ажиллагааны төлөвлөгөөний тухай Монгол
Улсын Эрчим хүчний яам, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Эрчим хүчний үндэсний
газар хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

3.

Цахим засаглалын чиглэлээр хамтран ажиллах тухай Харилцаа холбоо, мэдээллийн
технологийн газар, Бүгд Найрамдах Эстони Улсын Цахим засаглалын академи
хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

4.

Хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Зам, тээврийн хөгжлийн яам, Бүгд Найрамдах
Социалист Вьетнам Улсын Тээврийн яам хоорондын харилцан ойлголцлын санамж
бичиг

5.

Хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Зам, тээврийн хөгжлийн яам, Бүгд
Найрамдах Солонгос Улсын Төмөр замын сүлжээний удирдах газар хоорондын
харилцан ойлгоцлын санамж бичиг

6.

Монгол Улсын Зам, тээврийн хөгжлийн яам, Бүгд Найрамдах Беларусь Улсын
Тээвэр, харилцаа холбооны яам хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

7.

Уул уурхайн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн салбарын хамтын
ажиллагааны тухай Монгол Улсын Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, АНУ-ын
Хөдөлмөрийн яамны Уул уурхайн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн алба хоорондын
харилцан ойлголцлын санамж бичиг

8.

Монгол Улсын Гадаад харилцааны яам, Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын Худалдаа,
интеграцын яам хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

9.

Монгол Улсын Мал эмнэлгийн ерөнхий газар, Бүгд Найрамдах Польш Улсын Мал
эмнэлгийн ерөнхий газар хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

10.

Монгол Улсын Онцгой байдлын ерөнхий газар, Америкийн Нэгдсэн Улсаас Монгол
Улсад суугаа Элчин сайдын яам хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

11.

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөл, Бүгд Найрамдах Чех Улсын Дотоод хэргийн
яам хооронд хамтран ажиллах тухай харилцан ойлголцлын санамж бичиг

12.

Монгол Улсын Өвөрхангай аймаг, Оросын Холбооны Улсын Красноярск хязгаар
хоорондын хамтын ажиллагааны баримт бичиг

13.

Монгол Улсын Өвөрхангай аймаг, Оросын Холбооны Улсын Эрхүү муж хоорондын
хамтын ажиллагааны баримт бичиг

14.

Нийгэм-эдийн засаг, соёлын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын
Хөвсгөл аймаг, Оросын Холбооны Улсын Бүгд Найрамдах Буриад Улсын Түнхэн
аймаг хоорондын хэлэлцээр

15.

Гамшгаас хамгаалах салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Онцгой
байдлын ерөнхий газар, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Чангшин Их сургууль
болон Чангвон хотын галын газар хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

16.

Монгол Улсын Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг, Бүгд Найрамдах
Солонгос Улсын Чунгбук Үндэсний Их сургуулийн эмнэлэг хоорондын харилцан
ойлголцлын санамж бичиг
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Монгол Улсын Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг, Бүгд Найрамдах
Солонгос Улсын Хана нэгдсэн эмнэлэг хоорондын харилцан ойлголцлын санамж
бичиг

18.

Монгол Улсын Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг, Бүгд Найрамдах
Солонгос Улсын Шимжон эмнэлэг хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

19.

Монгол Улсын Төрийн тусгай албан хаагчдын нэгдсэн эмнэлэг, Бүгд Найрамдах
Солонгос Улсын Эйч Плас Янгжи эмнэлэг хоорондын харилцан ойлголцлын
санамж бичиг

20.

Монгол Улсын Шүүхийн Ерөнхий зөвлөл, Бүгд Найрамдах Унгар Улсын Шүүхийн
үндэсний газар хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

21.

Монгол Улсын Шүүхийн Ерөнхий зөвлөл, Америкийн Нэгдсэн Улсын Мужийн
шүүхийн үндэсний төв хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

22.

Сургалт, эрдэм шинжилгээний чиглэлээр хамтран ажиллах тухай Хууль зүй, дотоод
хэргийн яамны харьяа Дотоод хэргийн их сургууль, Оросын Холбооны Улсын Дотоод
хэргийн яамны харьяа Краснодарын их сургууль хоорондын протокол

23.

Монгол Улсын Дархан-Уул аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар,
АНУ-аас Монгол Улсад суугаа ЭСЯ-ны Олон нийттэй харилцах алба хоорондын
харилцан ойлголцлын санамж бичиг

24.

Сайн засаглал, ил тод, нээлттэй байдлыг дэмжих, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх
чиглэлээр хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэг эрхлэх
газар, Азийн сан хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

25.

Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын Засаг даргын тамгын газар, Бүгд
Найрамдах Беларусь Улсын нийслэл Минск хотын гүйцэтгэх хороо хооронд хамтран
ажиллах тухай хэлэлцээр

26.

Монгол Улсын “Ус сувгийн удирдах газар “орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоот
үйлдвэрийн газар болон Оросын Холбооны Улсын Бүгд Найрамдах Буриад Улсын
Улаан-Үд хотын “Ус суваг” орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар, Бүгд Найрамдах
Саха Улсын Якутск хотын “Ус суваг” хувьцаат нийгэмлэг, Эрхүү мужийн Эрхүү хотын
“Ус суваг” орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар, Өвөр Байгалын хязгаарын хотын
“Ус суваг-Чита” хувьцаат нийгэмлэг хооронд хамтран ажиллах тухай санамж бичиг

27.

Монгол Улсын Цөмийн Энергийн Комиссын Ажлын алба, Олон Улсын Атомын
Энергийн Агентлагийн хоорондын Монгол Улсад Ураны үйлдвэрлэлийн талбайд
үнэлгээ хийх багийн (UPSAT) Зөвлөх үйлчилгээний нууцлалын гэрээ

28.

Оюуны өмчийн салбарт иж бүрэн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх тухай Монгол
Улсын Оюуны өмчийн газар, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Оюуны өмчийн газар
хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

29.

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны харьяа Дотоод хэргийн их сургууль, Бүгд
Найрамдах Солонгос Улсын Халла Их сургууль хоорондын харилцан ойлголцлын
санамж бичиг

30.

Гал унтраах үндсэн албаны автомашин буцалтгүй тусламжаар нийлүүлэх, найрсаг
хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх тухай Монгол Улсын Онцгой байдлын ерөнхий газар,
Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Чангшин Их сургууль болон Чангвон хотын галын
газар хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

31.

Монгол Улсын онцгой байдлын албанд техник, тоног төхөөрөмжийн дэмжлэг
үзүүлэх тухай Монгол Улсын ОБЕГ, Бүгд Найрамдах Франц Улсын Европ ба гадаад
хэргийн яам хоорондын хамтын ажиллагааны гэрээ
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32.

Монгол Улсын Тагнуулын ерөнхий газар, Казахстан Улсын Үндэсний аюулгүй
байдлын хороо хоорондын хамтын ажиллагааны тухай протокол

33.

Цөмийн энергийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Цөмийн энергийн
комиссын Ажлын алба, Бүгд Найрамдах Казахстан Улсын Эрчим хүчний яам
хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

34.

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл, ЕАБХАБ-ын академи хоорондын харилцан ойлголцлын
санамж бичиг

35.

Шүүгч, прокурор болон шүүгч, прокурорт нэр дэвшигч нарыг сургах чиглэлээр
хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Шүүхийн Ерөнхий зөвлөл, Бүгд Найрамдах
Tурк Улсын Хууль зүйн академи хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

36.

Дээд боловсролын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Боловсрол,
соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Бүгд Найрамдах Турк Улсын Дээд боловсролын
зөвлөл хоорондын санамж бичиг

37.

“Газпром” нийтийн хувьцаат нийгэмлэгтэй байгуулах “Эрмэлзлийн санамж бичиг”

38.

“Газпром” нийтийн хувьцаат нийгэмлэгтэй байгуулах “Нууцлалын тухай хэлэлцээр”

39.

ОБЕГ, АНУ-ын ЭСЯ хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичгийн төсөл

40.

Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сан, АНУ-ын ЭСЯ-ны ОНХА хоорондын
харилцан ойлголцлын санамж бичиг

41.

Ерөнхий боловсролын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Боловсрол,
шинжлэх ухааны яам, Оросын Холбооны Улсын Гэгээрлийн яам хоорондын
харилцан ойлголцлын санамж бичиг

42.

Сургалт арга зүйн ажил гүйцэтгүүлэх тухай Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх
ухааны яам, Оросын Холбооны Улсын төсвийн ерөнхий боловсролын байгууллага
Е.Д.Стасовагийн нэрэмжит “Интердом” олон улсын боловсролын төв хоорондын
гэрээ

43.

Дээд боловсролын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Боловсрол, соёл,
шинжлэх ухаан, спортын яам, Бүгд Найрамдах Польш Улсын Шинжлэх ухаан, дээд
боловсролын сайд хоорондын хөтөлбөр

44.

Монгол Улсад олон хэлт, олон соёлт боловсролыг хөгжүүлэх тухай Монгол Улсын
Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, ЕАБХАБ хоорондын хамтын ажиллагааны
санамж бичиг

45.

Сургуулийн өмнөх насны боловсролын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол
Улсын Гадаад харилцааны яам, Катар Улсын хөгжлийн сан хоорондын харилцан
ойлголцлын санамж бичиг

46.

Монгол Улсын Увс аймгийн ЗДТГ, ОХУ-ын Алтайн хязгаарын засгийн газар
хоорондын хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээр

47.

Соёлын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын БСШУСЯ, Бүгд Найрамдах
Турк Улсын Соёл, аялал жуулчлалын яам хоорондын харилцан ойлголцлын санамж
бичиг

48.

“Stipendium Hungaricum” тэтгэлэгт хөтөлбөрийн хүрээнд 2021-2023 онд хамтран
ажиллах тухай Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Унгар Улсын Гадаад
хэрэг, худалдааны яам хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

49.

Монгол Улсын Боловсрол, шинжлэх ухааны яам, Оросын Холбооны Улсын Гэгээрлийн яам хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг
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Монгол Улсын Дорноговь аймаг, Оросын Холбооны Улсын Шинжлэх ухаан, соёлын
төв хоорондын хамтын ажиллагааны санамж бичиг

51.

Дипломат сургалтын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Гадаад
харилцааны яам, Унгар Улсын Гадаад хэрэг, худалдааны яам хоорондын харилцан
ойлголцлын санамж бичиг

52.

Зарим нэр төрлийн бараанд хийх гаалийн хяналтын үр дүнг цахим хэлбэрээр
харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай Монгол Улсын Гаалийн ерөнхий газар, Оросын
Холбооны Улсын Гаалийн алба хоорондын протокол

53.

Соёлын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх
ухаан, спортын яам, Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улсын Соёл, спорт, аялал
жуулчлалын яам хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

54.

“Монгол хауз” ажиллуулах тухай Монголын Үндэсний Олимпийн Хороо, Японы
“JTB” компани болон Монгол Улсаас Япон Улсад суугаа ЭСЯ хоорондын гурвалсан
гэрээ

55.

АНУ-аас Монгол Улсад суугаа ЭСЯ-ны улсын тусгай хэрэгцээний газрыг ашиглах
тухай гурвалсан гэрээ

56.

Гамшгаас хамгаалах салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Онцгой байдлын
ерөнхий газар, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Олон улсын хамтын ажиллагааны
байгууллага хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

57.

Гал унтраах үндсэн албаны автомашинуудыг шилжүүлэн өгөх тухай Монгол Улсын
Онцгой байдлын ерөнхий газар, Бүгд Найрамдах Солонгол Улсын Африк, Азийн
хөгжлийн тусламжийн сан хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг.

58.

Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын
Онцгой байдлын ерөнхий газар, Исламын Бүгд Найрамдах Иран Улсын Онцгой
байдлын удирдлагын газар хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг.

59.

Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний кибер аюулгүй байдлын орчныг сайжруулахад
дэмжлэг үзүүлэх тухай гэрээ

60.

Нийгмийн хамгааллын тухай Монгол Улс, БНЧех Улс хоорондын хэлэлцээрийг
хэрэгжүүлэх Удирдлагын тохиролцоо

61.

Экологи, хүрээлэн буй орчны салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Экологи,
хүрээлэн буй орчны яам хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

62.

Кибер аюулгүй байдлын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Харилцаа
холбоо, мэдээллийн технологийн газар, Израил Улсын Үндэсний кибер удирдах
газар хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

63.

Чөлөөт бүсийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Шадар сайдын
ажлын алба, Бүгд Найрамдах Турк Улсын Худалдааны яам хоорондын харилцан
ойлголцлын санамж бичиг

64.

Монгол Улсын Дундговь аймаг, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын ӨМӨЗО-ны
Баяннуур хот хоорондын хамтын ажиллагааны тухай харилцан ойлголцлын санамж
бичиг

65.

Монгол Улсын Төв аймаг, Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Кёнгги аймгийн
Пёнгтаек хот хоорондын хамтын ажиллагааны гэрээ

БҮЛЭГ-7
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66.

БНХАУ-д хандивлах 30 мянган толгой хонийг хүлээлцэх тухай Монгол Улсын Хүнс,
хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Худалдааны яам хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

67.

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд дэмжлэг үзүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэх нь” төсөл
хэрэгжүүлэх тухай Хөдөлмөр, нийгэм хамгааллын яам, Японы олон улсын хамтын
ажиллагааны агентлаг хоорондын протоколын төсөл

68.

Санхүүгийн зохицуулах хороо, Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын Үнэт цаас, биржийн
зохицуулах хороо хоорондын хамтын ажиллагааны санамж бичиг

69.

Санхүүгийн зохицуулах хороо, Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улсын Даатгалын
зохицуулалт хөгжлийн газар хоорондын хамтын ажиллагааны санамж бичиг

70.

Монгол Улсын Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, Канадын хүнгүй агаарын хөлгийн
үйл ажиллагааны чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх компани хоорондын хамтын
ажиллагааны санамж бичиг

71.

Монгол Улсын Гадаад харилцааны яам, Сингапурын хамтын ажиллагааны
байгууллага хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

72.

Монгол Улсын Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар, Бүгд Найрамдах
Турк Улсын Өрсөлдөөний газар хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг

73.

Чихрийн шижин, чихрийн шижингийн ретинопатийн тусламж, үйлчилгээний
загвар төслийн түншлэлийн гэрээ

74.

Монгол Улсад сүүний кластер байгуулах асуудлаар хамтран ажиллах тухай Монгол
Улсын Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Бүгд Найрамдах Беларусь Улсын
Хөдөө аж ахуй, хүнсний яам хооронд 2019 оны 12-р сарын 06-ны өдөр байгуулсан
хэлэлцээрийн нэмэлт хэлэлцээр
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МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ ЯАМ, АНУ-ЫН ТӨРИЙН
ДЕПАРТАМЕНТ ХООРОНДЫН XIV, ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГЫН III
ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТЫН ДҮНГИЙН ТУХАЙ ХАМТАРСАН МЭДЭЭ
Монгол Улс, АНУ хоорондын Стратегийн түншлэлийг бэхжүүлэх хүрээнд
Монгол Улсын Гадаад харилцааны яам, АНУ-ын Төрийн департамент
ээлжит XIV бодлогын зөвлөлдөх уулзалтаа 2020 оны 9 дүгээр сарын
14-нд хийв. Талууд 2020 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр мөн Эдийн
засгийн бодлогын зөвлөлдөх уулзалтыг зохион байгуулж, хоёр талын
харилцааны өнөөгийн байдал болон өнгөрсөн жилд гаргасан ахиц
дэвшил, хамтын ололт амжилтын талаар ярилцав.
Монгол Улсын Засгийн газар, АНУ-ын Засгийн газар Стратегийн
түншлэл дээр суурилсан харилцаагаа харилцан сонирхсон бүх салбарт
өргөжүүлж, эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөрөнгө оруулалтыг
нэмэгдүүлэх боломжийг эрэлхийлж ажиллах эрмэлзэлтэй байгаагаа
нотлов.

Хоёр улс ардчиллын нийтлэг үнэт зүйлс болон хувь хүний эрх чөлөө,
эрх зүйт ёс, сайн засаглал, хүний эрхийг хүндэтгэх, шашин шүтэх эрх
чөлөөг хангахын төлөө тууштай байгаагаа тэмдэглээд, энэ чиглэлээр
хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлэх эрмэлзэлтэйгээ илэрхийлэв. Монгол,
Америкийн Ил тод байдлын хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг монголын тал
хангаж ажиллах нь чухал болохыг харилцан тэмдэглэв. Америкийн тал
хүний эрх, ялангуяа шашны эрх чөлөөг хамгаалах чиглэлээр Монгол
Улс бүс нутагтаа тэргүүлэгч үүргийг гүйцэтгэж байгаад талархал
илэрхийлээд, Монгол Улс чөлөөт, шударга сонгуулиар дамжуулан
ардчиллыг үргэлжлүүлэн бэхжүүлнэ гэдэгт найдаж буйгаа илэрхийлэв.
Монгол Улс, АНУ “КОВИД” цар тахлын дараа эдийн засгийг богино
хугацаанд сэргээхийн чухлыг онцолж, хоёр талын эдийн засаг,
худалдаа, хөрөнгө оруулалтын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн
хөгжүүлэхийн төлөө тууштай байгаагаа нотлов. Монгол Улс олон улсын
эдийн засгийг сэргээх тухай АНУ-ын Төрийн департаментын Дэлхийн
эдийн засгийн идэвхжил, сэргэлтийн санаачилга (GEAR)-ын хүрээнд
хамтран ажиллах боломжийг судлахаар болов.

БҮЛЭГ-7

Талууд батлан хамгаалах, аюулгүй байдлын салбарын хамтын
ажиллагаа амжилттай хөгжиж байгааг тэмдэглэж, Монгол Улсын
энхийг сахиулах чадавхийг бэхжүүлэхэд хамтран ажиллах замаар
энэхүү хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэн хөгжүүлэхээр тохиролцов.
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Монгол Улс, АНУ уул уурхайн хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн
салбарын хамтын ажиллагааг хөхиүлэн дэмжих тухай Монгол Улсын
Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий
газар, АНУ-ын Хөдөлмөрийн яамны Уул уурхайн аюул ажиллагаа, эрүүл
ахуйн агентлаг хоорондын санамж бичиг байгуулахаар тохиролцов.
Талууд Монгол Улсын эдийн засгийг хөгжүүлэх, төрөлжүүлэхэд хувь
нэмэр оруулах төслүүд дээр хамтран ажиллахаар санал солилцож,
бололцоотой бүх сувгийг ашиглахаар санал нэгдэв. Эдийн засгийн
бодлогын зөвлөлдөх уулзалтын үеэр хоёр тал макро эдийн засгийн
шинэчлэлийг дэмжих, хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулах,
худалдаа, бизнесийг хөхиүлэн дэмжих, эрчим хүчний нөөцийн
засаглалыг бэхжүүлэх, эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн чадавхийг
бэхжүүлэх, экспортыг төрөлжүүлэх, дэд бүтэц, төмөр замыг хөгжүүлэх,
иргэний нисэхийн хамтын ажиллагаа, хуулийн хэрэгжилтийг хангахын
чухлыг тэмдэглэж, Монгол Улсын эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр
оруулах зэс хайлуулах үйлдвэр байгуулах зэрэг томоохон төслүүдийг
хамтран хэрэгжүүлэх боломжийн талаар харилцан санал солилцов.
Талууд АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлаг (USAID) Монгол Улсад
үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн тэлж байгааг онцлон тэмдэглэв. Хоёр тал
цаашид Эдийн засгийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх тухай Санамж
бичиг байгуулах талаар яриа хэлэлцээг эхлүүлэхээр санал нэгдэв. Мөн
Монгол Улс, АНУ-ын хооронд зорчигч тээврийн тогтмол, шууд нислэг
үйлдэх эхний алхам болох нээлттэй агаарын орон зайн тээврийн
хэлэлцээрийн талаар албан ёсны яриа хэлэлцээг эхлүүлэх, мөн үүнтэй
холбогдуулан эдийн засаг, аюулгүй байдал, аюулгүй ажиллагааны
техникийн шаардлага зэрэг асуудлыг хэлэлцэх хамтарсан ажлын хэсэг
байгуулахаар хоёр тал тохиролцов.
Мянганы сорилтын корпорацтай байгуулсан Усны Компакт гэрээгээр
дамжуулан Улаанбаатар хотын нийт ус хангамжийг нэмэгдүүлэх
сүлжээний тогтвортой байдлыг хангахад шаардлагатай нөхцлийг
бүрдүүлэхийн чухлыг хоёр тал тэмдэглэв.
Хоёр улс өндөр дээд хэмжээний харилцан айлчлал зохион байгуулах,
АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлаг (USAID), Энхтайвны корпус
(Peace Corps) Монгол Улсад тус тус үйл ажиллагаа явуулж эхэлсний 30
жилийн ойг 2021 онд хамтран тэмдэглэхээр тус тус тохиролцов.
Хоёр талын удаах зөвлөлдөх уулзалтыг урьдчилсан байдлаар 2021 онд
Монгол Улсад зохион байгуулахаар төлөвлөв.
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JOINT STATEMENT ON THE UNITED STATES-MONGOLIA STRATEGIC
PARTNERSHIP
In support of the U.S.-Mongolia Strategic Partnership, the United States
Department of State and the Mongolian Ministry of Foreign Affairs held
their 14th Annual Bilateral Consultations on September 14, 2020. The
parties then held an Economic Policy Dialogue on October 22, 2020.
During both events, the two nations discussed the current state of their
bilateral relations, as well as our joint progress and achievements over
the past year.
The Governments of the United States and Mongolia reaffirmed their
strong desire to build on the Strategic Partnership, expand the relationship
in all areas of mutual interest, and explore opportunities for increased
economic cooperation and investment.
Both sides acknowledged successful cooperation in the defense and
security areas and agreed to deepen this partnership, including through
cooperation to strengthen Mongolia’s peacekeeping abilities.

The United States and Mongolia stressed the significance of a speedy
post-COVID economic recovery and expressed their commitment to
expand economic, commercial, and investment cooperation. Mongolia
will explore opportunities for cooperation under the U.S. Department
of State’s Global Economic Activity and Recovery initiative to revive the
international economy.
The United States and Mongolia concluded a Memorandum of
Understanding between the Department of Labor’s Mine Safety and Health
Administration and the General Authority for Specialized Inspection of
the Regulatory Agency of the Government of Mongolia to promote closer
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The two nations highlighted their shared commitment to democratic
values and individual freedoms, including the rule of law, good
governance, respect for human rights, and freedom of religion, and
expressed their mutual intent to strengthen collaboration in these areas.
They also highlighted the importance of Mongolia’s implementation
of the U.S.-Mongolia Transparency Agreement. The United States
expressed appreciation for Mongolia’s role as a leader on human rights
in the region, especially on protection of religious freedom, and hoped
that Mongolia would continue to consolidate its democracy through free
and fair elections.
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cooperation on mine labor safety and health issues.
The two nations also exchanged views on collaborating on projects that
could contribute to Mongolia’s economic development and diversification
and have agreed to seek opportunities through a range of available
tools. During the Economic Policy Dialogue, both delegations noted
the importance of promoting macroeconomic reforms, improving the
investment climate, trade and commercial advocacy, strengthening
energy governance, advancing women’s economic empowerment,
export diversification, infrastructure and railway development, civil
aviation cooperation, and law enforcement, and exchanged views
on opportunities to collaborate on major projects, such as the copper
smelting industry that could contribute to Mongolia’s economic
development. Both sides welcomed the expansion of the U.S. Agency
for International Development’s (USAID) in-country presence. Both
sides agreed to engage in future discussions on a Memorandum of
Economic Cooperation. Additionally, both sides agreed to initiate formal
discussions on an Open Skies Air Transport Agreement as a first step
to facilitate direct, scheduled passenger flights between Mongolia and
the United States, and to create a joint working group to address the
necessary economic, safety, and security requirements.   
Both nations underscored the importance of meeting the conditions
necessary to ensure the sustainability of the improvements to
Ulaanbaatar’s water supply network that will be achieved through
the Millennium Challenge Corporation’s Mongolia Water Compact.
Additionally, they reaffirmed their commitment to exploring new projects
in the future.
Together the nations agreed to maintain the exchange of high-level
bilateral visits and said they looked forward to jointly celebrating the 30th
anniversaries of the U.S. Agency for International Development (USAID)
and Peace Corps in Mongolia in 2021.
The next round of the Annual Bilateral Consultations in Mongolia is
tentatively scheduled for 2021.

ХАВСРАЛТУУД | БҮЛЭГ VII

151

МОНГОЛ УЛС, АНУ, ЯПОНЫ ХАМТАРСАН МЭДЭГДЭЛ
Монгол Улс, АНУ, Япон Улсын гурван талт уулзалт 2020 оны 1 дүгээр
сарын 10-ны өдөр Вашингтон хотноо болов. АНУ болон Япон Улс
Монгол Улсын гуравдагч хөршийн бодлого, мөн талуудын ЭнэтхэгНомхон далайн бүс нутгийн талаарх үзэл санааны хүрээнд Монгол
Улстай харилцаагаа бэхжүүлэхийн төлөө тууштай бодлого баримталж
байгаагаа нотлов.
Монгол Улс, АНУ, Япон Улс нь бүс нутгийн хөгжил, түүний дотор ЭнэтхэгНомхон далайн бүс нутгийн хэтийн төлөвийн талаар тус тусын саналаа
танилцуулж, бүрэн эрхтэй, тусгаар тогтносон, ардчилсан орнууд бүхий
хөгжин цэцэглэсэн, энх тайвныг эрхэмлэсэн бүс нутгийг цогцлоохын
төлөө хамтран ажиллах талаар санал солилцов. АНУ нь 2019 онд
Япон Улсын адил Монгол Улсын стратегийн түнш болсныг гурван
тал талархан тэмдэглэж, стратегийн түншлэлийг улам бүр бэхжүүлэх
эрмэлзлэлээ илэрхийлэв.

АНУ болон Япон Улсын зүгээс ФАТФ-ын зөвлөмжүүдийн хүрээнд
мөнгө угаахтай тэмцэх чадамжаа бэхжүүлэх чиглэлд Монгол Улсад
үргэлжлүүлэн дэмжлэг үзүүлэхэд бэлэн байгаагаа илэрхийлэв.
Талууд эрчим хүч, цахим эдийн засаг болон кибер аюулгүй байдлын
хамтын ажиллагаагаа нэмэгдүүлэх замаар эдийн засгийн түншлэлээ
гүнзгийрүүлэх нийтлэг эрмэлзэлтэй байгаагаа онцлов. Талууд мөн ил
тод, урьдчилан таамаглагдахуйц болон хууль дүрэм сахиулах явдлыг
сайжруулах замаар Монгол Улсын бизнесийн орчин, ялангуяа АНУ,
Японоос хөрөнгө оруулалт татах чадамжийг хөгжүүлэхийг чухалчлан
ярилцав.
Монгол Улс, АНУ, Япон Улс дараагийн гурван талт уулзалтыг Монгол
Улсад зохион байгуулахаар тогтов.
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БНАСАУ-ын зүгээс өдөөн хатгалга, түүний дотор баллистик пуужин
харвахаа зогсоох, НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн тогтоолуудаар хүлээсэн
үүргээ биелүүлэх, мөн тогтвортой, бодитой яриа хэлцээнд оролцож
Сингапурт болсон дээд түвшний уулзалтаар өгсөн амлалтуудаа
биелүүлэх шаардлагатай гэдэгт Монгол Улс, АНУ, Япон Улс дахин санал
нэгдэв. Талууд БНАСАУ-ыг үй олноор хөнөөх зэвсэг болон баллистик
пуужингийн хөтөлбөрөөс бүр мөсөн, хяналттайгаар ангижруулах тухай
НҮБ-ын Аюулгүйн Зөвлөлийн холбогдох тогтоолуудыг бүрэн дүүрэн
хэрэгжүүлэх шаардлагатайн чухлыг тэмдэглэв. Түүнчлэн гурван улс
хүмүүнлэгийн асуудал, түүний дотор хулгайлагдсан иргэдийн асуудлыг
нэн даруй шийдвэрлэхийн чухлыг онцлов.
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МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Х.БАТТУЛГЫН
НҮБ-ЫН ЕРӨНХИЙ АССАМБЛЕЙН 75 ДУГААР ЧУУЛГАНЫ
ЕРӨНХИЙ САНАЛ ШҮҮМЖЛЭЛД ХЭЛСЭН ҮГ
(Нью-Йорк хот, 2020 оны 9 дүгээр сарын 23-ны өдөр)
Ноён Чуулганы дарга аа,
Ноён Ерөнхий нарийн бичгийн дарга аа,
Эрхэм хүндэт төлөөлөгчид өө,
Хатагтай, ноёд оо,
НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн чуулганы даргаар сонгогдон ажиллаж
буй Танд чин сэтгэлийн баяр хүргэе. Манай төлөөлөгчид Таныг энэхүү
хариуцлагатай ажил үүргээ гүйцэтгэхэд бүрэн дэмжиж ажиллах болно.
НҮБ-ын 75 жилийн ойг гишүүн орнууд бахархалтайгаар тэмдэглэж
байна. НҮБ бол олон талт хамтын ажиллагааны хамгийн оновчтой
бүтэц юм. НҮБ-ын Дүрмийн үзэл санаан доор дэлхийн улс үндэстнүүд
нэгдэж, асуудал, бэрхшээлийг яриа хэлэлцээ, хамтын ажиллагааны
замаар шийдвэрлэх болсон нь аугаа дэвшил билээ.
Хөгжил дэвшилтэй зэрэгцээд сорилт бэрхшээл нарийн төвөгтэй
болж, түүнийг шийдвэрлэх, даван туулах үүрэг хариуцлага тэр хэрээр
нэмэгдэж байна. Тухайлбал, өнөөдрийн НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн
75 дугаар чуулган дэлхий нийтээрээ КОВИД-19 цар тахлын эсрэг
тэмцэж буй цаг үед болж байна.
Бүх зүйл харилцан хамааралтай болсон өнөөгийн ертөнцөд халдварт
өвчин хүртэл асар хурдтайгаар тархаж, эдийн засаг, нийгэм, хүмүүнлэг,
аюулгүй байдал, хүний эрх зэрэг олон талбарт сөргөөр нөлөөлж байна.
Анагаах ухаан маш өндөр түвшинд хөгжсөн XXI зуунд хүн төрөлхтөн
цар тахлын аюулд гэнэдэж, гамшгийн түвшинд өртөж байгаа нь асар
том сургамж, сануулга болж байна. Хүнд хэцүү үед олон талт хамтын
ажиллагааны үүрэг улам өсөж, эв нэгдэл, хамтын ажиллагаанд
суурилсан, илүү уялдаатай, үр дүнтэй хариу арга хэмжээг цаг алдалгүй
авах ажлыг өргөн хүрээнд зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх зорилт
тулгарч байна.
Ковид-19-ийн эсрэг баталгаатай вакцин гарах үед хөгжиж буй болон
нэн буурай хөгжилтэй орнууд, хүүхэд, эмэгтэйчүүд, өндөр настнууд,
уугуул иргэд зэрэг нийгмийн эмзэг бүлгүүдэд тэгш, хүртээмжтэй
түгээхэд НҮБ, түүний системийн байгууллагууд асар их үүрэг гүйцэтгэх
нь дамжиггүй.
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Хөрөнгө нөөц багатай, нийгмийн хамгааллын тогтолцоо султай хөгжиж
буй орнуудад аюулт цар тахалтай тэмцэх, сэргээн босгоход зориулж
буй тусламж дэмжлэгээ үргэлжлүүлэхийг олон улсын санхүүгийн
байгууллагууд, өндөр хөгжилтэй орнуудад уриалж байна.
Ноён Дарга аа,
Тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх үйл
ажиллагааны арван жил эхэлж буй энэ жил дэлхий даяар КОВИД-19 цар
тахлын хязгаарлалт, хорио үйлчилж, учирч байгаа саад бэрхшээлийг
ужигруулан, 2015 оноос хойших ахиц, дэвшлийг зарим талаар ухраах
эрсдэл үүслээ. Тиймээс төр, засгийн газрууд цар тахлын аюулыг гэтлэх
тухайд зоримог алхам хийж, “Тогтвортой хөгжлийн 2030 хөтөлбөр”-ийн
зорилтуудад хүрэхийн төлөөх хүчин чармайлтаа нэмэгдүүлэх, үүрэг, үйл
ажиллагаагаа шинэлэг, уян хатан байдлаар хэрэгжүүлэх шаардлагатай
байна.

Дэлхий дахинд харанга дэлдсэн цар тахал, уур амьсгалын өөрчлөлт
зэрэг нь хүн төрөлхтнийг эх дэлхийгээ хайрлах, байгаль орчинтойгоо
зохицон аж төрөх гарцаагүй шаардлагыг сануулсаар байна.
Байгаль дэлхийгээ шүтэн эрхэмлэж, хайрлан хамгаалах уламжлал
нь Монголчуудын нүүдэлчин аж амьдрал, үндэстний сэтгэлгээний
салшгүй хэсэг билээ.
Хүн байгалийн харилцан хамаарал бол хүн төрөлхтөн та бидний
оршихуйн эх булаг билээ. Өнөөг хүртэл байгалийн давагдашгүй хүчин
зүйлийн өмнө сөхрөхгүйн тулд бид чадах бүхнээ хийж ирсэн боловч
бидний тэмцэл байгальтай зохицохын тулд бус, ялахын төлөө тэмцэл
байсан юм. Ялахын төлөөх тэмцэл нь ялагдахын шалтгаан, зохицохуйн
төлөөх тэмцэл нь оршихуйн үндэс болдог болохыг бид өдөр ирэх тусам
мэдэрсээр байна.
Эдүгээ дэлхий даяар нүүрлэсэн цар тахлын үед халдвар Монгол Улсын
хэмжээнд дотооддоо тархаагүй цөөхөн орны нэг байгаа нь биднийг
зарим талаар байгаль дэлхийтэйгээ зохицон аж төрсөн уламжлалтайгаа
холбон үзэхэд хүргэж байна. Бид технологийн хөгжилд дулдуйдан эх
дэлхийгээ эзэрхэх бус, эвсэн эвлэлдэхийн төлөө оюун ухаан, хүчин
чадлаа нэгтгэмээр байна.
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Монгол Улсын хувьд цар тахлын аюул, хүндрэлийг хохирол багатай
даван туулахын тулд өөрийн хүчин чадал, нөөц бололцоог дайчилж,
бусад улсын туршлага, сургамжийг анхаарч ажилласны дүнд Ковид19-ийн халдварыг дотооддоо алдалгүй барьж, хүний амь эрсдээгүй
байна.
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Байгаль дэлхийг хамгаалах, хувь хүн бүр эх дэлхийдээ ээлтэй амьдрах
нь улс орнууд болон хүн төрөлхтөний ирээдүй үеийн өмнө хүлээсэн
үүрэг хариуцлага болоод байна.
Ноён Дарга аа,
Өнгөрсөн 75 жилд НҮБ дэлхийн үндэстнүүдийг нэгэн дээвэр доор
нэгтгэж, хөгжил дэвшлийн зүг залуурдах үүрэг, хариуцлагаа хангалттай
биелүүлж ирлээ. Гэхдээ олон улсын харилцааны шинэ сорилтуудыг
даван туулахын тулд өөрчлөгдөн буй нөхцөл байдалтай илүү уялдах,
үйл ажиллагаагаа илүү боловсронгуй болгох, арга барилаа өөрчилж
шинэчлэх хэрэгцээ, шаардлага тулгарч байгаа бөгөөд энэ чиглэлээр
цаашид улам бүр шинэлэг, зоримог алхмууд хийх нь чухал байна.
Эх дэлхий, хүмүүн төрөлхтний амар тайван, сайн сайхны төлөө илүү
боловсронгуй НҮБ-ыг хамтдаа бүтээж, хамтдаа хөгжиж дэвшицгээе.
Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.
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STATEMENT BY H.E. MR. KHALTMAA BATTULGA,
PRESIDENT OF MONGOLIA, AT THE GENERAL DEBATE OF THE 75TH
SESSION OF THE UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY
(New York, 23 September 2020)
Mr. President,
Mr. Secretary-General,
Distingusihed delegates,
Ladies and gentlemen,
I wish to convey my heartfelt congratulations to you, Mr. President, upon
your election as the President of the current session of the General
Assembly. I pledge my delegation’s full support and cooperation in the
discharge of your onerous responsibilities.
This year the member States are proudly celebrating the 75th anniversary
of the United Nations. The UN is the optimal structure of multilateral
cooperation. It was, indeed, a tremendous achievement when the world's
nations united under the spirit of the UN Charter, set out to resolve their
differences and hurdles through negotiations and cooperation.

In today's interdependent world, infectious diseases are spreading
exponentially, adversely affecting the economy, social welfare,
humanitarian causes, security and human rights.
It is a huge lesson and warning that humankind has been caught off guard
and swept by the pandemic in the 21st century with its highly developed
medical science. In this time of hardship, multilateralism has taken on
an even more significant role. There is a critical need for networked,
inclusive and well-timed responses based on unity and cooperation.
We have no doubt that upon release of a safe and effective COVID-19
vaccine, the United Nations and its system organizations will play a major
role in ensuring equal access to the vaccine for developing and least
developed countries, as well as vulnerable groups, such as children,
women, the elderly and indigenous peoples.
We call on international financial organizations and developed countries
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Along with progress and development came complex and formidable
challenges. Our responsibility to address and overcome them has equally
increased. The most glaring example is the current 75th session of the
UN General Assembly, which is taking place amid worldwide fight against
the COVID-19 pandemic.
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to continue their support and assistance to developing countries with
limited resources and weak social protection systems in their economic
recovery and fight against the deadly pandemic.
Mr. President,
This year ushered in the Decade of Action to deliver the SDGs. However,
it is also the year where COVID-19 restrictions and quarantine are in
place worldwide, and the pandemic has not only aggravated the existing
challenges, but also reversed some of the hard-won gains made since
2015. Thus, all Governments need to act decisively to fight the pandemic,
step up their efforts to achieve the 2030 Agenda for Sustainable
Development Goals and fulfill their responsibilities in a more innovative
and flexible way.
As a result of a timely containment strategy, mobilization of all possible
resources while taking into account the lessons learnt from others,
Mongolia has so far no local transmission and no pandemic-related
death.
The pandemic, climate change and other threats that have raised alarm
worldwide keep reminding humankind of the overriding need to cherish
the Earth and live in harmony with nature. The tradition of treasuring,
cherishing and protecting the Earth is deeply embedded in the nomadic
way of life and the national identity of Mongols.
Interdependence between humans and the natural world is at the root of
human existence. To this day we have done everything not to bend down
under the overwhelming forces of nature. However, our struggle was not
to adapt to nature, but rather to defeat it. Day by day we realize that the
fight to win is what is causing defeat, while the fight to seek harmony is
the foundation of our existence.
The fact that Mongolia is one of the few countries with zero local
transmission of COVID-19 can be traced to our centuries-long tradition
of living in harmony with nature. We need to unite our minds and forces
to live in concord with nature, rather than dominate it with the help of
technological progress.
In fact, nations around the world owe a duty to future generations to
protect the Earth and ensure that every individual leads an eco-friendly
life.
Mr. President,
For the past 75 years, the United Nations has been fulfilling its
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responsibility of uniting the world's nations under one roof and steering
them towards growth and development. However, the need for the UN
to be more in sync with changing environment, enhance its work and
change its working methods is nothing but compelling, if it is to rise to
the emerging challenges of international relations. It must take even
more innovative and bold action to that end.
Let us joint efforts to build a reinvigorated United Nations and grow
together for the sake of Mother Earth and peace and prosperity of all
humankind!
I thank you for attention.

БҮЛЭГ-7
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МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Х.БАТТУЛГА “УУР АМЬСГАЛЫН
ӨӨРЧЛӨЛТТЭЙ ТЭМЦЭХ ЗОРИЛГЫГ АХИУЛАН ТОДОРХОЙЛОХ
ДЭЭД ХЭМЖЭЭНИЙ ЦАХИМ УУЛЗАЛТ”-Д ХЭЛСЭН ҮГ
Эрхэм хүндэт төлөөлөгчид,
Хатагтай, ноёд оо,
Дэлхий нийтийг хамарсан цар тахлын энэ хүнд үед энэхүү хурлыг
санаачлан зохион байгуулж буй НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн
дарга ноён Антонио Гутерреш, Ерөнхий сайд ноён Борис Жонсон
болон Ерөнхийлөгч Эммануэль Макрон нарт талархал илэрхийлье.
Цар тахлын гамшиг дэлхийг бүхэлд нь хамарч буй энэ үед уур амьсгалын
өөрчлөлтийн асуудлыг илүү их анхаарч, сөрөг үр дагаврыг нь бууруулах
талаар шийдэмгий, дорвитой алхам хийх шаардлагатай байна.
Эх газрын эрс тэс, хуурай уур амьсгалтай, нүүдлийн мал аж ахуй голлон
эрхэлдэг Монгол орны хувьд уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх, даван
туулах хувилбаруудыг боловсруулах нь нэн тулгамдсан асуудал юм.
Иймд эдийн засгийн нийт салбар, хүн ардын амьдрал ахуйн бүх
түвшинд эрсдэлийг нарийн тодорхойлж, уур амьсгалын өөрчлөлтийг
бууруулахад оруулах хувь нэмрийг тусгасан “Үндэсний тодорхойлсон
хувь нэмэр”-ийг Засгийн газраас баталж, Уур амьсгалын өөрчлөлтийн
тухай НҮБ-ын суурь конвенцын Нарийн бичгийн дарга нарын газарт
хүргүүлсэн байгаа билээ. Энэхүү баримт бичигт хүлэмжийн хийн
ялгарлыг бууруулах зорилтыг 14 хувиас 22.7 хувь болгон ахиулахаар
тусгасан. Харин энэ удаа амлалтаа улам ахиулж 27.2 хувь болгох
бололцоотой гэдгийг дуулгахад таатай байна.
Монгол Улс “тодорхойлсон хувь нэмрийн” зорилтоо биелүүлэх арга
хэмжээний тусгайлсан төлөвлөгөө гаргаж, бодитой арга хэмжээнүүдийг
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд цаг алдахгүйн үүднээс
зарим ажлыг эхлүүлээд байна. Тухайлбал, цаг агаар, уур амьсгалын
өөрчлөлтийн улмаас эрчимтэй цөлжиж буй говийн бүс рүү 1000 км
усжуулах хоолой татах судалгааны ажлуудыг дуусгаж, барилгын ажлыг
эхлүүлэхэд бэлэн болоод байгаа болно.
Байгаль-эхээ аврах, уур амьсгалын өөрчлөлтийн хурдыг сааруулах,
сөрөг нөлөөтэй тэмцэхэд нийт хүн төрөлхтөний хүчин чармайлт, сэтгэл
зүтгэл чухал тул Монголчууд бид бүхий л нөөц бололцоогоо дайчлан
ажиллахад бэлэн байна.
Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
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STATEMENT BY H.E. MR. KHALTMAA BATTULGA,
PRESIDENT OF MONGOLIA AT THE CLIMATE AMBITION SUMMIT
Distinguished Delegates,
Ladies and Gentlemen,
I wish to extend my sincere appreciation to the UN Secretary General
Antonio Guterres, Prime Minister Boris Johnson and President Emmanuel
Macron for initiating and organizing this summit in these difficult times
of global pandemic.
As the pandemic is sweeping all over the world, there is a need to call
more attention to climate change and take decisive and strong action to
mitigate its negative impacts.
Developing solutions to combat and overcome climate change is the
most pressing issue for Mongolia owing to its harsh continental weather
and nomadic pastoralism.

Mongolia developed a specific action plan to achieve its “determined
contribution” target and is planning to carry out concrete measures.
The implementation of some measures has been started given the time
constraints. Namely, all the feasibility studies on the construction of a
1,000 km irrigation pipeline to the Gobi region, which is under threat of
rapid desertification due to climate change, have been completed and it
is ready to start the construction.
We, Mongols, are ready to mobilize all our resources because efforts and
diligence from the whole of humanity is crucial to save Mother Earth,
slow the pace of global warming and combat adverse effects of climate
change.
Thank you for your attention.

БҮЛЭГ-7

Therefore, the Government of Mongolia approved its Nationally Determined
Contribution (NDC), which incorporates targets to reduce greenhouse
gas emissions identifying risks of all the sectors of the economy and
all the walks of life and submitted the NDC to the Secretariat of the
UN Framework Convention on Climate Change. In this document, the
mitigation target was re-calculated from 14% to 22.7% in total national
greenhouse emissions. Moreover, it is my great pleasure to announce
that it is possible to further increase our commitment to 27.2%.
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МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Х.БАТТУЛГА
ШХАБ-ЫН ГИШҮҮН ОРНУУДЫН ТӨРИЙН ТЭРГҮҮН НАРЫН
ЗӨВЛӨЛИЙН ӨРГӨТГӨСӨН ХУРАЛДААНД ХЭЛСЭН ҮГ
/2020 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 10/
Эрхэм хүндэт Владимир Владимирович,
Хуралдаанд оролцож буй улс орнуудын тэргүүн,
байгууллагуудын төлөөлөгчдийн тэргүүн нар аа,

олон

улсын

Хатагтай, ноёд оо.
ОХУ ШХАБ-ыг даргалах хугацаандаа цар тахлын хүнд үеийг үл ажран
тус байгууллагын хүрээний хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх
талаар идэвх зүтгэлтэй ажиллаж, энэхүү хуралдааныг цахим хэлбэрээр
зохион байгуулж байгаад ОХУ-ын Ерөнхийлөгч эрхэмсэг ноён
Владимир Владимирович Путин Танд гүн талархал илэрхийлье.
Хатагтай, ноёд оо,
Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахал дэлхий дахинд аюул
учруулж байна. Олон хүн халдвар авч, олон хүн амь насаа алдав.
Монголын хувьд цар тахлын халдвар дотооддоо алдаагүй, нас барсан
тохиолдол бүртгэгдээгүй цөөхөн орнуудын нэг юм. Гэсэн хэдий ч бид
бусад улс орнуудын адил иргэдийнхээ аж амьдрал, нийгэм, эдийн
засгийн хөгжлийг сэргээх талаар шинэ арга барил, шинэ шийдэл,
шинэ гарцуудыг эрэлхийлэх том сорилттой тулгарч байна.
Цар тахлын эсрэг тэмцэлд даян дэлхийн эв нэгдлийг бэхжүүлэх,
ялгаварлан гадуурхах үзлийг таягдан хаяхын зэрэгцээ шинжлэх ухааны
мэдлэгээ харилцан хуваалцах, цар тахал мэтийн дэлхий дахиныг
хамарсан гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн үеийн бэлэн
байдлыг хангах, гамшгийн дараа эдийн засгаа сэргээх талаар хамтран
ажиллах шаардлага дэлхийн улс орнуудын өмнө тулгарч байна.
Энэхүү шаардлагад ШХАБ-ын зүгээс цар тахалтай тэмцэх, түүний сөрөг
үр нөлөөг багасгах талаар идэвхтэй ажиллаж, 2021-2025 онд цогц арга
хэмжээг авч хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн нь нийцэж байгаа юм.
Хатагтай, ноёд оо,
ШХАБ-ын гишүүн орнуудын Төрийн тэргүүн нарын зөвлөлийн
энэ удаагийн хуралдаанаар ШХАБ-ыг 2025 он хүртэл хөгжүүлэх
стратегийг 2021-2025 онд хэрэгжүүлэх цогц төлөвлөгөө болон бусад
баримт бичгийг батлах гэж байгаа нь ШХАБ бүс нутагтаа тогтвортой,
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аюулгүй байдлыг хангах, эдийн засаг болон бусад салбарын хамтын
ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэх механизм
болон төлөвшихөд түлхэц болно гэж харж байна.
Бишкекийн тунхаглалд ажиглагч орнуудыг эдийн засаг, хүмүүнлэгийн
болон бусад салбарын практик үйл ажиллагаанд идэвхтэй татан
оролцуулахын чухлыг тэмдэглэж, Ажиглагч болон яриа хэлэлцээний
түнш орнууд ба Нарийн бичгийн дарга нарын газрын хамтын
ажиллагааг хөгжүүлэх замын зургийг баталсан нь ажиглагч орнуудтай
хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэх өргөн боломжийг нээж байна.
Монгол Улс ШХАБ-ын төлөвшилтийг анхааралтай ажиглан, холбогдох
судалгаануудыг хийж, эдийн засгийн болон хүмүүнлэгийн салбарын
практик үйл ажиллагаанд идэвхтэй ажиглагчийн байр сууринаас
оролцохыг эрмэлзэж байна.
Хатагтай, ноёд оо,

Бид цар тахлын энэ үед хүндрэл бэрхшээлийг үл харгалзан дотооддоо
800 гаруй км төмөр замыг богино хугацаанд барьж байгуулж дуусгаж
байна. Мөн цаг агаар, уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой эрчимтэй
цөлжиж буй говийн бүс рүү 1000 км усжуулах хоолой татах судалгааны
ажлуудыг дуусгаж, барилгын ажлыг эхлүүлэх гэж байна.
Монголын нутаг дэвсгэрээр дамжуулан ОХУ-аас БНХАУ руу байгалийн
хий нийлүүлэх хоолой барих төсөлд тодорхой ахиц гарч буйд бид баяртай
байна. Монгол, Орос, Хятад гурван улсын “Эдийн засгийн коридор”ын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болох хурдны авто зам, төмөр замын төв,
зүүн болон баруун коридорын төслүүдийг урагшлуулах нь Зүүн Ази ба
Төв Азийн зах зээлийг холбож ШХАБ-ын хүрээний хамтын ажиллагааг
улам гүнзгийрүүлэх юм. Бидэнд ийм практик ач холбогдолтой, бодит үр
дүнтэй үйл ажиллагаа чухал байгааг онцлон тэмдэглэе.
Энэ ялдамд ирэх онд 20 жилээ тэмдэглэх ШХАБ-ыг даргалах дараагийн
эрхийг авсан Бүгд Найрамдах Тажикистан Улсын Ерөнхийлөгч
эрхэмсэг ноён Эмомали Рахмонд чин сэтгэлийн баяр хүргэж, өндөр
амжилт хүсье.
Анхаарал тавьсанд баярлалаа.

БҮЛЭГ-7

Монгол Улс ШХАБ-ын гишүүн, ажиглагч орнууд, түүний дотор манай
хөрш болох ОХУ, БНХАУ-тай байгалийн хийн хоолой, төмөр зам, авто
тээвэр, эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээ зэрэг тодорхой практик асуудлаар
ахиц, дэвшил гаргахад онцгой анхаарч байна.
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STATEMENT BY H.E. MR. GOMBOJAV ZANDANSHATAR,
CHAIRMAN OF THE STATE GREAT KHURAL (PARLIAMENT) OF
MONGOLIA, AT THE 28TH ANNUAL MEETING OF THE ASIA PACIFIC
PARLIAMENTARY FORUM
(SESSION 3: “ENHANCING PARLIAMENTARY ROLES IN RESPONSE
TO CLIMATE CHANGE/ ENHANCING JOINT ACTION RESPONSE TO
CLIMATE CHANGE”)
(CANBERRA, 15 JANUARY, 2020)
Excellencies,
Esteemed Parliamentarians,
Distinguished Delegates,
At the outset, I wish to extend my delegation’s high appreciation to the
Parliament of Australia for hosting the 28th Annual Meeting of the Asia
Pacific Parliamentary Forum, which is an important forum that brought
together world parliamentarians to identify and discuss matters of
common concern. I have this strong conviction since our own hosting of
the 19th Annual Meeting of the APPF in Ulaanbaatar, Mongolia in 2011,
when I was serving as the Foreign Minister of Mongolia.
On behalf of the Parliament of Mongolia and myself, therefore, I wish to
offer my deepest condolences to the family of Mr. Yasuhiro Nakasone,
former Prime Minister of Japan and founder of the Asia Pacific
Parliamentary Forum.
While expressing my gratitude to the host for the hospitality, I also
express my deepest sympathy to Australia for enduring the latest
hardship that causing loss of lives and destruction to surroundings. The
prays and sympathy of Mongolian people are with the bereaved families.
As a support to the “Pray for Australia” social movement, the central
monastery of Mongolia has dedicated a day’s service for disaster defeat
and speedy healing.
Esteemed Parliamentarians,
We are all vulnerable to disasters that struck with all forms and different
challenges. Some of these are, unfortunately, caused by us, the people.
The climate change is one of the biggest challenges that the world is
facing today. Every region and country is experiencing the impact of
climate change to certain extent and some are more vulnerable than
others. Mongolia has its own vulnerabilities to climate change owing
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to its specific geographic location, continental weather and lop-sided
economy highly dependent on extractive industries and agriculture.
The most pressing environmental problems in Mongolia including
desertification, overgrazing, droughts, severe winter, depletion of water
and forest resource and air pollution. Over the past few years Mongolia
has been putting efforts to address environmental challenges through
refining necessary legal framework, implementing national programs
and projects with the support and cooperation of the UN and its family
as well as with other international organizations and donor countries.
The Parliament of Mongolia adopted Green development policy as one of
cornerstone policies to provide sustainable development of Mongolia and
started its implementation in 2014.
Relating to the recent legislative practices, Mongolian parliament has
adopted Amendments to its constitution just two months ago using a
method that could be applicable to solutions not only domestic but also
global issues. It was the first Mongolian experience in Deliberative polling
and we are happy to share our experience.

As a party to the Paris Agreement, Mongolia has developed its Nationally
Determined Contribution (NDC) by identifying more ambitious, economywide target at sectoral level. Within NDC document, the Government of
Mongolia developing important policies such as, National Adaptation Plan,
National Plan on GHG reduction in Forest sector, NDC implementation
plan at municipality level.
Concurrently, Mongolia has developed a long-term national development
strategy up to 2050 incorporating all key spheres of social and economic
structure. The identified NDC targets fully align with the long-term
strategy to foresee if Mongolia would succeed to reach carbon neutrality
by the mid of the century.
In the arena of policy-support partnership, Mongolia is actively
collaborating with the NDC Partnership and recently joined the Climate
Ambition Alliance initiated by the COP25 Presidency.
Distinguished Delegates,
According to the United Nations Framework Convention on Climate
Change, the developed countries should take the lead in combating
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I believe that by sharing and exchangig our experiences, the
parliamentarians could play a crucial role to enhance joint action
response to climate change.
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climate change and its adverse effects. However, developing countries
also need to contribute by adopting national policies on climate change
and implementing related global agreements of the United Nations,
including the UN Framework Convention on Climate Change.
In order to implement the main objectives of the UN Framework
Convention on Climate Change, to mitigate the negative impact of global
climate change, substantial amount of funding is needed, especially for
developing and most vulnerable to climate change countries. Taking this
opportunity, I would like to call upon Asia Pacific member states to jointly
mobilize the fund we needed to achieve our common goal.
Last but not least, I would like to appeal to all Asia Pacific parliamentarians
to decisively take concrete actions with a more ambitious climate target
to keep our planet for generations to come and to ensure the safety of
our co-habitants. Though this year is starting with international tensions,
humanitarian and ecological disasters, we should aim for prosperous
and progressive 2020 that had been contributed by the efforts of us the
parliamentarians. After all, the prliamentarians are the representatives
of people.
I thank you for your attention.
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ШХАБ-ЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТЭРГҮҮН НАРЫН
ЗӨВЛӨЛИЙН ЦАХИМ ХУРАЛДААНД МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР
САЙД Я.СОДБААТАРЫН ХЭЛСЭН ҮГ
(2020 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН 30)
Эрхэмсэг ноён Дэд ерөнхийлөгч Венкая Найду,
Төлөөлөгчдийн Тэргүүн нар аа,
Хатагтай, ноёд оо,
Юуны өмнө КОВИД-19 цар тахалтай хүнд үед идэвхтэй хамтын
ажиллагаагаа үл тасалдуулан ШХАБ-ын гишүүн орнуудын Засгийн
газрын тэргүүн нарын хуралдааныг амжилттай зохион байгуулж буй
БНЭУ-ын Засгийн газарт талархал илэрхийлье.
Хатагтай, ноёд оо,
КОВИД-19 цар тахал дэлхий дахинд аюул учруулж, улс орнууд нийгэм,
эдийн засгийн хүнд сорилтуудтай тулгарч байна. Энэ үед цар тахлын
хор уршгийг бууруулахад чиглэсэн арга хэмжээнүүдийн талаар
мэдээлэл солилцох, туршлага судлах, хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх
шаардлага дэлхийн улс орнуудын өмнө тулгарч байна.

ШХАБ-ын гишүүн орнуудын Төрийн тэргүүн нарын зөвлөлийн цахим
хуралдааны үеэр ОХУ-ын Ерөнхийлөгч В.В.Путин КОВИД-19 эсрэг
вакциныг Дэлхий нийтийн өв соёл байх ёстой хэмээн мэдэгдсэн.
Монгол Улс энэ санааг бүрэн дэмжиж, энэ хүнд цаг үед дэлхийн улс
орнууд буурай хөгжилтэй орнуудад тусламжийн гараа сунгаж, цар
тахлын хүнд үеийг даван туулахад туслах ёстой гэж үзэж байна.
Монгол Улс ч гэсэн цар тахлын эсрэг дэлхий нийтийн хүчин чармайлтад
нэгдэж бусад улс орнуудтай туршлагаа хуваалцах, өөрийн боломжоор
туслалцаа дэмжлэг үзүүлж байгааг дурдахад таатай байна.
Хатагтай, ноёд оо,
Монгол Улс нь энхийг эрхэмлэсэн, нээлттэй, олон тулгуурт гадаад
бодлого явуулж, Ази, Номхон далайн бүс нутагт өрнөж буй улс төр,
эдийн засгийн олон талт үйл явцад идэвхтэй оролцохыг эрмэлздэг.
Тиймээс ШХАБ-ыг бүс нутгийн тогтвортой, аюулгүй байдлыг хангах,
эдийн засаг болон бусад салбарын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн
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ШХАБ-ын гишүүн орнуудын Төрийн тэргүүн нарын зөвлөлийн
хуралдаанаар КОВИД-19 цар тахлын эсрэг хамтарсан хариу арга
хэмжээний тухай мэдэгдэл гаргасан нь ШХАБ-ын гишүүн орнууд
КОВИД-19 цар тахалтай тэмцэхэд хүчээ нэгтгэн, идэвхтэй хамтран
ажиллаж байгаагийн илрэл гэж үзэж байна.
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хөгжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэх механизм хэмээн өндөр ач холбогдол
өгдөг.
Бид ШХАБ-ын гишүүн орнуудтай эдийн засгийн хамтын ажиллагаа,
үүний дотор эрчим хүч, дэд бүтэц, дамжин өнгөрөх тээвэр, гааль, хөдөө
аж ахуй, аялал жуулчлал, мөн боловсрол, шинжлэх ухаан, спорт, эрүүл
мэнд, байгаль орчин, гамшгийн менежмент, стандарт хэмжил зүй,
мэргэжлийн хяналт болон бусад чиглэлээрх бодит үйл ажиллагаанд
хамтран ажиллаж, боломжтой төсөл хөтөлбөрүүдэд хамрагдахыг
сонирхож байна.
Монгол Улс хоёр хөрш болох ОХУ, БНХАУ-тай харилцах харилцаандаа
тэргүүн зэргийн ач холбогдол өгдөг бөгөөд Монголын нутаг дэвсгэрээр
дамжуулан ОХУ-аас БНХАУ руу байгалийн хий нийлүүлэх хоолой
барих төслийн үйл явц тодорхой ахицтай байгаад баяртай байна.
Монгол, Орос, Хятад гурван улсын "Эдийн засгийн коридор"-ын чухал
бүрэлдэхүүн хэсэг болох хурдны авто зам, төмөр замын төв, зүүн болон
баруун коридорын төслүүд нь бүс нутгийн эдийн засгийн өсөлтийг
түргэсгээд зогсохгүй, хамтын ажиллагаа, харилцан итгэлцлийг
бэхжүүлэн хөгжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байна.
Хатагтай, ноёд оо,
ШХАБ нь үүсэн байгуулагдсаны 20 жилийн ойгоо тохиолдуулан
2021 оныг соёлын жил болгох шийдвэр гаргасан бөгөөд Монгол Улс
ШХАБ-ын гишүүн болон ажиглагч улс орнуудтай соёлын харилцаагаа
хөгжүүлэхэд идэвхтэй хамтран ажиллах болно гэдгээ илэрхийлж байна.
Монгол Улс ШХАБ-ын гишүүн орнуудын Төрийн тэргүүн нарын
зөвлөлийн хуралдаанаар баталсан "Москвагийн тунхаглал"-д
тусгагдсан заалтууд, мөн ШХАБ-ын Нарийн бичгийн дарга нарын газар
болон ажиглагч, яриа хэлэлцээний түнш улс орнууд хоорондын хамтын
ажиллагааг хөгжүүлэх замын зураглалыг сайтар судалж, ШХАБ-ын
дээд, өндөр түвшний хуралдаанаас гадна Ажил хэргийн зөвлөл, Банк
хоорондын холбоотой идэвхтэй харилцаж, бодит үйл ажиллагаанд
оролцох хүсэлтэй байна.
Хатагтай, ноёд оо,
ШХАБ-ын гишүүн орнуудын Засгийн газрын тэргүүн нарын зөвлөлийн
энэ удаагийн хурал КОВИД-19 цар тахлаас шалтгаалан анх удаа цахим
хэлбэрээр зохион байгуулагдаж буй хэдий ч байгууллагын цаашдын
хөгжилд тодорхой хувь нэмэр оруулсан өндөр ач холбогдолтой арга
хэмжээ болно гэдэгт итгэлтэй байна.
Анхаарал тавьсанд баярлалаа.
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА МОНГОЛИИ
Я. СОДБААТАРА НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ГЛАВ
ПРАВИТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ШОС
(30-ОЕ НОЯБРЯ 2020 ГОДА)
Ваше превосходительство г-н Вице-президент Венкая Найду,
Уважаемые участники заседания,
Дамы и господа.
Прежде всего хочу выразить признательность Правительству
Республики Индия за успешную организацию заседания Совета глав
правительств государств-членов ШОС, что дало нам возможность не
прерывать наше активное сотрудничество несмотря на пандемию
коронавируса.
Дамы и господа,

Заявление о совместном противодействии распространению
коронавирусной инфекции, принятое по итогам заседания Совета
глав государств-членов ШОС, свидетельствует о том, что государствачлены ШОС сплотились в борьбе с пандемией коронавируса.
В ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС, прошедшего
в режиме видеоконференции, Президент России Владимир Путин
заявил, что вакцина от коронавируса должна стать всеобщим
достоянием человечества. Монголия полностью поддерживает эту
идею и считает, что в эти трудные времена страны мира должны
протянуть руку помощи наименее развитым странам и помочь им в
преодолении кризиса, вызванного пандемией.
Хочу отметить, что Монголия также присоединилась к глобальным
усилиям по борьбе с пандемией, делясь своим опытом с другими
странами и оказывая помощь в рамках своих возможностей.
Дамы и господа,
Монголия проводит мирную, открытую и многовекторную внешнюю
политику и стремится к активному участию в многосторонних
политических и экономических процессах, происходящих в АзиатскоТихоокеанском регионе. Поэтому мы придаем большое значение ШОС
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Из-за угрозы пандемии коронавируса страны мира сталкиваются с
социальными и экономическими вызовами. В эти времена странам
всего мира необходимо обмениваться информацией и опытом,
активизировать сотрудничество в целях минимизации последствий
пандемии.
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как механизму, играющему важную роль в обеспечении региональной
стабильности и безопасности, а также в расширении экономического
сотрудничества и сотрудничества в иных сферах.
Монголия заинтересована участвовать в практическом экономическом
сотрудничестве со странами-членами ШОС и в возможных проектах
и программах, в том числе в области энергетики, инфраструктуры,
транзитных перевозок, таможенного контроля, сельского хозяйства,
туризма, а также образования, науки, спорта, здравоохранения,
охраны окружающей среды, и кроме этого в области ликвидации
последствий стихийных бедствий, стандартизации и метрологии,
профессионального надзора.
Монголия придает приоритетное значение развитию отношений с
двумя соседями: Россией и Китаем. Я рад, что в проекте строительства
газопровода из России в Китай через территорию Монголии достигнут
определенный прогресс. Реализация таких проектов, как строительство
скоростной автодорожной магистрали, центрального, восточного и
западного коридоров железных дорог, которые являются важнейшей
частью “Программы по созданию экономического коридора РоссияМонголия-Китай”, не только ускорят экономический рост в регионе,
но и укрепят сотрудничество и взаимное доверие.
Дамы и господа,
Монголия поддерживает инициативу объявления “Года культуры
ШОС” в рамках празднования 20-летия ШОС в 2021 году и будет
активно сотрудничать в развитии культурных отношений со странамичленами и наблюдателями ШОС.
Монголия придает значение тщательному изучению положений
«Московской декларации», принятой Советом глав государствчленов ШОС, а также "Дорожной карты по развитию взаимодействия
Секретариата ШОС с наблюдателями и партнерами по диалогу". Помимо
встреч на высшем и высоком уровнях, Монголия заинтересована
в развитии отношений с Деловым советом и Межбанковским
объединением ШОС, а также в практическом сотрудничестве по линии
данных структур.
Дамы и господа,
Несмотря на то, что в связи с пандемией коронавируса нынешнее
заседание Совета глав правительств государств-членов ШОС
впервые проходит в режиме видеоконференции, уверен, что она
внесет значительный вклад в дальнейшее развитие организации.
Благодарю за внимание.
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STATEMENT BY H.E. ENKHTAIVAN NYAMTSEREN,
MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS OF MONGOLIA, AT THE
27TH MEETING OF THE OSCE MINISTERIAL COUNCIL
(3 - 4 DECEMBER 2020)
Mr. Chairperson,
Ms. Acting Secretary-General,
Excellencies,
Ladies and Gentlemen,
I wish to join my previous speakers in expressing our sincere gratitude
to Albanian Chairmanship. Mongolia appreciates Albania’s dedicated
efforts throughout this year in promoting peace, security, stability and
cooperation in the Organization for Security and Cooperation in Europe
area.
Mr. Chairperson,

As a result of a timely containment strategy and utilization of all possible
resources, Mongolia was able to pause the outbreak until our first
community transmission in November, 2020. Although no lives have been
lost, the pandemic’s cost has been enormous.
In the first 7 months, the national economy is dropped off by 9.7 per cent
including 28 per cent decline in total export and 15 per cent decline in
total import.
The Government of Mongolia has been taking all possible measures to
minimize the negative impacts of COVID-19. And this effort has been
greatly supported by our bilateral and multilateral partners. In order to
prevent or ease at least some of the future risks and complications, we
would appreciate if European countries render support to our economy,
particularly in intensifying agriculture and food industries.
Mr. Chairperson,
As the world's largest regional security organization, in recent years,
OSCE has made remarkable contributions in preventing crises, resolving
protracted conflicts, and strengthening peace and development. Moreover,
OSCE’s support has been valuable in the fight against terrorism, cyber
crimes and human trafficking across the region.
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The 27th ministerial meeting is taking place in the middle of a worldwide
fight against the COVID-19 pandemic.
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As an organization having a comprehensive concept of security, OSCE’s
human dimension commitments and responses have been notable during
the pandemic. It was, indeed, vital and timely to place gender, diversity,
and human rights in the official pandemic response.
Mongolia has been successful in overcoming challenges to democratic
governance, the rule of law human rights brought by the pandemic.
Successful examples of adapting the governing functions to the pandemic
realities include, but are not limited to
• Approval of the long-term development policy of Mongolia
“Vision-2050" in May
• Organization of the parliamentary elections in June
• Two-times economic stimulus packages with a special focus on
vulnerable groups of the population.
The National Council on Gender Equality led by the Prime-Minister himself
is paying considerable attention to gender issues, such as combating
violence against women and girls and psychological instability, caused by
household income decrease and the coronavirus lockdown.
Mr. Chairperson,
We do support the World Health Organization’s view that COVID-19
vaccines must be recognized as public goods for the whole world, and
that all countries must contribute. Besides, Mongolia is one of the 92
countries under COVAX which is the only global initiative aimed at
ensuring equitable access to safe and effective vaccines.
Therefore, we consider that once COVID-19 vaccines are licensed and
approved, vaccination should start at both higher-income and lowerincome countries at the same time. And we believe that OSCE countries
will support this initiative on equal and concurrent vaccination.
We deem that the OSCE participating states need to continue discussing
ways to work together in a concerted manner and increase confidence at
all levels. Only open dialogues and negotiations will provide us with an
opportunity to adopt substantive ministerial decisions and maintain the
key role of OSCE in the region and beyond.
In closing, I would like to wish every success to incoming Chairmanship
of Sweden and assure them of our full support and cooperation.
Thank you.
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STATEMENT BY H.E. MR. MUNKHJIN BATSUMBER,
DEPUTY MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS OF MONGOLIA,
AT THE HIGH-LEVEL MEETING OF THE GENERAL ASSEMBLY TO
COMMEMORATE THE SEVENTY-FIFTH ANNIVERSARY OF
THE UNITED NATIONS
(NEW YORK, 21 SEPTEMBER 2020)
Mr. President,
It is a distinct honor for me to address this high-level meeting to
commemorate the 75th anniversary of the United Nations.
The world Organization, having risen from the ashes of the darkest war in
the history of the humankind, has grown into the most powerful platform
of multilateral cooperation.
Today, after 75 years in existence the Charter of the United Nations
continues to be the prevailing instrument of international law.

Mr. President,
As the Secretary-General Antonio Guterres put it recently “the world
is experiencing a deepening calamity”. The COVID-19 pandemic
has engulfed both advanced and developing economies causing
unprecedented economic damage and social collapse. The IMF projects
its losses on the global economy would reach 12 trillion US$ by the end
of 2021. This pandemic causes a serious threat to our efforts to eradicate
global poverty and hunger. Inequality still remains a major challenge.
The pandemic has clearly revealed the interdependence and fragility of
the human family in the face of a host of emerging challenges.
Climate emergency, strategic rivalry, nuclear menace, terrorism, violent
extremism, spiraling conflicts, cyber-crimes and retreat of multilateralism
have further added to the multi-dimensional complexity of today’s world.
The challenges we face are multi-faceted and interconnected and ought
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The United Nations has helped to mitigate the most devastating conflicts;
catalyzed decolonization; offered humanitarian help to people in need;
fostered peacekeeping and peace-building; set the global norms; forged
consensus on global development agenda; safeguarded human rights
and provided the necessary assistance to reduce poverty, hunger and
disease. But the mere existence of the United Nations augments the
sense of stability in this volatile world.
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to be addressed only through renewed multilateralism with the United
Nations as its center as we all agreed in the Declaration to be shortly
adopted.
Mr. President,
Cooperation, compassion and solidarity are the only way forward to
overcome the pandemic and ease its lingering social and economic
impact.
Mongolia has been taking proactive measures to prevent the spread of the
pandemic and minimize its negative socio-economic impact. As a result
of timely containment action Mongolia has so far no local transmission
and no pandemic-related death.
But its economic and social cost has been enormous with the economy
shrinking by 9,7 percent over the first half of this year, and total export
decreasing by 28 percent.
The Government has introduced two economic stimulus packages
amounting up to 5 percent of the GDP to ease the pandemic’s burden on
shoulders of our people, particularly those who are vulnerable.
Additional recovery measures are reflected in the Government Action
Plan. Counter-cyclical policy will be pursued to overcome the pandemic’s
socio-economic impact, and will ensure an-employment-led and peoplecentered recovery. A strong emphasis is put on green development. The
Government will make sustained efforts to diversify the economy and its
export with value-added production in non-mining sectors.
Large-scale development projects will continue in the areas of
infrastructure, including oil refinery, gas pipeline, construction and water
supply. These and other important projects will be actively pursued to
further enhance our cooperation with our bilateral and multilateral
partners. The Government will continue to pursue its open, multi-pillar
foreign policy.
Mr. President,
Only through support, solidarity and cooperation we, as a human family,
will overcome the spread of the pandemic and will be able to build back
better and stronger community.
I thank you.
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SPEECH BY H.E. MR. MUNKHJIN BATSUMBER, DEPUTY MINISTER
FOR FOREIGN AFFAIRS OF MONGOLIA, AT THE 27TH ASEAN
REGIONAL FORUM
(12TH SEPTEMBER, 2020)
Thank you, Mr. Chair,
Distinguished delegates,
I would like to join the previous speakers in thanking the Government of
Vietnam for successfully organizing the first ever AFR online Ministerial
meeting under the extraordinary circumstances the global community
faces today.
The ARF has played an important role and steadily contributed in
promoting mutual understanding, confidence and trust among diverse
participants through its dialogue mechanisms and practical cooperation.
It has constructed a solid base of confidence-building measures in the
Asia-Pacific region.

Mr. Chair,
I would like to briefly touch upon the following issues, i.e.
Korean Peninsula
Despite the unprecedented inter-Korean and US-DPRK talks in 2018
and 2019, the situation on the Korean Peninsula remains complex and
continues to pose a major challenge to the security in Asia and the Pacific.
Mongolia stands for a de-nucleriazed Korean Peninsula. I join the other
colleagues in underscoring the importance of continued dialogue, the
implementation of the Joint Statement by the US and the DPRK as well
as the coordinated implementation of the relevant UN Security Council
resolutions.
Since 2014, Mongolia has been hosting “The Ulaanbaatar Dialogue on
Northeast Asian Security”. In 2017, the conference has been upgraded to
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Mongolia is committed to further strengthening ties with ARF members
and supports the advancement of the ARF process towards the preventive
diplomacy phase, along with the strengthening of confidence-building
measures. In this respect, we support the Ha Noi Plan of Action 2 20202025, which was drafted and developed with the outstanding leadership
of Vietnam.
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track 1.5 level gathering together both government officials and academia
and it is evolving into an open and inclusive dialogue mechanism in
Northeast Asia. The Ulaanbaatar Dialogue offers a platform for facilitating
talks, promoting mutual understanding and confidence-building and
searching rooms for compromise when necessary.
The 7th UBD conference, which was scheduled in early June 2020, has
been postponed due to the COVID-19 pandemic.
COVID-19 pandemic
The Government of Mongolia has been undertaking a high-alert
preparedness since January 2020 to prevent the spread of the COVID-19
pandemic. As of today, we had 311 cases, 296 recovered and zero
death. All the cases were imported and there are no confirmed cases of
community transmission.
Since the outbreak of the COVID-19, Mongolia has been receiving
humanitarian assistance worth of around 13 million USD from the regional
partners and international organizations. These assistances include
essential diagnostics and personal protection equipment provided from
the regional partners such as Japan, the Republic of Korea, the People’s
Republic of China, Indonesia, Singapore, Thailand and the USA
The spread of COVID-19 is affecting every life not only in the Asia-Pacific
region but around the world. As a result, global economic growth has
slumped to its lowest point since the Great Depression. This pandemic
requires collective response and close cooperation to tackle the issue.
In conclusion, I would like to express my hope that these meetings
will be productive and their results would contribute to the steadfast
development of the regional security and development architecture.
Thank you for your attention.
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МОНГОЛ УЛСЫН ДИПЛОМАТ ХАРИЛЦААТАЙ ОРНУУД
Д/д

Улсын нэр

Товч нэр

Нийслэл хот

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

9.

Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улс

Вьетнам

Ханой

1954.11.17

10.

Бүгд Найрамдах Энэтхэг Улс

11.

Мьянмарын Холбооны Бүгд Найрамдах Улс

12.

Бүгд Найрамдах Серби Улс

13.

Бүгд Найрамдах Индонез Улс

14.

Энэтхэг

Шинэ Дели

1955.12.24

Мьянмар

Нейпидо

1956.09.26

Серби

Белград

1956.11.20

Индонез

Жакарта

1956.12.22

Бүгд Найрамдах Гвиней Улс

Гвиней

Конакри

1960.04.22

Камбожийн Хаант Улс

Камбож

Пномпень

1960.11.30

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

БҮЛЭГ-7
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32.

Бүгд Найрамдах Гана Улс

Гана

Аккра

1965.12.07

33.

Бүгд Найрамдах Конго Улс

Конго

Браззавиль

1966.12.31

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

39.

Норвегийн Хаант Улс

Сири

Дамаск

1967.07.31

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

Судан

Хартум

1970.07.07

46.

Мароккогийн Хаант Улс

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

1972.03.26

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
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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

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

76.

Бүгд Найрамдах Либери Улс

77.

Ливи Улс

78.

Сува

1976.03.15

Монровиа

1976.04.23

Ливи

Триполи

1976.06.16

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

82.

Бүгд Найрамдах Коста-Рика Улс

Коста-Рика

Сан-Хосе

1977.06.06

83.

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

БҮЛЭГ-7
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Кот д’Ивуар

Ямусукро

1986.07.06

99.

Бүгд Найрамдах Кот д’Ивуар Улс

100.

Америкийн Нэгдсэн Улс

Америк

Вашингтон

1987.01.27

101.

Холбооны Бүгд Найрамдах Бразил Улс

Бразил

Бразилиа

1987.06.19

102.

Бүгд Найрамдах Колумби Улс

Колумби

Богота

1988.08.10

103.

Олон Үндэстний 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

112.

Бүгд Найрамдах Казахстан Улс

Казахстан

Астана

1992.01.22

113.

Бүгд Найрамдах Беларусь Улс

Беларусь

Минск

1992.01.24

114.

Бүгд Найрамдах Узбекистан Улс

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

118.

Бүгд Найрамдах Азербайжан Улс

Азербайжан

Баку

1992.04.16

119.

Бүгд Найрамдах Киргиз Улс

120.

Туркменистан Улс

Киргиз

Бишкек

1992.04.22

Туркменистан

Ашхабад

1992.04.23

121.

Бүгд Найрамдах Тажикистан Улс

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

126.

Бүгд Найрамдах Чех Улс

Чех

Прага

1993.01.01

127.

Бүгд Найрамдах Словени Улс

Словени

Любляна

1993.02.18

БосниХерцеговин

Сараево

1993.02.24

Хорват

Загреб

1993.03.10

128.

Босни-Херцеговин Улс

129.

Бүгд Найрамдах Хорват Улс

130.

Өмнєд Африкийн Бүгд Найрамдах Улс

Өмнєд Африк

Преториа

1994.05.25

131.

Бүгд Найрамдах Умард Македон Улс

Македон

Скопье

1995.06.27
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Дипломат
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огноо

Эмират

Абу-Даби

1996.04.01

Перу

Лима

1997.05.30

Уругвай

Монтевидео

1997.10.07

135.

Катар Улс

Катар

Доха

1998.01.21

136.

Бүгд Найрамдах Ливан Улс

Ливан

Бейрут

1998.02.05

137.

Лихтенштайны Хант Улс

Лихтенштайн

Вадуц

1998.03.18

138.

Бахрейны Хаант Улс

Бахрейн

Манама

1998.05.16

139.

Ирланд Улс

Ирланд

Даблин

1998.12.22

140.

Бүгд Найрамдах Эль Сальвадор Улс

Эль
Сальвадор

СанСальвадор

1999.07.14

141.

Тонгагийн Хаант Улс

Тонга

Нукуалофа

2000.04.04

142.

Бүгд Найрамдах Парагвай Улс

Парагвай

Асунсион

2003.06.17

143.

Бүгд Найрамдах Ардчилсан Зүүн Тимор Улс

144.

Бүгд Найрамдах Гватемал Улс

145.
146.

Дили

2003.10.28

Гватемал

Гватемал

2006.07.03

Монтенегро Улс

Монтенегро

Подгорица

2007.02.01

Саудын Арабын Хаант Улс

Саудын Араб

Эр-Рияд

2007.02.12

Сан Марино

Сан Марино

2007.04.25

Монако

Монако

2008.05.22

Доминикан

Сан-Доминго

2010.05.27

Науру

Ярен

2011.10.13

Сент-Винсент
ба Гренадин

Кингстаун

2011.10.13

147.

Бүгд Найрамдах Сан Марино Улс

148.

Монакогийн Хант Улс

149.

Доминиканы Бүгд Найрамдах Улс

150.

Бүгд Найрамдах Науру Улс

151.

Сент-Винсент ба Гренадин Улс

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
2011.11.21

155.

Андоррын Хант Улс

Андорра

Андорра-лаВелья

156.

Коморосын Холбооны Улс

Коморос

Морони

2011.12.05

157.

Тувалу Улс
Бүгд Найрамдах Өмнөд Судан Улс

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

БҮЛЭГ-7
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163.

Бутаны Хаант Улс

Бутан

Тимпу

2012.01.18

164.

Бүгд Найрамдах Кени Улс

Кени

Найроби

2012.03.22

165.

Ямайка Улс

Ямайка

Кингстон

2012.10.26

166.

Антигуа ба Барбуда Улс

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

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

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

176.

Холбооны Микронез Улс

Микронез

Паликир

2013.12.06

177.

Бүгд Найрамдах Хаити Улс

Хаити

Порт-о-Пренс

2014.01.14

178.

Бүгд Найрамдах Кирибати Улс

Кирибати

Өмнөд Тарава

2014.01.15

179.

Экваторын Гвинейн Бүгд Найрамдах Улс

Экваторын
Гвиней

Малабо

2014.02.20

180.

Бүгд Найрамдах Чад Улс

Чад

Н’Жамена

2014.04.03

181.

Бүгд Найрамдах Маврики Улс

Маврики

Порт-Луи

2014.07.03

182.

Бүгд Найрамдах Габон Улс

183.

Сент Люсиа Улс

182.

Бүгд Найрамдах Нижер Улс

183.

Бүгд Найрамдах Камерун Улс

184.

Маршаллын Арлуудын Бүгд Найрамдах Улс

185.

Бүгд Найрамдах Жибути Улс

186.

Сент Кристофер ба Невисийн Холбооны Улс

189.
190.

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

2016.01.20

Сент
Кристофер ба
Невис

Бассетере

2016.04.12

Бахамын Хамтын Нөхөрлөлийн Улс

Бахам

Нассау

2016.07.08

Белиз Улс

Белиз

Белмопан

2017.06.20

191.

Эсватинигийн Хаант Улс

Эсватини

Мбабане

2018.11.21

192.

Барбадос Улс

Барбадос

Брижтаун

2019.01.17

193.

Бүгд Найрамдах Тринидад ба Тобаго Улс

Тринидад ба
Тобаго

Порт-офСпейн

2021.02.24

Брюссель

1989.08.01

Европын Холбоо
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Хот

Улс

Тэргүүний нэр

ДТГ-ын нэр, хаяг

Утас, факс, цахим
шуудангийн хаяг

Элчин сайдын яамд
Бүгд
Найрамдах
Турк Улс

Р.Болд

Монгол Улсаас БНТУ-д
суугаа 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
Имэйл: ankara@mfa.gov.mn

Бангкок

Тайландын
Хаант Улс

А.Төмөр

Монгол Улсаас Тайландын
Хаант Улсад суугаа ЭСЯ
Embassy of Mongolia in the
Kingdom of Thailand, Athenee
Tower, Unit 604, 6th floor,
63 Wireless road, Lumpini,
Pratumwan, Bangkok 10330

Утас: 66 818020930,
+66 818022942, +66
828500027Факс: 66 (2) 392
4199
Имэйл: bangkok@mfa.gov.
mn

Бишкек

Бүгд
Найрамдах
Киргиз Улс

Хэргийг түр
хамаарагч
Т.Ганболд

Монгол Улсаас БНКирУ-Д
суугаа Элчин сайдын яам
Embassy of Mongolia to the
Kyrgyz Republic
Av, Erkindik 73, city 720040
Bishkek, Kyrgyz Republic

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

Берлин

Холбооны
Бүгд
Найрамдах
Герман Улс

Д.Ганбат

Монгол Улсаас ХБНГУ-д
суугаа ЭСЯ
Botschaft der Mongolei
Hausvogteiplatz 14, 10117
Berlin

Утас: 49 (30) 47480611
Факс: 49 (30) 47480616
Имэйл: berlin@mfa.gov.mn
Цахим хуудас:www.berlin.
embassy.mn

Брюссель

Бельгийн
Хаант Улс

О.Оч

Бельгийн Хаант Улсад суугаа
ЭСЯ
Ambassade de Mongolie
Avenue Besme 18,
1190 Forest Bruxelles

Утас: 32 (2) 344 6974
Факс: 32 (2) 344 3215
Имэйл: brussels@embmongolie.be
Цахим хуудас:www.brussels.embassy.mn

Будапешт

Унгар Улс

З.Батбаяр

Монгол Улсаас Унгар Улсад
суугаа ЭСЯ
Mongol Nagykovetseg Bogar
Utca 14/c, Budapest 1022,
Hungary

Утас: +36 3268558
Факс: +36 2125731
Имэйл: budapest@mfa. gov.
mn
Цахим хуудас:www.budapest.embassy.mn

Бээжин

Бүгд
Найрамдах
Хятад Ард
Улс

Т.Бадрал

Монгол Улсаас БНХАУ-д
суугаа ЭСЯ

Утас: 86 (10) 6532 6512
86 (10) 6532 6513
86 (10) 6532 1203
Факс: 86-10-6532-6216
Имэйл: beijing@mfa.gov.mn
Цахим хуудас: www.beijing.
embassy.mn

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

No 2, Xiu Shui Bei Jie, Jian
Guo Men Wai, Beijing 100600
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Варшав

Бүгд
Найрамдах
Польш Улс

Б.Дорж

Монгол Улсаас БНПУ-д
суугаа ЭСЯ
Ambasada Mongolii ul.Rejtana
15 m.16
02516 Warszawa, Polska

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

8. 

Цахим хуудас:www.ambasadamongolii.pl

Вашингтон

Америкийн
Нэгдсэн Улс

Ё.Отгонбаяр

Монгол Улсаас АНУ-д суугаа
ЭСЯ
Embassy of Mongolia
2833 M Street, NW Washington DC 20007

Утас: 1 (202) 333 7117
Факс: 1 (202) 298 9227
Имэйл: washington@
mfa. gov.mn monconsul@
mongolianem- bassy.us
Цахим хуудас:www.mongolianembassy.us

Вена

Бүгд
Найрамдах
Австри Улс

Г.Баттунгалаг

Монгол Улсаас БНАУ-д
суугаа ЭСЯ
Botschaft der Mongolei
Fasangartengasse 45, 1130
Vienna, Austria

Утас: 43 (1) 5352807-0
Факс: 43 (1) 5352807-20
Имэйл: vienna@mfa.gov.mn
Цахим хуудас:www.vienna.
embassy.mn

Вьентьян

Бүгд
Найрамдах
Ардчилсан
Лаос Ард Улс

Л.Галбадрах

Монгол Улсаас БНАЛАУ-д
суугаа 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
Имэйл: vientiane@mfa. gov.
mn

Хавана

Бүгд
Найрамдах
Куба Улс

Ш.Батцэцэг

Монгол Улсаас БНКубаУ-д
суугаа ЭСЯ
Embajada de Mongolia Calle
66 No.505, esquina a 5ta.A,
Miramar,
La Habana

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

Дели

Бүгд
Найрамдах
Энэтхэг Улс

Г.Ганболд

Монгол Улсаас БНЭУ-д
Утас: 91 (11) 2461 7989
суугаа ЭСЯ
Факс: 91 (11) 2463 3240
Embassy of Mongolia in the
Имэйл: delhi@mfa.gov.mn
Republic of India
34, Archbishop Macarios Marg,
New Delhi 110003

Каир

Арабын Бүгд
Найрамдах
Египет Улс

Ч.Баярмөнх

Монгол Улсаас АБНЕУ-д
суугаа ЭСЯ
Embassy of Mongolia in the
Arab Republic of Egypt No.14,
str 152, MAADI, Cairo

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

Канберра

Австралийн
Б.Чулуунхүү
Холбооны Улс

Монгол Улсаас АХУ-д
суугаа ЭСЯ
Embassy of Mongolia in the
Commonwealth of Australia
23 Culgoa circuit, O’Malley,
Canberra ACT 2606

Утас: 61-2-628 629 47
Факс: 61-2-62866381
Имэйл: canberra@mfa.
gov.mn
Цахим хуудас:www.mongolianembassy.org.au

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Утас, факс, цахим
шуудангийн хаяг

Хот
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Их Британи,
Н.Тулга
Умард
Ирландын
Нэгдсэн Хаант
Улс

Монгол Улсаас ИБУИНХУ-д
суугаа 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
Имэйл: london@mfa.gov.mn
Цахим хуудас:www.embassyofmongolia.co.uk

Москва

Оросын
Холбооны
Улс

Д.Даваа

Монгол Улсаас ОХУ-д
суугаа ЭСЯ
Посольство Монголии в РФ
Борисоглебский пер.11,
Москва, РФ 115127

Утас: 7-495-690-67-92
7-495-691-46-36 (Офис
менежер)
7 (495) 695 43 70 (Элчин
зөвлөх)
7 (495) 690 02 45 (Ёслол)
Факс: 7 (495) 691 46 36
Имэйл: moscow@mfa.gov.
mn
Consulate: mongolconsul@
gmail.com
7 (499) 252 78 67
Факс: 7 (499) 241 15 57
Цахим хуудас:www.mongolianembassy.ru

Нур-Султан

Бүгд
Найрамдах
Казахстан
Улс

Л.Баттулга

Монгол Улсаас БНКУ-д
суугаа 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
Имэйл: astana@mfa.gov.mn
Цахим хуудас: www.astana-embassy.mn

Ром

Бүгд
Найрамдах
Итали Улс

Ц.Жамбалдорж

Монгол Улсаас БНИУ-д
суугаа ЭСЯ
Embassy of Mongolia to the
Italian Republic
Via Vincenzo Bellini 4, 00198
Rome

Утас: 39 (06) 8540536
Факс: 39 (06) 8540536
Имэйл: rome@mfa.gov.mn
Цахим хуудас:
www.monembrome.mn

Оттава

Канад Улс

Я.Ариунболд

Монгол Улсаас Канад
Улсад суугаа ЭСЯ
132 Stanley Avenue, ON,
Canada K1M 1N9

Утас: (613) 569 3830
Факс: (613) 569 3916
Имэйл: ottawa@mfa.gov.mn
Цахим хуудас:
www.ottawa.embassy.mn

Парис

Бүгд
Найрамдах
Франц Улс

А.Баттөр

Монгол Улсаас БНФУ-д
суугаа 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
Имэйл: paris@mfa.gov.mn
Цахим хуудас:www.ambassademongolie.fr

Улс

Лондон

Тэргүүний нэр

17. 

18. 

19. 

20. 
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Улс

Тэргүүний нэр

ДТГ-ын нэр, хаяг

Пёньян

Бүгд
Найрамдах
Ардчилсан
Солонгос Ард
Улс

Түр хамаарагч
Б.Пүрэвсүрэн

Монгол Улсаас БНАСАУ-д
суугаа ЭСЯ
Embassy of Mongolia in the
DPRK
Munsu dong-19, Taedonggang District, Pyongyang

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

Прага

Бүгд
Найрамдах
Чех Улс

Түр хамаарагч
Д.Ууганбаяр

Монгол Улсаас БНЧУ-д
суугаа ЭСЯ
Velvyslanectvi Mongolska
Na Marne 5, Praha 6, 160 00
Ceska Republika

Утас: 420 (2) 24311198,
Факс:420 (2) 24314827
Имэйл: prague@mfa.gov.mn
Цахим хуудас:
www.prague.embassy.mn

Софи

Бүгд
Найрамдах
Болгар Улс

Д.Батсайхан

Монгол Улсаас Болгар
Улсад суугаа ЭСЯ
Embassy of Mongolia in the
Republic of Bulgaria
52 Frederic Joliot Curie,
Sofia -1113

Утас: +359 2 865 90 12
Факс: +359 2 963 07 45
Имэйл: sofia@mfa.gov.mn
mongemb@gmail.com
Цахим хуудас:
www.sofia.mfa.gov.mn

Сөүл

Бүгд
Найрамдах
Солонгос Улс

Н.Эрдэнэтуяа

Монгол Улсаас БНСУ-д
суугаа 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)
Имэйл: seoul@mfa.gov.mn
Цахим хуудас: www.mongolembassy.com

Сингапур

Бүгд
Найрамдах
Сингапур Улс

Т.Лхагвадорж

Монгол Улсаас
БНСингапурУ-д суугаа ЭСЯ
Embassy of Mongolia in the
Republic of Singapore
600 North Bridge Road, #2408 Parkview Square
Singapore188778

Утас: 65 63480745
Факс: 65 63481753
Имэйл: singapore@mfa.
gov.mn
Цахим хуудас:
www.mongolianembassy.sg

Токио

Япон Улс

Д.Батжаргал

Монгол Улсаас Япон Улсад
суугаа ЭСЯ
Embassy of Mongolia in
Japan
21-4 Kamiyama-Cho,
Shibuya- Ku, Tokyo 1500047

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
Имэйл: tokyo@mfa.gov.mn
Цахим хуудас:
www.tokyo.embassy.mn

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 
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Хот
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Улс

Тэргүүний нэр

ДТГ-ын нэр, хаяг

Ханой

Бүгд
Найрамдах
Социалист
Вьетнам Улс

Д.Билэгдорж

Монгол Улсаас БНСВУ-д
суугаа 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
Имэйл: hanoi@mfa.gov.mn

Стокгольм

Шведийн
Хаант Улс

Т.Жанабазар

Монгол Улсаас Шведийн
Хаант Улсад суугаа 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
Имэйл:
stockholm@mfa.gov.mn

Кувейт

Кувейт Улс

З.Чинтүшиг

Монгол Улсаас Кувейт
Улсад суугаа ЭСЯ
Embassy of Mongolia to the
State of Kuwait
Kuwait, Salwa area, Moutaz
Street, villa 35

Утас: +965 25640208 /
25646020 / 25642262
Факс: +965 25648030
Имэйл: kuwait@mfa.gov.mn
Цахим хуудас:
www.kuwait.embassy.mn

28. 

29. 

30. 

Байнгын төлөөлөгчийн газар
Женев

Л.Пүрэвсүрэн

1

Нью Йорк

Америкийн
Нэгдсэн Улс

В.Энхболд

2

Монгол Улсаас НҮБ-ын
дэргэд суугаа 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)
Имэйл: geneva@mfa.gov.mn

Монгол Улсаас НҮБ-ын
дэргэд суугаа Байнгын
Төлөөлөгчийн Газар
Permanent Mission of Mongolia to the UN
6 East 77 th Street, New York,
N.Y.10075-1704 USA

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

Цахим хуудас:www.embassyofmongolia.ch

Ерөнхий консулын газар, Консулын газар
Истанбул

1. 

Бүгд
Найрамдах
Турк Улс

Ш.Хишигсүрэн

Истанбул дахь Ерөнхий
Консулын газар
Consulate General of Mongolia in Istanbul
Levent Mahallesi, Levent
Caddesi, Gьvercin sokak, No:
37, BEŞİKTAŞ/ İSTANBUL/
TURKEY

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

БҮЛЭГ-7
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Улс

Тэргүүний нэр

ДТГ-ын нэр, хаяг

Кызыл

Оросын
Холбооны
Улс

Ч.Ганболд

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

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

Осака

Япон улс

Л.Элдэв-Oчир

Осака хот дахь Ерөнхий
Консулын Газар Consulate
General of Mongolia in Osaka
3f Estate Bakurochiyou BLDG
1-4-10 Bakuromachi,Chuo-ku,
Osaka City Japan 541-0059

Утас : 81 (6) 4963-2572
Факс: 81 (6) 4963-2574
Имэйл: osaka@mfa.gov.mn

Пусан

Бүгд
Найрамдах
Солонгос Улс

Ц.Өнөрзаяа

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
Имэйл: busan@mfa.gov.mn
Цахим хуудас: www.busan.
consul.mn

Сан
Франциско

Америкийн
Нэгдсэн Улс

Б.Ургамалцэцэг

Сан Франциско дахь Ерөнхий
Консулын газар Consulate
General of Mon- golia 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
Имэйл: sanfrancisco@mfa.
gov.mn
Цахим хуудас:www.sanfrancisco.consul.mn

Улаан-Үд

Оросын
Холбооны
Улс

Д.Нямцэрэн

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
Имэйл:
ulan-ude@mfa.gov.mn
Цахим хуудас:
www.ulan-ude.consul.mn

Хонконг

Бүгд
Найрамдах
Хятад Ард
Улс

Г.Жаргалсайхан

Хонконг дахь Ерөнхий
Консулын газар Consulate
General of
Mongolia in Hong Kong and
Macao Special Administrative Regions of the People`s
Republic of China
Unit 1203, Tower 2, Lippo
Centre
89 Queensway, Admiralty, Hong
Kong

Утас: 852 25222400
Факс: 852 25222405
Имэйл:
hongkong@mfa.gov.mn
Цахим хуудас:www.hongkong.consul.mn

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Утас, факс, цахим
шуудангийн хаяг

Хот
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№
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Улс

Тэргүүний нэр

ДТГ-ын нэр, хаяг

Утас, факс, цахим
шуудангийн хаяг

Хөх Хот

Бүгд
Найрамдах
Хятад Ард
Улс

С.Батхуяг

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
Имэйл: huhhot@mfa.gov.mn
Цахим хуудас:www.huhhot.
consul.mn

Шанхай

Бүгд
Найрамдах
Хятад Ард
Улс

Ё.Нямжав

Шанхай хот дахь Ерөнхий
Консулын газар
Consulate General of Mongolia in Shanghai, PRC 1428.
Pudong South Road,Shanghai,
PRC

Утас: 21+ 68473255,
Факс: 21+ 68473206
Цахим хуудас: shanghai@
mfa.gov.mn
И-мэйл: shanghai@mfa.
gov.mn

Эрээн

Бүгд
Найрамдах
Хятад Ард
Улс

Т.Мөнхгэрэл

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
Имэйл: ereen@mfa.gov.mn
Цахим хуудас: www.ereen.
consul.mn

Эрхүү

Оросын
Холбооны
Улс

Ж.Энхжаргал

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

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

Манжуур

Бүгд
Найрамдах
Хятад Ард
Улс

Я.Ганбаатар

Манжуур дахь Консулын
газар
Shangdu gouji Yangguang
jiayuan 2822228 G5-11

Утас:+86 178 4701 2428

8. 

9. 

10. 

11. 

12.

Имэйл:
manjuur@mfa.gov.mn

Худалдаа, Эдийн засгийн төлөөлөгчийн газар
Тайбэй

1

Тайвань

Төлөөлөгчийн
газрын тэргүүн
Л.Золзаяа

Улаанбаатар хотын Худалдаа,
Эдийн засгийн Төлөөлөгчийн
газар Ulaanbaatar Trade and
Eco- nomic Representative
office in Taipei
Suite 1112, TWTC International Building 333 Keelung Rd,
Sec.1, Taiwan

Утас: 886 (02) 2722 9740
Факс: 886 (02) 2722 9745
Имэйл:
ubtrade.taipei@outlook.com
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МОНГОЛ УЛСАД БАЙНГА СУУГАА ГАДААДЫН ДИПЛОМАТ БОЛОН КОНСУЛЫН
ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ГАЗРУУД
(2021 оны 4 дүгээр сарын байдлаар)
No

Улс, байгууллага

Тэргүүн нар

Төлөөлөгчийн газрын
хаяг

Утас, факс, цахим
шуудангийн хаяг

Элчин сайд нар

1

Элчин сайд бөгөөд
Оросын
Холбооны дипломат корпусын
Улсаас Монгол Улсад ахлагч
Эрхэмсэг
суугаа Элчин сайдын ноён
Азизов
яам
Искандер Кубарович
(DPC 15.11.2013)

2

Бүгд
Найрамдах
Беларусь
Улсаас
Монгол Улсад суугаа
Элчин сайдын яам

Элчин сайд Эрхэмсэг
Фидес цамхаг 13 давхар
ноён
Станислав
Хан-Уул дүүрэг, 15-р хороо,
В . Ч е п у р н о й
Улаанбаатар 17032
(DPC 06.08.2014)
Элчин сайд Эрхэмсэг
ноён
Абдулла
Абдулрахман
Абдулла Бин Рабия
Аль-Тунэйжи
(DPC 24.02.2016)

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

Tel: 327191, 312851
Fax: 327018
mongolia@mid.ru

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

3

Арабын
Нэгдсэн
Эмират
Улсаас
Монгол Улсад суугаа
Элчин сайдын яам

Монгол Улс, Улаанбаатар
хот 17010
Хан-Уул дүүрэг, 1-р хороо
Махатма Гандийн гудамж,
Жаргалант хотхон 49-3

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

4

Монгол Улс, Улаанбаатар13372,
Бүгд Найрамдах Куба Элчин сайд Эрхэмсэг Баянзүрх дүүрэг, 25 хороо,
Улсаас Монгол Улсад ноён Раул Дэлгадо АОС гудамж, Амины орон
суугаа Элчин сайдын Консепсион
сууц 6 тоот
/13 дунд зам, Натур төвийн
яам
(DPC 09.12.2016)
зүүн талд, хаус хороолол/
Шуудангийн хайрцаг: 710

Утас: 976-70159932
Факс: 976-70169932
embajada@mn.embacuba.
cu

5

Бүгд Найрамдах Турк
Элчин сайд Эрхэмсэг
Улсаас Монгол Улсад
ноён М. Ахмет Язал
суугаа Элчин сайдын
(DPC 31.01.2017)
яам

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

6

Бүгд Найрамдах Чех
Элчин сайд Эрхэмсэг
Улсаас Монгол Улсад
ноён Иржи Бродский
суугаа Элчин сайдын
(DPC 22.09.2017)
яам

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

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

7

Бүгд
Найрамдах
Ж.Самбуугийн гудамж-24-р
Ардчилсан Солонгос Элчин сайд Эрхэмсэг
байр
Ард Улсаас Монгол ноён О Сын Хо
Чингэлтэй дүүрэг, 4-р
Улсад суугаа Элчин (DPC 08.01.2018)
хороо Улаанбаатар
сайдын яам
Шуудагийн хайрцаг 1015

Tel: 83001405
83001406
Fax: 310763
dprkmn@ymail.com
hancm1966@gmail.com
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Утас, факс, цахим
шуудангийн хаяг

8

Их Британи, Умард
Ирландын
Нэгдсэн Элчин сайд Эрхэмсэг
Хаант Улсаас Монгол ноён Филип Малон
Улсад суугаа Элчин (DPC 03.04.2018)
сайдын яам

Монгол Улс, Улаанбаатар
хот 14241, Сүхбаатар
Дүүрэг, Олимпийн гудамж
19А, Шангри-Ла төв 19
давхар,
Шуудангийн хайрцаг 703
www.gov.uk/government/
world/mongolia

Tel: 458133
Fax: 458036
britemb@mongol.net

9

Элчин
сайд
Монгол Улс дахь
Эрхэмсэг ноён Траян
Европын Холбооны
Лауренцю Христеа
Төлөөлөгчийн газар
(DPC 29.05.2018)

ICC Tower, 14th floor
Jamiyan Gun Str. 9
1st khoroo, Sukhbaatasr
district
Ulaanbaatar

Tel: 75115000
delegation-mongolia@
eeas.europa.eu

Бүгд
Найрамдах
Элчин сайд Эрхэмсэг
Франц Улсаас Монгол
ноён Филипп Мэрлин
Улсад суугаа Элчин
(DPC 11.10.2018)
сайдын яам

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

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

Элчин сайд Эрхэмсэг
Кувейт Улсаас Монгол
ноён
Мохаммад
Улсад суугаа Элчин
Альмутайри
сайдын яам
(DPC 2018.11.01)

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
kuwaitembassyub@
hotmail.com

12

Австралийн Холбооны
Улсаас Монгол Улсад
суугаа Элчин сайдын
яам

Элчин
сайд
Эрхэмсэг
ноён
Дэвид Мэтью Восэн
(DPC 2019.02.15)

Монгол Улс, Улаанбаатар
хот 14241, Сүхбаатар
Дүүрэг, Олимпийн гудамж
19А, Шангри-Ла төв 20
давхар,
Улаанбаатар
http://mongolia.embassy.
gov.au

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

13

Бээжингийн гудамж 8
Сүхбаатар дүүрэг, 7- хороо,
Бүгд
Найрамдах Элчин сайд Эрхэмсэг
Улаанбаатар 14190
М.П.Сингх
Энэтхэг
Улсаас ноён
Төв шуудангийн хайрцаг
Монгол Улсад суугаа (DPC
11:00AM,
691
Элчин сайдын яам
2019.02.22)
Улаанбаатар 15160
www.indianembassy.mn

Tel: 329522, 329524
Fax: 329532
admin.ulaan@mea.gov.in

14

Элчин сайд Эрхэмсэг
Америкийн Нэгдсэн
ноён
Майкл
Улсаас Монгол Улсад
Стэнли
Клечески
суугаа Элчин сайдын
(DPC
12:00AM,
яам
2019.02.22)

10

11

Улс, байгууллага

Тэргүүн нар

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

Tel: 70076001
Fax: 70076016
ulaanbaatarprotocol@
state.gov
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15

Холбооны
Бүгд
Найрамдах Герман Элчин сайд Эрхэмсэг
Улсаас Монгол Улсад ноён Ёорн Розенберг
суугаа Элчин сайдын (DPC 09.08.2019)
яам

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

Tel: 976 70133900 976
70133925 (консул)
Fax: +49 30 1817 67177
info@ulan.diplo.de
additional:
l-vz1@ulan.diplo.de

16

Бүгд
Найрамдах
Казахстан
Улсаас
Монгол Улсад суугаа
Элчин сайдын яам

Элчин
сайд
Эрхэмсэг
ноён
Адилбаев Жалгас
(DPC 12.09.2019)

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

17

Бүгд
Найрамдах
Элчин сайд Эрхэмсэг
Итали Улсаас Монгол
хатагтай Лаура Боттà
Улсад суугаа Элчин
(DPC 2019.10.31)
сайдын яам

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

Tel: +976 75551723,
75551724
mongolia.segreteria@
esteri.it

18

Бүгд
Найрамдах
Элчин сайд Эрхэмсэг
Солонгос
Улсаас
ноён
И Ёо Хун
Монгол Улсад суугаа
(DPC 28.11.2019)
Элчин сайдын яам

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

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

19

Элчин сайд Эрхэмсэг
хатагтай Катрин Э.
Канад Улсаас Монгол Ивкоф
Улсад суугаа Элчин (DPC
11:00AM,
25.12.2019)
сайдын яам
Золбоо
94036661
Ариунаа 99098880

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

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

20

Элчин
сайд
ноён
Япон Улсаас Монгол Эрхэмсэг
Улсад суугаа Элчин Кобаяаши Хироюки
(DPC
02:00PM,
сайдын яам
25.12.2019)

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

21

Бүгд
Найрамдах
Элчин сайд Эрхэмсэг
Хятад Ард Улсаас
ноён Чай Вэньруй
Монгол Улсад суугаа
(DPC 2020.02.12)
Элчин сайдын яам

Бээжингийн гудамж 2
Улаанбаатар 14192
Шуудангийн хайрцаг 672

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

No

Улс, байгууллага

Тэргүүн нар
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22

Элчин сайд Эрхэмсэг
Унгар Улсаас Монгол
Др.
Обрущанский
Улсад суугаа Элчин
Борбала Анна
сайдын яам
(DPC 2020.12.16)

Улаанбаатар хот,
Сүхбаатар дүүрэг, 8-р
хороо, Бага тойруу,
Ж.Самбуугийн гудамж-32,
BlueMon төв 6 давхар.
Шуудангийн хаяг:
Унгар Улсын ЭСЯ
CPO. Box -676
Улаанбаатар-15160,
Монгол Улс

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

23

Бүгд
Найрамдах
Социалист Вьетнам Элчин сайд Эрхэмсэг
Улсаас Монгол Улсад ноён Зоан Хань Дам
суугаа Элчин сайдын (DPC 26.02.2021)
яам

Энхтайвaны өргөн чөлөө
47,
Улаанбаатар
Төв шуудангийн хайрцаг
670

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

24

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

Элчин сайд Эрхэмсэг
ноён
Пенгсаван
Гээвбасед
(DPC 2021.04)

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

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

25

Ноён
Мирослав
Бүгд
Найрамдах
КОМАРОВ, Хэргийг
Болгар
Улсаас
түр
хамаарагч
Монгол Улсад суугаа
(Date of Recognition
Элчин сайдын яам
2016.04.28)

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

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

Улс, байгууллага

Тэргүүн нар

Ерөнхий консулууд

1

Ерөнхий
консул
ОХУ-аас
Дархан
ноён Зайнутдинов
хотод суугаа Ерөнхий
Руслан
Амирович
консулын газар
(Date of Recognition
2019.12.03)

Залуучуудын гудамж, 13
Дархан сум
Дархан-Уул аймаг

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

2

Ерөнхий
консул
БНХАУ-аас
Замын
ноён Ли Яньжюнь
Үүдэд суугаа Ерөнхий
(Date of Recognition
консулын газар
15.05.2020)

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

Tel: 70527588
Fax: 70527588
zlg_zmwd@163.com

3

Зөвлөх
бөгөөд
Х а м т ы н
Швейцарын Холбооны а ж и л л а г а а н ы
Улсын
ЭСЯ-ны захирал
Стефани
Консулын хэлтэс
Бурри
(Date of Recognition
2020.08.17)

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
uba.kanzlei@eda.admin.ch
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НҮБ, ТҮҮНИЙ ТӨРӨЛЖСӨН БОЛОН ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГЫН МОНГОЛ
УЛС ДАХЬ СУУРИН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД
Хаяг

Утас, факс, цахим
шуудангийн хаяг

Монгол
Улс
дахь Ноён Мишра Тапан,
НҮБ-ын
Суурин Суурин зохицуулагч
зохицуулагчийн газар
(2019.09.12)

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

Tel: (976-11) 327585 ext.
1001
contact.mn@one.un.org
Executive Associate:
Altanchimeg.zagd@one.
un.org

2

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

Хатагтай Гвендолин
Панг,
Суурин
төлөөлөгч /Бээжин/
(2016.09.07)

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

3

НҮБ-ын
Хүүхдийн
Ноён Алекс Хайкенс,
сангийн
Монгол
Суурин төлөөлөгч
Улс
дахь
Суурин
(2017.08.02)
төлөөлөгчийн газар

Нэгдсэн Үндэстний гудамж
14,
Сүхбаатар дүүрэг
14201 Улаанбаатар

Tel: 312201
Fax: 327313
ulaanbaatar@unicef.org

4

Дэлхийн эрүүл мэндийн
байгууллагын Монгол
Улс
дахь
Суурин
төлөөлөгчийн газар

Ноён
Сергей
Олимпийн гудамж 2,
Диордица Суурин
Сүхбаатар дүүрэг
т ө л ө ө л ө г ч
Улаанбаатар15160
Төв шуудангийн хайрцаг 663
(2017.08.03)

5

Нэгдсэн
Үндэстний
Байгууллагын
Хүнс
Хөдөө
аж
ахуйн
байгууллагын Монгол
Улс
дахь
Суурин
төлөөлөгчийн газар

Ноён Винод Кумар
Ахужа,
Суурин
төлөөлөгч
(2018.08.02)

Нэгдсэн Үндэстний гудамж
14,
Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо
14201 Улаанбаатар

Tel: 310248
Fax: 320256
FAO-MN@fao.org

6

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

Хатагтай
Каори
И ш и к а в а ,
Сангийн
тэргүүн
(2018.11.22)

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

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

7

Ноён
Андрей
Дэлхийн
банкны Михнев,
Монгол
Монгол Улс дахь Суурин Улсыг
хариуцсан
төлөөлөгчийн газар
м е н е ж е р
(2019.05.30)

MCS Plaza,
5 давхар,
Сөүлийн гудамж 4

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

№

1

ОУБ-ын нэр

ОУБ-ын суурин
төлөөлөгчийн нэр

Tel: 327870,
Fax: 324683,
who.mog@who.int;
wpmngwr@who.int
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8

MCS Plaza. 3 давхар,
Олон улсын валютын
Сөүлийн гудамж 4,
Ноён Юнь Согхён,
сангийн
Монгол
Сүхбаатар дүүрэг
Суурин төлөөлөгч
Улс
дахь
Суурин
Улаанбаатар, 210644
(2019.07.19)
Төлөөлөгчийн газар
http://www.imf.org/external/
country/mng/rr/

9

Ноён Рамачандран
Суурин
Азийн хөгжлийн банкны Павит,
Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгч,
орон
төлөөлөгчийн газар
хариуцсан захирал
(2019.11.12)

АХБ-ны Суурин
төлөөлөгчийн газар
Монгол Улс,
Улаанбаатар 14241,
Сүхбаатар дүүрэг 1-р хороо,
Олимпийн гудамж 19А,
Шангри-Ла төв, Шангрила
оффисе, 18 давхар,
www.adb.org/mongolia

Tel: +976 11 313440,
323507
3329836
Fax: +976 11 311795
adbmnrm@adb.org

10

НҮБ-ын
Хөгжлийн
хөтөлбөрийн Монгол
Улс
дахь
Суурин
төлөөлөгчийн газар

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

Tel: 327585
Fax: 326221
registry.mn@undp.org

11

Европын
сэргээн
босголт,
хөгжлийн Ноён Ханнес Такач,
банкны Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгч
Суурин төлөөлөгчийн (2020.11.15)
газар

MCS Плаза,
3 давхар
Улаанбаатар

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

Хатагтай Конкиевич
Илейн Мари,
Суурин төлөөлөгч
(2019.11.25)

Tel: 313518
Fax: 312181
sselenge@imf.org
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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

Аргентин

90 хүртэл хоног

2018.02.19

2

Беларусь

90 хүртэл хоног

2013.09.04

3

Бразил

90 хүртэл хоног

2015.09.21

4

Гонконг

14 хүртэл хоног

1998.06.18

5

Израиль

30 хүртэл хоног

1996.03.12

6

Казахстан

90 хүртэл хоног

1994.12.02

7

Киргиз

90 хүртэл хоног

1999.12.04

8

Куба

30 хүртэл хоног

2001.10.08

9

Макао

90 хүртэл хоног

2004.07.03

10

Малайз

30 хүртэл хоног

1994.06.06

11

Чили

90 хүртэл хоног

2018.12.29

12

Сингапур

30 хүртэл хоног

2017.06.08

13

Украин*

90 хүртэл хоног
/Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/

-

14

Узбекистан

30 хүртэл хоног

2019.02.01

15

Уругвай

30 хүртэл хоног

2018.06.10

16

Филиппин

21 хүртэл хоног

1994.05.13

17

Хятад

30 хүртэл хоног

1989.03.30

18

Турк

30 хүртэл хоног

2013.10.10

19

Лаос

30 хүртэл хоног

2007.10.14

20

Tайланд

30 хүртэл хоног

2008.01.13

21

Серби

90 хүртэл хоног

2013.11.08

22

ОХУ

30 хүртэл хоног

2014.09.03

23

Индонез

30 хүртэл хоног

2016.03.22

24

Эквадор

90 хүртэл хоног

2020.10.23

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
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
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
ЗГ хоорондын
хэлэлцээр
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Зорчих нөхцөл

Хүчин төгөлдөр
болсон огноо
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Хэлбэр

Дипломат, албан паспорттай иргэд визгүй зорчих орнууд
Албани

90 хүртэл хоног /зөвхөн цахим дипломат,
албан паспорт/

2017.03.30

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

2

БНАСАУ

90 хүртэл хоног

1986.11.14

3

Болгар

90 хүртэл хоног

2011.01.18

4

Вьетнам

90 хүртэл хоног

2000.01.07

5

Мексик

90 хүртэл хоног

2001.11.09

6

Румын

30 хүртэл хоног

1974.10.14

7

Словак

90 хүртэл хоног

1992.06.26

8

БНСУ

90 хүртэл хоног

2012.05.31

9

Унгар

30 хүртэл хоног

2016.05.18

10

Чех

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

БҮЛЭГ-7
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Зорчих нөхцөл

Хүчин төгөлдөр
болсон огноо

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

30

Мальта

30 хүртэл хоног

2018.02.08

31

Литва

30 хүртэл хоног

2018.04.29

32

Швейцарь

90 хүртэл хоног

2018.06.16

33

Азербайжан

90 хүртэл хоног

2019.02.07

34

Армян

30 хүртэл хоног

2019.06.02

35

Грек

90 хүртэл хоног

2020.05.10

Д/д

Улс орон

24

Хэлбэр
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

Бусад хөнгөлөлт
1

АНУ

2

ИБУИНВУ

3

Швейцарь    

4

Канад

5

Япон

Монгол Улсын иргэдэд 3-10 жилийн хугацаанд олон
удаа зорчих виз олгоно.
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.
Монгол Улсын энгийн паспорттай иргэдэд 3-5 жилийн
хугацаатай олон удаа зорчих виз олгоно.
Монгол Улсын энгийн паспорттай иргэдэд 10 жил
хүртэлх, дипломат болон албан паспорттай иргэдэд 4
жил хүртэлх хугацааны олон удаагийн виз олгоно.
Япон Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын иргэдэд 3
хүртэлх жилийн хугацаатай /нэг удаа 15 хүртэлх хоног/
"Богино хугацааны олон удаагийн виз" олгох шийдвэр
гаргасан.

2001.07.06

Ноот бичиг

2009.06.29

Ноот бичиг

2018.06.16

2013.06.04

2015.08.10

Засгийн
газрын
тогтоол
Засгийн
газрын
тогтоол
Засгийн
газрын
тогтоол

Бусад оронд визтэй зорчино
* Монгол Улс болон Украин Улсын иргэд харилцан зорчиход 1979 онд байгуулсан “Иргэд харилцан визгүй зорчих
нөхцөлийг хөнгөвчлөх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр” үйлчлэх
бөгөөд иргэд албан ёсны урилга авсан байх шаардлагатай.

ХАВСРАЛТУУД | БҮЛЭГ VII

197

“МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД БОДЛОГЫН ХӨХ НОМ 2020”-г хянан тохиолдуулж,
эмхэтгэсэн ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн:
БТГ-ын захирал, Ажлын хэсгийн дарга;

Ж.Сүхээ

БТГ-ын зөвлөх, Ажлын хэсгийн нарийн бичгийн дарга;

Бу.Болор

Хөрш орнуудын газрын дэд захирал;

Н.Туяацэцэг

Хөрш орнуудын газрын дэд захирал;

Б.Болормаа

Европын газрын дэд захирал;

А.Ананд

Ази, Номхон далайн орнуудын газрын дэд захирал;

Д.Ганболд

Америк, Ойрх Дорнод, Африкийн газрын дэд захирал;

Б.Чинүүхэй

Олон талт хамтын ажиллагааны газрын дэд захирал;

Г.Өлзийсайхан

Гадаад худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны
газрын дэд захирал;

Э.Булган

Төрийн захиргааны удирдлагын газрын дэд захирал;

Г.Батчимэг

Олон улсын гэрээ, эрх зүйн газрын дэд захирал;

Б.Тэнүүн

Консулын газрын дэд захирал;

П.Баярмагнай

Гадаад сурталчилгаа, соёлын харилцааны газрын дэд
захирал;

Л.Эрдэнэдаваа Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газрын дэд
захирал.

БҮЛЭГ-7

Ш.Одонбаатар
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