Төр төгрөг болон хууль дээр тогтоно

Хубилай Сэцэн Хаан

ЗГМ

~ Соёлт хүний өглөө сонин уншихаас эхэлдэг ~

“Оюутолгой”-н шалгалт нэг талд илүү
үйлчлэх ёсгүй

Бизнес, эдийн засгийн төрөлжсөн
суваг Financial Times-ийн
нийтлэлүүдийг албан ёсны
эрхтэйгээр хүргэж байна.

“Оюутолгой”-н Ажлын хэсэгт хөндлөнгийн
судлаач, шинжээчид хэрэгтэй байгаа. > 2

онцлох
улс төр

С.Баярцогт, Б.Бямбасайхан
нарыг үргэлжлүүлэн 30 хоног
хорихоор боллоо.
Элчин сайд нарыг эгүүлэн
татаж, томилохыг АБГББХ
дэмжив.
Орон нутгийн удирдлагын
босоо тогтолцоог дэмжсэн
төслүүдийг ЗГ өргөн барив.
Цалингаа нэмүүлэх суултад
оролцсон эмнэлгийн ажил
чидтай Ерөнхийлөгч уулзана.
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Хувийн хэвшлийнхэн дэндүү
хүлцэнгүй байна
Хувийн өмчийг үзэн ядах Монгол сэтгэлгээ
хөрөнгө оруулагчдыг айлгаж байна. > 11

BoM: 6.1 percent GDP growth is
one result of policy measures
BoM's total assets total MNT 11.6 trillion in
2017 with a profit of MNT 176.6 billion. > 7

ХУДАЛДАА ДНБ-ИЙГ ОГЦОМ ӨСГӨВ

эдийн засаг

Улсын хэмжээнд инфляц
зургаан хувьтай тэнцэж
байна.
Чанаргүй зээл нийт
зээлийн өрийн үлдэгдлийн
8.3 хувийг эзлэв
Гадаад худалдааны тэнцэл
781.9 сая ам.долларын
ашигтай гарлаа.
Улсын нэгдсэн төсвийн
орлогын 79.8 хувийг
татварын орлого бүрдүүлж
байна.
ТОП-20 индекс 19,073.58
нэгж болж, 0.26 хувиар унав.
ТОР-20 индекс
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19,073.58

Энэ оны эхний улирлын гүйцэтгэлээр ДНБ 3.2 их наяд төгрөг болж, өмнөх оны мөн үеэс 6.1 хувиар өсөв. Уг өсөлтөд үйлчилгээ, бөөний болон
жижиглэн худалдааны салбарын өсөлт голлох нөлөө үзүүлжээ. 12

нийгэм

Өрхийн эмнэлгүүд
хүүхдийн А аминдэмийг өгч
эхэллээ.
Нөөцийн махны 34 хувийг
борлуулаад байна.
Төрийн өмчийн зарим
хөрөнгийг орон нутгийн
өмчид шилжүүлнэ.
21 нас хүрээгүй хүүхдэд газ
борлуулахгүй байхыг НМХГ,
НЦГ-аас хатуу анхааруулав.

Дэлхий

Sotheby’s дуудлага худалдаанд
Модильянигийн бүтээл 157
сая ам.доллар хүрэв.
MSCI индекст БНХАУ-ын
234 компанийн хувьцаа
шинээр нэмэгдэнэ.
Майкл Блүмберг Давосын
чуулгантай өрсөлдөх эдийн
засгийн форум санаачлав.
Санхүүгийн хүндрэлтэй
Венесуэлийн газрын тосны
экспорт буурлаа.
Японы Засгийн газрын өр
өнгөрсөн санхүүгийн жилд
9.94 их наяд ам.доллар болов.

Цаг агаар

УЛААНБААТАР

Энэ удаагийн чуулган эдийн засгийн өсөлтийг иргэн бүрт
хүртээмжтэй болгох хөрсийг бүрдүүлэх ёстой.

нийтлэлчийн булан

Нийслэлийн МАН-д хэн "бодлогын
хүн" болохыг Бага хурал харуулна
Б.Энхжаргал
@enkhjrglZGM
Төрийн албыг зарах дистри
бьютерийн өргөн сүлжээ бүхий
улс төрийн бизнес санаа нь
задарснаас болж огцорсон
Ц.Сандуйгаас хойш нийслэлийн
МАН өнөөдрийг хүртэл даргагүй
байна. Ц.Сандуй огцрохдоо
хотын дарга С.Батболдыг
нийслэлийн МАН-ын хорооны
даргын үүрэг гүйцэтгэгчээр
томилсон. Гэвч МАН-ын дүрэмд

“Үүрэг гүйцэтгэгч намын дарга”
гэдэг зүйл байхгүй. Нийслэлийн
МАН-ын Бага хурлаас гадуур
хэн нэг нь “Чи намын дарга бол”
гээд тамга, тэмдгээ бэлэглэдэг
байж таарахгүй гэж үзэх хэсэг
ч байна.
Ирэх сарын 7-нд болохоор
товлогдсон нийслэлийн МАНын ээлжит Бага хурлаар хотын
намын шинэ даргыг томилно.
Ялагдсан нам нэг зовлонтой бол
ялсан нам түмэн зовлонтой аж.
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Үүлшинэ
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Трампын Цагаанд ордонд
найр тавьж импортын авто
машины татвараа багасгах
БНХАУ-ын амлалт дотоодын
хэрэглэгчдийнхээ худалдан
авах дадал зуршлыг өөрчилж
дөнгөхгүй бололтой. Financial
Times-ийн судалгаанд хамрагдсан
хятад хэрэг
л эгчид дотоодод
үйлдвэрлэсэн машин худалдан
авах нь зөв гэсэн бодолтой байна.
Учир нь борлуулалтын дараах

АЛТ

ЗЭС

бүрэлдэхүүн
компани

6885
0.82%

The official
gazette

Хашаа, гудамж
бүрт бохирдол
арилгах шингэн
шүршихийг
уриалъя

Эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам,
(мянган хүн, 2018 оны I улиралд)
Ажилгүйдлийн
түвшин

9.7%

П.Батбөх
ЗГМ

Ажиллагчид

Ажилгүй иргэд

1,142.9

122.9

үйлчилгээтэй холбоот ойгоос
гадна дотоодын автомашиныг
хятадуудын дур сонирхолд
нийцүүлэн үйлдв эрл эдэгтэй
холбоотой. Импортын автомашин
өнгөрсөн онд Хятадын хөнгөн
тэрэгний зах зээлд хоёр хувь
үл хүрэх хэмжээтэй байсан.
Энэ хэмжээ цаашид төдий л
өөрчлөгдөхгүй аж.

Хөдөө
аж ахуй

295.2

Үйлдвэрлэл

225.8

Үйлчилгээ

621.9
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10-ЧИНГИС БОНД Хуралдай бонд

95.860
0.02%

Цаг үе

Ажиллах хүчний судалгаа

Импортын хөнгөлөлт дотоодын
борлуулалтад нөлөөгүй

10°

1314.58
0.08%

ЗГМ: Инфографик

Эдийн засгийн үйл ажиллагааны
үндсэн салбараар

2018.05.16

17°

Б.Хасуй©

106.98
0.08%

Нийслэлийн эрүүл мэндийн
үндэсний төвийн хийсэн судал
гаагаар хөрсний бохирдол
сүүлийн 10 жилд тогтмол
өссөөр зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс
хэд дахин давсан гэх дүгнэлт
гараад байгаа. Цаг уур орчны
шинжилгээний газраас хийсэн
судалгаагаар ч нийслэлийн
хөрсөнд хүнд металлын агуу
ламж хэт өндөр гарч, бохирдол
дээд зэрэгт хүрснийг дурдсан.
Зарим иргэн нийслэлийн хөрсний
бохирдлыг зөвхөн гэр хороололд
л байгаа мэтээр сэтгэн санаа
зовохгүй байгаа нь эндүүрэл.
Харин тэр бүхэн гэр хороол
лоос үүсэж байгаад итгэх
хэрэгтэй. Хөрсний бохирдлоос
үүссэн тоосонцор хотын агаар
мандалд дэгдсэнээр хүн бүрийн
эрүүл мэндэд хор учруулж байгаа.
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ГЭРЭГЭ БОНД

АМ.ДОЛЛАР

ЮАНЬ

РУБЛЬ

96.960
0.16%

2401.00

377.77

38.74

ubinfo.mn
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Улс төр
Улс төрч ярьж байна

“Оюутолгой”-н шалгалт нэг талд
илүү үйлчлэх ёсгүй
“Оюутолгой”-н
Ажлын хэсэгт
хөндлөнгийн
судлаач, шинжээ
чид хэрэгтэй байгаа

дарга нар ахалж байгаа.
Хөрөнгө оруулагчдын үндсэн
үйл ажиллагааны хэрэгжилт,
төсөв, санхүүд шалгалт хийх
дэд ажлын хэсэгт байгуулагдсан.
Бүс нутгийн хөгжил ба дэд
бүтэц, уул уурхай, байгаль
орчин, газрын харилцааны дэд
ажлын хэсэг ажиллаж байна.
Мөн Хөдөлмөрийн харилцаа,
нийгмийн хамгааллын болон
гэрээнүүдийн хэрэгжилт, үр
дүнг тооцох дэд ажлын хэсгүүд
байгуулагдсан.
-Ажлын хэсэг хэзээ дүгнэлтээ
гаргах вэ?
-Бид маш их шахаж ажиллаж
байгаа. Ажлын хэсэг зургаадугаар
сарын 23 гэхэд шалгалтын дүнг
гаргах чиглэл өгсөн. Газар дээр
нь очиж нөхцөл байдал, бичиг
баримттай нь танилцах учраас аль
болох зургаадугаар сардаа багтаах
гэж оролдож байна.

Э.Соёл
ЗГМ
УИХ-аас “Оюутолгой”
компанийн үйл ажиллагаа,
санхүүд шалгалт хийх үүрэг бүхий
Ажлын хэсэг гаргасан. Уг Ажлын
хэсгийн ахлагчаар өнгөрсөн долоо
хоногт томилогдсон УИХ-ын
гишүүн Д.Тэрбишдагватай
ярилцлаа.
-“Оюутолгой” компанид
ямар чиглэлээр шалгалт хийж
байгаа вэ?
-Оюу толгой ордыг ашиглах
талаарх хөрөнгө оруулалтын
болон хувь нийлүүлэгчдийн
гэрээ нь Монгол Улсын хууль
тогтоомжид нийцэж байгаа эсэхэд
дүгнэлт гаргах Ажлын хэсэг сар
гаруйн хугацаанд ажиллаж байна.
Монгол Улсын Засгийн газар
болон Rio Tinto Limited, Ivanhoe
Mines Mongolia Limited, Ivanhoe
Mines Mongolia компанийн
хоорондын гэрээний биелэлтийг
бүлэг тус бүрээр нь шалгаж,
дүгнэлт гаргана. Мөн уг төслийн
төсөв, санхүү, үйлдвэрлэл
болон үйл ажиллагааны төлөв
лөгөө, гүйцэтгэл, 2016-2017
оны албан татварын төлбөр
хураамжийн ногдуулалт, төлөлт
болон нийгмийн даатгалын

С.Батсайхан / ЗГМ©

шимтгэлийн төлөлтөд хяналт
тавихаар ажиллаж байгаа. Түүнч
лэн “Оюутолгой” компанийн үйл
ажиллагаатай танилцах, хяналт
шалгалт хийхэд мэргэжлийн
шинжээчид болон хууль хяналтын
байгууллагыг татан оролцуулж,
мэргэжлийн баг ажиллуулах үүрэг
авсан. Эцэст нь, шалгалтын дүнд
үндэслэсэн санал, дүгнэлтийг
УИХ-д танилцуулах удирдамжтай
ажиллаж байна. Энэ удаагийн

шалгалт нэг асуудлыг биш, иж
бүрнээр нь шалгаж, нийгэмд
нэгдсэн ойлголт өгөх зорилготой.
-Ажлын хэсэг дотроо та
ван дэд хэсэг байгуулсан.
Дэд хэсгүүд ямар чиглэлээр
ажиллаж байгаа вэ?
-УИХ-ын гишүүд, хөндлөнгийн
шинжээчид, мэргэжилтнүүд,
намын төлөөллүүдээс бүрдсэн
дэд ажлын хэсгүүдийг таван
яамны төрийн нарийн бичгийн

ЭМГЭНЭЛ

Цогт-Очирын Лоохууз
(1923-2018 он)
Төр, нийгмийн нэрт зүтгэлтэн, гавъяат эдийн засагч Цогт-Очирын Лоохууз 2018 оны
дөрөвдүгээр сарын 14-ны өдөр таалал төгсч үр хүүхэд, төрөл төрөгсөд, найз нөхөд болон
Монголын Ардчилал, Үг хэлэх эрх, Эрх чөлөөний төлөө мөр зэрэгцэн зүтгэж явсан журмын
нөхдөд нь хүнд гарз тохиолоо.
Ц.Лоохууз нь 1923 онд Говь-Алтай аймгийн Чандмань суманд мэндэлжээ. Тэрээр нутагтаа
бага сургуулиа дүүргэн, 1939 онд Санхүүгийн техникум, 1942 онд Намын дээд сургуульд
тус тус онц дүнтэй суралцан төгсчээ. Улмаар Намын төв хорооны Лекторын Товчооноос
ажлынхаа гарааг эхэлж, 1950 онд ЗХУ-ын Коммунист намын дээд сургуульд суралцах
анхдагч нарын нэг болсон юм. Мөн БНМАУ-ын түүхийг анх удаа орос хэлээр хэвлэгдэхэд
нь орчуулан хөрвүүлж, нам төрийн бодлого, улс эх орны хөгжил, хэтийн төлвийн талаар
өөрийн санал бодлыг чөлөөтэй илэрхийлж, хэвлэн нийтлэх эрх чөлөөний төлөө хоёргүй нэг
сэтгэлээр зүтгэж байв.
Түүнчлэн Говь-Алтай аймгийн намын төв хорооны даргаар ажиллах хугацаандаа хөдөө
аж ахуйг хөгжүүлэх тал дээр онцгой амжилт гарган улмаар Намын төв хорооны Сангийн аж
ахуйг удирдах газрын дарга, Хүнс, хөдөө аж ахуйн яамны нэгдүгээр орлогч сайдаар ажиллаж
байв. Энэ хугацаандаа гахай, тахиа, туулай, булга, буга, каракуль хонь болон саалийн үнээний
фирм, САА-нуудыг олноор байгуулахаас эхлээд хөдөө аж ахуйн үсрэнгүй хөгжлийн суурийг
тавилцаж, “Алтай” нутгийг усжуулах “Гуулингийн суваг”-ийг бүтээн байгуулж, "Атар газар"
эзэмших их хөдөлгөөнийг анхны шавыг тавилцах зэргээр улс орны нийгэм, эдийн засагт үр
өгөөжтэй олон ажлыг гардан гүйцэтгэжээ.
Хожим ЗХУ-ын Тимирязевийн академийн аспирантурт суралцаж байхдаа МАХН-ын
Төв Хорооны VI бүгд хурлаар тухайн үеийн төр засгийн бурангуй үзлийг шүүмжилж,
өөрчлөн шинэчлэлт хийх хэрэгтэй гэсэн үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлснээсээ болж "Намын
эсрэг бүлгийн толгойлогч" хэмээн буруутгагдан хоригдож, хөдөө орон нутагт цөлөгдөн ар
гэрийнхэнтэйгээ уулзах эрхгүй явсаар 1990 онд Монгол оронд өрнөсөн Ардчилсан хувьсгалын
үр дүнд цагаатгагдсан билээ.
Тэрээр коммунист үзэл суртал, Монголын ард түмэнд үр ашиггүй эдийн засгийн буруу
тогтолцоог эсэргүүцсэнийхээ төлөө 25 жилийг цөллөг, шоронд өнгөрөөсөн юм. Цогт-Очирын
Лоохууз нь АИХ-ын депутат, АИХ-ын орлогч даргаар сонгогдон ажиллаж, анхны Ардчилсан
үндсэн хуулийг батлалцан, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчид нэр дэвшин, Хүний эрхийн үндэсний
комиссын анхны дарга болсон билээ.
Түүний Монголын ард түмэн болоод Монголын Ардчилал, Хүний эрх, Эрх чөлөөний төлөө
оруулсан үнэтэй хувь нэмрийг Ардчилсан намын мянга мянган гишүүд төдийгүй Монголын
ард түмэн үеийн үед дурсан санаж явах болно. Ум сайн амгалан болтугай.

АРДЧИЛСАН НАМ

Ард иргэд, зарим
УИХ-ын гишүүн
парламентыг
шүүх шиг болгоод
байгаа юм
-Танай ажлын хэсгээс гадна
Засгийн газар, аудитын бай
гууллагаас “Оюутолгой”-д
шалгалт хийхээр болсон. Эдгээр
ажлын хэсгийнхэнтэй хамтарч
ажиллах уу?
-Бид Засгийн газар болон
аудитын байгууллагын ажлын
хэсгийнхний дүгнэлтийг хар
галзаж үзээд, хамтран иж бүрэн
шийдэл гаргах нь зөв гэсэн
байр суурьтай байгаа. Манай
Ажлын хэсгийн дүгнэлт ч эдгээр
байгууллагын санал, дүгнэлттэй
ойролцоо байх болов уу гэж
харж байна. Гэхдээ бид ажлын
тайлангаа УИХ-д танилцуулж,
УИХ-аас эцсийн шийдвэр
гарна. Гэхдээ сүүлийн үед ард
иргэд, зарим УИХ-ын гишүүн
парламентыг шүүх шиг болгоод
байгаа юм. УИХ шүүх шиг
аливаа асуудлын буруу, зөрүүг
тогтоодоггүй. Харин санал,
дүгнэлт гаргаж, түүний дагуу
бусад холбогдох байгууллагууд
шалгадаг. Үүний дараа талууд
хэлэлцээрийн ширээний ард
суудаг. Түүнээс биш ажлын
хэсгийн ажилтай танилцаагүй
байж аль нэг талынх нь буруу,
зөв гэж УИХ-ын гишүүд дүгнээд,
яриад байгаа нь буруу. Тэгвэл аль
нэг талын эрх ашиг, сонирхол
давамгайлна. Хөрөнгө оруулсан
олон улсын компани болон
Монгол Улсын Засгийн газар
гэсэн хоёр тал байгаа. Аль аль
тал нь өөрийнхөө эрх ашгийг

хамгаалдаг. Эцсийн үр дүнд, аль
нэг талдаа илүү биш, хоёр талдаа
ашигтай байх ёстой. УИХ-аас
байгуулагдсан Ажлын хэсгийн
ахлагчийн хувьд хэлэхэд, баримт
дээр тулгуурласан, бодит дүгнэлт
гаргана. Түүнээс биш нэг талыг
баримтлахгүй.
-“Оюутолгой” компанид
татварын байгууллагаас 150
сая ам.долларын акт тавьсан.
Үүнээс 10 сая ам.долларыг л
“Оюутолгой” компани хүлээн
зөвшөөрсөн. Хэрэв талууд 60
хоногийн дотор ойлголцож,
шийдэлд хүрэхгүй бол арбит
рын шүүхэд хандах нөхцөл
байдал үүссэн. Танай Ажлын
хэсэг татварын асуудалд ямар
оролцоотой байх вэ?
-Ерөнхийдөө хөрөнгө оруу
лагчдын, хувь нийлүүлэгчдийн
гэрээг иж бүрнээр нь шалгаж
байгаа. Тиймээс энэ дундаас
татварын асуудлыг сугалж яриад
эхэлбэл дэндүү хуумгай явдал
болно. Таван дэд ажлын хэсэг
ажлаа хийх явцад татвар, хөрөнгө
оруулалттай холбоотой асуудал
яригдах байх. “Оюутолгой”
компанийн Монголд төлж байгаа
нийт татварын хэмжээ, улсын
эдийн засагт үзүүлж буй хувь
нэмрийн талаар ч ярих байх.
Тиймээс 150 сая ам.долларын
асуудлыг өнөөдөр ярих нь
зохисгүй. Асуудлыг иж бүрнээр
нь л харж, болгоомжтой хандъя.
-“Оюутолгой” компанийн
2010-2012 оны үйл ажиллагаанд
шалгалт хийхэд 3.2 тэрбум
ам.долларын санхүүгийн
зөрчил илэрсэн гэж мэдээлж
байсан. Үүнийг нэгтгэж ахин
шалгах уу?
-Тухайн үед 24 хүний бүрэл
дэхүүнтэй шалгалт хийхэд 3.2
тэрбум ам.долларын зөрчил
илэрсэн. Үүний тодорхой хэсгийг
засаж, залруулсан. Тиймээс
дахиад сөхөж ярих нь учир
дутагдалтай. Харин одоогийн
шалгалтын дүнг үнэн бодит
байхад анхаарч байгаа. Ажлын
хэсгийг гишүүдийн дунд ч
тэнцвэртэй байдлыг хадгалахаар
ажиллаж байна. Эцсийн дүгнэлт
гараагүй байхад иргэдийг
бухимдуулсан янз бүрийн яриа
гаргаж болохгүй. Энэ шалгалтад
нууцын зэрэглэлтэй материалууд
ч багтаж байгаа. Эцсийн эцэст
энэ ажлын хэсэгт багтсан талууд
хамтарч ажиллаад бодит дүгнэлт
гаргахыг л ард иргэд хүлээж
байгаа шүү дээ. Энэ долоо
хоногт багтаж сонирхсон иргэд,
судлаачид “Оюутолгой”-г шалгах
Ажлын хэсэгт орох хүсэлтээ
гаргавал татгалзах зүйлгүй.
Мөн "Оюутолгой"-н шал
галтын явцын талаар Уул уурхай,
хүнд үйлдвэрийн сайд өөрийн байр
сууриа илэрхийллээ. Энэ тухай
12-р нүүрнээс хүлээн авна уу.

Ерөнхийлөгч үйлдвэрчний
эвлэлийн төлөөлөлтэй уулзана
МҮЭХ-ны зарим салбарын
төлөөллүүд цалингийн хэмжээг
нэмэхийг шаардаж Сүхбаатарын
талбайд суулт хийлээ. Монголын
эрүүл мэндийн ажилтны үйлд
вэрчний эвлэлийн холбоо,
Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын
салбарын ажиллагсдын эр
хийг хамгаалах түр хороо,
Багшийн цалинг нэмэгдүүлэх
түр хороо, Шинжлэх ухааны
байгууллагуудын үйлдвэрчний
эвлэлийн нэгдсэн холбооны
эдгээр төлөөлөлтэй Ерөнхийлөгч
Х.Баттулга уулзлаа.
Энэ үеэр Монголын эрүүл
мэндийн ажилтны үйлдвэрчний
эвлэлийн холбооны дарга
Б.Мягмар “Бид үр дүн гарахаас
нааш суултаа зогсоохгүй.
Засгийн газрын төлөөллүүд
ОУВС-тай дахин хэлэлцээр хийж,
2018 оны хоёрдугаар улиралд
цалин, хөлсийг нэмэгдүүлэхээр
боллоо гээд бидний тэмцлийг

зогсоосон. Бид энэ суултаараа
тухайн хэлэлцээрээс гарсан үр
дүнг л шаардаж байгаа” гэв.
Мөн Ерөнхийлөгч Х.Баттулгаас
дахин цаг гарган уулзаж, цалин
хөлсийг нэмэгдүүлэх асуудалд
анхаарч өгөхийг хүссэн. Уг
хүсэлтийг Ерөнхийлөгч Х.Бат
тулга хүлээн авч өнөөдөр
үйлдвэрчний эвлэлийн байгуул
лагын төлөөллүүдтэй уулзахаар
боллоо. Тэрбээр цалин, хөлс
нэмэгд үүлэх шаардлагатай
гэдэгтэй санал нэгдэж буйгаа
илэрхийлсэн. Багш, эмч зэрэг
зарим салбарынхан баталгаатай
цалинтай тул нийгмийн халамж
талаас нь хүүгүй зээлд хам
руулах замаар орон сууцаар
хангах, Улаанбаатар хотоос
алсл агдс ан газарт ажиллаж
байгаа ажилтнуудын цалин
хөлс, хангамжийг бүсчлэн нэмэг
дүүлэх зэрэг бодлого баримталж
байгаагаа хэллээ.

Згм Товчхон
» Шүүх
Нийслэлийн Чингэлтэй
дүүргийн Эрүүгийн хэргийн
анхан шатны шүүхээс
С.Баярцогтыг үргэлжлүүлэн
30 хоног хорих шийдвэр
гаргав. Уг хуралд
С.Баярцогт, Б.Бямбасайхан
нар онлайнаар оролцлоо.
» Засгийн газар
Eрөнхий сайд У.Хүрэлсүх
Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймагт
ажиллаж байна. Тэрбээр
газар тариалангийн бүс
нутгийг нарийвчлан тогтоох
нь улаан буудай, хүнсний
ногоогоор дотоодын
хэрэгцээгээ бүрэн хангаж,
экспортлох үндэс суурь
болно гэдгийг онцоллоо.
» ТОГТООЛ
Төрийн өмчөөс аймаг,
нийслэлийн өмчид эд
хөрөнгө шилжүүлэх тухай
УИХ-ын тогтоолын төслийг
УИХ-д өргөн барилаа. Хэрэв
уг тогтоол батлагдвал
төрийн өмчөөс нийт 28.1
тэрбум төгрөгийн эд
хөрөнгийг орон нутгийн
өмчид шилжүүлэх боломж
бүрдэнэ гэж үзжээ.
» Байнгын хороо
Аюулгүй байдал, гадаад
бодлогын байнгын
хорооны хуралдаанаар
Шведэд суугаа Элчин сайд
М.Энхсайхан, Их Британид
суугаа Элчин сайд С.Баярыг
эгүүлэн татах асуудлыг
хэлэлцэн дэмжлээ. Мөн
Шведэд О.Энхцэцэг, Их
Британид Н.Тулга, Японд
Д.Батжаргал, Канадад
Я.Ариунболд нарыг тус тус
Элчин сайдаар томилохыг
олонхын саналаар дэмжлээ.
УИХ дахь Нийгмийн
бодлого, боловсрол, соёл,
шинжлэх ухааны байнгын
хорооны хуралдаанаар
ирэх онд Хөгжим бүжгийн
коллежийг дээд сургууль
болгож, сургуулийн зардлыг
төр хариуцах саналыг
дэмжлээ. Сургуульд жилд
дунджаар 3.7 тэрбум
төгрөг олгох, орчныг
сайжруулахад 7.1 тэрбум
төгрөг шаардлагатай аж.
» Намууд
Улсын дээд шүүх МАХН-ын
дүрэм, мөрийн хөтөлбөрийн
өөрчлөлтийг бүртгэхээс
татгалзсан. Үүнийг
эсэргүүцэж байгаагаа
тус намын удирдлагууд
илэрхийллээ.

Эшлэл

-Засгийн газрын мөрийн
хөтөлбөрт боловсрол, эрүүл
мэндийн салбарынхны хөдөл
мөрийн үнэлгээг ажлын үр
дүнтэй нь уялдуулан цалинг
нь олгоно гэж тусгасан. Энэ нь
цалинг нийтээр нь нэмнэ гэсэн
үг бус, хөдөлмөрийн нөхцөл, үр
дүнтэй нь холбох учиртай. Эрүүл
мэндийн салбарын цалингийн
фондыг 73 тэрбум төгрөгөөр
жил бүр нэмэгдүүлбэл цалинг
ажлын үр дүнтэй нь уялдуулах
боломж бий. Түүнээс нийтэд нь
хавтгайруулж 5-10 хувиар цалин
нэмэх нь үр дүнтэй арга биш юм.
Энэ асуудлыг Эрүүл мэндийн яам
дангаараа шийдэхгүй.
Эрүүл мэндийн сайд
Д.Сарангэрэл

тодруулга & Залруулга
Уншигч та манай сонины мэдээ,
нийтлэл, сурвалжилгатай холбоотой
тодруулж, залруулах шаардлагатай
санал, хүсэлт байвал

› INFO@zasag.co
Утас: 99903584 хаягаар бидэнтэй
холбогдоно уу.
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Нийтлэлчийн булан
Нийслэлийн
МАН-ын 34 дүгээр
бага хурлаар
хотын намын
даргыг сонгоно

Нийт хүн
амын тал нь
амьдардаг,
НИТХ-ын
45, УИХ-ын
сонгуулийн
26 тойрогтой,
улсын нийт
эдийн засгийн
70 орчим
хувийг
бүрдүүлдэг
нийслэлд
засаглаж
буй намыг
удирдана
гэдэг улстөрч
бүхэнд олдох
боломж биш.

1

Найман жилийн өмнө нийс
лэлийн МАН-ын 33 дугаар Бага
хурлаараа Ц.Сандуйг нийслэлийн
намын хорооны дарга болгож
байсан. Тэр цагаас хойш нэг удаа
ч хуралдаагүй нийслэлийн МАНын 34 дэх Бага хурал өөр нэгэн
даргын талаар удахгүй хэлэлцэх
гэж байгаа нь энэ.
Нэр дэвшигчид ч эхнээсээ
тодорчээ. Юуны өмнө сонгуульт
албан тушаалыг томилгоот
байдлаар авсан хотын мэрийн
нэр бичигдэж байна. Түүнийг
жинхэлж дүрмийн дагуу дарга
болгох уу, өөр хүнийг сонгох
уу гэдгийг Бага хурлын гишүүд
шийднэ. Түүнээс гадна УИХын гишүүн Д.Сумъяабазар,

Нийслэлийн МАН-д хэн "бодлогын
хүн" болохыг Бага хурал харуулна
Х.Нямбаатар, НИТХ-ын дарга
С.Амарсайхан нар мөн намын
даргад яригдаж буй. Огцроод нэг
жил ч болоогүй Ц.Сандуйгийн
нэр ч тэдний дунд тууж явна. Хэн
нь дарга болохыг Бага хурлын 369
төлөөлөгч шийднэ.
Нийслэлийн намын хороог
МАН-ын бүтцийн байгууллага
төдийхнөөр ойлгож болохгүй.
Нийт хүн амын тал нь амьдардаг,
НИТХ-ын 45, УИХ-ын сон
гуулийн 26 тойрогтой, улсын
нийт эдийн засгийн 70 орчим
хувийг бүрдүүлдэг нийслэлд
засаглаж буй намыг удирдана
гэдэг улстөрч бүхэнд олдох
боломж биш. Хэрвээ карьерийн
зарчим зөв эрэмбээр үйлчилдэг
бол энэ албан тушаалыг дагаад
одоо улстөрчийн нэр хүнд, намдаа
хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдал,
хариуцлагаа хүлээх ухамсар тэр
хэмжээгээр дагалдахыг шаардана.
Яг өнөөдөр нийслэлийн МАН
үүрээ эвдүүлсэн шоргоолж шиг
үймэлдэж байна. Намын хорооны
сонгуульд саналын эрх бүхий
хэсгийн ахлагч нарыг аялуулж
явсан автомашин осолдсон, бүр
гурван ч хүн амиа алдсан тухай
зарим хэвлэлээр бичиж эхэллээ.
Баттай эх сурвалжийн хэлж

С.Батсайхан /ЗГМ©

буйгаар Сүхбаатар дүүргийн
МАН-ын удирдлагын төлөөх
“уралдаан”-ы хүрээнд Хамрын
хийд рүү аялуулж байсан хэс
гийн ахлагч нарын автомашин
осолдсон золгүй явдал гарсан
байна.

Өрсөлдөөн
С.Батболд нарын
дунд өрнөнө гэж
МАН-ынхан харж
байна
Түүнээс гадна намын Бага
хуралд оролцох 369 төлөөлөгчийн
69-ийг шууд квотоор оруулахаар
болсон нь удаах дуулиан болов.
Өмнө нь есөн дүүргийн намын
хорооны тэргүүлэгчид тэгш
оролцоотойгоор, мандатаар
сонгогддог байсан бол, энэ удаа
удирдлагууд 69 саналын эрхийн
давуу боломжийг өөртөө олгож
байна гэсэн үг.
Зарим дүүргийн /Баянгол,
Баянзүрх, Сонгинохайрхан,

Налайх /МАН-ын удирдлагууд
үүнийг эсэргүүцэж, нийслэлийн
МАН-ын тэргүүлэгчид рүү
шаардлага бүхий бичиг цаас
шидээд амжиж. Гэхдээ тэргүү
лэгчдэд хандсан шаардлагын
хариуг дүрмийн бус хэмээгдэж
буй үүрэг гүйцэтгэгч дарга
өөрөө өгсөн нь бүр ч ойлгомжгүй
байдлыг бий болгожээ.
Ингэхэд нийслэлийн МАН-ын
даргад нэр дэвших нь тодорхой
болоод буй эрхмүүдийн хэн нь
хэн бэ?
Хотоос сонгогдсон хоёр ч
Их хурлын гишүүн, хотын
“парламент” болох НИТХ-ын
дарга, нийслэлийн Засаг дарга
бөгөөд Улаанбаатар хотын
захирагч нарын дунд болох
өрсөлдөөн ширүүн байх нь
дамжиггүй. Хэн хэнд нь хотын
намыг удирдах улс төрийн
дэмжлэг учир шалтгаан тодорхой
хэмжээнд бий.
С.Батболд. Өнгөрсөн сон
гуулиар хотын намын хороо
гэхээс илүү төв намд зүтгэж
ажилласан. Өөрөө нэр дэвшихээс
татгалзаж, сонгуулийн штабыг
гол зохицуулагчдын нэг,
арын албанд зүтгэх үүргийг
хүлээсэн. Улмаар нам ялбал

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР
ОРЧУУЛАГЧ:
Эдийн засаг, уул уурхайн сэдвээр дагнан мэдээ, мэдээлэл нийтлэлийг уншигчдад
хүргэх “Asia Mining Magazine” сэтгүүл нь орчуулагч таныг ажилд урьж байна.
Ажлын байранд тавигдах шаардлага:
• Эдийн засаг, уул уурхайн чиглэлээр мэдлэгтэй байх
• Эдийн засаг, уул уурхайн чиглэлээрх мэдээ, мэдээллийг төлөвлөсөн хугацаанд
англиас монгол, монголоос англи хэл рүү орчуулан нийтлүүлэх
• Мэдээний эх сурвалжийн утга, бүтцийг алдагдуулалгүй орчуулгыг чанарын өндөр
түвшинд гүйцэтгэх
• Англиас монгол болон монголоос англи хэл рүү орчуулга хийж байсан туршлагатай
байх
• Монгол хэлний өндөр мэдлэгтэй байх
Ажил горилогчид тавигдах шаардлага:
• Ажлын ачаалал ихтэй орчинд дасан зохицож, ачаалал дааж ажиллах чадвартай байх
•	Сэтгүүл зүй, уул уурхайн салбарт ажиллаж байсан туршлагатай бол давуу тал болно
• Багийн гишүүн байж, бусадтай үр дүнтэй хамтран ажиллах чадвартай байх
•	Төлөвлөлт болон бэлтгэл ажлыг оновчтой хийдэг байх
• Англи хэлнээс гадна орос, хятад хэлний зохих мэдлэгтэй бол давуу тал болно
• Холбогдох чиглэлийн бакалавр болон Магистрын зэрэгтэй, ажлын туршлагатай
байх.
Хэрэв та өөрийгөө дээрх ажлын байранд нийцэх боловсон хүчин гэж үзэж байгаа бол
англи эсвэл монгол хэлээр бэлтгэсэн танилцуулгаа доорх хаягаар илгээгээрэй. Бид тантай
холбогдож дараагийн алхмуудыг хэлэлцэх болно.

ХОЛБОО БАРИХ: 9913 5112
info@asiamining.mn хаягаар холбоо барина уу.

аль нэг салбарын сайд болох
тохироог хийсэн гэдэг. Өөрөө ч
үүнийг баталдаг. Өөрөөр хэлбэл
сэтгэлийн дуудлагаар гэхээс
илүү цэвэр намын улс төрийн
шийдвэрээр хотын даргад
томилогдсон түүнийг МАН дахь
хотын фракц олонхоороо шахам
дэмжих нь гарцаагүй.
Д.Сумъяабазар. Хэний ч
танихгүй 40 гаруй залуу ганц
Улсын баатрын нэрээр нийслэл
дэх МАН-ын хорин хэдэн жилийн
засаглалыг унагаж асан тэр цагт
тус намаас хотод сонгогдсон
цор ганц УИХ-ын гишүүн нь
Д.Сумъяабазар байв. “Шаварт
унасан шарын эзэн хүчтэй”
гэдэг шиг нам ялагдсан хүнд үед
нийслэлийн “сөрөг хүчин”-ий

С.Цогтбаяр зурж байна

үүргийг ганцаараа гүйцэтгэсэн
нэгэн. Сонгинохайрхан дүүргээс
УИХ-д хоёр удаа сонгогдсон,
тэр хэрээрээ өөрийн хүрээллийг
нийслэлийн МАН-д бий болгож
чадсан түүнийг дэмжигчид
мэдээж багагүй байх. Тэр утгаараа
гол өрсөлдөөн Д.Сумъяабазар,
С.Батболд нарын дунд өрнөнө
гэж МАН-ынхан харж байна.
С.Амарсайхан. “Хотын
парламент”-ыг удирдаж байгаа
гэдэг утгаараа бас л хүчтэй
өрсөлдөгч. Эрх мэдлийн энэ
тогтолцоо нийслэлд ч хэрэгжинэ.
Гэхд ээ С.Амарсайханыг
нийслэлийн МАН доторх улс
төрийн дэмжлэг дарга болох
хэмжээнд бий болоогүй гэж улс
төрийн хүрээнийхэн дүгнэдэг.

Х.Нямбаатар. Шинэ залуу
парламентч. Шүүгч нарын
хөрөнгө орлогын асуудлыг
хөндөж гаргаж ирснээрээ
сүүлийн үед дуулианы эзэн,
хэвлэлийн “бай” болоод буй.
Аль ч намд “намын бодлого,
бодлогын хүн” гэж бий. Харин
дээрх нэр дэвшигчдийн хэн нь
нийслэлийн МАН-ын бодлогын
“туг” байсныг Бага хурлын
гишүүдийн сонголт харуулна.
“Бодлого” ялах ёстой бол
“бодлогын хүн”-ийг дэмжих
сахилга бат тус намд байх
хэрэгтэй. Энэ бүгд нэг сэдэв байх
эсэх нь шинэ дарга хэн болохоос
мөн хамаарах юм.
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Улаанбаатар
Энэхүү
төсөл бүрэн
хэрэгжсэнээр,
дөрвөн
эгнээ бүхий
зорчих хэсэг,
гэрэлтүүлэг,
явган болон
дугуйн зам,
явган хүний
гүүрэн
гарц бүхий
байгууламж
барина.

Гачууртын уулзвараас Налайх-Чойрын
уулзвар хүрэх замын ажил эхэллээ

С.Батсайхан /ЗГМ©

Зам засварын
хүрээнд 20.9 км
замыг шинэчилнэ
С.Энэрэл
ЗГМ
Нийслэлийн хэмжээнд
барилга, дэд бүтцийн бүтээн
байгуулалтын ажил эрчимжиж
байна. Тодруулбал, Гачууртын
уулзвараас Налайх-Чойрын
уулзвар хүртэлх 20.9 км авто
замын өргөтгөл, шинэчлэлийн
ажил энэ сард эхэллээ. Тус
замын ажлыг БНХАУ-ын
хөнгөлөлттэй зээлээр гүйцэтгэж
буй. Улаанбаатар хотын замын
хөдөлгөөний нэвт рү үлэх
чадварыг дээшлүүлж, улмаар
т ү г ж р эл и й г
бу у ру ул а х
зорилгоор гол гудамж, замын
уулзварын өргөтгөл, шинэчлэл
ирэх онд ч үргэлжлэх юм.

Үүнд шаардлагатай хөрөнгө
оруулалтыг Нийслэлийн төсөв,
Нийслэлийн Авто замын сан,
Хөгжлийн банкны санхүүжилт,
Гадаадын зээл тусламж гэсэн
дөрвөн эх үүсвэрээс гаргахаар
төлөвлөжээ. Төслийн хүрээнд
нийт 42 төсөл хэрэгжүүлэхээр
байна. Үүнээс одоогоор 10.9 км
авто зам барьж, 32.6 км авто
замыг өргөтгөн шинэчилжээ.
Мөн таван байршилд шинээр
гурван км урт гүүр барих
төслийн ажил үргэлжилж байна.
Дээр дурдсан зам, гүүрийн
ажил төлөвлөсөн хугацаанд
ашиглалтад орсноор одоогийн
замын хөдөлгөөний эрс ачаалал
буурна гэсэн хүлээлттэй байна.
Тэрчлэн иргэдийн аюулгүй
байдал сайжирч, зорчигч,
тээвэрлэгчдийн цаг хугацаа,
шатахууны зардал хэмнэх, давуу
талтайг хотын удирдлагууд
онцолж буй. Замын ажилтай
зэрэгцээд ТҮЦ, павильон,
ч и н гэлэг, хаша а хайс,

сурталчилгааны самбарыг
албадан чөлөөлж эхэлсэн
байна. Тухайлбал, Гачууртын
уулзвараас Налайх-Чойрын
уулзвар хүртэлх 20,9 км авто
зам дагуу эдгээр ажил хийгджээ.
Түүнчлэн, Баянзүрхийн шалган
нэвтрүүлэх товчооны орчимд
эзэмшил болон өмчлөлийн
газар, үл хөдлөх хөрөнгө нь
өртөж байгаа 27 иргэн, аж
ахуйн нэгжтэй газар чөлөөлөх,
нөхөх олговор олгох талаар
тохиролцоонд хүрчээ. Нийслэл
дунджаар 700 орчим тэрбум
төгрөгийн орлого олдгоос 200
орчим тэрбумыг улсын төсөвт
төвлөрүүлж, үлдсэнийг өөртөө
зарцуулдаг. Тиймээс төсөв,
мөнгөний хүндрэлтэй тулгарах
нь бий. Энэ байдлаас гарахын
тулд хувийн хэвшилтэй илүү
ойр ажиллаж, улмаар бизнесийн
орчныг сайжруулахад анхаарах
юм.
БНХАУ-ын Засгийн газрын
хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр

Улаанбаатарт гүүрэн гарц, авто
зам баригдах төслүүд хэрэгжиж
байгаа. Тус хэлэлцээрээр 234 сая
ам.долларын хөрөнгөөр зургаан
гүүрэн гарц болон олон түвшний
огтлолцлууд барихаар хоёр тал
тохиролцсон.

•

Замын ажилд дүүргийн
иргэд ажиллах сонирхолтой
байна.

•

300 хүний багтаамжтай
ажилчдын байр бэлэн
болгожээ.
хүрээнд БНХАУ•аасТөслийн
234 сая ам долларын
зээл авна.

Энэ ажлын хүрээнд эхэнд
дурдсан Налайх-Чойрын авто
замын ажил хийгдэж байна. Авто
замын бүтээн байгуулалттай

дэд бүтэц

“Засгийн газрын мэдээ” сонин нь ардчилсан,
шударга ёс, хүний эрхийг дээдэлж, чөлөөт
сэтгүүл зүйн хэм хэмжээг бүрнээ сахин, олон
ургальч үзлийг илэрхийлэх мэдээллийн
индэр байж, нийт Монгол үндэстний
ойлголцол, эв нэгдлийг бэхжүүлэхийг эрхэм
зорилгоо болгоно.

Чингисийн өргөн чөлөөнөөс Яармагийн гүүр
хүртэлх замын хойд урсгалыг хаана

холбогдуулан түр замуудыг
ч шинээр бариад байгаа юм.
Замын өргөтгөл шинэчлэлийн
ажил газар чөлөөлөлтөөс
эхэлсэн. Энэхүү төсөл бүрэн
хэрэгжсэнээр, дөрвөн эгнээ бүхий
зорчих хэсэг, гэрэлтүүлэг, явган
болон дугуйн зам, явган хүний
гүүрэн гарц бүхий байгууламж
барих юм. Төсөв 2020 он гэхэд
бүрэн хэрэгжиж дуусах бөгөөд
Налайхын авто замыг шинэчлэх
төслийн хүрээнд бэлтгэл ажил
хангагдсан байна.
Налайх дүүргийн
иргэд замын бүтээн
байгуулалтын ажилд
оролцоно гэв
Налайхын замын засварын
ажилд иргэд оролцох боломжтой
аж. Тухайлбал, тус дүүрэгт
ажилгүйдэл өндөр дүн эзэлдэг.
Тиймээс иргэдийг ажлын
байраар хангах хүрээнд тодорхой
зохицуулалт хийж эхэлсэн
байна. Тодруулбал, иргэдээс

том оврын ачааны машинтай нь
нэгдэж замын ажилд оролцох
хүсэл сонирхолтой байгаагаа
илэрхийлжээ. Уг саналыг
нийслэл харгалзан үзэж,
замын бүтээн байгуулалтад
оролцох нөхцөл, боломжоор
хангах аж. Налайх дүүргийн
хувьд ажилгүйдлийн түвшин
санаа зовоох түвшинд байж
ирсэн. Бүтээн байгуулалтын
бэлтгэл ажлын хүрээнд замын
ажилд нийт 300 гаруй хүний
багтаамжтай ажилчдын байрыг
бэлэн болгосон байна. Эдгээр
ажилчдын 120 орчим нь БНХАУаас ирсэн нарийн мэргэжлийн
инженер, техникийн ажилчид
байх бөгөөд үлдсэн нь Монгол
ажилчид байх юм. “Нийслэлийн
авто замын хөгжлийн газар”
замын хөдөлгөөний аюулгүй
байдлыг ханган, тоосжилтыг
бага байлгахаар ажиллаж,
ажилчдын аюулгүй байдалд
анхаарах хэрэгтэйг гүйцэтгэгч
компанид мэдэгджээ.

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо : 2018.05.16
Тендер шалгаруулалтын нэр: Үйлдвэр баазын дотор
заслын ажил гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах.
Тендер шалгаруулалтын дугаар/гэрээний дугаар:
УСУГ-АҮ-2018-137
Ус сувгийн удирдах газар эрх бүхий тендерт
оролцогчдоос Үйлдвэр баазын дотор заслын ажил
гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах цахим тендер
ирүүлэхийг урьж байна.
Тухайн тендерт эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр
50,000 /тавин мянган/ төгрөгний цахим тендерийн
хураамж төлж оролцоно. Тендер нь түүнийг нээсэн
өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын
дараах шаардлагыг хангасан байна.

ТУЗ-ийн дарга
Эрдэнэбаатарын ДОЛГИОН
Ерөнхий эрхлэгч
Баатарын Дуламхорлоо
Зөвлөх
Шатарбалын Даваадорж
Орлогч эрхлэгч
Лхагважавын Сугармаа
Утас: 99903584
РЕДАКЦ

Улс төр, нийгэм, эрэн сурвалжлах мэдээллийн алба
Эдитор Б.Энхжаргал
Утас: 99901621
Эдийн засаг, уул уурхайн мэдээллийн алба
Эдитор Б.Баяртогтох
Утас: 99901532
Цахим контент, бүтээлч үйлдвэрлэлийн алба
Эдитор Г.Баярсайхан
Утас: 99903574

Яармагийн шинэ гүүр барих,
хуучин гүүрийг засварлах ажлын
хүрээнд замын хөдөлгөөнийг энэ
сарын 15-наас долдугаар сарын
15-ныг хүртэл хязгаарлахаар
боллоо. Авто замын өргөтгөлийн

ажил хийгдэх тул яармагийн
шинэ гүүр барих, хуучин
гүүрийг засварлах төслийн
хүрээнд Чингисийн өргөн
чөлөөнөөс Яармагийн гүүр
хүртэлх замын хойд урсгалын

570 метр газарт авто замын
хөдөлгөөнийг хязгаарлаж, урд
урсгалаар сөрөг хөдөлгөөнд
оролцуулна гэж Нийслэлийн
Авто замын хөгжлийн газраас
мэдээллээ.

зар сурталчилгаа

сэрэмжлүүлэг

Утас: 99903581
99903578
99909472
99907843
ХАЯГ

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
I хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө,
“Блю Скай тауэр” 407 тоот
Улсын бүртгэлийн дугаар. 1024
Утас: 70103131,
Факс: 7010606
Цахим хувилбар

ubinfo.mn
Дугаарын удирдагч
Б.Баяртогтох

00898

Шингэрүүлсэн хий худалдах зөвшөөрлийг эрх
бүхий байгууллагаас авах ёстой гэв
Шин гэрү үлсэн шатдаг
хийн аюулгүй, зөв хэрэглээг
хэвшүүлэх, болзошгүй аюул,
эрсдэлийг бууруулах зорилгоор
Нийслэлийн Мэргэжлийн
Хяналтын газар, Нийслэлийн
Цагдаагийн газраас хамтарч
сургалт зохион байгууллаа.
Энэхүү сургалтын үеэр 220
граммын ахуйн хэрэглээний
шингэрүүлсэн шатдаг хийн

а юу л г ү й
ажиллагааны
санамж, зөвлөгөө өгч, мэдэг
дэл хү рг ү үл лээ. Үү нд,
Шинг эрүүлсэн шатдаг хийг
худалд аалах зөвшөөрлийг
эрх бүхий байгууллагуудаас
авах, жижиглэнгээр савласан
шингэрүүлсэн шатдаг хийг
худалдаалах төрөлжсөн тасаг,
лангуу байрлуулах боломжтой
зах, худалдааны төвүүдээс

бусад хүнс барааны дэлгүүрээр
220 граммаар савласан ахуйн
хэрэглээний шингэрүүлсэн
шатдаг хийг худалдаалахгүй
байхыг анхааруулав. Мөн
импортын болон бөөний
худалдааны тусгай зөвшөөрөлтэй
аж ахуйн нэгжийн оруулж ирсэн
бүтээгдэхүүнийг худалдаалах
ёстой гэв.

Үүнд:
Сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017 онуудын Аудитаар
баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлнэ.
Сүүлийн 2 жилд буюу 2016, 2017 онуудад ижил төстэй
гэрээ хийсэн тухай мэдээлэл ирүүлнэ.
Борлуулалтын орлого нь сүүлийн 2 жил /2016, 2017/
тус бүр тухайн ажлын төсөвт өртөгөөс дээш байх.
Тендерийн хамт 2,800,000 /хоёр сая найман зуун
мянга/ төгрөгийн тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Хүчинтэй байх хугацаа: 2018 оны 08 дугаар сарын
27-ны өдрийг дуустал.
Тендерийг 2018 оны 06 дугаар сарын 15-ны
өдрийн 10 цаг 00 минутаас өмнө цахим системээр
тендерийн материалаа ирүүлэх ба нээлтэд оролцох
хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг
2018 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 10 цаг 30
минут-аас нээнэ.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон
бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.
Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг,
Ус Сувгийн Удирдах газар,
Токиогийн гудамж-5 өөрийн байр, Р.Батсүрэн
Утас: 70157018-223
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Хашаа, гудамж бүрт бохирдол
арилгах шингэн шүршихийг уриалъя
Бохирдсон хөрсөөр
нян тээвэрлэгдэж
аюултай өвчин
үүсгэж байгааг
таашгүй

◄1
Тодорхой хэлбэл, гэр
хорооллын нүхэн жорлон, ил
задгай цацсан угаадас, ялгадас,
үнс, хогоор бохирлогдсон
хөрс салхинд босож тоосонцор
хэлбэрээр та бидний уушгинд
орсоор байгаа юм.
Үүн дээр хотын төвийнхний
болон томоохон захуудын хог
хаягдал нэмэгддэг гэдгийг дурдах
хэрэгтэй.
Нийслэлийн хөрсөнд хаягдаж
буй бохирдлыг хатуу ба шингэн
гэж хуваадаг бөгөөд хатуу хог
хаягдалд ахуйн, барилгын,
үйлдвэрийн, хөдөө аж ахуйн
гаралтай хог хаягдал багтана.
Нийт хатуу хог хаягдлын
70 орчим хувийг ахуйн хог
хаягдал эзэлдэг гэсэн судалгаа
ч бий. Хотод өдөрт дунджаар
800-1000 тонн орчим хатуу хог
хаягдал гардаг гэж үзвэл үүний
30 орчим хувь нь зориулалтын
хогийн цэгт бус ил задгай хөрс,
гуу жалганд хаягддаг. Шингэн
бохирдол нь бохир усны сувгаар
дамжин цэвэрлэх байгууламжид
очиж цэвэрлэгдэх ёстой ч манай
орны хөгжлөөс шалтгаалан тал
хувь нь хөрсөнд шингэж байна.
Нийслэлийн хүн амын 60 хувь
нь гэр хороололд амьдарч нүхэн
жорлон ашигладаг. 2015 онд
хийгдсэн хөрсний бохирдлын
судалгаанд 310 мянга гаруй
нүхэн жорлон, түүнийг дагасан
130 гаруй мянган бохирын нүх
тоологджээ. Уг нь 2016 онд
“Нүхэн жорлон, бохирын нүхний

2015 онд
хийгдсэн
хөрсний
бохирдлын
судалгаанд
310 мянга
гаруй нүхэн
жорлон,
түүнийг
дагасан 130
гаруй мянган
угаадасны нүх
тоологджээ.

С.Батсайхан/ЗГМ©

техникийн шаардлага MNS
5924:2008” стандартыг шинэчлэн
баталсан ч энэ нь цаасан дээр л
үлджээ. Тэр “цаасанд” өрх бүр
агааржуулагчтай сайжруулсан
нүхэн жорлонтой болох, бага
хэмжээний усаар зайлуулдаг
байх, эсвэл бүр хуурайшуулах
зориулалттай жорлон суулгах
зэрэг олон төрлийн ариун
цэврийн байгууламжийг
иргэдэд санал болгосон юмсанж.
Түүнчлэн энэ стандартыг
хэрэгжүүлэхийг шат шатны
Засаг дарга нарт үүрэг болгосон
ч харамсалтай нь даргын ширээн
дээр “мартагджээ”. Уг стандартыг
нийтээр мөрдүүлж эхлээгүйгээс
нүхэн жорлон, бохирын нүхний
шингэн газрын доорх ус
болон хөрсөнд шууд шингэн

Нүхэн жорлонд
MNS 5924:2008
стандарт баталсан
ч цаасан дээр л
үлджээ
бохирдуулагч томоохон эх үүсвэр
болсоор байгаа юм. Мөн нийтийн
бие засах газрууд нийслэл хотод
хангалтгүй байдгаас иргэд
хашааны булан, задгай газар
бие засаж хөрс бохируулдаг
явдал Зөрчлийн тухай хуулиар ч
цэгцлэгдэхгүй байна.
Үүн дээр гэр хорооллынхны

хариуцлагагүй, ухамсаргүй
үйлдлүүд, худалдааны төвүүдийн
хог хаягдал нэмэгдсээр
нийслэлийн хөрсний 88 хувь нь
нянгийн бохирдолд “идүүлснийг”
тогтоо сон. Нийслэлийн
мэргэжлийн хяналтын газраас
жил бүрийн хавар, намар хөрсний
шинжилгээ хийдэг. Жишээлбэл,
Нарантуул захын арын хаалганы
орчмоос авсан хөрсний дээжид
халдварт өвчин үүсгэгч аммони
нянгийн агууламж хамгийн
их буюу 21.07мг/кг гарсан
нь бэлчээрийн эрүүл хөрстэй
харьцуулахад даруй 10 дахин
их байв. Эндээс харахад л хавар
намарт цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн
дунд халдварт шар, гепатит болон
гэдэсний олон төрлийн хурц
өвчин дэлгэрдэг нь ойлгомжтой.

Цаашлаад бохирдсон хөрсөөр
ямар нян тээвэрлэгдэж бидний
биед шингэж байгааг таашгүй.
Тиймээс гэр хорооллын
өрхүүдэд нүхэн жорлонгоо
стандартын дагуу шинэчлэхээс
гадна хашааны хөрсөө ариутгах
шаардлагыг зүй ёсоор тавих
шаардлагатай байна. Мөн дүүрэг,
хорооны Засаг даргын хамгийн
түрүүнд хийх ажил гудамжны
хөрсний бохирдлыг ариутгах
үүрэг болж байна. Нийслэл
даяар хөрсөө ариутгах уриалга
гаргаж, гэр хорооллын өрхүүдэд
хөрсний бохирдолд ашиглах
ариутгалын бодисыг нэн даруй
нийлүүлэх ажил ч хэрэгжилтээ
хүлээж байна. Томоохон
худалдааны төвүүд ч хогоо
ачуулчихад л цэвэрлэгдчихдэг

гэсэн сэтгэлгээнээс салж орчны
хөрсөө ариутгах үүргийг “сайн
дураараа” хийхэд буруудахгүй.
Үүнийг нэгдсэн журмаар зохион
байгуулалтад оруулж хийхгүй
бол бүтэхгүй ажил. Тэгвэл үүнийг
нэг “амьсгаагаар” хэрэгжүүлж
болох шинэ технологи
гарчихсан байна. ШУА-ийн
хими, хими технологийн
хүрээлэнгийн “Хөрс хамгаалал”
хэлэлцүүлэгт танилцуулсан
шингэн технологиор хөрсний
бохирдлыг арилгаад зогсохгүй
шим тэжээлийг ч тэтгэх “шид”тэй бүтээгдэхүүн. Энэхүү шинэ
шингэн технологийг нийслэлийн
хөрсний бохирдлын эсрэг
хэрэглэхэд бүрэн арилахгүй ч
бүтэлтэй нэлээд үр дүн гарах нь
дамжиггүй.

ЗГМ: Тодруулга

Ч.Батсүх: 3500 төгрөгөөр хөрсөө цэвэрлэх боломжтой
Тэрхүү шингэн технологийн
талаар ШУА-ын Хими, хими
технологийн хүрээлэнгийн
докторант Ч.Батсүхээс зарим
зүйлийг тодрууллаа.
-Танай хүрээлэнгээс танил
цуулсан шингэн технологийг
бүтээхэд химийн арга ашиг
ласан уу. Түүхий эд нь юу юм
бол?
-Ашигтай амьд бичил биетүүд
болох бактериас гаргаж
авсан химийн бус технологи.
Энд химийн ямар ч бодис
ороогүй. Хүн, амьтан, ургамалд
ээлтэй, бүр байгаль экологийн
тэнцвэртэй байдлыг хадгаладаг
технологи.
-Нэг өрх хашааныхаа хөрсөө

цэвэршүүлье гэвэл ямар
хэмжээний шингэн хэрэгтэй
вэ?
-Манай бүтээгдэхүүн хамгийн
багадаа нэг литрийн болон 10
литрийн савлагаатай . Тэдгээр нь
үйлчлэх чанар, зориулалтаасаа
хамаарч шингэлж хэрэглэдэг,
арвижуулж хэрэглэдэг гэсэн
хоёр төрлийнх гэсэн үг. Айлууд
хашааны хөрсөө ариутгая,
үржил шимийг нь нэмэгдүүлж
ургамал ургадаг болгоё гэвэл
нэг литрийн савалгаатай шингэн
авахад л хангалттай. Нэг мкв
хөрсөнд 20-50 грамм шингэн
орохоор тооцвол хашааны газарт
хангалттай л даа. Харин ногоо
тарьдаг хүмүүс нэг га буюу 10000
мкв 30-50 литр шингэн нэг удаа

шүршихэд хүрэлцэнэ.
-Хэрэглэхэд төвөгтэй юу?
-Маш амархан. Эхний
ээлжинд хөрсөө нэг удаа
шүршиж цэвэршүүлээд, дараа
нь шингэнээ арвижуулж шим
тэжээл өгөх зорилгоор дахин
хэд ч цацаж болно. Ингэснээр
хөрсний бохирдол арилахаас
гадна шим тэжээл нь нэмэгддэг
юм. Жил бүрийн хавар энэ
аргаар хөрсөө тордоход хөрсний
бохирдол арилж ургамал ургах
нөхцөл бүрдэнэ.
-Худалдаанд гаргасан уу,
ямар үнээр зарах вэ?
-Худалдаанд гарсан, нэг литр
шингэнийг 3500 төгрөгөөр
борлуулж байгаа. Энэ нь иргэдэд,
газар тариалан эрхлэгчдэд үнэтэй

тусахгүй гэж тооцсон үнэ.
-Нийслэлийн хөрсний
бохирдлыг бууруулах чиглэ
лээр, төрийн байгууллагуудтай
хамтарч ажиллаж байгаа юу?
-Энэ шингэн технологийг
гаргаж авахаар 2012 оноос эхлэн
таван жил туршилт, судалгаа
хийсний үр дүнд цэвэрлэх болон
хөрсний шимийг нэмэгдүүлэх
бүтээгдэхүүн болгосон. Энэ
хүрээнд нийслэлийнхэнтэй
хамтарч Төв цэвэрлэх
байгууламж, “Харгиа” цэвэрлэх
байгууламжийн лагийг цэвэрлэх
ажилд туршилт судалгаа хийж,
амжилттай болсон. Энэ жил
нийслэлийн зүгээс иргэдэд
хөрсний бохирдлоо бууруулах
боломж олгохоор манай

www.zgm.mn

бүтээгдэхүүнийг борлуулах
цэгүүдийг гаргаж өгөхөөр
болсон. Ер нь төрөөс хөрсний
бохирдолд дорвитой арга хэмжээ
авахгүй бол энэ байдлаараа явбал
хэцүүднэ.
-Газар тариалангийн салбарт
их хэмжээгээр хэрэглэхэд хэр
тохиромжтой вэ?
-Сүүлийн жилүүдэд газар
тариалан эрхлэгчид арвин ургац
авахын тулд химийн бордоо их
хэрэглэснээс цавуулаг, уураг нь
стандартын шаардлага хангахгүй
буудай ургаж байгаа. Үүний эсрэг
бид ХХААХҮЯ-ны захиалгаар
бүх стандартад нийцсэн буудай
ургуулах экологийн цэвэр шингэн
бордоог гурван жилийн туршилт,
судалгааны явцад гаргаж авсан.

Ирэх жилээс тариалалтын
бордооны жагсаалтад оруулж,
дотоодын хэрэгцээг тодорхой
хэмжээгээр хангах байх.
- Хашаанд тарьдаг хүнсний
ногоо, нарийн ногооны
тариалалтад ямар нөлөө
үзүүлэх вэ?
- Хүнсний ногоонд нөлөөлөх
ач холбогдлыг судалж тооцсон.
Шингэн технологийн шүршдэг
бордоог ашигласнаар нэгдүгээрт,
хөрсний үржил шим сайжирна,
хоёрдугаарт, тухайн хүнсний
ногоо цэвэр эрүүл хүнс болоод
зогсохгүй хадгалалт даах чадвар
зэрэг нь бусад хүнсний ногооноос
илүү болох нь туршилт,
судалгаагаар нотлогдсон.

GO

“Засгийн газрын мэдээ” сонины албан ёсны www.zgm.mn
веб сайт ашиглалтад орлоо.
Шинэлэг дизайн, шилдэг технологиор бүтээсэн манай сайтаас:
» Эдийн засаг
» Уул уурхай
» Технологи
» Улс төр
» Нийгмийн мэдээ, мэдээлэл
» Financial times сониныг уншаарай.
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ЗГМ: Зочин

Ч.Бат-Оргил: Монголчууд Wikipedia-ийн
хандалтаар дэлхийд 14-т жагсдаг
Wikimedia сан
нь сонгосон төс
лүүдээ 100 мянга
ам.доллар хүртэл
санхүүжүүлдэг
Б.Төгсбилиг
@tugsbiligZGM
“Засгийн газрын мэдээ” сонин
энэ удаагийн зочны буландаа
сүүлийн арваад жил сайн
дураараа Wikipedia хөгжүүлж
ирсэн “Дэвшлийн Гарц” төрийн
бус байгууллага /ТББ/-ын захирал
Ч.Бат-Оргилтой ярилцлаа. Уг
ТББ нь 2011 оноос хойш үйл
ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд
2016 оноос Wikimedia сангийн
дэмжлэгтэйг ээр “Оффлайн
Wikipedia-гаар ээлжит хичээлийн
чанарыг сайжруулах төсөл”
хэрэгжүүлэн Улаанбаатар
хотын 10 дунд сургууль, Налайх
дүүргийн 11 олон нийтийн номын
санд Wikipedia толийг суулгасан
1200 DVD хандивласан юм.
Түүнчлэн тэрбээр олон жилийн
турш ажлынхаа хажуугаар
Wikipedia-г хувиараа хөгжүүлж,
боловсролын салбарт үнэтэй хувь
нэмэр оруулж буй нэгэн билээ.
-Та энэ олон жил Wikipedia
хөгжүүлэхэд юу голлон нөлөөл
сөн бэ. Wikipedia-гийн гэрээт
ажилтан болох боломжтой
байдаг уу?
-Энэ нь цэвэр сайн дурын
ажил. Wikipedia-д Монгол хэл
дээрх материал маш хомс байдаг.
Жишээлбэл, сүүлийн гурван
сард Монголоос Wikipedia руу
хандсан хандлага 3.2 сая орчим
байгаа. Гэвч Монголтой хол
боотой мэдээлэл гэхээр ердөө
18 мянга байгаа бол Англи
дээр таван сая орчим мэдээлэл
байдаг. Боловсролын түвшин
эрчимтэй хөгжсөн газрын иргэд,
сургуулиуд өөрсдөө санаачлаад
мэдээлэл оруулдаг. Энэ тал дээр
ч хоорондоо өрсөлддөг. Хамгийн
гол нь энэ нь өөрөө оюуны
хэрэглээ. Бид дунд сургуулийн
ахлах ангийн сурагчдыг үүнд
татан оруулах судалгаа өнгөрсөн
онд хийж, тайлан боловсруу
лаад байгаа. Уг судалгааг бид
боловсролын яам болон холбогдох
боловсролын байгууллагууд,
судлаачдад тарааж байгаа.
Би хувьдаа гэхэд 100 орчим,
манай төслийнхөн 400 орчим
өгүүлэл өнгөрсөн жил оруулсан.
Гол зорилго нь олон нийтийн
боловсролыг дээшлүүлэхэд
чиглэдэг. Олон нийтийн мэдлэг
дээшлэх хэрээр нийгэмд байгаа

сөрөг зүйлс багасаж эхэлнэ.
Одоо үед бараг хүн бүр ухаалаг
гар утастай болсон. Тэдний бараг
90 хувь хэрэглээ нь facebook
болж байна. Гэтэл Википедиа
нийгэмд илүү дэлгэрвэл маш
их ач холбогдолтой. Жишээ
нь, анагаахын холбоотой 40
орчим боть утасны аппликейшн
бий. Үүний ачаар өчнөөн олон
хүмүүсийн амь насыг аварч,
өвчнийг анагааж байна.
-Тантай хамтарч хэчнээн
хүмүүс ажилладаг вэ?
-Энэ нь олон нийтийн сайн
дурын үнэгүй ажил тул төрийн
бус байгууллагуудад их тохи
ромжтой. Хамгийн гол нь манай
мэдээлэл маш хомс. Ерөнхийдөө
өдөрт 5-10 хүмүүс шинээр хаяг
нээж, Википедиа хөгжүүлэхэд
өөрсдийн хувь нэмрээ оруулж
байгаа. Гэхдээ тогтмол идэвхтэй
ороод мэдээлэл нэмж байгаа
хүмүүс 5-10 л байдаг.
-Мэдээллийг хэр ойрхон ши
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үүсвэр нь энэ байна гэж нотолсны
үндсэн дээр олонхын хандлагыг
дагаж сонгодог.
-Wikipedia-г хөгжүүлэхэд
тулгардаг асуудал нь юу вэ?
-Олон нийтийн санаачилга л
хэрэгтэй байна. Хүмүүс ажлын
цагийн бараг 10, 20 хувийг
Facebook, сошиалд зарцуулдаг.
Үүний оронд долоо хоногт нэг цаг
зарцуулаад нэг мэдээлэл нэмээд
байвал маш хурдацтай хөгжинө.
Одоо байгаа 18 мянган өгөгдөл
100 мянга болчихвол бараг 20
гаруй боть нэвтэрхий тольтой
адил гэсэн үг. Энэ нь алдарт
Британикагаас дутахгүй маш том
нэвтэрхий тольтой дүйцнэ гэсэн
үг юм. Үүнийг гар утаснаасаа
эх хэл дээрээ уншиж, сонирхох
боломжтой болно гэдэг үнэхээр
сайхан хэрэг.

нэчлэх шаардлагатай вэ?
-Жишээ нь, Улаанбаатар гэсэн
сэдэв дээр аваад үзвэл бараг сар
болгон тогтмол шинэчлэх шаард
лага гардаг. Харин динамикийн
хүч гэх мэт шинжлэх ухааны
сэдвийг бараг огт шинэчлэх
шаардлага байхгүй. Нэг бэрхшээл
нь мэдээллийг хүмүүс үймүүлэх
асуудал байдаг. Иймд Wikipediaд оруулсан мэдээллийг түгжих
сонголт байдаг болохоор баттай
мэдээллийг нэг оруулаад түгжиж
болно.
-Wikipedia олон нийтийн дунд
бараг 100 хувь үнэн, бодитой
эх сурвалж гэж ойлгогддог
шүү дээ. Гэтэл таны хэлснээр
хүссэн хүн нь мэдээлэл оруулах

боломжтой байдаг. Мэдээллийн
үнэн зөвийг Wikipedia хэрхэн
баталгаажуулдаг вэ?
-Сэдэв болгоны дор эшлэл
бий. Энэ нь эргээд эх сурвалж,
баталгаа болж өгдөг. Манайхны
хувьд ердөө 10-20 хувь нь доороо
эшлэлтэй явдаг. Энэ нь хүн цөөн,
хяналт сул байгаатай холбоотой.
Wikipedia-гийн удирдлагаас олон
нийтийн хандлага гэсэн бодлого
баримталдаг. Түүнчлэн админ
буюу зохицуулагч нар бий. Тэд
хүмүүсийн маргааныг уншиж
ажиглан, баттай эх сурвалжтай
мэдээллийн дагуу шинэчилж,
хөгжүүлж явдаг. Жишээлбэл,
Улаанбаатар, Улан-Батор гэсэн
нэршлийн маргааны дор хүмүүс эх

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОХЫГ
УРЬЖ БАЙНА
ХХБанкны хэрэгцээнд Recycler (орлого, зарлагын) АТМ терминал нийлүүлэх байгууллага сонгон
шалгаруулах битүүмжилсэн тендерт оролцохыг урьж байна.
Тендерт материалаа ирүүлэх байгууллага нь дараах шаардлагыг хангасан байна.
• Үйл ажиллагаагаа хамгийн багадаа 5-аас дээш жил явуулсан байх
Тендерийн материалд дараах зүйлсийг заавал тусгасан байна. Үүнд:
• Компанийн танилцуулга
• Компанийн гэрчилгээний хуулбар
• Сүүлийн хоёр жилийн санхүүгийн тайлан
• Үнийн санал (НӨАТ болон холбогдох бүх зардлаа оруулж тооцсон эцсийн үнэ өгөх)
• Нийлүүлэх хугацаа
• Баталгаат хугацаа
• Төлбөрийн нөхцөл
• Тендерийн материалын үнэ төлсөн баримт
• Техникийн үзүүлэлтийг банкнаас өгсөн зааврын дагуу ирүүлэх.
• Бусад холбогдох мэдээлэл
Жич: Тендерийн материалыг худалдах үнэ 30,000.00 төгрөгийг ХХБанкны 4004962560010039 тоот
дансанд тушаах бөгөөд тендерт оролцогчийн ирүүлсэн тендерийн баримт буцаан олгогдохгүй.
Уг тендертэй холбоотой, холбогдох үнийн саналаа тусгах материалын жагсаалтыг ХХБанкны Төв
байрны ресепшинээс авна уу.
Та бүхэн холбогдох материалаа 2018 оны 05-р сарын 28-ны өдрийн 17:00 цагийн дотор ирүүлнэ үү.
Заасан хугацаанаас хоцорсон болон битүүмжлээгүй тохиолдолд санал ирүүлээгүйд тооцно. ХХБанкнаас
зөвхөн тухайн тендерт шалгарсан ААН, иргэн, хуулийн этгээдэд эргэн хариу мэдэгдэх болно

Тендертэй холбоотой асуудлаар ХХБанкны Хангамж, борлуулалт гэрээний хэлтэс
(Б.Жавхлантөгс, гар утас: 99091260, утас:70100241, имэйл: tender@tdbm.mn)-тэй холбогдоно уу.

Өдөрт 5-10 хүн
шинээр хаяг
нээж, Wikipedia
хөгжүүлэхэд
оролцдог
-Бусад оронд Wikipedia-г
хэрхэн хөгжүүлдэг вэ?
-Бусад оронд Wikipedia-г
хөг
жүүлэх олон төрийн бус
байгууллага, нийгэмлэг байгуу
лагдсан байдаг. Хамгийн гол нь
олон нийтийн үнэгүй мэдлэгийн
эх үүсвэр гэдэг утгаараа хүмүүс
нь өндөр ухамсартай байдаг тул
олон талаас ихээхэн хувь нэмэр
оруулдаг. Ерөнхийдөө оюуны
эдийн засаг гэдэг зүйлрүү л орох

гээд байна. Жишээ нь, хиймэл
оюун ухаан сүүлийн жилүүдэд
ихээр хөгжиж эхэлж байна.
Монголд ч гэсэн “ЛендМН” гээд
хиймэл оюун ухаанаар зээл олгоод
эхэллээ. Цаашдаа Wikipedia ч
хиймэл оюун ухаантай болоод
хүмүүс гар утаснаасаа аливаа юм
асуухад зөвлөгөө өгдөг технологи
ч удахгүй гарч ирнэ.
-Таны зүгээс хүмүүсийг үүнд
хамруулахад юу хэрэгтэй гэж
бодож байна?
-Манай нөхцөлд сайн дэл
гэрэхгүй байгаа онцлог нь
интернет холболт тааруу
байгаатай холбоотой. Хэдий
хүн бүр ухаалаг гар утас, дата
ашиглаж байгаа ч үүнийгээ
голдуу энгийн хэрэглээнд л
ашигладаг. Мөн сурталчилгаа
сул байна. Олон улсын alexa.
com-ийн хандалтын судалгаагаар
Монголоос Wikipedia ашиглаж
байгаа хүмүүсийн тоо дэлхийд
14-т бичигдсэн байсан. Гурван
сард 3.2 сая хандалт гэдэг маш
өндөр тоо. Түүнчлэн олон нийт
сошиалд хэт сатаарч байгаа нь
сөргөөр нөлөөлж байна. Бас үнэ
төлбөргүй гэхээр зах зээлийн
нийгэмд хурдацтай хувьсаж
байгаа монголчууд оролцохгүй
байна. Хэрэв олон хүн оролцож
хөгжүүлээд явуул түргэн
хугацаанд хурдацтай сайжрах
боломжтой. Тэгэхээр давалгаа л
сул байх шиг байна.
-Жишээ нь, аливаа бизнесийн
байгууллага танай төрийн бус
байгууллагатай холбогдоод
өөрсдөд нь хэрэгтэй байгаа
тодорхой салбарын мэдээллийг
Wikipedia дээр хөгжүүлж өгөөч
гэсэн санал тавьж байсан уу.
Ийм боломж байгаа юу?
-Тэрийг ихэвчлэн байгуул

лагууд ажилчдаараа дамжуулаад
хийчихдэг болохоор бараг үгүй.
Гэхдээ гаднаас төрөл бүрийн
судлаач, эрдэмтдийн материалыг
орчуулж өгөөч гэсэн хүсэлт ирдэг.
Үүнийг завтай үедээ л хийдэг дээ.
-“WikiHow” зэрэг Wikipediaгийн албан ёсны төслүүд байдаг
шүү дээ. Монголчуудын оролцоо
үүнд ямархуу байдаг бол?
-Судалж болох бүх салбарт
Wikipedia салаалж байгаа гэж хэлж
болно. Жишээлбэл, олон улсын
хэлний толь бий. Үүнд Монголоос
хэдэн арван хүн л бүртгүүлсэн
байгаа. Гэтэл Хорват улсад нэгэн
судлаач Монгол хэлний 2200 үг
тайлбарлаж оруулсан байгаа.
Хүний хүн манай ажлыг хийж
өгч байна шүү дээ.
-Та энэ олон жил сайн дураа
раа wiki хөгжүүлсэн байна шүү
дээ. Үүнд тань юу хамгийн их
урам өгсөн бэ?
-2012 оноос анх эхэлсэн л
дээ. Тийм ч идэвхтэй байгаа
гүй. Сүүлийн жилүүдэд харин
Викимедиа сангаас төсөл авч
хэрэгжүүлж байгаа учраас
идэвхтэй хөгжүүлсэн. Ерөнхийдөө
өөр ажил хийж байгаад зав гарвал
тулж ажилладаг. Харин юунаас
урамшдаг вэ гэвэл жишээ нь, би
халгай гээд сэдвийн талаар хоёр,
гуравхан өгүүлбэр орууллаа гэхэд
дэлхийн 100 гаруй орнуудын
шинжээчид монголчууд халгайг
ингэж түүдэг юм байна гэсэн
ойлголт авдаг. Иймд хийж буй
ажлын үр дүн, ач холбогдол маш
өндөр байдагт урамшдаг. Бидний
хэрэглэж буй үг үсэг, кирилл
бичиг анхнаасаа ашгийн төлөө бус
бий болсон шүү дээ. Үүнтэй адил
100 жилийн дараа Wikipedia олон
нийтийн шууд хэрэглээ болох
бололцоотой.
-Wikimedia сангаас төсөл
авсан гэж дурдсан. Уг сангаас
хэрхэн төсөл авдаг вэ?
-Гол нь Wikipedia-д хувь нэм
рээ оруулсан хүн уг төслийг
авах эрхтэй байдаг. Хувь
нэ
мэр бол эхний шалгуур.
Түүнчлэн төслүүдийг шүүх
10 гаруй өндөр мэргэжлийн
шүүгчид бий. Илгээсэн олон
төслүүдээс хамгийн хэрэгцээтэйг
санхүүжүүлж ажилладаг.
Wikimedia сан нь сонгосон
төслүүдээ 100 мянга ам.доллар
хүртэл санхүүжүүлдэг. Тиймээс
ч үүнийг дагаад шүүмжлэгчдийн
шаард
лагыг давах томоохон
шалгууртай тулгардаг.
Чөлөөт нэвтэрхий толь гэгдэх
Wikipedia бол хүссэн хүн болгонд
мэдээллээ хуваалцах нээлттэй
талбар. Энэ нь улс орноо
сурталчлах, бусдад шинэ мэдлэг
хүргэх гарц тул дэлхий нийтээр
түгээмэл ашиглаж байна.

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР
СЭТГҮҮЛЧ:
Эдийн засаг, уул уурхайн сэдвээр дагнан мэдээ, мэдээлэл, нийтлэлийг уншигчдад хүргэх
“Asia Mining Magazine” сэтгүүл нь cэтгүүлч таныг ажилд урьж байна.
Ажлын байранд тавигдах шаардлага:
• Уул уурхай, эдийн засаг, бизнесийн салбарын мэдээллийг төлөвлөх, эрэл хайгуул хийх, нэгтгэн
боловсруулж төлөвлөсөн хугацаанд нийтлэл бичих чадвартай байх
• Олон улсын уул уурхай, эдийн засгийн мэдээллийг олох, мэдээлэх чадвартай байх
• Мэдээний эх сурвалж, баримтыг нягталж, сэтгүүлзүйн шаардлагуудыг хангасан нийтлэл бэлдэх
• Онлайн контентыг бэлдэх, цаг үеийн байдлыг оновчтойгоор сурвалжлах чадвартай байх
• Эдийн засаг, уул уурхайн чиглэлээр зохих түвшний мэдлэгтэй байх
• Редакцаас өгсөн даалгавар, төлөвлөгөөний дагуу контент бэлтгэх
Ажил горилогчид тавигдах шаардлага:
• Ажлын ачаалал ихтэй орчинд, ачаалал дааж ажиллах чадвартай байх
• Уул уурхайн болон эдийн засгийн чиглэлээр сэтгүүл зүйн бүтээл, судалгааны ажил туурвиж байсан
туршлагатай байх
• Багийн гишүүн байж, бусадтай үр дүнтэй хамтран ажиллах, тогтвор суурьшилтай ажиллах
эрмэлзэлтэй байх
• Төлөвлөлт болон бэлтгэл ажлыг оновчтой хийдэг байх
• Англи болон орос хэлийг эзэмшсэн бол давуу тал болно
• Холбогдох чиглэлийн бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй, эсвэл ажлын туршлагатай.
Хэрэв та өөрийгөө дээрх ажлын байранд нийцэх боловсон хүчин гэж үзэж байгаа бол англи
эсвэл монгол хэлээр бэлтгэсэн танилцуулгаа доорх хаягаар илгээгээрэй. Бид тантай холбогдож
дараагийн алхмуудыг хэлэлцэх болно.

ХОЛБОО БАРИХ: 9913 5112
info@asiamining.mn хаягаар холбоо барина уу.
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BoM releases 2017 financial
statement

Southgobi Resources discloses
financial and operating results

Court decides to delay detentions
of some officials for 30 days

Top 20 Index falls 0.26 percent, to
19,073.58 points

The PwC valued that the statement meets
International Financial Reporting Standards.

the company’s net loss decreased by 2.7
percent, to USD 3.4 million year-over-year.

Detention of Former Minister of Finance and
former CEO of Erdenes Mongol continues.

Market cap stands at MNT 2.35 trillion.

ZGM: highlights
Politics

Mongolian Prime Minister
Khurelsukh Ukhnaa visits
the crop farming zone of
Mongolia.
Minister of Foreign Affairs
Tsogtbaatar Damdin to pay
an official visit to the Russian
Federation on May 16-17 at
the invitation of his Russian
counterpart Sergei Lavrov.

BoM: 6.1 percent GDP growth is
one result of policy measures
BoM presents
2017 financial
statement
audited by the
PwC.

National Development
Agency of Mongolia (NDA),
Thailand International
Cooperation Agency (TICA)
and German Society for
International Cooperation
(GIZ) launches a project
worth USD 550 thousand
on “Sustainable Tourism
and Sufficiency Economy”
in Mongolia which will be
implemented for 2.5 years
starting from January 2018. In
the framework of this project,
it was planned to develop
tourism with involvement of
citizens and suitable to local
features in Bayankhongor,
Uvs and Selenge aimags.
Minister of Road and
Transport Development
Bat-Erdene Jadamba meets
the Chairman of the Tuvan
Government Sholban
Valyerievich Kara-Ool to share
views on broadening bilateral
relations and cooperation in
transport field.

Economy

A working group headed
by the Mongolian Stock
Exchange, a state-owned
shareholding company,
formulates a six package
regulations required for
transferring to the T+2/3
settlement date of securities
payment and reckoning. The
regulations are submitted
to the Financial Regulatory
Agency for approval.
AmCham Mongolia’s monthly
business meeting takes place.
Top 20 Index falls 0.26
percent, to 19,073.58 points.
MSE A Index drops 0.16
percent, to 9103.74 points.
MSE B Index decreases 0.58
percent, to 9708.05 points.
Market cap stands at MNT
2.35 trillion.

BoM's total assets total MNT 11.6 trillion
in 2017 with a profit
of MNT 176.6 billion
Baigal.G, Oyunbayar.N
ZGM
The Bank of Mongolia (BoM)
presented its financial statement
audited by PricewaterhouseCoo
pers (PwC) yesterday. The PwC
valued that the statement meets
International Financial Reporting
Standards. According to the report,
total assets of the BoM reached
MNT 11.6 trillion last year. The

National Emergency
Management Agency of
Mongolia, in cooperation
with the US Embassy in
Mongolia, and Asian and
Pacific Army Command, is
to co-organize Gobi Wolf, an
international army exercise,
in Khovd aimag between May
28 and June 8.
An annual "National
Renewable Energy Forum"
is to take place for the ninth
year at Corporate Convention
Center on May 24.
Within the frames of a project
on constructing a new bridge
in Yaarmag, expansion work
of the road in the route to
take place between May 15
and July 15.

Batsaikhan.S /ZGM©

bank earned a profit of MNT 176.6
billion and its cumulative deficit
decreased to MNT 2.8 trillion.
The BoM’s decision on refusing
loan grants and investments with
an interest lower than the market
rate served as a support for the
bank's profitability. In addition,
revaluation methods of financial
instruments was changed in co
herence with market conditions. In
2016, the bank had a loss of about
MNT 600 billion from financial
revaluation, while in 2017, the BoM
saw a surplus in its operations.
In 2012-2016, the BoM’s cumula
tive deficit reached USD 3 billion.
Several factors had an impact on the
expansion of the loss, which include
derivative instruments revaluation,
currency rate adjustment and loan

for Mongolia’s economy. Positive
indicators, such as stabilization of
currency rate, restoration of GDP
growth, upgrade in Mongolia’s
credit rating are the result of policy
measures conducted by the BoM.

BoM is working to
take step-by-step
policy measures to
reduce interest rate
For example, the GDP which
shrank in the third quarter of 2016
started to restore in 2017. Further
more, it demonstrated growth and

Crude Oil /Brent/
(USD/bbl.)

Gold /Comex/
(USD/t oz.)

15/05/2018 1,313,40

1,350
1,340
1,330
1,320
1,310

reached 6.1 percent in the first
quarter of 2018. More than a year
ago, there was a risk of deflation.
But now, the economic activity has
restored and inflation is near the
BoM’s target level. Official reserve
of currency, which was USD 1.3
billion in the third quarter of 2016
increased to USD 3 billion in 2017.
Last year, the balance of payment
resulted at MNT 1.4 billion in
surplus.
The BoM is working to take
step- by-step policy measures to
reduce interest rate. Setting limit
to the interest rate will not reduce
the rate and will show negative
impact on the economy, Director
of Monetary Policy Department
of BoM Bayardavaa Bayarsaikhan
noted.

15/05/2018 78.34

mining

Southgobi Resources’s revenue up
4.5 times yoy

According to its first quarter
financial and operation results of
2018 released on May 14, HSX-list
ed Southgobi Resources LLC sold
its coal at an average of USD 43.02
per ton. This is an increase of 1.7
times compared to the same period
of last year. The gross profit of the
company totaled USD 6.7 million
in the first quarter, which is 4.5
times higher than the same period
of last year.
In addition, the company’s net
loss decreased by 2.7 percent, to
USD 3.4 million year-over-year.
It was underscored in its financial
statement that the improved mar
ket condition and increased coal

former Minister of Finance Bayart
sogt Sangajav and former CEO of
Erdenes Mongol Byambasaikhan
Bayanjargal. The court ruled Bayart
sogt and Byambasaikhan to extend

Copper /LME/
(USD/MT)
78.00
77.00
76.00
75.00
74.00
73.00
72.00

price in the People’s Republic of
China had positive impact on the
company’s financial indicators.
Southgobi Resources exports coal
through its subsidiary in Mongolia
Southgobi Sands, which conducts
mining operation in Ovoot Tolgoi
Coal Deposit. Ovoot Tolgoi belongs
to Nariinsukhait group deposits lo
cated in the territory of Umnugobi
aimag. Also, it has established a
coal preparation plant with a
capacity of washing two million
tons of coal on the deposit area.
Its construction development has
already finished and is planning
to commission the plant within this
month.

Bayartsogt and Byambasaikhan to be detained for
another month
Primary Court of Bayanzurkh,
Sukhbaatar and Chingeltei districts
held a meeting and discussed Gen
eral Prosecutors Office's proposal
on the continuation of detention of

rate difference of cheap financing.
More clearly, "in order to overcome
the short-term difficulties, the bank
took a non-traditional monetary
policy and had too much involve
ment in the financial system," says
current policy-makers. The policy
was designed to ensure domestic
economic balance but did not con
tribute to correct external balance.
In other words, the implementation
of a policy without consideration
of external economic balance has
increased the BoM’s deficit in the
end, the bank explained. Therefore,
the BoM will take policy to ensure
long-term sustainable growth of
Mongolia’s economy for a steady
period.
Moreover, the BoM mentioned
that 2017 was a year of stability

COMMODITY market

Society

Meteorologists warn strong
wind and dust storm in
the majority of Mongolia’s
territory and potential fire
accidents.

7

their detention for another 30 days.
They had been detained for a total
of 45 days since April 1 for alleged
misuse of power over the Oyu Tolgoi
Investment agreements.

7,000
6,950
6,900
6,850
6,800
6,750
15/05/2018 6,885.00
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April statistics
2017 I-IV

2018 I-IV

money supply (end of month)

12.5 ₮
trillion

16.2 ₮
trillion

budget balance

-105.8 ₮
billion

98.2 ₮
billion

inflation rate (annual)

3.4 %

6.0 %
NSO©
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Засгийн газрын мэдээ Сонин
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Өдрийн хэмнэл
ТВ ХӨТӨЛБӨР

ОНЦЛОХ үзвэр

“Би цаг тооны
үргэлжлэл”

06.00 “Цагийн хүрд” хөтөлбөр
09.00 “Улаан уулс” Оросын
уран сайхны кино

10.30 Нийгэмтэй танилцсан
түүх

Петя ба чоно
Хэзээ: 2018 оны 6 дугаар сарын 1
Хаана: Улсын филармони
Тасалбарын үнэ: ^ 5000

“Гурван бяцхан тоорой сансар огтор
гуйгаар аялсан нь” хүүхдийн жүжиг
Хэзээ: 2018.05.19
Хаана: Чойжин Сүитс
Тасалбарын үнэ: ^10-15 мянга

14.00 “Амьдралын хүрд” УСК
3-р анги

18.00 “Олон нийтийн цаг” шууд
нэвтрүүлэг

19.50 MNB энэ 7 хоногт

07.50 “Цахиурын хөндийгөөс
цааш” нэвтрүүлэг

“Цэнхэр нүдэн бүсгүй” балет
Хэзээ: 2018.05.26-нд 17.00 цагт
Хаана: УДБЭТ
Тасалбарын үнэ: ^10-20 мянга

“Морин хуур мину II” концерт
Хэзээ: 2018.05.18-нд 19.00 цагт
Хаана: УДБЭТ
Тасалбарын үнэ: ^30 мянга

09.00 09.00 “Бизнесийн
хэмнэл” хөтөлбөр

Монгол Улсын
Хөдөлмөрийн баатар,
Төрийн шагналт,
Ардын уран зохиолч,
Соёлын гавьяат
зүтгэлтэн Бавуугийн
Лхагвасүрэнгийн “Би цаг
тооны үргэлжлэл” уран
бүтээлийн тоглолт энэ

11.00 “Made in Mongolia”
нэвтрүүлэг

14.30 “Хариуцлага ба үнэ
цэнэ” нэвтрүүлэг

20.00 “Блумбергийн ярилцах
цаг” нэвтрүүлэг

21.00 “Мөнгөний урсгал”

“Үүлэн заяа” монгол дуурь
Хэзээ: 2018.06.30-ны 17.00 цагт
Хаана: УДБЭТ
Тасалбарын үнэ: ^ 10-20 мянга

сарын 19-20-нд болох гэж
байна. Тоглолтын ерөнхий
зохион байгуулагчаар
“Монгол Медиа Ивэнт
Групп” компани, “Монгол
Суутнууд” төсөл ажиллаж
буй.
120 минут үргэлжлэх
тоглолтын тасалбарын

үнэ 80-100 мянган
төгрөг. Corporate Hotel
& Convention Centre-д
хоёр өдөр дамнан
үргэлжлэх тус тоглолтод
Б.Лхагвасүрэнгийн дууны
уран бүтээл голлон
эгшиглэх юм.

“Севилийн үсчин” дуурь
Хэзээ: 2018.05.19-нд 17.00 цагт
Хаана: УДБЭТ
Тасалбарын үнэ: ^10-30 мянга

хөтөлбөр

ЗГМ: Үгийн сүлжээ
08.00 “Дөрвөн цаг” цаг

2

1

3

агаарын хөтөлбөр

09.00 “Монголчууд XX зууны

ЗГМ: СүдоКҮ
5

4

өргөмжлөгдсөн нэгэн
13. Б.Ахтаан "...
Игагийн дэгдээхэй"
найраглал
14. МЗХ-оос гаргаж
асан сэтгүүл

6
7

8

эхэнд” нэвтрүүлэг

13.00 “Арга билэг” хамтлагийн

9

10

12

11

14.10 “Кино миний амьдрал”

13

нэвтрүүлэг

16.50 “Дэлхийн атлас”
нэвтрүүлэг

20.40 “Дэлхийн цирк Монголд”
тоглолт

14

15

16

БОСООГООР:
1. Оросын томоохон ТВ
4. Монголын зохиолчдын
хорооноос гаргаж асан
сонин (товчилсон нэр)
6. МСНЭ-ийн

ерөнхийлөгч
7. Төрийн шагналт, УГЗ
нэрт найруулагч, зохиолч
агсан
8. Чингис хааны
багын анд, Гүр ханд
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Хөндлөнгөөр:
1. Төрийн шагналт
зохиолч, МҮОНРТ-ийн
редактор
9. М.Горькийн
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Өмнөх дугаарын хариу / 05.15

Ташуугаар:
1.Төрийн хошой
шагналт, жүжгийн
зохиолын нэрт мастер
агсан
5. Ш.Сүрэнжав " Гарьд
Магнай" киноны нэг
дүр

тоглолт

15. Д.Пүрэвдорж
"Сэгс цагаан богд"
найраглалын гол
баатар гэгдсэн
зохиолч
16. " Нийслэл хүү"
киноны Гажидын хоч

хэлснээр "
Ертөнцийг харах
цонх"
10. Зөгнөлт зохиолч,
эрдэмтэн
12. Д.Банзрагч анхны
тээвэрчдийн тухай
роман

06.30 Өнөө өглөө
хөтөлбөр

14.00 “Хүрээлэн амьд ертөнц”

ЦАГ АГААР
V.17
21o 7 м/с
4o 7 м/с

V.16
17o 11 м/с
10o 10 м/с

Улаанбаатар

Үүлшинэ

16-р хэсэг

Багавтар үүлтэй

18.00 Наашаа цаашаа

БАЯН-ӨЛГИЙ

16
-2o

хөтөлбөр

12o
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17o
0o
ЗАВХАН
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Зурхай

12o
-3o

ТӨВ

АРХАНГАЙ

8
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ӨВӨРХАНГАЙ

ГОВЬ-АЛТАЙ

9o
-4o

Билгийн тооллын 01
Зуны тэргүүн улаагчин луу сарын
таван шар мэнгэтэй шар бич өдөр.
Үс засуулбал: Нас ахар болно
Наран ургах, шингэх: 05.15-20.24
Барилдлага: Идэр
Шүтэн барилдлага: Төрөн түгэхүй
Суудал: Гал

o

18
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Үүлшинэ

Үүлшинэ
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ДОРНОД
ХЭНТИЙ
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ГОВЬ-СҮМБЭР

ДУНДГОВЬ

9o
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15o
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11o
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Галт тэрэгний цагийн хуваарь

СҮХБААТАР

13o
2o

24o
4o

Москва-УБ
УБ-Эрхүү
Эрхүү-УБ
УБ-Сүхбаатар
Сүхбаатар-УБ
УБ-Эрдэнэт
Эрдэнэт-УБ
Замын-Үүд-УБ
УБ-Замын-Үүд
УБ-Зүүнхараа
Зүүнхараа-УБ
УБ-Сайншанд

ДОРНОГОВЬ

14o
4o

ӨМНӨГОВЬ

11o
2o

ФОТО АГШИН

Аргын тооллын тавдугаар сарын
16, Буд гараг, билгийн тооллын
нэгэн. Чөлөөт эх одтой, шар бич
өдөр.
Өдрийн наран 05.15 цагт мандан,
20.24 цагт жаргана. Тухайн өдөр
хулгана, луу жилтнээ аливаа үйл
хийхэд эерэг сайн ба могой, морь
жилтнээ сөрөг муу нөлөөтэй тул
элдэв үйлд хянамгай хандаж, биеэ
энхрийлүүштэй. Эл өдөр эе эвээ
ололцох, хамтын хөдөлмөр эхлэх,
гэрээ хэлцэл байгуулах, найр хурим
хийх, бэр гуйх, инж өгөх, авах, үнэт
эрдэнийн зүйл авах, цэцэрлэг
байгуулах, урлан бүтээхэд сайн.
Хувцас эсгэх, шинэ хувцас өмсөх,
зөвлөгөө хийх, гөлөг тэжээхэд муу.
Өдрийн сайн цаг нь хулгана, үхэр,
луу, могой, хонь, нохой болой.
Хол газар яваар одогсод зүүн
урагш мөрөө гаргавал зохистой. Үс
шинээр үргээлгэх буюу засуулахад
тохиромжгүй.
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20.00 “Оргил цаг” мэдээллийн

Багавтар үүлтэй

ОРХОН

19.30 “Ороод гараач”

нэвтрүүлэг 14-р хэсэг

V.18
22o 8 м/с
6o 6 м/с
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21.35
21.10
15.35
21.15
20.55
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19.10
17.35
17.20
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04.25
09.15

07.30
02.40
06.20
05.12
05.03
07.45
05.48
08.55
07.05
21.45
08.40
19.15

НИСЛЭГИЙН цагийн хуваарь

Ирэх намар бид сургуулийн сурагч болно...

С.Батсайхан / ЗГМ©

УБ-Бээжин
Бээжин-УБ
УБ-Токио
Токио-УБ
УБ-Сөүл
Сөүл-УБ
Ханбумбат-УБ
УБ-Ханбумбат
УБ-Ханбумбат
Ханбумбат-УБ
УБ-Франкфурт
Франкфурт-УБ
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(Өмнөх дугаарын хариу)

12.00 “Хөтөч” мэдээллийн
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Европ автомат жолоодлоготой машины
нэгдсэн зохицуулалт үүсгэнэ

Хүүхдийнхээ генийг өөрчлүүлж, эмгэггүй
төрүүлэх боломжтой

Tesla компани удирдлагын бүтцээ өөрчилнө

Импортын хөнгөлөлт
дотоодын борлуулалтад нөлөөгүй
BBM©

1

Дотоодод үйлдвэрлэсэн
автомашины борлуулалт сайн
байгаа нь зарим талаар үнийн
ялгаатай холбоотой. Жишээ нь,
Японы Honda Accord-ыг Хятадад
оруулах тохиолдолд дотоодод
үйлдвэрлэсэн ижил хувилбараас
нь тавин хувь үнэтэй болдог.
Нөгөөтэйгүүр импортын татвар
хятад худалдан авагчдын сонирх
лыг төрүүлэхүйц буурахгүй юм.
Дээд зэрэглэлийн тансаг загвар
худалдан авдаг хэрэглэгчдэд
тарифын хөнгөлөлт тус болж
магадгүй ч ердийн автомашин
хөлөглөгчдөд ач тус бага. Тариф
буурснаас хойш ч импортын Hon
da Accord Хятадад үйлдвэрлэсэн
ижил загвараас даруй 40 хувь
үнэтэй хэвээр байх болно.
БНХАУ-ын Засгийн газар
дотоодын айл өрхийн хэрэглээг
хөхиүлэн дэмжих бодлогоор олон
сар хэлэлцсэний эцэст импортын
татвараа багасгах төлөвлөгөө
дэвшүүллээ. БНХАУ-ын дарга Ши
Жиньпин автомашины импортын
татварыг багасгахаар амласны
дараа Tesla-г үндэслэгч Илон Маск
АНУ-ын Ерөнхийлөгч Дональд
Трампад Twitter-ээр дамжуулан
гомдоллосон юм. Хятадын 25
хувийн импортын татварыг ноён
Маск олимпын тэмцээнд тугалган
гуталтай гүйхтэй зүйрлэж байв.
Харин ноён Трамп АНУ-Хятадын
автомашины худалдааг “Тэнэг
худалдаа” хэмээн тодорхойлов.
Бээжин импортын 25 хувийн

татварыг 10 хувь хүртэл бууруу
лах бололтой. Ингэж бууруулбал
Хятадын худалдааны саад тот
гор Европын холбооныхтой
ижил түвшинд очно. Гэхдээ
10 хувь гэдэг АНУ-ын 2.5 ху
вийн татвараас их дарамт юм.
Үүний зэрэгцээ зарим шинжээч
10 хувийн татварыг Хятад улс
дотоодын үйлдвэрлэлээ хамгаалах
сонирхолтой хэвээр байгаа
гийн илрэл гэж үздэг. Financial
Times-ын судалгаагаар тус улс
автомашины импортын татвараа
2.5 хувь болголоо ч дотоодын
үйлдвэрт нь аюул нүүрлэхгүй.
Хямд үнийн автомашины зах зээлд
10 хувийн татвар нь импортын
автомашины үнийг дотоодын
ижил загвараас 30 хувиар өсгөж
байгааг дээрх судалгаа харууллаа.
Жишээ нь, Хятадад үйлдвэр
лэсэн 1.8 литрийн Toyota Corolla
машин 152 мянган юань буюу
23984 ам.долларын үнэтэй.
Toyota Corolla-г гаднаас оруулах
тохиолдолд 25 хувийн импор
тын тариф, тээврийн зардлыг
нэмж тооцоод үнэ нь Хятадад
үйлдвэрлэсэн загва
раасаа 42
хувиар өснө. Импортын татварыг
10 хувь болгож буу
руул
бал
үнийн өсөлт 26 хувьтай байх
юм. Ийм нөхцөлд ч Хятадын зах
зээлд ноёрхож буй хамтарсан
үйлдвэрүүд импортын бүтээг
дэхүүнтэй өлхөн өрсөлдөж их
ашиг олж чадна. Харин 2-3
хувийн ашигтай ажилладаг цэвэр
дотоодын брэнд, дилерүүдэд

Импортын автомашины үнэд татварын нөлөө
25%-ын татвартай нөхцөлд
импортын Corolla Хятадад
үйлдвэрлэсэн ижлээсээ
42 хувь үнэтэй
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таагүй нөхцөл үүснэ.
Импортын татвар буурлаа ч
Corolla, Accord зэрэг масс зах
зээлийн загвар Хятадын дотоодод
үйлдвэрлэсэн ижил төрлөөсөө
үнэтэй хэвээр үлдэнэ. Харин
дээд зэрэглэлийн машин худалдан
авагчдад татвар бага зэргийн
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хэмнэлттэй тусна. Татвар 10
хувиар буурвал импортын BMW
540i седан загвар Хятадад угсарсан
“амьдай”-гаасаа 0.4 хувь хямдарна.
Jaguar XJ авах худалдан авагчид
бүр дөрвөн хувийн хэмнэлт гарна.
American Motors Corp болон
Beijing Automotive Works

“Ногоон” бондын эрэлт эрс
нэмэгдэв
Кэйт Аллен
Олон улсын зах зээлд зээлийн
үнэлгээг тогтоох шинэ ханд
лагын дагуу “ногоон” бондын
ханшийг эрс нэмэгдүүлж байна.
Байгаль орчинд ээлтэй төслийг
санхүүжүүлэх бондыг “ногоон”
гэж нэрлэх болсон. Энэ оны эхний
улиралд гэхэд “ногоон” бондын
худалдаа 9.4 хувиар нэмэгдэж,
29.6 тэрбумд ам.долларт хүрсэн
байна. Дэл
х ийн биржүүд
“ногоон” бондын худалдааг
онцгой анхаарч үздэг. Учир
нь энэхүү бонд зөвхөн тухайн
нэг төслийг санхүүж үүл ээд
зогсохгүй давхар ач холбог
долтой байдаг. Энэ төрлийн
бондод хөрөнгө оруулснаар бай
галь орчноо хайрлан хамгаалж,
нөхөн сэргэээхэд өөрийн хувь
нэмрээ оруулж байна гэж үздэг.
Өнгөрсөн хоёрдугаар сард
Индонез “ногоон” бонд гаргасан
нь маргаан дагуулсан. Учир нь
тус улс нүүрсний экспортоор

дэлхийд хоёрт ордог ба байгаль
орчноо сүйтгэж буй хэмээн олон
улсын шүүмжлэлийг үргэлж
дагуулдаг. Мөн дэлхийн зах
зээлд гаргасан “ногоон” бондын
төсөлд нь мод бэлтгэх ажил
багтсаныг байгаль хамгаалагчид
шүүмжилжээ. Гэсэн хэдий ч
Индонез “ногоон” бондоос 1.25
тэрбум ам.доллар босгож чадсан
байна.
Судалгааны Cicero байгуул
лагын захирал Криста Клап
хэлэхдээ “Индонезийн гаргасан
бондод бид дундаж үнэлгээ
өгсөн. Учир нь тус улсын бондын
хөрөнгөөр санхүүжих төсөлд
дотоодын ойн модоо тайрах
тухай тусгасан байлаа. Ер нь олон
улсын зах зээлд “ногоон” бондын
талаар нэгдсэн ойлголттой болох
шаардлагатай байна. Тэгэхгүй
бол зарим улс орон бондоо зах
зээлд хурдан борлуулахын тулд
“ногоон” нэрийн дор оруулж ирэх
хандлага байна. Энэ бондын ач

холбогдлыг хөрөнгө оруулагчдад
таниулах, бусад бондоос онцгой
болгох зорилготой бүхэл бүтэн
алба, байгууллага ажилладаг
болсон. Ийм учраас “ногоон”
бонд зах зээлд хамгийн өндөр
эрэлттэй болж байна” хэмээв.
Их Британийн Climate Bonds
Initiative компанийн захирал
Шон Кидни хэлэхдээ “Олон
улсаас бонд болон зээл авсан
компаниудад тавих хяналтыг
сайжр уулах шаардлагат ай.
“Ногоон” бондын хөрөнгийн
зарцуулалтыг хянах, энэ чиглэлд
хэрэгжиж байгаа зохи
ц уу
лалтыг шинэчлэх цаг ирсэн.
Хөрөнгө оруулагчид өнөөдөр
“ногоон” бондын ач холбогдлыг
ухамсарладаг болж. Тиймээс
энэ төрлийн бонд хамгийн эрэлт
хэрэгцээтэй байна. Эрчимтэй
өргөжин хөгжиж буй энэ салбарт
хариуцл агын шинэ
тогтолцоо хэрэгтэй” гэв.

Дэлхийн зах зээл дээрх "ногоон" бондын худалдааны эргэлт
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хамтарсан үйлдвэр байгуулж
автомашин үйлдвэрлэдэг болс
ноос хойш 35 жил өнгөрлөө.
Өнөөгийн хятад хэрэглэгчид
дотоодод угсарсан автомашинаа
өрсөлдөх чадвар сайн гэж үздэг
болжээ. Импортын автомашин,
дотоодод угсарсан ижил загвар

хоёрын алийг нь сонгох вэ гэсэн
асуултад 1000 хэрэглэгчийн 33
хувь нь Хятадад угсарсныг илүүд
үзэв. Мөн 11.1 хувь нь ямар ч
тохиолдолд Хятад брэнд авсан нь
зөв гэсэн хариулт өглөө. Харин их
орлоготой хэрэглэгчдийн 52 хувь
нь импортын загвар авах хүсэлтэй
байна. Судалгаанд хамрагсдын 86
хувь нь Хятадын дотоодод ижил
загвар угсарч байгаа нөхцөлд
импортын автомашинд 20 хувиас
илүү үнэ төлөхийг утгагүй гэж
үзэж байна.
Үнэ, арчилгаа үйлчилгээний
зардал, хятад хэрэглэгчдийн
шаардлагад тохируулсан хийц
зэрэг нь дотоодын автомашин
худалдаж авах хөшүүрэг юм.
Өнгөц харахад, Хятадад угсар
сан машин импортын ижил
загвараасаа ялгаагүй ч нарийн
хийц нь их төлөв дотоодын зах
зээлд тохируулсан өөрчлөлттэй
байдаг. Жишээ нь, Чаньчуньд
Audi-гийн хамтарсан үйлдвэрт
үйлдвэрлэдэг A4 автомашин
импортын ижил загвараасаа 2.7
инчээр урт, бүхээг нь дотоодын
хэрэглэгчдэд тохируулсан илүү
зайтай. Импортын автомашин
чанарын хувьд илүү, эргүүлээд
зарахад үнээ бага алддаг, дээр нь
нийгмийн байр суурь илэрхийлдэг
гэсэн бодол хятад хэрэглэгчдэд
хүчтэй буй. Гэхдээ ийм байр суурь
хүртэл импортын автомашины
борлуулалтыг ихэсгэж
дийлэхээргүй байна.

Facebook
200 аппликэйшнийг
түр зогсоолоо
BBM©

Ханна Кюлер, Федерика Кокко
Facebook компани өөрийн
платформоос 200 орчим
аппликэйшнийг авч хаялаа.
Энэ нь Cambridge Analytica
компани privacy буюу хувийн
өгөгдлийн халдашгүй байдлыг
ноцтой зөрчсөн дуулиант
хэргээс хойш хувь хүмүүсийн
өгөгдөлд программ хангамж
хөгжүүлэгчид дураараа ханддаг
явдлыг эцэслэж буй юм.
Программ хангамж хөг
жүүлэгчдийн дунд явуулсан
суд алг аагаар хүрээнд олон
мянган аппликэйшнийг шалгаж
үзсэнээ технологийн компани
даваа гарагт мэдэгдсэн юм.
Facebook компани 2015 онд
бодлогодоо өөрчлөлт оруулахаас
өмнө өгөгдлийн санд нь хандах
боломжтой байсан компаниудын
программ хангамж уг шалгалтад
хамрагджээ.
“Өгөгдлийг буруугаар ашиг
лаж байсан эсэхийг тодорхойлох
нарийн судалгаанд үндэслэн”
200 орчим аппликэйшнийг
өөрийн платформоос түр устга
Facebook-ийн дэд ерөнхийлөгч
Име Арчибон мэдэгдээд байна.
Шалгалт нь өгөгдлийг их хэм
жээгээр татаж ашиглах зэрэг
сэжигтэй үйлдлийг ялгаж то
дорхойлох, нэгэнт татаж авсан

өгөгдлийг буруугаар ашигласан
эсэхийг тогтоох хоёр үе шаттай.
Дотоодын болон хөндлөнгийн
экспертүүдийн “том баг” уг
шалгалтыг гүйцэтгэснийг ноён
Арчибон тайлбарлав. “Сэжигтэй
аппликэйшн өгөгдлийг буруу
гаар ашигласныг батлах баримт
илэрвэл бид тухайн программын
хэрэглээг зогсоож, хэрэглэгч
нартаа анхааруулна” хэмээн
ноён Арчибон блогтоо бичжээ.
Тус компани Facebook
Login-ээр дамжин программ
хангамж хөгжүүлэгч нарт хү
рэх боломжтой хэрэглэгчийн
мэдээллийн хэмжээг багасгах
зэргээр өгөгдөлд хандах явдлыг
хязгаарласан олон өөрчлөлт
өрнүүлээд байна. Хэрэглэгч
өөрийн Facebook ID-гээр бусад
вэбсайтад нэвтэрч болдог.
Тэгвэл одоогоос эхлэн тухайн
хэрэглэгч гурван сараас дээш
хугацаагаар ашиглаагүй
программд Facebook-ийн
өгөгдөлд хандах эрх хаалттай
болно. Их Британийн өгөгдлийн
анализын Cambridge Analytica
компанитай холбоотой дуулиант
хэргээс хойш сошиал сүлжээ 87
сая хэрэглэгчийнхээ өгөгдлийг
хамгаалахаар аливаа шинэ
аппликэйшн тус платформд
хандах явдлыг нийтэд нь түр

зогсоосон юм.
Программ хангамж хөгжүү
лэгчид Facebook хэрэглэгчдийн
бүх анд нөхдийн өгөгдөлд
хандах боломжтой байсан үе
төгсгөл болсон 2015 оноос өм
нөх үеийн аппликэйшнүүдийг
сошиал сүлжээний компани
илүү анхаарчээ. Хэрэглэгчдийн
өгөгдлийг Cambridge Analytica-д
зарсан эрдэмтэн Александр
Коган чухам уг нөхцөлийн
ачаар судалгааныхаа 200 мянган
хэрэглэгчээс дам дамжин олон
сая хүний өгөгдөлд нэвтэрчээ.
Cambridge Analytica өөрт
нь орж ирсэн өгөгдлийг
амласнаараа бүр 2015 онд
баттай устгасан эсэхийг Face
book хараахан тогтоож чадаагүй.
Сошиал сүлжээний компани
өөрийн санаачилгаар Cambridge
Analytica-д аудитын шалгалт
явуулахаар оролдсоны эцэст
уг шалгалтыг Их Британийн
мэдээллийн комисс хариуцахаар
болсон юм. Эдүгээ тус комисс
Cambridge Analytica-гийн
серверүүдийг нарийвчлан
шалгаж байна. Энэ сарын эхээр
хаагдсан Cambridge Analytica
компани Emerdata гэсэн шинэ
нэрээр дахин нээгдэх
тухай мэдээлэл саяхан
гарсан.

Tesla компани удирдлагын
бүтцээ өөрчилнө
Ричард Уотэрс
АНУ-ын Tesla Inc. компанийн
гүйцэтгэх захирал Элон Маск
байгууллагын удирдлагын бүтцэд
дорвитой өөрчлөлт оруулахаа
мэдэгдлээ. Тэрбээр энэ тухайгаа
компанийн удирдах албан
тушаалтнуудад хандаж бичсэн
захидалдаа дурдсан байна.
Элон Маск дурдахдаа “Эрчим
тэй хувьсан өөрчлөгдөх өнөөгийн
нөхцөл байдалд тохируулан
байг ууллагынхаа бүтцийг
сайжруулахаар зэхэж байна.
Tesla-г дэлхийн ирээдүйг тодор
хойлогч компанийн нэг гэж олон
нийт үздэг. Тиймээс бид ирээдүйд
зохицон өөрчлөгдөх зайлшгүй
шаардлагатай байна” хэмээжээ.
Түүний хэлснээр компанийн
удирдлагын бүтцийг өөрчлөх
ажлын хүрээнд олон нийтийн
харилцааг сайжруулж, онцын
шаардлагагүй арга хэмжээ,
үйл ажиллагаанаас татгалзах
юм. Элон Маскийн мэдэгдэл

компанийн Инженерийн албаны
захирал Даг Филд ажлаа өгсөнтэй
холбоотой байж болзошгүй
хэмээн ажиглагчид үзэв. Компани
өмнөө том зорилго тавин ажиллаж
буй чухал мөчид Даг Фил уг
шийдвэрийг гаргасан аж.
Tesla компани Модель-3 заг
варын машиныхаа долоо хоногийн
борлуулалтыг ирэх зургадугаар
сар гэхэд 5000-д хүргэж, өнгөрсөн
гуравдугаар сарынхаа 150 хувиар
илүү ашиг олохоор төлөвлөж
байгаа юм.
Tesla компанийн мэдээлснээр
Даг Фил ажлаасаа гараагүй, түр
хугацаанд чөлөө авсан аж. Түүний
эзгүйд компанийн удирдлагын
бүтцэд өөрчлөлт орох тул эргэж
ирээд чухам ямар алба хаших нь
тодорхойгүй байна.
Модель-3 загварын машинтай
холбоотой техникийн асуудал
гарсан учир Даг Филийг цаашид
ажиллуулах эсэх тухай маргаан
ч гарсан байж болзошгүй. Үүний

хариуцлагыг Элон Маск захирал
өөрөө үүрнэ гэж мэдэгдсэн.
Тэгээд машины үйлдвэрлэлийг
хэтэрхий автоматжуулсан нь
буруудаж, Модель-3 загварт
асуудал гарсан хэмээн энэ
оны эхээр Элон Маск хүлээн
зөвшөөрсөн юм.
Tesla компанийн
Худалдаа, үйлчилгээ
хариуцсан захирал
Жон Макнил өнгөрсөн
хоёрд угаар сард
ажлаа өгсөн. Мөн
компанийн бүтээгдэхүүний
техникийн аюулгүй байдал
хариуцсан захирал Мэтю Швал
сарын өмнө огцорсон. Энэ бүгд
нь Tesla компанид үйлдвэрлэсэн
машин осолдсон тохиолдол удаа
дараа гарсантай холбоотой гэж
мэргэжилтнүүд үзжээ.
Элон Маск удирдлагын
бүтцийн өөрчлөлт хийснээр
үйлдвэрийн доголдол, техникийн
аюулгүй байдлын асуудлыг

засахыг оролдож байна хэмээн
шүүмжлэгчид үзлээ. Техник
болон үйлдвэрлэлтэй холбоотой
асуудал мөн хөрөнгө оруулагчдын
дунд маргаан дэгдээж байна. Олон
нийтийн судалгааны Opinion
байгууллагын мэргэжилтэн Кевин
Хадсон хэлэхдээ “Tesla компанийг
шүүмжлэгчид их байна. Нөгөө
талаар компани борлуулалтаа
нэмэгд үүлэхийн тулд бүтээг
дэхүүний чанарт ханд уулах

анхаарлаа бууруулсан байхыг
үгүйсгэхгүй. Ажил хийгээгүй
хүн л алдаа гаргадаггүй шүү дээ.
Асуудал ар араасаа ундарч байгаа
учраас компанийн удирдлагуудад
дарамттай байгааг ойлгох
хэрэгтэй. Бид хүлээцтэй хандах
ёстой гэж бодож байна” гэв.
Tesla компанийг чиг
л эсэн
шүүмж
л эл хурц байгаа энэ
үед Элон Маск захирал саяхан
олны эгдүүцлийг төрүүлэх зүйл

хэлэв. Тэрбээр саяхан хэвлэлийн
хурлын үеэр сэтгүүлчийн асуул
тыг таслан, “ямар тэнэг асуулт
тавьдаг юм бэ” хэмээжээ. Элон
Маск хэлсэн үгээ Twitter өөрийн
хуудаснаа залруулж, “Хүмүүс
манай компанийн зорилго, үнэт
зүйлсийн талаар ойлголт дутмаг
байна. Биднийг ойлгож хамтран
ажилл ахын оронд
өөрийн үзэл бодлоор
дүгнэх хэрэггүй” гэв.

Европын холбоо автомат жолоодлоготой машинаар дэлхийд тэргүүлнэ
Европын холбоо
БНХАУ, АНУ-ын
технологийн
хөгжилтэй
хөл нийлүүлж,
автомат
жолоодлоготой
машины
технологиор
дэлхийд
тэргүүлэх
зорилт тавьж
байна.

Питер Кэмпбелл
Европын холбоо БНХАУ,
АНУ-ын технологийн хөгжилтэй
хөл нийлүүлж, автомат жолоод
логотой машины технологиор
дэлхийд тэргүүлэх зорилт

тавьсныг тус комиссын тээвэр эр
хэлсэн тэргүүн зарлах гэж байна.
Европын холбооны тээврийн
хэрэг эрхэлсэн комиссар
Виолетта Булк “Европыг автомат
жолоодлоготой тээврийн хэрэгс

лийн салбарт дэлхийд тэргүүлэгч
болгох” шинэ төлөвлөгөөг
Лондон хотноо хуралдах Finan
ical Times-ын “Ирээдүйн машин”
хуралдаан дээр зарлах юм.
Төлөвлөгөөний нарийн асууд

лууд пүрэв гарагт хуралдах
Европын комиссын тусгай
хуралдаан дээр тодорно.
Евр оп ын холбоо автомат
жолоодлоготой машин дэмжих
авто зам, харилцаа холбооны

сүлжээ хөгжүүлэхэд зориулан
450 сая еврогийн хөрөнгө
оруулахаар төлөвлөсөн. Мөн
автомат жолоодлоготой авто
машины зохицуулалт үүсгэх
Европын холбооны гишүүд,

Хүүхдийнхээ генийг өөрчлүүлж, эмгэггүй төрүүлэх
Клайв Куксон
АНУ-ын Харвардын их
сургууль, Массачусетсийн
технологийн их сургууль /MIT/
ген, ДНХ судлалын салбарт
хамтран ажиллахаар шийджээ.
Тэд хамтын ажиллагааны хүрээнд
урьдчилгаа 87 сая ам.долларын
хөрөнгө оруулалттай Beam
Therapeutics компанийг үүсгэн
байгуулаад байна. Энэхүү
компани нь биотехнологи, ген
судлал төдийгүй анагаахын
салбарт хувьсгал хийнэ хэмээн
мэргэжилтнүүд найдаж байгаа
юм.
Гүйцэтгэх захирал Жон Эванс
болон Дэвид Лью, Фэнг Жанг,
Кейт Жонг нарын эрдэмтэн тус
компанийг тэргүүлжээ. Тэд
CRISPR технологийг ашиглан
ДНХ-ийн бүтцэд өөрчлөлт
оруулах чиглэлээр олон жил
ажилласан туршлагатай, эрдэм
шинжилгээ, судалгааны нөр их
ажил хийсэн юм. Энэ технологийг
өргөнөөр ашигласнаар эрүүл

мэнд, анагаахын салбарт томоохон
өөрчлөлт гарна гэж эрдэмтэд
үзэж байна. Тус компани ген
өөрчлөх технологийг арилжааны
чиглэлээр ашиглах гэрчилгээгээ
хэдийнэ авчээ.
Профессор Дэвид Лью “Хоёр
сургуулийн эрдэмтэд энэ
чиглэлээр ханалттай ажиллаж,
томоохон нээлтүүд хийсэн. Эрдэм
шинжилгээний ажил хангалттай
гэж үзсэн учраас энэ технологийг
цаашид арилжааны зорилгоор
ашиглах нь зүйтэй гэж шийдлээ.
Технологийг энгийн үгээр
тайлбарлая. Бид энэ технологийг
ашигласнаар хүний ген, ДНХийн мэдээлэлд өөрчлөлт оруулж
чадна гэсэн үг. Ингэснээр хүний
удамшлын өвчин, ургийн элдэв
гажгийг өөрчлөх боломжтой”
хэмээв. Хүний ДНХ-ийг цагаан
толгой гэж үзвэл гурван тэрбум
үсэгтэй. Хүний ДНХ нь эцэг эх,
тэдний өвөг дээдсийн талаарх
бүх мэдээллийг агуулсан байдаг.
Ялангуяа мэдрэл, бодисын

солилцооны холбогдолтой өвчин,
хараа, сонсголын гажиг гэх мэт
мэдээлэл нь хүүхдэд өвлөгдөх
магадлал өндөр байдаг. Тэгвэл
энэ асуудлыг дээрх технологи
шийдэх боломжтой. Арилжааны

Beam Therapeutics компанийг
үүсгэн байгуулснаар хувь хүн
бүхэн өөрийн хүүхдийнхээ генийг
өөрчлүүлж, элдэв өвчин эмгэггүй
төрүүлэх боломжтой болно.
Beam Therapeutics компани энэ

салбарын анхных нь компани биш.
Биотехнологийн салбарт үр тариа,
хүнсний ногооны генийн
бүтцийг өөрчлөхөд
төвлөрдөг олон компани
үйл ажиллагаа явуулдаг.

үйлдвэрлэгчдийн шинэ хамтын
ажиллагааг уг төлөвлөгөөнд
багтаажээ. Үүний зэрэгцээ
автомат жолоодлоготой машин
ослын үед яаж ажиллах ёстойг
тодорхойлох үүрэгтэй ёс зүйн
шинжээчдийн групп байгуулна.
Уг групп автомат жолоодлоготой
тээврийн хэрэгслийн программ
хангамж хөгжүүлэгчидтэй
хамтарч ажиллах юм.
Хоёр өдөр үргэлжлэх Finan
cial Times-ын хуралдаанд Их
Британийн Бизнесийн сайд Грег
Кларк, BMW-гийн гүйцэтгэх
захирал Иэн Робертсон, Volvo
Cars-ын гүйцэтгэх захирал
Хакан Сэмюэльсон нар үг хэлнэ.
Ирэх 20-30 жилд бизнес,
тээврийн салбарын нүүр царайг
өөрчлөх шинэ технологитой
уялдан дэлхийн Засгийн
газрууд автомат жолоодлоготой
автомашины зохицуулалт, хууль
дүрэм үүсгэж эхэллээ. General
Motors, Volkswagen, Ford зэрэг
авто үйлдвэрлэгч, Waymo гэх мэт
технологийн группүүд ойрын
хэдэн жилд багтаан тус тусын
автомат жолоодлоготой машиныг
нийтийн замд гаргахаар
төлөвлөж байна. General Motors
ирэх онд робот, такси, парк бэлэн
болгохоор, Waymo компани
хэдхэн сарын дараа жолоочгүй
тээврийн хэрэгслийн үйлчилгээ
ашиглалтад оруулахаар амласан
билээ.
АНУ нийт муж улсууддаа,
БНХАУ бүх муждаа жолоочгүй
машин чөлөөтэй зорчих нөхцөл
бүрдүүлэх хуулийн зохицуулалт
үүсгэхээр төлөвлөж байгаа.
ХБНГУ, Их Британи зэрэг
Европын холбооны цөөн хэдэн
улс ч гэсэн автомат жолоод
логотой машиныг нийтийн замд
турших хууль, дүрэм баталсан
ч нийт холбооны хэмжээнд
жолоочгүй тээврийн хэрэгслийн
зохицуулалт хараахан байхгүй.
Хэд хэдэн улс дамждаг алсын
ачаа тээвэр зэрэг салбарт шинэ
технологи нэвтрүүлэхийн тулд
тээврийн хэрэгслийг хил дамнан
чөлөөтэй зорчих нөхцөлөөр
хангах нь чухал. Европын
холбооны нийт гишүүн улсын
хүрээнд үйлчлэх жолоочгүй
тээврийн хэрэгслийн хууль зүйн
цоо шинэ зохицуулалт үүсгэхэд
уг хуралдаан чухал алхам болж
өгнө.
Уг нь Европын холбоо хагас
автомат жолоодлоготой ачааны
машины туршилтыг хоёр жилийн
өмнөөс эхэлсэн. Өрсөлдөгч үйлд
вэрлэгчдийн ачааны машинуудыг
тоормозлох автомат системээр
тоноглож, тусгай хянаг
ч ийн
ажиглалт дор хэд хэдэн
улсын хил дамнасан
замаар давхиулан
туршиж байгаа.
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Төв банкны алдагдал буурчээ
Монголбанкны
тэнцлийн нийт
актив өнгөрсөн
онд 11.6 их наяд
төгрөгт хүрсэн

Төв банк
ашигтай
ажиллахад
2006 оноос
хойш олон
улсын шүүхэд
үүссэн
маргааныг
2017 онд
нааштай
шийдвэр
лэснээр 60
тэрбум төгрөг
хэмнэсэн нь
нөлөөлсөн.

Г.Байгал
@baigalZGM
Монголбанк PwC компаниар
хөндлөнгийн аудит хийлгэсэн
санхүүгийн тайлангаа танил
цууллаа. Олон улсад нэр хүндтэй
PwC компаниас Монголбанкны
санхүүгийн тайланг санхүүгийн
тайлагналын олон улсын стандар
тад нийцсэн гэж үнэлжээ.
Монголбанкны тэнцлийн нийт
актив өнгөрсөн онд 11.6 их наяд
төгрөгт хүрсэн. Тус банк 176.6
тэрбум төгрөгийн ашигтай ажил
лаж, хуримтлагдсан алдагдал нь
2.8 их наяд төгрөг болж буурчээ.
Төв банк ашигтай ажиллахад
2006 оноос хойш олон улсын
шүүхэд үүссэн маргааныг 2017
онд нааштай шийдвэрлэснээр
60 тэрбум төгрөг хэмнэсэн нь
нөлөөлсөн. Үүнээс гадна зах
зээлийн хүүгийн түвшнээс доо
гуур хүүтэй зээл гаргах, хөрөнгө
оруулалт хийхээс татгалзсан
нь дэмжлэг болжээ. Түүнчлэн
санхүүгийн үүсмэл хэрэгслийн
дахин үнэлгээний аргачлалыг
зах зээлийн нөхцөл байдалтай
уялдуулан өөрчилсөн. 2016 онд
600 гаруй тэрбум төгрөгийн
санхүүгийн дахин үнэлгээний
алдагдал хүлээж байсан бол 2017
оноос ашиг олжээ.
Монголбанкны алдагдал 20122016 оны хооронд хуримтлагдсаар
гурван тэрбум ам.долларт хүрсэн.
Алдагдал ийн тэлэхэд хэд хэдэн
зүйл нөлөөлсөн. Тодруулбал,
үүсмэл хэрэгслийн дахин үнэлгээ,
валютын ханшийн тэгшитгэл,
хямд үнэтэй санхүүжилтийн

С.Батсайхан / ЗГМ©

Монголбанкны алдагдал (2012-2016)
(тэрбум төгрөг, жил тус бүрээр)

Монголбанкны алдагдал шалтгаан
2016 оны жилийн эцсийн байдлаар (хувиар)
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хүүгийн зөрүү зэрэг нь алдагдал
хүлээхэд хүргэжээ. Түүнчлэн
богино хугацааны хүндрэлийг
даван туулахын тулд мөнгөний
уламжлалт бус бодлого
баримталж, санхүүгийн системд
хэт оролцсон гэж Төв банкны
одоогийн удирдлагууд дүгнэсэн
байна. Дотоодын эдийн засгийн
тэнцвэрийг хангахад чиглэсэн
бодлого нь гадаад тэнцвэрийг
засахад хувь нэмэр оруулаагүй.
Өөрөөр хэлбэл, гадаад эдийн
засгийн тэнцвэрийг тооцолгүй
бодлого хэрэгжүүлсэн нь
эцэст нь төв банкны алдагдлыг

2014

2015

2016

нэмэгдүүлсэн гэж төв банкнаас
тайлбарлав. Тиймээс төв банк
Монголын эдийн засгийн урт
хугацааны тогтвортой өсөлтийг
хангахад чиглэсэн бодлого
баримтлах аж.
Түүнчлэн төв банк 2017 он нь
Монголын эдийн засаг тогтвор
жилтын үе байсныг дурдсан.
Валютын ханш тогтворжиж,
ДНБ-ий өсөлт сэргэж, Монгол
Улсын зээлжих зэрэглэл өссөн
зэрэг эерэг үзүүлэлт гарсан нь
төв банкнаас хэрэгжүүлсэн
бодлогын үр дүн аж. Тухайлбал,
2016 оны гуравдугаар улиралд

Бусад

13%

12%

Төв банкны үнэт цаасны хүү
Хятадын ардын
зээлийн хүү

Анхны хүлээн 15%
зөвшөөрөлтийн
үеийн алдагдал

Санхүүгийн үүсмэл
хэрэгслийн дахин
үнэлгээний алдагдал
Гадаад валютын дахин

16% үнэлгээний бодит бус
алдагдал

агшиж байсан ДНБ 2017 онд
сэргэж эхэлсэн. Улмаар энэ оны
эхний улиралд 6.1 хувь хүртлээ
өсчихөөд байгаа. Мөн одоогоос
жил гаруйн өмнө дефляцийн
эрсдэлтэй нүүр тулаад байсан бол
өдгөө эдийн засгийн идэвхжил
сэргэж, инфляц төв банкны
зорил
т от түвшинд ойртож
байгаа. 2016 оны гуравдугаар
улиралд Монгол Улсын гадаад
валютын албан нөөц 1.3 тэрбум
ам.долларт хүрээд байсан бол
2017 оны эцсийн байдлаар

гурван тэрбум ам.доллар болж
өссөн. Үүнд төлбөрийн тэнцлийн
ашиг нөлөөлсөн. Өнгөрсөн онд
төлбөрийн тэнцэл 1.4 тэрбум
ам.долларын ашигтай гарчээ.
Төв банк зээлийн хүүг бууруу
лахын тулд үе шаттай бодлогын
арга хэмжээ авахаар ажиллаж
байгаа. Зээлийн хүүд хязгаар
тогтоох нь хүү бууруулахгүй,
эдийн засагт сөргөөр нөлөөл
нө гэж төв банкны Мөнгөний
бодлогын газрын захирал
Б.Баярдаваа мэдээллээ.

Хувийн хэвшлийнхэн дэндүү хүлцэнгүй байна
З.Цэлмэг
@tselmegZGM
Хэвлэлүүдийн халуун сэдэв
болсон хоёр экс ерөнхий сайдыг
хорьж байгаа тухай мэдээлэл
хөрөнгө оруулагчдыг түгшээж
байна. Монголын хувийн
хэвшлийнхэн уг үүссэн нөхцөл
байдлыг улс төрийн амьдралд
өрнөж буй үйл явдал гэхээс илүү
хувийн өмч, хувийн хэвшлийн
талаарх монголчуудын хандлага
гэдэг үүднээс харж буй аж. Нэг
үгээр хэлбэл, хувийн өмчийг үзэн
ядах Монгол сэтгэлгээ хөрөнгө
оруулагчдыг айлгаж байна.
Америк, Монголын худалдааны
танхим буюу АмЧам-ы энэ сарын
ээлжит хурлын үеэр оролцогчид
энэ асуудлыг түлхүү хөндсөн юм.
Уулзалтын пеналистаар
оролцсон Southgobi Sands

компанийн гүйцэтгэх захирал
Ч.Мөнхбат “Төр бизнесийн
салбарт хутгалдах сонирхол өндөр
байна. Барилгын салбарт төрийн
өмчит компани байгуулсан нь
үүний тод илрэл. АмЧам болон

CEO club-ын гишүүд, хувийн
хэвшлийнхэн бизнес дэх төрийн
оролцоог хумих талаар идэвхтэй
дуугарч байх хэрэгтэй” гэсэн юм.
Тус арга хэмжээнд ирсэн зарим
оролцогч энэ тал дээр хувийн

хэвшлийнхэн дэндүү хүлцэнгүй,
дуугүй бай
гааг шүүмжилсэн
юм. Хувийн хэвшлийнхэн юу
болох, болохгүйг идэвхтэй хэлж
байх хэрэгтэй гэдгийг тэд мөн
онцоллоо.

Эдийн засаг тэлж байгаа тул
ойрын 1-2 жилд эерэг хүлээлттэй
байгаагаа оролцогчид илэр
хийллээ.

Southgobi
Sands ХХК-ийн
гүйцэтгэх захирал
Ч.Мөнхбат:
Одоогийн байдлаар
улс орны эдийн засаг тогтвортой
байгаа гэж үзэж байна. Ирээдүйн
хувьд гэвэл, БНХАУ-д Монгол
нүүрс өрсөлдөх чадвар сайтай
тул 2020 он хүртэл нүүрсний үнэ
тогтвортой байж экспортоороо
улсдаа хувь нэмрээ оруулах байх
гэж найдаж байгаа.

ЕСБХБ-ны
Монгол
дахь суурин
төлөөлөгч
Ирина Кравченко:
ЕСБХБ нь Монгол
Улс дахь үйл ажиллагаагаа
тэлэхийг оролдож байгаа боловч
тогтвортой Засгийн газар,
дотоод болон гадаад хөрөнгө
оруулалтын гэрээнүүдийн дагуу
хүлээсэн үүргээ хэрэгжүүлэхтэй
холбоотой асуудал зэрэг нь
шинээр хөрөнгө оруулалт
татахад бэрхшээл үүсгэж байна.

“Монполимет”
группийн
гүйцэтгэх
захирал
Н.Мөнхнасан:
Барилгын салбарт
эерэг хандлага гарч байна. Ирэх
хоёр жилд барилгын салбар хоёр
оронтой тоогоор өсөх байх гэсэн
төсөөлөлтэй байгаа. Барилгын
бүтээгдэхүүн, цементийн бор
луулалт дэд бүтцийн бүтээн
байгуулалт болон хот тэлэх
төслүүд нэмэгдэж байгаатай
холбоотойгоор нэмэгдэнэ гэж
найдаж байна.

Porsche
Mongolia-гийн
захирал
Рассел Уитлоу:
Миний хувьд
ойрын ирээдүйд өсөлт,
найдвар, боломж бүгдийг харж
байна. Porsche Mongolia-гийн
урт ху
г ацааны стратеги нь
гадаадын мэргэжилтнүүдийг
Монголд урьж ажиллуулах
явцдаа Монгол ажилтнуудаа
хангалттай сургаж ул
м аар
гадаад мэргэжилтнүүдгүйгээр
үйл ажиллагаа явуулдаг болгох
юм.

ЗГМ:инфографик

Southgobi Resources нүүрсний үнэ өсчээ

Гадаад худалдаа
(сая ам.доллар)

2017 I-IV

2018 I-IV

Хонгконгийн хөрөнгийн
биржид бүртгэлтэй Southgobi
Resources компани энэ оны
эхний улиралд нэг тонн нүүрсийг
дунджаар 43.02 ам.доллараар
борлуулжээ. Энэ нь жилийн
өмнөхтэй харьцуулахад 1.7
дахин нэмэгдсэн гэж санхүүгийн

543.4

781.9

1581.9

1117.7
1899.6

2125.4
3017.3

Нийт эргэлт

3707.3
Экспорт

Импорт

Тэнцэл

Гадаад худалдааны тэнцэл
(Сүүлийн 5 жилийн 4 дүгээр сард, сая ам.доллар)

2014 IV

▼

Хамгийн их
алдагдалтай

-84.7 ▼

Т.Элиса
Шинжээч

их
258.2 Хамгийн
ашигтай
20147 IV

ҮСХ©

тайландаа дурдсан байна. Тус
компанийн нийт ашиг 6.7 сая
ам.доллар болж, жилийн өмнөхөөс
4.5 дахин нэмэгджээ. Зах зээлийн
нөхцөл байдал сайжирснаас гадна
БНХАУ-д нүүрсний ханш өссөн
зэрэг нь Southgobi Resources
компанийн санхүүгийн үзүүлэлтэд
эерэгээр нөлөөлсөнийг тус
компаниас мэдэгдсэн. Southgobi
Resources компани Монгол дахь
охин компани болох South

gobi Sands-аараа дамжуулан
Өмнөговь аймгийн нутаг дахь
Нарийнсухайтын бүлэг ордод
хамаардаг Овоот толгойн ордоос
нүүрс олборлож, экспортолж
байна. Мөн энэ ордод түшиглэн
хоёр сая тонн нүүрс угаах хүчин
чадалтай үйлдвэр байгуулжээ.
Бүтээн байгуулалтын ажил
дууссан бөгөөд энэ сард багтаан
ашиглалтад оруулахаар төлөвлөж
байна.

Rosneft-ийн цэвэр ашиг долоо дахин нэмэгджээ
ОХУ-ын газрын тосны олбор
лолтын 40 хувийг дангаар
бүрдүүлдэг Rosneft компанийн
нэгдүгээр улирлын чөлөөт
мөнгөн урсгал 3.5 дахин өсөж,
2.3 тэрбум ам.долларт хүрсэн
байна. Мөн богино хугацаатай
өр зээл нь хоёр дахин буурчээ.

OPEC-ийн гишүүн орнуудын
гарц танах хөтөлбөрийн дүнд
газрын тосны ханш өнгөрсөн
нэг жилийн хугацаанд 50
орчим хувиар өссөн юм. Энэ
нь тус компанийн санхүүгийн
үзүүлэлтүүд с айжрахад
нөлөөлсөн байна. Rosneft-ийн

» Үйлдвэрлэл

150

Мянган тонн. Дорноговь
аймгийн Хөх Цавын цементийн
үйлдвэрийн дэргэд жилд 150
мянган тонн шохой үйлдвэрлэх
хүчин чадалтай үйлдвэр
байгуулж, ирэх зургадугаар
сард ашиглалтад оруулахаар
төлөвлөж байна.
» Аж үйлдвэр

6.4

Хувь. БНХАУ-ын аж
үйлдвэрлэлийн гарц
дөрөвдүгээр сард долоон
хувиар өслөө. Энэ нь өмнөх
сараас төдийгүй шинжээчдийн
таамгаас давсан дүн. Bloombergийн шинжээчид тус үзүүлэлтийг
6.4 хувиар өснө гэж таамагласан
юм.
» Уул уурхай

15% банкнаас авсан
22%

Згм Товчхон

цэвэр ашгийн хэмжээ долоо дахин
нэмэгдэж, 1.3 тэрбум ам.долларт
хүрчээ. Гэхдээ газрын тосны гарц
нь 1.2 хувиар буурсан. Энэ нь
OPEC-ийн гишүүн орнууд болон
ОХУ-ын хамтран хэрэгжүүлж
байгаа газрын тосны гарц танах
хөтөлбөртэй холбоотой аж.

0.05

Хувь. Алтны ханш олон улсын
зах зээлд унц нь 0.05 хувиар
чангарч, 1313.92 ам.долларт
хүрлээ.
» Түүхий эд

0.2

Хувь. Зэсийн ханш Лондоны
металлын биржид 0.2 хувиар
буурч, тонн нь 6,874.5
ам.долларт хүрлээ.
» Авто зах зээл
Германы BMW брэндийн
Монголд дахь албан ёсны
дистрибьютор Bavaria Motors
Mongolia компани шинэ
үзэсгэлэнгийн танхимын шав
тавьжээ.
» Газрын тос

35

Цент. Brent-ийн ханш 35 цент
буурч 77.12 ам.долларт хүрсэн
бол WTI-ийн үнэ 0.05 хувиар
өсөж 70.9 ам.доллар давав.
» Импорт

15

Хувь. Энэтхэг улсын 2018
оны эхний улирлын нүүрсний
импорт 15 хувиар өссөн нь Ази
бүсийн эрэлтийг өсгөсөн гол
хүчин зүйл боллоо.

94.32

Хувь. Монгол Улсын Засгийн
газрын 10 жилийн хугацаатай
Чингис бондын ханш 94.3,
“Гэрэгэ” бондынх 95.66 хувьд
хүрч, өсчээ.
» Технологи

3

Азийн орнуудаас БНХАУ,
Япон, Тайвань болон БНСУ
технологийн хөгжлөөс хамгийн
их ашиг хүртэх төлөвтэй байна.
АНУ-д төвтэй Gartner судалгааны
байгууллагын тооцоолсноор
олон улсын хэмжээнд камерын
борлуулалт 2021 он гэхэд гурав
дахин, ухаалаг гар утасны
борлуулалт хоёр дахин өсөх
тооцоо гарчээ.

Валютын ханш
АНУ доллар

2401.00

Евро		

2862.95

Япон иен		

21.85

ОХУ рубль

38.74

БНХАУ юань

377.77

БНСУ вон

2.23

12

Засгийн газрын мэдээ Сонин
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Эдийн засаг

Уул уурхайн төсөвт төвлөрүүлсэн
орлого 1.5 дахин өслөө
Г.Илч
ЗГМ
Эрдсийн экспорт энэ оны
дөрөвдүгээр сард нийт экспортын
91 хувийг бүрдүүлж, 1.9 тэрбум
ам.долларын орлого оруулжээ.
Энэ хугацаанд Монгол Улс 2.4 сая
баррель буюу 340 мянган тонн
газрын тос олборлож, 300 мянган
тонныг экспортлоод байна.
Ингэснээр газрын тосны салбар
улсын төсөвт 73 тэрбум төгрөг
төвлөрүүлсэн байна. Харин энэ
сарын 8-ны байдлаар улсын
хэмжээнд ердийн хэрэглээний
38 хоногийн газрын тосны
бүтээгдэхүүний нөөцтэй байна.
Түүнчлэн ашигт малтмалын нийт
3330 тусгай зөвшөөрөл хүчин
төгөлдөр бүртгэлтэй байгааг
салбарын яамнаас мэдээлсэн
Үүний 1,687 нь хайгуулын, 1,643
нь ашиглалтынх аж.
Аж үйлдвэрийн салбарын нийт
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл энэ оны
эхний дөрвөн сарын байдлаар 4.5
их наяд төгрөгт хүрч өмнөх оны
мөн үеэс 798.8 тэрбум төгрөгөөр
өслөө. Энэ өсөлтийг нүүрс болон
металлын хүдэр бүрдүүлжээ.
Тэрчлэн энэ оны эхний дөрвөн
сарын байдлаар улсын төсөвт
694.8 тэрбум төгрөг татвар,
хураамж хэлбэрээр төвлөрүүлсэн
байна. Улсын төсөвт оруулсан
орлого өнгөрсөн оны мөн үетэй
харьцуулахад 229.8 тэрбум
төгрөг буюу 1.5 дахин өсчээ. Уул
уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамнаас
сар тутам зохион байгуулдаг
“Ил тод, хариуцлагатай уул

Аж
үйлдвэрийн
салбарын
нийт
бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэл
энэ оны эхний
дөрвөн сарын
байдлаар
4.5 их наяд
төгрөгт хүрч
өмнөх оны
мөн үеэс
798.8 тэрбум
төгрөгөөр
өслөө.

С.Батсайхан / ЗГМ©

уурхай” хурлын үеэр энэ талаар
танилцууллаа.
Мөн энэ үеэр Уул уурхай,
хүнд үйлдвэрийн сайд
Д.Сумъяабазараас зарим асуул
тад хариулт авлаа.
-“Оюутолгой”-н гэрээг
шалгах Ажлын хэсгийн ахлаг
чийг өнгөрсөн долоо хоногт
солилоо. “Оюутолгой” тойрсон
хяналт шалгалтын талаар

мэдээлэл өгөөч?
-”Оюутолгой” төсөлтэй
холбогдуулан Монгол Улсын
төрийн захиргааны бүхий л
байгууллагуудад шалгалт орж
байгаа. Харин Уул уурхай, хүнд
үйлдвэрийн яаманд шалгалт
ороогүй. Ажлын хэсгийн дүгнэлт
гарсны дараа УИХ, Засгийн
газарт дараагийн шийдвэрүүдийг
ярих болов уу.
-Татварын ерөнхий газраас

“Оюутолгой”-д 155 сая ам.дол
ларын акт тавьсан байна.
Үүнийг нь “Оюутолгой”-н
хөрөнгө оруулагч хүлээн
зөвшөөрөхгүй учраас Арбитрт
хандахаа мэдэгдэж байсан.
Салбарын сайдын хувьд та
ямар байр суурьтай байна вэ?
-Татварын асуудалд хоёр талаас
Ажлын хэсэг байгуулсан. Цаашид
талууд харилцан ярилцаж байж
асуудлыг шийдвэрлэх ёстой. Том

төслүүд жижиг зовлонг байнга
дагуулж байдаг. “Оюутолгой”
бол гаднын төсөл биш. Энэ бол
Монгол Улсын төсөл. Үүнийг
бүү улс төржүүлээсэй гэж хүсэж
байна. Улс төржүүлдэг ч сэдэв
биш. Арбитрт хандах эсэх нь
өөрсдийнх нь шийдвэр. Ярилцаж
байгаад шийдвэрлэх нь зөв. Юм
л болбол арбитрт хандаад байж
болохгүй.
-Хууль бус ашигт малтмалын

лиценз олгосон асуудлыг
хуул ийн байгууллагуудтай
хамтран шалгана гэж байсан.
Шалгалтын ажил хийгдсэн
болов уу?
-Хууль бус тусгай лицен
зүүдийг шалгахыг Ашигт
малтмал, газрын тосны газарт
даалгасан. Хууль бус лицензийг
цуцлах эрх нь бий.

гуравдугаар сартай харьцуулахад
0.6 хувиар өссөн ч төв банкны
зорилтот түвшнээс хоёр хувиар
нам түвшинд байна.
Төсөв, мөнгөний бодлогын
үзүүлэлт харьцангуй эерэг гарлаа.
Учир нь, улсын нэгдсэн төсвийн
тэнцвэржүүлсэн тэнцлийн ашиг
өмнөх оны мөн үеэс 204 тэрбум
төгрөгөөр өссөн байна. Энэхүү
өсөлтөд төсвийн орлогын өсөлт
зарлагын өсөлтөөс 10.2 нэгжээр
илүү байгаа нь нөлөөлжээ.
Татварын орлого дөрөвдүгээр
сарын эцэст 2.2 их наяд төгрөг
болж, өмнөх оны мөн үеэс 23.5
хувиар өссөн байна. Улсын
нэгдсэн төсвийн орлогын 79.8
хувийг татварын орлого эзэллээ.
ҮСХ-ноос нийгэм, эдийн
засгийн сарын үзүүлэлтээс
гадна ДНБ, ажиллах хүч, өрхийн
орлого, зарлагын судалгааг
танилцуулсан юм. Энэ оны эхний
улирлын гүйцэтгэлээр ДНБ 3.2
их наяд төгрөг болж, өмнөх
оны мөн үеэс 6.1 хувиар өсөв.
Уг өсөлтөд үйлчилгээ, бөөний

болон жижиглэн худалдааны
салбарын өсөлт голлох нөлөө
үзүүлсэн байна. Эдийн засаг
өнгөрсөн оны эхний улиралд
4.2 хувиар өсөж байсан. Тэгвэл
энэ оны нэгдүгээр улиралд 6.1
хувиар ийнхүү тэллээ. Тайлант
хугацаанд хөдөлмөрийн зах зээлд
бага зэрэг эерэг өөрчлөлт гарлаа.
Улсын хэмжээнд нийт бүртгэлтэй
ажилгүй иргэдийн тоо жилийн
өмнөх үетэй харьцуулахад 9.6
мянгаар буурсан байна.
Азийн хөгжлийн банк болон
Дэлхийн банк манай улсын энэ
оны эдийн засгийн өсөлтийг 3.85.3 орчим хувиар төсөөлж буй.
Өнгөрсөн оны эцэст ДНБ 5.1
хувиар өсөж, хүлээлтээс давсан.
Харин энэ оны эхний улиралд
барилга, бүтээн байгуулалтын
ажил эрчимжиж, үүнийг дагасан
үйлдвэрлэл сэргэж, худалдаа,
үйлчилгээний салбарт нааштай
өөрчлөлт гарч байна. Энэ нь
ДНБ-ий өсөлтөд томоохон түлхэц
болсныг ҮСХ-ны ээлжит тайланд
дурджээ.

СТАТИСТИК

Худалдаа ДНБ-ийг огцом өсгөв
ДНБ энэ оны
эхний улиралд 6.1
хувиар өсөв
Б.Тулгат
ЗГМ
Үндэсний статистикийн
хорооноос энэ оны дөрөвдүгээр
сарын нийгэм, эдийн засгийн
үзүүлэлтийг танилцууллаа.
Тайлант хугацаанд мөнгөний
нийлүүлэлт 16.2 их наяд төгрөг
болж, өнгөрсөн оны мөн үетэй
харьцуулахад 30.1 хувиар өссөн
байна. Гүйлгээнд гаргасан бэлэн
мөнгө дээрх хугацаанд 937.6
тэрбум төгрөг болж, жилийн
өмнөх үеэс 103.4 тэрбумаар
нэмэгджээ. Монголбанк бодлогын
хүүгээ энэ оны гуравдугаар сард
нэг нэгж хувиар бууруулж,
10 хувь болгосон нь ийнхүү
мөнгөний зах зээлд нөлөөлж

эхэлсэн байна.
Банкны салбарын эрүүл
мэндийг илэрхийлэх хугацаа
хэтэрсэн болон чанаргүй
зээлийн үзүүлэлт өнгөрсөн сарын
эцэст буурсан дүнтэй гарлаа.
Тухайлбал, банкны системийн
хэмжээгээр чанаргүй зээл тайлант
хугацаанд 1.2 их наяд төгрөг
болж, өмнөх сараас 2.2 хувиар
буурчээ. Чанаргүй зээл нийт
зээлийн өрийн үлдэгдлийн 8.3
хувийг эзэлж, өнгөрсөн онтой
харьцуулахад 0.3 хувиар агшсан
байна. Мөн хугацаа хэтэрсэн
зээлийн өрийн үлдэгдэл тайлант
хугацаанд ялимгүй хумигджээ.
Инфляц өнгөрсөн оны мөн
үетэй харьцуулахад дөрөвдүгээр
сард зургаан хувиар өсчээ.
Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний
үнэ тайлант хугацаанд өмнөх оны
эцсээс 3.8 хувиар өсөхөд хүнсний
бараа, ундаа, усны бүлгийн үнэ
дүнгээрээ 10.2 хувь, согтууруулах
ундаа, тамхины бүлгийн үнэнийг
дүнгээрээ 5.9 хувиар өссөн нь
голлон нөлөөлжээ. Хэдий инфляц

Инфляцын түвшин
(хувиар)

2018.IV

2017.IV

6.0
3.8
0.6

3.4
4.8
1.3

жилийн
өөрчлөлт
оны эхнээс
сарын
өөрчлөлт

Мөнгөний нийлүүлэлт
(сарын эцэст)

2018.IV

₮16.2
их наяд

Улсын нэгдсэн төсвийн
тэнцвэржүүлсэн нийт тэнцэл

2017.IV

2018.IV

2017.IV

тэрбум

тэрбум

₮12.5 ₮-105.8 ₮98.2
их наяд
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Зах зээлийн гол үзүүлэлт:
Апу ХК
645
640
635
630
625
620

Говь ХК
222.4k
22.2k
22k

IV/25

Өдөр 0.51%

IV/30

V/15

Сар		

Жил

Xanadu Mines	Австрали

21.8k

IV/25

Өдөр 1.11%

IV/30

V/15

Сар		

Жил

Erdene Resource Development

Торонто

IV/29

Өдөр 0.0%

Сар		

V/15

IV/15
Жил

Dow Jones

S&P 500

0.17%

0.11%

СҮҮ ХК

10.5k
10k
9.5k
9k
8.5k
8k

220
215
210
205
200

IV/25

IV/30

V/15

Өдөр 0.22%

Сар		

Жил

Prophecy Development

Торонто

IV/29

Өдөр 9.38%

FTSE 100

0.21%

Сар		

V/15

IV/30

V/15

Сар		

Жил

Rio Tinto

Австрали
80.02
77.56
75.11

2.62
IV/15

Жил

IV/25

Өдөр 1.34%

3.14
2.88

0.41
0.40
0.39

0.20
0.19
0.18
IV/15

Таван толгой ХК

Өдөр

6.32%

Nikkei 225

Topix

0.04%

0.04%

IV/29
Сар		

V/15

IV/15
Жил

Өдөр 0.33%

Shanghai
Composite

Hang Seng

0.57%

0.13%

IV/29

V/15

Сар		

Жил

Kospi

0.71%

