
ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГЫН ЧУУЛГАН 2020 

“Эдийн засгийн сорилт, төлөв, шийдэл” 

 

 

Хэзээ:   2020 оны 1 дүгээр сарын 31-ээс 2 дугаар сарын 1-ний өдөр 

Хаана:  1. “Оюу танхим” Эрдэнэт үйлдвэрийн Ерөнхий захиргааны байр, Эрдэнэт хот 

2. “Сэлэнгэ” амралтын бааз, Орхон аймаг 

 

2020 оны 1 дүгээр сарын 30, Пүрэв гараг 

 

20:20  Чуулганд оролцогчид Эрдэнэт хот руу галт тэргээр хөдлөх 

  Улаанбаатар өртөө 

2020 оны 1 дүгээр сарын 31, Баасан гараг 

 

07:00  Чуулганд оролцогчдыг угтах 

  Эрдэнэт өртөө 

07:40-08:00 Зочид буудалд байрлуулах 

  Эрдэнэт үйлдвэрийн зочид буудал 

 

08:00-09:00 Өглөөний цай 

  Зочид буудлын  зоогийн газар, Петушки ресторан 

09:40-10:00 Бүртгэл 

  “Оюу танхим” Эрдэнэт үйлдвэрийн Ерөнхий захиргааны байр  

10:00-10:30  Нээлтийн үг 

 УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын хороо 

 Б.Лхагвасүрэн, Монголбанкны Ерөнхийлөгч 

 Х.Бадамсүрэн, Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ-ын Ерөнхий захирал 

10:30-12:45 Хуралдаан 1: Эдийн засгийн сорилт, төлөв байдал 

 

Модератор:   

 Д.Болдбаатар, Монголбанкны Мөнгөний бодлогын газрын ахлах 

эдийн засагч  

Илтгэгч:   

 Б.Баярдаваа, Монголбанкны Мөнгөний бодлогын газрын захирал 

(Макро эдийн засгийн төлөв: бодлогын анхаарах асуудлууд) 

 А.Энхжин, Монголбанкны Нөөцийн удирдлага, санхүүгийн зах 

зээлийн газрын захирал (Хятадын Ардын Банктай байгуулсан своп 

хэлцлийн өр төлбөрийг шийдвэрлэх боломжит арга замууд) 

 Х.Бадамсүрэн, Эрдэнэт үйлдвэр” ТӨҮГ-ын Ерөнхий захирал  

(Мега төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд тулгарч буй сорилт, боломжууд)  



Хэлэлцүүлэгт оролцогчид:   

 Сангийн яам 

 Н.Энхбаяр, Ерөнхий сайдын эдийн засгийн бодлогын зөвлөх асан 

 Б.Баярдаваа, Монголбанкны Мөнгөний бодлогын газрын захирал 

 А.Энхжин, Монголбанкны Нөөцийн удирдлага, санхүүгийн зах 

зээлийн газрын захирал 

 Б.Түвшинтөгс, Эдйн засгийн судалгаа, эрдэм шинжилгээний 

хүрээлэнгийн захирал 

12:45-13:00 Дурсгалын зураг 

13:00-14:30 Үдийн зоог 

  Зочид буудлын  зоогийн газар, Петушки ресторан  

14:30-16:00 Хуралдаан 2: Банкны салбарыг чадавхжуулах дунд хугацааны хөтөлбөр 

  “Оюу танхим” Эрдэнэт үйлдвэрийн Ерөнхий захиргааны байр 

Модератор:  

 Ж.Үнэнбат, Монголын Банкны холбооны гүйцэтгэх захирал 

Илтгэгч:   

 Н.Батсайхан, Монголбанкны Хяналт шалгалтын газрын захирал 

(Банкны салбарыг чадавхижуулах дунд хугацааны хөтөлбөр) 

Хэлэлцүүлэгт оролцогчид:   

 Б.Жавхлан, УИХ-ын гишүүн / Б.Баттөмөр, УИХ-ын гишүүн 

 Ц.Мөнхбаяр, УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын хорооны ахлах зөвлөх 

 Н.Батсайхан, Монголбанкны Хяналт шалгалтын газрын захирал 

 Хаан банк / Голомт банк / Худалдаа хөгжлийн банк / Хас банк 

16:00-16:20 Цайны завсарлага 

16:20-17:00 Хуралдаан 3: МУТС-тэй тэмцэх тогтолцоог бэхжүүлэх нь 

 

Илтгэгч:  

 Б.Гантуяа, Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн хуулийн зөвлөх (МУТС-

тэй тэмцэх тогтолцоонд хийсэн харилцан үнэлгээний үр дүн, хийгдэх 

ажлууд) 

  Асуулт, хариулт 

17:00-17:10 Хаалтын үг 

 О.Эрдэмбилэг, Монголбанкны Тэргүүн Дэд Ерөнхийлөгч 

17:10-18:30 “Сэлэнгэ” амралтын баазад очих  

19:00-21:00 Оройн зоог 

  “Сэлэнгэ” амралтын бааз, зоогийн газар 



2020 оны 2 дугаар сарын 01, Бямба гараг 

09:00-:10:00 Өглөөний цай 

  “Сэлэнгэ” амралтын бааз, зоогийн газар 

10:00-12:00 Чөлөөт хөтөлбөр 

 

12:00-13:00 Үдийн зоог 

  “Сэлэнгэ” амралтын бааз, зоогийн газар 

13:00-17:00 Чөлөөт хөтөлбөр 

 

18:00-19:00 Оройн зоог 

  “Сэлэнгэ” амралтын бааз, зоогийн газар 

20:00  Чуулганд оролцогчдыг үдэх 

  “Сэлэнгэ” амралтын бааз 

21:40  Чуулганд оролцогчид Улаанбаатар хот руу галт тэргээр хөдлөх 

  Эрдэнэт өртөө 

 

 

  

 


