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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

Монгол Улсын Их Хурлын 
гишүүн, Монгол 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.


