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БАТЛАВ. 

МОНГОЛЫН БҮТЭЭЛЧ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН НЭГДСЭН ХОЛБООНЫ 

  ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ:    / Ц.ХАШ-ЭРДЭНЭ / 

 

 

 

БНСУ-ЫН СӨҮЛ ХОТНОО ЗОХИОГДОХ 2023 ОНЫ  

ОЛОН УЛСЫН ГАР УРЛАЛЫН ҮЗЭСГЭЛЭНД ОРОЛЦОХ УДИРДАМЖ 

 

 

НЭГ. Үзэсгэлэнд оролцох зорилго 

БНСУ-д зохиогдох 800 гаруй бүтээлчдийн хамтарсан 2023 оны Олон Улсын Гар Урлалын 

үзэсгэлэнд Монгол Улсаа болон гар урлалын салбараа төлөөлөн оролцох, цаашид БНСУ-н 

аливаа үйлчлүүлэгчид Монгол улсынхаа гар урлалыг таниулах, гадаад зах зээлд гар уран 

бүтээлч гишүүдээ таниулах, уран бүтээлчдийг захиалгаар гар урлалын бүтээл хийж орлого 

олох боломжыг нээх, нэмэгдүүлэх, БНСУ-н гар урлаачдын бүтээлээс сонирхох, гадаад гар 

урлаачидтай туршлага солилцох зорилготой байна. Гар урлалын бүтээлүүдэд зураг, шавар 

эдлэл, гоёл чимэглэл, дагалдах эд зүйлс, оёдол, сүлжмэл, ширмэл, засал чимэглэл, үнэртэн, 

бусад бүрий л төрлийн гар урлалыг багтаана. 

 

ХОЁР. Үзэсгэлэнгийн тухай, хугацаа, бүртгэл 

▪ БНСУ-ын Сөүл хотноо зохиогдож байгаа энэхүү үзэсгэлэнд өмнөх жилүүдэд 8-31 

гаруй орноос 18,000-107,000 хүн оролцож байсан бөгөөд энэ 2023 онд ойролцоогоор 

40,000 хүн оролцоно (B2B, жижиглэн худалдаачид, дистрибьютор, худалдан авагч, 

бусад), эдгээрийн 10 хувь нь шууд худалдан авагч байна гэж зохион байгуулагчаас 

мэдээлсэн. Үзэсгэлэнд 450 гаруй талбайд (booth) 800 гаруй уран бүтээлчид 

оролцохоор байгаа болно. 

▪ Үзэсгэлэн 2023 оны 7-р сарын 20, 21, 22, 23-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана 

▪ Үзэсгэлэнд оролцох гишүүдийн хүсэлтийг 2023 оны 03/15-04/15 хүртэлх хугацаанд 

авна.  Зөвхөн мэдүүлгийн бүрэн материалтай гишүүдийг оролцуулхыг анхаарна уу. 

▪ Үзэсгэлэнд оролцох гишүүдээс хамааран 1-2 талбайд (өргөн, урт, өндөр, 3x2x2,4м; 

2x1x2,4м хэмжээтэй байх) 2-6 гишүүн оролцуулхаар тооцсон учир бүртгэл тооцоогоо 

хангасан эхний гишүүдийг авах .  
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ГУРАВ. Тавигдах шаардлага 

1. Урласан болон бүтээсэн бүтээлтэй, тэдгээр бүтээлээ тодорхой хэмжээгээр үнэлсэн 

байх, бүтээлээ БНСУ-д шууд борлуулах сонирхолтой байх; 

2. Визний ангилал, нөхцөл, хугацаагаа зөрчихгүй байх; 

3. Тус Холбооны Гишүүнээр элссэн байх; 

4. Гар урлалаар дагнан ажилладаг хувь хүн, албан байгууллага байх; 

5. Үзэсгэлэнгийн бусад арга хэмжээ, семинар, зохион байгуулалтад оролцох; 

6. Холбооноос зохион байгуулж хувиарласан үзэсгэлэнгийн ашиглах хэсгийг бүрэн зөв 

багтаан, ашиглах; 

7. Үзэсгэлэнгийн үед гарч болох аливаа эрсдэл, аливаа эд зүйл алдах зэргийг гишүүд 

өөрсдөө хариуцах, хувийн шалтгаан зэргийг тооцон үзсэн байх; 

8. Хамт оролцож байгаа бусад уран бүтээлч багийн гишүүдтэй хамтран багаар ажиллах, 

бие биенээ хүндлэн оролцох; 

9. Тус үзэсгэлэнд, экспонд Монгол улсаа төлөөлөн бусад үзэсгэлэнгийн бусад олон 

улсын  оролцогчид, үйлчлүүлэгчидтэй хүндэтгэлтэй, соёлтой хандаж харилцах; 

10. БНСУ-д зорчихдоо биеэ соёлтой авч явах, ямар нэг асуудал гаргахгүй байх, 

хариуцлагатай хандах; 

11. Холбооны зохион байгуулагчын шаардлагыг биелүүлэх; 

12. Шаардлагатай тохиолдолд гишүүний зүгээс Холбоонд хүсэлт өгөх; 

13. Холбооноос нэмэлт сургалт, холбогдох үйлчилгээ авах зэрэг болно. 

 

ДӨРӨВ. Төлбөр, нэмэлт мэдээлэл 

1. Тус Холбооны гишүүн болоход хувь хүн 100,000 төг, албан байгууллага 300,000 төг 

хураамж төлнө. 

2. Үзэсгэлэн оролцох төлбөр 500 ам.долларыг сайт дээр мэдээлсэн Холбооны дансанд 

хийнэ. Гүйлгээний утга дээр, овог нэр, зориулалт, гадаад паспортын дугаарыг тус тус 

бичсэн байна. 

3. Үзэсгэлэнгийн үед гарах бусад зардлаа өөрөө гаргах боломжтой байх, үүнд зочид 

буудал, унаа, хоол унд, хувийн бусад үзвэр үйлчилгээний зардал байна. Нэмэлт 

мэдээлэл тус холбооны зүгээс авч болно. 

4. Холбоо нь гишүүдийн өмнөөс визний материал цуглуулж өгөх, буудал захиалах, 

аялал үзэсгэлэнд оролцох гишүүдийг бүртгэж ажиллана. 

5. Гишүүд нь БНСУ-с түүхий эд, бараа таваар сонирхох, худалдан авах нь нээлттэй. 

6. Хүсэлт өгч төлбөр хийгдсэний дараа хүсэлтээ буцаах тохиолдолд үйл ажиллагаанд 

гарсан зардлыг тооцон суутган авч төлбөрийн үлдэгдлийг шилжүүлнэ. 

 



3 

 

ТАВ. Визний нөхцөл, бусад 

1. Жуулчлалын шугамаар биш учраас тийзний болон визний төлбөрийг гишүүд өөрсдөө 

хариуцна. Шаардлагатай материалуудыг Холбоонд гаргаж өгөх ба Холбоо нь 

гишүүдийн материалын бүрэн бүтэн байдал, нууцлалыг хадгална. 

2. Холбоо нь гишүүдэд групп-р аялах виз мэдүүлэх бөгөөд визний хариунд Холбоо нь 

БНСУ-н элчин сайдын яамны өмнөөс ямар нэг баталгаа гаргахгүйг анхаарна уу. 

3. БНСУ-д мөрдөгдөж байгаа хууль журам, одоогийн нөхцөл байдалтай холбогдуулан 

гишүүд нь Холбооны нэрийн өмнөөс БНСУ-д зорчиж үзэсгэлэнд оролцох учир визний 

нөхцлөө зөрчихгүй гэсэн гэрээ хийж баталгааг Холбоонд мөнгөн хэлбэрээр гаргах 

шаардлагатай. Баталгаа нь хувь хүнд 3 сая, албан байгууллагад 5 сая төгрөг бөгөөд 

баталгааг Холбоо хүлээн авсан тохиолдолд тухайн гишүүний визийг мэдүүлнэ. 

Баталгааг виз гараагүй тохиолдолд болон гарсан тохиолдолд визний нөхцлөө 

зөрчөөгүй гишүүдэд эх орондоо ирсний дараа Холбоо нь бүрэн буцааж олгоно. 

4. Виз татгалзсан тохиолдолд, эсвэл бүтээлээ өгч оролцуулах хүсэлтэй бол холбооны 

төлөөлөлд гар урлалын бүтээлээ үнэ зааж өгч үзэсгэлэнд оролцуулж болно. Энэ 

тохиолд бүтээлийг аюулгүй бүрэн бүтэн байхад анхаарч савлаж багласан байна. 

Тээврийн зардлыг гишүүн өөрсдөө хариуцна. Бүтээлийг зургаар баталгаажуулж 

хүлээж авна. 

5. Бүтээлээ онгоцны ачаанд өгөхөд гарч болох эрсдэл, 1 болон 2 талдаа нэмэлт зардал 

гарч болохыг тооцсон байх шаардлагатай. 

 

МОНГОЛЫН БҮТЭЭЛЧ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН НЭГДСЭН ХОЛБОО 

 


