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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

УИХ-ын 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


