
НЭГДСЭН ХУРАЛДААН

Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл, үндэсний өнгө төрх

Сэдвийг онцлохын ач холбогдол:

Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлсээ бэхжүүлж, олон улсад Монголын ялгарлыг таниулах, 
онцлогийг тодруулах үндэсний брэндийг хөгжүүлэн хэрэглэх нь дараах ач холбогдолтой: 

• Монголчууд өнгөрсөнд хэн байсан, одоо хэн болчхоод байгааг харьцуулан судалж, үнэт  
   зүйлсээ бэхжүүлэх
• Сул талаа хүлээн зөвшөөрч, давуу талаа тодотгон ирээдүйгээ бататгах замаар соёлын     
   дархлаагаа сайжруулах
• Дэлхийд ялгарах хамтын үнэт цэнээ бататгах, онцлог болон , өвөрмөц талаа тодотгох
• Монгол Улс дэлхийн бусад улсууд, олон улсын хамтын нийгэмлэгт оруулах хувь нэмэр,  
   үнэ цэнээ тодорхойлон батжуулах
• Монгол Улс олон улсад танигдах, нэр хүнд өсөх, энэ хэрээр өрсөлдөх чадвар сайжрах,  
   экспорт нэмэгдэх, эдийн засагт эерэг нөлөө үзүүлэх 

Хэлэлцүүлгийн зорилго:

Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл, дэлхийд Монгол Улсыг таниулах үндэстний брэндийг 
тодорхойлоход тулгарч буй бэрхшээл,  сорилт, эрсдэл, шийдэл, боломжуудын талаар төр, 
хувийн хэвшил, эрдэмтэд судлаачид, иргэний нийгмийн байгууллагуудын оролцоотойгоор 
хэлэлцэх. 
• Монголчууд ирээдүйд хэн болохыг хүсээд буйгаа тодорхойлох
• Вакум, тухтай бүсээсээ гарах
• Сул талаа засан давуу талаа бэхжүүлэх
• Үндэсний үнэт зүйлээс гадна бусад үндэстний үнэт зүйлстэй хэрхэн дэлхийд өрсөлдөн 
   нэрээ тамгалах стратегиа гаргах

Хэлэлцүүлгээс хүлээгдэж буй үр дүн:

Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл, үндэсний брэндийг тодорхойлох бодлогын хүрээнд оролцогч 
талууд нэгдсэн ойлголтод хүрэх, цаашид хамтран ажиллах замын зургаа гаргах, олон 
жил ярьж байгаа энэ том сэдвийг ойрын хугацаанд бодит ажил хэрэг болгох  



ДУЛАМ БУМ-ОЧИР
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 
Соёл, шашны бодлогын зөвлөх

МОДЕРАТОР

Монгол хэл, бичгийн дээд сургууль, Монгол Улсын Их Сургуульд багш, дэд профессор, 
тэнхимийн профессор ба орлогч эрхлэгч, Нээлттэй нийгмийн хүрээлэнгийн эрдмийн 
тэтгэлгийн судлаач, ИБУИНВУ- ын Кэмбрижийн их сургуулийн Монгол ба Дотоод 
Ази судлалын төвийн зочин судлаач, ИБУИНВУ-ын Лондон коллеж их сургуулийн 
Антропологийн тэнхимийн “Шинэ эдийн засагт үүсэж буй сэдвүүд” төслийн судлаач, 
Соёлын сайдын ахлах зөвлөхөөр тус тус ажиллаж байсан. 2020 оноос Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгчийн Соёл, шашны бодлогын зөвлөхөөр ажиллаж байна.  Монгол хэл, бичгийн 
дээд сургууль, Монгол Улсын Их Сургууль, ХБНГУ-ын Боннын их сургууль, ИБУИНВУ-
ын Кэмбрижийн их сургуульд тус тус суралцаж төгссөн. Хэл бичгийн ухааны доктор,  
Антропологийн ухааны доктор.



ГОНГОР ДАМДИННЯМ
Улсын Их Хурлын гишүүн, 
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, 
спортын байнгын хорооны дарга

ПАНЕЛИСТ

2008-2009 онд Байгаль орчны сайдын зөвлөх, 2009-2010 онд БСШУ-ны сайдын зөвлөх, 
2010-2013 онд ШУТИС-ийн Нийгмийн хөгжлийн проектор, 2015 онд Канад Улсын 
Бритиш Колумбын их сургуулийн судлаач, 2017 онд “Прокон Майнинг Монголия” ХХК-
ийн гүйцэтгэх захирал, 2020 оноос Улсын Их Хурлын гишүүнээр 2021 оноос УИХ–ын 
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны даргаар сонгогдон ажиллаж 
байна. 2004 онд МУБИС-ийг Нийгэм судлал, эрх зүйн багш, 2005-2007 онд МУБИС-ийг 
улс төр судлалын магистр, 2013-2016 онд Канад Улсын Бритиш Колумбын их сургуулийг 
уул уурхайн засаглал, бодлого судлалын магистрын зэрэгтэйгээр тус тус төгссөн. 



ЧИНБАТ НОМИН
Соёлын сайд

ПАНЕЛИСТ

2021 оны 1 сараас Монгол Улсын Соёлын сайдаар томилогдон ажиллаж байгаа ба 
Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогод хамаарах Монголчуудын үндэсний 
нэгдмэл үнэт зүйлд тулгуурлан Монголчуудын соёл, соёлын олон төрлийг хөгжүүлэх 
замаар эдийн засгийг төрөлжүүлэх бодлогыг боловсруулан, хэрэгжүүлж байна. Их 
Британи, АНУ-д эдийн засагчаар суралцаж, Монголын хэвлэл мэдээлэл, соёлын салбарт 
тэргүүлэх хэмжээнд ажиллаж, дэлхийд алдартай олон улсын шоу нэвтрүүлгүүдийг 
бэлтгэн гаргасан нь Монголчуудын авьяас билгийг Монгол төдийгүй, олон улсад 
сурталчлан таниулсан, соёлын олон төрлүүдийг түгээн дэлгэрүүлсэн амжилттай 
үргэлжилж байна.



ШОН КВОН
Эдельман Кореа компанийн 
захирал

ПАНЕЛИСТ

Эделман компанийн Зочлох үйлчилгээний салбарыг хариуцан ажилладаг. Тэрээр 2012 
оны 1 сард Эделманд ажиллаж эхэлсэн бөгөөд KTO(Солонгосын брэнд танилцуулах үйл 
ажиллагаа), Сөүл хот (Дэлхийн брэндийн кампанит ажил), “Монголын Үндэсний Брэндийн 
Зөвлөл”, “Парадайс Сити”, “Америк Брэнд”, “Далайн Парк” болон “Арабын Нэгдсэн Эмират 
Улсын Агаарын компани” зэрэг төслүүдийг хариуцан ажилласан туршлагатай. Сүүлийн 
6 жил өөрийн хариуцсан СХС (Солонгосын хүнсний сан) төслийн шугамаар Эдэлман 
компанийн харьяа 15 салбарын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэн ажиллаж байна. Тэрээр 
Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Үндэсний ассемблэй болон Ерөнхийлөгчийн тамгын 
газарт ажиллаж байсан туршлага дээр тулгуурлан төрийн болон бизнесийн салбарт 
тулгардаг төрөл бүрийн асуудлын шийдлийг олох чиглэлээр амжилттай ажиллаж байсан. 
Аялал жуулчлалын чиглэлээр докторын зэрэг хамгаалсан бөгөөд өмнө нь Үндэсний 
ассамблейн соёл, нэвтрүүлэг, Санхүүгийн хороо, Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын олон 
нийттэй харилцах товчооны даргаар ажиллаж байв. 



ПАНЕЛИСТ

ДЭМБЭРЭЛ ЧОЙЖАМЦ
Тэргүүн хамба лам

1984 - 1990 онд Гандантэгчэнлин хийдийн дэд хамба, 1990 – 1993 онд Монгол Улсын 
Ардын их хурлын депутат, 1991 – 1992 онд МБШТ - Гандантэгчэнлин хийдийн да лам, 1992 
– оноос  хийдийн тэргүүн хамба ламаар ажиллаж байна. 
Сонгуульт ажлаас дурдвал, 1997 оноос  Азийн Буддистуудын энх тайвны бага хурлын 
ерөнхийлөгч, 2013 оноос Олон улсын Буддын шашны холбооны зөвлөх, 2014 оноос 
Японд төвтэй Буддын шашны дээд чуулганы ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байна. МБШТ - 
Гандантэгчэнлин хийдийн дэргэдэх Занабазарын нэрэмжит Бурхан шашны их сургууль, 
Энэтхэгийн Дарамсала хот дахь Буддын гүн ухааны сургуульд тус тус суралцаж төгссөн. 



ПАНЕЛИСТ

ЧОЙДОН ГАНЦЭЦЭГ
Ханбогд Кашимер ХХК-ийн 
Ерөнхий захирал

Үндэсний үйлдвэрлэлийг олон улсын жишигт нийцүүлэн хөгжүүлэх, чөлөөт зах зээлийг 
дэмжих, аж үйлдвэрийн салбарыг шинэ түвшинд гаргах үйлсэд үнэтэй хувь нэмэр 
оруулж буй бизнес эрхлэгч. Түүний удирддаг Ханбогд кашимер ХХК нь Монголын ноос 
ноолуурын салбарын байгууллагууд дотроос анхны олон улсын стандарт ISO9001:2015 
- ыг авсан. 2019 онд  үйлдвэрийн лаборатори олон улсын итгэмжлэлтэй болсон. 2020 
оноос Sustainable Fibre Alliance (SFA) байгууллагаар боловсруулсан ноолуурынхаа чанарт 
албан ёсны үнэлгээ хийлгэж, “Мөнгөн батламж”-ийн гэрчилгээг авч Монгол Улсаас 
анхны “Sustainable Fibre” үйлдвэр болсон юм. Энэтхэг, Герман, Хятад, Япон, Солонгос 
зэрэг олон улсад ноолуур бэлтгэн нийлүүлж ирсэн ба тэр дундаа “Burberry”, “Prada”, 
“Chanel” - ын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг Англи, Италийн том компаниудад боловсруулсан 
ноолуураа экспортолдог. Сүүлийн 12 жилийн турш Монгол улсын ТОП-100 аж ахуйн 
нэгж, найдвартай татвар төлөгч, шилдэг самнасан ноолуур экспортлогч байгууллагаар 
шалгарсан. Монгол Улсын Аж үйлдвэрийн гавьяат ажилтан.



ВАНЧИГ ГАНЗОРИГ
Бат Солюшн Партнерсын УЗ-ийн 
дарга

ПАНЕЛИСТ

Стратеги ба коммуникэйшны Бат Солюшн Партнерс компанийн УЗ-ийн дарга ба CEO 
клубын Ерөнхийлөгчөөр ажилладаг. Австрали, Япон улсуудад бизнесийн удирдлага ба 
цахим бизнесийн удирдлагаар мастерын зэрэг хамгаалсан бөгөөд АНУ (Yale, UVA), Англи 
(Oxford), Өмнөд Африк (WITS, UCT), Сингапур (NUS) улсуудад удирдлага, манлайлал, 
өөрчлөлтийн менежмент, бодлогын инновац, гео улстөрийн чиглэлээр мэргэжлийн 
сургалтуудад хамрагдсан монголын мэргэшсэн зөвлөх. Тэрээр Дауны холбоо, Залуу 
мэргэжилтнүүдийн менторшип хөтөлбөрийн тэргүүнээс гадна Тусгай олимпийн хороо, 
Монгол Австралийн нийгэмлэг, Америкт төгсөгчдийн холбооны удирдах зөвлөлийн 
гишүүнээр ажилладаг. Тэрээр Global Teacher Prize-ийн академийн гишүүн бөгөөд 
Дэлхийн эдийн засгийн форумын залуу манлайлагчаар 2016 онд шалгарч байсан. “Syndi-
cate Talk” нэвтрүүлгийн модератор, нийтлэлч. 


