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Хот хөдөөгийн сэргэлт

Сэдвийг онцлохын ач холбогдол:

Монгол Улс нэг хүнд оногдох газар нутгийн хэмжээгээр дэлхийд эхний 10-т жагсдаг. Гэвч 
нийт нутаг дэвсгэрийн 0.3 хувийг эзлэх нийслэл Улаанбаатар хотод  хүн амын 50 орчим 
хувь, их дээд сургуулийн 90 хувь, худалдаа үйлчилгээний 86 хувь, нийт  хадгаламжийн 
81 хувь, бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжийн-ийн 76 хувь төвлөрч, ДНБ-ий 70 орчим хувийг 
Улаанбаатар хот дангаараа үйлдвэрлэж байна. 
Жилд дунджаар 30 гаруй мянган иргэн орон нутгаас Улаанбаатар хотод шилжин ирж, 80 
гаруй мянган автомашин шинээр дугаар авч замын хөдөлгөөнд оролцож байна.
Хот, хөдөөгийн хөгжлийн ялгаа нэмэгдэхийн хирээр энэхүү шилжилт хөдөлгөөн тасрахгүй, 
эрчимжиж, ба, орон нутагт зах зээл хумигдан ажлын байр, иргэдийн орлого буурч 
хотод ч амьдралын чанар, нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг бууруулж байна. Иймд 
аймгийн төвүүдийг бие даасан хот болгон хөгжүүлэх, орон нутгийн  өрсөлдөх чадварыг  
нэмэгдүүлэх , хөдөө аж ахуй, газар тариалангийн салбарыг бодлогоор  тууштай 
дэмжих, нийслэл Улаанбаатар хотод хэрэгжих хөгжлийн төсөл, хөтөлбөрүүдийн бүтээн 
байгуулалтыг эрчимжүүлэх замаар хот, хөдөөгийн тогтвортой хөгжлийг хангах   хэрэгцээ, 
шаардлага тулгарч байна.

Хэлэлцүүлгийн зорилго:

Энэхүү хэлэлцүүлгийн гол зорилго нь Улаанбаатар хотын шинэ суурьшлын бүс, дагуул 
хот, эдийн засгийн чөлөөт бүсийн бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлэх, Улаанбаатар хотоос 
орон нутагт шилжин суурьшсан иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийг цогц бодлогоор дэмжих 
замаар төвлөрлийг сааруулах, Нийслэл Улаанбаатар хотын авто замын түгжрэлийг 
бууруулах, , эдийн засгийн бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын хүрээнд хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн  тогтвортой өсөлтийг дэмжих замаар дотоодын хүнсний хэрэгцээгээ хангах, 
экспортыг нэмэгдүүлэх боломж, арга замын  талаар  хэлэлцүүлэг өрнүүлж,  оновчтой 
шийдлийг төр, хувийн хэвшлийн оролцоотой тодорхойлоход оршино.

Хэлэлцүүлгээс хүлээгдэж буй үр дүн:

Эрдэс баялгийн салбарын өнөөгийн нөхцөл байдал, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, 
баримталж буй бодлогыг талаар хэлэлцэж, томоохон төсөл, хөтөлбөр, тээвэр, дэд бүтцийн 
оновчтой шийдлийг тодорхойлон эрдэс баялгийн салбарт хөрөнгө оруулалт татах, шинэ 
техник технологи нэвтрүүлэх, гадаад зах зээлд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, нэмүү 
өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, олборлолтоос боловсруулалтад 
шилжих, хүний нөөцийн чадавхи, мэргэжлийн ур чадвар, мэргэшлийн түвшинг 
дээшлүүлэх, олон улсад өрсөлдөхүйц мэргэшсэн мэргэжилтэн бэлтгэх, чадавхижуулахад 
салбар хоорондын уялдааг хангаж төр, хувийн хэвшил хамтран ажиллах.



ЖҮГДЭР ХУЛАН
Анлимитэд медиа групп ХХК-ийн 
Дэд захирал

МОДЕРАТОР

Ub.life сайт, “Гэрэг” сэтгүүлийн эрхлэгч, “The New York Times”-ийн Монгол дахь хамтрагч 
“Анлимитэд медиа групп”-ийн дэд захирал, Тэнгэр телевизийн ерөнхий продюсер, 
Монголын хэвлэл, мэдээллийн зөвлөлийн Ёс зүйн хорооны гишүүн, The Media Show медиа 
подкаст, ньюслэттэрийг санаачлан хөтлөгчөөр тус тус ажиллаж байна. Өдөр тутмын 
сониноос ажлын гараагаа эхэлж Монгол дахь Reuters агентлагийн сурвалжлах баг, BBC 
болон бусад олон улсын хэвлэл, мэдээллийн байгууллагын төслүүдэд хамтран ажилласан 
туршлагатай. Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн Сэтгүүл зүй, медиатехнологийн 
тэнхимд багш, “Ийгл Ньюс” телевизийн Ерөнхий редактораар ажиллаж ирсэн бөгөөд 
хүчирхийлэл, хүний эрх, иргэний оролцоо, медиа хөгжлийн асуудалд редакцийн бодлогыг 
чиглүүлэхэд түлхүү анхаарлаа хандуулж ажиллаж ирсэн. Хүмүүнлэгийн ухааны их 
сургуулийг сэтгүүлч мэргэжлээр төгсөж, 2014 онд Лондонгийн их сургуульд Сэтгүүл зүйн 
магистрийн зэрэг хамгаалсан. 



ЖАМЪЯН МӨНХБАТ
Улсын Их Хурлын гишүүн, 
Төрийн байгуулалтын Байнгын 
хорооны дарга

ПАНЕЛИСТ

Улсын Их Хурлын даргын Ажлын албанд зохион байгуулагч, Улсын Их Хурлын даргын 
шадар туслах, Ерөнхийлөгчийн Тамгын газарт референт, МАН-ын дэргэдэх НАМЗХ-
ны Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Монголын залуу үеийн хөгжлийн ассоциацийн 
ерөнхийлөгч, МАН-ын төв хэвлэл Монголын үнэн сонины ерөнхий эрхлэгч, МАН-ын 
дэргэдэх НАМЗХ-ны дэд ерөнхийлөгч, МАН-ын нарийн бичгийн дарга, ЕНБД, Удирдах 
зөвлөлийн гишүүнээр тус тус ажилласан.  Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Монгол Улсын 
Засгийн газрын гишүүн, Монгол Улсын сайд, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын 
албыг хашсан. 2020 онд 2 дахь удаагаа Монгол Улсын Их Хурлын гишүүнээр сонгогдож, 
Монгол Улсын Их хурлын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны 
дарга, Монгол Улсын Их Хурлын Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны даргаар тус тус 
ажиллаж байна. Улс төр судлаач мэргэжилтэй. МУИС-ийг улс төр судлаач мэргэжлээр 
төгссөн.



САЙНБУЯН АМАРСАЙХАН
Монгол Улсын Шадар сайд

ПАНЕЛИСТ

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Засгийн газрын гишүүн, Шадар сайд С.Амарсайхан нь 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга, төлөөлөгч, Нийслэлийн Засаг дарга 
бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч, Монгол Улсаас БНХАУ-д суугаа Элчин сайдын 
яамны консулын ажилтан, атташегаар ажилласан туршлагатай. Мөн Монгол Улсын 
Шинжлэх ухаан, мэдээлэл технологийн төвийн ажилтан, Америкийн Худалдаа хөгжлийн 
компанид гадаад худалдааны менежер, Оюуны ундраа группийн ерөнхийлөгч, төлөөлөн 
удирдах зөвлөлийн даргаар ажиллаж байсан. АНУ-ын Калифорни мужийн Престо хотын 
институт, Саут-вест /Southwest/ их сургуульд хуулийн магистрын зэргийг хамгаалсан. 
Англи, Хятад, Орос хэлтэй.



ДОЛГОРСҮРЭН СУМЪЯАБАЗАР
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд 
Улаанбаатар хотын Захирагч 

ПАНЕЛИСТ

2020 оны 10 сараас Нийслэлийн Засаг даргаар ажиллаж эхэлсэн. Мөн 2018 оноос 
Нийслэлийн МАН-ын хорооны даргаар ажиллаж байгаа бөгөөд 2008-2012 онд 
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгч, 2012-2020 онуудад Монгол 
Улсын Их Хурлын гишүүн, 2017-2020 онд Монгол Улсын Засгийн газрын гишүүн, Уул 
уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдаар тус тус ажилласан. 



ВИКТОР ЛУТЕНКО
Олон улсын шилжилт 
хөдөлгөөний байгууллагын 
Хөтөлбөрийн менежер

ПАНЕЛИСТ

2019 оноос одоог хүртэл Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллагын Монгол дахь 
салбарын хөтөлбөрийн менежерээр ажиллаж байна. 
Молдав Улс:  Чисинау хотын зөвлөлийн гишүүн, НҮБ-ын Шилжилт хөдөлгөөн ба хөгжлийн 
зөвлөх, Европын бодлого, шинэчлэлийн хүрээлэнгийн гүйцэтгэх захирал, Диаспоратай 
харилцах товчооны захирал, Ерөнхий сайдын Нийгмийн хөгжлийн бодлогын зөвлөх, 
НҮБ-ын Хүн амын сан – Хөтөлбөрийн аналистаар ажилласан. Олон улсын шилжилт 
хөдөлгөөний байгууллага, Хүн худалдаалах гэмт хэргээс сэргийлэх хөтөлбөрийн 
зохицуулагч байсан. Молдавын Статын их сургууль, Улс төрийн шинжлэх ухааны 
бакалаврын зэрэгтэй төгсөж, АНУ-ын Харвардын их сургууль, Кеннедигийн сургуульд 
Төрийн захиргааны магистр, АНУ-ын Миннесотагийн их сургуульд Фульбрайт тэтгэлгээр 
сурч, Молдавын Статын их сургуулийн Улс төрийн шинжлэх ухааны магистрын зэрэг 
хамгаалсан. Мэргэжил: Төрийн захиргааны судлаач.



ПАНЕЛИСТПАНЕЛИСТ

АДИЛБИШ ГАНХУЯГ
Улаанбаатар Хотын Худалдааны 
Танхимын Ерөнхийлөгч

Премиум Групп ХХК-ийн үүсгэн байгуулагч, Премиум Групп ХХК болон Сэнтрал Экспресс 
Си Ви Эс ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга, Улаанбаатар Хотын Худалдааны Танхимын Ерөнхийлөгч 
бөгөөд сүүлийн 20 гаруй жил Монголын нэр нөлөө бүхий томоохон компаниуд болох 
М-Си-Эс Группийн Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч, М-Си-Эс Холдинг ХХК-ийн Гүйцэтгэх 
захирал, М-Си-Эс Кока-Кола ХХК, Юнител ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга, Монголиан Майнинг 
Корпорацийн (HKEX: 975)-ийн ТУЗ-ийн гишүүн, Санхүү эрхэлсэн дэд ерөнхийлөгчөөр 
ажилласан туршлагатай. Тэрээр эдгээр компаниудын үйл ажиллагааг олон улсын 
түвшинд хүргэх, таниулахад үнэтэй хувь нэмэр оруулж, эрчим хүч, уул уурхай, хөнгөн 
үйлдвэр, дэд бүтэц, барилга, худалдааны салбарт томоохон хэмжээний гадаадын 
хөрөнгө оруулалт татах ажлыг амжилттай удирдан зохион байгуулсан. Монгол Улсын Их 
Сургуулийг санхүү, эдийн засгийн бакалаврын зэрэгтэй төгссөн.



ДУЛАМСҮРЭН ОЮУНХОРОЛ
Засгийн газрын бүрэн эрхт 
төлөөлөгч, Хөшигийн хөндийн 
бүтээн байгуулалтын асуудал 
хариуцсан захиргааны дарга

ПАНЕЛИСТ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 258 дугаар тогтоолоор Хөшигийн хөндийн бүтээн 
байгуулалтын асуудал хариуцсан Засгийн газрын бүрэн эрхт төлөөлөгчөөр томилогдон 
ажиллаж байна. Тэрээр математикийн багшаас ажлын гараагаа эхэлсэн бөгөөд УИХ-ын 
гишүүнээр 4 удаа сонгогдож, НББСШУ-ны байнгын хорооны даргаар 2 удаа, Засгийн 
газрын гишүүнээр 2 удаа томилогдон ажиллаж байв. Монгол Улсын гавъяат багш, 
Боловсрол судлалын ухааны доктор, профессор.


