
 

 

Монгол дахь Солонгос иргэдийн Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимын (KCCIM) 25 жилийн ойн 

ёслолын арга хэмжээ болон Эдийн засгийн чиг хандлагын товч танилцуулга 

 

1. Үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

Сэдэв: Монгол дахь Солонгос иргэдийн Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим байгуулагдсаны 25 

жилийн ойн ёслолын арга хэмжээ болон Эдийн засгийн чиг хандлагын талаарх форум 

 

Огноо: 2023 оны 3 сарын 10 өдөр (Баасан) 15:00 ~ 

Байршил: Blue sky hotel, 3 давхрын Даймонд танхим 

Зохион байгуулагч: 

• Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Элчин Сайдын Яам 

• Монгол дахь Солонгос иргэдийн Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим 

 

2. Үйл ажиллагааны зорилго болон үр дүн 

Монгол дахь Солонгос иргэдийн Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим байгуулагдсаны 25 жилийн ойг 

тохиолдуулан Солонгос, Монгол хоёр улсын бодит хамтын ажиллагаа, Монголын эдийн засгийн чиг 

хандлагын талаарх форум мөн цаашид хоёр орны бизнес эрхлэгчдийн хоорондын харилцаа 

холбоо, хамтын ажиллагааг бэхжүүлж алсын харааг хуваалцаж байх зорилготой. 

Солонгос-Монголын иргэдийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааг нэг шатаар ахиулж, Монголын 

хэтийн төлөв болон бодлогыг судалж, Монгол эдийн засагчдын мэдлэгийн хүрээг тэлэх , санал 

нэгдэх 

3. Үйл ажиллагааны агуулга 

Нээлтийн арга хэмжээ: Хоёр талын төрийн өндөр албан тушаалтнууд нээж үг хэлж, баярын 

мэндчилгээ дэвшүүлнэ. 

1 хэсэг: KOTRA-гийн байгууллага болон бизнесийг дэмжих төслүүдийн танилцуулга (Introduction of 

KOTRA Ulaanbaatar and business support program) 

2 хэсэг: Монголын Эдийн засгийн чиг хандлагын талаарх форум 

3 хэсэг: Монгол улсын хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 

тухай мэдээлэл болон "Шинэ зуун мод" хотын ерөнхий төлөвлөгөө 

 

 

 

 



 

 

4. Үйл ажиллагаанд оролцох зочид: Нийт 120 орчим зочин 

• БНСУ-аас Монгол Улсад суугаа Элчин Сайд: Ким Жун Гү 

• БНСУ-аас Монгол Улсад суугаа Атташе  

• Олон нийттэй харилцах алба 

• Монгол улс дахь Солонгос иргэдийн Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимын гишүүд 

• Монголын талаас Төрийн албан хаагчид  

• МҮХАҮТ-ын Ерөнхийлөгч 

• Бизнес эрхлэгчид (30 орчим хүн) 

 

ХӨТӨЛБӨР 

Цаг  
Хөтөлбөр 

Солонгос-Монгол синхрон орчуулгатай 

15:00~ 
• Оролцогч компаниудын бараа бүтээгдэхүүний танилцуулга, үзэсгэлэн (Үйл 

ажиллагаа явагдах заалны үүд болон дотор талын хоёр хананд) 
 

16:00-16:30 

(30 минут) 

Нээлтийн арга хэмжээ 

• (Нээлтийн үг) Монгол улс дахь Солонгос иргэдийн Худалдаа Аж      

Үйлдвэрийн Танхимын Тэргүүн: Пак Мин гю 

• (Баярын мэндчилгээ) БНСУ-аас Монгол Улсад суугаа Элчин Сайд: Ким Жун Гү 

• (Баярын мэндчилгээ) МҮХАҮТ-ын Ерөнхийлөгч 

• Төрийн албан хаагчид 

(Талархлын өргөмжлөл гардуулна) Солонгос иргэдийн Худалдаа Аж Үйлдвэрийн 

Танхимын үе үеийн Тэргүүнүүд болон Жу Бён үг нарийн бичгийн даргад 

16:30-17:00 

(30 минут) 

Хэсэг 1 : KOTRA байгууллага болон бизнесийг дэмжих төслүүдийн танилцуулга 

(Introduction of KOTRA Ulaanbaatar and business support program) 

• Илтгэгч 

- Монгол дахь Котра төвийн дэд захирал: И Жон хүн 

• Асуулт, хариулт (10 минут) 

17:00-17:10 

(10 минут) 
Coffee Break 

17:10-17:40 

(30 минут) 

Хэсэг 2 : Солонгос Монголын Эдийн засгийн чиг хандлагын талаарх форум 

• Илтгэгч 

• Асуулт, хариулт 



 

 

17:40-18:00 

(20 минут) 

Хэсэг 3: Монгол улсын хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын тухай хуульд нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулах тухай мэдээлэл болон "Шинэ зуун мод" хотын ерөнхий төлөвлөгөө 

• Илтгэгч 

- Монгол улсын хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга: С.Дамбий  

- “Барилгын хөгжлийн төв” ТӨҮГ-ын Зураг төслийн хяналтын хэлтсийн дарга 

Д.Чинзолбоо 

• Асуулт, хариулт 

18:00-20:00 Оройн зоог / Харилцаа холбоо, хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх уулзалт / Тоглолт 
 

 


