
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.
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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

Монгол 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


