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Хөрөнгө оруулалтын орчин

Сэдвийг онцлохын ач холбогдол:

Шинэ сэргэлтийн бодлогын хүрээнд Хөрөнгө оруулалтын орчны шинэчлэл, эрх зүйн 
болоод тогтолцооны өөрчлөлт хийгдэж байна. Тухайлбал, Хөрөнгө оруулалтын 
хуулийн шинэчилсэн найруулга, Гадаадын хөрөнгө оруулалт, гадаад худалдааны 
агентлаг байгуулах зэрэг болно. Түүнчлэн шинээр татах хөрөнгө оруулалтын дэмжлэг 
сурталчилгаа болон оруулсан хөрөнгө оруулалтын тогтвортой байдлыг хадгалах, хөрөнгө 
оруулагчтай холбоотой хуулийн давхардал, хийдлийг арилгах, төрийн олон шатлалт 
хяналт шалгалтыг хялбарчлах, төрөөс үзүүлэх бүхий л түвшний үйлчилгээг цахимжуулах 
зэрэг ажил шинэчлэлийн хүрээнд шийдвэрлэгдэнэ. Энэхүү хэлэлцүүлгээр дамжуулан 
хөрөнгө оруулалтын орчны бүхий л оролцогч талууд хийгээд хувийн хэвшил, хөрөнгө 
оруулагчид болон судлаачдын саналыг авч дээр дурдсан хөрөнгө оруулалтын орчинд 
чухал нөлөө үзүүлэх шийдэл гаргахад болон хуулийн төслүүдэд тусгах боломж бүрдэх юм.

Хэлэлцүүлгийн зорилго:

Монголын Эдийн засгийн чуулган-2022 “Хөрөнгө оруулалтын орчин” сэдэвт  
хэлэлцүүлгийн  зорилго нь  Хөрөнгө оруулалтын орчны шинэчлэлийн хүрээнд шинэ 
мэдээлэл танилцуулга хийгдэж оролцогчдын саналыг авч тусгах, болон хөрөнгө 
оруулалтын орчинд үүссэн сорилт, боломжийн талаар хэлэлцүүлэг өрнүүлж үр дүн 
шийдэл гаргахад оршино.

Хэлэлцүүлгээс хүлээгдэж буй үр дүн:

Хэлэлцүүлгийн хүлээгдэж буй үр дүнг хөрөнгө оруулалтын хууль шинэчлэхтэй 
холбогдуулан хязгаарлалт, хөнгөлөлт, хамгаалалтын бодлогуудын чиглэл 
тодорхойлогдсон, гадаад хөрөнгө оруулалт, гадаад худалдааны агентлаг байгуулахтай 
холбогдуулан цахим үйлчилгээ, дэмжлэг, сурталчилгаа, холболтын сувгийн сүүлийн үеийн 
хандлагыг дурдсан байна гэж төсөөлж байна. 



БАДРАХ НАЙДАЛАА
Хөгжлийн эдийн засагч, санхүүч, 
ХҮН-ын Удирдах зөвлөлийн 
дарга

МОДЕРАТОР

2020 оноос эхлэн ХҮН-ын Удирдах зөвлөлийн даргаар томилогдон ажиллаж байна. 
Энэхүү албан тушаалд томилогдохоос өмнө 2004-2016 онуудад Анод банкинд Эрсдэлийн 
удирдлагын газрын захирал, Хаан банкинд Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал, MCS 
Холдинг ХХК-д Хөрөнгө оруулалтын ахлах менежер, Юнител ХХК-д Бизнес хөгжлийн 
газрын захирал, Монголын эдийн засгийн форум ТББ-ын Гүйцэтгэх захирал, Монголын 
банкны холбооны Гүйцэтгэх захирал бөгөөд Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Монголын 
ногоон зээлийн сан байгуулах төслийн зөвлөх, багийн ахлагч, мөн Монголын тогтвортой 
санхүүгийн холбоо (ТоС)-ны Удирдах зөвлөлийн гишүүн, Гүйцэтгэх захирал, ХҮН-ын 
даргаар тус тус ажилласан туршлагатай.  
Санхүү Эдийн Засгийн Их Сургуулийг санхүүч, бизнес судлаач мэргэжлээр төгссөн 
бөгөөд Япон Улсын Кобэ Их Сургуульд Эдийн засгийн ухааны магистрын зэргийг 
хамгаалсан. Мөн Хөгжлийн эдийн засаг, улсын хөгжлийн загвар, Ногоон эдийн засаг, 
ногоон болон тогтвортой санхүү, хөрөнгө оруулалт, Банкны эрсдэлийн удирдлага, 
төслийн дизайн, менежмент чиглэлээр тус тус мэргэшил дээшлүүлсэн.



БААГАА БАТТӨМӨР
Улсын Их Хурлын гишүүн, 
Аюулгүй байдал, гадаад 
бодлогын байнгын хорооны 
дарга 

ПАНЕЛИСТ

2016 оноос УИХ-ын гишүүн, 2020 оноос УИХ-ын Аюулгүй байдал, гадаад бодлогын 
байнгын хорооны даргаар сонгогдон ажиллаж байна. Энэхүү албан тушаалд 
томилогдохоос өмнө 1980-2016 онуудад Ойн модны аж үйлдвэрийн яаманд мэргэжилтэн, 
хэлтсийн дарга, Хөнгөн үйлдвэрийн яаманд хэлтсийн дарга, Улсын гаалийн ерөнхий 
газрын дэд дарга, дарга, Монголын үндэсний татварын ерөнхий газрын даргаар тус тус 
ажиллаж байсан туршлагатай.  Хөдөө аж ахуйн сургуулийг Инженер механик, ОХУ-ын 
Москва хотын Нийгэм-улс төрийн дээд сургуулийг Эдийн засагч, улс төр судлаач, МУИС-
ийн Хууль зүйн дээд сургуулийг Эрх зүйч мэргэжлээр тус тус төгссөн. Мөн 2003 онд 
Эдийн засгийн ухааны доктор (Ph.D.), 2008 онд Эдийн засгийн шинжлэх ухааны доктор 
(Sc.D.)-ын зэргийг тус тус хамгаалсан. 



БОЛД ЖАВХЛАН
УИХ-ын гишүүн, Сангийн сайд

ПАНЕЛИСТ

25 жил гаруй бодлого боловсруулах, төрийн санхүүгийн удирдлага, банк, санхүүгийн 
салбарт ажилласан туршлагатай. 2021 оны 1 сараас Сангийн сайдаар томилогдон 
ажиллаж байна. Ажлын гараагаа 1997 онд Монголбанкнаас эхлүүлж, Тэргүүн дэд 
ерөнхийлөгч зэрэг албан тушаалыг хашиж байв. Улсын Их Хурлын 2016 болон 2020 оны 
ээлжит сонгуулиар Улсын Их Хурлын гишүүнээр сонгогдон ажиллаж байна.
 
Монгол Улсын Их Сургуулийн Эдийн засгийн сургуулийн бакалаврын зэрэгтэй бөгөөд 
Америкийн Нэгдсэн Улсын Индианагийн Их Сургуулийг Банкны эдийн засагч мэргэжлээр 
төгссөн.



МАЙКЛ МАКАДҮҮ
Бостон Консалтинг Группийн 
Партнер

ПАНЕЛИСТ

2017 онд Бостон Консалтинг Групп (БКГ)-д эргэн нэгдсэн. Тэрээр байгууллагын Global 
Advantage болон Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний ажлуудын гол гишүүдийн нэг юм. 
Майкл 25 гаруй жилийн турш компанийн стратеги, төрийн бодлого, олон улсын 
геополитикоор мэргэшин ажилласан. G7-д багтдаг улсын Ерөнхий сайдын ажлын албанд 
ахлах мэргэжилтнээр, БКГ-ын Стратеги, олон улсын худалдаа, олон улсын бизнесийн 
хөгжлийн асуудал хариуцсан удирдах түвшний захирлаар ажиллаж байсан туршлагатай. 
Тэрээр АНУ, ЕХ, Орос, Хятад, Бразил зэрэг улсуудад худалдааны маргаан болон зах 
зээлд нэвтрэх саад бэрхшээлийг амжилттай шийдвэрлэсэн туршлагатай. Тэрээр NAFTA-
ын 3 улсад ажиллаж, амьдарч байсан ба Мексикт 225 ажилтантай үйлдвэрийг ажиллуулж 
байсан. Канадын Засгийн газарт ажилтнаар ажлын гараагаа эхэлж, Ерөнхий сайдын 
гүйцэтгэх туслах болтлоо дэвшсэн. Энэ үүргийнхээ хүрээнд, тэрээр 22 гаруй улсад 
худалдааны болон дипломат айчлалуудад оролцсон. Тэрээр анх БКГ-д 1995 онд нэгдсэн 
ба Торонто, Монтеррей дахь оффисуудад ажиллаж, үйлчлүүлэгчдэд голчлон үйлчилгээ 
үзүүлдэг байсан бол 2001 онд Bombardier Inc.-ийн ахлах удирдах албаны ажилтнаар 
ажиллаж, стратеги, үйл ажиллагаа, олон улсын худалдаа, аж үйлдвэрийн үйлчилгээний 
чиглэлээр удирдах түвшний албан тушаал хашиж байжээ. Франц, Испани хэлтэй.



ЭРИКО ТАМҮРА
ЖАЙКА-ийн Монгол дахь 
төлөөлөгчийн газрын дарга 

ПАНЕЛИСТ

2019 оны 3 сараас эхлэн “ЖАЙКА” байгууллагын Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын 
даргаар томилогдон ажиллаж байна. Тэрээр, 1998 онд “ЖАЙКА”-ийн Далайн чанад дахь 
мэргэжилтэн илгээх хэлтсээс ажлын гараагаа эхэлж, тус байгууллагын олон улс дахь 
төлөөлөгчийн газрууд болон бусад хэлтэс, газарт ажиллан туршлага хуримтлуулсан 
байна. 2010 оноос удирдах албан тушаалд дэвшин ажиллаж, Кюүшюүгийн Төв болон 
ОУ-ын Хүний нөөцийн хөгжлийн төв, Усны нөөцийн хэлтсийн захиралаар тус тус ажиллаж 
байв. 
Япон Улсын Тоохокүгийн Их сургуульд эрх зүйч мэргэжил эзэмшсэн.



ОТГОНДАВАА АМАРТҮВШИН
МҮХАҮТ-ын Ерөнхийлөгч 

ПАНЕЛИСТ

Юү Эф Си группын Ерөнхий захирал, Улаанбаатар хотын Худалдааны Танхимын 
Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байсан ба 2019 оноос Монголын Үндэсний Худалдаа Аж 
Үйлдвэрийн Танхимын Ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байна. Тэрээр бизнесийн удирдлагын 
докторант бөгөөд маркетинг, бизнес хөгжүүлэлтийн чиглэлээр олон жил ажилласан 
туршлагатай. Бизнесийн орчныг сайжруулах, эдийн засгийг тэлэх, төр хувийн хэвшлийн 
хэлцлийн тогтвортой механизмыг бий болгох ба үр дүнтэй түншлэлийг хөгжүүлэх, хувийн 
хэвшлийн нэгдлийг хангах замаар шийдвэр гаргах түвшинд нөлөөллийг нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр тодорхой санал санаачилгуудыг гарган ажиллаж байна.



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.


