
Монгол улсын хүнсний хангамж, дотоодын үйлдвэрлэл

Сэдвийг онцлохын ач холбогдол: 

“Шинэ сэргэлтийн бодлого” нь Монгол Улсын эдийн засгийн харaат бус, бие даасан 
байдлыг бэхжүүлэх, Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-т цар тахлын эдийн засагт 
үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, хөгжлийг хязгаарлагч хүчин зүйлийг цаг алдалгүй 
шийдвэрлэж, “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг үр 
дүнтэй хэрэгжүүлэх суурь нөхцөлийг бүрдүүлэх, эдийн засаг, дэд бүтэц болон төрийн 
бүтээмжийг сайжруулахад чиглэсэн 10 хүртэлх жилийн хугацаанд хэрэгжих дунд 
хугацааны зорилтот хөтөлбөр юм.Тус бодлогын “Аж үйлдвэржилтийн сэргэлт”-ийн 
бодлогын хүрээнд манай ХХААХҮ-ийн салбарт дараах 3 зорилтыг дэвшүүлсэн. Хөдөө аж 
ахуйн үйлдвэрлэлийг дэвшилтэт техник, технологи, инновацад тулгуурлан хөгжүүлж, шинэ 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ болон үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, Хөдөө аж ахуйн 
гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний нөөцтэй уялдуулан боловсруулах үйлдвэрийн хүчин 
чадлыг нэмэгдүүлэх замаар хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүний экспортын хувь хэмжээг 
бууруулан нэмүү өртөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх, Шинжлэх 
ухаанд суурилсан өндөр технологи, блокчейн, хиймэл оюун ухааны ололтыг нэвтрүүлж, 
дижитал эдийн засгийн чиг хандлагад нийцсэн аж үйлдвэржилтийг хөгжүүлэх.

Хэлэлцүүлгийн зорилго: 

Монгол Улсын Эдийн засгийн чуулганы “Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл” сэдэвт нээлттэй 
хэлэлцүүлгээр ХХАА-н салбарын хувьд төр, хувийн хэвшлийн оролцоотойгоор ГОЛ 
НЭРИЙН ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ДОТООДЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛЭЭР 100% ХАНГАХ, 
ХҮНСНИЙ ТҮҮХИЙ ЭД БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СҮЛЖЭЭГ БИЙ БОЛГОХ,  
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЭРГЭЛТИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ, ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ АЮУЛГҮЙ 
БАЙДЛЫГ ХАНГАХ асуудлыг дэвшүүлэн талуудын  оновчтой санал, бодлого, цаашид 
тогтвортой, үр ашигтай хэрэгжүүлэх талаар шийдэл гаргахад хэлэлцүүлгийн ач 
холбогдол оршино.

Хэлэлцүүлгээс хүлээгдэж буй үр дүн: 

Хүнсний хангамж, үйлдвэрлэл, нийлүүлэлтийг тогтвортой хангахад төр, хувийн хэвшил 
урт хугацаанд тогтвортой, үр ашигтай, нээлттэй түншлэх, эрх зүйн орчны талаар 
нэгдсэн ойлголттой болох, асуудыг даван туулах гарц, шийдлийг хэлэлцэх, төр хувийн 
хэвшлийн түншлэлээр хэрэгжүүлэх боломжтой төсөл хөтөлбөрүүдийн хамтын ажиллагааг 
сайжруулах юм.
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РЭНЦЭНДОРЖ ГАНДИЙМАА

Монголын Үндэсний Олон 
Нийтийн Радио Телевизийн 
Монголын Мэдээ сувгийн 
захирал

Р.Гандиймаа нь МҮОНТ-д сэтгүүлч, тоймч, ахлах редактор, продюсер, Монголын Үндэсний 
Телевизийн захирал, Монголын Мэдээ сувгийн захирлаар тус тус ажилласан. 

БНТУ-ын Гази их сургуулийг бакалавр, БНХАУ-ын Бээжингийн Их Сургуулийг сэтгүүлзүйн 
магистрын зэрэгтэй төгссөн.

МОДЕРАТОР



ХАЯНГАА БОЛОРЧУЛУУН

Монгол Улсын Их Хурлын 
гишүүн, Байгаль орчин, хүнс, 
хөдөө аж ахуйн байнгын 
хорооны дарга

1987-1990 онд Дорнод аймгийн Ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргаанд 
мэргэжилтэн, 1990-1992 онд Булган суманд агрономич, 1992-1997 онд “Хишиг аж ахуй” 
компанийн захирал, 1997-2012 онд “Дорнод гурил” ХХК-ийн захирал, 2012-2020 онд 
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, 2020 оноос Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн, Байгаль 
орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны даргаар тус тус ажиллаж байна. Хөдөө аж 
ахуйн дээд сургуулийг Агрономич мэргэжлээр төгссөн.

ПАНЕЛИСТ



ЗАГДЖАВ МЭНДСАЙХАН

Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 
үйлдвэрийн яамын сайд

З.Мэндсайхан нь Монгол улсын төрийн албанд сүүлийн 10 жил гаруй тасралтгүй 
ажилласан. Ингэхдээ Сангийн яамны Төсвийн хөрөнгө оруулалтын газрын дарга, 
Эрчим хүчний яамны Төрийн нарийн бичгийн дарга, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч 
агентлаг Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын дарга зэрэг төрийн удирдах 
албан тушаал хашсан туршлагатай. Мөн тэрээр хувийн хэвшилд ажиллаж байсан нь 
төр, хувийн хэвшлийн салбарын уялдаатай бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх бүрэн 
боломж нөөцийг бүрдүүлж буйгаараа онцлогтой. Монгол Улсын удирдлагын академид 
Удирдахуйн ухааны магистрын зэрэг хамгаалсан.

ПАНЕЛИСТ



АХУЖА ВИНОД

Нэгдсэн Үндэстэний Байгууллага 
(НҮБ)-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн 
байгууллагын Монгол дахь 
Суурин төлөөлөгч

Ноён Винод Ахужа нь АНУ-ын Коллеж Парк дахь Мэрилэндийн Их Сургуульд Хөдөө аж 
ахуй, байгалийн нөөцийн эдийн засгийн ухааны докторын зэрэг хамгаалсан бөгөөд 
олон улсын хөгжлийн чиглэлээр нийт 25 жил ажилласан туршлагатай. Тэрээр Дэлхийн 
банкинд зөвлөх судлаачаар ажлын гараагаа эхэлсэн. Дэлхийн Банкны олон салбарын 
багт гурван жил ажилласны дараа тэрээр Ахмедабад дахь Энэтхэгийн Менежментийн 
Институт (IIMA) руу профессороор шилжин ажиллажээ. Тэрээр тус институтэд арав гаруй 
жил багшилсны дараа Бангкок дахь НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллага (ХХААБ)-
ын Ази, Номхон далайн бүсийн төвд Мал аж ахуйн бодлогын зөвлөхөөр ажиллаж эхэлсэн 
юм. Тэрээр 2018 оны долдугаар сараас хойш НҮБ-ын ХХААБ-ын Монгол дахь суурин 
төлөөлөгчөөр Улаанбаатар хотод ажиллаж байна.

ПАНЕЛИСТ



ЦАГААЧ ОЮУНСҮРЭН

Улаанбаатар Гурил ХХК-ийн 
Гүйцэтгэх захирал

1997 оноос “Таван Богд Трейд” ХХК-д Ерөнхий менежер, Борлуулалт хариуцсан дэд 
захирал, Гүйцэтгэх захирлаар, 2001 оноос “Улаанбаатар Гурил” ХХК-ийн Гүйцэтгэх 
захирлаар томилогдон Улаанбаатар Гурилын үйлдвэрийн үйл ажиллагааг хариуцан 
20 гаруй жил ажиллаж байна. 2011 онд Дархан хотын үйлдвэрийн бүсэд Монгол 
улсдаа хүчин чадлаараа тэргүүлэх гурилын үйлдвэрийн төсийг амжилттай удирдан, 
гурилын үйлдвэрийн шавыг тавьж, ашиглалтанд оруулан 290 гаруй ажлын байр бий 
болгон ажиллаж байна. Хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарын арвин туршлагатай. Санхүү 
удирдлага, эрхзүйч мэргэжилтэй.  

ПАНЕЛИСТ



ЦЭРЭННАДМИД РЭНЧИНСЭНГЭЭ

Монголын Тариаланчдын 
Үндэсний Холбооны ерөнхийлөгч

ХАА-н инженер, механикч мэргэжилтэй. Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд судалгаа, 
эрдэм шинжилгээ, үйлдвэрлэл, бизнес, бодлого зохицуулалт, ТББ зэрэг шат шатны 
мэргэжлийн байгууллагуудад 37 дахь жилдээ ажиллаж байна. Атрын 3, 4 дүгээр 
аянуудын бодлого боловсруулах, батлуулах, хэрэгжилтийг зохион байгуулахад ХХААХҮЯ, 
Монголын хүнсний ногоочдын холбоо, Монголын тариаланчдын үндэсний холбооны 
тэргүүнээр 2015 оноос өнөөдрийг хүртэл ажиллаж байна.  

ПАНЕЛИСТ



ЧИМИДДОРЖ ДАВААБАЯР

Баялаг бүтээгчдийг дэмжих 
холбоо ГҮТББ-ын Ерөнхийлөгч

2005 оноос бизнесийн гараагаа эхэлж, өнөөг хүртэл 20 орчим жил компанийн удирдах 
ажилтнаар ажилласан туршлагатай. 2010 онд ETV телевизийг үүсгэн байгуулснаар 
хэвлэл мэдээллийн салбарт олон төрлөөр үйл ажиллагаа явуулдаг “Масс медиа групп” 
болж өргөжсөн. 2015 онд “Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо”-г үүсгэн байгуулсан. 

Тус холбоо нь жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээний /ЖДҮҮ/ салбарын үндэсний 
үйлдвэрлэгч, баялаг бүтээгчдийн томоохон төлөөлөл, дуу хоолой болж нийслэл болон 21 
аймаг, 330 суманд салбар нэгжтэйгээр идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Одоогийн 
байдлаар Доктор /Ph.D/ профессор Ч.Даваабаяр нь “Баялаг бүтээгчдийг дэмжих 
холбоо”-ны ерөнхийлөгч, Мэргэжлийн нэгдсэн холбоодын зөвлөлийн даргаар ажиллаж 
байна. ШУТИС-ийг Кабель шугамын монтёроор төгссөн бөгөөд Хүмүүнлэгийн ухааны их 
сургуульд магистр, Монгол Улсын Эрдмийн Их сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан.

ПАНЕЛИСТ


