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“МОНГОЛ ОРНЫ ХӨГЖИЛД” ЧУУЛГАНЫ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА 
Монгол орны хөгжилд чуулга уулзалт нь 2005 онд Лондон хотноо анх зохион 
байгуулагдаж, тасралтгүй  өргөжин тэлсээр, хөгжингүй оронд ажиллаж, суралцаж буй 
Монгол төдийгүй Монголыг сонирхогч гадаадын судлаачид эрдэмтэдийн оюуны 
чуулган болж хэлбэршин тогтоод байна.    
12  удаа зохиогдсон энэхүү чуулга уулзалтад Англи, Америк, Австри, Австрали, Белги, 
БНХАУ, БНСУ, Ирланд, Герман, Голланд, Канад, Монгол, ОХУ, Польш, Португаль, 
Швед, Унгар, Финланд, Франц, Япон зэрэг 20 гаруй оронд сурч ажиллаж буй 
давхардсан тоогоор нийт 170 гаруй Монголчууд, Монголыг сонирхогч судлаачид 
илтгэлээрээ оролцжээ. Нийт илтгэгчдийн 50 гаруй хувь нь тухайн салбартаа докторын 
зэрэг, 30 гаруй хувь нь магистрийн зэрэг тус тус хамгаалсан нь чуулган нь оюунлаг 
залуусын томоохон нэгдэл болж чадсны нотолгоо болно.  
Чуулганыг 2005 оноос хойш ИБУИНВУ дахь Монгол улсын элчин сайдын яам, Британи 
дахь Монголчуудын холбоо, Цахим Өртөө Холбоо, 2015 оноос Хилийн Чанад дахь 
Монголчуудын зөвлөл зэрэг байгууллагууд бусад байгууллага иргэдийн хамтын 
ажиллагаа, тусламж дэмжлэгтэйгээр жил бүр тасралтгүй зохион байгуулж ирэв.  
Чуулганы ажиллагааг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Гадаад Хэргийн 
Яам зэрэг төрийн байгууллагууд анхааралдаа авч бүх талаар дэмжин хамтран 
ажиллаж буй.  
Чуулган нь жилээс жилд шинэлэг санаагаар баяжиж, түүнийгээ уламжлал болгон 
үлдээж ирснээрээ онцлог. 
Тухайлбал 4-р чуулганаас эхлэн тодорхой сэдвийн хүрээнд хийгдэх болсон бөгөөд 
доорхиас чуулган бүрийн хлобогдох сэдвийг харж болно  

Чуулган Сэдэв 
IV чуулган Байгаль орчин 
V чуулган Монгол хүн соёл нийгэм 
VI чуулган Анагаах ухаан, Математик-Мэдээллийн Шинжлэх ухаан 

Инженерчлэл, Нийгмийн ухаан 
VII чуулган Мэдлэгт суурилсан эдийн засаг 
VIII чуулган Өндөр технологи ба барууны стандартыг хэрэгжүүлэх боломж 
IX чуулган Инноваци, Ногоон хөгжил 
X чуулган Бүтээлч Хамтын ажиллагаа 
XI чуулган Гадаад дахь бизнес эрхлэлтийн орчин, туршлага-1 

XII чуулган Бүтээлч үйлдвэрлэлийн хөгжилд 
Байршлын хувьд 8-р чуулганаас эхлэн чуулган нь сондгой жилээ чуулган анхлан 
хийгдсэн Лондон хотноо, тэгш жилээ өөр хот улсад тухайн улсад буй төрийн болон 
төрийн бус байгууллагатай нягт хамтын ажиллагаатайгаар зохион байгуулагдах 
хэлбэрт шилжсэн юм.  

Чуулган Зохион байгуулагдсан улс, хотууд 
VIII чуулган Шведийн нийслэл Стокхольм хотноо 

X чуулган Эх орны нийслэл Улаанбаатар хотноо 
XII чуулган Францийн нийслэл Парис болон Канадын Торонто хотноо 

13 дахь чуулган Лондон хотноо “Монголын боломж” сэдвийн дор зохион байгуулагдах 
ба БНСУ-н нийслэл Сеул хотноо “Гадаад дахь бизнес эрхлэлтийн орчин, туршлага-4” 
чуулган мөн зохион байгуулагдахаар тус тус бэлтгэл ажлаа хангаж байна. 
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Чуулганыг Элчин Сайдын Яам, Британи дахь Монголчуудын холбоо, Цахим Өртөө 

Холбоо ТББ, Монголын Бизнес Мэдээллийн Сан, Хилийн Чанад дахь Монголчуудын 

Зөвлөл хамтран зохион байгуулж буй бөгөөд Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн 

Банкнаас хурлын танхимаар ивээн тэтгэж байна. Мөн Швед дэх Монголчуудын 

Үндэсний Холбоо, Ирланд дахь Монголчуудын Холбоо санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж буй 

бөгөөд Buddha Production, Bloomberg TV Mongolia, MGLRadio, Azaa Studio,  мэдээллийн 

хамтрагчаар ажиллана.  

BRIEF INTRODUCTION ABOUT THE MONGOLIAN DEVELOPMENT FORUM 
The Mongolian Development Forum has been successfully organized by Mongolian 

Association in the UK in collaboration with the Mongolian Embassy in London, Tsahim Urtuu 
Holboo NGO in Mongolia since 2005, except the Eighth Forum in 2012, was held in 
Stockholm, in collaboration with the Mongolian Embassy in Sweden, the National 
Association of Mongolians in Sweden and the tenth Forum in 2014, was held in Ulaanbaatar 
in collaboration with Ministry of Foreign Affairs and 12th  Forum in 2016, was held in Paris in 
collaboration with Mongolian Embassy in France and Ministry of Foreign Affairs.  The Forum 
was initiated by the Mongolians in Britain and has received wide support from the Embassy 
of Mongolia in London, Mongolian and UK-based organisations and individuals in the UK, 
and has been organised annually since 2005. 

The Forum provides an excellent opportunity for scholars, academics, professionals 
from both government and non government, and international organisations, and businesses 
to network, discuss, and share information and experiences concerning Mongolia’s 
development. It became a special platform not only for the Mongolian intellectuals residing in 
the UK, but all over Europe, Asia, Australia,  USA and those in Mongolia, to foster their 
academic and professional contributions to the development of the country. Moreover, the 
Forum encourages ordinary people to share their opinions and views on a variety of issues 
in the Mongolian society; expressing themselves, as well as participating in debates 
concerning Mongolia’s economy or social issues, to join their efforts in seeking solutions. 
Furthermore, this ambitious event has become very popular among the young people and is 
an excellent opportunity to celebrate their academic achievements, to socialize and to feel 
social responsibility by being part of discussions, debates and dialogues about Mongolia’s 
challenging issues. In this respect, the Organising Committee has been inviting special 
guests, such as religious leaders, officials and public speakers, acclaimed sportsmen, artists 
to create a lively connection with the country. 

The Forum recognizes the importance of knowledge-based development, innovation 
and technology transfer as one of the main paths of Mongolia’s development. Thus, latest 
information technology, advances in medical and social sciences, economic and business 
developments including innovation, European examples of standards and its development 
models have become a major part of the Forum’s discussions.   

13th Forum under the title  ‘Opportunities in Mongolia’, will take place at the EBRD 
HQ in London on 6th April. Mongolian Business Database project is collaborating with 
organisers by providing the opportunity of the involvement of Mongolian businesses and 
being responsible for organising a panel “Businesses in Mongolia: opportunities and 
challenges” at the Forum 

The Forum is jointly organised by the Embassy of Mongolia, Mongolian Association 
in the UK, Tsahim Urtuu Kholboo NGO, Mongolian Business Database and the Council of 
Mongolians Abroad. The venue is kindly provided by the European Bank of Reconstruction 
and Development. In the spirit of unity, the Mongolian Association in Sweden have given 
financial contribution. Buddha Production, Bloomberg TV Mongolia, MGLRadio and Azaa 
Studio will be jointly working as media partners.   
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МЭНДЧИЛГЭЭ 

 Монгол Улсаас ИБУИНВУ-д  суугаа Онц бөгөөд Бүрэн Эрхт 

Элчин сайд С.Баяр 

 Чуулганд оролцогч Эрхэм хүндэт хатагтай, ноёдоо! 
  Лондон хотыг зорин Монгол орныхөө хөгжлийн төлөө чин 
сэтгэлийн яриа өрнүүлэхээр хуран чуулсан та бүхнийхээ энэ 
өдрийн амар амгаланг эрин мэндчилье. 

 “Монгол орны хөгжилд” хэмээх чуулганыг анх 2005 онд 
Британи дахь Монголчуудын холбоо, Цахим өртөө холбооны 
бүтээлч залуус, Элчин сайд Д.Даваасамбуу нарын санаачилгаар 
зохион байгуулсан байдаг. Энэ чуулган нь хилийн чанадад 

ажиллаж, суралцаж байгаа Монголчуудын оюуны индэр болж, олон оронд буухиалан 
зохион байгуулагддаг цуврал ажил болж өдгөө 13 дахь удаад хуран чуулж байна.    
 Бусад улс орны хөгжилтэй танилцаад өөрийн эх орноо тэр зэрэгт хүргэх юмсан гэсэн 
хүсэл, тэмүүллээр жигүүрлэн явдаг Монгол хүний өөдрөг сайхан сэтгэл энэ чуулганы эх 
үндэс мөн. 

 Манай энэ чуулганыг зохион байгуулахад гүн туслалцаа үзүүлж буй Европын 
сэргээн босголт, хөгжлийн банкны удирдлага, хамт олонд юуны өмнө талархал 
илэрхийлье. Мөн чуулганы зохион байгуулалтад хамтран ажилласан Монголын 
Бизнесийн Мэдээллийн Сангийн хамт олонд талархаснаа илэрхийлье. Энэ удаагийн 
чуулганы мэдээллийн хамтрагчаар  Блүмбэрг Монгол ТВ, Будда продакшн (ТВ9) , MGL 
цахим радио, фото сурвалжлагын "Азаа" студи ажиллаж байгаад талархаж байна.  
Тэрчлэн Швед дэх Монголчуудын Үндэсний Холбоо сүүлийн жилүүдэд энэхүү 
чуулганыг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлсээр ирсэнийг цохон тэмдэглэхийг хүсч 
байна.  

Энэ удаа бид “Монголын боломж” гэсэн сэдэвтэй чуулж байна. 1990 оноос хойш 
Монгол Улсад өрнөж буй ардчилал, зах зээлийн системд шилжих үйл явц нь улс төр, 
эдийн засаг, нийгмийн бүх хүрээг хамарсан. Өнгөрсөн 27 жилд бид олон сорилттой 
тулгарч, онох, алдахын  аль алиныг нь үзэж байна. Энэ бүхнийг ганц удаагийн хурлаар 
үнэлж цэгнэх боломжгүй хэдий ч бид өнөөгийн Монголынхоо нөхцөл байдал, цаг үе, 
боломжоо ухаалгаар дэнслэн ярилцаж, санаж бодож байгаагаа сайн үйл хэрэг 
болгохын тулд уулзаж байгаа билээ.  

Бидний энэ уулзалтанд Монгол Улсын Засгийн газраас онцгой анхаарч ГХЯ-ны 
Төрийн нарийн бичгийн дарга Д.Даваасүрэн, Монголын Хөрөнгийн Биржийн захирал 
Х.Алтай, Сангийн яамны санхүүгийн зах зээл, даатгалын бодлогын хэлтсийн дарга 
Н.Мандуул нарыг оролцуулахаар илгээсэнд сэтгэл ханамжтай байна.            

Энэ удаагийн чуулганыг “Бизнесийн салбарын боломж, сорилтууд”, “Монголын 
нийгэм, эрх зүйн төлөвшил”, “Мега төслүүд” гэсэн гурван чухал сэдвээр илтгэлүүд 
хэлэлцүүлэхээр төлөвлөжээ. Улс орны хөгжил дэвшилд онцгой ач холбогдолтой 
томоохон бүтээн байгуулалтгүйгээр хөгжлийн тухай ярих нь утга, агуулга багатай 
болно. Өнөөдрийн уулзалтад  төрийн болон хувийн байгууллагуудын төлөөлөл, манай 
улсын төдийгүй гадаад орны эрдэмтэн судлаачид тодорхой жишээ, баримтад 
тулгуурлан олон асуудлыг хөндөж ярих бизээ. 

Энэхүү чуулганыг зохион байгуулахад чин сэтгэл гарган ажиллаж байгаа нутаг 
нэг монголчууддаа чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. 

Чуулганы үйл ажиллагаанд амжилт хүсье !  Сайн үйлс дэлгэрэх болтугай ! 
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WELCOME SPEECH  
Bayar Sanjaa,  Ambassador of Mongolia  

to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
 
Dear conference attendant ladies and gentlemen,  
 
My greetings to you all, who have gathered here in London for an earnest and sincere 
discussion for the development of Mongolia.  
 
“For the development of Mongolia” forum was initiated by the dynamic members of the 
Mongolian association in the UK, Tsahim Urtuu and ambassador D. Davaasambuu. The 
forum is now an intellectual platform for Mongolians working and studying abroad. It has 
evolved into a movement that engages many countries and now we congregate for the 13th 
time.  
 
From experiencing the advancement of other countries, the sheer desire and ambition to 
raise our home country to the same level is the foundation of this forum.  
 
First and foremost, we would like to thank the European Bank for Reconstruction and 
Development and its staff for the support in organizing today’s forum. We would also like to 
thank Blumberg Mongolia TV and Buddha Production (TV9), MGLRadio and photojournalism 
from “Azaa” studio for working as this year’s media partners.  
 
Furthermore, I would like to give special acknowledgement to the Swedish Mongolian 
National Association for their continued support of the forum over the last few years. Lastly 
but not least, we would like to sincerely thank the Mongolian Business Database Project for 
the collaboration in organising the forum.  
 
This time around, we are gathered under the theme “Mongolia’s opportunities”. The 
transition of Mongolia into a Democratic system since 1990 had profound influences in all 
spheres of the population, politics and economics. In the last 27 years we have faced many 
trials and made both mistakes and successes. Although, all this cannot be solved with a 
single conference, we are meeting to critically analyse the status quo and existing 
opportunities, with the aim of implementing them into positive action.  
 
For this year’s forum, I am gratified that the Mongolian government have deployed the 
involvement of D.Davaasuren Secretary State of Ministry of Foreign Affair, Mr Kh. Altai 
director of the Mongolian Stock Exchange, Mr N.Manduul, head of the financial markets and 
insurance policy of Ministry of Finance. 
 
This year’s forum is made up of three critical topics “Opportunities and Issues facing the 
Business sector”, “Mongolian society and development of legislation” and “Mega Projects”. 
There is hardly any meaning in discussing the advancement of a country without large scale 
productive developments. Therefore, many governmental and private enterprises, both 
Mongolian and international researchers will explore a variety of questions taking examples 
from distinct case studies.  
 
I would like to give my heartfelt appreciation to all the Mongolians for organising the forum.  
 
I would also like to wish the best of luck in this year’s forum! 
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ХӨТӨЛБӨР 

Цаг Үйл ажиллагаа Илтгэгчид 

09:00-9:30 Бүртгэл   

9:30-10:00 Нээлтийн хэсэг Д.Цэрэнбат хөтлөн явуулна 

9:30-9:40 Чуулганы нээлт 
С.Баяр, Монгол улсаас ИБУИНВУлсад 
суугаа Онц бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд  

9:40-9:50 Мэндчилгээ 
Д.Даваасүрэн, ГХ-ны Төрийн нарийн 
бичгийн дарга  

9:50-10:00 Мэндчилгээ 
Ө.Азжаргал- Associate Director at Corporate 
sector team London office, EBRD 

10:00-11:30 

БИЗНЕСИЙН САЛБАР ДАХЬ БОЛОМЖ БА 
СОРИЛТУУД 

Модератор И.Сэр-од, Монголын 
Бизнесийн Мэдээллийн Сан ТББ-ийн 
үндэслэгч, гүйцэтгэх захирал 

10:00-10:20 
Уул уурхайн ханган нийлүүлэлтийн сорилт ба 
боломжууд 

Д. Очирхуяг, Уран Төсөл компанийн 
захирал 

10:20-10:40 

Орон нутаг бүсийн хөгжил, ХААн хөгжлийн 
бодлого, төлөвшин хөгжих хандлага. Нэн 
шаардлагатай, мэргэжилтэн, судалгаа, тулгарч 
буй асуудлууд, хэрэгцээт төслүүд 

Б.Энхтүвшин-ХЧМЗөвлөлийн тэргүүн, 
Герман 

10:40-11:00 
Гадаадын хөрөнгө оруулагчдын 10 шаардлага 
бидний гаргадаг 10 алдаа 

Др М.Саранзаяа, багш, судлаач,  London 
South Bank University, Британи 

11:00-11:30 
Хэлэлцүүлэг: Илтгэгчид, Б.Бат-Ерөөлт-ОТ-ийн ахлах менежэр , Г.Нандинцэцэг-Халиун Төгөл 

ХХКомпани(Галакси Тауэр)-ийн үндэслэгч, захирал , Х.Бүрэн-Эрдэнэ- Thomas Air-ийн 
үндэслэгч, гүйцэтгэх захирал 

11:30-11:45 Кофе завсарлага   

11:45-12:40 НИЙГЭМ, ЭРХ ЗҮЙН ТӨЛӨВШИЛ 
Модератор Н.Номун-Эрдэнэ. Цахим Өртөө 
Холбооны УЗ-н дэд дарга, Швед 

11:45-12:05 
Монголын ардчилалын "тэсвэр тэвчээр" юунд 
байна вэ? 

Проф. Сергей Радченко, Кардифийн Их 
сургууль, Вейльс 

12:05-12:25 
Үндсэн хууль ба эдүүгээгийн нийгэм, эдийн 
засгийн хямралын харилцан хамаарал  

Д.Үүрцайх, докторант, Боннын Их 
Сургууль, Герман 

12:25-12:50 Хэлэлцүүлэг: Илтгэгчид ба С.Түмэндэмбэрэл, ХЧМЗ-н Нийгмийн Бодлогын Хорооны гишүүн 

12:50-13:30 Үдийн завсарлага   

13:30-14.50 МЕГА ТӨСЛҮҮД 

Модератор Л.Дулмaзул, SMBC банк, 
Санхүүгийн Салбарын дэд ерөнхийлөгч, 
Британи 

13:30-13:50 
Мега төслүүдийн эдийн засгийн төрөлжилт, 
Антропологийн ухаанаар шинжлэхүй 

Rebekah Plueckhahn, PhD and Lauren 
Bonilla, PhD. Research Associates on the 
Emerging Subjects project based in the 
Department of Anthropology at UCL. 

13:50-14:10 Мега төслүүд ба медиа нөлөөлөл Э.Долгион, CEO, Bloomberg Mongolia 

14:10-14:30 

Хятадын гангийн үйлдвэрийн ирээдүйн чиг 
хандлага Монголын нүүрсний салбарт 
нөлөөлөх нь 

А.Гантуяа-Докторант, Шанхайн Жиао Тонг 
Их Сургууль, БНХАУ, Франц 

14:30-14:50 
Хиймэл дагуулын өгөгдлийг мега төслийн 
төлөвлөлтөд ашиглах боломж 

Б.Марал, MSci, Airbus Defence and Space, 
UK 

14:50-15:30 Хэлэлцүүлэг:  Илтгэгчид ба Deloitte-ийн Managing Partner Д.Oнчинсүрэн 

15:30-16:00 

XIII чуулганы хаалт, 2018 оны чуулганыг зохион байгуулах багт эрхийг шилжүүлэх ёслол. 
Зураг авалт 
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16:00-17:00 Чуулганд оролцогсдод зориулсан босоо хүлээн авалт 

PROGRAMME 

 
Time Events Speakers. Guests 

 
09:00-9:30 Registration   

 
9:30-10:00 Opening session Mr D.Tserenbat-Founder of the Forum 

 

9:30-9:40 Welcome speech 
Mr Bayar Sanjaa, Ambassador of Mongolia to the 
United Kingdom of Great Britain and Norther Ireland 

 

9:40-9:50 Opening remarks 
Mr Davaasuren Damdinsuren, State Secretary of the 
Ministry of Foreign Affair, Mongolia 

 

9:50-10:00 Greetings 
Mrs Azjargal Ulziitogtokh- Associate Director at 
Corporate sector team London office, EBRD 

 

10:00-11:30 
BUSINESS IN MONGOLIA: challenges 

and opportunities 
Moderator Mr I Ser-Od, Founder and CEO, 
Mongolian Business Database Project, Mongolia 

 

10:00-10:20 Supply in Mongolian mining industry D. Оchirkhuyag, CEO of Uran Ltd, Mongolia 

 

10:20-10:40 
Developement of rural area, policy of 
the agricultural industry and it's 
future 

B.Enkhtuvshin, head of Council of Mongolians 
Abroad, Germany 

 

10:40-11:00 

Ten things foreign investors expect 
from businesses and ten mistakes we 
make when dealing with foreign 
investors 

PhD M.Saranzaya, lecturer, researcher,  London 
South Bank University, UK 

 

11:00-11:30 
Discussion: Speakers and Mr.B.Bat-Yeruult Oyu Tolgoi LLC/ Rio Tinto Group Acting 

Superintendent Maintenance Planning,  Mr. Kh. Buren-Erdene Founder & CEO Thomas Air 

 

11:30-11:45 Coffee break 

 

11:45-12:40 SOCIAL AND LEGAL ISSUES 
Moderator N.Nomun-Erdene. Deputy chairman of 
the Tsahim Urtuu Holboo NGO, Sweden 

 

11:45-12:05 
What explains the resilience of 
Mongolian democracy?  

Prof, Sergey Radchenko, Cardif University, Wales 

 

12:05-12:25 
Constitution and its links to current 
Mongolian economic and social crises 

Mr Uurtsaikh, PhD candidate, Bonn University, 
Germany 

 

12:25-12:50 Discussion: Speakers 

 

12:50-13:30 Lunch break 

 

13:30-14.50 MEGA PROJECTS 
Moderator Mrs Dulamzul , Vice President / 
Structured Finance/SMBC bank, Advisor to UB 
municipality, UK 

 

13:30-13:50 
The Diverse Economies of Mega-
Projects, From an Anthropological 
Perspective 

Dr Rebekah Pleuckhahn, Dr Lauren L.Bonilla, 
Research Associates on the Emerging Subjects 
project based in the Department of Anthropology at 
University College London, 

 

13:50-14:10 
Influence of media on Mega projects 
in Mongolia 

Mr E.Dolgion, CEO, Bloomberg Mongolia 

 

14:10-14:30 

Future trends of China’s steel 
industry (energy consumption) and 
its implications to Mongolian 
economy. 

Mrs А.Gantuya, PhD candidate in PA, Shanghai Jiao 
Tong University, visiting scholar in France 

 

14:30-14:50 
Remote Sensing: a Powerful Tool for 
Exploration and Engineering mega-
projects 

Miss B.Maral, MSci, Airbus Defence and Space, UK 

 
14:50-15:30 Discussion: Speakers and Mrs Onchinsuren, Managing partner of Deloitte 

 
15:30-16:00 Closing ceremony 

 
16:00-17:00 Reception 
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САЛБАР ХУРАЛДААН/SESSION 

БИЗНЕСИЙН САЛБАР: БОЛОМЖ БА СОРИЛТУУД/ BUSINESS IN MONGOLIA: 

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 

 

 

Салбар хуралдааны удирдагч/ Session chair 
 
Ичинхорлоогийн Сэр-од, Монголын Бизнесийн Мэдээллийн Сан 
ТББ-ийн үндэслэгч, гүйцэтгэх захирал 
 
Mr Ser-Od Ichinkhorloo, Founder and CEO, Mongolian Business 
Database Project, Mongolia 
 
 
 
 
 
 

 
САЛБАР ХУРАЛДААНЫ ИЛТГЭГЧИД 

 

 

 
Даваасамбуугийн Очирхуяг, Уран Төсөл компанийн захирал 
 
Mr Оchirkhuyag Davaasambuu, CEO of Uran Ltd, Mongolia 
 
 
 
 
 
 

 

УУЛ УУРХАЙН ХАНГАН НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН СОРИЛТ БА БОЛОМЖУУД 

Монгол улсын экспортын гол салбар, эдийн засгийн тулгуур нь болох уул 

уурхайн өнөөгийн нөхцөл байдалд бэлтэн нийлүүлэгчид, тэр дундаа дотоодын ханган 

нийлүүлэгчид ямар түвшинд, хэрхэн ажиллаж үйл ажиллагаа явуулж байгаа,тэдэнд 

ямар гол бэршээл тохиолдож байгаа болон түүнийг даван туулсанаар ямар давуу 

талыг бий болгож урагшлан хөгжих боломжтой зэрэг асуудлуудыг энэ салбарт 15 жил 

үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагын хувьд практик туршлага дээрээ үндэслэн 

мэдээлэл өгнө 

SUPPLY IN MONGOLIAN MINING INDUSTRY 

Drawing on our 15 years’ experience in the mining sector, which is Mongolia’s 

leading industry and main export, questions such as what are the current problems facing 

suppliers? - Especially domestic suppliers, how and at what level they operate in and what 

advantages may result from resolving these problems will be explored.   
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Билэгбадрахын .Энхтүвшин-Хилийн Чанад дахь Монголчуудын 
Зөвлөлийн тэргүүн, Герман 
 
Mr Enkhtuvshin Bilegbadrakh, Head, Council of Mongolians 
Abroad, Germany 
 
 
 
 

 
 

 
ОРОН НУТАГ БҮСИЙН ХӨГЖИЛ, ХААН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВШИН 
ХӨГЖИХ ХАНДЛАГА, НЭН ШААРДЛАГАТАЙ, МЭРГЭЖИЛТЭН, СУДАЛГАА, 

ТУЛГАРЧ БУЙ АСУУДЛУУД, ХЭРЭГЦЭЭТ ТӨСЛҮҮД 
 
Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн суурь салбарын нэг болох хүнс, 

хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн  салбарын нийт үйлдвэрлэл нь 2016 оны 12-р сарын 
байдлаар 6083.4 тэрбум төгрөгт хүрч  Монгол Улсын  дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 
26.2 орчим хувийг эзэлж байна. Үндэсний статистикийн хорооны 2015 оны 12 сарын 
мэдээллээр Монгол улсын нийт ажиллах хүчний 64,3 хувь нь тус салбарт ажиллаж буй 
бөгөөд 54 мянган жижиг, дунд үйлдвэрийн тоо үйл ажиллагаа эрхэлж буй боловч нийт 
экспортын таван хувийг жижиг дунд үйлдвэрлэгч нар бүрдүүлдэг байна. 

Илтгэлийн эхний хэсэгт ХХААХҮЯ-ны зүгээс хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн талаар баримталж буй бодлого, стратегийн  хүрээнд хэрэгжүүлэх төслүүд, 
салбарын хэмжээнд донор орнууд болон олон улсын байгууллагуудтай хамтран 
хэрэгжүүлж буй төслүүдийн явц, хэрэгжилтийн талаар товч танилцуулга мэдээлэл 
хийнэ. 

Хөдөө аж ахуйн хөгжилд нэн шаардлагатай нарийн мэргэжлээр гадаадад 
ажиллаж буй иргэдийг урт болон богино хугацаагаар Монгол Улсын хөгжилд татан 
оролцуулах, оюутан залуустай хэрэгцээт судалгааны чиглэлээр хамтран ажиллахад 
нөхцөл, үндэс бололцоо бүрдүүлэх зорилгоор илтгэлийн хоёрдугаар хэсэгт гадаад 
орны өндөр болон дэвшилтэт технологи бүхий орнуудын салбарын боловсон хүчнийг 
бэлтгэх, сургах, давтан сургах тогтолцоо, давуу талууд Монгол улсад хэрэгжүүлж 
болох арга хэмжээнүүдийг Мэргэжлийн сургалт, хүний нөөцийн чиглэлээр 2004 оноос 
хойш тогтмол үйл ажиллагаа явуулж буй ХБНГУ-ын Төвд агентурын хийсэн судалгааны 
ажлын талаар танилцуулна. 

Мөн Монгол улсын орон нутгийн хөгжлийн төлөвшин хөгжих одоогийн чиг 
хандлага, гарч буй хүндрэлүүд, шаардлагатай судалгаа, төслүүдийг Хөвсгөл, 
Баянхонгор, Увс аймгуудтай хамтын ажиллагааны хүрээнд ирүүлсэн мэдээлэлд 
тулгуурласан гаргасан мэдээллийг илтгэлийн төгсгөл хэсэгт гадаадад суугаа 
Монголчууддаа хүргэснээр бодит хамтарсан ажлууд үүсэн гарах эхлэл болох төдийгүй 
хилийн чанадад суугаа Монголчуудын уугуул нутгийн хөгжилд нэвтрүүлж болох гадаад 
орнуудын туршлага, оновчтой шинэлэг санааг эрэлхийлж явдаг хайгуулд Монгол улсад 
хэрэгжиж болох бодит төвшинг тодорхойлон таниулж өгөх нь энэхүү илтгэлийн гол 
зорилго байх юм. 
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STATE OF REGIONS, DEVELEOPMENT POLICY OF AGRICULTURAL INDUSTRY, 
MAIN ISSUES, CRITICAL PROJECTS, PROFESSIONALS AND RESEARCH. 
 
Agriculture is one of the core sectors for Mongolian economic and social 

development. It’s total production reached 6083.4 billion tugrik in December 2016, which is 
26.2% of Mongolia’s net domestic products. The National Statistical Commission reports that 
64.3% of Mongolia’s workforce is employed in this sector and 54 thousand small to medium 
factories are in operation, yet these small to medium producers make up only 5% of net 
export.  

The first part of the presentation will briefly introduce the policies of the National 
Association of Mongolian Agricultural Cooperatives regarding agricultural strategic projects, 
the progress of projects in collaboration with donor countries and international organisations.   

Creating long and short term collaborative environments for Mongolian agricultural 
specialists working abroad to involve them in the development of Mongolia, as well as 
engaging students studying in this field will be discussed in the second part of the 
presentation. Moreover, latest technology and professional training in this field from leading 
countries will be explored in light of research by German central agencies who have been 
conducting HR studies since 2004. 

Furthermore, policies on the development of Mongolia’s provinces, recurring 
difficulties and required studies will be explored. Ultimately, the main aim of this talk is to 
introduce Mongolians living abroad the innovative and real possibilities for agricultural 
projects in Mongolia based on projects in Huvsgul, Bayarnkhongor and Uvs provinces, as 
well as drawing upon experiences of more developed countries to advance domestic 
agriculture.   
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Др Маналсүрэнгийн Саранзаяа, багш, судлаач,  London South 
Bank University, Британи 
 
Dr Saranzaya Manalsuren, lecturer, researcher,  London South Bank 
University, UK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧДЫН 10 ШААРДЛАГА БИДНИЙ ГАРГАДАГ 10 

АЛДАА 

Хөгжиж буй орнуудын эдийн засгийн өсөлт, тогтвортой хөгжилд гадаадын 
хөрөнгө оруулалт, аль салбарт оруулахаасаа үл хамааран шууд ба шууд бусаар 
нөлөөлдөг. Монгол Улсын хувьд, 1991-ээс 2016 оны эхний хагасын байдлаар нийт 5.8 
тэрбум Америк долларын хөрөнгө оруулалтыг дэлхийн 60 гаран улсаас авсан байна.  

Энэxүү илтгэл нь Монгол Улсад хөрөнгө оруулагчдын эдийн засгийн тооцоо, 
судалгааг гаргахад биш, харин гадны хөрөнгө оруулагчдын голчлон анхаардаг улс төр, 
эдийн засаг, нийгмийн үзүүлэлтүүд, түүнчлэн гаднаас хөрөнгө хайж буй Монгол 
компаниудын анхаарвал зохих ерөнхий аргачлалуудын талаар ярина.  

Илтгэлд хэрэглэгдэх статистик тоо баримт, жишээ, санамжууд нь олон улсын 
нэр хүнд бүxий байгууллагуудын эх сурвалжид тулгуурласанаас гадна, илтгэгчийн 
хувийн судалгаа, 2012 оноос хойш оролцсон хөрөнгө оруулагчдын чуулга 
уулзалтуудын тэмдэглэл, хэлэлцүүлсэн илтгэлүүдэд тулгуурласан болно.  
 

TEN THINGS FOREIGN INVESTORS EXPECT FROM BUSINESSES AND TEN 

MISTAKES WE MAKE WHEN DEALING WITH THEM 

Foreign Direct Investment (FDI) has a direct and indirect impact on economies (OR 
economic development and growth) of developing countries regardless of the core sector of 
investment. Since 1991, more than 60 countries have invested over 5.8 bn USD into 
Mongolian economy by the first quarter of 2016, and majority of this investment was made in 
mining sectors, which summed 65.3% of the total investment.  

This presentation does not intend to measure the economic performance of FDI, 
instead, it focuses on the key areas of interest by foreign investors including political and 
economic policies, and societal development of a given country. Moreover, it highlights the 
importance of doing their 'homework' by investment-seekers, and provides suggestions on 
improving certain areas in dealing with foreign investors for Mongolians.  

All statistical information and key sources used in this presentation were retrieved 
from well-established international organisations, as well as the presenter's own research 
and experiences of attending high-profile investment summits since 2012.  
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 ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ОРОЛЦОГСОД/ PANELLISTS 

 

 

 
 

Дэндэвсамбуугийн Бат-Ерөөлт, Оюу Толгой/Рио Тинто 
групп, Засвар Төлөвлөлтийн ахлах мэргэжилтэн (орлогч) 
 
Mr Bat-Yeruult Dendesambuu,  Acting Superintendent 
Maintenance Planning, Oyu Tolgoi LLC/Rio Tinto Group.  
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Галбадрахын Нандинцэцэг, Халиун Төгөл ХХК, Үндэслэгч 
& Гүйцэтгэх захирал 

 
Mrs Nandintsetseg Galbadrakh, Founder & CEO, Khaliun 

Tugul LLC (Galaxy Tower) 

 

 
 

 

 

 

 
 

Хулдорж Бүрэн-Эрдэнэ, Томас Айр ХХК, Үндэслэгч & 
Гүйцэтгэх захирал 
 
Mr Buren-Erdene Khuldorj, Founder & CEO Thomas Air LLC 
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САЛБАР ХУРАЛДААН/SESSION 

НИЙГЭМ, ЭРХ ЗҮЙН ТӨЛӨВШИЛ/ SOCIAL AND LEGAL ISSUES 

 

 

 
Салбар хуралдааны удирдагч/ Session chair 
 
Нямжавын Номун-Эрдэнэ. Цахим Өртөө Холбооны УЗ-н дэд 
дарга, Швед 
 
Mr Nomun-Erdene Nyamjav. Deputy chairman of the Tsahim 
Urtuu Holboo NGO, Sweden 
 
 
 
 

 

 

САЛБАР ХУРАЛДААНЫ ИЛТГЭГЧИД/ SPEAKERS 

 

 

 
Проф Сергей Радченко, Кардифийн Их сургууль, Вейльс 
 
Prof Sergey Radchenko, Cardif University, Wales 
 
 
 
 
 
 

МОНГОЛЫН АРДЧИЛАЛЫН "ТЭСВЭР ТЭВЧЭЭР" ЮУНД БАЙНА ВЭ? 

Илтгэлийн хүрээнд 2016 оны Улсын Их хурлын сонгуулиар Ардчилсан Нам 

яагаад засгийн эрх барих боломжоо алдсныг шинжилж 6 сарын сонгуулиар засгийн 

эрхийг барих улс төрийн хүчин солигдсон нь Монголын ардчилалыг илтгэж буй ч эрх 

браих хүчний энэ шилжилт нь улс төрийн тэмцэл,  эрх баригчдын хоорондын 

өрсөлдөөн өрнөхүйц хүчтэй тогтолцооны үр дүн биш байсан тухай өгүүлнэ 

WHAT EXPLAINS THE RESILIENCE OF MONGOLIAN DEMOCRACY? 

In his presentation, Sergey Radchenko will revisit the 2016 Mongolian parliamentary 

elections to explain why the Democratic Party was unable to maintain its hold on power. He 

will argue that although the change of government in June represents a victory for Mongolian 

democracy, this change was not so much a result of strong institutions as of political 

bickering and in-fighting among the elites. 
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Дашдондогийн Үүрцайх, ХБНГУ-ын Бонн хотын их сургуулийн 
докторант, 
 
Mr Uurtsaikh Dashdondog, PhD candidate, Bonn University, 
Germany 
 
 
 
 

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ БА ЭДҮГЭЭГИЙН НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН 
ХЯМРАЛЫН ХАРИЛЦАН ХАМААРАЛ 

Монгол Улс чөлөөт ардчилсан тогтолцоонд шилжсэнээс хойш нийгэм, төрийн 
байгууллын хувьд чамлалтгүй их амжилттайгаар өөрчлөлт, шинэтгэлийг хийсэн боловч 
сүүлийн жилүүдэд эдийн засгийн болон засаглалын хямралуудад өртсөөр байна. 
Монгол улсын Засгийн газрын дундаж бүрэн эрхийн хугацаа өнгөрсөн 25 жилийн улс 
төрийн түүхийг харьцуулан судлахад 1,4 жил байгаа нь тогтвортой, урт хугацааны 
хөгжлийн бодлого хэрэгжүүлэх боломжгүй болохыг илтгэж байна. Улмаар олон 
нийтийн зүгээс “хүчтэй удирдагч”, “хүчтэй төр” гэгчийг хүсэмжлэх хандлага илэрч 
байгаа болон засаглалын хэлбэрийг өөрчлөх шаардлагатай тухай үзэл бодлууд 
эрчимжих хандлагатай байгаа зэрэг нь тодорхой тохиолдолд Монгол Улс дахь 
ардчиллын үйл явц, ирээдүйн хөгжлийн чиг хандлагад ч сөргөөр нөлөөлж болзошгүй. 

Энэ бүх хямралын нэг үндсэн учир шалтгаан нь Монгол Улсад эрх зүйт төр 
хангалттай хэмжээнд төлөвшөөгүй, эрх зүйт төрийн нэг үндсэн нөхцөл болсон төрийн 
эрх мэдлийн хуваарилалт Үндсэн хуулийн төвшинд зохих ёсоор хангагдаагүй явдал юм 
хэмээсэн нийтлэг үзэл бодол байдаг. Нөгөөтэйгүүр Монгол улсын Үндсэн хууль бол 
хангалттай сайн зохицуулалттай бөгөөд гагцхүү хувь улс төрчдийн болон институцийн 
буруу хандлага, үйл ажиллагаанаас болж хямралт байдлууд үүссэн гэх үзэл бодол ч 
байна. 

Үндсэн хууль дахь төрийн эрх мэдлийн хуваарилалтаас шалтгаалсан гэх үзэл 
бодол нийгмийн бүхий л түвшинд нэлээд хүчтэй, нэгдмэл байдлаар илэрч байгаа тул 
2016 онд Үндсэн хуулийг өөрчлөх оролдлого гарсан ба эдүгээгийн хууль тогтоогчдын 
зүгээс ч энэ чиглэлээр ажлын хэсэг байгуулаад ажиллаж байна. 

Энэхүү илтгэлээрээ би үнэхээр эдүгээгийн төрийн болон нийгэм, эдийн засгийн 
хямралт байдалд Үндсэн хууль дахь төрийн эрх мэдлийн хуваарилалт нөлөөлсөн эсэх 
болон цаашид ямар агуулгаар засан сайжруулах боломжтой эсэх талаар өөрийн 
хийсэн судалгаанд үндэслэн үзэл бодлоо илэрхийлэх болно. 

 
 MONGOLIAN CONSTITUTION AND TODAY’S SOCIETY AND ECONOMY 

Although social and governmental changes and innovation have been relatively 
successful since the transition of Mongolia to a free democratic system, there is exposure to 
economic and governance crisis in the recent years. An investigation into the historical 
length of term of governance in Mongolia the last 25 years gives an average of only 1.4 
years. Such a short term is not conducive to the implementation of stable and long term 
developmental policies. As a result, there is popular demand for a ‘strong leader’ and ‘strong 
government’, even a more extremist shift in the  attitude – to changing the nature of 
governance, which may end up threatening democracy itself and the direction of future 
development.  

A widespread view is that, one of the fundamental causes of this crisis is the fact that 
legislation in Mongolia has not yet reached a level of sufficient maturation, as legislative 
power has not been  properly allocated to the level of the Constitution. 
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  On the other hand, there is a view that the Mongolian Constitution is in-fact 
sufficiently well regulated and the causes of crisis is a result of wrong institutional and 
implementation attitudes.  

Due to this strong and unified view within all walks of society, that the bad allocation 
of the Constitutional powers is to take blame, there has been attempt to change the 
Constitution in 2016 and dedicated groups are currently working on this.  
In this presentation, I will explore whether political and socio-economical crisis is a result of 
bad allocation of power within the Constitution and what are the available options for a 
reform based on my own research.  
 

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ОРОЛЦОГСОД/ PANELLISTS 
 

 

 
 

Сүхээгийн Цэрэндэмбэрэл ХЧМЗ-ийн Нийгмийн бодлогын 
хорооны гишүүн, Польш  
 
Mr Tserendemberel Sukhee, Board member of Social Policy 
Committee, Council of Mongolians Abroad, Poland 
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САЛБАР ХУРАЛДААН/SESSION 

МОНГОЛЫН МЕГА ТӨСЛҮҮД/MEGA PROJECTS IN MONGOLIA 

 

 

 

Салбар хуралдааны удирдагч/ Session chair  
 
Лувсандоржийн Дулмaзул, SMBC банк, Санхүүгийн 
Салбарын дэд ерөнхийлөгч, Британи 
 
Mrs Dulmazul Luvsandorj , Vice President / Structured 
Finance/SMBC bank, Advisor to UB municipality, UK 
 
 
 
 

 
САЛБАР ХУРАЛДААНЫ ИЛТГЭГЧИД/ SPEAKERS 
 

 

 
Др Ребеках Плюкхахн, Др Лаурен Л 

Богилла, судлаач, Үүсэн бий болж буй 
асуудлууд төсөл, Лондон Коллеж Их 

Сургууль, Лондон, Британи 
 

Dr Rebekah Pleuckhahn, Dr Lauren 
L.Bonilla, Research Associates on the 
Emerging Subjects project based in the 

Department of Anthropology at University 
College London, 

 

МЕГА ТӨСЛҮҮДИЙН ХҮРЭЭН ДЭХ ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨРӨЛЖИЛТ, 
АНТРОПОЛОГИЙН УХААНААР ШИНЖЛЭХҮЙ 

 Мега төслүүд нь эдийн засаг, нийгэм, хүрээлэн буй орчныг өөрчлөн 
хөгжүүлэхийн тулд хийгддэг. Угаас асар том зорилгоосоо болж санаагаа, төлөвлөгөөг 
хэзээ ч бүрэн гүйцэд боловсруулж амждаггүй. Бид илтгэлдээ Улаанбаатарыг хoтжуулах 
болон Таван Толгойн нүүрсний уурхайн жишээн дуур тулгуурлаж Монгол дахь мега 
төслүүдийн боломж хийгээд үүсээд буй тодорхой бус байдал болоод талаар өгүүлнэ. 
Бидний зорилго мега төслүүдийн талаар бодлогын зөвөлгөө өгөх гэж бус 
антропологийн судалгаанаар нэгэнт хэрэгжиж буй эдгээр төслүүдийн хүрээнд өрнөж 
буй эдийн засгийн төрөл бүрийн үйл ажиллагаануудыг гаргаж үзүүлэх, тэдгээрт 
анхаарал хандуулахад туслахад оршино. Энэхүү төрөл бүрийн ажилбаруудад 
анхаарлаа хандуулах нь Монголын өнөгөийн эдийн засгийн удааширсан, хүндрэлтэй 
болоод буй нөхцөл байдалд чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байна 
 

THE DIVERSE ECONOMIES OF MEGA-PROJECTS, FROM AN ANTHROPOLOGICAL 
PERSPECTIVE 

 Mega-projects promise transformations of the environment, economy, and society.  
Yet, due to their ambitious nature, mega-projects are almost always partially developed 
plans or ideas.  In this talk, we use examples from urban planning in Ulaanbaatar and the 
Tavan Tolgoi coal complex to discuss both the uncertainties and the creative opportunities of 
mega-projects in Mongolia.  As anthropologists, our goal is not to give policy advice about 
mega-project development.  Instead, we use our anthropological research to draw attention 
to the various economic activities that exists within, help to shape, and are produced from a 
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mega-project.  We suggest that attention to these diverse activities is especially important in 
Mongolia’s current economic climate of slowdown and crisis. 
 

 

 

 

Эрдэнэбатын.Долгион, Гүйцэтгэх захирал, Блумберг ТВ  
Монгол 
 
Mr E.Dolgion Erdenebat, CEO, Bloomberg TV Mongolia 
 
 

 
 
 

 

МЕГА ТӨСЛҮҮД БА МЕДИА НӨЛӨӨЛӨЛ 

Медиагийн мега төслүүдэд үзүүлэх нөлөө: Монгол улсад гадаадын хөрөнгө 

оруулалт сүүлийн жилүүдэд тогтмол буурч байна. Харин эсрэгээрээ дотоодын хөрөнгө 

оруулалт тогтмол өссөн үзүүлэлттэй байна. Энэ нь гадны хөрөнгө оруулалтын таатай 

орчин сул гэх шалтгаанаас гадна Монгол улсын гадаад харагдах өнцөг буруу буюу 

медиад сул анхаарсных гэж ажиглагчид тайлбарладаг. Энэ үнэн үү? Байдлыг засахын 

тулд яах хэрэгтэй вэ? Жишээ нь хөрөнгө оруулалтын бенчмарк мега төслүүдэд ямар 

бодит хүндрэл тохиолддог вэ?  

INFLUENCE OF MEDIA ON MEGA PROJECTS IN MONGOLIA 

Whilst overseas’ investment in Mongolia is steadily declining, the reverse is true for 

domestic investment- which are observed to be steadily increasing the last few years. Apart 

from having a weaker investment climate, commentators explain that it is largely a result of 

Mongolia’s inaccurate and neglected media image displayed to the rest of the world. Is there 

any truth in this? What can we do to fix this situation? For example, what are the real 

problems facing investments of benchmark mega projects?   
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Ариунсангийн Гантуяа, Докторант, Шанхайн Жиао Тонг Их 
Сургууль, БНХАУ, Франц 
 
Mrs Gantuya Ariunsan, PhD candidate in PA, Shanghai Jiao 
Tong University, visiting scholar in France 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ХЯТАДЫН ГАНГИЙН ҮЙЛДВЭРИЙН ИРЭЭДҮЙН ЧИГ ХАНДЛАГА МОНГОЛЫН 

НҮҮРСНИЙ САЛБАРТ НӨЛӨӨЛӨХ НЬ 

Дэлхийн зах зээл дээрх нүүрний үнийн уналт Монголын эдийн засагт хүнд 

сорилт болсныг та бид гэрчиллээ. Хэдийгээр Хятадын нүүрсний зах зээл сэргэж байгаа 

ч Монголын нүүрсний салбарын ирээдүй урт хугацаанд төдийлөн өөдрөг биш гэж би 

үзэж байна. Учир нь Хятад улс уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбогдуулан нүүрсний 

хэрэглээг багасгах үүрэг амлалт авсан бөгөөд тэргүүн ээлжинд томоохон гангийн 

үйлдвэрүүдийн эрчим хүч зарцуулалтын үр ашгийг нэмэглүүлэх төлөвлөгөө гаргасан. 

Мөн түүнчлэн уг салбарын үйлдвэрлэл ойрын болон дунд хугацаанд аажмаар буурах 

төлөв ажиглагдаж байна. Тиймээс энэхүү илтгэлийн хүрээнд Хятадын гангийн 

салбарын ирээдүйн чиг хандлага манай улсын эдийн засагт хэрхэн нөлөөлөх талаар 

ярилцах болно.    

 

FUTURE TRENDS OF CHINA’S STEEL INDUSTRY (ENERGY CONSUMPTION) 

AND ITS IMPLICATIONS TO MONGOLIAN ECONOMY. 

Mongolian coking coal, directed to the steel industry in northern China, is competitive 

enough in China’s market due to its high quality and low price as compared to China’s 

domestic companies and other major export competitors such as Australia. However, 

Mongolian economy is suffering from recent depression in global coal market and global 

tendency to say “no” to coal consumption. Regardless of the fact that China’s coal market is 

reviving, future of Mongolian coal industry is still in shadows due to continuous and gradual 

decline in China’s steel production and successful implementation of energy efficiency 

programs in major steel plants. In this presentation, I want to address future trends of 

China’s steel industry (energy consumption) and its implications to Mongolian economy. 
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Баяраагийн Марал, Айрбас компанийн Хамгаалалт ба 
Сансар судлал төв, Лейстер, Британи 
 
Miss Maral Bayarаа, MSci, Airbus Defence and Space, 
Leicester, UK 
 
 
 
 
 

 

ЗАЙНЫ ТАНДАН СУДАЛГАА НЬ ХАЙГУУЛ БА ИНЖИНЕРИЙН МЕГА ТӨСЛИЙН 

ХҮЧИРХЭГ АРГА ХЭРЭГСЭЛ БОЛОХ НЬ 

Энэхүү илтгэлд ашигт малтмалын хайгуулын болон инженерийн мега төсөлд 

зайны тандан судалгааг хэрхэн үр ашигтай хэрэглэдэг тухай ярих болно. Зайны тандан 

судалгаа гэдэг нь хиймэл дагуулын өгөгдлөөр газрын гадаргуйн чанар ба геологийн 

бүтцийг тухайн бүтцэд хүрэлцэхгүйгээр хэмжин тайлбарлахыг хэлдэг. 

Монгол орны хуурай уур амьсгал болон томоохон ил нутаг дэвсгэр нь зайны 

тандан судалгааны аргыг хэрэглэхэд их тохирсон онцгой боломжийг бүрдүүлдэг. Зайны 

өндөр тогтоолтой оптикийн хиймэл дагуул болох Pleiades нь газрын гадаргуйн хүчирхэг 

WorldDEM өгөгдлийн хамт инжинерын томоохон ажлуудыг өндөр нарийвчлалтай 

гүйцэтгэх боломжийг олгодог. Харин хэт ягаан туяаны зураглалтай өгөгдөл, тухайлбал 

ASTER нь хүдрийн хайгуулын үед шаардлагатай чулууны төрлийг ялгаварлах 

чадалтай учир энэхүү ажиллагааг ихээхэн хялбаржуулдаг. Хиймэл дагуулын баялаг 

мэдээлэл нь зайны тандан судалгааны аргыг маш олон үйл ажиллагаанд ашиглаж 

болох хүчирхэг хэрэгсэл болгож байна. Тухайлбал, мега төслийн байгаль орчинд 

үзүүлэх нөлөөлөл болон тухайн үйл ажиллагааны явцыг бодит цаг хугацаанд нь хянах 

зэрэгт татан ашиглах боломжтой юм. 

REMOTE SENSING: A POWERFUL TOOL FOR EXPLORATION AND ENGINEERING 

MEGA-PROJECTS 

    In my talk I will briefly explore how remote sensing techniques benefit ore exploration and 

engineering mega-projects. Remote sensing is the process of determining information about 

an object without physical contact. In our case, we use images taken by satellites to 

measure and describe ground surface and geology.  

   Remote Sensing has particular potential in Mongolia, due to the arid environment and 

large areas of land exposure. High spatial resolution optical satellites such as Pleiades along 

with digital elevation models (e.g. WorldDEM) give the precision needed for major 

engineering works. Satellites which image in the infrared (e.g. ASTER) provide spectral 

fingerprinting of rock types necessary for ore exploration. The wealth of satellite data 

available makes remote sensing a powerful tool for a variety of operations. This includes 

monitoring the progress and environmental impact of mega-projects in near real time.   
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ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ОРОЛЦОГСОД/ PANELLISTS 
 
 

 

 
 

Дэндэвсамбуугийн Ончинсүрэн, Делойттте Онч-ийн улс 
хариуцсан захирал 
 
Mrs Onchinsuren Dendevsambuu,  Country managing director 
of Deloitte Onch 
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ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧИД-ORGANISORS 

 
Монгол улсын Гадаад Харилцааны Яам, 

Ministry of Foreign Affairs 
 www.mfa.gov.mn, 

 

 
Монгол улсаас ИБУИНВУ-д суугаа ЭСЯ 

Mongolian embassy in the United Kingdom 
www.embassyofmongolia.co.uk 

 

 
Британи дахь Монголчуудын Холбоо 

Mongolian Association in the United Kingdom 
www.mongolians.co.uk 

 
 

  
Монголын Бизнес Мэдээллийн сан 

Mongolian Business Database 
www.mongolianbusinessdatabase.com  

 

 

 
Цахим Өртөө Холбоо ТББ 
Tsahim Urtuu Kholboo NGO 

www.tsahimurtuu.mn 

 

  
Council of Mongolians Abroad 
www.mongoliansabroad.com 

 

 
Швед дахь Монголчуудын Үндэсний Холбоо 

Mongoliska Riksförening i Sverige 

 
Ирландийн Монголчуудын холбоо 

 

 
 Будда Продакшн 

Buddha Production 

  
MGL Radio 

 

  
Azaa Studio 

 

   
Bloomberg TV Mongolia 

  

http://www.mfa.gov.mn/
http://www.embassyofmongolia.co.uk/
http://www.mongolians.co.uk/
http://www.tsahimurtuu.mn/
http://www.mongoliansabroad.com/
https://www.facebook.com/Mongoliska-Riksf%C3%B6rening-i-Sverige-173627406017332/?ref=br_rs
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ИВЭЭН ТЭТГЭГЧИД - SPONSORS 

 

 

 
 
Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк 
European Reconstruction and Development Bank 
www.ebrd.com 

 

 
 
Монгол улсын Гадаад Харилцааны Яам 
Ministry of Foreign Affairs 
www.mfa.gov.mn 

 

 
 
Швед дахь Монголчуудын Үндэсний Холбоо 

 

 
 
 
Ирландийн Монголчуудын холбоо 

  
  
  
  

Чуулга уулзалтын холбогдох бичиг баримтуудыг Англи хэл рүү хөрвүүлсэн 

Б.Маралдаа гүнээ талархая. 

Special thanks to Miss Maral Bayaraa for her support in translating majority of forum 

documents into English. 


