
 

 
Монгол Улсын Гадаад 

харилцааны яам 

 
Moнголбанк 

 

Монгол Улсын Эдийн 

засаг, хөгжлийн яам 

   
 

  

Япон Улсын Элчин сайдын 

яам 

 

Монголын үндэсний худалдаа, 

аж үйлдвэрийн танхим 

 

 

   

«МОНГОЛ-ЯПОНЫ   ХАМТЫН   АЖИЛЛАГАА   50   ЖИЛД» 

ОЛОН УЛСЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРЛЫН 

09.00-09.30 

 

 

 

Бага хурлын нээлт: 

- Монголбанкны Ерөнхийлөгч Б.Лхагвасүрэн 

- Монгол Улсын Гадаад харилцааны сайд Б.Батцэцэг 

- Япон Улсаас Монгол Улсад суугаа Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд Х.Кобаяши 

- Монгол Улсын Их Хурлын дарга Г.Занданшатарын илгээлт 

- МҮХАҮТ-ын Ерөнхийлөгч О.Амартүвшин 

Илтгэл: 

09.30-09.40 “Монгол Улс, Япон Улсын эдийн засгийн харилцааны тойм” 

Монголбанкны Судалгаа, статистикийн газрын Судалгааны хэлтсийн захирал 

Б.Дуламзаяа 

09.40-09.50 “Эдийн засгийн түншлэлийн тухай Монгол Улс, Япон Улс хоорондын хэлэлцээр, 

хамрах хүрээ, хэрэгжилт” 

ГХЯ-ны Гадаад худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны  газрын захирал 

Г.Өлзийсайхан 

09.50-10.00 “Япон, Монгол улс хоорондын давхар татварын гэрээ (дараагийн 50 жилийн 

хугацаанд эдийн засгийн харилцааг гүнзгийрүүлэх асуудалд) 

Япон Улсын ЭСЯ-ны гуравдугаар нарийн бичгийн дарга Катанода Томоки 

10.00-10.10 “Монгол-Японы эдийн засгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх асуудалд” 

Эдийн засаг, хөгжлийн яамны Хөгжлийн судалгааны газрын дарга Л.Эрдэнэбаяр 

10.10-10.20 “Боловсролын салбарт Япон Улсын тусламжтай хэрэгжүүлж буй төсөл, 

хөтөлбөрийн тухай” 

Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны газрын 

мэргэжилтэн Д.Номин 

10.20-10.30 “Эрүүл мэндийн салбар дахь Монгол-Японы хамтын ажиллагаа” 

Эрүүл мэндийн яамны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын Стратеги удирдлагын 

хэлтсийн дарга П.Оюунцэцэг 

10.30-10.40 “Япон Улсын Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын Монгол дахь хамтын 

ажиллагаа, хувийн хэвшлийн түншлэл, төсөл, хөтөлбөрийн тухай” 

Жайка-гийн засаглалын салбар хариуцсан суурин төлөөлөгч А.Сайхантуяа 

10.40-10.45 Монгол Улсын Ерөнхий сайд асан Д.Содном 

10.45-10.50 Монгол Улсын Ерөнхийлөгч асан Н.Энхбаяр 

10.50-10.55 “Монгол Улс, Япон Улс дахь хүний хөгжлийн чиг хандлага” 

Монгол Улсын Сангийн сайд асан, доктор, профессор Ч.Улаан 

10.55-11.10 Санал (хүн бүр 3-4 минут) 

11.10-11.30 Цайны завсарлага 

  

 

 

 

 

 

 



 

11.30-11.35 “Глобал эдийн засагт гарч буй өөрчлөлтийн тойм” 

Монголбанкны Мөнгөний бодлогын газрын Эдийн засгийн шинжилгээ, бодлогын 

хэлтсийн захирал Б.Цэнд-Аюуш 

11.35-11.40 “Экспортын боломж ба тулгамдаж буй асуудал”  

МҮХАҮТ-ын гүйцэтгэх захирал Т.Дүүрэн 

11.40-11.45 “Япон Улсын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээл, буцалтгүй тусламжийн хүрээнд 

УБТЗ хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгт хэрэгжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрийн тухай” 

УБТЗ ХНН-ийн даргын зөвлөх Р.Раш 

11.45-11.50 “Монгол-Японы хоорондын Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээрийг илүү үр дүнтэй 

ашиглах зарим боломж” 

ССХ-ийн Эдийн засгийн судалгааны төвийн дарга Н.Энхбаяр 

11.50-11.55 “Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах хоёр үе шаттай 

зээлийн төслийн хэрэгжилтийн тухай” 

Монголын банкны холбооны ерөнхийлөгч Б.Мэдрээ 

11.55-12.00 “Давхар татварын гэрээний асуудалд”  

Татварын ерөнхий газрын Татварын удирдлага, олон улсын татварын газрын Олон 

улсын татварын хэлтсийн дарга Л.Мөнхтуул 

Танилцуулга: 

12.00-12.05 “ХААН банк: Хамтын өсөлт төгөлдөр” 

ХААН банкны маркетинг, олон нийттэй харилцах газрын захирал Д.Тунгалагтамир 

12.05-12.10 “Монгол Улсыг дэлхийтэй холбох гүүр: Худалдаа хөгжлийн банк” 

ХХБ-ны Санхүүгийн байгууллагын хэлтсийн ахлах харилцааны менежер 

Ж.Мягмардорж 

12.10-12.15 “Нью Улаанбаатар Интернэйшнл эйрпорт” ХХК 

ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Китанака Такэфуми 

12.15-12.20 “Эм Юү Эф Жи банк (MUFG bank)”  

Улаанбаатар дахь Төлөөлөгчийн газрын дарга Кикүчи Казүёши 

12.20-12.25 “Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр” ТӨХК 

ТӨХК-ийн Борлуулалтын хэлтсийн дарга Г.Нямсүрэн 

12.25-12.30 “Монгол Улс, Япон Улс хоорондын агаарын харилцааны тухай” 

МИАТ ТӨХК-ийн гүйцэтгэх захирал Б.Мөнхтамир 

12.30-12.55 Хэлэлцүүлэг (хүн бүр 3-4 минут) 

12.55-13.00 Эрдэм шинжилгээний хурлын хаалт 

13.00-13.40 Өдрийн хоол 

 


