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Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл

Сэдвийг онцлохын ач холбогдол:

“Алсын хараа-2050” урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, төрийн 
бүтээмжийг сайжруулах зорилгоор УИХ-аас “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ыг баталсан. 
Шинэ сэргэлтийн бодлогыг төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, хөрөнгө оруулагчдын 
идэвхитэй оролцоонд тулгуурлан зохион байгуулахаар зорилт тавьсан.
Нэг талдаа өсөн нэмэгдэж буй нийгмийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахад,  нөгөө талдаа 
эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэхэд хөгжлийн томоохон төслүүдийг үр ашигтай 
хэрэгжүүлэх асуудал нэн тэргүүний бодлогын арга хэмжээ болж байна.
Иймд хөгжлийн томоохон төслүүдийг хувийн хэвшлийн оролцоо, хөрөнгө оруулалтад 
тулгуурлан хэрхэн урт хугацаанд тогтвортой хэрэгжүүлэх асуудал чухал бөгөөд үүнд 
төрийн зүгээс авах арга хэмжээ, бодлого болон хувийн хэвшлийн идэвхи санаачлага, урт 
хугацааны түншлэлийн нэн тэргүүнд тавигдаж байна. 
Нөгөөтэйгүүр манай улсын дэд бүтцийн өнөөгийн байдал, хөгжил ямар түвшинд байна, 
хэрэгцээ шаардлага хаана үүсээд байна, төрийн үйлчилгээний салбарт төсвийн зардлын 
хэмнэлт, шинэчлэлийг хэрхэн бий болгох асуудлаар хэлэлцүүлэг өрнүүлж, шийдлийг 
ярилцах нь чухал ач холбогдолтой.
Концессын тухай хууль 2010 онд батлагдаж, түүнээс хойш олон нийт, хувийн хэвшил, 
оролцогчид концесс гэдгийг төр, хувийн хэвшил гэдгээр ойлгож ирсэн. Олон улсын 
ойлголт, жишиг, зохицуулалтаар бол концесс нь төр, хувийн хэвшлийн гэрээний нэг 
төрөл юм. Бусад улс оронд хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар дэд бүтцийн болон 
төрийн үйлчилгээний томоохон төслүүдийг урт хугацаанд үр ашигтай, тогтвортой, 
эрсдэл багатай хэрэгжүүлэх эрх зүйн зохицуулалтыг төр, хувийн хэвшлийн түншлэл гэж 
тодорхойлдог. 
Сангийн яам Дэлхийн банк, Олон улсын валютын сантай хамтран 2019 оноос эхлэн 
концессын тухай хуулийн хэрэгжилт, байгуулсан гэрээнүүд, тэдгээрийн төсөвт үзүүлж 
буй нөлөөллийн талаар судалж, тайлан зөвлөмж боловсруулан 2021 онд Засгийн 
газрын хуралдаанд танилцуулсан. Засгийн газраас гарсан шийдвэрийн дагуу Сангийн 
яам “Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн тухай хууль”-ийн төсөл боловсруулах ажлыг 
2021 оны 7 сараас эхлүүлж, энэ хүрээндээ Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан 
шаардлагын дагуу хуулийн төслийн судалгаануудыг боловсруулж, үзэл баримтлалыг 
батлуулж, хуулийн төслийг УИХ-д өргөн барихаар бэлтгэж байна. Хуулийн төслийг 
боловсруулахдаа НҮБ-ийн олон улсын эрх зүйн худалдааны комиссоос 2019 онд 
боловсруулан гаргасан “ТХХТ-ийн жишиг хууль”, түүний гарын авлагыг судалж, 
баримтлан ажилласныг онцлох нь зүйтэй болов уу.



Хэлэлцүүлгийн зорилго:

Монгол Улсын Эдийн засгийн чуулганы “Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл” сэдэвт нээлттэй 
хэлэлцүүлгийн гол зорилго нь төр, хувийн хэвшил түншлэх хэрэгцээ шаардлага үүссэн 
эсэх, төрийн зүгээс ямар зохицуулалт хийх, хувийн хэвшлийн санаачлага юу байна гэдэг 
талаар оновчтой санал, бодлогууд гаргах, түүнчлэн төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн 
талаарх бусад улс орны туршлага, Монгол улсад хууль эрх зүйн шинэ зохицуулалтын 
шаардлага үүссэн эсэх, цаашид төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг хэрхэн авч явах 
талаар ойлголтоо нэгтгэх, шинэ сэргэлтийн бодлогот туссан хөгжлийн томоохон 
төслүүдийг урт хугацаанд тогтвортой, үр ашигтай хэрэгжүүлэх талаар шийдэл гаргах нь 
чухал ач холбогдолтой болно.

Хэлэлцүүлгээс хүлээгдэж буй үр дүн: 

Хэлэлцүүлгийн хүлээгдэж буй үр дүнг төр, хувийн хэвшил урт хугацаанд тогтвортой, үр 
ашигтай, нээлттэй түншлэх, хувийн хэвшил хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлж бизнесийн 
томоохон зах зээл рүү орох таатай орчныг бүрдүүлсэн олон улсын жишигт нийцсэн эрх 
зүйн орчны талаар нэгдсэн ойлголттой болох, хуулийн төслийг УИХ-аар батлуулахад 
хамтран ажиллах явдал юм.



ЭРДЭНЭ ЛХАГВА
Оюу толгой ХХК-ийн Хамтын 
ажиллагаа, мэдээлэл 
харилцааны газрын Eрөнхий 
менежер

МОДЕРАТОР

2018 оноос Оюу толгой компанийн удирдлагын багт томилогдож хэвлэл мэдээлэл, гадаад 
харилцаа, байгууллагын харилцааны багуудыг удирдаж ажиллаж байна. Уул уурхайн 
салбарт шилжин ажиллахаас өмнө хэвлэл мэдээллийн салбарт Монгол ТВ телевизийн 
ерөнхий продюсер, мэдээний албыг хариуцан ажиллаж ирсэн туршлагатай. Монголын 
Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимын Тэргүүлэгч гишүүн, Улаанбаатар хотын Худалдааны 
Танхимын Удирдах зөвлөлийн гишүүнээр тус тус сонгогдон бизнес, хөрөнгө оруулалтын 
таатай орчин бүрдүүлэх, төр хувийн хэвшлийн болон олон улсын хамтын ажиллагааг 
хөгжүүлэх чиглэлээр хувь нэмрээ оруулан ажиллаж байна. Хонконгийн их сургуульд 
Бизнес, санхүүгийн сэтгүүл зүйн чиглэлээр магистрын зэрэг хамгаалсан. Бизнесийн 
удирдлага ба сэтгүүлч мэргэжилтэй.



ПАНЕЛИСТ

ЖАМЪЯНХОРЛОО СҮХБААТАР
Улсын Их Хурлын гишүүн, УИХ 
дахь МАН-ын бүлгийн дэд дарга

Ж.Сүхбаатар нь Улсын Их Хурлын гишүүн, УИХ дахь МАН-ын бүлгийн дэд даргаар 
ажиллаж байгаа бөгөөд сүүлийн 20 гаруй жил Монгол Улсын Их Хуралд УИХ-ын гишүүн 
С.Төмөрийн орон тооны ажилтан-туслах, УИХ дахь МАХН-ын бүлгийн ажлын албанд 
хуулийн бодлогын зөвлөх, Сонгуулийн ерөнхий хорооны гишүүн-нарийн бичгийн дарга, 
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын Тэргүүн дэд дарга, Дархан-Уул аймгаас УИХ-
ын гишүүн, УИХ-ын Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга, МАН-ын Удирдах 
зөвлөлийн гишүүн-нарийн бичгийн дарга, МАХН-ын Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, УИХ-
ын даргын Ахлах зөвлөхөөр ажиллаж ирсэн улс төрийн туршлагатай юм. 

Тэрээр “Сонгуулийн байгууллагын тэргүүний ажилтан”, Алтан гадас” одон, “Шуудангийн 
тэргүүн ажилтан”, Олон улсын бодибилдинг, фитнессийн холбооны “Алтан медаль”, УИХ-
ын “Алтан соёмбо” шагнал, “Хууль зүйн албаны тэргүүний ажилтан” цол тэмдэгээр тус тус 
шагнагдсан.



ГАНТӨМӨР ТҮВДЭНДОРЖ
Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яамны Дэд сайд

ПАНЕЛИСТ

2022 оны 1 сараас Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Дэд сайдаар томилогдон 
ажиллаж байна. Тэрээр өмнө нь Сангийн яамны Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын 
газрын даргаар 2017-2018 онд, Төсвийн хөрөнгө оруулалтын газрын даргаар 2018 
оноос эхлэн ажилласан бөгөөд энэ хугацаанд төсвийн хөрөнгө оруулалтын удирдлагыг 
сайжруулах чиглэлээр олон үр бүтээлтэй ажил хэрэгжүүлсэн. Тухайлбал, улсын төсвийн 
хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд олон улсын жишигт нийцсэн 
аргачлалыг нэвтрүүлж, санхүүжилт, төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд цахим систем 
нэвтрүүлсэн. Түүнчлэн санхүүжилтийн үйл ажиллагааг олон нийтэд ил тод, нээлттэй 
байлгах үүднээс гар утасны аппликэйшн нэвтрүүлсэн. Мөн “Төр хувийн хэвшлийн 
түншлэлийн тухай анхдагч хуулийн төсөл” боловсруулах ажлыг ахлан ажиллаж, Улсын Их 
Хуралд өргөн барихад бэлтгэсэн.
 
Тэрээр Худалдаа, үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийг Олон улсын худалдаа, Эдийн засагч 
мэргэжлээр бакалавр зэрэгтэйгээр мөн АНУ-ын Нью-Йорк хотын Бэркли коллежийг 
Маркетинг, Бизнесийн удирдлага мэргэжлээр бакалавр зэрэгтэй тус тус төгссөн.



АНДРЕЙ МИХНЕВ
Дэлхийн Банкны Монгол Улс 
дахь суурин төлөөлөгч

ПАНЕЛИСТ

2019 оны 4 сараас эхлэн Дэлхийн Банкны Монгол Улс дахь суурин төлөөлөгчөөр 
томилогдон ажиллаж байна. Тэрээр Монгол дахь хамтрагч талуудтай Дэлхийн Банкны 
бодлогын хэлэлцүүлэг болон хэрэгжиж буй хөтөлбөрүүдийг удирдан ажиллаж байгаа 
юм. Эдийн засгийн хөгжлийн салбарт 20 гаруй жил олон улсад ажилласан туршлагатай. 
Монголд ирэхийн өмнө Ойрхи Дорнод, Персийн булангийн орнуудад өрсөлдөх чадвар 
ба хувийн хэвшилд дөрөөлсөн өсөлтийг нэмэгдүүлэх зорилготой Дэлхийн Банкны 
хөтөлбөрийг удирдаж байсан юм. Үүнээс өмнө Латин Америк, Саб-Сахар Африк, Өмнөд 
Ази, Ойрхи Дорнод, Хойд Африк, Европ, Төв Азийн олон оронд эдийн засгийн реформ 
шинэчлэл хийх чиглэлээр ажиллаж байв. 
Киевийн Их сургуульд олон улсын эдийн засгийн докторын зэрэг хамгаалсан. Англи, 
Украин, Орос хэлээр чөлөөтэй ярьдаг бөгөөд Испани хэлний зохих мэдлэгтэй.



ПАНЕЛИСТ

ГОТОВ БАТЦЭНГЭЛ
Энержи Ресурс ХХК-ийн 
Гүйцэтгэх захирал

2008 оноос хойш Энержи Ресурс компанийн Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна. Энэ 
хугацаанд Ухаа Худаг уурхайг аж үйлдвэрийн томоохон цогцолбор болгон хөгжүүлэх, 
компанийг олон улсын тавцанд таниулахад чухал үүрэгтэй ажилласан. Монголын Уул 
Уурхайн Үндэсний Ассоциаци, Монгол Нүүрс Ассоциацийн удирдах зөвлөлийн гишүүн юм.

Бүгд Найрамдах Словак Улсын Комениус Их сургуулийг органик химийн мэргэжлээр 
төгссөн бөгөөд тус сургуульд магистр, докторын зэрэг хамгаалсан. 2000-2003 онуудад 
докторын дараах судалгааны ажлын хүрээнд Германы Кельний Их Сургуульд багшилж 
ажлын гараагаа эхэлсэн ба 2004 оноос эхлэн М-Си-Эс группын харьяа компаниудад 
удирдах албан тушаал хашсан.



ПАНЕЛИСТ

НАНЗАД БАЯРЧИМЭГ
НИТХ-ын төлөөлөгч, 
Улаанбаатар хотын хөгжлийн 
корпораци ХК-ийн Гүйцэтгэх 
захирал

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Үндэсний хөгжлийн газарт Хөрөнгө оруулалтын 
нэгдсэн бодлогын хэлтсийн дарга, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны Хуулийн хэлтсийн 
дарга, Эрдэнэс Тавантолгой ТӨХК-д Хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан дэд захирал 
болон Нийслэлийн Засаг даргын Хүний хөгжил, нийгмийн бодлогын асуудал хариуцсан 
орлогчоор тус тус ажиллаж байсан бөгөөд Нийслэл болон уул, уурхай, хөрөнгө оруулалт, 
хөгжлийн бодлого, төр хувийн хэвшлийн түншлэл, банк, санхүүгийн салбар, чиглэлээр 
нийт 19 жил ажилласан туршлагатай. Мөн Эрдэнэс-Тавантолгой ТӨХК, Монгол Улсын 
Хөгжлийн Банк ХХК, Тавантолгой төмөр зам ТӨХХК зэрэг төрийн өмчит компаниудад 
Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр ажиллаж байсан. Одоогоор, нийслэлийн эдийн 
засгийн бие даасан байдал, тогтвортой хөгжлийг хангах үүднээс төр хувийн хэвшлийн 
түншлэлийг бэхжүүлж, төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий “УБХК” ХК-ийн 
Гүйцэтгэх захирлаар ажиллаж байна. 
Тэрээр хуульч мэргэжилтэй бөгөөд 2010 онд АНУ-ын Пэсифик Стэйтс Их Сургуульд 
Олон улсын бизнесийн удирдлагын чиглэлээр магистрын зэрэг, 2020 онд МУИС-ын 
Хууль зүйн сургуульд Хууль зүйн ухааны магистрын зэрэг тус тус хамгаалсан. Мөн 
БНХАУ-ын Худалдааны яамнаас зохион байгуулсан Аж үйлдвэрийн паркийн төлөвлөлт, 
бүтээн байгуулалт, менежментийн чиглэлийн сургалт болон Хонг Конг улс дахь Харвард 
Кеннедигийн их сургуульд “Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл ба төслийн санхүүжилт”-ийн 
чиглэлээр суралцаж, мэргэжил дээшлүүлсэн. 



ПАНЕЛИСТ

ГЭРЭЛТ ТЭЛМЭН
Монгол Шуудан ХК-ийн 
ТУЗ-ийн ердийн гишүүн

БНСУ-ын LG зэрэг гадаад дотоодын худалдаа, хөрөнгө оруулалтын компаниудад 
менежментийн болон гүйцэтгэх удирдлагын түвшинд 10 гаруй жил ажилласан 
туршлагатай. 2016-2020 оны 2 сар хүртэл Монгол Шуудан ХК-д Стратеги төлөвлөлт, 
бизнес хөгжил хариуцсан дэд захирлаар томилогдон ажиллаж, 3 жилийн хугацаанд 
компанийн ашигт ажиллагааг 15 дахин нэмэгдүүлж, логистикийн үйл ажиллагааг 
бүс нутгийн хэмжээнд тэлэхэд онцгой үүрэг гүйцэтгэсэн. Санхүүгийн салбарт хүчээ 
сорьж, хувь нэмрээ оруулах зорилгоор 2020 оны 1 сарын 27-ны өдрөөс  Ард Кредит 
ББСБ ХК-д Гүйцэтгэх захирлаар томилогдон өнөөдрийг хүртэл ажиллаж байна. Өдгөө 
13,000 гаруй хувьцаа эзэмшигчтэй Ард Кредит ББСБ ХК-ийг удирдахдаа Монголбанк, 
Санхүүгийн Зохицуулах Хороо, Монголын Финтекийн Холбоо, Монголын Банк Бус 
Санхүүгийн Байгууллагуудын Холбоо зэрэг салбарын бодлого боловсруулах бүхий л 
шатны байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллаж,  Финтект суурилсан үйлчилгээний 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, өртгийг бууруулахад хувь нэмрээ оруулан ажиллахаас гадна 
Монгол Шуудан ХК-ийн ТУЗ-ийн ердийн гишүүнээр ажилладаг. МУИС-ийн Олон Улсын 
Харилцааны Сургуулийг Олон улсын эдийн засгийн харилцааны мэргэжлээр төгссөн 
ба БНСУ-ын Сонкьюнкван их сургуулийн Бизнесийн сургуульд Менежментийн шинжлэх 
ухааны Мастерын цол хамгаалсан.


