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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 газрын дарга

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.


