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Төв Азийн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны 
орнуудад тогтвортой эдийн засгийн бүсүүдийг хөгжүүлэх  

форум 
 

2022 оны 9-р сарын 13-14, Улаанбаатар хот, Монгол Лус (ZOOM болон танхим хосолсон)  
Англи, Орос, Монгол, Хятад хэлээр синхрон орчуулгатай явагдана  

 
Доорх QR кодыг уншуулж бүртгүүлнэ үү: 

 
 
 
 
 
 

 
Цар тахлын дараах олон улсын үйлдвэрлэлийн хэв маягийн өөрчлөгдөж буй өнөө үед 
байгаль орчны тогтвортой байдал, эдийн засгийн үр ашиг, хүртээмжтэй ажлын байр бий 
болгох, шударга хөдөлмөр эрхлэлтэд нийцсэн эдийн засгийн бүсүүдийг хөгжүүлэх боломж 
бүрдэж, улс орнууд харилцан биеэ нөхөхөд дэлхийн болон бүс нутгийн хамтын 
ажиллагааны хэрэгцээ шаардлага нэмэгдэж байна. Эдийн засгийн тусгай бүс (ЭЗТБ)-ийн 
шинэ загварт тогтвортой хөгжлийн зорилгууд (ТХЗ)-ыг багтаасан бөгөөд тэдгээрт холбогдох 
зорилтуудтай уялдсан хөрөнгө оруулалт хийхэд чиглэгдэж буй бөгөөд ингэснээр бүсийн үйл 
ажиллагаа явуулах улс орнуудад илүү хүртээмжтэй, уян хатан, тогтвортой эдийн засагт 
хувь нэмэр оруулах хэрэгсэл болох үүргээ биелүүлэх юм.  
 
Тусгай бүсүүдийн үр өгөөж, ашиг тусыг ерөнхий хөгжлийн бодлогод оновчтой тусгасан 
эсэхээс ихээхэн хамаардаг КАРЕК бүс нутагт энэхүү загвар чухал ач холбогдолтой юм. 
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Худалдаа хөгжлийн бага хурлаас томьёолсон “ТХЗ-ын 
загвар бүсүүд” нь ЭЗТБ-үүдийг тогтвортой хөгжилд зорилгын хангах хэрэгсэл болгох нэг 
арга зам юм.  
 
Энэхүү 1.5 өдрийн форум нь эдийн засгийн бүсүүдийн шинэ загвартай холбоотой чиг 
хандлага, үзэл баримтлалыг хуваалцахаас гадна КАРЕК-ийн орнууд болон бусад бүс 
нутгуудын ЭЗТБ-д тулгараад байгаа шинэ асуудал, сорилтуудын талаарх сургамж, шилдэг 
туршлагыг судлах болно. Тус семинар нь мөн яриа хэлэлцээг дэмжих, КАРЕК-ын орнууд 
болон бусад бүс нутгийн бодлого боловсруулагчид, ЭЗТБ-ийн удирдлага, олон улсын 
шинжээчдийн хооронд нягт хамтын ажиллагаа, сүлжээг бий болгох зорилготой юм.. 

 

https://adb-org.zoom.us/webinar/register/WN_spk9DiRmQ3CWBuWkr0J0Ww
https://adb-org.zoom.us/webinar/register/WN_spk9DiRmQ3CWBuWkr0J0Ww
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9-р сарын 13 (Мягмар) 

09:00-9:30 
Улаанбаатарын 

цагаар 

Бүртгэл  
 

09:30-9:50 Нээлтийн үг 
 
Ноён Чимэдийн Хүрэлбаатар, Монгол Улсын Эдийн засаг, хөгжлийн сайд  
 

Хатагтай Эмма Фан, Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ)-ны Зүүн Азийн бүсийн 

газрын Төрийн удирдлага, санхүүгийн салбар, бүс нутгийн хамтын 

ажиллагааны хэлтсийн захирал  

 

Ноён Сайед Шакил Шах, КАРЕК хүрээлэнгийн захирал  

 

 
1-р хуралдаан: Тогтвортой хөгжлийн шинэ үеийн эдийн засгийн бүс ба ирээдүйн 
чөлөөт бүсийг хөгжүүлэх нь 
 
Энэхүү хуралдаанаар цар тахлын дараах сорилтыг сөрж, боломжууд (жишээлбэл, 
цахимжилт, үйлдвэрлэлийг дэмжих, "ногоон" хөрөнгө оруулалт)-ыг ашиглах шинэ үеийн 
ЭЗТБ-ийн онцлог, шинэлэг бөгөөд тогтвортой туршлагын талаар хэлэлцэх болно. 
 

09:50-10:25 Илтгэгчид:  
 
Ноён Самир Хамруни, Гүйцэтгэх захирал, Дэлхийн чөлөөт бүсийн 
байгууллага  
 
Ноён Жон Воо Кан, АХБ-ны Эдийн засгийн судалгаа, бүс нутгийн хамтын 
ажиллагааны газрын Бүс нутгийн хамтын ажиллагаа, интеграцийн 
хэлтсийн тэргүүлэх эдийн засагч   
 
Чиглүүлэгч:   
Ноён Сафдар Парвез, АХБ-ны Зүүн Азийн бүсийн газрын зөвлөх 
 

10:25-10:50 Дурсгалын зураг, цайны завсарлага 

10:50-11:40 1-р хуралдааны үргэлжлэл  
 
Илтгэгчид: 
 
Хатагтай Арадхна Аггарвал, Копенгагены бизнесийн сургуулийн Олон 
улсын эдийн засаг, удирдлагын тэнхимийн профессор  

Хатагтай Мелисса Ирмен, Гадаад худалдааны бүсүүдийн үндэсний 
холбооны дарга (NAFTZ, АНУ)  
 
Ноён Срикант Бадига,  Дэлхийн чөлөөт бүсийн байгууллагын Азийг 
төлөөлсөн УЗ-ийн гишүүн  
 

11:40-12:30 Нээлттэй хэлэлцүүлэг 
 
Чиглүүлэгч: Ноён Сафдар Парвез, Азийн Хөгжлийн Банкны Зүүн Азийн 
бүсийн газрын зөвлөх  

12:30-14:00 Өдрийн хоол  

 
2-р хуралдаан: Шинэ үеийн эдийн засгийн бүсүүдийн шилдэг туршлагууд болон бусад 
улс орнууд тулгарч буй шинэ сорилтууд  
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Тус хуралдаанаар КОВИД-19 цар тахал, уур амьсгалын хямрал, нийлүүлэлтийн сүлжээний 
сарнил зэрэг дэлхийн сорилтуудыг шийдвэрлэхийн төлөө тогтвортой байдал, олон улсын 
хамтын ажиллагааг дэмжих эдийн засгийн бүсүүдийг ашигласан туршлагыг онцлох болно. 
 

14:00-15:00 

 

Панел хэлэлцүүлэг 1: Чөлөөт бүсийн үйл ажиллагаанд шинээр гарч 
ирж буй зохицуулалтууд  

Илтгэгчид:  

Ноён Саймон Соноо, DP World, Арабын Нэгдсэн Эмират улсын аж 
үйлдвэрийн парк ба эдийн засгийн бүсийн дэд ерөнхийлөгч  

Ноён Элеазар Рикот, Филиппиний Төр-хувийн хэвшлийн түншлэлийн 
төвийн гүйцэтгэх захирал   

Ноён Ларс Карлссон, Маерскийн Худалдаа, гаалийн зөвлөх газрын 
олон улсын дарга,   

Чиглүүлэгч:   
Ноён Х.Эрдэнэбулган, Эдийн засаг, хөгжлийн яамны Хилийн боомтын 
хөгжил, чөлөөт бүсийн бодлогын газрын дарга  
 

15:00-15:45 Панел хэлэлцүүлэг 2: Инноваци, технологийн бүсүүд 
 
Илтгэгчид:  
 
Ноён Сонхван Ким, Инчоны эдийн засгийн чөлөөт бүсийн удирдах газрын 
гадаад харилцааны ажилтан  
 
Ноён Кевин Шекспир, Их Британи, Экспортын хүрээлэнгийн 
Стратегийн төсөл, олон улсын хөгжлийн захирал  
  
Ноён Сэүн Ан, БНСУ-ын Инчоны үндэсний их сургуулийн профессор  
 
Чиглүүлэгч:  
Ноён Жон У Кан, АХБ-ны Эдийн засгийн судалгаа, бүс нутгийн хамтын 
ажиллагааны газрын Бүс нутгийн хамтын ажиллагаа, интеграцийн хэлтсийн 
тэргүүлэх эдийн засагч 
 

15:45-16:00 Цайны завсарлага 
 

16:00-17:10 Панел хэлэлцүүлэг 3: Байгаль орчны тогтвортой байдал, аюулгүй, 
эрүүл эдийн засгийн бүсийг бий болгох нь 
  
Илтгэгчид:  
  
Ноён Жеймс Жан, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Худалдаа, 
хөгжлийн бага хурал (UNCTAD)-ын Хөрөнгө оруулалт, аж ахуйн 
нэгжийн хэлтсийн захирал, Дэлхийн эдийн засгийн тусгай бүсүүдийн холбоо 
(GASEZ)-ны хамтран даргалагч  
 
Ноён Хусам Абдаллах, Дэлхийн чөлөөт бүсийн байгууллагыг 
Бизнесийн хөгжил, стратегийн газрын дарга,   
 
Ноён Нажибулла Хабиб, АХБ-ны Зүүн Азийн бүсийн газрын Хот, 

нийгмийн салбарын эрүүл мэндийн ахлах мэргэжилтэн, Хилийн эдийн 
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засгийн бүсийн эрүүл мэндийн нөлөөллийн үнэлгээний хүрээний сэдэвт 
илтгэл  
  
Ноён Пин Йен Чеах, Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банкны 
Үйл ажиллагааны түншлэлийн газрын стратеги хариуцсан ахлах 
ажилтан  
 
Чиглүүлэгч:   
Хатагтай Арадхна Аггарвал, Копенгагены бизнесийн сургуулийн Олон 
улсын эдийн засаг, удирдлагын тэнхимийн профессор  
 

17:10-17:20 1 дэх өдрийн хаалт 
 
Хатагтай Доротеа Лазаро, АХБ-ны Зүүн Азийн бүсийн газрын Төрийн 
удирдлага, санхүүгийн салбар, бүс нутгийн хамтын ажиллагааны хэлтсийн 
бүс нутгийн хамтын ажиллагааны мэргэжилтэн  
 

9-р сарын 14 (Лхагва) 

 
3-р хуралдаан: КАРЕК-ийн орнуудын эдийн засгийн бүсүүдийг хөгжүүлж буй туршлага  
 
Энэ хуралдаанаар төр, хувийн хэвшлийн түншлэл (ТХХТ) зэрэг тогтвортой байдлыг дэмжих, 
хөрөнгө оруулалтыг татах арга барилын талаар хэлэлцэнэ. Түүнчлэн КОВИД-19-ийн хариу 
арга хэмжээ, бүс нутаг дахь хоёр талт хамтын ажиллагааны шилдэг туршлагыг онцлох болно. 

 

09:00-10:20 1-р бүлэг: Агро-аж үйлдвэрийн паркууд ба аж үйлдвэрийн паркууд  
 
Азербайжан  

Ноён Валех Аласгаров, Алатын чөлөөт бүсийн удирдах 
зөвлөлийн дарга  
 
Ноён Самир Маммадов, Эдийн засгийн яамны Эдийн засгийн бүсийн 
хөгжлийн газрын Гадаад харилцаа, хэвлэл мэдээлэл, харилцааны 
хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн 

 
Гүрж  

Хатагтай Тамар Сахеишвили, Гүржийн Поти чөлөөт аж 
үйлдвэрийн бүсийн хөрөнгө оруулалтын ахлах ажилтан  

 
Пакистан  

Хатагтай Сурия Жамал, Ерөнхий сайдын ажлын албаны Хөрөнгө 
оруулалтын зөвлөлийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих ерөнхий захирал  
 
Ноён Адил Салахуддин, Пакистаны Хайбер Пахтунхвагийн Эдийн 
засгийн бүсийн хөгжил, менежментийн компанийн худалдааны ерөнхий 
захирал  

 
Бүгд Найрамдах Киргиз  

Хатагтай Светлана Казымбекова, Эдийн засаг, худалдааны яамны 
Хөнгөн үйлдвэрийн хэлтсийн дарга  

 
Тажикстан 

Ноён Шарипов Жовиддон Аминжонович, Гаалийн албаны Гаалийн 
хяналтыг зохион байгуулах газрын дарга  

 
Хөтлөгч: Д.Эрдэнэбаяр, Эдийн засаг, хөгжлийн яамны Бүс нутаг, аж 
үйлдвэрийн бодлогын газрын дарга  
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10:20-10:40 Цайны завсарлага 

10:40-11:50 2-р бүлэг: Хил дамнасан, бүс нутгийн хамтын ажиллагаа ба логистик, 
тээвэр  

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс  

  Ноён Пан Ли, Хятадын чөлөөт худалдааны бүс ба экспортын 
боловсруулалтын бүсүүдийн холбооны дэд дарга  

Казахстан 
Ноён Алмат Доскалиев, Үйлдвэр, дэд бүтцийн хөгжлийн яамны Аж 
үйлдвэрийн хөгжлийн хорооны Эдийн засаг, үйлдвэрлэлийн тусгай 
бүсийн хэлтсийн дарга  

Монгол  

Ноён И.Батхүү, Эдийн засаг, хөгжлийн яамны Худалдаа, эдийн засгийн 
хамтын ажиллагааны бодлогын газрын дарга, КАРЕК-ийн Монгол дахь 
зохицуулагч  

Туркменистан  
Ноён Сердар Жовадов, Санхүү, эдийн засгийн яамны Төрийн 
санхүүгийн нэгдэл, эдийн засгийн бодлогын газрын Олон улсын 
хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн  
 

Узбекстан 

Ноён Мухридин Абдужалилов, Хөрөнгө оруулалт, гадаад 
худалдааны яамны Тээврийн коридорыг хөгжүүлэх газрын ахлах 
мэргэжилтэн  
 

Чиглүүлэгч: Хатагтай Эмма Фан, Төрийн удирдлага, санхүүгийн салбар, бүс 
нутгийн хамтын ажиллагааны хэлтсийн захирал 
 

11:50-12:00 Дүгнэлт ба дараагийн алхмууд 
       Ноён Сафдар Парвез, АХБ-ны Зүүн Азийн бүсийн газрын зөвлөх   
 
Хаалтын үг  

Ноён С.Наранцогт, Эдийн засаг, хөгжлийн дэд сайд  
 

12:00-13:30 Үдийн хоол ба танилцах цаг 

 
Монгол Улсын Эдийн засаг, хөгжлийн яам болон Азийн Хөгжлийн Банкнаас зохион 
байгуулж буй хүндэтгэлийн зоог:  

Эдийн засаг, хөгжлийн сайд ноён Ч.Хүрэлбаатар 
АХБ-ны Монгол дахь суурин төлөөлөгч ноён Павит Рамачандран 

 
17:00 Зочид буудлаас Их тэнгэр (Тусгай хамгаалалттай газар)-рүү автобус хөдөлнө.  

Та бүхэн паспортаа биедээ авна уу.  
18:00 Оройн хоол 
 

 


