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Дижитал шилжилт

Сэдвийг онцлохын ач холбогдол:

Цар тахлын нөлөөллөөр эдийн засаг, тээвэр логистикийн хямрал нүүрлэж олон 
тодорхойгүй зүйлсийг бий болгосон хэдий ч эерэг тал нь дижитал шилжилтийг 
хурдасгасан. Цар тахлын хүндрэлээс 2022 онд гарах хүлээлттэй байсан хэдий ч шинээр 
үүссэн Орос Украйны зөрчил нь эдийн засаг дах тодорхойгүй байдлыг дахин үүсгэж 
байна. Яг энэ үед дижиталын шилжилтийг илүү хурдтай хийж дижитал эдийн засгийг 
бий болгох нь улс эх орны эдийн засгийн үзүүлэлтийг сайжруулах гол гарц гэж харж 
байна. Гэхдээ үүнийг хийхийн тулд засгийн газар юу хийх талаар болон хувийн хэвшил, 
олон улсын байгууллагууд ямар оролцоотой байх талаар бодлогын шийдэл, гаргалгааг 
хамтаар хэлэлцэн оновчтой шийдвэрлэх хэрэгцээ шаардлага тулгарч байна.

Хэлэлцүүлгийн зорилго:

Эдийн засгийн нөхцөл байдал болон гадаад, дотоод орчны тодорхой бус байдал 
нэмэгдсэн энэ үед бид дижитал эдийн засгийг хэрхэн бий болгох вэ, дижитал 
шилжилтийг хурдасгахад төр болон хувийн хэвшил яг юу хийж байна, ямар хүндрэл 
бэрхшээл тулгарч байна, үүнийг хэрхэн хамтдаа шийдвэрлэх вэ. Түүнчлэн олон улсын 
байгууллагуудын өөрсдийн туршлагыг хуваалцах, бидэнд санал зөвлөмж хэлэх зэрэг 
чиглэлд хэлэлцүүлгийн гол агуулга чиглэнэ. 

Хэлэлцүүлгээс хүлээгдэж буй үр дүн:

Хүлээгдэж буй гол үр дүн нь төр, хувийн хэвшлийн хооронд мэдээллийн тэгш бус байдал 
буурах, үүсэж буй нөхцөл байдлын талаар нэгдсэн ойлголцолд хүрэх, шийдлээ хамтдаа 
тодорхойлох явдал юм. Энэ нь цаашид Монгол улсад дижитал шилжилтийг хурдасгахад 
бүх талын оролцоог хангаж олон улсын сайн туршлагаас санаа авч өнөөгийн нөхцөл 
байдалтай уялдуулан дахин харж, шинээр төлөвлөхөд дэмжлэг болно.



ВОЛОДЪЯ БАЯРСАЙХАН
TOMYO Үүсгэн байгуулагч

МОДЕРАТОР

Технологийн салбарын энтрепренер бөгөөд одоогоор боловсролын салбарын чанар, 
хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор технологид суурилсан TomYo экосистемийг хөгжүүлж 
байна. TomYo нь Монгол хүний потенциалаа ашиглаж сурч хөгжих боломжийг илүү 
нээлттэй болгох зорилготой бөгөөд аппликэйшн, контэнт хөгжүүлэхээс гадна инновацлаг 
хөтөлбөрт суурилсан шинэ сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборуудыг бий болгож байна. 
Өмнө нь BizNetwork, LendMN зэрэг бүтээлүүдийг зах зээл дээр амжилттай гаргаж ирсэн 
бөгөөд, олон улсын түвшинд AND Global компанид үйл ажиллагаа эрхэлж ажиллаж 
байна. Тэрээр АНУ-д Amazon болон Dell компаниудад ажиллаж байсан туршлагатай. 
Боловсролын хувьд Турк улсад програм хангамжийн инженер чиглэлээр бакалавр, харин 
АНУ-д Вашингтоны их сургуульд бизнесийн удирдлагын магистрантурт сурсан. 



ЭНХБАЯР БАТШУГАР
Улсын Их Хурлын гишүүн

ПАНЕЛИСТ

2008-2011 онд JPMorgan хөрөнгө оруулалтын банкир, 20211-2012 оноос МАХН-ын 
гадаад харилцаа хариуцсан нарийн бичгийн дарга, 2012-2016 онд Монголбанкны Дэд 
Ерөнхийлөгч, 2016-2021 онд Медиахолдинг ХХК-ийн ТУЗ-ын гишүүнээр тус тус ажилласан.



ЛУВСАНЦЭРЭН ЭНХ-АМГАЛАН
Боловсрол, шинжлэх ухааны 
сайд, Цахим хөгжил, харилцаа 
холбооны сайдын үүрэг 
гүйцэтгэгч

ПАНЕЛИСТ

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд бөгөөд Цахим хөгжил, харилцаа холбооны сайдын 
үүрэг хариуцагч Л.Энх-Амгалан нь 2012 оноос хойш УИХ-ын гишүүнээр ажиллаж 
байгаа бөгөөд УИХ-ын Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны байнгын 
хорооны дарга, УИХ-ын дэд даргаар ажиллаж байсан ба 2020 оноос УИХ-ын Төрийн 
байгуулалтын байнгын хорооны даргаар ажиллаж байна. Мөн түүнчлэн МОНЦАМЭ 
агентлаг, Ил товчоо сонины хариуцлагатай нарийн бичгийн дарга, Интерпресс ХХК-ийн 
үүсгэн байгуулагч, Юнител групп, MCS электроникс ХХК-ийн захирлуудын зөвлөлийн 
дарга, MCS группын тэргүүн дэд ерөнхийлөгчийн албыг хашиж байсан. 2021 оны 1 
сараас Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдаар, 2022 оны 1 сараас Цахим хөгжил, харилцаа 
холбооны сайдын үүрэг гүйцэтгэгчээр ажиллаж байна. 



АСТОК ХАННЕС
Эстони Улсын Цахим засаглалын 
Академийн Гүйцэтгэх захирал, 
УЗ-ийн дарга

ПАНЕЛИСТ

Эстони Улсын Цахим засаглалын Академийн Гүйцэтгэх захирал, Удирдах зөвлөлийн 
даргын албан тушаалыг хашдаг бөгөөд Кибер аюулгүй байдлын хөтөлбөр, Ухаалаг 
засаглалын хөтөлбөр, Төслийн хөгжүүлэлт, Харилцаа холбоо, болон түншүүд ба охин 
компаниудыг хариуцаж ажилладаг. Мэдээлэлд суурилсан нийгэм, тэр дундаа орон 
нутгийн засаг захиргааны үүрэг оролцоо, хөдөлгөөнт засаглал болон төрийн шинэ 
технологийн сорилтуудын талаар голчлон судалдаг. Тэрээр өөрийн олон жилийн мэдлэг, 
туршлагад тулгуурлан Төв ази, Кавказ, Зүүн-Өмнөд Европ, Ойрх Дорнод, Африк болон 
бусад шилжилтийн бүс нутгуудад засаглалын талаар зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг. Сүүлийн 
жилүүдэд Украин, Доминик, Монгол, Намибия, Барбадос, Кирибати, Вануату, Киргизстан, 
Папау Шинэ Гвиней, Узбекистан, Самоа, Гүрж, Ямайка, Молдав болон Шри Ланка зэрэг 
улс орнуудын засгийн газартай нягт хамтран ажиллаж байна. 2007-2011 онд Эстони 
Улсын парламентын (Риигикогу) гишүүнээр ажиллаж, мэдээлэлд суурилсан нийгмийг 
хөгжүүлэх, оюуны өмч, цахим харилцааны зохицуулалттай холбоотой асуудлыг голчлон 
шийдвэрлэж ажилласан туршлагатай. Үүнээс өмнө 1997-2005 онд Ханнес Тарту хотын 
Засаг даргын Орлогч даргаар ажиллаж байсан. Өнөөдөр Тарту нь цахим засаглалын 
чиглэлээр дэлхийд тэргүүлэгч хотуудын нэг бөгөөд иргэд, аж ахуйн нэгжүүддээ олон 
төрлийн интернет, гар утсанд суурилсан үйлчилгээ үзүүлдэг. 2012-2013 оны хооронд 
тэрээр Эстони Улсын Ерөнхийлөгчийн Мэдээлэлд суурилсан нийгмийн хөгжлийн 
зөвлөхөөр ажиллаж байсан. Ханнес Асток нь Тарту Их сургуулийн сэтгүүл зүй болон 
нийтийн удирдлагын чиглэлээр тус тус төгссөн. Эстони, Англи, Орос болон Финлянд 
хэлтэй.



ПАНЕЛИСТ

БААСАНДОРЖ МӨНХЦЭЦЭГ
ГрэйпСити Монгол ХХК-ийн 
Гүйцэтгэх захирал

Банк санхүү, төлбөр тооцоо, хөрөнгийн зах зээлийн программ хангамжийн салбарт 
16 жил ажилласан туршлагатай. 2018 оноос хойш ГрэйпСити Монгол ХХК гүйцэтгэх 
захирлаар ажиллаж байна. 2013 - 2018 онд ГрэйпСити Монгол ХХК Бизнесийн газрын 
захирал, 2010 - 2011 онд Азийн хөгжлийн банкны Transformational Mobile Banking 
төслийн харилцаа холбооны хууль эрх зүй, хөдөлгөөнт банкны технологийн зөвлөх, 
2008 - 2013 онд ГрэйпСити Монгол ХХК Төлбөрийн шийдлийн газрын дарга, 2006 - 
2007 онд Азийн хөгжлийн банкны Capacity Building for Financial sector Reforms төслийн 
мэдээлэл технологийн зөвлөхийн туслах, 2006 - 2008 онд ГрэйпСити Монгол ХХК саппорт 
инженерээр тус тус ажилласан. Австрали улсын Сидней хотын Технологийн Их Сургууль, 
программ хангамжийн бакалавр, Турк улсын Измир хот, Анкара Их Сургуулийн хэлний 
бэлтгэл, ШУТИС-ийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн инженер мэргэжлээр төгссөн.



ПАНЕЛИСТ

ЦЭВЭЭН МЭНДБАЯР
Интелмайнд ХХК-ийн
Гүйцэтгэх захирал

Төсөл, бизнесийн удирдлагын чиглэлээр мэргэшиж, сүүлийн 15 жилийн хугацаанд 
Монголын томоохон компаниудын ТУЗ-ын гишүүн, Гүйцэтгэх захирлаар ажилласан 
бөгөөд Европ, Хойд Америкийн компаниудтай хамтран мэдээлэл технологи, эрчим хүч, 
дэд бүтэц, санхүүгийн салбарт томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлсэн туршлагатай. Сүүлийн 
жилүүдэд технологид суурилсан бизнес төслүүдийг хөгжүүлж, Интелмайнд группыг 
хамтран үүсгэн байгуулж, shoppy.mn, Cody, Joinme, Coinhub зэрэг төслүүдийг зах зээлд 
амжилттай танилцуулаад байна.



БАЗАР ГАБИТ
Хязгааргүй Шийдэл ХХК-ийн 
ТУЗ-ийн дарга

ПАНЕЛИСТ

“Infinite Solutions” компанийн ТУЗ-ийн дарга, “Nest Education IT School”-ийн инноваци 
эрхэлсэн захирлаар ажилладаг. 2007 онд хамтрагчдын хамт “Infinite Solutions” компанийг 
үүсгэн байгуулж, өдгөө Монгол, АНУ, Сингапур болон Өмнөд Азийн зах зээлд IT-д 
суурилсан бүтээгдэхүүнүүдээ гарган хөгжүүлж байна. Ирээдүйд олон чадварлаг 
монгол инженерүүдийг бэлтгэж, Монголд цахиурын хөндий Mongol Valley-г бий болгох 
мөрөөдлийн эхлэл болгон “Nest Education IT School”-ийг байгуулан боловсролын салбарт 
хөрвөн ажиллаж байна. АНУ-д Дикинсоны мужийн их сургууль, Сан Хосегийн болон 
Стэнфордын их сургуульд инженерийн шинжлэх ухааны чиглэлээр (MS&E) хөтөлбөр 
дүүргэсэн.


