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ХАРИЛЦААНЫ ТУХАЙ

1949 ОН

Дипломат харилцаа тогтоов

Монгол Улсын Ерөнхий сайд
Л.Оюун-Эрдэнэ 2022 оны 2
дугаар сарын 3-8-ны өдрүүдэд
БНХАУ-д ажлын айлчлал хийв

2014 ОН

Гадаад харилцааны сайд
Б.Батцэцэг 2021 оны 7 дугаар
сарын 27-ны өдөр БНХАУ-д
албан ёсны айлчлал хийв

Иж бүрэн Стратегийн түншлэлийн
харилцаа тогтоов
Худалдааны эргэлт

2021 он 10.1 тэрбум ам.доллар
экспорт - 7.63 тэрбум - 39.1% өсөлт
импорт - 2.49 тэрбум – 31.5% өсөлт
2022 оны 4 дүгээр сар – 3.06 тэрбум
ам.доллар
экспорт - 2.3 тэрбум – 0.4% бууралт
Бүтээгдэхүүн: Зэсийн хүдэр баяжмал,
нүүрс, төмрийн хүдэр, баяжмал
импорт – 759.1 сая – 1.9% өсөлт
Хөрөнгө оруулалт
1991-2021 II улирлын байдлаар 5.7
тэрбум ам.доллар

Дунд хугацааны хөтөлбөрийн тухай

Хөгжлийн зорилт

2027 он гэхэд худалдааны
эргэлтийг жилд 10 хүртэл хувиар
нэмэгдүүлнэ.

Зарчим

•
•
•

Харилцан ашигтай, хамтдаа
хожих;
Зах
зээлийн
зарчмыг
удирдлага болгох;
Ногоон хөгжил.

Чиглэл
• Хоёр улсын хөгжлийн бодлого,
зорилтуудыг
харилцан
уялдуулах,
• Бүхий л салбарын хамтын
ажиллагааг өргөжүүлнэ.

Хамтын ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл

Барааны худалдаа
• Экспорт, импортын барааг төрөлжүүлэх,
• Уул
уурхай,
хөдөө
аж
ахуйн
бүтээгдэхүүний нэмүү өртөг шингэсэн
бараа бүтээгдэхүүн экспортлох,

Хөрөнгө оруулалтын
хамтын ажиллагаа
• Хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр байгуулсан
хэлэлцээрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх,
• Хөрөнгө оруулалтын орчинг сайжруулах,

• Экспо арга хэмжээг үргэлжлүүлэн зохион
байгуулах,

• Хоёр улсын худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим
хоорондын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх,

• Хил
дамнасан
цахим
худалдааг
хөгжүүлэх,
• Монгол банк, БНХАУ-ын Ардын банк
хоорондын
хамтын
ажиллагааг
өргөжүүлэх.

• ААН-ийг төслийн хөрөнгө оруулалт, санхүүжилт,
менежмент, ашиглалтад оролцохыг хөхиүлэн
дэмжих,

Орон нутгийн хамтын
ажиллагаа
• Орон
нутгийн
түвшинд
хамтын
ажиллагааны механизм байгуулахыг
дэмжих,
• Хоёр улсын орон нутгийн хооронд
найрсаг хотын харилцаа тогтоон
хамтран ажиллахыг дэмжих,
• Хил
орчмын
аялал
жуулчлалыг
хөгжүүлэх.

• Монгол, Хятадын Замын-Үүд-Эрээний эдийн
засгийн хамтын ажиллагааны бүс байгуулах.

Дэд бүтцээр харилцан
холбогдох
• Зам тээврийн сүлжээг бий болгож, тээврийн
хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх,
• БНХАУ-ын хойд болон зүүн хойд бүс нутгийн
боомтыг ашиглах, далайд гарах гарцыг
нэмэгдүүлэх,
• Олон улсын чингэлгийн буухиа галт тэргийг
хөгжүүлэх,
• Монгол-Орос-Хятадын эдийн засгийн коридор
бүтээн байгуулах,
• Эрчим хүчний салбарт хамтран ажиллах,
• Хилийн боомтуудыг шинэчлэх.

Худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагаа
/хилийн боомт/

Хавирга-Ар хашаат*
Баянхошуу-Өвдөг*

Даян-Хуншаньзюй*

Сүмбэр-Рашаант*
Булган –Такешикен
Бичигт-Зүүн хатавч*

150
Байтаг-Улиастай*

Замын-Үүд – Эрээн

Бургастай-Лаоемяо*
АВТОЗАМ - 13

Ханги – Мандал

Шивээхүрэн-Сэхээ

Гашуунсухайт – Ганцмод

75

ТӨМӨР ЗАМ - 4

АЧАА ТЭЭВЭР – 5 БООМТ [922]
хоногт дунджаар

85

152

460

* 2020 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн А/20-203 ноот бичгээр тус хилийн боомтуудад
хязгаарлалт тогтоосон ба 2022 оны 3 дугаар сарын 4-ний өдрийн А/22-234 ноот бичгээр сэргээх
хүсэлт тавьсан

Дэд бүтцээр харилцан холбогдох

Монгол-Орос-Хятадын эдийн засгийн коридор

Монгол, Хятадын Замын-Үүд, Эрээний эдийн засгийн
хамтын ажиллагааны бүс

Хамтын ажиллагааны бүсийг хооронд нь хил
дамнасан байгууламжаар холбоно.

МОНГОЛ УЛС
Монгол Улсын Дорноговь аймгийн
Замын-Үүд сумын нутаг дэвсгэрт
орших Замын-Үүд чөлөөт бүсийн 9
км2 /900 га/ газар нутаг.

Тээвэр, ложистикийн бүс
Үйлдвэрлэлийн бүс

БНХАУ
БНХАУ-ын Өвөр монголын өөртөө
засах орны Эрээн хотын нутаг
дэвсгэрт 9.03 км2 /903 га/ газар
нутаг.

Худалдаа, үйлчилгээний
бүс
Аялал жуулчлалын бүс

Анхаарал хандуулсанд баярлалаа!

