


МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ 
САЙД ЛУВСАННАМСРАЙН 
ОЮУН-ЭРДЭНИЙН 
МЭНДЧИЛГЭЭ

“Шинэ сэргэлтийн бодлого” сэдвийн дор зохион байгуулагдаж буй “Монголын эдийн 
засгийн форум-2022” чуулганд оролцогч эрхэм Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг 
дэвшүүлье.

“Монголын эдийн засгийн форум” 2010 оноос хойш зохион байгуулагдахдаа жил жилийн 
Монгол Улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал, тулгамдсан асуудал, дэвшүүлсэн зорилтыг 
хэлэлцэж, төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгэм, эрдэмтэн судлаачдын дуу хоолой, оюуны 
хүч, идэвхтэй оролцоог нэгтгэж ирснийг онцлон тэмдэглэхэд таатай байна.

Цар тахлын улмаас хоёр жилийн турш завсарласан “Монголын эдийн засгийн форум” энэ 
удаа дэлхий нийтийг хамарсан амаргүй сорилтын эгзэгтэй цаг үед Монгол Улсын Засгийн 
газраас хүндрэл хямралыг даван туулах цогц шийдэл хэмээн дэвшүүлэн хэрэгжүүлж буй 
“Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ыг хэлэлцэхээр зохион байгуулагдаж байна.

Өнгөрсөн хоёр жилийн хугацаанд цар тахлын сорилтоос үүдсэн эрүүл мэнд, эдийн 
засгийн хүндрэлийг даван туулахаар төр засаг, иргэд, аж ахуйн нэгжүүд хамтран 
тэмцлээ. 

Экспорт тасалдаж, олон улсын ачаа тээврийн эргэлт эрс удааширч, хичээл сургууль 
танхимаар хичээллэх боломжгүй болж, үйлчилгээний бүхий л газрууд үүд хаалгаа барьж, 



200 гаруй мянган ажлын байр эрсдэлд орж, эдийн засаг 1992 оноос хойш анх удаа -5.3 
хувь хүртэл агшсан амаргүй цаг үеийг Та бид хамтдаа даван туулж байна.

Цар тахал цаашид хэр удаан үргэлжлэх нь тодорхойгүй цаг үед дэлхийн геополитикт 
хүчтэй доргилт өгсөн бүс нутгийн зэвсэгт мөргөлдөөн давхцсан нь дэлхий даяар үл 
ойлголцол, үнийн өсөлт, өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний хомсдол, эдийн засгийн 
хямрал зэрэг нэн амаргүй эгзэгтэй байдлыг бий болголоо. 

Цар тахал болон дэлхийн геополитик Дэлхийн хоёрдугаар дайнаас хойш тулгараагүй 
хямралт нөхцөл байдлыг үүсгэсэн нь далайд гарцгүй, эдийн засаг нь зөвхөн уул 
уурхайгаас, улсын төсөв нь нүүрснээс, шатахуун нь нэг улсаас, импорт нь ганц боомтоос 
хамааралтай Монгол Улсын хувьд туйлын амаргүй сорилт болж үргэлжилж байна.

Гэхдээ сорилт бол боломж юм. Ер бусын хямралт цаг үе өөрөө цаг алдалгүй хэрэгжүүлэх 
учиртай ер бусын шуурхай шийдлийг шаардаж байна. 
Энэ хүнд үе Монголчууд бидний эвлэлдэн нэгдэх тулгуур цэг, хүндрэл бэрхшээл Та 
бидний хүчээ нэгтгэх шалгуур сорилт болж байна.
Шүүмжлээд, гомдоллоод, талцан маргалдаад, улс төржөөд энэ хямралыг даван 
туулж чадахгүй. Та бид хямралын үеийн сэтгэлзүйд автаж, дэвшүүлсэн томоохон 
зорилтуудаасаа ухарч болохгүй. Харин ч урьд урьдынхаасаа илүү эвлэлдэн нэгдэж, 
хамтран ажиллаж, дэлхий даяар тулгарсан хямралт байдлыг даван туулах ёстой.
Монгол Улсын Засгийн газраас цар тахлын үеийн эдийн засгийг эрчимжүүлэх, эдийн 
засгийн тусгаар тогтнол, бие даасан байдлыг ханган бэхжүүлэх, “Алсын хараа-2050” 
Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого хэрэгжих суурь нөхцлийг бүрдүүлэх, 
хөгжлийн хязгаарлагч хүчин зүйлийг цаг алдалгүй шийдвэрлэх “Шинэ сэргэлтийн 
бодлого” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөрийг 2022 оны эхний өдрөөс хэрэгжүүлж 
эхлээд байна.

Миний бие Монгол Улсын Ерөнхий сайдын хувьд “Эдийн засгийн тусгаар тогтнол, бие 
даасан байдал, цар тахлыг даван туулах үйлсэд иргэн, аж ахуйн нэгж, хөрөнгө оруулагч 
бүрийг идэвхтэй оролцох”-ыг уриалж байна. 



“Шинэ сэргэлтийн бодлого” сэдвийн дор зохион байгуулагдаж буй “Монголын эдийн засгийн 
форум-2022” чуулганд оролцогч эрхэм Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье.

“Монголын эдийн засгийн форум” 2010 оноос хойш зохион байгуулагдахдаа жил жилийн Монгол 
Улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал, тулгамдсан асуудал, дэвшүүлсэн зорилтыг хэлэлцэж, төр, хувийн 
хэвшил, иргэний нийгэм, эрдэмтэн судлаачдын дуу хоолой, оюуны хүч, идэвхтэй оролцоог нэгтгэж 
ирснийг онцлон тэмдэглэхэд таатай байна.

Цар тахлын улмаас хоёр жилийн турш завсарласан “Монголын эдийн засгийн форум” энэ удаа 
дэлхий нийтийг хамарсан амаргүй сорилтын эгзэгтэй цаг үед Монгол Улсын Засгийн газраас хүндрэл 
хямралыг даван туулах цогц шийдэл хэмээн дэвшүүлэн хэрэгжүүлж буй “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ыг 
хэлэлцэхээр зохион байгуулагдаж байна.

Өнгөрсөн хоёр жилийн хугацаанд цар тахлын сорилтоос үүдсэн эрүүл мэнд, эдийн засгийн 
хүндрэлийг даван туулахаар төр засаг, иргэд, аж ахуйн нэгжүүд хамтран тэмцлээ. 

Экспорт тасалдаж, олон улсын ачаа тээврийн эргэлт эрс удааширч, хичээл сургууль танхимаар 
хичээллэх боломжгүй болж, үйлчилгээний бүхий л газрууд үүд хаалгаа барьж, 200 гаруй мянган 
ажлын байр эрсдэлд орж, эдийн засаг 1992 оноос хойш анх удаа -5.3 хувь хүртэл агшсан амаргүй цаг 
үеийг Та бид хамтдаа даван туулж байна.

Цар тахал цаашид хэр удаан үргэлжлэх нь тодорхойгүй цаг үед дэлхийн геополитикт хүчтэй доргилт 
өгсөн бүс нутгийн зэвсэгт мөргөлдөөн давхцсан нь дэлхий даяар үл ойлголцол, үнийн өсөлт, өргөн 
хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний хомсдол, эдийн засгийн хямрал зэрэг нэн амаргүй эгзэгтэй 
байдлыг бий болголоо. 

Цар тахал болон дэлхийн геополитик Дэлхийн хоёрдугаар дайнаас хойш тулгараагүй хямралт нөхцөл 
байдлыг үүсгэсэн нь далайд гарцгүй, эдийн засаг нь зөвхөн уул уурхайгаас, улсын төсөв нь нүүрснээс, 
шатахуун нь нэг улсаас, импорт нь ганц боомтоос хамааралтай Монгол Улсын хувьд туйлын амаргүй 
сорилт болж үргэлжилж байна.

Гэхдээ сорилт бол боломж юм. Ер бусын хямралт цаг үе өөрөө цаг алдалгүй хэрэгжүүлэх учиртай ер 
бусын шуурхай шийдлийг шаардаж байна. 
Энэ хүнд үе Монголчууд бидний эвлэлдэн нэгдэх тулгуур цэг, хүндрэл бэрхшээл Та бидний хүчээ 
нэгтгэх шалгуур сорилт болж байна.
Шүүмжлээд, гомдоллоод, талцан маргалдаад, улс төржөөд энэ хямралыг даван туулж чадахгүй. Та 
бид хямралын үеийн сэтгэлзүйд автаж, дэвшүүлсэн томоохон зорилтуудаасаа ухарч болохгүй. Харин 
ч урьд урьдынхаасаа илүү эвлэлдэн нэгдэж, хамтран ажиллаж, дэлхий даяар тулгарсан хямралт 
байдлыг даван туулах ёстой.
Монгол Улсын Засгийн газраас цар тахлын үеийн эдийн засгийг эрчимжүүлэх, эдийн засгийн тусгаар 
тогтнол, бие даасан байдлыг ханган бэхжүүлэх, “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны 
хөгжлийн бодлого хэрэгжих суурь нөхцлийг бүрдүүлэх, хөгжлийн хязгаарлагч хүчин зүйлийг цаг 
алдалгүй шийдвэрлэх “Шинэ сэргэлтийн бодлого” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөрийг 2022 оны 



МОНГОЛЫН ШИНЭ ЭДИЙН 
ЗАСГИЙН ФОРУМ

Монголын Эдийн Засгийн Чуулганы ажил хэсэг завсардсаны дараа эргэн ирж байгаад 
бид туйлын баяртай байна. Төр хувийн хэвшлийн хэлцлийн гол талбар болох үндсэн 
зорилготой энэхүү Чуулган анх 2009 онд ажлаа эхлүүлж байсан бол энэ удаад Шинэ 
Сэргэлт уриан дор явагдахад бэлэн боллоо. Ерөнхий Сайд Л. Оюун-Эрдэнийн тэргүүлсэн 
Засгийн Газраас санаачилсан Шинэ Сэргэлтийн Бодлогыг Монголын Эдийн Засгийн 
Чуулганы Урьдчилсан Хэлэлцүүлгийн үеэр төр болон хувийн хэвшлийн төлөөлөл олон 
талаас нь нэг нэгэнгүй авч хэлэлцлээ.  
 
Ковидын цар тахлыг бид улсаараа амжилттай даван туулж, олон жил бидний дунд 
элдэв эргэлзээ, маргаан дагуулсан Оюу Толгой төслийн бүтээн байгуулалтын дараачийн 
үе шатны ажлыг эхлүүлэх болзлыг хангаад байсан үед бид эдийн засгийнхаа шинэ 
сэргэлтийг олон талаас нь авч хэлэлцэн өргөн хүрээтэй ойлголцол, тодорхой шийдэлд 
хүрэх зорилготой хурлынхаа зохион байгуулалтыг хийсэн. Гагцхүү биднээс үл хамаарах 
амаргүй нөхцөл байдал бидэнд тулгарлаа - манай хойд хөршийн эсрэг олон улсын зүгээс 
тавьсан хориг арга хэмжээ тодорхойгүй, эргэлзээтэй байдлыг үүсгэж, манай эдийн 
засгийг амаргүй сорилтын өмнө дахин авчирлаа. Инфляц хөөрөгдөж, төгрөгийн ханш 
савлаж, Оросоос импортолдог гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн болох бензины үнийн өсөлт 
нийгмийг бухимдуулж эхэллээ.  
 



 
Бид энэ шинэ сорилтод шинэ, бүтээлч шийдлүүдийг хамтдаа гаргаж ирэх шаардлага бий 
боллоо. Мэргэн түмэн та бүхнийг Чуулгандаа идэвхтэй оролцож, Монголчууд бидний 
хөгжлийг тушиж, хязгаарлаад байгаа зургаан асуудалд шийдлээ санал болгохын 
зэрэгцээ шинээр үүсээд буй нөхцөл байдалд бодитой дүгнэлт хийж, ухаанаа уралдуулж, 
гаргалгаа зөвлөхийг уриалж байна. 
 
Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хамтын хүчээр энэхүү Чуулган биеллээ олдгийг энд 
дахин сануулмаар байна - биднийг дэмжиж ажилласан хувийн хэвшлийн болон төрийн 
албан хаагчид, ажлын хэсгийн багийнхандаа талархал илэрхийлье. Бидний урилгыг 
хүлээн авч, хуралд оролцож байгаа та бүхэнд мөн баярлалаа. Хурлын үйл явцыг олон 
түмэнд хүргэх гэж хамтран ажиллаж байгаа хэвлэл мэдээллийн албаныхандаа талархал 
илэрхийлье. 

 
Шинэ сорилтыг даван туулж шинэ сэргэлтийг Монголдоо авчирья!

 
Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ч. Ганхуяг



МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН 
ЧУУЛГАН 2022 ШИНЭ СЭРГЭЛТ

Монголын Эдийн Засгийн Форум нь Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийн өмнө 
тулгамдаж буй асуудал ба түүний шийдлийн талаар хэлэлцэх үндэсний тэргүүлэх чуулга 
уулзалт бөгөөд улсын хөгжлийг хурдасгах эрхэм зорилготой юм. Монголын Эдийн 
Засгийн Форум төрийн бус, ашгийн бус, хараат бус  байгууллага нь 2010 оноос эхлэн 
Засгийн газар, хувийн хэвшил, иргэний нийгэм, эрдэм шинжилгээний байгууллага, 
олон улсын байгууллагуудын  төлөөллийг цуглуулан, нээлттэй оролцоотойгоор нэгдсэн 
ойлголтод хүрэх хэлэлцүүлгийг жил бүр 2 өдрийн турш өрнүүлдэг уламжлалтай.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Ковид-19 цар тахал ба геополитикын тогтворгүй байдлын эдийн засаг, эрүүл мэнд, 
нийгмийн хөгжилд үүсгэсэн гүн цочрол нь Дэлхийд төдийгүй Монгол улсад ч эдийн 
засгийг сэргээх, дунд хугацааны зорилтод хүрэх, урт хугацааны хөгжлийн суурь 
нөхцөлийг бүрдүүлэхэд сэргэлтийн бодлогыг тодорхойлох зайлшгүй шаардлагыг үүсгээд 
байна. Монгол улсын Ерөнхийлөгч Ухнаагийн Хүрэлсүх, Ерөнхий Сайд Лувсаннамсрайн 
Оюун-Эрдэнэ, Улсын Их Хурлын Дарга Гомбожавын Занданшатар нарын ивээл дор 
Монголын Эдийн Засгийн Форум 2022 нь “Шинэ Сэргэлтийн Бодлого” сэдвийн хүрээнд 
зохион байгуулагдана. Чуулга уулзалтын эрхэм зорилго нь төр, хувийн хэвшил, иргэний 
нийгмийн төлөөлөл, эрдэмтэн судлаачид зэрэг нийгэм ба эдийн засгийн бүхий л 
оролцогчдын дуу хоолой, оюуны хүчийг нэгтгэж, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг 
нэмэгдүүлэх, салбар хоорондын хамтын ажиллагааг хангах, дотоод болон гадаадын 
хөрөнгө оруулагчидтай итгэлцлийг бэхжүүлж, бодлогын хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх юм.



ЗУРГААН СЭРГЭЛТИЙН БОДЛОГО

Шинэ сэргэлтийн бодлого нь Монгол Улсын эдийн засгийн бие даасан, хараат бус 
байдлыг бэхжүүлэх, халдварт цар тахал, геополитикын тогтворгүй байдлын эдийн засагт 
үзүүлэх нөлөөллийг бууруулах, хөгжилд саад болж буй хаалтуудыг даруй шийдвэрлэх 
зорилготой юм. Энэхүү бодлого нь Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг 
үр дүнтэй хэрэгжүүлэх үндсэн нөхцөлийг бүрдүүлэх, эдийн засаг, дэд бүтэц, нийтийн 
бүтээмжийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр юм. Шинэ 
сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлснээр эдийн засгийн өсөлтийг урт хугацаанд дунджаар 
зургаан хувьд барьж, нэг хүнд ногдох үндэсний орлого хоёр дахин нэмэгдэж, ажиллах 
хүчний оролцооны түвшин 65 хувьд хүрнэ. Хилийн боомтуудын хүчин чадал гурав дахин, 
эрчим хүчний эх үүсвэр хоёр дахин нэмэгдэнэ. Монгол Улсын “Алсын хараа-2050” урт 
хугацааны хөгжлийн бодлогын эхний үе шатны зорилго, зорилтод хүрэх үндсэн нөхцөл 
бүрдэх юм. Төр, хувийн хэвшил, хөрөнгө оруулагчдын идэвхтэй түншлэлд тулгуурлан 
“Шинэ сэргэлтийн бодлого” нь Монгол Улсын хөгжлийг хязгаарлаж буй зургаан багц саад 
бэрхшээлийг шийдвэрлэх болно. 



МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН 
ЧУУЛГА 2022 ОНЫ ХӨТӨЛБӨР

1 дэх өдөр
08.00 - 09.00  Оролцогчдын бүртгэл
09.00 - 9.25  Нээлтийн үг: Монгол Улсын Ерөнхий Сайд 
  Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ
09.25 - 09.40  Нээлтийн мэндчилгээ: Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Ухнаагийн Хүрэлсүх
09.40 - 10.00  Хүндэт зочны илтгэл: Дэлхийн Банк Группийн Макро эдийн засаг,  
  хөрөнгө оруулалт эрхэлсэн олон улсын захирал Марселло Эстевао
10.00 - 11.30  Нэгдсэн хуралдаан

Сэдэв: Шинэ Сэргэлтийн Бодлого - Эдийн засагт үүсч буй сорилт, боломж

11.30 - 11.45  Цайны завсарлага
11.45 - 13.00  Салбар хуралдаан
  СХ 1: Олон улсын харилцааны өнөөгийн нөхцөл байдал
  СХ 2: Төрийн бүтээмжийн сэргэлт Авлига, хүнд суртал, төрийн өмчит  
  компанийн засаглал
  СХ 3: Боомтын сэргэлт Тээвэр, логистикийн хямрал
13.00 - 14.00  Үдийн завсарлага
14.00 - 15.30  Нэгдсэн хуралдаан

Сэдэв: Гадаад орчны тодорхой бус байдал, үр дагавар - Үнэ, ханш, гадаад худалдаа, 
төлбөр тооцоо

15.30 - 15.45  Цайны завсарлага
15.45 - 17.00  Салбар хуралдаан
  СХ 4: Дотоодын хүнсний хангамж, нийлүүлэлт
  СХ 5: Монгол Улсын хөрөнгийн зах зээлийн өнөөгийн байдал ба   
  ирээдүйн чиг хандлага
  СХ 6: Эрчим хүчний сэргэлт Үр ашиг, алдагдал
17.00 - 18.00  Нэгдсэн хуралдаан

Сэдэв: Өдрийн тойм, дүгнэлт

18.00 - 19.00  Эхний өдрийн хаалт
19.00   Монгол Улсын ерөнхий сайдын хүлээн авалт



МАРСЕЛЛО ЭСТЕВАО
Дэлхийн Банк Группийн Макро 
эдийн засаг, худалдаа, хөрөнгө 
оруулалт эрхэлсэн олон улсын 
захирал

ХҮНДЭТ ЗОЧИН

Дэлхийн Банкны Макро эдийн засаг, худалдаа, хөрөнгө оруулалт эрхэлсэн олон улсын 
захирлын албан тушаалынхаа хүрээнд олон орны эдийн засагчид, макро эдийн засагчид, 
төсвийн бодлого, өр, макро загварчлалын мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн багийг удирдан 
ажилладаг.  Тэрээр макро эдийн засаг, төсвийн бодлого, өрийн бодлогын талаарх 
дэлхийн хэмжээний дүн шинжилгээний ажлын хэрэгжилтэд хяналт тавих, Макро эдийн 
засаг, худалдаа, хөрөнгө оруулалтын стратегийн чиглэлийг удирдаж хэрэгжүүлэх, 
улсын ба бүс нутгийн түвшинд Макро эдийн засаг, худалдаа, хөрөнгө оруулалтын 
хөтөлбөрүүдийг бүтээхэд туслах, хяналт тавих, мөн Тэгш өсөлт, Санхүүгийн байгууллагын 
болон бусад дэлхийн хэмжээний ажлуудад ажилтнуудаа илүү үр ашигтай дайчлах үүрэг 
гүйцэтгэдэг. 2018 оны 12 сар хүртэл Бразилын Сангийн яамны Олон улсын харилцаа 
эрхэлсэн дэд сайдаар ажиллаж байсан ба Бразил улсын G20 хурал дахь төлөөлөгчөөр 
ажилладаг байв.  Тэрээр мөн Шинэ хөгжлийн банкны (Шанхай) ТУЗ-ийн дарга, FUNCEF-
ын Удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байсан. Энэ албан тушаалд очихоосоо 
өмнө тэрээр Tudor Investment Corporation-д Хойд Америк, Далайн орнуудын ахлах 
эдийн засагч, Олон улсын валютын санд Перу, Никарагуа, Барбадос дахь төлөөлөгчийн 
газрын ахлагч, Бүс нутгийн судалгааны хэлтэс, Хойд Америкийн хэлтэс, Латин-Карибын 
тэнгисийн хэлтсийн орлогч даргаар, Европын хэд хэдэн улс орнууд болон Евро бүсэд 
ажилласны дараа Вашингтон хот дахь Холбооны Нөөцийн Зөвлөлийн Судалгаа, 
Статистикийн хэлтэст судлаач, Ногоон номыг урьдчилан таамаглах багийн гишүүнээр 
ажилласан. АНУ-ын Массачусетс мужийн Кембриж хот дахь Массачусетсийн Технологийн 
Их сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан. 



НЭГДСЭН ХУРАЛДААН ӨДӨР 1

Шинэ Сэргэлтийн Бодлого - Эдийн засагт үүсч буй сорилт, боломж

Сэдвийг онцлохын ач холбогдол:

Монгол Улсын хувьд дэлхийн хөгжлийн чиг хандлагатай хөл нийлүүлэн алхах, хөгжлийн 
тогтолцоог шинэ шатанд хүргэх түүхэн ач холбогдолтой “Алсын хараа-2050” урт 
хугацааны бодлогыг Улсын Их Хурлаас 2020 онд баталсан. Энэхүү урт хугацааны 
хөгжлийн бодлогын эхний үе шат буюу ирэх 10 жилийн хугацаанд хэрэгжих дунд 
хугацааны зорилтот хөтөлбөр болох “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ыг Монгол Улсын Их 
Хурал 2021 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн 106 дугаар тогтоолоор баталсан. “Шинэ 
сэргэлтийн бодлого” нь боомтын сэргэлт, эрчим хүчний сэргэлт, аж үйлдвэржилтийн 
сэргэлт, хот, хөдөөгийн сэргэлт, ногоон хөгжлийн сэргэлт, төрийн бүтээмжийн сэргэлт 
гэсэн үндсэн зургаан багц асуудлаас бүрдэх бөгөөд Монгол Улсын Засгийн газраас 2022 
оны эхний өдрөөс эхлэн “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлж 
байна.

Монгол Улсын нийт экспортын 90 гаруй хувь нь гуравхан боомтоор нэвтэрч, эрчим хүчний 
хэрэглээний 20 хувь нь импортоор хангагдаж, хөдөө аж ахуй, уул уурхайн бүтээгдэхүүний 
90 гаруй хувь нь боловсруулалтгүй, түүхий эд хэлбэрээр экспортлогдож, хүн амын 
шилжилт хөдөлгөөнөөс үүдэлтэй түгжрэл, агаар, хөрс, орчны бохирдол нэмэгдсэн байна.

“Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ыг амжилттай хэрэгжүүлсэн тохиолдолд боомтын хүчин 
чадал гурав дахин нэмэгдэж, экспортлох бүтээгдэхүүний хэмжээ хоёр дахин өснө. 
Эрчим хүчний эх үүсвэрийн хүчин чадал 2.5 дахин өсөж, хөгжлийн мега төслүүд бодитой 
хэрэгжих суурь нөхцөл бүрдэнэ. Хөдөөгөөс хотыг зорьсон их нүүдэл багасаж, хот 
хөдөөгийн тэнцвэрт хөгжил хангагдах боломжтой болно. 

Шинэ сэргэлтийн бодлогыг төр дангаараа хэрэгжүүлэх боломжгүй бөгөөд форумын 
үндсэн сэдэв болгон хэлэлцүүлснээр төр, хувийн хэвшлийн төлөөлөл, гадаад дотоодын 
хөрөнгө оруулагчид, эрдэмтэн судлаачдын хамтын ажиллагаа, хүчин чармайлтыг Шинэ 
сэргэлтийн бодлогыг оновчтой хэрэгжүүлэхэд чиглүүлэх боломж олгоно.



Хэлэлцүүлгийн зорилго:

Монгол Улсын Эдийн засгийн чуулганы “Шинэ сэргэлтийн бодлого-Эдийн засагт үүсэж 
буй сорилт, боломж” сэдэвт нээлттэй хэлэлцүүлгийн гол зорилго нь “Шинэ сэргэлтийн 
бодлого” төдийгүй дэлхий дахинд үүсэж буй шинэ нөхцөл байдал, эдийн засагт үзүүлж 
буй нөлөөлөл, тулгамдаж буй сорилтын талаар хэлэлцэж, шинэ сэргэлтийн бодлогын 
хэрэгжилтийг эрчимжүүлэхэд бүх талын нөөц боломжийг дайчлах, төр, хувийн хэвшил, 
олон улсын байгууллага, хөрөнгө оруулагчид, эрдэмтэн судлаачид хамтран ажиллах 
санал солилцоход оршино.

Хэлэлцүүлгээс хүлээгдэж буй үр дүн:

Хэлэлцүүлгээс Монгол Улсын Их Хурал, Засгийн газар, үндэсний томоохон аж ахуйн нэгж, 
үндэсний болон олон улсын банк санхүүгийн байгууллага, гадаад, дотоодын хөрөнгө 
оруулагчдын төлөөлөл хамтран цаашид хэрэгжүүлэх алхмаа тодорхойлон, зөвшилцөлд 
хүрнэ гэж төсөөлж байна.



ДАМБАДАРЖАА ЖАРГАЛСАЙХАН

Тhe Defacto Gazette болон 
The Defacto Institute-ын Эдийн 
засагч, хараат бус нийтлэгч

МОДЕРАТОР

The Defacto Gazette болон The Defacto Institute-ын үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал. 
Эдийн засаг, улс төрийн бодлогын шүүмж-нийтлэл бичдэг ба DeFacto ярилцлага, 
Дефакто Тойм - Долоо хоногийн Монгол Улсын улс төр, эдийн засаг, нийгмийн амьдралын 
хамгийн чухал үйл явдалд дүгнэлт өгдөг нэвтрүүлгийг тус тус хөтөлдөг, эдийн засагч, 
хараат бус нийтлэлч юм.

Санхүүгийн зах зээлээр мэргэшсэн эдийн засагч мэргэжилтэй, арилжааны болон хөрөнгө 
оруулалтын банк, маркетинг, стратеги төлөвлөлт, өрсөлдөх чадвар болон хүний нөөцийн 
хөгжлийн талаар зөвлөгөө өгдөг байсан. Мөн дээрх салбаруудад ажиллаж ирсэн 
бөгөөд эдгээрээс дурдвал: ХасЛизинг компанийн Гүйцэтгэх Захирал, Капитал банкны 
Гүйцэтгэх захирал, Монгол Улсын Гадаадын Хөрөнгө Оруулалтын Газрын дарга, Жуулчин 
Компанийн Дэд захирал, Монгол Газрын тос компанийн эдийн засагчаар ажиллаж байв.



ЛУВСАННАМСРАЙ ОЮУН-ЭРДЭНЭ

Монгол Улсын Ерөнхий сайд

ПАНЕЛИСТ

Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ нь 2001 онд Хэнтий аймгийн Бэрх хотын 
Захирагчийн албанд Тамгын газрын дарга, 2002 онд “Дэлхийн Зөн Монгол” Олон улсын 
байгууллагын Хэнтий салбарын захирал, 2006 онд “Дэлхийн Зөн Монгол” Олон улсын 
байгууллагын Бүсийн захирал, 2008 онд Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын 
Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга, 2009 онд Монгол Ардын Намын Удирдах Зөвлөлийн 
Хэрэг эрхлэх газрын дарга, 2010-2014 онд Нийгмийн Ардчилал Монголын Залуучуудын 
Холбооны Ерөнхийлөгчөөр тус тус ажилласан. 2011 онд Монгол Ардын Намын Нарийн 
бичгийн дарга, 2012 онд Монгол Ардын Намын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын үүрэг 
гүйцэтгэгч, 2016 оноос Монгол Улсын Их Хурлын Гишүүн, 2019-2021 онд Монгол Улсын 
Сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, 2021 оноос Монгол Улсын Ерөнхий 
сайд, Монгол Ардын Намын даргаар ажиллаж байна.



БЯДРАН ЛХАГВАСҮРЭН

Монголбанкны ерөнхийлөгч

ПАНЕЛИСТ

Б.Лхагвасүрэн нь 1989 оноос Улсын төлөвлөгөөний комисс, Шинжлэх ухааны 
академийн харьяа Эдийн засгийн хүрээлэнгийн зах зээлийн харилцааны секторт 
эрдэм шинжилгээний ажилтан, 1993 оноос өнөөг хүртэл Монголбанкинд эдийн засагч, 
ахлах эдийн засагч, газрын захирал зэрэг албан тушаалуудыг хашсан. Мөн Дэлхийн 
банкинд 1 жил гаруй хугацаанд зөвлөхөөр ажилласан. 1994-1998 онуудад Мөнгө-зээлийн 
бодлогын газарт эдийн засагч, ахлах эдийн засагч, 1998-1999 онуудад Хяналт шалгалтын 
газрын захирал, 1999-2000 онуудад Дэлхийн банкны Зүүн ази, номхон далайн хэсгийн 
санхүүгийн зөвлөх, 2000-2013 онуудад Монголбанкны Бүртгэл тооцоо, мэдээллийн 
технологийн газрын захирал, 2013-2016 онуудад Хадгаламжийн даатгалын корпорацийн 
Гүйцэтгэх захирал, 2016-2019 онуудад Дэд Ерөнхийлөгч, 2019 оноос өнөөг хүртэл 
Монголбанкны Ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байна.



МАРСЕЛЛО ЭСТЕВАО

Дэлхийн Банк Группийн Макро 
эдийн засаг, худалдаа, хөрөнгө 
оруулалт эрхэлсэн олон улсын 
захирал

ПАНЕЛИСТ

Дэлхийн Банкны Макро эдийн засаг, худалдаа, хөрөнгө оруулалт эрхэлсэн олон улсын 
захирлын албан тушаалынхаа хүрээнд олон орны эдийн засагчид, макро эдийн засагчид, 
төсвийн бодлого, өр, макро загварчлалын мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн багийг удирдан 
ажилладаг.  Тэрээр макро эдийн засаг, төсвийн бодлого, өрийн бодлогын талаарх 
дэлхийн хэмжээний дүн шинжилгээний ажлын хэрэгжилтэд хяналт тавих, Макро эдийн 
засаг, худалдаа, хөрөнгө оруулалтын стратегийн чиглэлийг удирдаж хэрэгжүүлэх, 
улсын ба бүс нутгийн түвшинд Макро эдийн засаг, худалдаа, хөрөнгө оруулалтын 
хөтөлбөрүүдийг бүтээхэд туслах, хяналт тавих, мөн Тэгш өсөлт, Санхүүгийн байгууллагын 
болон бусад дэлхийн хэмжээний ажлуудад ажилтнуудаа илүү үр ашигтай дайчлах үүрэг 
гүйцэтгэдэг. 2018 оны 12 сар хүртэл Бразилын Сангийн яамны Олон улсын харилцаа 
эрхэлсэн дэд сайдаар ажиллаж байсан ба Бразил улсын G20 хурал дахь төлөөлөгчөөр 
ажилладаг байв.  Тэрээр мөн Шинэ хөгжлийн банкны (Шанхай) ТУЗ-ийн дарга, FUNCEF-
ын Удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байсан. Энэ албан тушаалд очихоосоо 
өмнө тэрээр Tudor Investment Corporation-д Хойд Америк, Далайн орнуудын ахлах 
эдийн засагч, Олон улсын валютын санд Перу, Никарагуа, Барбадос дахь төлөөлөгчийн 
газрын ахлагч, Бүс нутгийн судалгааны хэлтэс, Хойд Америкийн хэлтэс, Латин-Карибын 
тэнгисийн хэлтсийн орлогч даргаар, Европын хэд хэдэн улс орнууд болон Евро бүсэд 
ажилласны дараа Вашингтон хот дахь Холбооны Нөөцийн Зөвлөлийн Судалгаа, 
Статистикийн хэлтэст судлаач, Ногоон номыг урьдчилан таамаглах багийн гишүүнээр 
ажилласан. АНУ-ын Массачусетс мужийн Кембриж хот дахь Массачусетсийн Технологийн 
Их сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан. 



ЮНЬ СОГХЁН

Олон улсын валютын сангийн 
Монгол дахь суурин төлөөлөгч

Олон улсын валютын сангийн (ОУВС) Суурин төлөөлөгчөөр 2008 оноос хойш ажиллаж 
байна. Тэрээр ажлын гараагаа Солонгосын Төв Банкнаас эхлүүлж, улмаар Азийн 
Хөгжлийн банкинд ажиллаж байсан. ОУВС-д ажиллах 14 жилийн хугацаанд Төв Ази, 
Кавказын хөгжиж буй улс орнууд болох Армени, Казахстан, Узбекистан болон Африк 
дахь Либери улсын бодлого боловсруулагчтай нягт хамтран ажиллаж байв. Тэрээр 
худалдааны бодлого, хүртээмжтэй өсөлт, дэлхийн хэмжээний дам нөлөө зэрэг стратегийн 
болон бодлогын асуудлуудаар мэргэшсэн. Сөүлийн Их Сургуулийн Бизнес удирдлагын 
магистр, Корнеллийн Их Сургуулийн Эдийн засгийн Докторын зэрэгтэй. 

ПАНЕЛИСТ



ЖАМБАЛЖАМЦ ОДЖАРГАЛ

М-Си-Эс Группийн Захирлуудын 
Зөвлөлийн Дарга

ПАНЕЛИСТ

Ж.Оджаргал нь 30 гаруй жилийн бизнесийн туршлагатай бөгөөд хувийн хэвшлийн 
анхдагчдын нэг юм. 1989-1992 онд Улаанбаатар хотын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч 
агентлаг Эрчим хүчний газарт Автоматжуулалтын инженер, 1992-1993 онд Эгийн голын 
усан цахилгаан станц төсөлд эдийн засагчаар ажилласан. 1993 оноос өнөөг хүртэл 
М-Си-Эс группийн ТУЗ-ийн даргаар ажиллаж байна. Эрчим хүчний зөвлөгөө өгөх 
чиглэлээр 1993 онд үүсгэн байгуулагдсан М-Си-Эс компани шилжилтийн он жилүүдэд 
олон салбарт бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэн, улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд 
хувь нэмрээ оруулсаар ирсэн бөгөөд өдгөө татвар шимтгэл, хөрөнгө оруулалт, ажлын 
байр зэрэг үзүүлэлтээр тэргүүлэгч үндэсний томоохон Групп болоод байна. Аливаа 
улс орны хөгжлийг шинэ шатанд хүргэдэг дэд бүтэц, эрчим хүч, инженеринг, мэдээлэл, 
харилцаа холбоо, барилга, үл хөдлөх хөрөнгийн салбар, эдийн засгийг үлэмж тэтгэдэг 
уул уурхай, өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний салбар, нийгмийн сайн сайхан, 
хүний хөгжлийг дэмждэг эрүүл мэнд, боловсрол зэрэг чухал салбарт ажилласан он 
жилүүддээ тогтсон байгууллагын соёлтой, төлөвшсөн боловсон хүчинтэй, түүчээлэх 
өрсөлдөх чадвартай Групп болж тэлсэн юм. Ажлын туршлагаас дурдвал, 2001 оноос 
М-Си-Эс Группийн Захирлуудын зөвлөлийн дарга, 2010 оноос Монголиан Майнинг 
корпорацын Захирлуудын зөвлөлийн дарга, 1993-2001 онд М-Си-Эс Интернэйшнл ХХК-
ийн Ерөнхий захирлаар тус тус ажилласан. 

ЗХУ-ын Киев хотын Политехникийн дээд сургууль, Монгол Улсын Удирдлагын хөгжлийн 
институт, Нидерландын Вант Улсын Маастрихтийн менежментийн сургуулийг төгссөн. 
Цахилгааны инженер мэргэжилтэй, Бизнесийн удирдлагын магистр зэрэг хамгаалсан. 



ХЭНЧБИШ АМАРЖАРГАЛ
Рио Тинто Монгол ХХК-ийн 
Гүйцэтгэх захирал

ПАНЕЛИСТ

Хууль эрх зүй, гадаад харилцаа, бодлого, стратегийн чиглэлээр 20 жилийн ажлын 
туршлагатай. Ажлын гараагаа хуульч, өмгөөлөгчөөр эхэлсэн ба 2008 онд Рио Тинтогийн 
Ази тивийг хариуцсан хайгуулын багт хуулийн зөвлөх, Оюу толгой компанид Стратеги, 
Бизнес Хөгжлийн Ерөнхий Зөвлөх, Рио Тинтогийн Зэс, Очир эрдэнийн группийн Ажлын 
албаны дарга, Рио Тинтогийн Монгол дахь Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирлаар 
ажилласан туршлагатай. Рио Тинтогийн Зэс, Нүүрс, Очир эрдэнийн группэд ажиллаж 
ирсэн. Түүнчлэн, Цэц хуулийн фирмд өмгөөлөгч, партнерээр ажиллаж байсан. Мөн 
Монголын Өмгөөлөгчийн холбооны гишүүнээр ажиллаж байв. Их Британийн Дандигийн 
их сургуулийг байгалийн нөөцийн бодлого, менежментийн чиглэлээр мэргэшсэн хуулийн 
магистр зэрэгтэй төгссөн.



САЛБАР ХУРАЛДААН - 1

Олон Улсын харилцааны өнөөгийн нөхцөл байдал

Сэдвийг онцлохын ач холбогдол:

Олон улсын харилцаа эрс өөрчлөгдөж, улс орнуудын хооронд үл ойлголцол нэмэгдэж, 
их гүрнүүдийн өрсөлдөөн даамжирч, олон улсын харилцаанд шинэ дэг журам тогтох 
төлөвтэй байна. Өнөөгийн нөхцөл байдал манай улс шиг жижиг, эмзэг эдийн засагтай 
орнуудад илүү хүндээр тусч, бие даасан, нээлттэй, олон тулгуурт гадаад бодлого явуулах 
боломжийг хумих эрсдэлийг бий болгож байна. Эдийн засгийн гадаад харилцаа нь 
улс төрийн харилцаанаас илүүтэйгээр манай гадаад бодлогыг тодорхойлогч шинжтэй 
болж байна. Иймд ардчилсан ёс, хүний эрх, эрх чөлөөг дээдэлсэн, зах зээлийн эдийн 
засаг бүхий улс болж хөгжихийн тулд  гадаад харилцааг өргөтгөн хөгжүүлж, түүний үр 
өгөөжийг улам нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна.

Хэлэлцүүлгийн зорилго:

Монгол Улсын Эдийн засгийн чуулганы “Олон Улсын харилцааны өнөөгийн нөхцөл 
байдал” сэдэвт нээлттэй хэлэлцүүлгийн гол зорилго нь КОВИД-19 цар тахалаас үүсэн 
сорилт, олон улсын харилцаанд өрнөж буй ноцтой үйл явдлын дунд Монгол Улсын 
тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдлыг хангах, олон улсын хамтын нийгэмлэгт эзлэх байр 
суурийг бэхжүүлэх, гадаад бодлогын нэгдмэл байдал, нэгдсэн зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх 
болон эдийн засгийн гадаад хамтын ажиллагааны асуудлаар нээлттэй хэлэлцэх юм.

Хэлэлцүүлгээс хүлээгдэж буй үр дүн: 

Төр, хувийн хэвшил хамтран цаашид баримтлах бодлого, хэрэгжүүлэх алхмаа 
тохиролцож, oлон улсын харилцаанд үүсээд буй саад бэрхшээл сорилтын эсрэг 
хэрэгжүүлж буй болон цаашид авах арга хэмжээний талаар хэлэлцэнэ. 



ТҮМЭНДЭМБЭРЭЛ ТӨРБОЛД

Үндэсний аюулгүй байдлын 
судлаач докторант

МОДЕРАТОР

1985 онд Говь-Алтай аймагт төрсөн. 2003 онд нийслэлийн 84-р дунд сургууль, 2003-2007 
онд ШУТИС, 2009-2011 онд Австрали улсын Griffith University, Viva collage business 
administration-аар сурч төгссөн. 2018 онд Улаанбаатарын ИХ сургуулийг сүлжээний 
инженер, 2020 онд Удирдлагын Академийг Төрийн захиргааны удирдлагын 
менежментээр магистер, 2020 оноос Үндэсний батлан хамгаалахын Их Сургуулийн 
Аюулгүй байдал судлаач докторант, 2012 оноос Ирээдүй энержи Групп ХХК-д төсөл, 
хөрөнгө оруулалт хариуцсан захирал. 2013-2015 онд Time Zone LLC CEO, 2015-2017 МАН-
ын удирдах зөвлөлийн ажлын албанд мэдээлэд технологи хариуцсан улс төрийн ажилтан, 
2017 онд Эгийн голын усан цахилгаан станцын төслийн үйл ажиллагаа хариуцсан албаны 
дарга, 2018 онд МАН-ын удирдах зөвлөлийн ажлын албаны Улс төрийн бодлогын газрын 
ахлах улс төрийн ажилтан, 2020 онд МАН-ын орон нутаг, намын хөгжлийн хэлтсийн 
дарга, 2021 онд МАН-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын зөвлөх, 2022 оноос хойш 
СБД-ийн МАН хорооны дэд даргаар тус тус ажиллаж байна.



ТӨМӨРБААТАР АЮУРСАЙХАН

Улсын Их Хурлын гишүүн, 
Улсын Их Хурлын Дэд дарга

ПАНЕЛИСТ

2000-2005 онд “Аста Пресс” ХХК-д эдийн засагч, Ерөнхий захирал, 2006-2009 онд Монгол 
Улсын Ерөнхийлөгч асан Н.Багабандийн шадар туслах, 2008-2012 онд Нийслэлийн 
Чингэлтэй дүүргийн ИТХ-ын төлөөлөгч, тэргүүлэгч, ИТХ-ын Экологи, байгаль орчин, 
тохижилт, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хорооны дарга, 2009-2012 онд Монгол Ардын Намын 
Удирдах зөвлөлийн Хэрэг эрхлэх газарт улс төрийн ажилтан, Ерөнхий нарийн бичгийн 
даргын зөвлөх, 2012 онд Нийслэлийн Чингэлтэй дүүргийн Засаг дарга, 2013-2015 онд 
Монгол Ардын Намын Хяналтын Ерөнхий Хорооны дэд дарга, 2015 онд Засгийн газрын 
тохируулагч агентлаг Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга, 2012 оноос 
Монгол Ардын Намын Шинэчлэл, хөгжлийн хорооны дарга, 2016 оноос Монгол Улсын Их 
Хурлын гишүүн, 2018 оноос Хөгжлийн төлөөх эрдэмтэд ТББ-ын тэргүүн, 2019-2020 онд  
Монгол Улсын Их Хурлын Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын байнгын хорооны дарга, 
2020 оноос хойш Монгол Улсын Их хурлын гишүүн, Монгол Улсын Их Хурлын Дэд даргаар 
тус тус ажиллаж байна. 

1993 онд Нийслэлийн 23 дугаар дунд сургууль, 1995-1999 онд БНТУ-ын Докуз Ейлүл их 
сургууль эдийн засагч, 2004-2006 онд Сөүлийн Үндэсний их сургууль, Японы олон улсын 
их сургуулийг олон улсын хөгжлийн эдийн засгийн магистр, 2007-2014 онд ХААИС-ын 
Эдийн засаг, бизнесийн сургуулийн аспирантур, 2014 онд Эдийн засаг, менежментийн 
чиглэлээр докторын зэрэг /Ph.D/ хамгаалсан.



БАТМӨНХ БАТЦЭЦЭГ

Гадаад харилцааны сайд

ПАНЕЛИСТ

1996-2005 онд “Мөнхийн үсэг” ХХК-ийн Ерөнхий захирал, 2005-2007 онд Гадаадын 
хөрөнгө оруулалт, гадаад худалдааны агентлагийн Гадаад сурталчилгаа хамтын 
ажиллагааны хэлтсийн дарга, 2007-2015 онд “Мөнхийн үсэг групп” ХХК-ийн Удирдах 
зөвлөлийн дарга, 2010-2011 онд Монгол Ардын Намын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын 
зөвлөх, 2011-2012 онд Монгол Ардын Намын Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны 
хэлтсийн дарга, 2015-2016 онд Монгол Улсын Сангийн сайдын гадаад бодлогын зөвлөх, 
2016-2020 онд Монгол Улсын Гадаад харилцааны дэд сайд, 2021 оны 1 дүгээр сараас 
Монгол Улсын Гадаад харилцааны сайдаар томилогдон ажиллаж байна.  

1973 онд Баянхонгор аймагт төрсөн. МУИС-ийн Олон улсын харилцааны дээд сургуулийг 
1996 онд, Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийг 2000 онд, Голландын Маастрихтийн 
менежментийн их сургуулийг 2005 онд тус тус төгссөн. Олон улсын харилцааны 
бакалавр, Бизнесийн удирдлагын магистрын зэрэгтэй. 



РАВДАН БОЛД

Үндэсний аюулгүй байдлын 
зөвлөлийн Стратеги судалгааны 
хүрээлэнгийн зөвлөх, доктор

ПАНЕЛИСТ

Улаанбаатарт арван жилийн 1 дүгээр дунд сургууль, Цэргийн Ерөнхий Дээд сургууль, 
ЗХУ-д цэргийн дипломатын академи, АНУ-д батлах хамгаалах удирдлагын дамжаа 
тус тус дүүргэсэн. Аюулгүй байдлын магистр, түүхийн ухааны доктор зэрэгтэй. Ардын 
Армийн дугаар ангид улс төрийн ажилтан, 1980-1985, 1989-1991 онд ЗХЖШ-ын цэргийн 
тагнуулын газар, 1985-1989 онд ГЯЯ-нд ажилтан, Япон улсад суугаа ЭСЯ-нд атташе, 1991-
1996 онд БХЯ-ны Стратегийн судалгааны хүрээлэнгийн нарийн бичгийн дарга, захирал, 
Тагнуулын төв газрын дэд дарга, 1997-2003 онд Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын 
Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, 2003-2008 онд Монгол Улсаас АНУ-д суугаа Онц 
бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд, 2007-2012 онд Монгол Улсын Тагнуулын Ерөнхий Газрын 
дарга, 2012-2016 онд Монгол Улсаас Австрали, 2017-2021 онд Монгол Улсаас Турк Улсад 
суух Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайдаар тус тус суусан. Эдүгээ ҮАБЗ-ийн Стратеги 
судалгааны хүрээлэнгийн зөвлөхөөр ажиллаж байна.



САРАНЖАВ БАЯСГАЛАН

МҮХАҮТ-ын Ерөнхий нарийн 
бичгийн дарга

ПАНЕЛИСТ

2010-2018 онд Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны Аялал жуулчлалын бодлого 
зохицуулалтын мэргэжилтэн, 2019-2021 онд Азийн хөгжлийн банкны Тогтвортой аялал 
жуулчлалыг хөгжүүлэх төслийн захирал, 2018-2021 онд Байгаль орчин аялал жуулчлалын 
яамны Аялал жуулчлалын бодлого зохицуулалтын газрын дарга, 2021 онд Соёлын сайдын 
орон тооны бус зөвлөх, 2021 оноос хойш МҮХАҮТ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргаар 
ажиллаж байна. 

2003-2007 онд Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургуулийг Аялал Жуулчлалын менежмент, 
Бакалавр зэрэг, 2011-2012 онд Хүмүүнлэгийн Ухааны Их СургуулийгАялал Жуулчлалын 
Менежмент, Магистр зэрэг, 2015-2016 онд БНСУ-ын Чуннамын Үндэсний Их Сургуулийг 
Нийтийн Удирдлага, Магистр зэрэгтэй тус тус төгссөн. 



ДЭНЗЭНЛХАМ УЛАМБАЯР
Олон улсын харилцааны түүхч, 
олон улсын эдийн засагч

ПАНЕЛИСТ

1986-1990 онд МУИС Нийгмийн ухааны факультет, түүхийн тэнхимийн багш, ахлах багш, 
1994-1996 онд МУИС ОУХДС ОУХ-ны тэнхимийн ахлах багш, 1998-2005 онд МУИС ОУХС 
ОУЭЗХ-ны тэнхимийн ахлах багш, 2007-2008 онд ХИС, ОУХ-ны тэнхимийн ахлах багш, 
2009-2013 онд Монгол-ЕХ-ны түншлэлийг дэмжих нийгэмлэг ТББ-ын тэргүүн, төслийн 
удирдагч, 2010-2012 онд ТЕГ Үндэсний тагнуулын академи, Аюулгүй байдал, олон улсын 
харилцааны тэнхимийн дэд профессор, 2013-2014 онд ХИС Олон улс судлалын сургалт-
судалгааны төвийн захирал, 2014 оны 1 сараас хойш ХИС Олон улсын харилцаа, нийгэм 
судлалын сургуулийн захирал, 2017 оноос хойш ХИС ОУХНСС Олон улс судлалын ахисан 
түвшний сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх хамгаалуулах Зөвлөлийн дарга, 2021 оноос 
хойш ҮАБЗ-ийн орон тооны бус шинжээчээр ажиллаж байна. Эрхүүгийн их сургууль, 
Нийгмийн ухааны факультет, МУИС-ийн Нийгмийн ухааны факультет, түүхч, Тангүк их 
сургуулийн Олон улсын эдийн засгийн сургуульд мастерын (бакалаврын нэмэлт сургалт) 
сургалт, Нидерландын олон улсын харилцаа, дипломатын академи “Clingindael”, Сөүлийн 
үндэсний их сургуульд Олон улсын харилцаа, дипломатын сургуульд докторын сургалтыг 
тус тус дүүргэсэн. Олон харилцааны түүхч, олон улсын эдийн засагч мэргэжилтэй. 



НАМЖИЛДОРЖ ЭНХБАЯР

Монгол Улсын Стратеги, 
судалгааны хүрээлэнгийн 
судлаач

ПАНЕЛИСТ

Монгол Улсын Стратеги, судалгааны хүрээлэнгийн Эдийн засгийн Аюулгүй байдлын 
Судалгааны төвийн судлаач. 1992-2006 онуудад Сангийн яамны Төсвийн бодлогын 
газар, 2006-2011 онуудад Макро эдийн засгийн газарт мэргэжилтнээс газрын дарга, мөн 
2016-2019 онуудад Монгол Улсын Ерөнхий сайдын зөвлөх, 2011-2014 онуудад Вашингтон 
ДС хотод Дэлхийн банкны Гүйцэтгэх захирлын зөвлөх, 2019-2021 онуудад Удирдлагын 
Академийн Бодлого, улс төр судлалын тэнхмийн багшаар тус тус ажилласан. 

Макро эдийн засгаар мэргэшсэн, бизнесийн удирдлагын магистр зэрэгтэй. Англи, орос 
хэлтэй.



САЛБАР ХУРАЛДААН - 2

Төрийн бүтээмжийн сэргэлт, авлига, хүнд суртал, төрийн өмчит 
компаний засаглал

Сэдвийг онцлохын ач холбогдол:

Улсын Их Хурал, Засгийн газар, яамд болон бусад төрийн захиргааны байгууллагуудаас 
бизнес, хөрөнгө оруулалттай холбоотойгоор гаргаж байгаа аливаа шийдвэр, бодлогын 
баримт бичиг, хуулийг батлахаас өмнө нь олон нийт, хувийн хэвшил, оролцогч талуудаар 
хэлэлцүүлж, тэдний санал, шүүмжийг тусгадаг байх зарчмыг хэрэгжүүлэх явдал юм.  
Төрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, иргэд, аж ахуйн нэгжийн бизнесийн үйл ажиллагааг 
явуулахад төрөөс дэмжлэг үзүүлэх, тэдэнд үзүүлэх үйлчилгээг чирэгдэлгүй, хурдан 
шуурхай, ашиг сонирхлын зөрчилгүй  явуулах нөхцөл боломжийг нэмэгдүүлж, эрх зүйн 
болон цахим орчныг бүрдүүлэхэд төр, хувийн хэвшлийнхэн, гадаад дотоодын хөрөнгө 
оруулагчид, эрдэмтэн судлаачдын санал, шүүмжийг тусгах явдал юм.

Хэлэлцүүлгийн зорилго:

Монгол Улсын Эдийн засгийн чуулганы “Төрийн бүтээмжийн сэргэлт, авлига, хүнд суртал, 
төрийн өмчит компаний засаглал” сэдэвт нээлттэй хэлэлцүүлгийн гол зорилго нь Төрөөс 
үзүүлэх үйлчилгээг цахимжуулж, төрийн хүнд суртлыг бууруулах, Засгийн газрын бүтэц, 
зохион байгуулалтад цогц шинжилгээ хийж, үнэлэлт, дүгнэлт өгч, оновчтой бүтцийг 
тогтоох, шаардлагатай бол Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 
хуулийн төслийг боловсруулж хэлэлцүүлэх, тендер, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг 
шинэ шатанд гаргах, төрийн зарим чиг үүргийг хувийн хэвшил, мэргэжлийн холбоодод 
шилжүүлэх, төрийн хяналт, шалгалтын давхардсан тогтолцоог цэгцэлж, төлөвлөгөөт 
шалгалтыг түр хугацаанд зогсоох, төрийн байгууллагаас шаарддаг тусгай зөвшөөрөл, 
техникийн нөхцөлийн тоог бууруулах, төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн үр ашиг, 
засаглалыг сайжруулж, олон нийтийн шууд хяналтад оруулах болон авлига, албан 
тушаалын гэмт хэрэгт оногдуулах ялын бодлогыг чангатгахад санал солилцох үндсэн 
зорилготой.

Хэлэлцүүлгээс хүлээгдэж буй үр дүн:

Төрийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, иргэд, аж ахуйн нэгжийн бизнесийн үйл ажиллагааг 
явуулахад төрөөс дэмжлэг үзүүлэх, тэдэнд үзүүлэх үйлчилгээг чирэгдэлгүй, хурдан 
шуурхай, ашиг сонирхлын зөрчилгүй явуулах нөхцөл боломжийг нэмэгдүүлж, эрх зүйн 
болон цахим орчныг сайжруулах бодит үр дүнд хүрэх.



ГАНХУЯГ БАТ-ЭРДЭНЭ

МОДЕРАТОР

Монгол Телевиз ХХК, Тэнгэрлиг Медиа Групп ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Г.Бат-Эрдэнэ 
нь 10 гаруй жилийн туршид хэд хэдэн медиа компаниудын удирдах түвшинд ажилласан 
туршлагатай. Мөн түүнчлэн Войс, Аппрентис, Шарк Танк, Биг Бродер, Ододтой Бүжиглэе, 
Авьяаслаг Монголчууд зэрэг телевизийн олон бүтээлүүдийн санааачлагч, ерөнхий 
продюсераар ажиллаж байсан арвин туршлагатай нэгэн юм. Дэлгэц, телевизийн уран 
бүтээл, медиа урлагийн чиглэлээр мэргэшсэн тэрээр бизнесийн систем болон үйл явцын 
талаар өргөн мэдлэгтэй. Одоогийн байдлаар дээрх компаниудын Гүйцэтгэх захирлаар 
ажиллахаас гадна тэрээр нийгэм эдийн засгийн сэдвээр бэлтгэгддэг Хар Хайрцаг 
ярилцлагын нэвтрүүлгийн продюсер/хөтлөгчөөр давхар ажиллаж байна. 

Г.Бат-Эрдэнэ нь АНУ-ын Ютагийн Их сургуульд улс төрийн шинжлэх ухааны мэргэжлээр 
суралцсан бөгөөд Зүүн Английн Их сургууль, Харвардын Бизнесийн удирдлагын 
сургуулиудад тус бүр мэргэшил дээшлүүлсэн юм.

Гүйцэтгэх захирал - Монгол 
Телевиз ХХК, Гүйцэтгэх захирал 
- Тэнгэрлиг Медиа Групп ХК



ХҮРЭЛБААТАР БУЛГАНТУЯА

Улсын Их Хурлын гишүүн

ПАНЕЛИСТ

Улсын Их Хурлын гишүүн Х.Булгантуяа нь Бүтээлч шийдлүүд ХХК-д хөрөнгө оруулалтын 
зөвлөх, Дэлхийн банкны төсөл, хөтөлбөрийн зөвлөх, Оюу толгой ХХК-ийн инженерийн 
албаны төслийн менежер, Бизнес стратегийн газарт арилжааны үндсэн зөвлөх, Петровис 
ХХК-д Бизнес хөгжлийн газрын дарга, МАН-ын Олон улсын харилцаа, намын зохион 
байгуулалт, хамтын ажиллагааны асуудал эрхэлсэн нарийн бичгийн дарга, Удирдах 
зөвлөлийн гишүүн, Сангийн дэд сайдаар тус тус ажилласан. 2020 оноос Монгол Улсын Их 
Хурлын гишүүнээр ажиллаж байна. БНХАУ-ын Хуазонг Шинжлэх ухаан, технологийн их 
сургуулийг эдийн засагч, АНУ-ын Иелийн Их сургуулийг эдийн засагч, олон улсын эдийн 
засаг, хөгжлийн эдийн засгийн магистрын зэрэгтэй төгссөн.



БАТТӨМӨР ЭНХБАЯР

Улсын Их Хурлын гишүүн

ПАНЕЛИСТ

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн Б.Энхбаяр нь Улсын Их Хурал дахь Хүний эрхийн дэд 
хорооны даргаар ажиллаж байна. Ажлын туршлагын хувьд Хууль зүй, дотоод хэргийн 
Дэд сайд, Газрын харилцаа, геодези, зурагзүйн газар болон Нийгмийн даатгалын тамгын 
газрын даргаар тус тус ажилласан. Парламент дахь намын бүлгийн хуулийн зөвлөхөөр 
2 удаа, УИХ-ын даргын зөвлөх болон МАН-ын даргын зөвлөхөөр ажиллаж байв. 
Парламентын гишүүнээр анх удаа сонгогдон ажиллаж байна.



ХИШГЭЭ НЯМБААТАР

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайд, 
Улсын Их Хурлын гишүүн 

ПАНЕЛИСТ

Х.Нямбаатар нь улсад 21 жил ажилласан ажлын туршлагатай бөгөөд Монгол Улсын Их 
Хурлын гишүүнээр 2 удаа сонгогдож, Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны 
даргаар ажиллаж байв.

Тэрээр Орхон их сургуульд Хуулийн багш, Монголын өмгөөлөгчдийн холбооны гишүүн 
өмгөөлөгч, Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын тамгын газарт Хуулийн зөвлөх, 
мөн дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтсийн 
дарга, Засаг даргын тамгын газрын дарга болон Сонгинохайрхан дүүргийн Иргэдийн 
төлөөлөгчдийн хурлын даргаар тус тус ажилласан.

Эрх зүйч мэргэжилтэй, Боловсрол судлал, Хууль зүйн ухааны магистрын зэрэгтэй ба 
Хууль зүйн ухааны докторант зэрэгтэй.



БОЛД ЦЭНГЭЛ

Төрийн өмчийн бодлого 
зохицуулалтын газар

ПАНЕЛИСТ

Б.Цэнгэл нь 30 гаруй жил төрийн албанд ажиллахдаа 1990-2000 оны хооронд хууль, 
эрх зүйн чиглэлээр, 2000-2015 оны хооронд гааль, зам тээврийн салбарт, 2012 онд Зам 
тээвэр, барилга хот байгуулалтын дэд сайд, 2015 оноос өнөөдрийг хүртэл төрийн өмчийн 
салбарт тус тус удирдах албан тушаал хашиж байна. 

ЗХУ-д Иваново хотын Улсын их сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр төгсөж,  Удирдлагын 
академийн Удирдахуйн ухааны магистрын зэрэг хамгаалсан.

Мөн Япон, Сингапур улсад тус тус мэргэжил дээшлүүлэн суралцсан.



ХАНГАЙ АЛТАЙ

Монголын Хөрөнгийн бирж 
ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

ПАНЕЛИСТ

Х.Алтай нь 2016 оны 9-р сараас хойш Монголын Хөрөнгийн биржийн гүйцэтгэх захирлаар томилогдон 
ажиллаж байна. Тэрээр ажиллах хугацаандаа зах зээлд шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх ажлын 
хүрээнд үнэт цаасны давхар бүртгэл (2018), хөрөнгө оруулалтын сангийн нэгж эрх (2020), хөрөнгөөр 
баталгаажсан үнэт цаасны бүртгэл, арилжааны зохицуулалтыг (2021) цоо шинээр бий болгож, зах 
зээлд амжилттай нэвтрүүлсэн. Тэрээр хөрөнгө оруулагчид болон үнэт цаас гаргагчдыг холбох, 
хөрөнгийн зах зээлийг хөрөнгө оруулах, хөрөнгө босгох үндсэн талбар болгон ажилласнаар 
Монголын хөрөнгийн зах зээлд 2017 оноос эхлэн үнэт цаас гаргах компанийн тоо эрс олширч, зах 
зээлд хөрөнгө оруулах гадаад болон дотоодын хөрөнгө оруулагчдын, тэр дундаа мэргэжлийн хөрөнгө 
оруулагчдын оролцоо нэмэгдсэн. Монголын хөрөнгийн биржийн зах зээлийн үнэлгээ 2021 онд 2 тэрбум 
ам.долларт, МХБ-ийн өдрийн дундаж арилжаа 2.0 сая ам.долларт хүрсэн нь өмнөх оныхоос даруй 21 
дахин өссөн үзүүлэлт юм.
 
Х.Алтай 2011-2014 онд МХБ-ийн Гүйцэтгэх захирлаар мөн ажиллаж байсан бөгөөд энэ хугацаанд 
Лондонгийн Хөрөнгийн Бирж Групптэй хамтран хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг 
удирдаж, Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн  шинэчлэн найруулгыг боловсруулах, зах зээлийн 
дүрэм, журмыг шинэчлэх, арилжаа, төлбөр тооцоо, хадгаламжийн тогтолцоог орчин үеийн 
дэвшилтэт технологид тулгуурлан шинэчлэх зэрэг зах зээлийг олон улсын жишигт хүргэх чухал арга 
хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлсэн нь Монголын үнэт цаасны зах зээлийн өнөөгийн хэв маягийг бий 
болгосон юм. Түүнийг МХБ-д ажиллаж байх хугацаанд Монголын хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ 2009 
онд 400.00 сая ам.доллар байсан бол 2011 онд 2.0 тэрбум ам.долларт хүрч өссөн байна.

Тэрээр өмнө нь Швейцар Улсад түүхий эдийн худалдааны компани, Торонтод төвтэй Сентерра Гоулд 
Инк, эрчим хүчний BBEnergy зэрэг олон улсын компаниудад ажиллаж байснаас гадна Монгол Улсын 
Ерөнхий сайдын туслах, Ерөнхий сайдын зөвлөх зэрэг албыг хашиж байсан. Түүнчлэн, Монгол-
Британийн Худалдааны Танхимын Хүндэт Ерөнхийлөгчөөр ажилладаг. 



ДАРАМБАЗАР ТЭГШБАЯР

Трансперенси интернэшнл 
ОУБ-ын Хараат бус зөвлөх

ПАНЕЛИСТ

Дэлхийн 100 гаруй оронд салбартай, төрийн албаны авлигатай тэмцэх чиглэлээр 
ажилладаг Трансперенси интернэшнл олон улсын байгууллагын Монгол дахь 
салбарын Хараат бус, хөндлөнгийн зөвлөхөөр ажилладаг. Трансперенси интернэшнл 
байгууллагаас хэрэгжүүлж буй төрийн албаны авлига, хүнд суртлыг бууруулах, 
санхүүгийн гэмт хэргээс урдчилан сэргийлэх төслүүдэд зөвлөн ажилладаг. Түүнчлэн 
АНУ-ын Бруукинс институтын зөвлөхөөр 2021 оноос хойш ажиллаж байна. Аллианс 
Манчестэрийн их сургуулийн Бизнесийн сургууль, Олон улсын Комплаенсийн холбооноос 
олгодог Санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, комплаенсийн олон улсын мэргэжилтэн.



САЛБАР ХУРАЛДААН - 3

Боомтын сэргэлт: Тээвэр, логистикийн хямрал

Сэдвийг онцлохын ач холбогдол:

Цар тахлын улмаас хөрш орнууд болон Монгол Улсад үүссэн тээвэр логистикийн нөхцөл 
байдалтай холбогдуулан дотоодын болон олон улсын тээвэрлэлтэд тулгамдаж буй 
асуудал, нөхцөл байдлыг бодитоор тодорхойлох. Шинээр бий болох тээврийн дэд бүтцийн 
уялдааг хангах, хилийн боомтуудын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн 
авто зам, төмөр замын дэд бүтцийн төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлэх, төр, хувийн 
хэвшлийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой юм.

Хэлэлцүүлгийн зорилго:

Энэхүү хэлэлцүүлгийн зорилго нь тээвэр логистикийн тулгамдаж буй асуудлыг дунд 
хугацаанд хэрхэн шийдвэрлэх, цаашид салбарын уялдаа холбоог хангасан тээвэр 
логистикийн сүлжээний төлөвлөлтийг бий болгоход төр, хувийн хэвшил, гадаад дотоодын 
хөрөнгө оруулагчдыг татан оролцуулах, эрдэмтэн судлаачдын санал, шүүмжийг тусган 
оновчтой шийдлийг боловсруулах;

Тээвэр логистикийн чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд 
хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжсэн эрхзүйн орчныг бий болгох, тээврийн 
коридоруудын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, бүс нутгийн хүрээний нийгэм, эдийн засгийг 
хөгжүүлэх;

Мөн агаарын тээврийн салбарын либералчлалыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх замаар гадаад, 
дотоодын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, салбар дундын хамтын ажиллагаанд уялдуулан 
улс орны эдийн засгийг сэргээхэд дэмжлэг үзүүлэх;

Хэлэлцүүлгээс хүлээгдэж буй үр дүн: 

Цаашид төр, хувийн хэвшлийн хамтран хэрэгжүүлэх Тээвэр логистикийн салбарын 
бодлого, хэрэгжүүлэх арга замаа тохиролцож, Төрийн зүгээс хувийн хэвшлийг дэмжсэн 
эрхзүйн болон хөрөнгө оруулалтын таатай орчинг бүрдүүлэхэд шаардлагатай шийдэл, 
арга замыг тодорхойлно гэж төсөөлж байна. 



БААТАРЖАВ МӨНХСОЁЛ

Үндэсний Стратегийн 
Хүрээлэнгийн захирал

МОДЕРАТОР

Б.Мөнхсоёл нь Үндэсний Стратегийн  Хүрээлэн төрийн бус, ашгийн бус байгууллагын Гүйцэтгэх 
захирлын алба хашиж байна. Тус байгууллага нь ЕСБХБ-ны санаачилга, санхүүжилт бүхий 
Улаанбаатарын Ногоон хотын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах төслийг гадны түнш, зөвлөх 
байгууллагуудтай хамтран амжилттай хэрэгжүүлж, төслийн багийн удирдагчаар ажилласан. Мөн 
тэрээр 2017-2019 онд Монгол HD ТВ-д Баасан гараг бүрийн Оргил цагийн мэдээгээр эдийн засгийн 
тойм хийж иргэдийн эдийн засгийн талаарх мэдлэг, мэдээллийг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмрээ оруулсан. 
ГОУХАН-ийн Эрчим хүчний үр ашиг төсөлд төсөв санхүүгийн удирдлагын асуудлаар үндэсний ахлах 
зөвлөх, ЕХ-ны Засаглал, төсөв санхүүгийн менежментийн үнэлгээний төсөлд экспертээр ажилласан. 
2002-2013 онуудад Нээлттэй Нийгэм Форумд Эдийн засгийн хөтөлбөр хариуцсан менежерээр 
ажилласан ба эдийн засаг, бизнесийн хөгжлийн талаарх бодлогын анализ, судалгаа, шинжилгээний 
20 гаруй жилийн туршлагатай. Түүнчлэн 2016 оноос иргэдэд мэдлэг, мэдээлэл түгээх, тухайн 
асуудлаарх хэлэлцүүлэг өрнүүлэх талбар бий болгож, Монголын Эдийн засгийн клубын уулзалтыг 
зохион байгуулж байна. АНУ-ын ОУХА-аас хэрэгжүүлсэн Говийн бүсийн эдийн засгийн хөгжлийн 
санаачилга болон НҮБХХ, НХХЯ-ны хамтран хэрэгжүүлсэн Ядуурлын судалгаа, хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих төслүүд дээр ажиллаж байсны зэрэгцээ Монгол Улсын ШУТИС-ийн Компьютер Техник, 
Менежментийн Сургуульд багшилж байсан.  

Тайланд дахь Азийн Технологийн Институтэд Бизнесийн удирдлагын магистр, Франц дахь Европын 
Менежментийн Сургуульд Шинжлэх ухааны магистр зэрэг хамгаалж, бизнесийн удирдлага, олон 
улсын санхүү болон эдийн засгийн мэргэжлээр боловсрол эзэмшсэн. Мөн АНУ-д Мичиганы Их 
Сургуульд эдийн засгийн чиглэлээр сурсан. 



САНДАГ БЯМБАЦОГТ

Улсын Их Хурлын гишүүн, Хууль 
зүйн байнгын хорооны дарга

ПАНЕЛИСТ

2008 оноос хойш 4 удаагийн парламентад УИХ-н гишүүнээр сонгогдон ажиллаж байгаа. 
Улсын Их Хурлын гишүүнээр ажиллах хугацаандаа 2013-2016 онд УИХ дахь Монгол 
Ардын намын бүлгийн дарга, 2016-2017 онд Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Хууль 
зүй дотоод хэргийн сайд,  2019-2020 онд Улсын Их Хурлын Төрийн байгуулалтын байнгын 
хорооны дарга, 2020 оноос хойш Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны даргаар 
ажиллаж байна.

1997-1999 Санхүү эдийн засгийн дээд сургууль / Эдийн засагч, бизнесийн удирдлагын 
бакалавр/, 2002-2005 Нидерланд Улсын Маастрихтын Их сургууль / Эдийн засагч, 
бизнесийн удирдлагын магистр/, 2009-2014 Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн 
сургууль /Хуульч, эрх зүйч/, 2014-2016 Монгол Улсын Их сургуулийн Хууль зүйн сургууль /
магистр/-ийн зэрэг тус тус хамгаалсан.



ЖАЛАВСҮРЭН БАТ-ЭРДЭНЭ

Зам, тээврийн хөгжлийн дэд 
сайд

ПАНЕЛИСТ

Аргамаг системс ХХК-д инженер, программистаар ажлын гараагаа эхэлж, 1996-2004 он 
хүртэл Дэд бүтцийн хөгжлийн яаманд мэргэжилтэн, ахлах мэргэжилтэн, газрын даргаар 
ажиллаж байсан. 2004-2012 онд Мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн газрын 
орлогч дарга, дарга, 2012-2015 онд Монголын харилцаа холбоо ТӨХК-ийн Гүйцэтгэх 
захирлаар ажилласан. Зам, тээврийн хөгжлийн яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, 
2020 оны 07 дугаар сараас Зам, тээврийн хөгжлийн дэд сайдаар ажиллаж байна. ОХУ-
ын Новосибирск хотын Техникийн Улсын Их Сургуулийг Системийн инженер, ХБНГУ-ын 
Дортмунд хотын Мэдээллийн технологийн институтийг Мэдээллийн технологийн зөвлөх, 
удирдлагын ухааны арга зүйч, АНУ-д мэдээллийн аюулгүй байдлын шинжээчээр тус 
тус суралцаж төгссөн. Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийн докторант, хүндэт 
профессор, Мэдээлэл, холбооны технологийн зөвлөх инженер.



САНЖАА НАРАНЦОГТ

Эдийн засаг, хөгжлийн дэд сайд

ПАНЕЛИСТ

С.Наранцогт нь Шинжлэх ухааны академийн Математикийн хүрээлэнд туслах-эрдэм 
шинжилгээний ажилтан, Шинжлэх ухаан мэдээллийн төвд инженер, ахлах инженер, 
Монголын нээлттэй нийгэм хүрээлэнд хөтөлбөрийн зохицуулагч, Батлан хамгаалах 
яаманд зөвлөх, Сангийн яаманд мэргэжилтэн, хэлтсийн дарга, БСШУЯ-нд газрын дарга, 
Хөдөлмөрийн яаманд газрын дарга, Сангийн яаманд газрын дарга, Төрийн нарийн 
бичгийн даргаар ажилласан. 2022 оны 1 сараас Эдийн засаг, хөгжлийн дэд сайдаар 
ажиллаж байна. 

МУИС-ийн Физик, математикийн сургуулийг физикч, математикч мэргэжлээр бакалавр, 
МУИС-ийн Физик, математикийн сургуулийг магистрын зэрэгтэй төгссөн. БНСУ-ын 
Сөүлийн Үндэсний их сургуульд инженер-эдийн засаг мэргэжлээр доктор /Ph.D/-ын зэрэг 
хамгаалсан.



ГАНСҮХ ОРГИЛ

Монголын Тээвэр зуучлагчдын 
нэгдсэн холбооны ТУЗ-ийн дарга

Г.Оргил нь 2016 оноос хойш Монголын Тээвэр Зуучлагчдын Нэгдсэн Холбоо НҮТББ-
ын Удирдах зөвлөлийн гишүүн, 2020 оноос Удирдах зөвлөлийн даргаар сонгогдон 
одоог хүртэл ажиллаж байна. Тэрээр М-Си-Эс Группэд тээвэр, логистик, хангамжийн 
менежерээр ажиллаж, 2012 оноос тээвэр логистикийн цогц үйлчилгээ үзүүлдэг Нью 
ложистикс ХХК-ийн үүсгэн байгуулагч, ерөнхий захирлаар ажиллаж байна. 

Тэрээр Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийг Олон улсын тээврийн удирдлагын 
мэргэжлээр төгсөж, Австралийн Сидней Их Сургуулийн Тээврийн менежмент/
Логистикийн менеанжмент/ чиглэлээр магистрын зэргийг хамгаалсан.

ПАНЕЛИСТ



ОДГЭРЭЛ ХУЛАН

Ди Эйч Эл Глобал Форвардинг 
Монгол ХХК-ийн Үүсгэн 
байгуулагч

ГХЯ-ны Төрийн удирдлагын газрын оффисын менежер,  Дипломат, Албан паспорт, Виз 
хариуцсан ажилтан, ГХЯ-ны Консулын хэлтэст ажилласан. 2010-2022  Passport Express 
International Mongolia Co Ltd-ийн үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж 
байна. VFS Global-тай хамтран ажилладаг Монгол дахь анхны бөгөөд цорын ганц визний 
мэдүүлгийн үйлчилгээ үзүүлэгч. Монгол Улсын иргэд болон бусад улсаас Монгол Улсад 
байнга оршин сууж буй иргэдэд үйлчилгээ үзүүлэх. Австрали, Австри, Канад, Хорват, Чех, 
Герман, Исланд, Ирланд, Норвеги, Өмнөд Африк, Өмнөд Солонгос, Швед, Тайланд, Их 
Британи дахь VAC төвүүд. 25 ажилтантай 14 VAC ба Хамтарсан VAC 7 биометрийн төвийг 
суурилуулж боловсруулалтад ашиглаж байна. Мөн гадаад паспорт хүргэлтийн шинэ 
үйлчилгээг эхлүүлж байгаа боловч цар тахлын улмаас үйл явц хүлээгдэж байна. Мөн 
АНУ-ын Элчин сайдын яамтай хамтран ажиллаж байна.

2007-2022 DHL Global Forwarding Mongolia компанийн үүсгэн байгуулагч, ерөнхий 
менежерээр тус тус ажиллаж байна.

Румын улсын Бухарест хотын Эдийн засгийн академийн бизнесийн удирдлагын бакалавр, 
Их Британи, Лондон, Режент сургуулийн англи хэлний курс, Их Британи, Нортумбрия 
Ньюкасл их сургуулийн Олон улсын бизнесийн удирдлагын чиглэлээр төгссөн. Уэльсийн 
их сургууль, Кардифф, Их Британи, Бизнесийн удирдлагын магистр зэрэгтэй. Сайн дурын 
ажлаас дурдвал, 2007 онд Монголын Дауны Холбоо үүсгэн байгуулагч, ТУЗ гишүүн, 2014 
онд Амьдрах урлаг төв, сургагч багшаар ажилласан. Англи, Франц, Румын, Орос хэлтэй. 

ПАНЕЛИСТ



ОЮУНГЭРЭЛ АДЬЯА

Монгол дахь Америкийн 
худалдааны танхимын Гүйцэтгэх 
захирал

Монгол дахь Америкийн худалдааны танхим (АмЧам)– ын гүйцэтгэх захирлаар сүүлийн 
7 жилийн турш ажиллаж байна. Мөн НҮБ, ЕСБХБ зэрэг олон улсын байгууллага, ЗГХЭГ, 
Санхүү эдийн засгийн яаманд НҮБХХ төсөл болон Оюу Толгойд ажилласан туршлагатай. 
Засгийн газрын харилцаа, хамтын ажиллагаа, бодлогын нөлөөллийн чиглэлээр 
ажилласан арвин туршлагатай. ИБУИНВУ-д бизнесийн удирдлага болон ХБНГУ-д төрийн 
удирдлагаар тус тус магистрын зэрэг хамгаалсан.

ПАНЕЛИСТ



Гадаад орчны тодорхой бус байдал, үр дагавар - Үнэ, ханш, гадаад худалдаа, төлбөр 
тооцоо

Сэдвийг онцлохын ач холбогдол:

Дэлхий нийтээр Ковид-19 цар тахлын хүндрэлээс гарч амжаагүй байхад ОХУ-Уркаины 
зөрчилдөнөөс үүдэлтэйгээр олон улсын харилцаанд хүндрэл гарсан нь  глобал 
эдийн засаг, санхүүгийн зах зээлд хохирол дагуулж, ирээдүйн тодорхой бус байдлыг 
нэмэгдүүллээ. Ковид-19  цар тахалтай байсан өнгөрсөн хоёр жилийн хугацаанд өрх, 
ААН, төрийн секторын аль аль нь төсөв, мөнгө, санхүүгийн нөөц хүндэрлээ. Энэ үед 
олон улсын харилцааны хурцадмал байдал даамжирч байгаа нь нөхцөл байдлыг улам 
хүндрүүлж байна. Манай худалдааны томоохон түнш энэ нөхцөл байдлын төвд байгаа 
нь эдийн засагт хүндрэл дагуулаад эхэлж байна. Цар тахлын хүндрэлээс 2022 онд гарах 
хүлээлттэй байсан хэдий ч шинээр үүссэн нөхцөл байдал нь гадаад худалдааны төлбөр 
тооцоо, валютын ханшийн дарамтыг нэмэгдүүлж байна. Энэ үед бодлогын шийдэл, 
гаргалгааг хамтаар хэлэлцэн оновчтой шийдвэрлэх хэрэгцээ шаардлага тулгарч байна. 

Хэлэлцүүлгийн зорилго:

Эдийн засгийн гадаад, дотоод орчны тодорхой бус байдал нэмэгдсэн үед мэдээллийн 
тэгш бус байдлыг аль болох бууруулж, бодит мэдээллийг хуваалцах нь төр, хувийн 
хэвшлийн шийдвэр гаргалтанд дэмжлэг болно. Дэлхийн эдийн засаг, санхүүгийн зах 
зээлд доргио үүсгэж, ирээдүйн төлвийг муутгаж буй энэхүү төвөгтэй нөхцөл байдал 
нь төр, хувийн хэвшил, айл өрхийн бүх түвшинд үүсэж болзошгүй эрсдэлээ удирдаж, 
аль болох бага байлгахыг шаардаж байна. Эдийн засаг, санхүүгийн зах зээлд үүсгэх 
сөрөг үр дагавар, түүний үргэлжлэх хугацаа, эрчимжих хэлбэрийг таамаглах боломж 
хязгаарлагдмал байгаа энэ үед улс орон даяар нэгдмэл ойлголцол, зөвшилцөлд хүрч 
нэмэлт хүндрэл дагуулахгүйгээр нэгэнт үүссэн нөхцөл байдлыг даван туулах нь чухал 
боллоо.

Хэлэлцүүлгээс хүлээгдэж буй үр дүн:

Хүлээгдэж буй үр дүн нь төр, хувийн хэвшлийн хооронд мэдээллийн тэгш бус байдал 
буурах, үүсэж буй нөхцөл байдлын талаар нэгдсэн ойлголцолд хүрэх, шийдлээ хамтдаа 
тодорхойлох явдал юм. Энэ нь өрхийн амьжиргааны өдөр тутмын үйл ажиллагаа, эдийн 
засаг, санхүү, бизнесийн төлөвлөлтөө үүсэж буй нөхцөл байдалтай уялдуулан дахин 
харж, шинээр төлөвлөхөд дэмжлэг болно.

НЭГДСЭН ХУРАЛДААН - 2



ВАНЧИГ ГАНЗОРИГ

СЕО клубын Ерөнхийлөгч

В.Ганзориг нь стратеги ба коммуникэйшнийн Бат Солюшн Партнерс компанийн УЗ-
ийн дарга ба CEO клубын Ерөнхийлөгчөөр ажилладаг. Австрали болон Япон улсуудад 
бизнесийн удирдлага ба цахим бизнесийн удирдлагаар мастерийн зэрэг хамгаалсан 
бөгөөд АНУ (Yale, UVA), Англи (Oxford), Өмнөд Африк (WITS, UCT), Сингапур (NUS) 
улсуудад удирдлага, манлайлал, өөрчлөлтийн менежмент, бодлогын инновац, гео 
улстөрийн чиглэлээр мэргэжлийн сургалтуудад хамрагдсан монголын мэргэшсэн зөвлөх.

Тэрбээр Дауны холбоо, Залуу мэргэжилтнүүдийн менторшип хөтөлбөрийн тэргүүнээс 
гадна Тусгай олимпийн хороо, Монгол Австралийн нийгэмлэг, Америкт төгсөгчдийн 
холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажилладаг. Тэрээр Global Teacher Prize-ийн 
академийн гишүүн бөгөөд Дэлхийн эдийн засгийн форумын залуу манлайлагчаар 2016 
онд шалгарч байсан. “Syndicate Talk” нэвтрүүлгийн модератор, нийтлэлч.

МОДЕРАТОР



ЖАМБАЛ ГАНБААТАР

Улсын Их Хурлын гишүүн,Эдийн 
засгийн Байнгын хорооны дарга

Оргил худалдааны төвийн ерөнхий захирал, зөвлөх, Баянгол дүүргийн Засаг даргын 
зөвлөлд зөвлөх, Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, тэргүүлэгч, 
2016-2020 онд Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, 2016-2019 онд Жижиг, дунд 
үйлдвэрлэлийн хөгжлийн дэд хорооны дарга, 2019-2020 онд Монгол Улсын Их Хурлын 
Эдийн засгийн Байнгын хорооны дарга, 2020 оноос Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн 
болон Монгол Улсын Их Хурлын Эдийн засгийн Байнгын хорооны даргаар ажиллаж 
байна. Худалдаа үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийг, эдийн засагч, Монгол Улсын их 
сургуулийн Хууль зүйн сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр тус тус төгссөн.

ПАНЕЛИСТ



БОЛД ЖАВХЛАН

Улсын Их Хурлын гишүүн, 
Сангийн сайд

С.Жавхлан нь 25 жил гаруй бодлого боловсруулах, төрийн санхүүгийн удирдлага, банк, 
санхүүгийн салбарт ажилласан туршлагатай. 2021 оны 1  сараас Сангийн сайдаар 
томилогдон ажиллаж байна. Ажлын гараагаа 1997 онд Монголбанкнаас эхлүүлж, Тэргүүн 
дэд ерөнхийлөгч зэрэг албан тушаалыг хашиж байв. Монгол Улсын Их Хурлын 2016 болон 
2020 оны ээлжит сонгуулиар Улсын Их Хурлын гишүүнээр сонгогдон ажиллаж байна.
 
Монгол Улсын Их Сургуулийн Эдийн засгийн сургуулийн бакалаврын зэрэгтэй бөгөөд 
Америкийн Нэгдсэн Улсын Индианагийн Их Сургуулийг Банкны эдийн засагч мэргэжлээр 
төгссөн.

ПАНЕЛИСТ



БЯДРАН ЛХАГВАСҮРЭН

Монголбанкны ерөнхийлөгч

Б.Лхагвасүрэн нь 1989 оноос Улсын төлөвлөгөөний комисс, Шинжлэх ухааны 
академийн харьяа Эдийн засгийн хүрээлэнгийн зах зээлийн харилцааны секторт эрдэм 
шинжилгээний ажилтан, 1993 оноос өнөөг хүртэл Монголбанкинд эдийн засагч, ахлах 
эдийн засагч, газрын захирал зэрэг албан тушаалуудыг хашсан. 

Мөн Дэлхийн банкинд 1 жил гаруй хугацаанд зөвлөхөөр ажилласан. 1994-1998 онуудад 
Мөнгө-зээлийн бодлогын газарт эдийн засагч, ахлах эдийн засагч, 1998-1999 онуудад 
Хяналт шалгалтын газрын захирал, 1999-2000 онуудад Дэлхийн банкны Зүүн ази, номхон 
далайн хэсгийн санхүүгийн зөвлөх, 2000-2013 онуудад Монголбанкны Бүртгэл тооцоо, 
мэдээллийн технологийн газрын захирал, 2013-2016 онуудад Хадгаламжийн даатгалын 
корпорацийн Гүйцэтгэх захирал, 2016-2019 онуудад Дэд Ерөнхийлөгч, 2019 оноос өнөөг 
хүртэл Монголбанкны Ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байна.

ПАНЕЛИСТ



ПАНЕЛИСТ

БАТМӨНХ БАТДАВАА

Үндэсний Статистикийн Хороо

2007 оноос Монголбанкны эдийн засагч, ахлах дилер, Төлбөрийн тэнцлийн судалгаа, 
статистикийн хэлтсийн захирал, Гадаад валютын улсын нөөцийн удирдлагын хэлтсийн 
захирал, Зах зээлийн газрын захирал, Судалгаа, статистикийн газрын захирлаар 
ажиллаж байгаад 2021 оны 1 дүгээр сард Үндэсний статистикийн хорооны даргаар 
томилогдсон. Тэрээр гадаад валютын нөөц, төв банкны зах зээлийн үйл ажиллагаа 
болон төлбөрийн тэнцэл, гадаад секторын статистик, судалгааны чиглэлээр ажиллаж 
байсан. Тайваний Минг Чуаны Их Сургуулийг бизнесийн удирдлагаар төгссөн бөгөөд 
Люксембургийн Их Сургуулийн банк, санхүүгийн шинжлэх ухааны магистер зэргийг 
хамгаалсан. Итгэмжлэгдсэн Санхүүгийн Шинжээч (CFA) цолтой. 



ЖАГДАГДАГВА МӨНХНАРАН

Монголын Газрын Тосны 
Бүтээгдэхүүн Импортлогчдын 
Мэргэжлийн Холбооны Тэргүүн

Монголын Газрын Тосны Бүтээгдэхүүн Импортлогчдын Мэргэжлийн Холбооны тэргүүн 
Ж.Мөнхнаран нь Монгол улсын газрын тосны салбарт 15 жил ажилласан. 2018 оноос 
хойш Шунхлай ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал, 2020 оноос хойш холбооны тэргүүнээр 
ажиллаж байна. Газрын тосын бүтээгдэхүүний үнэ өртөгийн бүтэц, тогтвортой 
хангамжийн бодлогыг боловсруулах үүрэг бүхий төр хувийн хэвшил иргэний нийгмийн 
хамтарсан зөвлөлийн гишүүн. Ж.Мөнхнаран нь 2001 онд Монгол улсын их сургуулийн 
Эдийн засгийн сургуулийг Эдийн засагч мэргэжлээр төгсч, 2015 онд Австрали улсын 
Маккуарие их сургуулийг Бизнесийн удирдлагын мастер зэрэг хамгаалсан.  

ПАНЕЛИСТ



РЭНЦЭНБАТ МӨНХТУЯА

ХААН Банкны Гүйцэтгэх захирал

Монголын банк санхүүгийн салбарт 28 дахь жилдээ ажиллаж буй мэргэжлийн банкир 
юм. ХААН Банкны Гүйцэтгэх захирлаар 2020 оны 12 сараас томилогдон ажиллаж байна.

1994-2000 онд Монгол даатгал банк, Сэргээн босголт банкинд ажилласнаар ажлын 
гараагаа эхэлж байсан бол ХААН Банкинд анх 2000-2005 онд ерөнхий нягтлан бодогч, 
2005-2008 онд Санхүү хариуцсан дэд захирал, 2008-2010 онд ХААН Банкны Гүйцэтгэх 
захирлын орлогч, 2010-2012 онд Байгууллагын банк хариуцсан дэд захирал, 2012-2020 
он хүртэл Гүйцэтгэх захирлын тэргүүн орлогч, Гүйцэтгэх захирлын орлогчоор тус тус 
ажилласан. 

СЭЗИС-ийг нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлээр бакалавр, МУИС-ийг Эдийн засаг, 
банкны чиглэлээр, БНСУ-ын “Хандонг глобал” их сургуулийг Бизнесийн удирдлагын 
магистрын зэргийг тус тус хамгаалсан.

ПАНЕЛИСТ



Монгол улсын хүнсний хангамж, дотоодын үйлдвэрлэл

Сэдвийг онцлохын ач холбогдол: 

“Шинэ сэргэлтийн бодлого” нь Монгол Улсын эдийн засгийн харaат бус, бие даасан 
байдлыг бэхжүүлэх, Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-т цар тахлын эдийн засагт 
үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, хөгжлийг хязгаарлагч хүчин зүйлийг цаг алдалгүй 
шийдвэрлэж, “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг үр 
дүнтэй хэрэгжүүлэх суурь нөхцөлийг бүрдүүлэх, эдийн засаг, дэд бүтэц болон төрийн 
бүтээмжийг сайжруулахад чиглэсэн 10 хүртэлх жилийн хугацаанд хэрэгжих дунд 
хугацааны зорилтот хөтөлбөр юм.Тус бодлогын “Аж үйлдвэржилтийн сэргэлт”-ийн 
бодлогын хүрээнд манай ХХААХҮ-ийн салбарт дараах 3 зорилтыг дэвшүүлсэн. Хөдөө аж 
ахуйн үйлдвэрлэлийг дэвшилтэт техник, технологи, инновацад тулгуурлан хөгжүүлж, шинэ 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ болон үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, Хөдөө аж ахуйн 
гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний нөөцтэй уялдуулан боловсруулах үйлдвэрийн хүчин 
чадлыг нэмэгдүүлэх замаар хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүний экспортын хувь хэмжээг 
бууруулан нэмүү өртөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх, Шинжлэх 
ухаанд суурилсан өндөр технологи, блокчейн, хиймэл оюун ухааны ололтыг нэвтрүүлж, 
дижитал эдийн засгийн чиг хандлагад нийцсэн аж үйлдвэржилтийг хөгжүүлэх.

Хэлэлцүүлгийн зорилго: 

Монгол Улсын Эдийн засгийн чуулганы “Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл” сэдэвт нээлттэй 
хэлэлцүүлгээр ХХАА-н салбарын хувьд төр, хувийн хэвшлийн оролцоотойгоор ГОЛ 
НЭРИЙН ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ДОТООДЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛЭЭР 100% ХАНГАХ, 
ХҮНСНИЙ ТҮҮХИЙ ЭД БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СҮЛЖЭЭГ БИЙ БОЛГОХ,  
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЭРГЭЛТИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ, ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АЮУЛГҮЙ 
БАЙДЛЫГ ХАНГАХ асуудлыг дэвшүүлэн талуудын  оновчтой санал, бодлого, цаашид 
тогтвортой, үр ашигтай хэрэгжүүлэх талаар шийдэл гаргахад хэлэлцүүлгийн ач 
холбогдол оршино.

Хэлэлцүүлгээс хүлээгдэж буй үр дүн: 

Хүнсний хангамж, үйлдвэрлэл, нийлүүлэлтийг тогтвортой хангахад төр, хувийн хэвшил 
урт хугацаанд тогтвортой, үр ашигтай, нээлттэй түншлэх, эрх зүйн орчны талаар 
нэгдсэн ойлголттой болох, асуудыг даван туулах гарц, шийдлийг хэлэлцэх, төр хувийн 
хэвшлийн түншлэлээр хэрэгжүүлэх боломжтой төсөл хөтөлбөрүүдийн хамтын ажиллагааг 
сайжруулах юм.

САЛБАР ХУРАЛДААН - 4



РЭНЦЭНДОРЖ ГАНДИЙМАА

Монголын Үндэсний Олон 
Нийтийн Радио Телевизийн 
Монголын Мэдээ сувгийн 
захирал

Р.Гандиймаа нь МҮОНТ-д сэтгүүлч, тоймч, ахлах редактор, продюсер, Монголын Үндэсний 
Телевизийн захирал, Монголын Мэдээ сувгийн захирлаар тус тус ажилласан. 

БНТУ-ын Гази их сургуулийг бакалавр, БНХАУ-ын Бээжингийн Их Сургуулийг сэтгүүлзүйн 
магистрын зэрэгтэй төгссөн.

МОДЕРАТОР



ХАЯНГАА БОЛОРЧУЛУУН

Улсын Их Хурлын гишүүн, 
Байгаль орчин, хүнс, хөдөө аж 
ахуйн байнгын хорооны дарга

1987-1990 онд Дорнод аймгийн Ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргаанд 
мэргэжилтэн, 1990-1992 онд Булган суманд агрономич, 1992-1997 онд “Хишиг аж ахуй” 
компанийн захирал, 1997-2012 онд “Дорнод гурил” ХХК-ийн захирал, 2012-2020 онд 
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, 2020 оноос Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Байгаль 
орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны даргаар тус тус ажиллаж байна. Хөдөө аж 
ахуйн дээд сургуулийг Агрономич мэргэжлээр төгссөн.

ПАНЕЛИСТ



ЗАГДЖАВ МЭНДСАЙХАН

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн яамын сайд

З.Мэндсайхан нь Монгол улсын төрийн албанд сүүлийн 10 жил гаруй тасралтгүй 
ажилласан. Ингэхдээ Сангийн яамны Төсвийн хөрөнгө оруулалтын газрын дарга, 
Эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч 
агентлаг Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын дарга зэрэг төрийн удирдах 
албан тушаал хашсан туршлагатай. Мөн тэрээр хувийн хэвшилд ажиллаж байсан нь 
төр, хувийн хэвшлийн салбарын уялдаатай бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх бүрэн 
боломж нөөцийг бүрдүүлж буйгаараа онцлогтой. Монгол Улсын удирдлагын академид 
Удирдахуйн ухааны магистрын зэрэг хамгаалсан.

ПАНЕЛИСТ



АХУЖА ВИНОД

Нэгдсэн Үндэстэний Байгууллага 
(НҮБ)-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
байгууллагын Монгол дахь 
Суурин төлөөлөгч

Ноён Винод Ахужа нь АНУ-ын Коллеж Парк дахь Мэрилэндийн Их Сургуульд Хөдөө аж 
ахуй, байгалийн нөөцийн эдийн засгийн ухааны докторын зэрэг хамгаалсан бөгөөд 
олон улсын хөгжлийн чиглэлээр нийт 25 жил ажилласан туршлагатай. Тэрээр Дэлхийн 
банкинд зөвлөх судлаачаар ажлын гараагаа эхэлсэн. Дэлхийн Банкны олон салбарын 
багт гурван жил ажилласны дараа тэрээр Ахмедабад дахь Энэтхэгийн Менежментийн 
Институт (IIMA) руу профессороор шилжин ажиллажээ. Тэрээр тус институтэд арав гаруй 
жил багшилсны дараа Бангкок дахь НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага (ХХААБ)-
ын Ази, Номхон далайн бүсийн төвд Мал аж ахуйн бодлогын зөвлөхөөр ажиллаж эхэлсэн 
юм. Тэрээр 2018 оны долдугаар сараас хойш НҮБ-ын ХХААБ-ын Монгол дахь суурин 
төлөөлөгчөөр Улаанбаатар хотод ажиллаж байна.

ПАНЕЛИСТ



ЦАГААЧ ОЮУНСҮРЭН

Улаанбаатар Гурил ХХК-ийн 
Гүйцэтгэх захирал

1997 оноос “Таван Богд Трейд” ХХК-д Ерөнхий менежер, Борлуулалт хариуцсан дэд 
захирал, Гүйцэтгэх захирлаар, 2001 оноос “Улаанбаатар Гурил” ХХК-ийн Гүйцэтгэх 
захирлаар томилогдон Улаанбаатар Гурилын үйлдвэрийн үйл ажиллагааг хариуцан 
20 гаруй жил ажиллаж байна. 2011 онд Дархан хотын үйлдвэрийн бүсэд Монгол 
улсдаа хүчин чадлаараа тэргүүлэх гурилын үйлдвэрийн төсийг амжилттай удирдан, 
гурилын үйлдвэрийн шавыг тавьж, ашиглалтанд оруулан 290 гаруй ажлын байр бий 
болгон ажиллаж байна. Хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарын арвин туршлагатай. Санхүү 
удирдлага, эрхзүйч мэргэжилтэй.  

ПАНЕЛИСТ



ЦЭРЭННАДМИД РЭНЧИНСЭНГЭЭ

Монголын Тариаланчдын 
Үндэсний Холбооны ерөнхийлөгч

ХАА-н инженер, механикч мэргэжилтэй. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд судалгаа, 
эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэл, бизнес, бодлого зохицуулалт, ТББ зэрэг шат шатны 
мэргэжлийн байгууллагуудад 37 дахь жилдээ ажиллаж байна. Атрын 3, 4 дүгээр 
аянуудын бодлого боловсруулах, батлуулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулахад ХХААХҮЯ, 
Монголын хүнсний ногоочдын холбоо, Монголын тариаланчдын үндэсний холбооны 
тэргүүнээр 2015 оноос өнөөдрийг хүртэл ажиллаж байна.  

ПАНЕЛИСТ



ЧИМИДДОРЖ ДАВААБАЯР

Баялаг бүтээгчдийг дэмжих 
холбоо ГҮТББ-ын Ерөнхийлөгч

2005 оноос бизнесийн гараагаа эхэлж, өнөөг хүртэл 20 орчим жил компанийн удирдах 
ажилтнаар ажилласан туршлагатай. 2010 онд ETV телевизийг үүсгэн байгуулснаар 
хэвлэл мэдээллийн салбарт олон төрлөөр үйл ажиллагаа явуулдаг “Масс медиа групп” 
болж өргөжсөн. 2015 онд “Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо”-г үүсгэн байгуулсан. 

Тус холбоо нь жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээний /ЖДҮҮ/ салбарын үндэсний 
үйлдвэрлэгч, баялаг бүтээгчдийн томоохон төлөөлөл, дуу хоолой болж нийслэл болон 21 
аймаг, 330 суманд салбар нэгжтэйгээр идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Одоогийн 
байдлаар Доктор /Ph.D/ профессор Ч.Даваабаяр нь “Баялаг бүтээгчдийг дэмжих 
холбоо”-ны ерөнхийлөгч, Мэргэжлийн нэгдсэн холбоодын зөвлөлийн даргаар ажиллаж 
байна. ШУТИС-ийг Кабель шугамын монтёроор төгссөн бөгөөд Хүмүүнлэгийн ухааны их 
сургуульд магистр, Монгол Улсын Эрдмийн Их сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан.

ПАНЕЛИСТ



Монгол Улсын хөрөнгийн зах зээлийн өнөөгийн байдал ба ирээдүйн 
чиг хандлага

Сэдвийг онцлохын ач холбогдол:

2020-2021 онд дэлхий нийтийг хамарсан Ковид-19 цар тахлаас үүдэн эдийн засаг, 
санхүүгийн зах зээлд томоохон сорилтууд тулгарсан ч, цахим шилжилтийн үр дүн болон 
Санхүүгийн зохицуулах хорооноос хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх, бүтээгдэхүүн 
үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, дотоодын болон гадаадын биржүүдийн хооронд 
үнэт цаас хөрвүүлэх нөхцлийг бий болгож, үнэт цаас гаргагчдын үйл ажиллагааг төрийн 
зохицуулалтаар дэмжиж, хувийн хэвшилтэй нягт хамтран ажиллаж, мэргэжлийн хөрөнгө 
оруулагчдын тогтолцоог бүрдүүлэх чиглэлээр бодлогын томоохон арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлсний үр дүнд зах зээлийн үнэлгээ, үнэт цаасны арилжааны хэмжээ, индексийн 
үзүүлэлтүүд түүхэн дээд түвшинд хүрсэн байна. Цаашид энэхүү өсөлтийг хэвээр хадгалж, 
нэмэгдүүлэх талаар бодлогын шийдэл, гаргалгааг хамтаар гарган хэлэлцэнэ.
Мөн УИХ-аас 2021 оны 01 дүгээр сарын 29-ний өдөр баталсан Банкны тухай хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг баталсан ба банкны зохистой засаглал, олон 
нийтийн хяналттай, нээлттэй, ил тод банкны салбарыг бүрдүүлэх замаар зөвхөн банкны 
салбар бус, нийт санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг хангахад чухал нөлөө 
үзүүлэх, түүнчлэн хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилд томоохон түлхэц болох зохицуулалтууд 
тусаж батлагдсанаараа онцлог болсон. Энэ хүрээнд банкийг хувьцаат компани 
хэлбэртэйгээр өөрчлөн байгуулах, хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц, хувь нийлүүлсэн 
хөрөнгийн хэмжээг өөрчлөх арга хэмжээг авах бөгөөд ингэснээр системийн нөлөө 
бүхий банкууд хувьцаагаа олон нийтэд санал болгон, нээлттэй хувьцаат компани болох 
чиглэлээр төлөвлөгөөт ажлууд хийгдэж байгаа ба энэ талаар тулгарч буй асуудал, 
боломжуудын талаар онцлон хэлэлцэнэ. 
Түүнчлэн төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдүүдийг олон 
нийтийн болгосны ач холбогдол, мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдыг дэмжих, хөрөнгийн 
зах зээлийн дэд бүтцийн байгууллагуудын гарц шийдэл, хөгжлийн тушаа болж буй зарим 
зохицуулалтын орчны талаар хэлэлцүүлэх явдал юм.

САЛБАР ХУРАЛДААН - 5



Хэлэлцүүлгийн зорилго: 

Монгол Улсын Эдийн засгийн чуулганы “Монгол Улсын хөрөнгийн зах зээлийн өнөөгийн 
байдал ба ирээдүйн чиг хандлага” сэдэвт хэлэлцүүлгийн гол зорилго нь хөрөнгийн зах 
зээлийн зохицуулалтын орчныг сайжруулах, банкны хувьцаа эзэмшлийн төвлөрлийг 
бууруулах, хөрөнгө оруулагчдад илүү таатай эрхзүйн орчныг бүрдүүлэх, мэргэжлийн 
хөрөнгө оруулагчдыг дэмжих талаар холбогдох санал солилцох, мөн төрийн болон 
төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдүүдийг хувьчлах замаар олон нийтийн компани 
болгохын ач холбогдол болон хүрэх үр дүнгийн талаар хэлэлцэж, цаашид хэрэгжүүлэх 
арга замыг тодорхойлоход оршино.

Хэлэлцүүлгээс хүлээгдэж буй үр дүн:

Хөрөнгийн зах зээлийг төрийн нэгдсэн бодлогоор хангаж, олон тулгуурт санхүүгийн 
зах зээлийг хөгжүүлэх, олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх, санхүүгийн хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх, тогтвортой ногоон санхүүжилтийн үзэл баримтлалыг дэмжих замаар зах 
зээлийн өсөлтөө хангаж, хөрөнгө оруулагчид, үйлчлүүлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах, 
санхүүгийн зах зээлийн тогтвортой байдлыг хангахад холбогдох эрх зүйн зохицуулалтыг 
бүрдүүлэх хүрээнд төр болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудтай санал бодлоо солилцон, 
хэлэлцэх, шийдэл боловсруулах, хамтран ажиллах үр дүн хүлээгдэж байна.



БОЛД ӨЛЗИЙБАЯР

Өлзий энд Ко капитал ҮЦК ХХК-ийн 
Гүйцэтгэх захирал

Монголын хөрөнгийн зах зээлийн манлайлагч мэргэжилтнүүдийн нэг бөгөөд 2015 оноос 
хойш Монголын хөрөнгийн зах зээлийн мэргэжлийн холбоо болох Монголын Үнэт Цаасны 
Арилжаа Эрхлэгчдийн холбоо – өөрийгөө зохицуулах байгууллагын Удирдах зөвлөлийн 
даргаар ажилласан. “Өлзий энд Ко капитал ҮЦК” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж  
үнэт цаасны бизнес эрхлэхээсээ өмнө тэрээр Мянганы сорилтын сангийн үйл ажиллагаа 
эрхэлсэн захирал,  Монголын томоохон корпорацуудын нэг болох М-СИ-ЭС Холдинг 
ХХК-д Бизнес хөгжлийн хэлтсийн дарга, Японы Засгийн Газрын буцалтгүй тусламжийг 
хэрэгжүүлэгч байгууллага болох Японы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг 
(JICS)-ийн Монгол дах төлөөлөгчийн газрын дарга, Японы хамгийн том өдөр тутмын 
сонин болох Ёмиүри сонины суурин сурвалжлагч, Гадаад хэргийн яамны мэргэжилтэн 
зэрэг албуудыг хашиж байсан юм. Япон улсын засгийн газрын тэтгэлгээр Ёкохамагийн 
Их Сургуулийн Бизнесийн Удирдлагын бакалавр зэрэг, Лондонгийн Вэстминстер Их 
Сургуулийн тэтгэлгээр тус сургуулийн харъяа Нийгэм, Хэл шинжлэл, Хүмүүнлэгийн 
Ухааны сургуулийг эдийн засаг болон засгийн газрын шинэчлэл чиглэлээр Магистр 
зэргүүдийг тус тус хамгаалсан юм. 2018 онд Хөрөнгийн зах зээлийн дээд шагнал болох 
Grand bull awards –ын Шилдэг мэргэжилтнээр шалгарч байв.

МОДЕРАТОР



НЯМ-ОСОР УЧРАЛ

Улсын Их Хурлын гишүүн, 
Инновац, цахим бодлогын 
байнгын хороооны дарга

Их засаг олон улсын их сургуулийн ТУЗ-ийн дэд дарга, Рояаль Академи, Рояаль олон 
улсын дээд сургуулийн үүсгэн байгуулагч, Ерөнхий захирал, Нийслэлийн Монгол Ардын 
Намын хорооны улс төрийн хэлтсийн дарга, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газарт Монгол 
улсын Шадар сайдын ажлын алба, Шадар сайдын олон нийттэй харилцах бодлогын 
зөвлөхөөр ажилласан. Улсын Их Хурал дахь Монгол ардын намын бүлгийн зөвлөх, 
Монголын Франчайзингийн Ассоциацийн Ерөнхийлөгч, НАМЗХ-ны Дэд ерөнхийлөгч, 
Монголын залуу багш нарын холбооны Ерөнхийлөгч, Цахим бодлогын түр хорооны 
даргаар мөн ажилласан ба 2 удаа Монгол Улсын Их Хурлын гишүүнээр сонгогдож, 
Монгол Улсын Их хурлын Инновац, цахим бодлогын байнгын хорооны дарга, Монгол 
Улсын Их Хурлын Инновац, цахим бодлогын байнгын хорооны даргаар ажиллаж байна. 

Их засаг олон улсын их сургуулийг Эрх зүйч мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй төгсөж, 
ИБУИНВУ-ын Глоустершер Их сургууль, Лимкоквин Их сургуулийн Англи улсын Лондон 
хотын салбарт бизнесийн удирдлагын магистр, Монгол Улсын Боловсролын их сургуулийн 
түүхийн ухааны магистр, ОХУ-ын Шинжлэх ухааны академийн Сибирийн салбар, Түүхийн 
ухааны докторын зэргийг дүүргэсэн.

ПАНЕЛИСТ



ОДСҮРЭН НОМИНЧИМЭГ

Улсын Их Хурлын даргын зөвлөх

Олон улсын Хоган Ловеллс хуулийн фирмийн Улаанбаатар, Парис хот дахь салбаруудад 
ажиллаж байсан бөгөөд гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчид болон Монгол Улсын 
Засгийн газарт томоохон хэмжээний дэд бүтцийн төслүүд, олон улсын арбитр, хөрөнгө 
оруулалтын төслүүдэд хууль зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан 10 гаруй жилийн туршлагатай. 
Мөн УИХ-ын даргын зөвлөхийн албан тушаалд томилогдохоос өмнө Улсын Их Хурлын 
Тамгын газрын тэргүүн дэд даргын албыг хашиж байв. Япон улсын Токиогийн Их 
Сургуулийг эрх зүйч (LLB), харьцуулсан эрх зүйн магистр (MA in Law) зэрэгтэй төгссөн ба 
мөн АНУ-ын Колумбын хуулийн сургуульд хууль зүйн магистрын (LLM) зэрэг хамгаалсан. 
Монгол болон АНУ-ын Нью-Йорк мужийн хуульчийн эрхтэй.

ПАНЕЛИСТ



ДЭМБЭРЭЛДАШ БАЯРСАЙХАН

Санхүүгийн Зохицуулах Хорооны 
дарга

Төрийн болон хувийн хэвшилд санхүүгийн чиглэлээр 20 гаруй жил ажилласан 
арвин туршлагатай. Санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөл, Мөнгө угаах болон 
терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Үндэсний зөвлөлийн гишүүн. Тэрээр Сангийн 
яамны мэргэжилтнээр ажлын гараагаа эхэлж, Дэлхийн банк, Тогтвортой амьжиргаа 
төслийн зохицуулагч, Санхүүгийн зохицуулах хорооны дэргэдэх Бичил санхүүгийн орон 
тооны бодлогын зөвлөлийн гишүүн, Эрдэнэт үйлдвэрийн ТУЗ-ийн гишүүн, Санхүүгийн 
зохицуулах хорооны дэд даргаар ажиллаж байгаад 2019 оноос Санхүүгийн зохицуулах 
хорооны даргаар ажиллаж байна. МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийг санхүүгийн 
менежмент мэргэжлээр төгсөж, АНУ-ын Индианагийн их сургуульд төрийн санхүүгийн 
удирдлагын магистрын зэрэг хамгаалсан. 

ПАНЕЛИСТ



ХАННЕС ТАКАЧ 

Европын Сэргээн Босголт 
Хөгжлийн Банкны Суурин 
Төлөөлөгч 

Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банкны Суурин Төлөөлөгчөөр 2020 оноос эхлэн 
ажиллаж байна. Тэрээр 20 гаруй жил санхүү, хөрөнгийн зах зээлийн салбарт ажиллаж 
байгаа ба IPO, бизнес хөгжүүлэлтийн чиглэлээр ажилласан арвин туршлагатай. 
Хөрөнгийн зах зээл болон энэ чиглэлийн 50 гаруй улсын байгууллагуудын зөвлөхөөр 
ажилласан. Вена хотын Эдийн засаг бизнесийн их сургууль болон Лейцестер хотын 
сургуулийн Бизнес, боловсролын удирдлагын зэрэгтэй.

ПАНЕЛИСТ



ЧУЛУУН ГАНХУЯГ

Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн 
Гүйцэтгэх захирал

Ч.Ганхуяг нь Монголын Хөрөнгийн Биржээс 1991 онд хөдөлмөрийн гараагаа эхэлж, 
Монголбанкинд хянан шалгагчаар ажиллаж байсан. НҮБ-ын бичил санхүүгийн 
Микростарт төсөл дээр Санхүүгийн менежерээр шалгаран ажиллаж байгаад 1999 онд 
Монголын анхны банк бус санхүүгийн байгууллага болох Хөгжлийн Алтан Сан (ХАС)-г 
байгуулж, Гүйцэтгэх захирлаар томилогдсон. ХАС нь бичил зээлийн үйл ажиллагааг 
амжилттай явуулсаар 2001 онд Говийн Эхлэл ББСБ-тай нэгдэж, өнөөгийн ХасБанк 
байгуулагдсан ба тэр цагаас хойш 2009 оныг хүртэл Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж, 
2009-2010 онд ХасБанкны толгой компани болох ТэнГэр Санхүүгийн Нэгдлийн Гүйцэтгэх 
захирал, 2010-2012 онд Монгол Улсын Сангийн Дэд сайдаар тус тус ажиллаж байв. 
Тэрээр Унгар улсын өргөмжит консул, Монголын Эдийн Засгийн Форумын санаачлагч, 
Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Монголын Оюутны Холбооны Ерөнхийлөгч, Олон Улсын 
Бичил Санхүүгийн Төвийн УЗ-ийн гишүүн, Монголын Сагсан Бөмбөгийн Холбооны 
Ерөнхийлөгч гэх мэт албан тушаал хашиж байснаас гадна Монгол Улсад анхлан 
хадгаламж, зээлийн хоршооны хөдөлгөөнийг 1990-ээд оны сүүлээр эхлүүлж байжээ. 
2009 онд Дэлхийн Эдийн Засгийн Форумаас түүнийг Дэлхийн Залуу Манлайлагчаар 
өргөмжилсөн байна. Мөн Улаанбаатар Хотын Худалдааны Танхимын Ерөнхийлөгчийн 
сонгуульт ажлыг давхар хашиж байсан. Ч. Ганхуяг нь Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн 
үүсгэн байгуулагч бөгөөд өдгөө тус компанийн Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна. 
Унгар Улсын Будапешт хотын Корвинус Эдийн Засгийн Их Сургуулийг дүүргэсэн.

ПАНЕЛИСТ



ЛХАГВАСҮРЭН АМАР

Монголын Банкны Холбооны 
Гүйцэтгэх захирал бөгөөд 
Ерөнхий нарийн бичгийн дарга

Монголын Банкны Холбоо (МБХ)-ны Гүйцэтгэх захирал бөгөөд Ерөнхий нарийн 
бичгийн даргаар 2020 оны 2 сараас томилогдон ажиллаж байна. Ажлын гараагаа 
Монголбанкнаас эхлүүлсэн бөгөөд Тамгын газарт мэргэжилтэн, Дэлхийн банкны 
Санхүүгийн чадавхийг нэмэгдүүлэх төслийн зохицуулагч, Хянан шалгалтын газарт хянан 
шалгагчаар тус тус ажилласан. МБХ-нд нэгдэхээс өмнө 2011-2019 онд Азийн Хөгжлийн 
Банк (АХБ)-ны Монгол дахь оффист эдийн засагчаар ажиллаж, макро эдийн засгийн 
шинжилгээ таамаглал гаргах, бодлогын зөвлөгөө боловсруулах, АХБ-ны Монгол дахь үйл 
ажиллагааны стратегийг боловсруулах, төслийн эдийн засгийн шинжилгээ хийх болон 
төслийн хэрэгжилтийг удирдах зэрэг ажлуудыг хийж байв.

Люксембургийн Их Сургуулийг Банк санхүүгийн чиглэлээр магистрын зэрэгтэй, МУИС-
ийг Эдийн засгийн чиглэлээр бакалаврын зэрэгтэй тус тус төгссөн.

ПАНЕЛИСТ



Эрчим хүчний сэргэлт: Үр ашиг, алдагдал

Сэдвийг онцлохын ач холбогдол: 

“Эрчим хүчний сэргэлт - үр ашиг, алдагдал” хэлэлцүүлгээр эрчим хүчний салбарыг 
санхүү, эдийн засгийн хувьд алдагдалгүй, хэрэглээг бүрэн хангаж ажиллах, улс орны 
эдийн засгийн хараат бус, бие даасан байдлыг бэхжүүлэх хүрээнд “Шинэ сэргэлтийн 
бодлого”-д эрчим хүчний чиглэлээр тусгагдсан төслүүдийг хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар 
төр, хувийн хэвшил, гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчид, эрдэмтэн судлаачдын олон 
ургальч санал, шүүмжийг хэлэлцэх явдал юм.

Хэлэлцүүлгийн зорилго: 

Эрчим хүчний эх үүсвэр, цахилгаан, дулаан дамжуулах, түгээх сүлжээний насжилт 
өндөрсөж, ашиглалтын хугацаа дууссан, нэг хүнд ногдох аваари саатлын тоо нэмэгдэх 
болсон, дотоодын үйлдвэрлэл, импортын цахилгаан эрчим хүчний чадлын хэмжээ 
бодит хэрэгцээнээс багассан, хөрөнгийн эх үүсвэрийн дутагдлаас компаниудын 
засвар, шинэчлэлийн ажлууд бүрэн хийгдэхгүй байгаа зэрэг бодит шалтгааны улмаас 
эрчим хүчний хэрэглээний өсөлтийг хангаж чадахааргүй эрсдэл тулгараад байна. 
Хэрэглэгчдийн өсөн нэмэгдэж буй эрчим хүчний эрэлт хэрэгцээг хангахад чиглэгдсэн 
эрчим хүчний эх үүсвэр, дамжуулах, түгээх сүлжээний үйл ажиллагааг найдваржуулах, 
өргөтгөл, шинэчлэл хийх, шинээр барьж байгуулах зэрэг эрчим хүчний төслүүдийг 
хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн хүндрэлтэй байдал, 
хэрэглэгчийн эрчим хүчний үнэ тарифыг индексжүүлэх асуудлыг хэлэлцэн боломжит 
шийдэл, гарцыг тодорхойлох зайлшгүй шаардлагатай байна.

Хэлэлцүүлгээс хүлээгдэж буй үр дүн: 

Хэлэлцүүлгийн хүлээгдэж буй үр дүнг Төр нь эрчим хүчний салбарын санхүүгийн 
алдагдлыг бууруулах, үр ашгийг дээшлүүлэх, үнэ тарифыг индексжүүлэх зохицуулалтыг 
хэрэгжүүлэх, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт татах хууль, татварын тогтвортой, зөв 
бодлоготой, хувийн хэвшил нь хөрөнгө оруулалтын таатай орчныг бүрдүүлсэн эрх зүйн 
орчинтой байх явдал гэж үзэж байна.

САЛБАР ХУРАЛДААН - 6



ЭНХЦЭЦЭГ ОРЧЛОН

URECA PTE LTD компанийн 
үүсгэн байгуулагч 

Сингапурт төвтэй уур амьсгалын өөрчлөлтийг саармагжуулах технологийн чиглэлээр 
үйл ажиллагаа явуулдаг URECA PTE LTD компанийн үүсгэн байгуулагч бөгөөд гүйцэтгэх 
захирлаар ажиллаж байна. Тэрээр өмнө нь Монголын томоохон хөрөнгө оруулалтын 
компаниудын нэг болох Ньюком Группын ТУЗ-ийн гишүүн болон Хөрөнгө оруулалт 
хариуцсан захирлаар ажиллаж байсан. 

Мөн Ньюком болон Японы Софтбанк группийн хамтран байгуулсан Клин Энержи Ази 
ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан. Клин Энержи Ази нь Өмнөговь аймагт 
50 МВт-ын хүчин чадалтай Цэций салхин цахилгаан станцыг ажиллуулж буй Монголын 
сэргээгдэх эрчим хүчний томоохон үйлдвэрлэгчдийн нэг юм.Монголын бизнесийн орчныг 
сайжруулах чиглэлээр идэвхтэй хувь нэмрээ оруулдаг бөгөөд Монголын Бизнесийн 
Зөвлөлийн ТУЗ-ийн дэд даргын албыг давхар хашдаг. Монгол Улсад сэргээгдэх эрчим 
хүчний салбарыг хөгжүүлэхэд оруулсан хувь нэмрийг нь үнэлэн Forbes Asia сэтгүүлийн 
2019 оны Ази тивийн 30 хүртэлх насны тэргүүлэгчийн нэгээр шалгарч байсан.

Тайланд дахь Азийн Технологийн Институтэд Бизнесийн удирдлагын магистр, Франц дахь 
Европын Менежментийн Сургуульд Шинжлэх ухааны магистр зэрэг хамгаалж, бизнесийн 
удирдлага, олон улсын санхүү болон эдийн засгийн мэргэжлээр боловсрол эзэмшсэн. 
Мөн АНУ-д Мичиганы Их Сургуульд эдийн засгийн чиглэлээр сурсан. 

МОДЕРАТОР



ПАНЕЛИСТ

ГАНЗОРИГ ТЭМҮҮЛЭН
Улсын Их Хурлын гишүүн 

2006-2009 онуудад Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Гэрээлэлтийн хэлтэст 
мэргэжилтэнээс хэлтсийн дарга болон дэвшиж, Төрийн өмчит Эрдэнэс Монгол ХХК-д 
дэд захирал, Оюу толгой ХХК-д Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн, Монгол Улсын 
Уул уурхайн яамны дэд сайд, Нийгмийн ардчилал монголын залуучуудын холбооны 
ерөнхийлөгч, 2016 оноос Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн бөгөөд Хүнд үйлдвэрлэлийн 
дэд хорооны даргаар ажиллаж байна. АНУ-ын Америкийн Их Сургуулийг Олон улсын 
харилцаа мэргэжлээр төгссөн бөгөөд тус сургуулийн Нийтийн захиргааны удирдлагын 
магистрын зэргийг хамгаалсан.



НАНСАЛ ТАВИНБЭХ

Эрчим хүчний сайд

Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Эрчим хүчний сайд Н.Тавинбэх нь эрчим хүчний 
салбарт тасралтгүй 33 дахь жилдээ ажиллаж байна.  Сүүлийн 22 жил байгууллагын 
удирдах албан тушаалд ажилласан туршлагатай. 2020 оноос хойш Эрчим хүчний 
сайдаар 2 удаа томилогдон ажиллаж байна.

Техникийн их сургууль, Удирдлагын академи, Шинжлэх ухаан технологийн их сургуулийг 
тус тус магистрын зэрэгтэй төгссөн. Мөн АНУ, Япон, ОХУ-д тус тус мэргэжил дээшлүүлэн 
суралцсан. 

ПАНЕЛИСТ



ЭНХБАТ БОЛОРМАА

Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 
ахлах зөвлөх бөгөөд Ажлын 
албаны дарга

ПАНЕЛИСТ

Дэлхийн банк, НҮБ-ын Уур амьсгалын ногоон сан, Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын 
банк зэрэг олон улсын байгууллагад ажилласан туршлагатай бөгөөд одоо Монгол Улсын 
Ерөнхий сайдын ахлах зөвлөх бөгөөд Ажлын албаны даргаар ажиллаж байна. 

Э.Болормаа нь АНУ-ын Орегоны Их сургуулийг эдийн засагч мэргэжлээр төгссөн 
бөгөөд АНУ-ын Колумбын их сургуульд Төрийн удирдлагын чиглэлээр магистрын зэрэг 
хамгаалсан.



ПАВИТ РАМАЧАНДРАН

Азийн Хөгжлийн Банкны Монгол 
Улс дахь Суурин Төлөөлөгч

Азийн Хөгжлийн Банкны Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчийн газрын Захирал бөгөөд 
Суурин төлөөлөгч юм. Тэрээр Азийн Хөгжлийн Банкны Монгол улс дахь үйл ажиллагааны 
стратеги, төсөл хөтөлбөр болон мэдлэгийн менежментийг хариуцан ажилладаг. Сүүлийн 
23 жилийн хугацаанд Ази, Номхон далайн 10 гаруй улс оронд олон улсын хөгжлийн төсөл 
хөтөлбөр хэрэгжүүлж ажилласан бөгөөд төрийн болон хувийн хэвшлийн салбаруудад 
улс орны ба бүсийн хэмжээний олон хөтөлбөрүүдийг боловсруулж, удирдан хэрэгжүүлсэн 
чадварлаг мэргэжилтэн юм. Тэрээр стратегийн алсын хараа тодорхойлох, төсөл 
хөтөлбөр боловсруулах, олон талт түншлэл цогцлоох, үйл ажиллагаа төлөвлөх, удирдан 
хэрэгжүүлэх зэрэг чиглэлээр мэргэшсэн. АНУ-ын Коллеж Парк хот дахь Мэрилэндийн 
Их сургуулийг Төрийн Удирдлагын магистрын зэрэгтэй, Энэтхэг Улсын Делигийн Эдийн 
Засгийн Их сургуулийг Хөгжлийн социологийн магистр зэрэгтэй төгссөн.

ПАНЕЛИСТ



ПАНЕЛИСТ

АЛМАЛИК ТЛЕЙХАН

Эрчим хүчний зохицуулах 
хорооны дарга

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны дарга А.Тлейхан нь эрчим хүчний салбарт 46 дахь 
жилдээ ажиллаж байгаа бөгөөд Монгол улсын их сургуулийг 1976 онд дулааны инженер 
мэргэжлээр төгссөн, инженер, эдийн засагч мэргэжилтэй, Америкийн Нэгдсэн Улс, болон 
Холбооны Бүгд Найрамдах Герман улсад мэргэжил дээшлүүлсэн, Аж үйлдвэрийн гавъяат 
ажилтан, Удирдлагын ухааны доктор (Ph.D), Шинжлэх ухаан, технологийн их сургуулийн 
Хүндэт профессор, Монгол Улсын Зөвлөх инженер юм.

А.Тлейхан нь 1976 оноос “Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц”-д мастер, ахлах 
инженер, цехийн дарга, ерөнхий инженер, 1990 оноос тус цахилгаан станцын дарга, 
1995-1997 онд Төвийн эрчим хүчний системд Хөрөнгө оруулалт технологийн шинэтгэлийн 
төвийн захирал, мэргэжилтэн, 1997-2004 онд Эрчим хүчний удирдах газар, Түлш, эрчим 
хүчний ерөнхий газарт хэлтэс, албаны дарга, 2004-2008 онд Түлш, эрчим хүчний яамны 
Эрчим хүчний судалгаа хөгжлийн төвийн орлогч даргаар тус тус ажиллаж байсан. Мөн 
1992-1996 онд Улаанбаатар хотын депутатаар, 2008-2016 онд Монгол Улсын Их хурлын 
гишүүнээр 2 удаа сонгогдон ажилласан бөгөөд 2012 онд Нийгмийн бодлого, боловсрол 
соёл шинжлэх ухааны байнгын хорооны даргаар ажиллаж байлаа. А.Тлейхан нь 2016 оны 
11 дүгээр сараас эхлэн Эрчим хүчний зохицуулах хорооны даргаар томилогдон ажиллаж 
байна. 



ПАНЕЛИСТ

ЦЭВЭГМИД ТҮМЭНЦОГТ

Монголын Бизнесийн Зөвлөлийн 
Удирдах Зөвлөлийн Дарга

“ТАБ” ХХК - д менежер, МУЗГ-ын дэргэдэх Өмч хувьчлалын комисс (Төрийн өмчийн 
хороо) – т мэргэжилтэн, Дэд бүтцийн яаманд мэргэжилтэн, Эрчим хүчний зохицуулах 
газрын зохицуулагч, Зөвлөлийн гишүүн, Түлш, эрчим хүчний яаманд Сайдын зөвлөх, 
Гадаад хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга, Дэлхийн банкны Төлөөлөгчийн газарт дэд 
бүтцийн салбар хариуцсан мэргэжилтэн, төслийн удирдагч, АНУ-ын “Женерал электрик” 
компанийн Монгол дахь Суурин төлөөлөгч, Гүйцэтгэх захирлаар тус тус ажилласан. 

2016 – 2018 онд “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал, 2018 - 2020 онд “Оюу 
Толгой” ХХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн 2019 – 2021 онд “Эрдэнэс Оюу Толгой” ХХК-ийн 
Гүйцэтгэх захирал 2020 оноос Монголын Бизнесийн Зөвлөл ТББ-ын Удирдах зөвлөлийн 
дарга, 2021 оноос Project Management Institute (PMI) олон улсын байгууллагын Монгол 
дахь салбарын Ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байна.  ОХУ-ын Москва хотын Эрчим хүчний 
дээд сургууль, Эрчим хүчний магистр, АНУ-ын Индианагийн их сургууль, Төрийн 
удирдлагын магистрын зэрэгтэй.
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МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 
ДАРГЫН МЭНДЧИЛГЭЭ

Уламжлал болон 12 дахь жилдээ шинэ зорилт дэвшүүлэн зохион байгуулагдаж буй “Монголын эдийн 

засгийн чуулган-2022” арга хэмжээнд оролцогч Танд энэ өдрийн мэндчилгээ дэвшүүлж, чуулганы үйл 

ажиллагаанд амжилт хүсье. 

Монгол Улсад шударга ёсыг тогтоох, сахилга хариуцлагыг бүх шатанд хэвшүүлэх, алагчлалгүй 

хуулийн засаглал төлөвшүүлэх замаар нийгэм, эдийн засгийн хөгжлөө тэтгэх шинэчлэлийн алхаа 

эрчээ авч буй цаг үед энэхүү чуулган болж байна.  

Хоёр жил гаруй хугацаанд дэлхий дахины болон Монгол орны нийгэм, эдийн засагт сүүдрээ тусгасан 

халдварт цар тахлын сөрөг нөлөө тогтворжиж, сэргэлт бий болох хандлага ажиглагдаж буй үед олон 

улсын хурцадмал байдал үүссэн нь бас нэгэн сорилтыг авчирлаа.  

Урьдчилан таамаглахад төвөгтэй энэ байдлаас улбаалсан үнийн өсөлт, импорт, экспортод гарч буй 

саатал, гацаа гэх мэт хүчин зүйлүүд манай улсын дотоодын эдийн засагт сөргөөр нөлөөлж байна.  

Эдгээр болон бусад эрсдэлт нөхцөлийг даван туулж, шинэ сэргэлт бий болгох бодлогын хүрээнд 

дотоод нөөц боломжоо бодитой үнэлж, хөгжлийн хөдөлгүүртээ хүч нэмэх, гадаад, дотоод эрсдэлт 

хүчин зүйлүүдийг зөв бодлого, нэгдмэл эрмэлзлээр даван туулах, улмаар улсаа сэргээн мандуулах нь 

ойрын үеийн нэн чухал зорилт болоод байна.  

Бид өнгөрсөн 30 жилийн туршлага, сургамжаа үнэлэн цэгнэх, буруудсанаа засах, зөв бөгөөд шинэ 

замд гарах, улмаар Монголоо сэргээн мандуулах Том зорилго, Их сорилтын цаг үед амьдарч байна. 

Энэ Их сорилтыг Шинэ сэргэлтээр даван туулах ёстой. Энэ чухал үед “Монголын эдийн засгийн 

чуулган-2022” арга хэмжээ болж байгаа нь өндөр ач холбогдолтой юм.  

Энэ сэргэлт төр-хувийн хэвшлийн хамтарсан түншлэл, эрдэмтэн судлаачид, бодлого 

боловсруулагчдын ултай суурьтай шийдэл гаргалгаа, Монголын нийт нийгмийн зөвшилцөл ойлголцол, 

ирээдүйдээ итгэх итгэлд суурилах учиртай.   

Чуулганд оролцогч Та бүхэн эдгээр асуудлуудыг нухацтай шүүн хэлэлцэж, эх орныхоо хөгжлийн 

ирээдүйг тодорхойлох олон чухал санал, санаачилга, шийдэл гарц олно гэдэгт итгэж байна. 

Хүндэтгэсэн:  

Монгол Улсын Их Хурлын дарга 

Гомбожавын Занданшатар



МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН 
ЧУУЛГА 2022 ОНЫ ХӨТӨЛБӨР

1 дэх өдөр
08.00 - 09.00  Оролцогчдын бүртгэл
09.00 - 9.15  Нээлтийн мэндчилгээ: Монгол Улсын Их Хурлын Дарга
  Гомбожавын Занданшатар
09.15 - 09.35  Бостон Консалтинг Группын Партнер Майкл Макадүү
09.35-10.00 Үндсэн илтгэл: Хөрөнгө оруулалтын орчин,тогтолцооны шинэтгэл
  УИХ-ын гишүүн, Сангийн Сайд Болдын Жавхлан
10.00-11.30  Нэгдсэн хуралдаан

Сэдэв: Хөрөнгө оруулалтын орчин

11.30 - 11.45  Цайны завсарлага
11.45 - 13.00  Салбар хуралдаан
  СХ 7: Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл
  СХ 8: Уул уурхай: Олборлолтоос боловсруулалт руу
  компанийн засаглал
  СХ 9: Хот хөдөөгийн сэргэлт
13.00 - 14.00  Үдийн завсарлага
14.00 - 15.15  Нэгдсэн хуралдаан

Сэдэв: Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл, үндэсний өнгө төрх

15.15 - 16.30  Салбар хуралдаан
   СХ 10: Ажиллах хүч, Ажлын байрны ирээдүй
  СХ 11: Ногоон хөгжлийн сэргэлт Аялал жуулчлал
  СХ 12: Дижитал шилжилт
16.30 - 16.45 Цайны завсарлага
16.45 - 18.00  Нэгдсэн хуралдаан

Сэдэв: Өдрийн тойм, дүгнэлт

18.00    Хаалтын үг: Монгол Улсын Ерөнхий Сайд
  Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ



ГОМБОЖАВ ЗАНДАНШАТАР
Улсын Их Хурлын гишүүн, Улсын 
Их Хурлын дарга 

ХҮНДЭТ ЗОЧИН

2019 оны 2 сараас эхлэн Улсын Их Хурлын даргаар ажилласан бөгөөд Улсын Их Хурлын 
гишүүнээр 4 дэх удаагаа сонгогдсон. Тэрээр 2017-2019 онд ЗГХЭГ-ын дарга, 2009-2012 
онд Монгол Улсын Гадаад харилцааны сайд, 2003-2004 онд Хүнс, хөдөө аж ахуйн дэд 
сайдын албан тушаалыг тус тус хашсан. 

ОХУ-ын Эрхүүгийн Улс Ардын Аж Ахуйн Дээд сургуулийг санхүү, эдийн засагч 
мэргэжлээр төгссөн. Мөн АНУ-ын Стэнфордын их сургуулийн Хөгжил, Ардчилал, Хуулийн 
засаглалын хүрээлэнд судлаачаар ажиллаж байсан.

Монголын Эдийн Засгийн Форумыг үүсгэн байгуулагчдын нэг бөгөөд Удирдах зөвлөлийн 
гишүүн юм.



МАЙКЛ МАКАДҮҮ
Бостон Консалтинг Группын 
Партнер

ХҮНДЭТ ЗОЧИН

2017 онд Бостон Консалтинг Групп (БКГ)-д эргэн нэгдсэн. Тэрээр байгууллагын Global 
Advantage болон Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний ажлуудын гол гишүүдийн нэг юм. 
Майкл 25 гаруй жилийн турш компанийн стратеги, төрийн бодлого, олон улсын 
геополитикоор мэргэшин ажилласан. G7-д багтдаг улсын Ерөнхий сайдын ажлын албанд 
ахлах мэргэжилтнээр, БКГ-ын Стратеги, олон улсын худалдаа, олон улсын бизнесийн 
хөгжлийн асуудал хариуцсан удирдах түвшний захирлаар ажиллаж байсан туршлагатай. 
Тэрээр АНУ, ЕХ, Орос, Хятад, Бразил зэрэг улсуудад худалдааны маргаан болон зах 
зээлд нэвтрэх саад бэрхшээлийг амжилттай шийдвэрлэсэн туршлагатай. Тэрээр NAFTA-
ын 3 улсад ажиллаж, амьдарч байсан ба Мексикт 225 ажилтантай үйлдвэрийг ажиллуулж 
байсан. Канадын Засгийн газарт ажилтнаар ажлын гараагаа эхэлж, Ерөнхий сайдын 
гүйцэтгэх туслах болтлоо дэвшсэн. Энэ үүргийнхээ хүрээнд, тэрээр 22 гаруй улсад 
худалдааны болон дипломат айчлалуудад оролцсон. Тэрээр анх БКГ-д 1995 онд нэгдсэн 
ба Торонто, Монтеррей дахь оффисуудад ажиллаж, үйлчлүүлэгчдэд голчлон үйлчилгээ 
үзүүлдэг байсан бол 2001 онд Bombardier Inc.-ийн ахлах удирдах албаны ажилтнаар 
ажиллаж, стратеги, үйл ажиллагаа, олон улсын худалдаа, аж үйлдвэрийн үйлчилгээний 
чиглэлээр удирдах түвшний албан тушаал хашиж байжээ. Франц, Испани хэлтэй.
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Хөрөнгө оруулалтын орчин

Сэдвийг онцлохын ач холбогдол:

Шинэ сэргэлтийн бодлогын хүрээнд Хөрөнгө оруулалтын орчны шинэчлэл, эрх зүйн 
болоод тогтолцооны өөрчлөлт хийгдэж байна. Тухайлбал, Хөрөнгө оруулалтын 
хуулийн шинэчилсэн найруулга, Гадаадын хөрөнгө оруулалт, гадаад худалдааны 
агентлаг байгуулах зэрэг болно. Түүнчлэн шинээр татах хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг 
сурталчилгаа болон оруулсан хөрөнгө оруулалтын тогтвортой байдлыг хадгалах, хөрөнгө 
оруулагчтай холбоотой хуулийн давхардал, хийдлийг арилгах, төрийн олон шатлалт 
хяналт шалгалтыг хялбарчлах, төрөөс үзүүлэх бүхий л түвшний үйлчилгээг цахимжуулах 
зэрэг ажил шинэчлэлийн хүрээнд шийдвэрлэгдэнэ. Энэхүү хэлэлцүүлгээр дамжуулан 
хөрөнгө оруулалтын орчны бүхий л оролцогч талууд хийгээд хувийн хэвшил, хөрөнгө 
оруулагчид болон судлаачдын саналыг авч дээр дурдсан хөрөнгө оруулалтын орчинд 
чухал нөлөө үзүүлэх шийдэл гаргахад болон хуулийн төслүүдэд тусгах боломж бүрдэх юм.

Хэлэлцүүлгийн зорилго:

Монголын Эдийн засгийн чуулган-2022 “Хөрөнгө оруулалтын орчин” сэдэвт  
хэлэлцүүлгийн  зорилго нь  Хөрөнгө оруулалтын орчны шинэчлэлийн хүрээнд шинэ 
мэдээлэл танилцуулга хийгдэж оролцогчдын саналыг авч тусгах, болон хөрөнгө 
оруулалтын орчинд үүссэн сорилт, боломжийн талаар хэлэлцүүлэг өрнүүлж үр дүн 
шийдэл гаргахад оршино.

Хэлэлцүүлгээс хүлээгдэж буй үр дүн:

Хэлэлцүүлгийн хүлээгдэж буй үр дүнг хөрөнгө оруулалтын хууль шинэчлэхтэй 
холбогдуулан хязгаарлалт, хөнгөлөлт, хамгаалалтын бодлогуудын чиглэл 
тодорхойлогдсон, гадаад хөрөнгө оруулалт, гадаад худалдааны агентлаг байгуулахтай 
холбогдуулан цахим үйлчилгээ, дэмжлэг, сурталчилгаа, холболтын сувгийн сүүлийн үеийн 
хандлагыг дурдсан байна гэж төсөөлж байна. 



БАДРАХ НАЙДАЛАА
Хөгжлийн эдийн засагч, санхүүч, 
ХҮН-ын Удирдах зөвлөлийн 
дарга

МОДЕРАТОР

2020 оноос эхлэн ХҮН-ын Удирдах зөвлөлийн даргаар томилогдон ажиллаж байна. 
Энэхүү албан тушаалд томилогдохоос өмнө 2004-2016 онуудад Анод банкинд Эрсдэлийн 
удирдлагын газрын захирал, Хаан банкинд Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал, MCS 
Холдинг ХХК-д Хөрөнгө оруулалтын ахлах менежер, Юнител ХХК-д Бизнес хөгжлийн 
газрын захирал, Монголын эдийн засгийн форум ТББ-ын Гүйцэтгэх захирал, Монголын 
банкны холбооны Гүйцэтгэх захирал бөгөөд Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Монголын 
ногоон зээлийн сан байгуулах төслийн зөвлөх, багийн ахлагч, мөн Монголын тогтвортой 
санхүүгийн холбоо (ТоС)-ны Удирдах зөвлөлийн гишүүн, Гүйцэтгэх захирал, ХҮН-ын 
даргаар тус тус ажилласан туршлагатай.  
Санхүү Эдийн Засгийн Их Сургуулийг санхүүч, бизнес судлаач мэргэжлээр төгссөн 
бөгөөд Япон Улсын Кобэ Их Сургуульд Эдийн засгийн ухааны магистрын зэргийг 
хамгаалсан. Мөн Хөгжлийн эдийн засаг, улсын хөгжлийн загвар, Ногоон эдийн засаг, 
ногоон болон тогтвортой санхүү, хөрөнгө оруулалт, Банкны эрсдэлийн удирдлага, 
төслийн дизайн, менежмент чиглэлээр тус тус мэргэшил дээшлүүлсэн.



БААГАА БАТТӨМӨР
Улсын Их Хурлын гишүүн, 
Аюулгүй байдал, гадаад 
бодлогын байнгын хорооны 
дарга 

ПАНЕЛИСТ

2016 оноос УИХ-ын гишүүн, 2020 оноос УИХ-ын Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын 
байнгын хорооны даргаар сонгогдон ажиллаж байна. Энэхүү албан тушаалд 
томилогдохоос өмнө 1980-2016 онуудад Ойн модны аж үйлдвэрийн яаманд мэргэжилтэн, 
хэлтсийн дарга, Хөнгөн үйлдвэрийн яаманд хэлтсийн дарга, Улсын гаалийн ерөнхий 
газрын дэд дарга, дарга, Монголын үндэсний татварын ерөнхий газрын даргаар тус тус 
ажиллаж байсан туршлагатай.  Хөдөө аж ахуйн сургуулийг Инженер механик, ОХУ-ын 
Москва хотын Нийгэм-улс төрийн дээд сургуулийг Эдийн засагч, улс төр судлаач, МУИС-
ийн Хууль зүйн дээд сургуулийг Эрх зүйч мэргэжлээр тус тус төгссөн. Мөн 2003 онд 
Эдийн засгийн ухааны доктор (Ph.D.), 2008 онд Эдийн засгийн шинжлэх ухааны доктор 
(Sc.D.)-ын зэргийг тус тус хамгаалсан. 



БОЛД ЖАВХЛАН
Улсын Их Хурлын гишүүн, 
Сангийн сайд

ПАНЕЛИСТ

25 жил гаруй бодлого боловсруулах, төрийн санхүүгийн удирдлага, банк, санхүүгийн 
салбарт ажилласан туршлагатай. 2021 оны 1 сараас Сангийн сайдаар томилогдон 
ажиллаж байна. Ажлын гараагаа 1997 онд Монголбанкнаас эхлүүлж, Тэргүүн дэд 
ерөнхийлөгч зэрэг албан тушаалыг хашиж байв. Улсын Их Хурлын 2016 болон 2020 оны 
ээлжит сонгуулиар Улсын Их Хурлын гишүүнээр сонгогдон ажиллаж байна.
 
Монгол Улсын Их Сургуулийн Эдийн засгийн сургуулийн бакалаврын зэрэгтэй бөгөөд 
Америкийн Нэгдсэн Улсын Индианагийн Их Сургуулийг Банкны эдийн засагч мэргэжлээр 
төгссөн.



МАЙКЛ МАКАДҮҮ
Бостон Консалтинг Группийн 
Партнер

ПАНЕЛИСТ

2017 онд Бостон Консалтинг Групп (БКГ)-д эргэн нэгдсэн. Тэрээр байгууллагын Global 
Advantage болон Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний ажлуудын гол гишүүдийн нэг юм. 
Майкл 25 гаруй жилийн турш компанийн стратеги, төрийн бодлого, олон улсын 
геополитикоор мэргэшин ажилласан. G7-д багтдаг улсын Ерөнхий сайдын ажлын албанд 
ахлах мэргэжилтнээр, БКГ-ын Стратеги, олон улсын худалдаа, олон улсын бизнесийн 
хөгжлийн асуудал хариуцсан удирдах түвшний захирлаар ажиллаж байсан туршлагатай. 
Тэрээр АНУ, ЕХ, Орос, Хятад, Бразил зэрэг улсуудад худалдааны маргаан болон зах 
зээлд нэвтрэх саад бэрхшээлийг амжилттай шийдвэрлэсэн туршлагатай. Тэрээр NAFTA-
ын 3 улсад ажиллаж, амьдарч байсан ба Мексикт 225 ажилтантай үйлдвэрийг ажиллуулж 
байсан. Канадын Засгийн газарт ажилтнаар ажлын гараагаа эхэлж, Ерөнхий сайдын 
гүйцэтгэх туслах болтлоо дэвшсэн. Энэ үүргийнхээ хүрээнд, тэрээр 22 гаруй улсад 
худалдааны болон дипломат айчлалуудад оролцсон. Тэрээр анх БКГ-д 1995 онд нэгдсэн 
ба Торонто, Монтеррей дахь оффисуудад ажиллаж, үйлчлүүлэгчдэд голчлон үйлчилгээ 
үзүүлдэг байсан бол 2001 онд Bombardier Inc.-ийн ахлах удирдах албаны ажилтнаар 
ажиллаж, стратеги, үйл ажиллагаа, олон улсын худалдаа, аж үйлдвэрийн үйлчилгээний 
чиглэлээр удирдах түвшний албан тушаал хашиж байжээ. Франц, Испани хэлтэй.



ЭРИКО ТАМҮРА
ЖАЙКА-ийн Монгол дахь 
төлөөлөгчийн газрын дарга 

ПАНЕЛИСТ

2019 оны 3 сараас эхлэн “ЖАЙКА” байгууллагын Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын 
даргаар томилогдон ажиллаж байна. Тэрээр, 1998 онд “ЖАЙКА”-ийн Далайн чанад дахь 
мэргэжилтэн илгээх хэлтсээс ажлын гараагаа эхэлж, тус байгууллагын олон улс дахь 
төлөөлөгчийн газрууд болон бусад хэлтэс, газарт ажиллан туршлага хуримтлуулсан 
байна. 2010 оноос удирдах албан тушаалд дэвшин ажиллаж, Кюүшюүгийн Төв болон 
ОУ-ын Хүний нөөцийн хөгжлийн төв, Усны нөөцийн хэлтсийн захиралаар тус тус ажиллаж 
байв. 
Япон Улсын Тоохокүгийн Их сургуульд эрх зүйч мэргэжил эзэмшсэн.



ОТГОНДАВАА АМАРТҮВШИН
МҮХАҮТ-ын Ерөнхийлөгч 

ПАНЕЛИСТ

Юү Эф Си группын Ерөнхий захирал, Улаанбаатар хотын Худалдааны Танхимын 
Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан ба 2019 оноос Монголын Үндэсний Худалдаа Аж 
Үйлдвэрийн Танхимын Ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байна. Тэрээр бизнесийн удирдлагын 
докторант бөгөөд маркетинг, бизнес хөгжүүлэлтийн чиглэлээр олон жил ажилласан 
туршлагатай. Бизнесийн орчныг сайжруулах, эдийн засгийг тэлэх, төр хувийн хэвшлийн 
хэлцлийн тогтвортой механизмыг бий болгох ба үр дүнтэй түншлэлийг хөгжүүлэх, хувийн 
хэвшлийн нэгдлийг хангах замаар шийдвэр гаргах түвшинд нөлөөллийг нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр тодорхой санал санаачилгуудыг гарган ажиллаж байна.



ХЭНЧБИШ АМАРЖАРГАЛ
Рио Тинто Монгол ХХК-ийн 
Гүйцэтгэх захирал

ПАНЕЛИСТ

Хууль эрх зүй, гадаад харилцаа, бодлого, стратегийн чиглэлээр 20 жилийн ажлын 
туршлагатай. Ажлын гараагаа хуульч, өмгөөлөгчөөр эхэлсэн ба 2008 онд Рио Тинтогийн 
Ази тивийг хариуцсан хайгуулын багт хуулийн зөвлөх, Оюу толгой компанид Стратеги, 
Бизнес Хөгжлийн Ерөнхий Зөвлөх, Рио Тинтогийн Зэс, Очир эрдэнийн группийн Ажлын 
албаны дарга, Рио Тинтогийн Монгол дахь Үйл ажиллагаа хариуцсан дэд захирлаар 
ажилласан туршлагатай. Рио Тинтогийн Зэс, Нүүрс, Очир эрдэнийн группэд ажиллаж 
ирсэн. Түүнчлэн, Цэц хуулийн фирмд өмгөөлөгч, партнерээр ажиллаж байсан. Мөн 
Монголын Өмгөөлөгчийн холбооны гишүүнээр ажиллаж байв. Их Британийн Дандигийн 
их сургуулийг байгалийн нөөцийн бодлого, менежментийн чиглэлээр мэргэшсэн хуулийн 
магистр зэрэгтэй төгссөн.



САЛБАР ХУРАЛДААН - 7

Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл

Сэдвийг онцлохын ач холбогдол:

“Алсын хараа-2050” урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, төрийн 
бүтээмжийг сайжруулах зорилгоор УИХ-аас “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ыг баталсан. 
Шинэ сэргэлтийн бодлогыг төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, хөрөнгө оруулагчдын 
идэвхитэй оролцоонд тулгуурлан зохион байгуулахаар зорилт тавьсан.
Нэг талдаа өсөн нэмэгдэж буй нийгмийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахад,  нөгөө талдаа 
эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэхэд хөгжлийн томоохон төслүүдийг үр ашигтай 
хэрэгжүүлэх асуудал нэн тэргүүний бодлогын арга хэмжээ болж байна.
Иймд хөгжлийн томоохон төслүүдийг хувийн хэвшлийн оролцоо, хөрөнгө оруулалтад 
тулгуурлан хэрхэн урт хугацаанд тогтвортой хэрэгжүүлэх асуудал чухал бөгөөд үүнд 
төрийн зүгээс авах арга хэмжээ, бодлого болон хувийн хэвшлийн идэвхи санаачлага, урт 
хугацааны түншлэлийн нэн тэргүүнд тавигдаж байна. 
Нөгөөтэйгүүр манай улсын дэд бүтцийн өнөөгийн байдал, хөгжил ямар түвшинд байна, 
хэрэгцээ шаардлага хаана үүсээд байна, төрийн үйлчилгээний салбарт төсвийн зардлын 
хэмнэлт, шинэчлэлийг хэрхэн бий болгох асуудлаар хэлэлцүүлэг өрнүүлж, шийдлийг 
ярилцах нь чухал ач холбогдолтой.
Концессын тухай хууль 2010 онд батлагдаж, түүнээс хойш олон нийт, хувийн хэвшил, 
оролцогчид концесс гэдгийг төр, хувийн хэвшил гэдгээр ойлгож ирсэн. Олон улсын 
ойлголт, жишиг, зохицуулалтаар бол концесс нь төр, хувийн хэвшлийн гэрээний нэг 
төрөл юм. Бусад улс оронд хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар дэд бүтцийн болон 
төрийн үйлчилгээний томоохон төслүүдийг урт хугацаанд үр ашигтай, тогтвортой, 
эрсдэл багатай хэрэгжүүлэх эрх зүйн зохицуулалтыг төр, хувийн хэвшлийн түншлэл гэж 
тодорхойлдог. 
Сангийн яам Дэлхийн банк, Олон улсын валютын сантай хамтран 2019 оноос эхлэн 
концессын тухай хуулийн хэрэгжилт, байгуулсан гэрээнүүд, тэдгээрийн төсөвт үзүүлж 
буй нөлөөллийн талаар судалж, тайлан зөвлөмж боловсруулан 2021 онд Засгийн 
газрын хуралдаанд танилцуулсан. Засгийн газраас гарсан шийдвэрийн дагуу Сангийн 
яам “Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хууль”-ийн төсөл боловсруулах ажлыг 
2021 оны 7 сараас эхлүүлж, энэ хүрээндээ Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан 
шаардлагын дагуу хуулийн төслийн судалгаануудыг боловсруулж, үзэл баримтлалыг 
батлуулж, хуулийн төслийг УИХ-д өргөн барихаар бэлтгэж байна. Хуулийн төслийг 
боловсруулахдаа НҮБ-ийн олон улсын эрх зүйн худалдааны комиссоос 2019 онд 
боловсруулан гаргасан “ТХХТ-ийн жишиг хууль”, түүний гарын авлагыг судалж, 
баримтлан ажилласныг онцлох нь зүйтэй болов уу.



Хэлэлцүүлгийн зорилго:

Монгол Улсын Эдийн засгийн чуулганы “Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл” сэдэвт нээлттэй 
хэлэлцүүлгийн гол зорилго нь төр, хувийн хэвшил түншлэх хэрэгцээ шаардлага үүссэн 
эсэх, төрийн зүгээс ямар зохицуулалт хийх, хувийн хэвшлийн санаачлага юу байна гэдэг 
талаар оновчтой санал, бодлогууд гаргах, түүнчлэн төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн 
талаарх бусад улс орны туршлага, Монгол улсад хууль эрх зүйн шинэ зохицуулалтын 
шаардлага үүссэн эсэх, цаашид төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг хэрхэн авч явах 
талаар ойлголтоо нэгтгэх, шинэ сэргэлтийн бодлогот туссан хөгжлийн томоохон 
төслүүдийг урт хугацаанд тогтвортой, үр ашигтай хэрэгжүүлэх талаар шийдэл гаргах нь 
чухал ач холбогдолтой болно.

Хэлэлцүүлгээс хүлээгдэж буй үр дүн: 

Хэлэлцүүлгийн хүлээгдэж буй үр дүнг төр, хувийн хэвшил урт хугацаанд тогтвортой, үр 
ашигтай, нээлттэй түншлэх, хувийн хэвшил хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлж бизнесийн 
томоохон зах зээл рүү орох таатай орчныг бүрдүүлсэн олон улсын жишигт нийцсэн эрх 
зүйн орчны талаар нэгдсэн ойлголттой болох, хуулийн төслийг УИХ-аар батлуулахад 
хамтран ажиллах явдал юм.



ЭРДЭНЭ ЛХАГВА
Оюу толгой ХХК-ийн Хамтын 
ажиллагаа, мэдээлэл 
харилцааны газрын Eрөнхий 
менежер

МОДЕРАТОР

2018 оноос Оюу толгой компанийн удирдлагын багт томилогдож хэвлэл мэдээлэл, гадаад 
харилцаа, байгууллагын харилцааны багуудыг удирдаж ажиллаж байна. Уул уурхайн 
салбарт шилжин ажиллахаас өмнө хэвлэл мэдээллийн салбарт Монгол ТВ телевизийн 
ерөнхий продюсер, мэдээний албыг хариуцан ажиллаж ирсэн туршлагатай. Монголын 
Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимын Тэргүүлэгч гишүүн, Улаанбаатар хотын Худалдааны 
Танхимын Удирдах зөвлөлийн гишүүнээр тус тус сонгогдон бизнес, хөрөнгө оруулалтын 
таатай орчин бүрдүүлэх, төр хувийн хэвшлийн болон олон улсын хамтын ажиллагааг 
хөгжүүлэх чиглэлээр хувь нэмрээ оруулан ажиллаж байна. Хонконгийн их сургуульд 
Бизнес, санхүүгийн сэтгүүл зүйн чиглэлээр магистрын зэрэг хамгаалсан. Бизнесийн 
удирдлага ба сэтгүүлч мэргэжилтэй.



ПАНЕЛИСТ

ЖАМЪЯНХОРЛОО СҮХБААТАР
Улсын Их Хурлын гишүүн,
МАН-ын бүлгийн дэд дарга

Ж.Сүхбаатар нь Улсын Их Хурлын гишүүн, УИХ дахь МАН-ын бүлгийн дэд даргаар 
ажиллаж байгаа бөгөөд сүүлийн 20 гаруй жил Монгол Улсын Их Хуралд УИХ-ын гишүүн 
С.Төмөрийн орон тооны ажилтан-туслах, УИХ дахь МАХН-ын бүлгийн ажлын албанд 
хуулийн бодлогын зөвлөх, Сонгуулийн ерөнхий хорооны гишүүн-нарийн бичгийн дарга, 
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Тэргүүн дэд дарга, Дархан-Уул аймгаас УИХ-
ын гишүүн, УИХ-ын Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга, МАН-ын Удирдах 
зөвлөлийн гишүүн-нарийн бичгийн дарга, МАХН-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, УИХ-
ын даргын Ахлах зөвлөхөөр ажиллаж ирсэн улс төрийн туршлагатай юм. 

Тэрээр “Сонгуулийн байгууллагын тэргүүний ажилтан”, Алтан гадас” одон, “Шуудангийн 
тэргүүн ажилтан”, Олон улсын бодибилдинг, фитнессийн холбооны “Алтан медаль”, УИХ-
ын “Алтан соёмбо” шагнал, “Хууль зүйн албаны тэргүүний ажилтан” цол тэмдэгээр тус тус 
шагнагдсан.



ГАНТӨМӨР ТҮВДЭНДОРЖ
Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яамны Дэд сайд

ПАНЕЛИСТ

2022 оны 1 сараас Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Дэд сайдаар томилогдон 
ажиллаж байна. Тэрээр өмнө нь Сангийн яамны Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын 
газрын даргаар 2017-2018 онд, Төсвийн хөрөнгө оруулалтын газрын даргаар 2018 
оноос эхлэн ажилласан бөгөөд энэ хугацаанд төсвийн хөрөнгө оруулалтын удирдлагыг 
сайжруулах чиглэлээр олон үр бүтээлтэй ажил хэрэгжүүлсэн. Тухайлбал, улсын төсвийн 
хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд олон улсын жишигт нийцсэн 
аргачлалыг нэвтрүүлж, санхүүжилт, төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд цахим систем 
нэвтрүүлсэн. Түүнчлэн санхүүжилтийн үйл ажиллагааг олон нийтэд ил тод, нээлттэй 
байлгах үүднээс гар утасны аппликэйшн нэвтрүүлсэн. Мөн “Төр хувийн хэвшлийн 
түншлэлийн тухай анхдагч хуулийн төсөл” боловсруулах ажлыг ахлан ажиллаж, Улсын Их 
Хуралд өргөн барихад бэлтгэсэн.
 
Тэрээр Худалдаа, үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийг Олон улсын худалдаа, Эдийн засагч 
мэргэжлээр бакалавр зэрэгтэйгээр мөн АНУ-ын Нью-Йорк хотын Бэркли коллежийг 
Маркетинг, Бизнесийн удирдлага мэргэжлээр бакалавр зэрэгтэй тус тус төгссөн.



АНДРЕЙ МИХНЕВ
Дэлхийн Банкны Монгол Улс 
дахь суурин төлөөлөгч

ПАНЕЛИСТ

2019 оны 4 сараас эхлэн Дэлхийн Банкны Монгол Улс дахь суурин төлөөлөгчөөр 
томилогдон ажиллаж байна. Тэрээр Монгол дахь хамтрагч талуудтай Дэлхийн Банкны 
бодлогын хэлэлцүүлэг болон хэрэгжиж буй хөтөлбөрүүдийг удирдан ажиллаж байгаа 
юм. Эдийн засгийн хөгжлийн салбарт 20 гаруй жил олон улсад ажилласан туршлагатай. 
Монголд ирэхийн өмнө Ойрхи Дорнод, Персийн булангийн орнуудад өрсөлдөх чадвар 
ба хувийн хэвшилд дөрөөлсөн өсөлтийг нэмэгдүүлэх зорилготой Дэлхийн Банкны 
хөтөлбөрийг удирдаж байсан юм. Үүнээс өмнө Латин Америк, Саб-Сахар Африк, Өмнөд 
Ази, Ойрхи Дорнод, Хойд Африк, Европ, Төв Азийн олон оронд эдийн засгийн реформ 
шинэчлэл хийх чиглэлээр ажиллаж байв. 
Киевийн Их сургуульд олон улсын эдийн засгийн докторын зэрэг хамгаалсан. Англи, 
Украин, Орос хэлээр чөлөөтэй ярьдаг бөгөөд Испани хэлний зохих мэдлэгтэй.



ПАНЕЛИСТ

ГОТОВ БАТЦЭНГЭЛ
Энержи Ресурс ХХК-ийн 
Гүйцэтгэх захирал

2008 оноос хойш Энержи Ресурс компанийн Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна. Энэ 
хугацаанд Ухаа Худаг уурхайг аж үйлдвэрийн томоохон цогцолбор болгон хөгжүүлэх, 
компанийг олон улсын тавцанд таниулахад чухал үүрэгтэй ажилласан. Монголын Уул 
Уурхайн Үндэсний Ассоциаци, Монгол Нүүрс Ассоциацийн удирдах зөвлөлийн гишүүн юм.

Бүгд Найрамдах Словак Улсын Комениус Их сургуулийг органик химийн мэргэжлээр 
төгссөн бөгөөд тус сургуульд магистр, докторын зэрэг хамгаалсан. 2000-2003 онуудад 
докторын дараах судалгааны ажлын хүрээнд Германы Кельний Их Сургуульд багшилж 
ажлын гараагаа эхэлсэн ба 2004 оноос эхлэн М-Си-Эс группын харьяа компаниудад 
удирдах албан тушаал хашсан.



ПАНЕЛИСТ

НАНЗАД БАЯРЧИМЭГ
НИТХ-ын төлөөлөгч, 
Улаанбаатар хотын хөгжлийн 
корпораци ХК-ийн Гүйцэтгэх 
захирал

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Үндэсний хөгжлийн газарт Хөрөнгө оруулалтын 
нэгдсэн бодлогын хэлтсийн дарга, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Хуулийн хэлтсийн 
дарга, Эрдэнэс Тавантолгой ТӨХК-д Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан дэд захирал 
болон Нийслэлийн Засаг даргын Хүний хөгжил, нийгмийн бодлогын асуудал хариуцсан 
орлогчоор тус тус ажиллаж байсан бөгөөд Нийслэл болон уул, уурхай, хөрөнгө оруулалт, 
хөгжлийн бодлого, төр хувийн хэвшлийн түншлэл, банк, санхүүгийн салбар, чиглэлээр 
нийт 19 жил ажилласан туршлагатай. Мөн Эрдэнэс-Тавантолгой ТӨХК, Монгол Улсын 
Хөгжлийн Банк ХХК, Тавантолгой төмөр зам ТӨХХК зэрэг төрийн өмчит компаниудад 
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байсан. Одоогоор, нийслэлийн эдийн 
засгийн бие даасан байдал, тогтвортой хөгжлийг хангах үүднээс төр хувийн хэвшлийн 
түншлэлийг бэхжүүлж, төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий “УБХК” ХК-ийн 
Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна. 
Тэрээр хуульч мэргэжилтэй бөгөөд 2010 онд АНУ-ын Пэсифик Стэйтс Их Сургуульд 
Олон улсын бизнесийн удирдлагын чиглэлээр магистрын зэрэг, 2020 онд МУИС-ын 
Хууль зүйн сургуульд Хууль зүйн ухааны магистрын зэрэг тус тус хамгаалсан. Мөн 
БНХАУ-ын Худалдааны яамнаас зохион байгуулсан Аж үйлдвэрийн паркийн төлөвлөлт, 
бүтээн байгуулалт, менежментийн чиглэлийн сургалт болон Хонг Конг улс дахь Харвард 
Кеннедигийн их сургуульд “Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл ба төслийн санхүүжилт”-ийн 
чиглэлээр суралцаж, мэргэжил дээшлүүлсэн. 



ПАНЕЛИСТ

ГЭРЭЛТ ТЭЛМЭН
Монгол Шуудан ХК-ийн 
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

БНСУ-ын LG зэрэг гадаад дотоодын худалдаа, хөрөнгө оруулалтын компаниудад 
менежментийн болон гүйцэтгэх удирдлагын түвшинд 10 гаруй жил ажилласан 
туршлагатай. 2016-2020 оны 2 сар хүртэл Монгол Шуудан ХК-д Стратеги төлөвлөлт, 
бизнес хөгжил хариуцсан дэд захирлаар томилогдон ажиллаж, 3 жилийн хугацаанд 
компанийн ашигт ажиллагааг 15 дахин нэмэгдүүлж, логистикийн үйл ажиллагааг 
бүс нутгийн хэмжээнд тэлэхэд онцгой үүрэг гүйцэтгэсэн. Санхүүгийн салбарт хүчээ 
сорьж, хувь нэмрээ оруулах зорилгоор 2020 оны 1 сарын 27-ны өдрөөс  Ард Кредит 
ББСБ ХК-д Гүйцэтгэх захирлаар томилогдон өнөөдрийг хүртэл ажиллаж байна. Өдгөө 
13,000 гаруй хувьцаа эзэмшигчтэй Ард Кредит ББСБ ХК-ийг удирдахдаа Монголбанк, 
Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, Монголын Финтекийн Холбоо, Монголын Банк Бус 
Санхүүгийн Байгууллагуудын Холбоо зэрэг салбарын бодлого боловсруулах бүхий л 
шатны байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллаж,  Финтект суурилсан үйлчилгээний 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, өртгийг бууруулахад хувь нэмрээ оруулан ажиллахаас гадна 
Монгол Шуудан ХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр ажилладаг. МУИС-ийн Олон Улсын 
Харилцааны Сургуулийг Олон улсын эдийн засгийн харилцааны мэргэжлээр төгссөн 
ба БНСУ-ын Сонкьюнкван их сургуулийн Бизнесийн сургуульд Менежментийн шинжлэх 
ухааны Мастерын цол хамгаалсан.



САЛБАР ХУРАЛДААН - 8

Уул уурхай: олборлолтоос боловсруулалт руу

Сэдвийг онцлохын ач холбогдол:

Эрдэс баялгийн салбар нь өдгөө дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 24 хувь, аж үйлдвэрийн 
салбарын 67 хувь, экспортын 93 хувь, улсын төсвийн орлогын 30 орчим хувийг дангаараа 
бүрдүүлж байна.
Өнөөдөр Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн орлогын дийлэнх хувийг эзэлдэг нүүрсний 
хэрэглээ цаг уурын өөрчлөлт, агаарын бохирдол, эрчим хүчний сэргэлтээс үүдэж буурах 
хандлагатай байна. Түүнчлэн ирээдүйд дэлхийн сэргээгдэх эрчим хүч, цахилгаан машины 
хэрэглээ нэмэгдсэнээр зэсийн хэрэглээ 2-3 дахин өсөж, газрын ховор элементийн 
хэрэглээ 6-7 дахин нэмэгдэх хандлагатай байгаа бол гангийн хэрэглээ 2050 онд 1.5 дахин 
өсөх төлөвтэй байна.
Эрдэс баялгийн түүхий эдийн дэлхийн чиг хандлага, эрэлт, хэрэгцээнд тулгуурлан 
УУХҮЯ салбарын бодлогыг “хайгуул-олборлолт-боловсруулалт-борлуулалт-хуваарилалт” 
гэсэн зарчмаар тодорхойлсон бөгөөд энэхүү бодлогын хүрээнд хууль эрх зүйн орчныг 
шинэчлэх, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, дотоодын олборлолт, боловсруулалтыг 
эрчимжүүлж, нэмүү өртөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн гадаад зах зээлд 
нээлттэй, ил тод, худалдах, хөрөнгө оруулагчдад урт хугацааны үр ашигтай, тогтвортой, 
харилцан ашигтай үйл ажиллагаа явуулах нөхцөл бүрдүүлэх шаардлагатай байна.

Хэлэлцүүлгийн зорилго:

Геологи, хайгуулын ажлыг эрчимжүүлж баялгийн нөөцийг нэмэгдүүлэх, ил тод 
хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлж олборлолтыг нэмэгдүүлэх, эрдэс түүхий эдийн 
боловсруулалтын түвшинг ахиулах замаар импортыг орлох экспортод чиглэсэн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх, хүнд үйлдвэрийн  төслүүдэд төрөөс үзүүлэх 
дэмжлэг, хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийг шийдвэрлэх арга замуудыг тодорхойлох, 
тээвэр, дэд бүтэц зэрэг асуудлын оновчтой шийдлийг төр, хувийн хэвшил хамтран 
тодорхойлох.

Хэлэлцүүлгээс хүлээгдэж буй үр дүн:

Эрдэс баялгийн салбарын өнөөгийн нөхцөл байдал, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, 
баримталж буй бодлогыг талаар хэлэлцэж, томоохон төсөл, хөтөлбөр, тээвэр, дэд бүтцийн 
оновчтой шийдлийг тодорхойлон эрдэс баялгийн салбарт хөрөнгө оруулалт татах, шинэ 
техник технологи нэвтрүүлэх, гадаад зах зээлд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, нэмүү 
өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, олборлолтоос боловсруулалтад 
шилжих, хүний нөөцийн чадавхи, мэргэжлийн ур чадвар, мэргэшлийн түвшинг 
дээшлүүлэх, олон улсад өрсөлдөхүйц мэргэшсэн мэргэжилтэн бэлтгэх, чадавхижуулахад 
салбар хоорондын уялдааг хангаж төр, хувийн хэвшил хамтран ажиллах.



АНХБАЯР БИЛГҮҮН
Монголын Уул Уурхайн Үндэсний 
Ассоциацийн Зөвлөлийн Дарга

МОДЕРАТОР

Уул уурхайн санхүүжилтийн чиглэлээр мэргэшиж, Монгол Улсын төдийгүй Хойд 
Америкийн хөрөнгийн зах зээл дээр ажиллаж байсан туршлагатай. Тэрээр Монруд 
ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал, Олон улсын уул уурхайн хөрөнгө оруулагчдын “Дисковер 
Монголиа” Чуулга Уулзалтын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Хөрөнгө оруулалтын 
чиглэлээр Эм Ай Би Жи (MIBG) ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан. Түүнээс 
гадна Канад Улсад Торонтогийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй хайгуулын болон 
олборлолтын компаниудад санхүүгийн болон нэгдэн нийлэх асуудлаар зөвлөгөө өгч 
ажилладаг Толл Кросс Секюритис (“Toll Cross Securities”)-ийн хөрөнгө оруулалтын банкны 
хэлтэст ажиллаж байсан. Сэнт Мэригийн их сургууль (“Saint Mary’s University”)-ийг 
Санхүүгийн бакалавр (B.Comm) зэрэгтэй дүүргэсэн Итгэмжлэгдсэн Санхүүгийн Шинжээч 
(CFA) юм.



ГАНЗОРИГ ТЭМҮҮЛЭН
Улсын Их Хурлын гишүүн 

ПАНЕЛИСТ

2006-2009 онуудад Ашигт малтмал, газрын тосны газрын Гэрээлэлтийн хэлтэст 
мэргэжилтэнээс хэлтсийн дарга болон дэвшиж, Төрийн өмчит Эрдэнэс Монгол ХХК-д 
дэд захирал, Оюу толгой ХХК-д Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн, Монгол Улсын 
Уул уурхайн яамны дэд сайд, Нийгмийн ардчилал монголын залуучуудын холбооны 
ерөнхийлөгч, 2016 оноос Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн бөгөөд Хүнд үйлдвэрлэлийн 
дэд хорооны даргаар ажиллаж байна. АНУ-ын Америкийн Их Сургуулийг Олон улсын 
харилцаа мэргэжлээр төгссөн бөгөөд тус сургуулийн Нийтийн захиргааны удирдлагын 
магистрын зэргийг хамгаалсан.



ГЭЛЭН ЁНДОН
Уул уурхай, Хүнд Үйлдвэрийн 
Сайд

ПАНЕЛИСТ

20 гаруй жилийн турш уул уурхайн салбарт ажилласан туршлагатай тэрээр 2002 онд 
Монгол-Оросын хамтарсан “Монголросцветмет” ТӨҮГ-т Маркшейдер мэргэжлээр 
ажиллаж эхэлсэн ба улмаар Ерөнхий маркшейдер, Хөгжил хэтийн төлвийн хэлтсийн 
дарга, Үйлдвэр техникийн хэлтсийн дарга, “Шижир алт” ХХК-ийн “Заамар” алтны 
үйлдвэрийн захирал, Баргилтын уулын үйлдвэрийн ерөнхий инженер, “Эрдэнэт үйлдвэр” 
ТӨҮГ-ын Улаанбаатар хот дахь Төлөөлөгчийн газрын орлогч дарга, “Монголросцветмет” 
ТӨҮГ-ын Үйлдвэрлэл эрхэлсэн орлогч захирал зэрэг албан тушаал хашиж байсан. 
Тэрээр Монгол улсын зөвлөх инженер, Эрдэс баялгийн мэргэжлийн зөвлөлийн гишүүн, 
Монголын маркшейдерын холбооны ерөнхийлөгч, ЮНЕСКО-гийн харьяа Олон улсын 
маркшейдерын холбооны комиссын гишүүнээр ажиллаж байна. 
 
Иркутск хотын Политехникийн дээд сургуулийн Уулын факультетыг төгсөж, дээд 
боловсрол эзэмшсэн, “Уулын инженер-маркшейдер” мэргэжилтэй. ОХУ-ын Иркутск хотын 
Техникийн их сургуулийн докторантурт суралцаж, Геологи-минералогийн доктор (Ph.D)-
ын зэрэг хамгаалсан.



КЭМПБЕЛЛ СТЮАРТ 
Уэйр Минералс группийн 
Зүүн өмнөд болон хойд Ази 
хариуцсан захирал

ПАНЕЛИСТ

Уэйр Минералс группийн Зүүн өмнөд болон хойд Ази хариуцсан захирлаар 4 дэх жилдээ 
ажиллаж байна. 
Тэрээр Weir Minerals Group-д 2010 оноос хойш ажиллаж байгаа ба Хойд Австрали, 
Квинсленд, Номхон далайн бүс нутаг, Зүүн өмнөд ба Монгол Улсыг тус тус хариуцан 
ажиллаж байсан туршлагатай. 

Brisbane Boy’s College-ийн бакалаврын зэрэгтэй ба Жеймс Күүкийн их сургуульд 
Бизнесийн удирдлагын гэрчилгээтэй.



БЭГЗЖАВ ДУЛАМСҮРЭН
Оюу толгой ХХК-ийн Санхүү 
эрхэлсэн Дэд захирал

ПАНЕЛИСТ

2012 оноос Оюу толгой компанид Бизнес, санхүүгийн шинжилгээ хариуцсан менежер, 
Стратеги, бизнес хөгжил хариуцсан Ерөнхий менежерээр ажиллаж, Санхүү эрхэлсэн 
захирлаар томилогдсон. 
Бизнес, санхүүгийн салбарт 22 жил ажилласан туршлагатай. Оюу толгойд ажиллахаас 
өмнө Нью-Йорк хотноо Уол Стритэд Европын томоохон санхүүгийн байгууллага болох 
“Би Эн Пи Парибас”-т хөрөнгө оруулалтын банкираар 5 жил ажилласан. Мөн Мобиком 
корпорацийн Санхүү хариуцсан захирал, Ньюком группийн харилцаа холбооны салбар 
хариуцсан гүйцэтгэх захирлын албыг хашиж байв. 
АНУ-ын Филадельф мужийн Пеннсильванийн Их сургуулийн Уортоны сургуулийг 
бизнесийн удирдлагын магистрын зэрэгтэй дүүргэсэн.



Эрдэнэс Монгол ХХК
Гүйцэтгэх захирлын үүрэг 
гүйцэтгэгч

Уул уурхайн салбарын хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдэд 16 жил ажилласан 
туршлагатай. Тэр дундаа газрын тосны хайгуул, алт, мөнгөний үндсэн орд, нүүрс, зэс, 
төмрийн хүдэр, полиметалын ордуудын хайгуул, олборлолтын төсөл дээр амжилттай 
ажилласан. Олон улсын хөрөнгийн зах зээл дээр хөрөнгө босгож, ордыг эдийн засгийн 
эргэлтэд оруулах хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлсэн. Сүүлийн жилүүдэд хайгуул олборлолт, 
алтны үндсэн ордын салбарт ажиллаж байв. Одоо Эрдэнэс Монгол ХХК-д төслийн 
санхүүжилт, хөрөнгө босгох, компанийн засаглалын чиглэлд түлхүү анхааран ажиллаж 
байна. Япон улсын Сэикэй Их сургуулийг эдийн засгийн чиглэлээр төгссөн.

ОНХООН  ХУЛАН

ПАНЕЛИСТ



ТОРДАЙ ГАНБОЛД
Монголын Алт Үйлдвэрлэгчдийн 
Холбооны УЗ-ийн дарга, Алтан 
Дорнод Монгол ХХК-ийн 
Ерөнхий захирал

ПАНЕЛИСТ

Алтан Дорнод Монгол Группын үүсгэн байгуулагч тэрээр 30 гаруй жилийн туршид 
Корпорейт сүлжээ зочид буудал, Алтан Дорнод Монгол уул уурхай, Дарханы 
Төмөрлөгийн үйлдвэрийн Гүйцэтгэх захирал, Шамбала амины орон сууцны хотхон болон 
АДМ виртуал хөрөнгийн хэрэгсэл, бирж зэрэг уул уурхай, сүлжээ зочид буудал, барилга, 
виртуал хөрөнгийн бизнесийг үүсгэн байгуулж, хөгжүүлсэн арвин туршлагатай. Түүнчлэн 
Монгол дахь Дорнын Бүгд Найрамдах Уругвай Улсын Өргөмжит Консул, Монгол Алт 
Үйлдэрлэгчдийн Холбооны үүсгэн байгуулсан. Монголын эдийн засаг, бизнесийн өргөн 
мэдлэгтэй. Одоогийн байдлаар Алтан Дорнод Монгол Группын Ерөнхийлөгч, ХБНГУ-ын 
Маркетинг менежментийн шинжээч, СЭЗИС-ийг санхүүч/эдийн засагч, нягтлан бодогчийн  
мэргэжилтэй болно.



САЛБАР ХУРАЛДААН - 9

Хот хөдөөгийн сэргэлт

Сэдвийг онцлохын ач холбогдол:

Монгол Улс нэг хүнд оногдох газар нутгийн хэмжээгээр дэлхийд эхний 10-т жагсдаг. Гэвч 
нийт нутаг дэвсгэрийн 0.3 хувийг эзлэх нийслэл Улаанбаатар хотод  хүн амын 50 орчим 
хувь, их дээд сургуулийн 90 хувь, худалдаа үйлчилгээний 86 хувь, нийт  хадгаламжийн 
81 хувь, бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжийн-ийн 76 хувь төвлөрч, ДНБ-ий 70 орчим хувийг 
Улаанбаатар хот дангаараа үйлдвэрлэж байна. 
Жилд дунджаар 30 гаруй мянган иргэн орон нутгаас Улаанбаатар хотод шилжин ирж, 80 
гаруй мянган автомашин шинээр дугаар авч замын хөдөлгөөнд оролцож байна.
Хот, хөдөөгийн хөгжлийн ялгаа нэмэгдэхийн хирээр энэхүү шилжилт хөдөлгөөн тасрахгүй, 
эрчимжиж, ба, орон нутагт зах зээл хумигдан ажлын байр, иргэдийн орлого буурч 
хотод ч амьдралын чанар, нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг бууруулж байна. Иймд 
аймгийн төвүүдийг бие даасан хот болгон хөгжүүлэх, орон нутгийн  өрсөлдөх чадварыг  
нэмэгдүүлэх , хөдөө аж ахуй, газар тариалангийн салбарыг бодлогоор  тууштай 
дэмжих, нийслэл Улаанбаатар хотод хэрэгжих хөгжлийн төсөл, хөтөлбөрүүдийн бүтээн 
байгуулалтыг эрчимжүүлэх замаар хот, хөдөөгийн тогтвортой хөгжлийг хангах   хэрэгцээ, 
шаардлага тулгарч байна.

Хэлэлцүүлгийн зорилго:

Энэхүү хэлэлцүүлгийн гол зорилго нь Улаанбаатар хотын шинэ суурьшлын бүс, дагуул 
хот, эдийн засгийн чөлөөт бүсийн бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлэх, Улаанбаатар хотоос 
орон нутагт шилжин суурьшсан иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийг цогц бодлогоор дэмжих 
замаар төвлөрлийг сааруулах, Нийслэл Улаанбаатар хотын авто замын түгжрэлийг 
бууруулах, , эдийн засгийн бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын хүрээнд хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн  тогтвортой өсөлтийг дэмжих замаар дотоодын хүнсний хэрэгцээгээ хангах, 
экспортыг нэмэгдүүлэх боломж, арга замын  талаар  хэлэлцүүлэг өрнүүлж,  оновчтой 
шийдлийг төр, хувийн хэвшлийн оролцоотой тодорхойлоход оршино.

Хэлэлцүүлгээс хүлээгдэж буй үр дүн:

Эрдэс баялгийн салбарын өнөөгийн нөхцөл байдал, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, 
баримталж буй бодлогыг талаар хэлэлцэж, томоохон төсөл, хөтөлбөр, тээвэр, дэд бүтцийн 
оновчтой шийдлийг тодорхойлон эрдэс баялгийн салбарт хөрөнгө оруулалт татах, шинэ 
техник технологи нэвтрүүлэх, гадаад зах зээлд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, нэмүү 
өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, олборлолтоос боловсруулалтад 
шилжих, хүний нөөцийн чадавхи, мэргэжлийн ур чадвар, мэргэшлийн түвшинг 
дээшлүүлэх, олон улсад өрсөлдөхүйц мэргэшсэн мэргэжилтэн бэлтгэх, чадавхижуулахад 
салбар хоорондын уялдааг хангаж төр, хувийн хэвшил хамтран ажиллах.



ЖҮГДЭР ХУЛАН
Анлимитэд медиа групп ХХК-ийн 
Дэд захирал

МОДЕРАТОР

Ub.life сайт, “Гэрэг” сэтгүүлийн эрхлэгч, “The New York Times”-ийн Монгол дахь хамтрагч 
“Анлимитэд медиа групп”-ийн дэд захирал, Тэнгэр телевизийн ерөнхий продюсер, 
Монголын хэвлэл, мэдээллийн зөвлөлийн Ёс зүйн хорооны гишүүн, The Media Show медиа 
подкаст, ньюслэттэрийг санаачлан хөтлөгчөөр тус тус ажиллаж байна. Өдөр тутмын 
сониноос ажлын гараагаа эхэлж Монгол дахь Reuters агентлагийн сурвалжлах баг, BBC 
болон бусад олон улсын хэвлэл, мэдээллийн байгууллагын төслүүдэд хамтран ажилласан 
туршлагатай. Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн Сэтгүүл зүй, медиатехнологийн 
тэнхимд багш, “Ийгл Ньюс” телевизийн Ерөнхий редактораар ажиллаж ирсэн бөгөөд 
хүчирхийлэл, хүний эрх, иргэний оролцоо, медиа хөгжлийн асуудалд редакцийн бодлогыг 
чиглүүлэхэд түлхүү анхаарлаа хандуулж ажиллаж ирсэн. Хүмүүнлэгийн ухааны их 
сургуулийг сэтгүүлч мэргэжлээр төгсөж, 2014 онд Лондонгийн их сургуульд Сэтгүүл зүйн 
магистрийн зэрэг хамгаалсан. 



ЖАМЪЯН МӨНХБАТ
Улсын Их Хурлын гишүүн, 
Төрийн байгуулалтын Байнгын 
хорооны дарга

ПАНЕЛИСТ

Улсын Их Хурлын даргын Ажлын албанд зохион байгуулагч, Улсын Их Хурлын даргын 
шадар туслах, Ерөнхийлөгчийн Тамгын газарт референт, МАН-ын дэргэдэх НАМЗХ-
ны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Монголын залуу үеийн хөгжлийн ассоциацийн 
ерөнхийлөгч, МАН-ын төв хэвлэл Монголын үнэн сонины ерөнхий эрхлэгч, МАН-ын 
дэргэдэх НАМЗХ-ны дэд ерөнхийлөгч, МАН-ын нарийн бичгийн дарга, ЕНБД, Удирдах 
зөвлөлийн гишүүнээр тус тус ажилласан.  Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Монгол Улсын 
Засгийн газрын гишүүн, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 
албыг хашсан. 2020 онд 2 дахь удаагаа Монгол Улсын Их Хурлын гишүүнээр сонгогдож, 
Монгол Улсын Их хурлын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны 
дарга, Монгол Улсын Их Хурлын Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны даргаар тус тус 
ажиллаж байна. Улс төр судлаач мэргэжилтэй. МУИС-ийг улс төр судлаач мэргэжлээр 
төгссөн.



САЙНБУЯН АМАРСАЙХАН
Монгол Улсын Шадар сайд

ПАНЕЛИСТ

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Засгийн газрын гишүүн, Шадар сайд С.Амарсайхан нь 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, төлөөлөгч, Нийслэлийн Засаг дарга 
бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч, Монгол Улсаас БНХАУ-д суугаа Элчин сайдын 
яамны консулын ажилтан, атташегаар ажилласан туршлагатай. Мөн Монгол Улсын 
Шинжлэх ухаан, мэдээлэл технологийн төвийн ажилтан, Америкийн Худалдаа хөгжлийн 
компанид гадаад худалдааны менежер, Оюуны ундраа группийн ерөнхийлөгч, төлөөлөн 
удирдах зөвлөлийн даргаар ажиллаж байсан. АНУ-ын Калифорни мужийн Престо хотын 
институт, Саут-вест /Southwest/ их сургуульд хуулийн магистрын зэргийг хамгаалсан. 
Англи, Хятад, Орос хэлтэй.



ДОЛГОРСҮРЭН СУМЪЯАБАЗАР
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагч 

ПАНЕЛИСТ

2020 оны 10 сараас Нийслэлийн Засаг даргаар ажиллаж эхэлсэн. Мөн 2018 оноос 
Нийслэлийн МАН-ын хорооны даргаар ажиллаж байгаа бөгөөд 2008-2012 онд 
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч, 2012-2020 онуудад Монгол 
Улсын Их Хурлын гишүүн, 2017-2020 онд Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Уул 
уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдаар тус тус ажилласан. 



ВИКТОР ЛУТЕНКО
Олон улсын шилжилт 
хөдөлгөөний байгууллагын 
Хөтөлбөрийн менежер

ПАНЕЛИСТ

2019 оноос одоог хүртэл Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагын Монгол дахь 
салбарын хөтөлбөрийн менежерээр ажиллаж байна. 
Молдав Улс:  Чисинау хотын зөвлөлийн гишүүн, НҮБ-ын Шилжилт хөдөлгөөн ба хөгжлийн 
зөвлөх, Европын бодлого, шинэчлэлийн хүрээлэнгийн гүйцэтгэх захирал, Диаспоратай 
харилцах товчооны захирал, Ерөнхий сайдын Нийгмийн хөгжлийн бодлогын зөвлөх, 
НҮБ-ын Хүн амын сан – Хөтөлбөрийн аналистаар ажилласан. Олон улсын шилжилт 
хөдөлгөөний байгууллага, Хүн худалдаалах гэмт хэргээс сэргийлэх хөтөлбөрийн 
зохицуулагч байсан. Молдавын Статын их сургууль, Улс төрийн шинжлэх ухааны 
бакалаврын зэрэгтэй төгсөж, АНУ-ын Харвардын их сургууль, Кеннедигийн сургуульд 
Төрийн захиргааны магистр, АНУ-ын Миннесотагийн их сургуульд Фульбрайт тэтгэлгээр 
сурч, Молдавын Статын их сургуулийн Улс төрийн шинжлэх ухааны магистрын зэрэг 
хамгаалсан. Мэргэжил: Төрийн захиргааны судлаач.



ПАНЕЛИСТПАНЕЛИСТ

АДИЛБИШ ГАНХУЯГ
Улаанбаатар Хотын Худалдааны 
Танхимын Ерөнхийлөгч

Премиум Групп ХХК-ийн үүсгэн байгуулагч, Премиум Групп ХХК болон Сэнтрал Экспресс 
Си Ви Эс ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга, Улаанбаатар Хотын Худалдааны Танхимын Ерөнхийлөгч 
бөгөөд сүүлийн 20 гаруй жил Монголын нэр нөлөө бүхий томоохон компаниуд болох 
М-Си-Эс Группийн Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч, М-Си-Эс Холдинг ХХК-ийн Гүйцэтгэх 
захирал, М-Си-Эс Кока-Кола ХХК, Юнител ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга, Монголиан Майнинг 
Корпорацийн (HKEX: 975)-ийн ТУЗ-ийн гишүүн, Санхүү эрхэлсэн дэд ерөнхийлөгчөөр 
ажилласан туршлагатай. Тэрээр эдгээр компаниудын үйл ажиллагааг олон улсын 
түвшинд хүргэх, таниулахад үнэтэй хувь нэмэр оруулж, эрчим хүч, уул уурхай, хөнгөн 
үйлдвэр, дэд бүтэц, барилга, худалдааны салбарт томоохон хэмжээний гадаадын 
хөрөнгө оруулалт татах ажлыг амжилттай удирдан зохион байгуулсан. Монгол Улсын Их 
Сургуулийг санхүү, эдийн засгийн бакалаврын зэрэгтэй төгссөн.



ДУЛАМСҮРЭН ОЮУНХОРОЛ
Засгийн газрын бүрэн эрхт 
төлөөлөгч, Хөшигийн хөндийн 
бүтээн байгуулалтын асуудал 
хариуцсан захиргааны дарга

ПАНЕЛИСТ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 258 дугаар тогтоолоор Хөшигийн хөндийн бүтээн 
байгуулалтын асуудал хариуцсан Засгийн газрын бүрэн эрхт төлөөлөгчөөр томилогдон 
ажиллаж байна. Тэрээр математикийн багшаас ажлын гараагаа эхэлсэн бөгөөд УИХ-ын 
гишүүнээр 4 удаа сонгогдож, НББСШУ-ны байнгын хорооны даргаар 2 удаа, Засгийн 
газрын гишүүнээр 2 удаа томилогдон ажиллаж байв. Монгол Улсын гавъяат багш, 
Боловсрол судлалын ухааны доктор, профессор.



НЭГДСЭН ХУРАЛДААН

Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл, үндэсний өнгө төрх

Сэдвийг онцлохын ач холбогдол:

Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлсээ бэхжүүлж, олон улсад Монголын ялгарлыг таниулах, 
онцлогийг тодруулах үндэсний брэндийг хөгжүүлэн хэрэглэх нь дараах ач холбогдолтой: 

• Монголчууд өнгөрсөнд хэн байсан, одоо хэн болчхоод байгааг харьцуулан судалж, үнэт  
   зүйлсээ бэхжүүлэх
• Сул талаа хүлээн зөвшөөрч, давуу талаа тодотгон ирээдүйгээ бататгах замаар соёлын     
   дархлаагаа сайжруулах
• Дэлхийд ялгарах хамтын үнэт цэнээ бататгах, онцлог болон , өвөрмөц талаа тодотгох
• Монгол Улс дэлхийн бусад улсууд, олон улсын хамтын нийгэмлэгт оруулах хувь нэмэр,  
   үнэ цэнээ тодорхойлон батжуулах
• Монгол Улс олон улсад танигдах, нэр хүнд өсөх, энэ хэрээр өрсөлдөх чадвар сайжрах,  
   экспорт нэмэгдэх, эдийн засагт эерэг нөлөө үзүүлэх 

Хэлэлцүүлгийн зорилго:

Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл, дэлхийд Монгол Улсыг таниулах үндэстний брэндийг 
тодорхойлоход тулгарч буй бэрхшээл,  сорилт, эрсдэл, шийдэл, боломжуудын талаар төр, 
хувийн хэвшил, эрдэмтэд судлаачид, иргэний нийгмийн байгууллагуудын оролцоотойгоор 
хэлэлцэх. 
• Монголчууд ирээдүйд хэн болохыг хүсээд буйгаа тодорхойлох
• Вакум, тухтай бүсээсээ гарах
• Сул талаа засан давуу талаа бэхжүүлэх
• Үндэсний үнэт зүйлээс гадна бусад үндэстний үнэт зүйлстэй хэрхэн дэлхийд өрсөлдөн 
   нэрээ тамгалах стратегиа гаргах

Хэлэлцүүлгээс хүлээгдэж буй үр дүн:

Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл, үндэсний брэндийг тодорхойлох бодлогын хүрээнд оролцогч 
талууд нэгдсэн ойлголтод хүрэх, цаашид хамтран ажиллах замын зургаа гаргах, олон 
жил ярьж байгаа энэ том сэдвийг ойрын хугацаанд бодит ажил хэрэг болгох  



ДУЛАМ БУМ-ОЧИР
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 
Соёл, шашны бодлогын зөвлөх

МОДЕРАТОР

Монгол хэл, бичгийн дээд сургууль, Монгол Улсын Их Сургуульд багш, дэд профессор, 
тэнхимийн профессор ба орлогч эрхлэгч, Нээлттэй нийгмийн хүрээлэнгийн эрдмийн 
тэтгэлгийн судлаач, ИБУИНВУ- ын Кэмбрижийн их сургуулийн Монгол ба Дотоод 
Ази судлалын төвийн зочин судлаач, ИБУИНВУ-ын Лондон коллеж их сургуулийн 
Антропологийн тэнхимийн “Шинэ эдийн засагт үүсэж буй сэдвүүд” төслийн судлаач, 
Соёлын сайдын ахлах зөвлөхөөр тус тус ажиллаж байсан. 2020 оноос Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн Соёл, шашны бодлогын зөвлөхөөр ажиллаж байна.  Монгол хэл, бичгийн 
дээд сургууль, Монгол Улсын Их Сургууль, ХБНГУ-ын Боннын их сургууль, ИБУИНВУ-
ын Кэмбрижийн их сургуульд тус тус суралцаж төгссөн. Хэл бичгийн ухааны доктор,  
Антропологийн ухааны доктор.



ГОНГОР ДАМДИННЯМ
Улсын Их Хурлын гишүүн, 
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, 
спортын байнгын хорооны дарга

ПАНЕЛИСТ

2008-2009 онд Байгаль орчны сайдын зөвлөх, 2009-2010 онд БСШУ-ны сайдын зөвлөх, 
2010-2013 онд ШУТИС-ийн Нийгмийн хөгжлийн проектор, 2015 онд Канад Улсын 
Бритиш Колумбын их сургуулийн судлаач, 2017 онд “Прокон Майнинг Монголия” ХХК-
ийн гүйцэтгэх захирал, 2020 оноос Улсын Их Хурлын гишүүнээр 2021 оноос УИХ–ын 
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны даргаар сонгогдон ажиллаж 
байна. 2004 онд МУБИС-ийг Нийгэм судлал, эрх зүйн багш, 2005-2007 онд МУБИС-ийг 
улс төр судлалын магистр, 2013-2016 онд Канад Улсын Бритиш Колумбын их сургуулийг 
уул уурхайн засаглал, бодлого судлалын магистрын зэрэгтэйгээр тус тус төгссөн. 



ЧИНБАТ НОМИН
Соёлын сайд

ПАНЕЛИСТ

2021 оны 1 сараас Монгол Улсын Соёлын сайдаар томилогдон ажиллаж байгаа ба 
Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод хамаарах Монголчуудын үндэсний 
нэгдмэл үнэт зүйлд тулгуурлан Монголчуудын соёл, соёлын олон төрлийг хөгжүүлэх 
замаар эдийн засгийг төрөлжүүлэх бодлогыг боловсруулан, хэрэгжүүлж байна. Их 
Британи, АНУ-д эдийн засагчаар суралцаж, Монголын хэвлэл мэдээлэл, соёлын салбарт 
тэргүүлэх хэмжээнд ажиллаж, дэлхийд алдартай олон улсын шоу нэвтрүүлгүүдийг 
бэлтгэн гаргасан нь Монголчуудын авьяас билгийг Монгол төдийгүй, олон улсад 
сурталчлан таниулсан, соёлын олон төрлүүдийг түгээн дэлгэрүүлсэн амжилттай 
үргэлжилж байна.



ШОН КВОН
Эдельман Кореа компанийн 
захирал

ПАНЕЛИСТ

Эделман компанийн Зочлох үйлчилгээний салбарыг хариуцан ажилладаг. Тэрээр 2012 
оны 1 сард Эделманд ажиллаж эхэлсэн бөгөөд KTO(Солонгосын брэнд танилцуулах үйл 
ажиллагаа), Сөүл хот (Дэлхийн брэндийн кампанит ажил), “Монголын Үндэсний Брэндийн 
Зөвлөл”, “Парадайс Сити”, “Америк Брэнд”, “Далайн Парк” болон “Арабын Нэгдсэн Эмират 
Улсын Агаарын компани” зэрэг төслүүдийг хариуцан ажилласан туршлагатай. Сүүлийн 
6 жил өөрийн хариуцсан СХС (Солонгосын хүнсний сан) төслийн шугамаар Эдэлман 
компанийн харьяа 15 салбарын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэн ажиллаж байна. Тэрээр 
Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Үндэсний ассемблэй болон Ерөнхийлөгчийн тамгын 
газарт ажиллаж байсан туршлага дээр тулгуурлан төрийн болон бизнесийн салбарт 
тулгардаг төрөл бүрийн асуудлын шийдлийг олох чиглэлээр амжилттай ажиллаж байсан. 
Аялал жуулчлалын чиглэлээр докторын зэрэг хамгаалсан бөгөөд өмнө нь Үндэсний 
ассамблейн соёл, нэвтрүүлэг, Санхүүгийн хороо, Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын олон 
нийттэй харилцах товчооны даргаар ажиллаж байв. 



ПАНЕЛИСТ

ДЭМБЭРЭЛ ЧОЙЖАМЦ
Тэргүүн хамба лам

1984 - 1990 онд Гандантэгчэнлин хийдийн дэд хамба, 1990 – 1993 онд Монгол Улсын 
Ардын их хурлын депутат, 1991 – 1992 онд МБШТ - Гандантэгчэнлин хийдийн да лам, 1992 
– оноос  хийдийн тэргүүн хамба ламаар ажиллаж байна. 
Сонгуульт ажлаас дурдвал, 1997 оноос  Азийн Буддистуудын энх тайвны бага хурлын 
ерөнхийлөгч, 2013 оноос Олон улсын Буддын шашны холбооны зөвлөх, 2014 оноос 
Японд төвтэй Буддын шашны дээд чуулганы ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байна. МБШТ - 
Гандантэгчэнлин хийдийн дэргэдэх Занабазарын нэрэмжит Бурхан шашны их сургууль, 
Энэтхэгийн Дарамсала хот дахь Буддын гүн ухааны сургуульд тус тус суралцаж төгссөн. 



ПАНЕЛИСТ

ЧОЙДОН ГАНЦЭЦЭГ
Ханбогд Кашимер ХХК-ийн 
Ерөнхий захирал

Үндэсний үйлдвэрлэлийг олон улсын жишигт нийцүүлэн хөгжүүлэх, чөлөөт зах зээлийг 
дэмжих, аж үйлдвэрийн салбарыг шинэ түвшинд гаргах үйлсэд үнэтэй хувь нэмэр 
оруулж буй бизнес эрхлэгч. Түүний удирддаг Ханбогд кашимер ХХК нь Монголын ноос 
ноолуурын салбарын байгууллагууд дотроос анхны олон улсын стандарт ISO9001:2015 
- ыг авсан. 2019 онд  үйлдвэрийн лаборатори олон улсын итгэмжлэлтэй болсон. 2020 
оноос Sustainable Fibre Alliance (SFA) байгууллагаар боловсруулсан ноолуурынхаа чанарт 
албан ёсны үнэлгээ хийлгэж, “Мөнгөн батламж”-ийн гэрчилгээг авч Монгол Улсаас 
анхны “Sustainable Fibre” үйлдвэр болсон юм. Энэтхэг, Герман, Хятад, Япон, Солонгос 
зэрэг олон улсад ноолуур бэлтгэн нийлүүлж ирсэн ба тэр дундаа “Burberry”, “Prada”, 
“Chanel” - ын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг Англи, Италийн том компаниудад боловсруулсан 
ноолуураа экспортолдог. Сүүлийн 12 жилийн турш Монгол улсын ТОП-100 аж ахуйн 
нэгж, найдвартай татвар төлөгч, шилдэг самнасан ноолуур экспортлогч байгууллагаар 
шалгарсан. Монгол Улсын Аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан.



ВАНЧИГ ГАНЗОРИГ
Бат Солюшн Партнерсын УЗ-ийн 
дарга

ПАНЕЛИСТ

Стратеги ба коммуникэйшны Бат Солюшн Партнерс компанийн УЗ-ийн дарга ба CEO 
клубын Ерөнхийлөгчөөр ажилладаг. Австрали, Япон улсуудад бизнесийн удирдлага ба 
цахим бизнесийн удирдлагаар мастерын зэрэг хамгаалсан бөгөөд АНУ (Yale, UVA), Англи 
(Oxford), Өмнөд Африк (WITS, UCT), Сингапур (NUS) улсуудад удирдлага, манлайлал, 
өөрчлөлтийн менежмент, бодлогын инновац, гео улстөрийн чиглэлээр мэргэжлийн 
сургалтуудад хамрагдсан монголын мэргэшсэн зөвлөх. Тэрээр Дауны холбоо, Залуу 
мэргэжилтнүүдийн менторшип хөтөлбөрийн тэргүүнээс гадна Тусгай олимпийн хороо, 
Монгол Австралийн нийгэмлэг, Америкт төгсөгчдийн холбооны удирдах зөвлөлийн 
гишүүнээр ажилладаг. Тэрээр Global Teacher Prize-ийн академийн гишүүн бөгөөд 
Дэлхийн эдийн засгийн форумын залуу манлайлагчаар 2016 онд шалгарч байсан. “Syndi-
cate Talk” нэвтрүүлгийн модератор, нийтлэлч. 



САЛБАР ХУРАЛДААН 10

Ажиллах хүч, ажлын байрны ирээдүй

Сэдвийг онцлохын ач холбогдол:

Үндэсний статистикийн хорооны мэдээгээр Монгол Улсад 2021 оны IV улирлын байдлаар 
15 ба түүнээс дээш хөдөлмөрийн насны 2,104.6 мянган хүн байгаагийн 1,226.5 мянган хүн 
нь ажиллах хүч буюу ажил хөдөлмөр эрхэлдэг болон ажил хийхэд бэлэн хүн байна. Харин 
878.1 мянга нь ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам байгаагийн 541.5 мянга буюу 62.0 хувь 
нь эмэгтэйчүүд байна. Ажиллах хүчнээс гадуур байгаа хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих замаар ажиллах хүчний оролцооны түвшинг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. 
Үүний тулд ажиллах хүчнээс гадуурх хүн амын дийлэнх болох эмэгтэйчүүд тэр дундаа 
гэртээ хүүхэд, өндөр настан харж байгаа эмэгтэйчүүд, нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд 
хамрагдаж байгаа хөдөлмөрийн насны бөгөөд хөдөлмөрийн чадвартай иргэд, ажил 
хийхэд бэлэн байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, ахмад настнуудыг хөдөлмөрийн зах 
зээлд нэвтрэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх бодлого үйл ажиллагааг боловсронгуй болгож, үүнд 
зарцуулах хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. 

Хэдийгээр сүүлийн хоёр жилийн хувьд коронавируст халдвар /COVID-19/-ын цар тахлаас 
шалтгаалсан хүчин зүйлийн нөлөөгөөр урьдчилан төсөөлж, төлөвлөх боломжгүй нөхцөл 
байдал удаан үргэлжилж, эдийн засаг, нийгмийн амаргүй байдлыг бий болгосон хэдий 
ч аж ахуйн нэгж, байгууллага, ажил олгогчид ирэх жилүүдийг илүү эерэгээр харж, 
хүлээлт өндөртэй байгаа нь ажиглагдаж байна. Технологийг нэвтрүүлэх хурд цар 
тахлын улмаас удаашраагүй бөгөөд зарим нэг салбаруудын технологийн хөгжил улам 
хурдассан. Бизнес эрхлэгчдийн хувьд үүлэн тооцоолуур, их өгөгдөл, онлайн худалдаа 
зэрэг өмнөх жилүүдийн адил чухал ач холбогдолтой байсаар байх бол эдгээр дээр 
нэмж нууцлал, хүн-дүрстэй бус роботууд, хиймэл оюун ухаан зэрэг маш их анхаарлыг 
татаж байна. Автоматжуулалтын улмаас дэлхий даяар ажилчдын гүйцэтгэдэг үүрэг 
даалгаврууд, ажлууд, ур чадварууд хурдацтай хувьсан өөрчлөгдөж байна. “Дэлхийн 
эдийн засгийн чуулган”-ы 2020 онд нийтэлсэн ирээдүйн ажлын байрны судалгаанд 
хөндсөнөөр 2025 он гэхэд бизнес эрхлэгчдийн 43 хувь нь технологийн нэвтрүүлэлтийн 
улмаас ний ажилчдынхаа тоог цөөлсөн байхыг, 41 хувь нь үүрэг даалгавар төвтэй ажлууд 
гүйцэтгэхдээ гэрээт ажилчидтай хамтарч ажиллахыг төлөвлөж байгаа бол 34 хувь нь 
ажиллах хүчнээ нэмэх зорилготой байгаа байна. Мөн тус судалгаанд үзсэнээр 2025 он 
гэхэд хүн ба роботуудын гүйцэтгэх ажлын үүрэг даалгавруудын харьцаа тэнцүү болно 
гэжээ. Үүний улмаас дэлхий даяар 85 сая ажлын байрны үүрэг даалгавруудыг машинууд 
гүйцэтгэнэ гэж үзэж байгаа ч энэ өөрчлөлтийн улмаас 95 сая шинэ ажлын байрны 
үүргүүд бий болно гэж тооцжээ. 

Монгол Улс өнөөдөр ажлын байрыг хадгалах, хамгаалахаас гадна шинээр ажлын байр 
бий болгож, хөдөлмөрийн зах зээлийг тэлэх боломжийг төр хувийн хэвшлийн хамтын 
ажиллагаагаар бүрдүүлэх шаардлагатай байна. Ойрын жилүүдэд манай улсад хэрэгжих 
томоохон төсөл, бүтээн байгуулалтын хүрээнд нэн тэргүүнд шаардлагатай боловсон 



хүчнийг бэлтгэх, дэлхийн ирээдүйн чиг хандлагад нийцсэн ажиллах хүчний боловсрол, 
мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, тэднийг хөгжүүлэхэд анхаарч ажиллах шаардлагатай 
байна. Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлын эдийн засагт үзүүлж буй 
сөрөг нөлөөллийг бууруулах, эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, аж ахуйн нэгж, 
байгууллагуудад зайлшгүй шаардлагатай ажлын байрыг нөхөх, гадаадын ажиллах хүч, 
мэргэжилтний ажлын байрыг даган бий болдог дотоодын ажиллах хүчний ажлын байрны 
тоог нэмэгдүүлэх зэрэгт анхаарч ажиллах нөхцөл байдал үүсч байна. 

Хэлэлцүүлгийн зорилго:

Хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх хүрээнд ажиллах хүчнийг хөдөлмөрийн зах зээлийн 
эрэлтэд нийцүүлэн бэлтгэх, төлөвлөхөд анхаарах асуудал, нөлөөлөх хүчин зүйлийг 
хэлэлцэж, салбар дундын уялдаа холбоо, төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа, орон 
нутгийн оролцоог сайжруулахад чиглэсэн арга замыг тодорхойлох нь хэлэлцүүлгийн 
зорилго юм. 

Хэлэлцүүлгээс хүлээгдэж буй үр дүн:

Хөдөлмөрийн зах зээл маш хурдацтай өөрчлөгдөж байгаа өнөөгийн цаг үед хөдөлмөрийн 
зах зээлийн хэмжээ, бүтэц, тэдгээрт гарч буй өөрчлөлт, ажиллах хүчний өнөөгийн нөхцөл 
байдал, тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлж, цаашид анхаарах, хамтран хэрэгжүүлэх 
ажлын талаар хэлэлцэж, гарц гаргалгааг оновчтой тодорхойлон санал, зөвлөмж гаргана. 
Түүнчлэн Монгол Улсын хөдөлмөрийн зах зээлийн ойрын болон дунд, урт хугацааны 
таамаглал, тооцоолол хийхэд салбар дундын оролцоо, холбогдох аргачлал, мэдээллийг 
боловсронгуй болгох арга замыг тодорхойлно. 



МОДЕРАТОР

АМАРСАЙХАН УНДРАЛ
TenGer Tелевизийн
Гүйцэтгэх захирал 

Ажил хэрэгч мэдээ, мэдээллийн TenGer TV-ийн Гүйцэтгэх захирал бөгөөд тэрээр бизнес, 
технологи, хувь хүний хөгжлийн чиглэлээр төрөлжсөн контэнт үйлдвэрлэгч Unread Me-
dia-г үүсгэн байгуулагчдын нэг. МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургууль, Бельгийн Льювений 
их сургуулийг дүүргэсэн. Дэлхийн Эдийн Засгийн Форумын дэргэдэх Глобал Шэйпэрс 
нийгэмлэгийн гишүүн бөгөөд байгууллагаа төлөөлөн 2017 оны Давосын чуулга уулзалтад 
оролцож байв. 



ОДОН ЦОГТГЭРЭЛ
Улсын Их Хурлын гишүүн

ПАНЕЛИСТ

1999-2012 онд ТЭСО ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал, 2012-2015 онд Монгол Улсын Ерөнхий 
Сайдын зөвлөх, 2012-2019 онд ТЭСО группын ТУЗ-ын гишүүн, ерөнхийлөгч
2020-оноос Улсын Их Хурлын гишүүнээр сонгогдон ажиллаж байна. Физик-Эдийн засагч 
мэргэжилтэй, удирдахуйн ухаанаар мэргэшсэн, Удирдахуйн ухааны докторант зэрэгтэй.



ПАНЕЛИСТ

АЮУШ АРИУНЗАЯА
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 
сайд

Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд Аюушийн 
Ариунзаяа нь хувийн болон төрийн салбарт ажилласан туршлагатай. Даатгалын салбарт 
Хүний   нөөцийн менежер, даатгалын тэргүүлэх менежер (2005-2013), Монгол Ардын 
намын Намын байгуулалт, стратеги төлөвлөлтийн газрын дарга, Эдийн засгийн хөгжлийн 
бодлогын газрын дарга, Нийгэм, эдийн засгийн бодлогын газрын дарга(2013-2016), 
Үндэсний статистикийн хорооны дарга (2016-2020). 
Тэрээр мөн НҮБ-ын статистикийн комиссын “Тогтвортой хөгжлийн зорилго-2030” 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх Дээд түвшний ажлын хэсгийн дарга, Америк, Ази, Номхон 
далайн үндэсний тооллого, статистикийн дарга нарын холбоо /ANCSDAAP/-ны 2018-2020 
оны Ерөнхийлөгч, 21-р зууны статистикийн хөгжлийн төлөөх түншлэл ПАРИС 21 (PARIS 21) 
консорциумын Удирдах зөвлөлийн Тэргүүнээр тус тус сонгогдож байсан.
Монгол-Оросын хамтарсан 3-р сургууль, ОХУ-ын Улан –Удэ хотын лицей-интернат 1 
дүгээр сургууль, ХБНГУ-ын Халле коллеж улмаар ХБНГУ-ын Ханновер их сургууль, 
Удирдлагын академи, Эдийн засгийн Үндэсний дээд сургуулийг тус тус төгссөн. 
Нийгэм судлал, түүх, улс төрийн шинжлэх ухаан, бизнесийн удирдлагын менежментийн 
магистрын зэрэг хамгаалсан. 

Түүнчлэн АНУ-ын Жоржтауны их сургуулийн Олон улсын хуулийн институтийг Олон улсын 
манлайлал, менежментийн чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлсэн.
Хэлний чадварын хувьд англи, герман, орос хэлээр чөлөөтэй ярьдаг.



ПАНЕЛИСТ

МИНГАРЕЛЛИ ЖИОВАННА
ТУЗ-ийн дарга, Global Dignity

MC2 болон M&C Консалтинг компаниудын Гүйцэтгэх захирал, хамтран үүсгэн 
байгуулагчийн хувьд Жиованна нь олон улад технологийн салбарыг түүчээлэгч, 
сэтгэлгээний манлайлагчийн үүрэг гүйцэтгэдэг. Нийгмийн оролцоо, улс төр, 
краудсорсингийн талаар мэргэшсэн мэргэжилтэн тэрээр Давост болдог Дэлхийн эдийн 
засгийн форумын жил тутмын уулзалт зэрэг арга хэмжээнд идэвхтэй оролцдог бөгөөд 
Huffington Post, The Hill Times, CBC/Radio-Canada зэрэг олон нийтийн мэдээллийн 
хэрэгслүүдэд тогтмол мэдээ, мэдээлэл оруулдаг. Тэрээр Канадын Ерөнхий сайдын 
хэвлэлийн албанд ажиллаж байсан бөгөөд парламентын гэрчээр сонгогдож улс төрд 
залуу эмэгтэйчүүдийн ач холбогдлын талаар ярьж байжээ. 2015 онд тэрээр Канадын 
хамгийн хүчирхэг 100 эмэгтэйн нэг, Origin сэтгүүлийн шилдэг 45 бүтээлчээр шалгарчээ. 
Тэрээр Дэлхийн эдийн засгийн форумын Глобал Шэйпэр бөгөөд Карлтоны их сургуулийг 
Улс төр судлал, олон улсын харилцааны чиглэлээр онц зэрэгтэй төгссөн. Тэрээр Канадын 
Засгийн газрын Ажлын байрны ирээдүйн асуудал хариуцсан зөвлөлд ажилладаг.



ПАНЕЛИСТ

ЧИНБААТАР АНАР
АНД Глобал, Ондо Холдинг 
Үүсгэн байгуулагч, Ерөнхийлөгч

Монгол улс дахь мэдээллийн технологийн салбар дахь түүчээлэгчдийн нэг бөгөөд 
19 наснаас хойш тус салбарт хүчин зүтгэж байгаа ба тэрээр  харилцаа холбооны 
салбарын ажлын гараагаа “Монголын цахилгаан холбоо” компанид ахлах инженерээс 
эхэлсэн бөгөөд төд удалгүй дотоодын үүрэн холбооны Жи Мобайл компанийг үүсгэн 
байгуулалцаж байсан. Түүнээс хойш мэдээллийн технологийн салбарт хэд хэдэн старт 
апыг үүсгэн байгуулж, шинийг эрэлхийлэгч энтрепренёр гэдгээ батлан харуулсаар 
байна. Түүний үүсгэн байгуулалцаж, удирдаж буй компаниудаас товч дурдвал Монголын 
финтекийн салбарын анхдагч АНД Глобал компани, харилцаа холбооны шинэхэн тоглогч 
ОНДО ХХК нар байна. 

Түүнчлэн 2018 оноос хойш Монголын Математикийн Олимпиадын Хороонд 
Ерөнхийлөгчийн албыг сайн дураар хашиж, 2021 оноос Дэд ерөнхийлөгчийн үүрэгт 
ажлыг гүйцэтгэж байна. Тус төрийн бус байгууллага нь Монголын залуу үеийнхний 
математикийн шинжлэх ухааны сонирхлыг дэмжих, мөн дэлхийд тус салбарт амжилт 
үзүүлэхэд эерэгээр нөлөөлөх хүрээнд ажилладаг юм. 



ОЧИР ОТГОНБАЯР
Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ийн 
Захиргаа, хүний  нөөцийн 
бодлогын газрын дарга

ПАНЕЛИСТ

“Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Захиргаа, хүний нөөцийн бодлогын газрын дарга 
О.Отгонбаяр нь уул уурхайн салбарт 25 жил ажилласан, үүнээс 17 жил хүний нөөцийн 
удирдлагын чиглэлээр ажилласан арвин туршлагатай. 
Төрийн болон уул уурхайн салбарын хүний нөөцийн бодлогын хүрээнд  “Хүний нөөцийн 
хөгжлийн цогц хөтөлбөр”, “Ажилтын ажлын байрны чадамжийн стандарт” , “Олон улсын 
Хүний нөөцийн менежментийн тогтолцооны ISO 30400 багц стандарт”-ыг нэвтрүүлсэн 
зэрэг томоохон төслийн ажлуудыг санаачлан зохион байгуулж, хүний нөөцийн хөгжлийг 
манлайлан ажиллаж байгаа туршлагатай нэгэн.
Сурган хүмүүжүүлэгч, удирдлага, хүний нөөцөөр мэргэшсэн тэрээр Төрийн удирдлагын 
магистр зэрэгтэй бөгөөд “Байгууллагын хүний нөөцийн хөгжлийн судалгаа” сэдвээр 
менежментийн ухааны доктор (PhD) зэрэг хамгаалсан.



ПАНЕЛИСТ

БУЛГАН ГАНТУЛГА
Ардын Тэтгэврийн Данс 
компанийн Гүйцэтгэх захирал

Ардын Тэтгэврийн Данс компанийн гүйцэтгэх захирлаар 2019 оноос хойш ажиллаж 
байгаа бөгөөд Монос Хүнс ХК, Ган Хийц ХК, Анрид медиа ХХК-иудын төлөөлөн 
удирдах зөвлөлийн гишүүнээр ажилладаг. Монголын хувьцаат компаниудын холбооны 
ерөнхийлөгчөөр 2017 оноос ажиллаж байна. 2019 оноос хойш Монгол Улсын тэтгэврийн 
тогтолцооны шинэчлэл, олон тулгуурт хуримтлал суурьтай тэтгэврийн тогтолцоог бий 
болгохын төлөө идэвхтэй, манлайлан ажиллаж байна. Тэрээр өмнө нь ЛэндМН ХК-ийн 
гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан бөгөөд ажиллах хугацаандаа Финтек салбарын 
хөгжилд дорвитой хувь нэмэр оруулж Монголын финтек холбооны үүсгэн байгуулагч 
гишүүдийн нэг болж ажилласан. Мөн 2014-2018 оны хооронд Монгол Улсын ууган үйлдвэр 
Сүү ХК-ийн гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан бөгөөд хөдөө аж ахуй, хүнсний 
үйлдвэрлэлийн салбарын хөгжилд хувь нэмэр оруулж олон дунд танигдсан. Моннис 
Групп-д 2009 оноос эхлэн ажиллах хугацаандаа гадаад худалдаа, уул уурхайн салбарын 
мэдлэгийг хуримтлуулсан бөгөөд уул уурхайн салбарын хөгжлийн хамгийн амжилттай он 
жилүүдэд энэхүү салбарт ажиллаж байсан.
Ажлын гараагаа 2004 онд банк санхүүгийн салбар ХасБанкнаас эхэлсэн бөгөөд 
гүйцэтгэх захирлын туслах, картын төвийн менежер, харилцааны төвийн захирал, 
маркетингийн газрын дэд захирлаар тус тус ажилласан туршлагатай. 
Г.В.Плехановын нэрэмжит ОХУ-ын эдийн засгийн академийг эдийн засагч мэргэжлээр 
төгссөн.
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Ногоон хөгжлийн сэргэлт ба Аялал жуулчлал

Сэдвийг онцлохын ач холбогдол:

Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 106 дугаар тогтоолоор “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-
ийг баталсан. Энэхүү бодлогын хүрээнд эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих, байгаль орчны 
тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор “Ногоон хөгжлийн сэргэлт”-ийг хэрэгжүүлж 
байна. “Ногоон хөгжлийн сэргэлт”-ийн хүрээнд уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, 
цөлжилт, газрын доройтлыг бууруулахад бодитой хувь нэмэр оруулах “Тэрбум мод” 
үндэсний хөдөлгөөнийг улс даяар өрнүүлэх, усны нөөцийг хамгаалж, хүн амыг баталгаат 
ундны усаар хангах, говийн бүс нутгийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх, хог хаягдал 
дахин боловсруулах үйлдвэрүүдийг аймаг, нийслэлд бүсчлэн байгуулах болон дэлхийн 
хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн ногоон хөгжлийн жишиг загвар бий болгох зэрэг 
хөгжлийн төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна.

2019 онд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 7% хүртэлх хувийг бүрдүүлж, 570 гаруй мянган 
гадаадын жуулчдаас 607 сая ам.долларын экспортын орлого оруулж, 1 сая орчим 
дотоодын жуулчдаас 800 гаруй тэрбум төгрөгийн эдийн засгийн эргэлтийг бий болгож 
байсан аялал жуулчлалын салбар 2021 оны байдлаар гадаад жуулчдын тоо 93 гаруй 
хувиар, салбарын алдагдсан санхүүгийн боломж 1,5 их наяд төгрөгт хүрч, 1,600 гаруй аж 
ахуйн нэгж байгууллага тухайлбал тур операторуудын 88,14% нь 90-100 хувь орлогоо 
алдсан бол зочид буудлуудын 63%, жуулчны баазуудын 84% нь орлогогүй, санхүүгийн 
хямралд орсон. Бүх төрлийн татвараа төлөх боломжгүй, үйл ажиллагаагаа эхлүүлэх 
гарааны эргэлтийн хөрөнгө байхгүй, бага хүүтэй зээл, хөнгөлөлттэй зээл авах боломж 
байхгүй байна. Хувийн хэвшлийг хэрхэн дэмжих боломж байгааг хэлэлцүүлгийн үр дүнд 
тодорхойлох шаардлагатай байна. 

Агаарын тээврийн салбарт чөлөөт өрсөлдөөн хязгаарлагдмал байгаагаас хамаарч 
өндөр үнэтэй нислэг, дамжин өнгөрөх нислэгийн сонголтуудыг өнгөрсөн хугацаанд 
хийж ирсэн. Цах тахлын нөлөөнд зогсонги байдалд орсон аялал жуулчлалын салбарыг 
сэргээхэд агаарын тээврийн чөлөөт өрсөлдөөн, хямд үнэ, өргөн сонголт зайлшгүй 
шаардлагатай байна. хуваарийг жуулчдад тодорхой болгох нь чухал байна.
Монгол Улсаас гадаадын жуулчдад визний уян хатан бодлого явуулснаар аялал 
жуулчлалын салбарыг дэмжиж, жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх боломжтой. Ялангуяа БНСУ-
ын аялагчдыг визний шаардлагаас чөлөөлж, жуулчдыг татах бодлого гаргах нь нэн 
тэргүүний асуудал болоод байна.
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Хэлэлцүүлгийн зорилго:

Энэхүү хэлэлцүүлэг нь дараах зорилготой. Үүнд: 

“Ногоон хөгжлийн сэргэлт”-ийн хүрээнд хэрэгжүүлэх хөгжлийн төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд 
байгаль орчинд ээлтэй ногоон санхүүжилтийн эх үүсвэрийг татах боломж, олон талт 
хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх,

Эргэлтийн хөрөнгийн эх үүсвэргүй аялал жуулчлалын салбарын аж ахуйн нэгжүүдийг 
дэмжих санхүүгийн зөв загвар гаргаж авах, салбарын хэмжээн дэх аж ахуй нэгжүүдийн 
татвартай холбоотой өр, төлөлтийг хэрхэх, өндөр үнэтэй, сонголт багатай агаарын 
тээврийг хэрхэн шинэ төвшинд хүргэх боломж байгаа болон визтэй улсуудын тоог 
бууруулах, зарим онцлох зах зээлийн орны визний асуудлыг уян хатан шийдэх 
хувилбарын талаар санал хэлэлцүүлэг хийх зорилготой болно.

Хэлэлцүүлгээс хүлээгдэж буй үр дүн:

Энэхүү хэлэлцүүлэг нь дараах үр дүнд хүрнэ. Үүнд: 

“Ногоон хөгжлийн сэргэлт”-ийг хэрэгжүүлэхэд аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэний 
нийгмийн санаачилгыг дэмжиж олон талт хамтын ажиллагаа өргөжнө. 

Аялал жуулчлалын салбарыг богино хугацаанд сэргээхийн тулд хэлэлцүүлгээс гарсан 
санал, санаачлагыг төр засгийн төвшинд шуурхай судалж, аялал жуулчлалын салбарын 
аж ахуйн нэгжүүдэд санхүүгийн болон үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах нөхцөлөөр 
хангах, бодитой дэмжлэг үзүүлэх бодлого шийдвэр гаргасны үр дүнд салбарын төдийгүй 
Монгол Улсын эдийн засгийн үр өгөөж нэмэгдэнэ. 



ОДОНЧИМЭД ОДБАЯР
Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн 
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 
гишүүн

МОДЕРАТОР

Төрийн өмчит Эрдэнэс Монгол ХХК-ийн Стратеги төлөвлөлт эрхэлсэн Дэд захирлын 
албыг хашсан бөгөөд томоохон төрийн өмчит аж ахуйн нэгж, стратегийн ач холбогдол 
бүхий ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, байгалийн баялгийг олборлох, 
боловсруулах, хөрөнгө оруулалт, дэд бүтцийн төслүүдийг удирдаж, түүний үр өгөөжийг 
баялгийн сангаар дамжуулан Монгол улсын нийт ард иргэдийн хөгжил дэвшилд 
зориулахаар ажилласан туршлагатай. Эрдэнэс Монгол компанийн Стратеги төлөвлөлт 
нь группын хэмжээний стратегийг төлөвлөж, 14.5 тэрбум ам.долларын өртөг бүхий 
шинэ төслүүдийг боловсруулах, удирдан зохицуулах үүрэг хүлээдэг. Тухайлбал, Нүүрс 
боловсруулах, нүүрс баяжуулах, эрчим хүчний цогцолборын төсөл, нүүрсний метаны 
хайгуул, нүүрс шингэрүүлэх үйлдвэр, металлургийн кокс, аж үйлдвэрийн цогцолборыг 
үндэсний ба олон улсын түншүүд, хөрөнгө оруулагчидтай хамтран хэрэгжүүлдэг байсан 
ба 2019 онд байгалийн баялгийн засаглалаар Оксфордын их сургуульд мэргэшил 
дээшлүүлсэн.

ОДОНЧИМЭД ОДБАЯР
Ард Санхүүгийн Нэгдэл ХК-ийн 
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 
гишүүн

МОДЕРАТОР



ДАВААЖАНЦАН САРАНГЭРЭЛ
Улсын Их Хурлын гишүүн

ПАНЕЛИСТ

1982 оноос эхлэн хувийн болон төрийн байгууллагад удирдах ажилтнаар ажиллаж 
байсан туршлагатай. Тэрээр УИХ-ын Өргөдлийн байнгын хорооны дарга, Эрүүл мэндийн 
сайд, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд зэрэг албан тушаал хашиж байсан 
туршлагатай. 2012 оноос Улсын Их хуралд 3 дахь удаагаа сонгогдон гишүүнээр ажиллаж 
байна. ЗХУ-ын Ростов хотын их сургуулийг сэтгүүлч мэргэжлээр төгсөж Москвагийн Их 
сургуульд магистрын зэрэг хамгаалсан. 



БАТ-ӨЛЗИЙ БАТ-ЭРДЭНЭ
Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын сайд 

ПАНЕЛИСТ

1999 оноос эхлэн хувийн болон төрийн шат шатны байгууллагад удирдах албан 
тушаал хашсан туршлагатай. Тэрээр МХЕГ-ын Дэд дарга, УИХ-ын тамгын газар, МУ-
ын Шадар сайдын зөвлөх, Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дэд дарга, Шударга 
өрөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга зэрэг төр, иргэний итгэлцлийн гүүр болсон 
байгууллагыг удирдаж ажилласан туршлагатай нэгэн. Мөн Силк Рөүд ХХК, Эйр Тикет 
ХХК-ийн Үүсгэн байгуулагч, Ерөнхий захирал. “JCI Монгол”-ын Ерөнхий нарийн бичгийн 
дарга, Эрдэнэт хотын хөгжил бодлого судалгааны хүрээлэнгийн тэргүүн, “Эрдэнэс 
Тавантолгой” ХК-ийн ТУЗ-ийн даргаар ажиллаж байсан арвин туршлагатай. Түүх, хэл 
шинжлэл, улс төрийн чиглэлээр мэргэшсэн тэрээр түүх, соёл, бизнес, эдийн засаг болон 
солонгос хэлний өргөн мэдлэгтэй. 

Одоогоор Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн бөгөөд Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яамны сайдаар ажиллаж байна. Улаанбаатарын Их Сургуулийг Түүх 
судлаач, Солонгос хэлний орчуулагч мэргэжлээр төгсөж, БНСУ-ын Ханжин группийн 
Топас академийг “Агаарын тээврийн холбооны иргэний зорчигч тээврийн мэргэжлээр,  
Улаанбаатарын Их Сургуулийг Түүхийн ухааны боловсролын магистр, МУИС-ийн 
Шинжлэх Ухааны Сургуульд Улс төрийн судлалын докторант зэргийг тус тус хамгаалсан.



БАТСУУРЬ ДАВААДАЛАЙ
МУ-ын Ерөнхийлөгчийн Эдийн 
засгийн бодлогын зөвлөх

ПАНЕЛИСТ

Монголбанкны Мөнгөний бодлого, судалгааны газарт эдийн засагч, АНУ-ын Вашингтон 
хотод байрлах Дэлхийн банкны төв оффист Зүүн Өмнөд Ази, Номхон далайн бүс 
нутгийн багт зөвлөх, Дэлхийн банкинд эдийн засагч, Сангийн сайдын зөвлөхөөр тус тус 
ажилласан. 
МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийг Банкны эдийн засгийн мэргэжлээр төгсөж, АНУ-
ын Нью-Йорк хотын Колумбын их сургуульд Эдийн засгийн ухааны магистрын зэрэг 
хамгаалсан. Одоогоор МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн докторантур юм.



ПАНЕЛИСТ

КОИЗҮМИ ТАИГА
ЖАЙКА-ын Монгол дахь 
төлөөлөгчийн газрын зам тээвэр, 
хот байгуулалт, хувийн хэвшлийн 
хамтын ажиллагааны асуудал 
хариуцсан төлөөлөгч

2019 оноос эхлэн “ЖАЙКА” байгууллагын Монгол дахь төлөөлөгчийн газарт зам тээвэр, 
хот байгуулалт, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны асуудал хариуцсан төлөөлөгчөөр 
ажиллаж байна. Тэрээр 2015 оноос эхлэн “ЖАЙКА”-ын төв оффист Далайн чанад дахь 
сайн дурын мэргэжилтэн илгээх хэлтэст ажиллаж, 2017 оноос Хувийн хэвшлийн хөгжлийн 
газарт ажилласан. Эдийн засгийн чиглэлээр Япон Улсын Кэиогийн Их сургуулийг төгссөн.



ЭНХТӨР НОМИНДАРЬ
Монголын Тогтвортой 
Санхүүжилтийн Холбооны 
Гүйцэтгэх захирал

ПАНЕЛИСТ

Монголын тогтвортой санхүүжилтийн холбоо (ТоС Холбоо)-ны Гүйцэтгэх захирал бөгөөд 
НҮБ-ын хамтарсан ТХЗ-ын сангийн олон улсын зөвлөхөөр ажиллаж байна. Түүнчлэн 
ногоон санхүүжилтийг дэмжих тусгай чиг үүрэг бүхий төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн 
байгууллага болох Монголын Ногоон Санхүүгийн Корпорацын удирдлагын багийн 
гишүүдийн нэг юм. Тэрээр 2013 оноос хойш бодлого боловсруулагчид болон олон улсын 
байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, Монгол болон Камбожийн банк, санхүүгийн салбарт 
тогтвортой санхүүжилтийг нэвтрүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн юм. Үүнээс гадна ОУСК, 
НҮБ-ын Байгаль Орчны хөтөлбөр, НҮБ-ын Хүүхдийн Сан, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, 
Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк, Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, 
Partners Group зэрэг байгууллагуудад хүлэмжийн хийн тооцоолол, ногоон таксономи, 
ногоон зээл, байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн удирдлага, тогтвортой байдлын 
тайлагнал зэрэг чиглэлээр зөвлөхөөр ажилласан. Фулбрайтын тэтгэлгээр Нью-Йорк дахь 
Колумбын их сургуульд Тогтвортой байдлын менежментийн чиглэлээр магистрын зэрэг 
хамгаалсан.



ПАНЕЛИСТ

ДАМБИЙ ЭНХБААТАР
Монгол номадик цогцолборын
Үүсгэн байгуулагч, Захирал

Artist, Реклам чимэглэлийн салбарт 10 гаран жил ажиллаж холбооны ерөнхийлөгчөөр 
ажиллаж байсан анхдагчдын нэг, Аялал жуулчлалын салбарт 10 гаран жил ажиллаж 
байгаа туршлагатай.  Ардын хувьсгалын үндэсний их баяр наадмын 100 жилийн ойн 
ерөнхий зураачаар ажилласан. Дэлхийд монголчуудын ялгарах соёл бол бидний өв 
соёл, уламжлал нүүдэлчин малчин ахуй амьдрал үүнийг бидний хойч үе мартах учиргүй 
гэж үзэн өөрийн зүгээс сэргээн зүрх сэтгэлээ зориулан яваа чөлөөт уран бүтээлч. 
Дүрслэх урлагын их сургуулийг бакалавар. Удирдлагын академи бизнесийн удирдлагын 
магистрын зэргийг хамгаалсан.



САЛБАР ХУРАЛДААН - 12

Дижитал шилжилт

Сэдвийг онцлохын ач холбогдол:

Цар тахлын нөлөөллөөр эдийн засаг, тээвэр логистикийн хямрал нүүрлэж олон 
тодорхойгүй зүйлсийг бий болгосон хэдий ч эерэг тал нь дижитал шилжилтийг 
хурдасгасан. Цар тахлын хүндрэлээс 2022 онд гарах хүлээлттэй байсан хэдий ч шинээр 
үүссэн Орос Украйны зөрчил нь эдийн засаг дах тодорхойгүй байдлыг дахин үүсгэж 
байна. Яг энэ үед дижиталын шилжилтийг илүү хурдтай хийж дижитал эдийн засгийг 
бий болгох нь улс эх орны эдийн засгийн үзүүлэлтийг сайжруулах гол гарц гэж харж 
байна. Гэхдээ үүнийг хийхийн тулд засгийн газар юу хийх талаар болон хувийн хэвшил, 
олон улсын байгууллагууд ямар оролцоотой байх талаар бодлогын шийдэл, гаргалгааг 
хамтаар хэлэлцэн оновчтой шийдвэрлэх хэрэгцээ шаардлага тулгарч байна.

Хэлэлцүүлгийн зорилго:

Эдийн засгийн нөхцөл байдал болон гадаад, дотоод орчны тодорхой бус байдал 
нэмэгдсэн энэ үед бид дижитал эдийн засгийг хэрхэн бий болгох вэ, дижитал 
шилжилтийг хурдасгахад төр болон хувийн хэвшил яг юу хийж байна, ямар хүндрэл 
бэрхшээл тулгарч байна, үүнийг хэрхэн хамтдаа шийдвэрлэх вэ. Түүнчлэн олон улсын 
байгууллагуудын өөрсдийн туршлагыг хуваалцах, бидэнд санал зөвлөмж хэлэх зэрэг 
чиглэлд хэлэлцүүлгийн гол агуулга чиглэнэ. 

Хэлэлцүүлгээс хүлээгдэж буй үр дүн:

Хүлээгдэж буй гол үр дүн нь төр, хувийн хэвшлийн хооронд мэдээллийн тэгш бус байдал 
буурах, үүсэж буй нөхцөл байдлын талаар нэгдсэн ойлголцолд хүрэх, шийдлээ хамтдаа 
тодорхойлох явдал юм. Энэ нь цаашид Монгол улсад дижитал шилжилтийг хурдасгахад 
бүх талын оролцоог хангаж олон улсын сайн туршлагаас санаа авч өнөөгийн нөхцөл 
байдалтай уялдуулан дахин харж, шинээр төлөвлөхөд дэмжлэг болно.



ВОЛОДЪЯ БАЯРСАЙХАН
TOMYO Үүсгэн байгуулагч

МОДЕРАТОР

Технологийн салбарын энтрепренер бөгөөд одоогоор боловсролын салбарын чанар, 
хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор технологид суурилсан TomYo экосистемийг хөгжүүлж 
байна. TomYo нь Монгол хүний потенциалаа ашиглаж сурч хөгжих боломжийг илүү 
нээлттэй болгох зорилготой бөгөөд аппликэйшн, контэнт хөгжүүлэхээс гадна инновацлаг 
хөтөлбөрт суурилсан шинэ сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборуудыг бий болгож байна. 
Өмнө нь BizNetwork, LendMN зэрэг бүтээлүүдийг зах зээл дээр амжилттай гаргаж ирсэн 
бөгөөд, олон улсын түвшинд AND Global компанид үйл ажиллагаа эрхэлж ажиллаж 
байна. Тэрээр АНУ-д Amazon болон Dell компаниудад ажиллаж байсан туршлагатай. 
Боловсролын хувьд Турк улсад програм хангамжийн инженер чиглэлээр бакалавр, харин 
АНУ-д Вашингтоны их сургуульд бизнесийн удирдлагын магистрантурт сурсан. 



ЭНХБАЯР БАТШУГАР
Улсын Их Хурлын гишүүн

ПАНЕЛИСТ

2008-2011 онд JPMorgan хөрөнгө оруулалтын банкир, 2021-2012 оноос МАХН-ын 
гадаад харилцаа хариуцсан нарийн бичгийн дарга, 2012-2016 онд Монголбанкны Дэд 
Ерөнхийлөгч, 2016-2021 онд Медиахолдинг ХХК-ийн ТУЗ-ын гишүүнээр тус тус ажилласан.



ЛУВСАНЦЭРЭН ЭНХ-АМГАЛАН
Боловсрол, шинжлэх ухааны 
сайд, Цахим хөгжил, харилцаа 
холбооны сайдын үүрэг 
гүйцэтгэгч

ПАНЕЛИСТ

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд бөгөөд Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайдын 
үүрэг хариуцагч Л.Энх-Амгалан нь 2012 оноос хойш УИХ-ын гишүүнээр ажиллаж 
байгаа бөгөөд УИХ-ын Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын 
хорооны дарга, УИХ-ын дэд даргаар ажиллаж байсан ба 2020 оноос УИХ-ын Төрийн 
байгуулалтын байнгын хорооны даргаар ажиллаж байна. Мөн түүнчлэн МОНЦАМЭ 
агентлаг, Ил товчоо сонины хариуцлагатай нарийн бичгийн дарга, Интерпресс ХХК-ийн 
үүсгэн байгуулагч, Юнител групп, MCS электроникс ХХК-ийн захирлуудын зөвлөлийн 
дарга, MCS группын тэргүүн дэд ерөнхийлөгчийн албыг хашиж байсан. 2021 оны 1 
сараас Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдаар, 2022 оны 1 сараас Цахим хөгжил, харилцаа 
холбооны сайдын үүрэг гүйцэтгэгчээр ажиллаж байна. 



АСТОК ХАННЕС
Эстони Улсын Цахим засаглалын 
Академийн Гүйцэтгэх захирал, 
УЗ-ийн дарга

ПАНЕЛИСТ

Эстони Улсын Цахим засаглалын Академийн Гүйцэтгэх захирал, Удирдах зөвлөлийн 
даргын албан тушаалыг хашдаг бөгөөд Кибер аюулгүй байдлын хөтөлбөр, Ухаалаг 
засаглалын хөтөлбөр, Төслийн хөгжүүлэлт, Харилцаа холбоо, болон түншүүд ба охин 
компаниудыг хариуцаж ажилладаг. Мэдээлэлд суурилсан нийгэм, тэр дундаа орон 
нутгийн засаг захиргааны үүрэг оролцоо, хөдөлгөөнт засаглал болон төрийн шинэ 
технологийн сорилтуудын талаар голчлон судалдаг. Тэрээр өөрийн олон жилийн мэдлэг, 
туршлагад тулгуурлан Төв ази, Кавказ, Зүүн-Өмнөд Европ, Ойрх Дорнод, Африк болон 
бусад шилжилтийн бүс нутгуудад засаглалын талаар зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг. Сүүлийн 
жилүүдэд Украин, Доминик, Монгол, Намибия, Барбадос, Кирибати, Вануату, Киргизстан, 
Папау Шинэ Гвиней, Узбекистан, Самоа, Гүрж, Ямайка, Молдав болон Шри Ланка зэрэг 
улс орнуудын засгийн газартай нягт хамтран ажиллаж байна. 2007-2011 онд Эстони 
Улсын парламентын (Риигикогу) гишүүнээр ажиллаж, мэдээлэлд суурилсан нийгмийг 
хөгжүүлэх, оюуны өмч, цахим харилцааны зохицуулалттай холбоотой асуудлыг голчлон 
шийдвэрлэж ажилласан туршлагатай. Үүнээс өмнө 1997-2005 онд Ханнес Тарту хотын 
Засаг даргын Орлогч даргаар ажиллаж байсан. Өнөөдөр Тарту нь цахим засаглалын 
чиглэлээр дэлхийд тэргүүлэгч хотуудын нэг бөгөөд иргэд, аж ахуйн нэгжүүддээ олон 
төрлийн интернет, гар утсанд суурилсан үйлчилгээ үзүүлдэг. 2012-2013 оны хооронд 
тэрээр Эстони Улсын Ерөнхийлөгчийн Мэдээлэлд суурилсан нийгмийн хөгжлийн 
зөвлөхөөр ажиллаж байсан. Ханнес Асток нь Тарту Их сургуулийн сэтгүүл зүй болон 
нийтийн удирдлагын чиглэлээр тус тус төгссөн. Эстони, Англи, Орос болон Финлянд 
хэлтэй.



ПАНЕЛИСТ

БААСАНДОРЖ МӨНХЦЭЦЭГ
ГрэйпСити Монгол ХХК-ийн 
Гүйцэтгэх захирал

Банк санхүү, төлбөр тооцоо, хөрөнгийн зах зээлийн программ хангамжийн салбарт 
16 жил ажилласан туршлагатай. 2018 оноос хойш ГрэйпСити Монгол ХХК гүйцэтгэх 
захирлаар ажиллаж байна. 2013 - 2018 онд ГрэйпСити Монгол ХХК Бизнесийн газрын 
захирал, 2010 - 2011 онд Азийн хөгжлийн банкны Transformational Mobile Banking 
төслийн харилцаа холбооны хууль эрх зүй, хөдөлгөөнт банкны технологийн зөвлөх, 
2008 - 2013 онд ГрэйпСити Монгол ХХК Төлбөрийн шийдлийн газрын дарга, 2006 - 
2007 онд Азийн хөгжлийн банкны Capacity Building for Financial sector Reforms төслийн 
мэдээлэл технологийн зөвлөхийн туслах, 2006 - 2008 онд ГрэйпСити Монгол ХХК саппорт 
инженерээр тус тус ажилласан. Австрали улсын Сидней хотын Технологийн Их Сургууль, 
программ хангамжийн бакалавр, Турк улсын Измир хот, Анкара Их Сургуулийн хэлний 
бэлтгэл, ШУТИС-ийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер мэргэжлээр төгссөн.



ПАНЕЛИСТ

ЦЭВЭЭН МЭНДБАЯР
Интелмайнд ХХК-ийн
Гүйцэтгэх захирал

Төсөл, бизнесийн удирдлагын чиглэлээр мэргэшиж, сүүлийн 15 жилийн хугацаанд 
Монголын томоохон компаниудын ТУЗ-ын гишүүн, Гүйцэтгэх захирлаар ажилласан 
бөгөөд Европ, Хойд Америкийн компаниудтай хамтран мэдээлэл технологи, эрчим хүч, 
дэд бүтэц, санхүүгийн салбарт томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлсэн туршлагатай. Сүүлийн 
жилүүдэд технологид суурилсан бизнес төслүүдийг хөгжүүлж, Интелмайнд группыг 
хамтран үүсгэн байгуулж, shoppy.mn, Cody, Joinme, Coinhub зэрэг төслүүдийг зах зээлд 
амжилттай танилцуулаад байна.



БАЗАР ГАБИТ
Хязгааргүй Шийдэл ХХК-ийн 
ТУЗ-ийн дарга

ПАНЕЛИСТ

“Infinite Solutions” компанийн ТУЗ-ийн дарга, “Nest Education IT School”-ийн инноваци 
эрхэлсэн захирлаар ажилладаг. 2007 онд хамтрагчдын хамт “Infinite Solutions” компанийг 
үүсгэн байгуулж, өдгөө Монгол, АНУ, Сингапур болон Өмнөд Азийн зах зээлд IT-д 
суурилсан бүтээгдэхүүнүүдээ гарган хөгжүүлж байна. Ирээдүйд олон чадварлаг 
монгол инженерүүдийг бэлтгэж, Монголд цахиурын хөндий Mongol Valley-г бий болгох 
мөрөөдлийн эхлэл болгон “Nest Education IT School”-ийг байгуулан боловсролын салбарт 
хөрвөн ажиллаж байна. АНУ-д Дикинсоны мужийн их сургууль, Сан Хосегийн болон 
Стэнфордын их сургуульд инженерийн шинжлэх ухааны чиглэлээр (MS&E) хөтөлбөр 
дүүргэсэн.
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Үндэсний хөрөнгө оруулалттай, Монголын уул уурхайн 
салбарт тэргүүлэгч аж ахуйн нэгжүүдийн нэг

М-Си-Эс, Петровис, Шунхлай групп зэрэг үндэсний томоохон 
компаниудын хамтын хөрөнгө оруулалттайгаар байгуулагдсан

2009 оноос хойш Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутаг 
дахь Ухаа худаг коксжих нүүрсний ордод үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа

2010 онд Хонконгийн хөрөнгийн биржид бүртгүүлж, Монголын 
үндэсний компаниудаас анх удаа олон улсын хөрөнгийн зах 
зээлд хувьцаагаа гаргасан 

www.energyresources.mn

Орон нутагт томоохон бүтээн байгуулалтыг хийж, Нүүрс 
баяжуулах үйлдвэр, цахилгаан станц, ус хангамжийн систем, 
орон сууцны хороолол, сургууль цэцэрлэг гэх мэт бүхий л дэд 
бүтцүүдтэй, аж үйлдвэрийн цогцолборыг байгуулсан

Коксжих нүүрсийг дотооддоо боловсруулж, нэмүү өртөг 
шингээн экспортлож буй анхдагч компани

2022 оны байдлаар 2,000 орчим үндсэн ажиллагсадтайгаас 
40 орчим хувийг Өмнөговь аймгийн, орон нутгийн иргэд 
бүрдүүлж байна.

www.energyresources.mn
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