
ТАЙЛАН
УЛААНБААТАР ХОТ, 2021 ОН



ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧИД:

ДЭМЖИГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД:

ИВЭЭН ТЭТГЭГЧИД:



ЗОРИЛГО:

ЦАР ТАХЛЫН ҮЕД ЭКСПОРТОО НЭМЭГДҮҮЛЭХ ГАРЦ ШИЙДЛИЙГ ЭРЭЛХИЙЛЖ,

ЭДИЙН ЗАСГИЙГ СЭРГЭЭХЭД ХУВЬ НЭМРЭЭ ОРУУУЛЖ, ОЛОН УЛСЫН

БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН ДОТООДЫН БИЗНЕСҮҮДИЙН САЙН ТУРШЛАГААС ХАРИЛЦАН

СУРАЛЦАЖ, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ БИЙ БОЛГОХОД ОРШИНО.

АЛСЫН ХАРАА:

ЭКСПОРТЫН НЭГДСЭН СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЖ, ЭКСПОРТЫГ ТӨРӨЛЖҮҮЛЖ, ГАДААД

ХУДАЛДААГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ.



ЗОРИЛТ:

ЭКСПОРТЛОГЧДОД ТУЛГАРЧ БУЙ АСУУДАЛ, БЭРХШЭЭЛИЙГ ШИЙДВЭР

ГАРГАГЧИД, САЛБАРЫН ХОЛБООД, ТББ-УУДЫН СОНОРТ ХҮРГЭХ, ШИЙДЭЛ

ГАРЦЫГ ХАМТДАА ХАЙХ

ЭКСПОРТЫН САЙН ТУРШЛАГА (BEST PRACTICE), АМЖИЛТТАЙ ЯВАА

ЭКСПОРТЛОГЧДЫН ЖИШЭЭ, СУРГАМЖИЙГ ТАНИЛЦУУЛАХ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

ӨРНҮҮЛЭХ

ГАДААД ОРНУУДЫН ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖДЭГ БОДЛОГО, ТУРШЛАГААС

ТАНИЛЦУУЛАХ

ЭКСПОРТЫН ШИЛДЭГ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ШАЛГАРУУЛАХ ЦАХИМ ҮЗЭСГЭЛЭН

ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ

ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧИД БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧДИЙГ ЭКСПОРТОД

БЭЛТГЭХ, ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙН БОЛОМЖИЙГ ТАНИЛЦУУЛАХ



ТООН ҮР ДҮН:

Экспортлогчид

100+

Хэвлэл мэдээлэл

10+

Урилгаар ирсэн
зочид

114+
Салбар бүрээс
хүрэлцэн
ирсэн 140
гаруй
оролцогчид
оролцсон

Төр засаг,
Төсөл
хөтөлбөрүүдий
н төлөөлөл
болон АНУ,
Герман улсын
төлөөлөл
оролцсон

Үндэсний
үйлдвэрлэгчдийг
дэмжигч
үндэсний контент
үйлдвэрлэгчид
хүрэлцэн ирсэн



НЭЭЛТИЙН ҮГ:
Монгол Улсын Ерөнхий Сайдын Эдийн Засгийн Бодлогын Зөвлөх Д.Ирмүүн

Төр хувийн хэвшил хамтран зохион байгуулж буй “Экспорт Монгол 2021”
олон улсын цахим форум, үзэсгэлэнгийн урилгыг хүлээн авч оролцож буй Та
бүхэнд талархал илэрхийлж, чин сэтгэлийн мэндчилгээ дэвшүүлье. Чуулга
уулзалтыг санаачлан, зохион байгуулж буй Экспорт Олон улсын худалдааны төв
/EITC/ ГХЯ, ХХААХҮЯ, ЖДҮ-ийн газар, болон биднийг дэмжин ажилласан бүх
байгууллага, хүмүүст талархал илэрхийлэхийг хүсч байна.

Хэдий цар тахлын үе ч гэсэн Монголын эдийн засаг, худалдаа, хөрөнгө
оруулалтыг сонирхож гадаадаас оролцож буй зочин төлөөлөгчид болон
Монголын үндэсний үйлдвэрлэгч, экспортлогч, ААН-үүдийн төлөөлөл Та бүхэн цаг
заваа гарган цахимаар холбогдож байгаад таатай байна. Бидэнд 70 гаруй сая
толгой мал, газар тариалангийн газрын асар их нөөц бүхий хөдөө аж ахуйн
салбар, байгалийн гаралтай жинхэнэ органик бүтээгдэхүүн бүхий хүнсний
үйлдвэрлэл, асар их нөөц бүхий сэргээгдэх эрчим хүч, өсөн дэвжиж буй банк
санхүүгийн салбар, хэрэгцээ шаардлага нь өсөн нэмэгдэж буй эрүүл мэндийн
салбар, үзэсгэлэнт, түүхт байгаль орчинд суурилсан адал явдалт аялал
жуулчлалын салбар, асар хурдтай хөгжиж буй мэдээллийн технологийн салбар,
өндөр ашиг бүхий дэд бүтцийн салбар зэрэг маш олон салбаруудад бизнесийн
боломжууд бий.

7 дахь удаагийн энэхүү “Экспорт Монгол” олон улсын цахим форум, үзэсгэлэн
нь Та бүхэнд Монголын соёл урлаг, зан заншил, байгаль орчны талаарх мэдээлэл
өгөхөөс гадна Монголын уул уурхайн бус салбарын, үндэсний үйлдвэрлэгчдийн
шилдэг бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг цахим үзэсгэлэнгийн танхимаар танилцуулж
байгаадаа баяртай байна. Мөн уул уурхайн бус, нэн ялангуяа, ХАА, хүнс, хөнгөн
үйлдвэрийн салбарынхан маань нөхцөл байдал гарц шийдлээ хэлэлцэж
Экспортыг нэмэгдүүлж эдийн засгаа сэргээхэд Хамтдаа уриан доор нэгдэж
байгаад талархаж байна. Хүнд хэцүү нөхцөлд дэлхийн зах зээлд хамтдаа гарах нь
хамгийн зөв шийдэл. Засгийн газар ч бүх талаар дэмжиж ажиллах болно. Иймд
дотоод, гадаадын бизнес эрхлэгч, үйлдвэрлэгч та бүхэн форумд идэвхитэй
оролцохын зэрэгцээ цаашдын бизнесийн түнш, хамтран ажиллагчаа олж, хамтын
ажиллагаагаа өргөжүүлэхийг хүсье.

Дэлхий даяараа хувьсан өөрчлөгдөж, шинэ эдийн засаг, түүнийг хөгжүүлэх
шинэ арга хэрэгсэлүүдийг хүлээн зөвшөөрч, энэ хил хязгааргүй цахим орчинд
Монголын аж ахуйн нэгж, үйлдвэрлэгч байгууллагуудтай итгэлтэй, хялбар,
аюулгүй, харилцан ашигтай хамтран ажиллаж бизнесээ өргөжүүлэхийг уриалж
байна. Та бүхний шинэ үеийн бизнесийн хамтын ажиллагаа улам өргөжин
дэлгэрэх болтугай.



НЭЭЛТИЙН УРЛАГИЙН ҮЗҮҮЛБЭР:

”БИД МОНГОЛЧУУД” төслийн уран бүтээлчид, 

Цагдаагийн “СҮЛД” чуулга “ОНГОД” 

хамтлагийн “ЧИНГИСИЙН АЯЛГУУ” үзүүлбэр



ИЛТГЭЛ 1:

А.Гэрэлзаяа

Засгийн Газрын Хэрэгжүүлэгч Агентлаг

Жижиг Дунд Үйлдвэрийн Газар

Бодлого Зохицуулалтын Газрын Дарга

Цар тахлын үед Экспортыг нэмэгдүүлэх Төр засгийн бодлого

“Жижиг дунд үйлдвэрийн салбарын экспортыг дэмжих

бодлого”



ИЛТГЭЛ 2:

Флориан Мисс
Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн
“Ази дахь бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын
ажиллагааг дэмжих нь” төслийн дарга

Экспорт дэмжих үйлчилгээг сайжруулах нь–
ГОУХАН-ийн арга замаас

ИЛТГЭЛ 3:

Зэн Гонг Кросс
АНУ-ын Худалдааны Яамны Монголын асуудлыг
хариуцсан газрын дарга

АНУ болон Монгол улсын худалдаа, эдийн 
засгийн хамтын ажиллагаа



ИЛТГЭЛ 4:

Д.Гантөмөр
Монголын Аялал Жуулчлалын Холбооны
Ерөнхийлөгч

Монголын Аялал Жуулчлалын
экспортын стратеги

ИЛТГЭЛ 5:

Б.Наранбат
Хай Пэймэнт Солюшн ХХК-ий гүйцэтгэх захирал

Хил дамнасан онлайн худалдааны төлбөр тооцоо



ИЛТГЭЛ 6:

С.Гансүх
Хүннү Фэйшн ХХК-ий гүйцэтгэх захирал

Соёлын бүтээлч үйлдвэрлэл

ИЛТГЭЛ 7:

Б.Эрболд
Грийн Группын Бизнес Хөгжлийн Газрын захирал

Грийн Групп – Экспортын нэг цонхны бодлого



ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ:

Модератор: “MMCG” компаний гүйцэтгэх

захирал Д.Бум-Эрдэнэ

Панелистууд:

• Улсын Их Хурлын Гишүүн Т.Доржханд

• ГХЯ-ны Гадаад худалдаа, эдийн засгийн

хамтын ажиллагааны газрын захирал

Г.Өлзийсайхан

• Соёлын яамны зөвлөх Н.Мөнхзул

• “Хос Аз” ХХК-ий гүйцэтгэх захирал

Н.Зоригт

• Богд банкны Эрсдэл хариуцсан гүйцэтгэх

захиралын орлогч С.Оргодол

• Shoppy.mn үүсгэн байгуулагч Ц.Мэндбаяр

• Хай Пэймэнт Солюшнс ХХК-ий гүйцэтгэх

захирал Б.Наранбат



ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ:

Т.Доржханд: Дэлхий нийтээрээ маш хүнд сорилтыг
даван туулж байгаа бөгөөд тодорхойгүй байдал үүсч
байна. Цар тахлын улмаас тээвэр маш өндөр болсон,
худалдан авалт буурч байна. Валютын сан эдийн
засагт үнэлгээ өгч ирэх жилийн төсөөллөө гарган
батлуулдаг, үүнд манай улсын эдийн засаг 7-7,5%-ийн
өсөлттэй байхаар батлагдсан бөгөөд гол өсөлтийг
бий болгох хүчин зүйл нь экспорт байна. Эдийн засаг
сэргэсэнээр экспортын эрэлт үүсдэг.
Г.Өлзийсайхан: Экспортын хувьд нилээд сорилттой
жил байлаа. МУ-ын экспорт өнгөрсөн оноосоо 20%-
иар өссөн үзүүлэлттэй буюу 7.5 тэрбум америк
доллар байлаа. Хил гаалийн асуудлаар урд
хөрштэйгээ харилцан тохиролцох замаар гаргалгаа
гарган хамтарч ажиллаж байна. Хойд хөршийн хувьд
1990 оноос өмнө гадаад худалдааны хамгийн гол
түнш байсан бол одоо нийт экспортын 2 хүрэхгүй
хувийг хойд хөрш рүүгээ экспортлож байгаа нь маш
чамлалттай тоо юм. 100 жилийнхээ босгон дээр
эдийн засгийн төслөөр хойд хөрштэйгээ хамтран
ажиллах асуудлыг ярьж байна.

“Цар тахлын үед Экспортыг нэмэгдүүлэх гарц
шийдэл” сэдвийн хүрээнд санал солилцож,
хэлэлцүүлэг өрнөсөн.



ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ:
Н.Зоригт: Цар тахлын үед эхлээд өрсөлдөөн буурсан
бол одоо хэвийн болж байна, гадаад бараа таваарын
үнэ өсч байна түүнчлэн гутлын үнэ 15 хувиар өссөн
бөгөөд 2030 он гэхэд 50 хувь өснө гэсэн тооцоо
байгаа бөгөөд энэ нь бидний хувьд давуу тал болж
байна. Дотоодын арьс ширний боловсруулалтыг
сайжруулж бэлэн бүтээгдэхүүн болгож гаргавал илүү
үр дүнтэй. Бид одоо илүү хүчин чармайлттайгаар
ажиллах шаардлагатай байна. Та бүхэнд амжилт
хүсье.
С.Оргодол: Бид бодит зүйлээ ярих хэрэгтэй бөгөөд
ингэсэнээрээ шийдлээ олох байх гэж бодож байна.
Цар тахал хэцүү хэдий ч үүнийг туулаад гардаг олон
туршлага байдаг. Тайван цагт хараагүй алдаагаа
харах боломжийг олгож байна. Хамгийн хэцүү зүйл
бол санхүүжилт байдаггүй харин төр засгийн бодлого
маш чухал юм. Үүнийг системтэйгээр хийх хэрэгтэй.
Ц.Мэндбаяр: Бизнес удирдаж байгаа хүмүүс хуучин
аргаараа удирдаад байна. Бид одоо гадны зах
зээлийн дүрмээр гадагшаа гарах хэрэгтэй байна.
Технологийн зүгээс энгийн зүйлийг байгууллагууд
хийх хэрэгтэй. Тухайлбал, тухайн гарах гэж байгаа зах
зээлийнхээ маркетингийн арга барил, технологиор
ажиллах. Энгийн зүйлээс эхэлж ажиллах хэрэгтэй
байна.



ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ:

Б.Наранбат: Дотоодын зах зээл 3,2 сая хүн амтай
тиймээс гадагшаа гарахын тулд экспортоо
нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Манай бараа
бүтээгдэхүүн гадаадад гарах нөөц боломж хангалттай
байгаа хэдий ч дэд бүтцийн чадамжгүй байна.
Үйлдвэрлэгчдийн дэлхийд өрсөлдөх чадварыг
нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Дэлхий нийтээрээ цахим
орчинд шилжиж байгаа төрөөс дэлхийд гарах
боломжийг хувийн хэвшлүүддээ олгож өгөх хэрэгтэй.
Н.Мөнхзул: Соёлын өв болон соёлын бүтээлч
үйлдвэрлэл бол МУ-ыг дэлхийд таниулах, эдийн
засгаа тэлэх гол цөм гэж Соёлын Яамнаас үзэж
байгаа. Нөгөө талаасаа соёлын салбарыг бүтээлч
эдийн засгийн салбар болгон хөгжүүлэх бодлого
баримтлан ажиллаж байна. Шинээр соёлын бүтээлч
үйлдвэрлэлийг дэмжих тухай хуулийг батлуулахаар
ажиллаж байна. Дэлхий дахинаа соёлын бүтээлч
үйлдвэрлэлийн 500 орчим тэрбум долларын экспорт
эргэлдэж байдаг. Үүний 200 орчим тэрбумыг Азийн
хөгжиж буй орнууд бүрдүүлж байна. Үүнээс харахад
манай улс энэ зах зээлд гарах боломжийг Соёлын
Яамнаас эрэлхийлэн ажиллах болно.



ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛУУД:

ХҮН театр гадна баннер

Угтах хэсгийн баннер Синхрон орчуулга (Англи, Монгол 2 хэлээр)

Дотор заслын баннер

Арга хэмжээний Монгол
хэл дээрх хувилбарыг
доорх холбоосоор үзнэ
үү

https://www.facebook.co
m/exportmongolia/videos/
333129988262825

Арга хэмжээний Англи
хэл дээрх хувилбарыг
доорх холбоосоор үзнэ
үү

https://www.facebook.co
m/investmongolgov/video
s/330524805233455

https://www.facebook.com/exportmongolia/videos/333129988262825
https://www.facebook.com/investmongolgov/videos/330524805233455


ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛУУД:

Тайз, дэлгэцийн засал



ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛУУД:
Branding posters

1. Countdown poster

2. FB cover болон Profile poster



ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛУУД:
Branding posters

3.Main poster



ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛУУД:
Branding posters

4.Thank you poster



ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛУУД:

Сурталчилгааны видео/Advertisement video Тайлан видео/ Author video

Дэлгэрэнгүй бичлэгийг доорх холбоосоор орж үзнэ үү.
https://www.facebook.com/exportmongolia/videos/1719089278294157

Дэлгэрэнгүй бичлэгийг доорх холбоосоор орж үзнэ үү.
https://youtu.be/ywbfGkysNxI

https://www.facebook.com/exportmongolia/videos/1719089278294157
https://youtu.be/ywbfGkysNxI


ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ:



ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ:



ЦАХИМ ТАЛБАР
WWW.EXPORTMONGOLIA.ORG/2021

http://www.exportmongolia.org/2021


ЦАХИМ ТАЛБАР
WWW.EXPORTMONGOLIA.ORG/2021

ЦАХИМ ҮЗЭСГЭЛЭН ГАРГАГЧИД…

http://www.exportmongolia.org/2021


УРЛАГИЙН ТОГЛОЛТ, ЗАГВАРЫН ШОУ:



ДҮГНЭЛТ:

Export Mongolia 2021 бизнес форумд:

• Төрийн төлөөлөл 10 гаруй

• Бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөл 100 гаруй

• Судалгаа шинжилгээний байгууллагын төлөөлөл

• Олон улсын төсөл хөтөлбөрүүдийн төлөөлөл

• Банк санхүүгийн 10 байгууллагын төлөөлөл тус тус оролцож цар тахлын нөхцөлд экспортыг

нэмэгдүүлэхтэй холбоотой өөрсдийн хариуцсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, хөтөлбөр,

хэрэгжилт, боломж болон тулгарч буй бэрхшээлийн талаар ярилцан хамтдаа хэлэлцлээ. Энэ

удаагийн арга хэмжээний гол онцлог нь 2022 оны 3-р сард ЭОУХТөв АНУ-ын Вашингтон ДС хотод

байрлах Дэлхийн Худалдааны төвд “Монголын Худалдаа, Хөрөнгө Оруулалт, Өв Соёлын Чуулган

Хойд Америкт 2022” Монгол улсаа сурталчлах арга хэмжээг урлаг, соёл, бизнесийн гэсэн өргөн

хүрээнд зохион байгуулах ажлаа танилцуулах явдал байлаа. Дэлхийн банк, IFC-ийн

дэмжлэгтэйгээр зохион байгуулах энэхүү арга хэмжээ нь үзэсгэлэн худалдаагаар

хязгаарлагдахгүй бөгөөд урлаг соёл, монгол зан заншил, өв уламжлалаа өргөн хүрээнд дэлхийн

189 оронд нэг цэгээс танилцуулах, цаашлаад шаардлагатай бизнесийн түншлэл хамтрагчидтай

холбоо тогтоох, бизнес уулзалт, сургалт семинарыг ганцаарчлан болон бүлгээр авах

боломжтойгоороо өмнө жилүүдийн арга хэмжээнүүдээс ялгаатай байхаар төлөвлөж байна.



ДҮГНЭЛТ:

Төр , хувийн хэвшил, олон улсын байгууллагууд экспортыг нэмэгдүүлэх гарц шийдлээ хэлэлцэж

НЭГДСЭН ШИЙДЭЛ ГАРГАСАН

Монгол улсын ТОП аж ахуй нэгжүүдтэй бизнес уулзалт хийж харилцан

ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОЖ ТҮНШЛЭЛ БИЙ БОЛГОВ

Хэвлэл мэдээллийг сувгуудаар компаниа

ӨРГӨН ЦАР ХҮРЭЭТЭЙ СУРТАЛЧЛАХ БОЛОМЖООР ХАНГАСАН

Экспортын талаар олон улсын байгууллагуудын хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөр, санхүүжилт

зэрэг мэдээллүүдийг

НЭГ ДОРООС АВЧ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГАА ӨРГӨЖҮҮЛСЭН

Олон улсын САЙН ТУРШЛАГААС СУРАЛЦАНА 

Хэлэлцүүлгийн үр дүнд гарсан

САНАЛ ЗӨВЛӨМЖҮҮД НЭГТГЭГДСЭН


