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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.


