ОЛОН УЛС СУДЛАЛ
Олон Улс Судлал №1 (109), 2019 он

Монгол Улс, Америкийн Нэгдсэн Улсын
Cтратегийн түншлэлийн тунхаг
Монгол Улс, Америкийн Нэгдсэн Улс дараах тунхаглалыг гаргаж
байна.
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Эрхэмсэг ноён Х.Баттулгын
Америкийн Нэгдсэн Улсад хийж буй айлчлал болон хоёр улсын
Төрийн тэргүүн нарын албан ёсны хэлэлцээний үр дүнд Монгол Улс,
Америкийн Нэгдсэн Улс дараах тунхаглалыг гаргав.
Ойр дотно хамтын ажиллагааны зарчмуудын тухай 2007 оны
Тунхаглал, мөн Монгол Улс, Америкийн Нэгдсэн Улсын 2004, 2005,
2011 болон 2018 оны Хамтарсан мэдэгдлүүдээр баталгаажуулсан
үндсэн зарчмууд нь хоёр талын харилцааг хөгжүүлэх бат бөх үндэс
суурь болж буйг нотолж;
Монгол Улс ба Америкийн Нэгдсэн Улсын харилцаа нь
стратегийн нийтлэг эрх ашиг, ардчилсан үнэт зүйлс, сайн засаглал,
бүрэн эрхт байдал болон хүний эрхийг дээдлэх зарчмуудад
тулгуурлан батжин бэхжиж, ойр дотно болж буйг баталж;
2018 оны 9 дүгээр сарын 20-ны өдөр Вашингтон хотноо
байгуулсан Хамтарсан мэдэгдэл болон Монгол Улс, Америкийн
Нэгдсэн Улсын хоорондын Эдийн засгийн өргөтгөсөн түншлэлийн
тухай замын зураглалыг нотолж;
Эдийн засгийн өсөлтийг хангах, хөрөнгө оруулалт болон чөлөөт,
шударга, тэгш худалдааг дэмжих замаар эдийн засгийн боломжийг
нэмэгдүүлэх, ажлын байр шинээр бий болгох, ядуурлыг бууруулахыг
зорьж;
Монгол Улс болон Америкийн Нэгдсэн Улс нь бүс нутаг дахь
энх тайван, аюулгүй, тогтвортой байдлыг хангахын төлөө илүү ойр
хамтран ажиллах харилцан сонирхолтойг бататгаж;
Хувьсан өөрчлөгдөж буй сорилтуудыг даван туулах, шинэ
боломжуудыг бүрэн дүүрэн ашиглах үүднээс улс төр, эдийн
154

2019/№1 (109)

Архив, Баримт бичиг - 2019

засаг, соёл, боловсрол, хүмүүнлэгийн болон иргэд хоорондын
хэлхээ холбоо зэрэг хамтын ажиллагааг бүхий л салбарт улам бүр
өргөжүүлэн хөгжүүлэх хамтын зорилтыг баримталж;
Монгол Улс болон Америкийн Нэгдсэн Улс нь үндэсний тусгаар
тогтнол, бүрэн эрхт байдал, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлыг
хүндэтгэх нийтлэг зарчимтайг баталж;
Хоёр улсын харилцаа Стратегийн түншлэлийн түвшинд
хүрснийг Монгол Улс, Америкийн Нэгдсэн Улс ийнхүү тунхаглан
зарлаж, дараах хамтын эрмэлзлэлийг илэрхийлэв. Үүнд:
1. Эрх зүйт ёсонд тулгуурласан төлөвшин бэхжсэн
ардчилалтай орнуудын хувьд ардчиллын үнэт зүйлс болон
хүний эрх, түүний дотор шүтэх, итгэл үнэмшилтэй байх,
үзэл бодлоо илэрхийлэх, интернет, хэвлэл мэдээллийн
болон жагсаал, цуглаан хийх, эвлэлдэн нэгдэх эрх
чөлөөг хамгаалж, хөхиүлэн дэмжих, авлигатай тэмцэх,
санхүүгийн ил тод байдлыг хангах, залуу болон ирээдүйн
манлайлагчдыг хөгжүүлэх зэрэг хамтын ажиллагааг
эрчимжүүлнэ.
2. Энэтхэг-Номхон далайн бүс нутаг дахь нийт ард
түмнүүдийн бүрэн эрхт байдлыг хангаж, олон улсын эрх
зүй, шударга өрсөлдөөний зарчмуудад нийцсэн эдийн
засгийн хөгжлийн боломжийг бүрдүүлэхийн тулд үндэсний
аюулгүй болон тогтвортой байдлыг буй болгохын төлөө
хамтран ажиллана.
3. Бүс нутаг дахь хоёр болон олон талын аюулгүй байдал,
шүүх, хууль сахиулахын чиглэлээрх хүч чармайлтуудыг
дэмжиж, хамтран ажиллах замаар үндэсний аюулгүй
байдлын болон хууль сахиулах чиглэлийн хамтын
ажиллагааг гүнзгийрүүлнэ. Энхийг сахиулах, хүмүүнлэгийн
тусламж үзүүлэх, гамшигт бэлэн байх, түүний үр дагаврыг
арилгах зэрэг олон талт хамтын ажиллагааг бэхжүүлнэ.
4. Худалдаа, хөрөнгө оруулалтын харилцааг шударга,
харилцан ашигтай байдлын үндсэн дээр өргөжүүлж,
хувийн хэвшилд суурилсан өсөлтийг дэмжиж, Монгол,
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5.

6.

7.
8.

Америкийн Ил тод байдлын гэрээг бүрэн хэрэгжүүлж,
эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж, шинээр бий болсон
Хөгжлийн санхүүжилтийн корпорацийн шугамаар дэд
бүтцийг дэмжих боломжуудыг “Хөгжлийн төлөөх хөрөнгө
оруулалтыг хүртээмжтэй ашиглах тухай (BUILD Act)”
хуулиар олгогдож буй шинэ хэрэгслүүдийн хүрээнд
үргэлжлүүлэн эрэлхийлнэ.
Хилийн аюулгүй байдлыг бэхжүүлж, хууль бус наймаа,
тээвэрлэлтээс урьдчилан сэргийлж, иргэний нисэхийн
аюулгүй байдал, хяналтыг өргөжүүлэхэд хамтран ажиллаж,
Монгол, Америкийн хооронд хууль ёсоор зорчихыг үр
дүнтэй зохицуулна.
Терроризм, хүний наймаа, мансууруулах бодисын наймаа,
үй олноор хөнөөх зэвсгийг дэлгэрүүлэх, кибер халдлага,
үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрэг,
халдварт өвчин болон бусад уламжлалт бус шинэ аюул
заналхийллийн эсрэг хамтын ажиллагаагаа нэмэгдүүлнэ.
Иргэний нийгмийн байгууллагууд, сошиал болон чөлөөт,
хараат бус хэвлэл мэдээлэл хөгжих орчинг үргэлжлүүлэн
хөгжүүлнэ.
Дээд, өндөр түвшний яриа хэлцээг үргэлжлүүлж, нийтлэг
эрх ашиг, харилцан сонирхол татсан асуудлаарх харилцааг
гүнзгийрүүлэн хөгжүүлэхийн тулд төр засгийн бүх түвшинд
хоёр талын солилцоог дэмжиж, иргэд хоорондын хэлхээ
холбоог гүнзгийрүүлэн хөгжүүлнэ.

Вашингтон хот, 2019 оны 7 дугаар сарын 31
Эх сурвалж. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын сайт.
https://president.mn/10307/ 2019.08.01
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