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Үндсэн чиглэл хэлэлцэж байхад
жижиг асуудлууд оруулж ирсэн гэв

Европын хуваагдал

Литийн геологи хайгуул дэлхийн
цэвэр ирээдүйг хангана

Сайд нар төлөвлөсөн ажлаа хийхийн тулд
Ч.Хүрэлбаатарыг “царайчилж” байна.

Христосын шашин дуусаж, ислам, ортодокс эхлэх
газарт Европ дуусна.
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Ирэх 10-15 жилд литийн эрэлт 300 хувь өсөх
таамаг бий.
>5

>2

YНЭ: 1000₮

FULL
ENGLISH PAGE
INSIDE

>7

Сүрьеэгийн сүүдэр сурагчдыг нөмөрлөө

онцлох
улс төр
Үндсэн хуульд оруулах нэмэлт,
өөрчлөлтийн төслийг хэлэлцэх
дэгийг тодорхой болгоно.
Ерөнхийлөгч хэрэг хөөн
хэлэлцэхтэй холбоотой саналаа
сайд Ц.Нямдоржид хүргүүлэв.
Ерөнхий сайд Эрдэнэбүрэн
гийн усан цахилгаан станцын
үйл ажиллагаатай танилцлаа.
МУ-ын нийгэм, эдийн засгийг
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг
парламент хэлэлцэж эхлэв.
эдийн засаг
Инфляцын түвшин өнгөрсөн
сард долоон хувьд хүрснийг
ҮСХ мэдээллээ.
Экспорт дөрөвдүгээр сард
18 хувиар өсөж, 2.5 тэрбум
ам.доллартай тэнцэв.
SouthGobi Resources-ийн
цэвэр ашиг энэ оны эхний ули
ралд хоёр дахин өссөн байна.
Топ 20 индекс 0.59 хувиар
дээшилж, 20,191.5 нэгжид
хүрлээ.
Топ 20 индекс
(нэгжээр)
30,000
25,000

ХУД-ийн 15 дугаар сургуулийн 530 орчим хүүхэд сүрьеэ өвчний нян тээгч болж, нэг багш, 38 хүүхэд өвчилсөн талаарх мэдээ нийгмийг цочоов.
Хамгийн харамсалтай нь сүрьеэгийн сүүдэр ганц 15 дугаар сургуулийг дайрсангүй, бусад сургуулиудад ч сэжигтэй тохиолдол олноор илэрсээр байна.

20,000
15,000
10,000

20,191.5

нийгэм
УБ-Дархан чиглэлийн
автозамын шинэчлэлийн ажлыг
энэ сарын 25-наас эхлүүлнэ.
Туул, Сэлбэ голын эрэг дагуух
ил задгай хог хаягдлыг 10,000
хүн нэгдэж цэвэрлэнэ.
Цасан шуурга намдаагүй
тул зүүн аймгуудын замын
хөдөлгөөнийг нээсэнгүй.
“Нийтийн тээврийн автобус
парк” төслийн барилгын шав
тавих ёслол боллоо.
Дэлхий
БНХАУ-ын 11 том хот, таван
тусгай бүсэд “хаягдал хот”
хөтөлбөр хэрэгжүүлж эхэллээ.
ОПЕК-ийн гишүүд дөрөвдүгээр
сард олборлолтоо бууруулах
үүргээ давуулан биелүүлэв.
Иран цөмийн хэлэлцээрээр
хүлээсэн үүргээ биелүүлэхээ
албан ёсоор зогсоолоо.
Facebook АНУ дахь
контент шалгагчдынхаа
цалинг өсгөв.

Цаг агаар

УЛААНБААТАР
2019.05.16

10°

Дэлхий

Европ, Азийн хямд нислэгээр
Энэтхэг тэргүүлнэ
Анураг Котоки
Багахан хөлсөөр тухгүй
аялуулдаг хямд үнийн агаарын
зорчигч тээврийн компаниуд
алсын аялалд нисэхээр өрсөлдөж
эхэллээ. Дэлхийн хамгийн хямд
үнийн агаарын тээврийн компани
Европ-Азийн зах зээлд нэвтрэх
алхам болгон бизнес ангиллын
суудлынхаа үнийг хямдруулав.
Эдүгээ хамгийн холдоо
Истанбул хүртэл нисдэг Энэт
хэгийн IndiGo компани алсын
нислэгийн сүлжээ үүсгэх том
төлөвлөгөө боловсруулаад байна.
Тус компани ирэх зургаан сарын
турш Европын гүнд хүрэх, дундаа
ганц зогсолттой нислэгийн шинэ
шугам олноор үүсгэх зорилт

ҮҮЛШИНЭ
ЦАГ АГААРЫН ДЭЛГЭРЭНГYЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ
8 ДУГААР НҮҮРЭЭС УНШИНА УУ.
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Бүх эрх хуулиар хамгаалагдана ©

тавиад байгааг гүйцэтгэх захирал
Роножой Дутта Шинэ Делид
өнгөрсөн долоо хоногт өгсөн
ярилцлагадаа тайлбарлав.
IndiGo нь хямд үнэ, цаг ягштал
баримталдаг нислэг, илүү
үйлчилгээ болгоноос төлбөр авдаг
тогтолцооныхоо ачаар аравхан
жилийн дотор Энэтхэгийн
зах зээлийн хагасыг байлдан
дагуулсан юм. Ноён Дуттагийн
хэтийн төлөвлөгөөнд алсын
аяллын бэрхийг даван туулахад
нь зорчигчдод туслах, нэмэлт
зуушны төлбөр авахаас эхлээд
бизнес ангиллын цоо шинэ төрөл
үүсгэх хүртэлх олон зүйл багтжээ.
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Эдийн засаг

Дэлхийн зиндааны ганц л бүтээл
Монголын өнгийг өөрчилнө
Г.Байгал
@baigalZGM
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Дэлхийн зарим улсын иргэд
даваа гарагт чөлөө авах нь
нэмэгджээ. АНУ-ын HBO ком
панийн бүтээл Game of Thrones
буюу “Хаан ширээний тоглоом”
киноны наймдугаар бүлгийн
шинэ ангиуд үзэгчдийн хүртээл
болоод хэдийн сар гаруйн хугацаа
өнгөрч байна. Уг цуврал АНУ-д
ням гарагийн үдэш 20 цагаас
(зарим мужид 21 цагт) үзэгчдэд
хүрч буй бол Австрали, Монгол
зэрэг оронд цагийн зөрүүний
улмаас шинэ анги даваа гарагт

ажлын цагаас эхлэн нээлтээ
хийж буй. Тиймээс долоо хоног
догдлон хүлээсэн шинэ ангиа
бусдаас хоцролгүй үзэхийн тулд
Австралид даваа гарагийн өглөө
ямар нэг шалтгаанаар чөлөө авах
хүний тоо нэмэгдсэн байна.
Зөвхөн Австрали гэлтгүй
АНУ, Их Британи гээд дэлхийн
олон орны сая сая үзэгчийг хаан
сэнтийн төлөөх тэмцлийн түүх
найман жилийн турш байлдан
дагуулсаар. Уг киноны үнэнч
үзэгчдийн тоонд монголчууд
ч зүй ёсоор бичигдэж буй нь
дамжиггүй.
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Улс төр
Байнгын хороо

Үндсэн чиглэл хэлэлцэж байхад
хэтэрхий жижиг асуудлууд
оруулж ирсэн гэв
Сайд нар төлөв
лөсөн ажлаа
хийхийн тулд
“царайчилж”
байна

Үндсэн
чиглэлээр 20
зорилттой
118 бодлогын
арга хэмжээг
хэрэгжүүлэх
бөгөөд нийтдээ
10 их наяд
213.6 тэрбум
төгрөгийн
санхүүжилт
шаардлагатай
юм.

Г.Билгүүн
ЗГМ
Засгийн газраас Монгол Улсын
нийгэм, эдийн засгийг 2020 онд
хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийг
боловсруулж, өнгөрсөн сард
УИХ-д өргөн барьсан. Түүний
дагуу УИХ-ын Эдийн засгийн
байнгын хороо ирэх онд хийх
Засгийн газрын ажлыг хэлэлцэж
яам, салбар бүрийн удирдах
ажилтнууд гишүүдийн асуултад
хариулав.
Засгийн газраас 2020 онд
хийх ажлаа салбар бүрийн
яамдаас ирүүлсэн санал дээр
үндэслэн улсын төсвийн
хөрөнгө оруулалт болон
бусад хөрөнгийн эх үүсвэртэй
уялдуулсан гэж танилцууллаа.
Тухайлбал, Үндсэн чиглэлээр
20 зорилттой 118 бодлогын
арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр
тусгаснаас гадна шаардагдах
санхүүжилт, хүрэх үр дүн,
гардан хариуцах байгууллагыг
тодорхойлсон гэв. Тэдгээр 118
арга хэмжээнд нийтдээ 10 их
наяд 213.6 тэрбум төгрөгийн
санхүүжилт хэрэгтэйгээс 1.3 их
наяд төгрөгийг улсын төсөв, 2.1
их наядыг гадаад эх үүсвэр, 6.1
их наяд төгрөгийг төр, хувийн
хэвшлийн түншлэл болон хувийн
хөрөнгө, 607 тэрбум төгрөгийг
бусад эх үүсвэрээс гаргахаар
төлөвлөжээ.
Харин Сангийн сайд мөнгөндөө
харам байгааг нь үндсэн
чиглэлийн ажлуудын санхүүжилт
тодорхойгүй, салбарын сайд нар
мөнгө гуйсан байдалтайгаас
харагдаж байв.
Үндсэн чиглэлийг хэлэлцэх
үеэр сайд нарын зүгээс Сангийн
яамаа “царай алдаж” байгаагаа
нуусангүй. Тухайлбал, БХБын сайд Х.Баделхан “Ирэх
онд бид 12 мянган айлын орон
сууцыг ашиглалтад оруулна.
Гэтэл ипотекийн зээлийн

С.Батсайхан / ЗГМ©

санхүүжилтийг Монголбанк
“Бид хийхгүй, Сангийн яаманд
шилжүүлж байгаа, тэднийх
хариуцна” гээд байдаг. Сангийн
сайд болохоор боломж тааруу
гэсэн зүйл ярьж байна. Үүнийгээ
Эдийн засгийн байнгын хорооны
гишүүд ярилцаад нэг талд нь
шийд. Сангийн яам санхүүжүүлэх
эсэхээ хэлээч ээ” гэсэн юм. Мөн
ХХААХҮ-ийн сайд Ч.Улаан
“Ирэх онд 4.6 тэрбум төгрөгөөр
нөөцийн мах бэлтгэхээр Үндсэн
чиглэлд тусгасан. Энэ мөнгө
өнөө жилийнх шиг хүрэлцээгүй
байдлыг бий болгоно. Үүнийг
сайжруулахад 10 тэрбум төгрөг
хэрэгтэй байхад Сангийн сайд
нааштай хариу өгөхгүй байна”
хэмээсэн. Харин сайд нар
хөтөлбөр үйл ажиллагааны
санхүүжилтийг нэмэхгүй байгаа
талаар гомдол мэдүүлж суухад
Сангийн сайд “нэмэхгүй, тэр
байтугай 34 тэрбум төгрөг
хасна” гэж толгой дохиж суув.
Сайд нарын толхилцоог таслах
зорилгоор Эдийн засгийн байнгын
хорооны дарга Ж.Ганбаатар
“Сайд нар Үндсэн чиглэлээ
боловсруулахдаа Засгийн газар
дээрээ асуудлаа яриад оруулж
ирэх хэрэгтэй шүү дээ” хэмээн
шүүмжилсэн юм.

Мөн үндсэн чиглэлд
тусгаагүй ажлууд гарч ирсэнтэй
холбоотойгоор шинээр тусгах,
салбарын бодлоготой уялдуулах
зэрэг олон ажил дутагдаж байгааг
хэлж байсан.

ТавантолгойЗүүнбаян чиглэлийн
төмөр замын ажлыг
Үндсэн чиглэлд
тусгаагүй
УИХ-ын гишүүн Я.Содбаатар
Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн
төмөр замын ажлыг яагаад
Үндсэн чиглэлд тусгаагүйг
тодруулахад “Энэ сарын 24-нөөс
“Монголын төмөр зам” компани
Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн
төмөр замыг барьж эхэлнэ. Эхний
ээлжинд Эрдэнэс-Тавантолгой
компани 156.3 тэрбум төгрөгийн
санхүүжилт олгоод байгаа.
Ирэх жилийн санхүүжилт
хэд байхыг мэдэхгүй. Үндсэн
чиглэл боловсруулж байхад
ийм шийдвэр гараагүй байсан

Засгийн газар

ч биш, бас өөр 16 дамжуулах
төв бий. Гарамжав гишүүнтэй
энэ асуудлаар хэд хэдэн удаа
уулзсан. Гэвч хуулиас давсан
шийдвэр гаргах хүндрэлтэй
байна” гэсэн нь гишүүний уурыг
хүргэчихэв. Ц.Гарамжав гишүүн
“Энэ ганц миний асуудал биш.
Намайг зөвхөн өөрийнхөө хувийн
хэвшлийн талаар яриад байгаа гэж
хэлэх гээд байгаа юм биш дээ”
хэмээн ундууцсан.
УИХ-ын гишүүн Б.Баттөмөр
“Сангийн яаманд хандаж хэлэхэд
Монгол Улсын хөгжлийн бодлогод
ингэж “дайвар” байдлаар хандаж
болохгүй. Монголын төр бодлого
байхгүйгээс төлөвлөлт байхгүй
болсон. Улс орны хөгжлийн том
бодлого, Үндсэн чиглэл хэлэлцэнэ
гээд сууж байхад цагдаагийн парк,
хилийн застав шинэчлэх зэрэг
салбартаа шийдчих боломжтой
маш олон жижиг асуудлыг
оруулаад ирсэн байна. Гол том
бодлого, төлөвлөлтүүд хаягдсан
байна” гэж шүүмжилсэн юм.
Энэ мэтчилэн ЭЗБХ-ны ги
шүүд, сайд нар Монгол Улсын
нийгэм эдийн засгийг 2020 онд
хөгжүүлэх Үндсэн чиглэлийг
хэлэлцэж толхилцсоор ямартай
ч УИХ-ын нэгдсэн чуулганд
оруулахыг олонхоор дэмжив.

» Ерөнхийлөгч
Төрийн тэргүүн Эрүүгийн
хуульд хөөн хэлэлцэх
хугацааг тогтоохдоо алдаа
гаргасан гэж үзэн ХЗДХийн сайдад хууль засах
санал дүгнэлт хүргүүлжээ.
Ерөнхийлөгчийн зүгээс
Эрүүгийн хуульд гэмт
хэргийн хөөн хэлэлцэх
хугацааг заахдаа дэлхийн
улс орнуудад тогтсон
нийтлэг жишгээс ангид
байдлаар эрх зүйн алдаа
хийдэлтэйгээр томьёолж
хуульчилсан нь хүндрэл
үүсгэсэн гэв.
» Парламент
УИХ-ын гишүүд Дэгийн
тухай хуулийн хоёр ч
төслийг парламентаар
хэлэлцүүлэхээр спикерт
өргөн барив. Гишүүн
Х.Нямбаатарын өргөн
барьсан хуулийн
төсөл гишүүдийн ёс
зүй, хариуцлага болон
чуулганы хуралдааны
дэгийг сахиулахтай
холбоотой бол
Я.Содбаатар, Н.Амарзаяа
нарынх УИХ-аар Үндсэн
хуулийн өөрчлөлтийг
хэлэлцэх дэгийг
зохицуулах зорилготой
юм.
» Яам
ЗХТЯ-наас Азийн
хөгжлийн банктай
хамтран хэрэгжүүлж
буй УБ-Дарханы авто
замыг шинэчлэх ажлыг
энэ сарын 25-наас
эхлүүлэхээр болжээ.
Эхний ээлжинд олон
улсын болон хот
хоорондын тээврийн
хөдөлгөөн зорчих түр
замын ажлыг хийхээр
төлөвлөсөн байна.
» Тоо
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Орон тоо. Гэмт хэрэг,
зөрчлөөс урьдчилан
сэргийлэх тухай хуулийг
хэрэгжүүлэх, гэмт
хэрэгтэй тэмцэх, хэв
журмыг сахиулахад 790
гаруй хүний орон тоо
шаардлагатай байгаа
тухай цагдаагийн
байгууллага танилцуулав.
Мөн нийслэлд
суурилуулсан 3280 дүрс
бичлэгийн камерын
1200-г засаж, хувийн
байгуулага, СӨХ-ны
камерыг цагдаагийн
хяналтын системд
холбосноор гэмт хэргийн
гаралт буурна гэв.

ЗГМ: Тодруулга

Ерөнхий сайд
Эрдэнэбүрэнгийн усан
цахилгаан станцын
ажилтай танилцав

Баруун аймагт ажиллаж буй
Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүхийн
томилолт үргэлжилж байна.
Тэрбээр өчигдөр Ховд аймгийн
Эрдэнэбүрэн суманд Ховд
голыг түшиглэн баригдах
усан цахилгаан станцын
төслийн явцтай танилцжээ.
Одоогоор тус усан цахилгаан
станцыг байгуулах ажил ТЭЗҮ
боловсруулах шатандаа байгаа
бөгөөд Ерөнхий сайд төслийн
гүйцэтгэлийг эрчимжүүлнэ гэсэн
байна.

учраас төлөвлөлтийн асуудал
тусгагдаагүй. Цаашдаа үүнийг
тусгах байх” хэмээн ЗТХЯ-ны
удирдлага хариулав. Энэ нь
Тавантолгой-Зүүнбаян чиглэлийн
төмөр зам барих ажил улс төрийн
шийдвэрээр хүч түрэн орж ирж
буйг харуулсан. Нөгөөтэйгүүр
судалгаа, бусад салбарын эдийн
засгийн үзүүлэлттэй уялдаагүй
шийдвэр Үндсэн чиглэлд “гай
тарьдаг” талаар албаныхан ярьж
байсан юм.
УИХ-ын гишүүд улс орны
хөгжил, эдийн засгийн боломжийн
талаар ярьж суухад зарим гишүүн
өөрийнхөө асуудлыг Үндсэн
чиглэлд оруулахаар зүтгүүлж
байгаа зүйл ч ажиглагдав. Жишээ
нь УИХ-ын гишүүн Ц.Гарамжав
“Дэд бүтцийг хөгжүүлэх бодлого
дутуу тусгасан байна. Хувийн
хэвшлийнхэн өөрсдөө дэд бүтцээ
татчихаад байхад амин хувиа
хичээсэн гээд хүлээж авахгүй
дарамталдаг ёс зүйгүй хандлагыг
яамны зүгээс гаргаж байна” гэсэн.
Хариуд нь Эрчим хүчний яамны
дэд сайд Т.Гантулга “2016 онд
баталсан Эрчим хүчний тухай
хуулиас давсан шийдвэр гаргах
болчихоод байгаа дамжуулах төв
хүлээн авах ажил байгаа. Зөвхөн
Гарамжав гишүүнтэй холбоотой

Згм Товчхон

Засгийн газар ойрын жилүүдэд
импортын эрчим хүчний
хэрэглээг бууруулах, дотоодын эх
үүсвэрийг нэмэгдүүлэх бодлого
баримталж буй. Үүний дагуу
Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан
станц ашиглалтад орсноор
баруун бүсийн аймгуудын эрчим
хүчний хэрэглээг дотоодоосоо
бүрэн хангах боломжтой болж,
импортын цахилгаан эрчим
хүчний хараат байдлаас гарч,
хямд найдвартай эх үүсвэртэй
болох юм. Мөн төсвөөс баруун

бүсийн эрчим хүчний системд
татаас олгодог байдал арилж,
1000 орчим хүн тогтмол ажлын
байраар хангагдан, бизнес
эрхлэгчид үйлдвэр үйлчилгээ
эрхлэх чанар хүртээмж нэмэгдэх
зэрэг эдийн засаг, нийгмийн олон
эерэг үр дүнтэйг Засгийн газар
онцолж байна. Эрдэнэбүрэнгийн
усан цахилгаан станц барих
нийт хөрөнгө оруулалт 288 сая
ам.доллар, хүчин чадлыг жилд
300 сая кВт.ц эрчим хүч байхаар
тооцоолж байгаа аж.

Ч.Улаан: Эмээлтэд овоорсон адууны ширээр
дотоодын үйлдвэрийг хангаж, илүүдлийг нь
экспортолно

Засгийн газраас өнгөрсөн долоо
хоногт Эмээлт түүхий эдийн
зах дээр овоороод байгаа арьс,
адууны ширийг дотоодын аж ахуй
нэгжүүд худалдан авах боломжийг
бүрдүүлэхийг ХХААХҮЯ-д үүрэг
болгосон. Түүний дагуу ямар ажил
хийж байгааг салбарын сайд
Ч.Улаанаас тодрууллаа.

-Эмээлт зах дээр овоорсон
арьс ширийг яаж эдийн засгийн
эргэлтэд оруулахаар төлөвлөж
байгаа вэ?
-Засгийн газрын хуралдаанаар
Эмээлтэд овоороод, хэрэглээнээс
хасагдах эрсдэлтэй байсан арьс
ширийг дотоодын үйлдвэрүүдэд
худалдан борлуулах үүрэг өгсөн.
Түүний дагуу зохицуулалт хийж
эхэлсэн. Адууны шир, дэл, сүүлийг
бүгдийг нь хилээр гаргахыг хориг
лосон шийдвэрийг сая цуцаллаа.
Одоо асуудал шийдэгдэж, хэвийн

хэмжээнд очих байх.
-Дотоодын үйлдвэрүүд тэр их
ширийг боловсруулах боломж
гүй гэж үзэж байгаа юм биш үү?
-Дотооддоо боловсруулах
боломжтой хэсгийг нь ялгаж
аваад арьс шир боловсруулах
үйлдвэрүүдэд өгье, үлдсэнийг нь
экспортод гаргая гэдэг шийдвэрийг
гаргасан. Манайд дэл сүүл боловс
руулах үйлдвэр ч байгаа. Тэнд дэл
сүүлийг нь өгье гэж байгаа. Энэ бол
Засгийн газраас уян хатан бодлого
хэрэгжүүлж бизнес эрхлэгчдээ,
үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжиж
байгаа хэлбэр.
-Арьс шир боловсруулах үйлд
вэрийн хүчин чадлыг нэмэх,
экспортод гаргаж байгаа түүхий
эдээ боловсруулах чиглэлд
салбарын яам ямар бодлоготой
байгаа вэ?
-Социализмын үеийн төвлөрсөн
төлөвлөгөөт эдийн засаг шиг
явж болохгүй л дээ. Тэр үед
боловсруулах үйлдвэрийн хүчин
чадлыг түүхий эдтэй яг тооцоод,
төлөвлөөд төсөвт тусгадаг байсан.
Одоо бол хувийн хэвшлийн
оролцоотойгоор боловсруулах
үйлдвэр байгуулах ажлыг хийнэ.
Ер нь 21:100 хөтөлбөрийн дагуу

100 үйлдвэр барихаар төлөвлөсөн.
Түүний дотор арьс шир
боловсруулах үйлдвэр хэд бий.
Тухайлбал, Төв аймагт Польшийн
хөрөнгө оруулалттай цардуулын
үйлдвэр барихаар хөнгөлөлттэй
зээл нь шийдэгдсэн байгаа.
-Эмээлт зах дээр ширээс гадна
бод, богийн шийр маш ихээр
хаягддаг. Үүнийг боловсруулах
боломж байдаггүй юм уу?
-Зөвхөн шийр ч биш, толгой,
дайвар бүтээгдэхүүн, яс зэргийг
бүгдийг нь хаяж гажуудал
үүсгэж байгаа. Дулааны аргаар
мах бэлтгэж байгаа компани,
гадаадын иргэд журам зөрчиж
Эмээлт дээр нядалгаа хийснээс
хаягдал ихээр гарч байна. Манай
дотоодын хяналт зохицуулалт сул
байдлыг далимдуулж гадаадын
иргэд үйлдвэрлэлийн бус аргаар
мах бэлтгэж байгаагаас үүдэлтэй.
Тиймээс үүнийг зохицуулж,
дулааны аргаар мах бэлтгэж
экспортолж байгаа компаниудад
үйлдвэрлэлийн аргаар мах
бэлтгэх шаардлагыг тавьж байгаа.
Үйлдвэрийн аргаар мах бэлтгээд
эхлэхээр хаягдаж байгаа толгой,
шийр, дайвар бүтээгдэхүүн
боловсруулалтад орно.
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ЗГМ: Сэдэв
Сүрьеэ хэмээх
нийгмийн
өвчинд
монголчууд
нийтээрээ
нэрвэгдэж
мэдэх эмгэнэлт
байдлыг хоёр
жилийн өмнө
Өдөр тутмын
сонины
холбооноос
зохион
байгуулсан
форумын үеэр
сэтгүүлчид
хөндөж байсан
билээ.

Сүрьеэгийн сүүдэр
сурагчдыг нөмөрлөө
Жилд 4000 орчим
хүн сүрьеэгээр
өвчилдгийн 10 хувь
нь хүүхэд байдаг
Б.Энхжаргал
@enkhjrglZGM
Бидний хойч үе, удам залгах
үрсийн маань сурч, боловсрох
орчин нь сүрьеэгийн голомт
болсныг ердөө хоёр хоногийн
өмнөөс монголчууд нийтээрээ
мэдэж, хүлээн зөвшөөрлөө.
Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар
сургуулийн 530 орчим хүүхэд
уг халдварт өвчний нян тээгч
болж, нэг багш, 38 хүүхэд
өвчилсөн талаарх мэдээ нийгмийг
цочоов. Хамгийн харамсалтай
нь сүрьеэгийн сүүдэр ганц 15
дугаар сургуулийг дайраагүй аж.
Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн
79 дүгээр сургуулийн бага ангийн
сурагчдаас сүрьеэгийн сорил
авахад нэг ангиас л арав орчим
хүүхдийн сорилын хариу эерэг
гарсан эмзэглэмээр мэдээ дуулдаж
байна. Ганцхан сургууль дээр
хоёр жилийн хугацаанд ужигран
дарагдсан асуудал задрахад цаана
нь 530 орчим хүүхэд хохирчихсон
байгаа нь сүрьеэгийн өвчлөл
үндэсний аюулгүй байдалд
заналхийлэх хэмжээнд хүрсэн
гэж үзэхэд ч буруудахааргүй болж.
Үндсэндээ шаардлагатай амин
дэмээ хоол тэжээлээр нөхөж
чаддаггүй, дархлаа сул нэгнийг
“олзолдог” сүрьеэг “ядуусын
өвчин” хэмээн цоллох нийтлэг
хандлага монголчуудад байсан.
Тэр ч утгаараа сүрьеэгээр өвдсөн
нэгэн ичиж гадуурхагдан, эмчлүү
лэлгүй явсаар эцэстээ үхэлтэй
нүүр тулдаг байдал орчин цагт
бага багаар өөрчлөгдөж буй. Гэвч
нэгэн цагт ядуус, хоригдлууд,
заримдаа цэргүүд нэмэгдэж бүр
дүүлдэг сүрьеэгийн эрсдэлт бүлэгт
сурагчид, оюутнууд маань бөөн
бөөнөөрөө нэмэгдэж буй муу
мэдээг статистикийн үзүүлэлтүүд
баталж байна.
Халдварт судлалын үндэсний
төвийн Сүрьеэгийн тандалт
судалгааны албаны дарга Д.Энх
мандах “Монголд жилд 4000
орчим хүн сүрьеэгээр өвчилдөг.
Тэдний арав орчим хувь нь хүүхэд.
Тэр дундаа 5-14 насны хүүхдүүд
энэ бүлгийг бүрдүүлдэг” хэмээн
өчигдөр хэлэв. Харин 2012-2016
онд манай улсад бүртгэгдсэн
сүрьеэгийн нийт шинэ тохиолд
лын 52.7 хувь нь 15-34, тэр дотроо
15-24 насныхан талаас илүү хувийг
нь эзэлж байна. Энэ насныхнаас
хамгийн том бүлэг нь оюутнууд.

С.Батсайхан / ЗГМ©

Сонгуулийн циклээр өөрчлөгд
дөг эрүүл мэндийн салбарын
бодлого маань сууриа нэг л олж
өгөхгүй ганхаж байх хооронд
сүрьеэ хэмээх нийгмийн өвчинд
монголчууд нийтээрээ нэрвэгдэж
мэдэх эмгэнэлт байдлыг хоёр
жилийн өмнө Өдөр тутмын сонины
холбооноос зохион байгуулсан
форумын үеэр сэтгүүлчид хөндөж
байсан билээ.

•

Ганцхан сургууль дээр
хоёр жилийн хугацаанд
ужигран дарагдсан асуудал
задрахад цаана нь 530
орчим хүүхэд хохирчихсон
байна.

•

Нэгэн цагт ядуус,
хоригдлууд бүрдүүлдэг
байсан сүрьеэгийн эрсдэлт
бүлэгт сурагчид, оюутнууд
нэмэгджээ.

•

Асуудал аюулын
хэмжээнд хүрснийг мэдсээр
байж хэл чимээгүй ар
хударгаар зохицуулж, гал
намжаах гэж оролдсон
нь 15 дугаар сургуулийн
сурагчдын тохиолдол дээр
батлагдлаа.

“Сүрьегээр дэлхийд 100 мянган
хүн тутмын 140 нь өвчилж байгаа.
Харин Монголд 100 мянган хүн
тутмын 183 нь сүрьегээр өвчилж
байгаа нь дэлхийн дунджаас
давсан үзүүлэлт. 2017 онд 3779
хүн шинээр сүрьеэгийн халдвар
авсан. Халдвар авсан хүн жилд
15 хүнд тараадаг. Ингэж тооцвол

2020 он гэхэд Монгол Улсын бүх
хүн сүрьегээр өвчлөх эрсдэлтэй
болсон” гэх мэдээллийг нийгэмд
өгч, анхаарлаа хандуулахыг
салбарын яам, эрх баригчид,
бодлого тодорхойлогчдод
сануулж байв. Сүрьеэгийн
өвчлөл жилээс жилд нэмэгдэж,
өвчлөлийн бүлэг нь оноос онд
залуужиж байгааг Халдварт өвчин
судлалын үндэсний төвийн эмч,
мэргэжилтнүүд анхааруулдаг.
Түүнийг нь хэвлэл мэдээллийн
салбарынхан олон нийт, шийдвэр
гаргагчдад хүргэхийн төлөө хамаг
чангаараа хашгирч “нийгмийн
эмч”-ийн үүргээ биелүүлдэг.
Харамсалтай нь салбарын яам
анхаарч өгсөнгүй, Засгийн газар
ойшоож сонссонгүй. Харин ч
асуудал аюулын хэмжээнд хүрээд
буйг мэдсээр байж хэл чимээгүй
ар хударгаар далдалж, гал намжаах
гэж оролдсон нь 15 дугаар
сургуулийн сурагчдын тохиолдол
дээр батлагдлаа. Тус сургуулийн
тодорхой тооны хүүхдүүд жил бүр
сүрьеэгийн онош тавиулж, эцэстээ
эмийн эмчилгээ хийхээс аргагүй
байдалд хүрснийхээ дараа сая
нэг эцэг эхтэй нь зөвшилцсөнөөр
дарж байсан нууц нь задрав. Харин
одоо яах вэ. Утааны хор, улирлын
хүйтнийг давах гэж өвөлжингөө
ханиад томуунд дарлуулсан хүүхэд
багачуудын хаврын ядаргаа нь
тайлагдах яагаа ч үгүй байна.
Улсын шалгалт, хонхны баяр,
үсэглэлийн баяр гээд олуулаа нэг
дор цуглах тохиолдлууд улам л
нэмэгдсээр. Сүрьеэгээр өвдсөн
нэг л хүүхэд тэдэн дунд байхад
дархлаа нь суларсан бусад нь
халдвар тээгч болох нөхцөл яг
одоо бүрдээд байгааг анхааралдаа
авна уу.

ЗГМ: Тодруулга

Дархлаагаа дэмжих нь сүрьеэгээс сэргийлэх
хамгийн сайн арга
өвчилсөн нийт хүний зургаан
орчим хувь нь 0-14 насны
хүүхэд байдаг юм билээ. Харин
манай орны хувьд энэ үзүүлэлт
арван хувь. Гэхдээ энэ бол
эмнэлэгт хандаж, оношлогдож,
бүртгэгдсэн хүүхдүүдийн
статистик. Тэгэхээр жилд
дунджаар 350-500 орчим хүүхэд
сүрьеэгээр өвддөг гэсэн үг.
Халдварт өвчин судлалын
үндэсний төвийн Сүрьеэгийн
тандалт судалгааны их эмч
П.Янжиндуламын яриаг хүргэж
байна.
-Монгол орны хувьд сүрьеэ
гийн өвчлөл ямар хэмжээнд
байна вэ?
-Сүрьеэ бол амьсгалын
замаар халддаг өвчин. Манай
орны хувьд Номхон далайн
баруун эргийн орнууд дундаа
сүрьеэгийн өвчлөл өндөртэйд
нь ордог. Жилд 4000 орчим хүн
шинээр өвддөг. Эдгээрийн 50
орчим хувь нь халдвартай сүрьеэ.
Энэ хэлбэрийн сүрьеэтэй хүмүүс
эрүүл мэндийн байгууллагад
хандалгүй удаан явахад нийгэмд
аюултай. Тэд ханиаж, найтаах
бүрт сүрьеэгийн нян ялгаруулж,
бусдад халдааж байдаг.
-Сүүлийн үед сүрьеэгээр бага
насны хүүхдүүд, сургуулийн
сурагчид өвдөх магадлал
нэмэгдсэн байна. Энэ талаар
мэдээлэл өгөхгүй юу?
-Дэлхийн дунджаар сүрьеэгээр

Өвчлөлөөс
сэргийлэхийн тулд
хоол тэжээлийн
амин дэмээ сайн
авах ёстой
-Сүрьеэг нийгмийн өвчин
гэж хэлдэг. Гэтэл сүрьеэгийн
өвчлөл буурахгүй байгаа
шалтгаан нь юу юм бэ?
-Өмнө нь хэлсэнчлэн ханиаж,
найтаах, ярих явцдаа сүрьеэгийн
халдвар тарааж байгаа хэсэг бий.
Тэд эмнэлгийн байгууллагад
хандахгүй хэдий чинээ удаан
явна, төдий чинээ гэр бүл,
хамт олон, ойр дотныхноо,
ялангуяа үр хүүхдүүддээ
сүрьеэгийн халдварыг тараадаг.
Сүрьеэгийн халдвар авсан
бүлэг, аваагүй бүлэг гэж хоёр
хэсэг байна гэсэн үг. Нийгэм
эдийн засгийн байдал, эрүүл

мэндийн байгууллагад хандах
хандлага, зөв найтаааж ханиах
боловсрол зэрэг олон хүчин
зүйлээс хамаараад халдвар
авсан хүний дархлаа суларч,
сүрьеэгээр өвчлөх эрсдэлтэй.
Тиймээс хамгийн нэгдүгээрт
халдвар тарааж байгаа хүмүүс
маш хурдан эмнэлэгт хандаж,
эмчилгээ хийх ёстой. Дараагийн
алхам нь халдвар авсан хүн
хоол тэжээлийн дутагдалд
орохгүй, стресст өртөхгүй, ажил
амралтын зөв горимтой байж
өвчлөхөөс өөрийгөө сэргийлнэ.
Юуны түрүүнд та 14 хоногоос
дээш хугацаагаар ханиаж байгаа
бол шууд эмнэлэгт ханд. Хэрэв
халдвар авсан бол өвчлөлөөс
урьдчилан сэргийлэхийн тулд
хоол тэжээлийн амин дэмээ сайн
авах ёстой.
-Сүүлийн үед Д амин дэм
сүрьеэ өвчнөөс сэргийлэх
шалгарсан арга гэж цахим
ертөнцөд нэлээн мэдээлж
байна. Д амин дэмийн
нөлөөллийн талаар мэдээлэл
өгөхгүй юу?
-Халдварт өвчин судлалын
үндэсний төв Д амин дэмтэй
холбоотойгоор сүрьеэгээр
өвчилсөн хүмүүсийн дунд
судалгаа хийсэн байдаг. Эндээс
харахад Д амин дэм хэрэглэсэн
эмчилгээний үр дүнд нас баралт
бүртгэгдээгүй. Тэгэхээр Д амин
дэм сүрьеэгийн эмчилгээнд
ямар нэгэн байдлаар нөлөөлөх
боломжтой гэж үзэж байна.

Цахим даатгалыг хөгжүүлье
Манай орны өргөн уудам газар нутаг, цөөн хүн амтай хэв
шинжид мэдээллийн технологи ашиглаж үйлчилгээгээ хүргэх
нь нэн тэргүүнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ юм. Сүүлийн үед
мэдээллийн технологийн хөгжил бүх салбарт хүчтэйгээр нэвтрэн
орж, цаг зардал хэмнэснээр үйлчилгээнд дэвшил, хэрэглэгчдэд
таатай нөхцөл авчирч байна. Ялангуяа санхүүгийн хүртээмж нэрээр
санхүүгийн үйл ажиллагаанд өргөн хүрээг хамран хэрэгжиж байна.
Түүний дотор даатгалын салбарт тодорхой боломжийг бий болгож
байгаа юм. Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалыг
мэдээллийн технологийн дэвшилийг ашиглан иргэдийн гарт
хүргэлээ. Жолоочийн даатгалын мэдээллийн санд шинэ платформ
/МИИС++/ нэвтрүүлснээр даатгуулагч нар даатгалын байгууллага
дээр заавал очих биш даатгалын байгууллагатай даатгуулагчдыг
технологиор холбох байдлаар бизнесийн үйл ажиллагааны
чиглэлийг өөрчилж даатгалын зардлыг бууруулж үйл ажиллагааг
хурдан шуурхай найдвартай болголоо.
Жолоочийн албан журмын даатгал нь дэлхийн 166 оронд
хэрэгжсэн 100 гаруй жилийн түүхтэй даатгалын бүтээгдэхүүн
бөгөөд Монгол улс хамгийн отгон хэрэгжүүлэгч юм.
Төрийн нээлттэй мэдээллийг албан журмын даатгалд ашигласнаар
иргэдээс элдэв бичиг баримт шаардах хүнд сурталыг багасгаж,
мэдээллийн чанарыг сайжруулж төрийн хууль тогтоомжийн
хэрэгжилтийг нэг мөр хангаж байна. Иргэд хоорондын мөнгөн
шилжүүлгийг гар утаснаасаа хийдэг болоод удаж байна. Тэгвэл
одоо гар утаснаасаа даатгалын үйл ажиллагааг хийх боломжийг

бий болголоо. Тус Холбоо энэ үйлчилгээг бий болгохдоо сүүлийн
жилүүдэд эрчимтэй хэрэгжиж байгаа блокчэйн технологийг
ашиглаж байгаа юм. Бид олон улсын хэмжээнд даатгалын салбарт
анхдагч болж олон улсын даатгалын байгууллага дундаа өөрийн
үйл ажиллагаандаа блокчейн суурьтай онлайн програмыг цахим
гарын үсэг ашиглаж албан журмын даатгал хийх боломж бий
болгож чадсандаа баяртай байна.
Энэ технологийг ашигласанаар мэдээллийн аюулгүй байдлыг
сайжруулж, даатгуулагчийн мэдээллийг засах өөрчлөх, даатгалын
луйвар хийх боломжийг бүрмөсөн таслан зогсооно. Блокчейн
технологийг албан журмын даатгалд ашигласнаар хэрэглэгчдэд
ээлтэй даатгалын үйл ажиллагааг зохион байгуулж харилцагчийн
сэтгэлд нийцсэн үйлчилгээний шаардлагыг хангаж байна.
Блокчэйн технологи гэхээр зарим хүмүүс биткойн болон
криптовалюттай хольж ойлгох нь нийтлэг байна. Үнэндээ
биткойн болон криптовалют нь блокчейн технологид суурилсан
нэг л бүтээгдэхүүн юм. Энэ технологийг ашиглаад олон мянган
бүтээгдэхүүн үйлчилгээг шинээр бий болгож одоо ашиглаж байгаа
програм, системтэйгээ хослуулан бидний өнөөг хүртэл шийдвэрлэж
чадахгүй байсан олон асуудлыг нэг мөр шийдэх боломжийг бий
болгоод байна.
Бүү эргэлз. Оюун ухаанаа зарцуулж оролдвол нэгийг бүтээнэ.
Дэлхийн ирээдүйн чиг хандлагыг тодорхойлж буй энэ технологийг
ашиглаж эхлэхэд зарим байгууллага хувь хүмүүс гайхшран хүлээж
авч байсан.

Дэлхийн улс гүрнүүд, санхүүгийн том корпорацууд блокчэйн
технологийг ашигласан төсөл хөтөлбөрөө нэгэнт эхлүүлжээ.
Түүний дотор Монголын Албан журмын даатгагчдын холбоо төсөл
хөтөлбөрөө боловсруулж дуусгаад нэвтрүүлж эхлээд байна.
Бид гараанаас сугаран гарч барианд манлайлан орлоо. Харин
яаж угтаж айраг мялаахыг даатгуулагчдын оюун ухаан мэдтүгэй.
Орчин үетэй хөл нийлүүлэн мэдээллийн технологийн хөгжлөөс
хоцрохгүй байх нь нас, байгууллагын статус, нөхцөл байдлаас
үл хамаарах юм. Зориглоод судлаад оролдоод эхлүүлвэл бид
салбартаа амжилттай анхдагч болж, хэрэглэгчээ бодсон шийдэл
гарцыг үргэлж шинээр хийж, сайжруулах боломжтойг манай Албан
журмын даатгагчдын холбоо харуулж байна.
Манай байгууллага дижитал шилжилт, Цахим Монгол хөтөлбөрийг
өөрийн үйл ажиллагаандаа бодитой нэвтрүүллээ.
Бидний хэсэг монголчууд өөрийн хувь нэмрийг монголын хөгжил
дэвшилд оруулж байна.
Технологийн дэвшлийг оновчтой сонгон авч ашиглах замаар
Монгол улсын хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулахыг мэргэжил
нэг нөхөддөө уриалж байна.

Албан журмын даатгагчдын холбооны
гүйцэтгэх захирал
Д.ЦЭВЭЭНЖАВ
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Судлаачийн үг

Европын
хуваагдал

Христосын
шашин дуусаж,
ислам, ортодокс
эхлэх газарт
Европ дуусна
Олхонуд Баярхүү
профессор
Зөрчил тэмцэл, хуваагдал,
цэрэг армийн тухай байнга
бичээд салахаа байлаа, энэ нөхөр
ер нь юу ёрлоод байна вэ гэх
хардлага уншигчдад байж таарна.
Би бүрэн хүлээн зөвшөөрнө.
Гэхдээ бичихгүй бол болохгүй
болчихсон ертөнц биднийг
бүчээд авсан, сонор сэрэмж ус
агаар мэт чухал болсон цаг үе тул
бичнэ чиг. Сонор сэрэмж гэдэгт
Монгол Улс цэргийн холбоо

“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.

ТУЗ-ийн дарга
Эрдэнэбаатарын ДОЛГИОН
Ерөнхий эрхлэгч
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Орлогч эрхлэгч
Лхагважавын Сугармаа
Утас: 99903584
РЕДАКЦ

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

Утас: 99903581
99903578
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

zgm.mn
ubinfo.mn
Дугаарын удирдагч
Г.Баярсайхан
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байгуулаад, цэрэг цагдаагаа
бэхжүүл гэсэн ганц тулгалт хийх
гээгүй. Монголчууд нийтээрээ
хэрсүүжиж, биеэ зөв авч явж,
төрөхөөсөө үхэх хүртлээ монгол
хүн та чанга бат байгаасай, салан
зангаа гээе гэсэн уриалга яваад
байгаа хэрэг юм.
Европын нутаг дэвсгэр дээр
ойртон буй хямралын учир
шалтгааныг гаргаж бичих гэж
байна. Хэдийгээр Европ манай
ойрын түнш, бид Европын
аюулгүй байдал, хамтын
ажиллагааны байгууллагын
(ЕАБХАБ) гишүүн нь ч гэсэн
Европын Холбооны цөм улс,
дагалдах улс гэж байдгийг
эхлээд өчье. Цөм улс нь Франц,
Герман хоёр. Тэдэнтэй нэн ойр нь
Бельги, Нидерланд, Люксембург.
Энэ тавыг Европын Холбооны
дотоод бүлэг (1) гэж нэрлэнэ. Энэ
бүлгийг тойрч Итали, Испани,
Португал, Дани, Их Британи,
Ирланд, Грек бас нэг бүлэг (2)
болно. 1995 онд гишүүн болсон
Австри, Финланд, Швед гэж
бас нэг бүлэг (3). Араас нь XXI
зуунд гурван удаагийн тэлэлтээр
нэмэгдсэн экс-социалист орнууд
болох Унгар, Польш, Чех,
Словак, Словен, Балтийн улсууд,
Болгар, Румын, Хорват, мөн
Мальта (4) гээд нийт дөрвөн ч
бүлэг болгон хувааж түүхчилдэг.
Цөмөө тойрон хүрээлсэн нэг цул
нэгдэл.
Төв болон Зүүн Европыг
хамарсан “Түнш улс орнуудын
гадна талын тойрог” хэмээн
тухайн үеийн Францын Гадаад
хэргийн сайд Аллен Жюппе
нэрлэснээр яваад байх шиг. Юу
гэвэл тодорхой салбарт нийтлэг
зарчмыг хүлээн зөвшөөрөх
гишүүн улс орнуудын дунд
талын нэг тойрог, батлан
хамгаалах, мөнгөний бодлого,
гадаад бодлого зэрэг асуудалд
бусдаасаа арай илүү хурдан
интеграцид орох сонирхолтой
улс орнуудын хэд хэдэн дотоод
тойрог байна гэж үздэг.
Европт тийм шугам тогтоох нь
Хүйтэн дайны дараах ертөнцөд
өрнөдийнхөнд тулгарч буй гол
сорилтын нэг байсан билээ.
Хүйтэн дайны үед Европ
бүхлээрээ оршин тогтнож
байсангүй. Харин коммунизм
нуран унаснаар өөрсдийгөө бүрэн
таних боломж гараад иржээ.
Европ гэж юу вэ. Европын
хойд, өмнөд, баруун хил хязгаар
нь арвин их усаар хүрээлэгдсэн
бөгөөд өмнөддөө соёлын хувьд
илтэд ялгарна. Европын зүүн хил
нь хаана байна. Хэнийг Европ
гэх, улмаар хэнийг Европын
Холбоо, НАТО болон бусад
байгууллагын ирээдүйн гишүүн
гэж үзэх вэ гэхчлэн.
Хэдэн зууны туршид өрнөдийн
христосын шашинт хүмүүсийг
лалын шашинт болон ортодокс
хүмүүсээс тусгаарлаж байсан
их түүхэн шугам бол дээрх
асуултын хамгийн бодитой
хариулт юм. Энэхүү шугам
нь VI зуун дахь Ромын эзэнт
гүрний хувагдал болон Х зуун
дахь Ариун Ромын эзэнт гүрэн
үүсэх үеэс улбаатай, дор хаяж 500
жилийн өмнө одоогийн байдлаа
ерөнхийдөө олсон юм. Иймээс
иргэншлийн хэлбэр (paradigm) нь
Баруун Европынхонд тулгараад
байгаа “Европ хаана дуусах вэ”
гэсэн асуултад товч тодорхой,
нэгдмэл хариу өгч чадна.
Барууны христосын шашин
дуусч, ислам, ортодокс эхлэх
газар Европ дуусна. Энэ бол
Баруун Европынхон сонсохыг

хүссэн хариулт бөгөөд тэд
үүнийг нэгэн дуугаар олноороо
дэмжинэ. Тэгвэл коммунизмын
жилүүдэд бүдгэрсэн Төв Европ,
эсвэл Дундад Европ болон Зүүн
Европын хоорондын ялгааг олж
харъя. Төв Европын хүмүүс ч
мөн зааглаж буй энэ шугамын ач
холбогдлыг онцлон тэмдэглэдэг.
Коммунист өв уламжлалаас
өөрсдийгөө салгахад их ахиц
гаргаж ардчилсан улс төр, зах
зээлийн эдийн засагт шилжиж
буй улс орнууд нь ийм шилжилт
хийгээгүй улс орнуудаас нэг
талаас католик, протестантизм,
нөгөө талаас ортодоксыг хувааж
буй шугамаар тусгаарлагддаг.
Европын дүр төрхийг барууны
христосын шашинт ертөнцтэй
адилтгах нь өрнөдийн олон улсын
институциудад шинэ гишүүн
элсүүлэх тодорхой шалгуур нь
юм. Европын Холбоо нь Европ
дахь өрнөдийн нэн тэргүүний
эвсэл. 1994 онд өрнөдийн соёлтой
Австри, Финланд, Шведийг
элсүүлснээр гишүүнчлэлээ
өргөжүүлэх шинэ үйл явц нь
эхэлжээ. Европын Холбоо
нь Балти орчмын улсуудаас
бусад хуучин Зөвлөлтийн бүгд
найрамдах улсуудыг гишүүнч
лэхээсээ 1994 онд урьдчилсан
байдлаар татгалзсан. Европын
гэхдээ өрнөдийн соёлтой, эдийн
засгийн хувьд илүү хөгжсөн, бас
ардчилсан улс орнуудад илүү
их боломж олгоно гэсээр өнөөг
хүрчээ. Иймдээ ч Украин, Гүрж
хаалганы цаана, Турк бүр хойшоо
ухраад алга болжээ.
НАТО-г өргөжүүлэх үйл
явц мөн л иргэншил ба соёлын
логикоор яваад байна уу, эсвэл
геополитикт суурилаад байна
уу гэсэн эргэлзээт асуудал
буй. Анх үүссэн шалтгааныг
нь 70 жилийнх нь ой тохиож
буй энэ 2019 онд илүү сөхөн
бичээд байх шиг. Төв Европыг
Зөвлөлт Холбоот Улс улс төрцэргийн хяналтдаа авснаар
Хүйтэн дайн эхэлдэг. АНУ болон
өрнөдийн гүрнүүд Зөвлөлтийн
цаашдын түрэмгийллийг
зогсоох, шаардлагатай бол бүр
байлдаж устгахаар НАТО-г
байгуулсан. 1991 онд СССР
ба түүний Варшавын гэрээ гэх
цэргийн блок оршин тогтнохоо
болилоо. Хүйтэн дайны дараах
дэлхий ертөнцөд НАТО хэн бэ
гэсэн асуулт тавиадахсан чинь
өрнөдийн ардчилал-иргэншилсоёлыг хамгаалах аюулгүй
байдлын байгууллага болж
хувирав аа. Эдүгээ НАТО-гийн
нэг гол, ерөнхий зорилго нь
энэ байгууллага цаашид үлдэж,
Оросын улс төр-цэргийн хяналт
Төв Европт дахин тогтохоос
урьдчилан сэргийлэх явдал
болжээ.
Европын аюулгүй байдлын
институц болох НАТО-гийн
бүтцийг эдүгээ АНУ үлэмж
тодорхойлно. Эхэндээ илүү
ерөнхий хандлага буюу
Энхийн төлөө түншлэл гэдэгт
тусгалаа олж байсан бөгөөд
энэ нь Европын, бүр Евразийн
улс орнуудад нээлттэй байв.
Энэ хандлага нь ЕАБХАБ-ын
үүргийг ч мөн онцолж байв. Энэ
хандлага 1994 оны нэгдүгээр сард
Ерөнхийлөгч Билл Клинтоны
хэлсэн үгэнд тусгалаа олжээ. Гэвч
удалгүй жилийн дараа Клинтон
“хуучин түүхэн хил хязгаар”-ын
ач холбогдлыг олж харжээ. Тэр
нь иргэншил ба соёл хоорондын
бодит ялгаа байсан хэрэг. НАТОгийн гишүүнчлэлийг хүссэн
болгонд нь бус эхлээд Польш,

Унгар, Чех, Словак, дараа нь
Словен, тэгээд магадгүй Балтийн
улсуудад өргөжүүлэх тодорхой
шалгуур, хуваарь боловсруулж
хэрэгжүүлжээ.
НАТО-г өргөжүүлэх аливаа
үйл явцыг Орос эрс шийдэмгий
эсэргүүцсээр ирсэн. Гэхдээ ОХУын дотоодод нэгдсэн хатуу байр
суурь ягштал төлөвшөөгүй.
Либерал, өрнөдийг баримталсан
оросууд байсаар буй. НАТО
өргөжих нь Орос дахь үндсэрхэг
болон барууны эсрэг улс төрийн
хүчнүүдийг ихээхэн бэхжүүлнэ
гэж үзэж байсан ба НАТОгийн өргөжилт нь түүхэндээ
барууны христосын ертөнцийн
хэсэг байсан улс орнуудаар
хязгаарлагдаж, харин Серб,
Болгар, Румын, Албани, мөн
Молдав, Беларусь, Гүрж, Украин
дээр гонж гэсэн хатуу байр
суурин дээрээ ОХУ зогссоор
байсан ч цаадуул нь сугарч
хяналтаас алдагдсаар өнөө
хүрчээ.

НАТО-гийн гол
зорилго нь Оросын
хяналт Төв Европт
дахин тогтохоос
урьдчилан
сэргийлэх
Балтийн гурван жижиг улс,
наанаас нь хүчирхэг ОХУ-ын
хоорондын харилцааны эгзэгийг
ажиглаад байхад улс орнуудыг
иргэншил-соёл, магадгүй
шашных нь хувьд ялгаж үзэхийн
ач холбогдол тодорхой харагддаг
юм. Тэр гурав бол хуучин
Зөвлөлтийн бүгд найрамдах
улсуудаас түүх, соёл, шашин
шүтлэгийнхээ хувьд илт ялгардаг
байсныг нуух юун. Хэдийгээр
коммунист нам захирч, төрийн
хэл нь орос хэл байсан ч цаанаа
л барууны аж төрөл, хэв загвар,
соёл мэдрэгдэж байсан. Тэдний
хувь заяанд өрнөдийнхөн
үргэлж санаа зовдог байсныг
яана. АНУ ба Өрнөд тэр гурван
улсыг Зөвлөлтийн бүрэлдэхүүнд
1940 онд нэгдэж орсныг хэзээ
ч албан ёсоор хүлээн зөвшөөрч
байгаагүй. СССР нуран унахад
тэдний тусгаар тогтнох гэсэн
зорилгыг өрнөдөд шууд дэмжиж,
цэргээ гаргахыг Оросоос
уйгагүй шаардаж байсан нь юуг
илэрхийлнэ вэ.
Цаад утга учир нь Балтийн
улсууд бол хуучин Зөвлөлтийн
бусад бүгд найрамдах улсуудад
тогтоохыг хүссэн, хүссээр
ч байгаа оросуудын аливаа
нөлөөний хүрээнээс ангид
орших болно гэдгийг оросуудаар
өөрсдөөр нь хүлээн зөвшөөрүүлэх
гэж бараг 30 жил өрнөдийнхөн
үзэж таарч байна. Шведийн
нэг Ерөнхий сайдын хэлснээр
өрнөдийнхөн Прибалтикт ялсан
буюу ялж байгаа нь “Европын
аюулгүй байдал, тогтвортой
байдалд оруулсан хамгийн үнэтэй
хувь нэмэр” болох аж. Энэ гурван
жижиг улсыг өрнөдийнхөн
ямагт дэмжиж байгаа учраас
Оросын хэт үндсэрхэг үзэлтнүүд,
цэрэг-хүчнийхний өс хонзон
авах ямарваа оролдлого ямар
ч үр дүнд хүрэхгүй гэдгийг
харуулснаар эргээд Оросын
ардчилсан хүчинд ч тус болсон
болов уу. Прибалтикийн араас

хүч мэдэн тэмүүлж яваа Украин,
Гүрж хоёр Европын интеграцын
бодлогоосоо болоод ОХУ-тайгаа
тун эмзэг, бүр дайсагнасан
харилцаатай болчихоод байгаа
тухай энд нурших нь илүүц биз.
Гэм нь тэр хоёр улсын эсрэг
Оросын явуулж буй бодлогыг
ойрын холбоотон гэх Беларусь,
Казахстан, сул холбоотон гэх
Армен, Кыргыз, Тажикийн алин
нь ч огтоос дэмжихгүй ирсэнд
Кремльд дүгнэлт хийдэг л байх.
Европ ийнхүү алаг цоог
байгаагийн дээр хүчний харьцаа
илт хуваагдсан, баланс бариулах
талаар хоёр тал чармайсаар байгаа
тухай арми-зэвсэгт хүчнээр
авч үзэж болно. Ер нь хамгийн
хүчтэй арми хэнийх вэ. “Дайн
хэн зөв байсныг тодорхойлохгүй,
дайн зөвхөн хэн ялж үлдсэнийг
л тодорхойлно” хэмээн онолч
Бертран Рассел хэлсэн байдаг
билээ. Энд би globalfirepower.
com гэх сайтаас шууд буулгана.
Зэвсэгт хүчний нийт тоо,
резервистуудын тоо, цэрэгжсэн
хүчний тоо, мэргэжлийн арми
яг мөн үү, рейтинг нь ямар юм
гэдэгт анализ хийсэн мэдээлэл
байна.
Оросын зэвсэг хүчнийг
хамгийн түрүүн нэрлэжээ. ОХУ
нь эдүгээ нийт 3,586,128 хүн
зэвсэгт хүчиндээ алба хашуулдаг,
тэднээс яг байлдах цэргийн албан
хаагч нь 1,013,628 гэнэ. Сая гаруй
цэрэг дайнд бэлэн байна гэсэн
үг. Рейтинг нэг их өндөр биш
гэсэн байна. Хүн хүчний тоогоор
Оросын араас Украин орно. Нийт
1,205,000 хүн зэвсэгт хүчинд
нь алба хашдаг. Араас нь Турк
(735,000 албан хаагч). Эхний
гурван байрыг Европт энэ гурав
эзэлнэ. Орост хүн амынх нь 2.5
арми, зэвсэгт хүчинд хамаарна.
Тэгвэл хүн амдаа арми нь жолдож
буй жагсаалтад Швед 0.3 хувь,
Польш 0.27 хувь, Франц 0.58
хувь, Герман 0.25 хувь, Турк 0.92
хувь гэснээ Украин 2.84 хувь,
Финланд 4.6 хувь гэсэн хамгийн
өндөр үзүүлэлт болж байна.
Дэлхийн цэргийн зардлын 70
хувийг өөртөө шингээсэн НАТО
гэж цэргийн аварга том эвсэл
байна. Ойрын хоёр жилд цэргээ
тоолоогүй юу, эсвэл мэдээлэхгүй
байна уу. 2007 оны байдлаар
таван сая цэрэг офицертой,
тэдний 3.2 сая нь Европт байна
гэсэн нэг баримт байна. 2010 оны
байдлаар цэргээ хорогдуулаад 3.8
сая болголоо гэсэн байна. 2016
онд 3,185,900 цэргийн албан
хаагч гэсэн нь оросуудын айж
балмагдаад, сүржигнээд байх
(Оросын эсрэг 29 гишүүн улс
бүхий блок гэе л дээ) үзүүлэлт
биш ч юм шиг. Оросын баруун ба
баруун хойд, баруун өмнөд хил
дээр заналхийлээд байгаа экскоммунист орнуудын цэргийн
тоо тун өчүүхэн. Оростой
харьцуулаад үз л дээ. Хамгийн
том нь Польш гэхэд л 103 мянган
цэрэг, Румын 70 мянга, Болгар 31
мянга, Чех 22 мянга, Унгар 18
мянга, Хорват 15 мянга, Словак
13 мянга, Литва 13 мянга, Словен
7000, Эстон 6000, Латви 5000
цэргийн албан хаагч гээд жагсаж
байна.
Цэргийн тооны их багаар
харьцуулбал түүх бас нэгийг
хэлээд өгнө. 1941 онд Зөвлөлтөд
эх орны дайн эхэлж байх үед
Улаан арми 5.77 сая, Вермахт
7.33 сая цэрэгтэй дайтаж байсан
баримт бий.
Одоо Оростой зэрэгцээд
хүн ам дахь цэргийн тоогоор
Украин, Финланд хоёр дээгүүр

гараад ирсэн нь анхаарал татаж
болно. Украин бол ойлгомжтой,
Крымээ Орост алдан алдталаа
НАТО, өрнөдөөс жийрхэж,
Оростой наалдаж явсныхаа горыг
амсаж байгаа нь энэ. Европын
интеграц руу тэмүүлнэ гэмэгц
улс төр нь дотроосоо бужигнаж,
хувьсгалдаа тулж, тэр агшинд
Крым тасран салж, Дорнод
Украин тэр замаар орохыг
завдсан. Харин Финланд одоо
болтол дорнод их хөршөөсөө
болгоомжлон цэргээ өсгөөд
байгаа нь гайхалтай. 1939-1940
оны өвлийн дайн Оростой
хийсэн цэргийн хамгийн том
мөргөлдөөн. Эдүгээ энэ улс
төвийг сахидаг, НАТО-гийн
гишүүн бус, тэгэхээр армиа
өөрөө эмхэлнэ гэсэн үг. Насанд
хүрсэн иргэн бүхнээ цэрэгжилд
сурган дадлагажуулж, зэвсэгтэй
харьцуулж бэлтгэл хийлгэдэг
нь Европт Финланд, Швейцарь
хоёр. Европын армиуд дотор
Финландын арми хүч чадлаараа
эхнээсээ тавд ордог.
Европт шууд дайтчихгүйгээр
ийм их цэрэг зэвсэг агсаад өнөө
хүрчээ. Аль ч талаас нь авч үзсэн
Европын улс орнуудын хооронд
дайн дэгдэх магадлал байхгүй.
Оросын зүгээс ч халдаж довтолно
гэх элдэв прогноз бол бодит үйл
явдлын тусгал биш, мэдээллийн
орон зайд мэтгэлцэж буй хэлбэр
нь. Оросын хувьд дайн дэгдээлээ
гэвэл хуучин холбоотон асан
Украин, одоогийн холбоотон
Беларусьтай л байж мэднэ
хэмээн цэргийн шинжээчид
үздэг. Нөгөө хоёр нь баруун
тийш эрс эргэлтгүй хэлбийвэл,
бас дотроосоо өнгөт ба Оросын
эсрэг хувьсгалд нэрвэгдвэл.
Хүчний тэнцвэрийг хадгалах
үүднээс Орос зэвсэглээд
байгааг бид ойлгож болно.
Оросыг хэн ч заналхийлэхгүй,
хэн ч бодлогоо тулгахгүйгээр,
айж болгоомжлох хэмжээнд
зэвсэглэсэн байх нь Оросын
зөв бодлого мөн байх. Европын
хуваагдал гэдэгт хамааруулж
Оросыг арай өөр өнцгөөс
харах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө
Орос өөрийн манлайлал дор
ортодокс (үнэн алдартан)
зүрхэн газартай блок байгуулж,
Орос өөрөө манлайлахыг зорьж
ирсэн. Тэр утгаар Цагаан хаант
болон коммунист эзэнт гүрнийг
залгамжлагч болох ОХУ бол олон
талаараа Европ дахь Өрнөдтэй эн
зэрэгцэх иргэншлийн эвсэл (блок)
мөн. Гол цөмд нь орших Орос
үнэн алдартны ортодокс дийлэнх
олонхи нь болдог Беларусь,
Молдав, хүн амын 40 орчим хувь
нь оросууд байдаг Казахстан,
Оросын түүхэн ойрын холбоотон
гэгдэх Арменыг багтаасан дотоод
тойрог бодитой оршиж байна.
Эдгээр улсад саяхныг хүртэл,
заримд нь одоо ч Оросын талыг
баримталсан Засгийн газар буй.
Харин Орос ба Гүрж (ихэнх нь
ортодокс), Орос ба Украины
хооронд (олонх биш ч үлэмж
хэсэг нь католик) ярвигтай
харилцаа үүслээ. Ортодокс
Балканд, Орос нь Болгар, Грек,
Серб, Кипртэй ойр харилцаатай,
Румынтэй үүнээс арай бага
харилцаатай. Харин хуучин
Зөвлөлтийн лалын шашинт бүгд
найрамдах улсууд эдийн засаг,
аюулгүй байдлын хувьд Оросоос
ихээхэн хамааралтай. Балтийн
бүгд найрамдах улсууд Европын
татах хүчний нөлөөгөөр өөрс
дийгөө Оросын нөлөөний хүрээ
нээс бүрэн гаргаж чадсан ийм л
дүр зураг харагдаж байна.
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Шинжлэх ухаан
Ирэх 10-15 жилд
литийн эрэлт
300 хувь өсөх
таамаг бий
Ц.Улам-Ундрах
ЗГМ
Литий үнэхээр анхаарал татаж
буй элемент. Суудлын болон
ачааны тэргийг олборлодог
түлшээр бус литийн батарейгаар
ажиллуулах нь тээврийн хэрэгс
лийн ирээдүй болж байна.
Дахин цэнэглэдэг литийн зай
нарны ба салхины эрчим хүчийг
хуримтлуулж хадгалахад чухал
үүрэгтэй. Уур амьсгалын өөрчлөлт
дэлхийн нийтийн сэтгэлийг
түгшээж буй энэ үед энэ металл
цэвэр эрчим хүчний үндсэн
хөдөлгөгч хүч болох найдвар
төрүүлж буй.
Хөнгөн, дахин цэнэглэх бо
ломжтой ийм зайг цахилгаан
машин, үүрэн утас, компьютер,
эрчим хүч хураах байгууламж гээд
олон салбарт ашиглаж байгаа учир
литийн нөөцийн төлөөх өрсөлдөөн
газар авч, үнэ нь тэнгэрт хадах
шинжтэй. Цахилгаан машин
хэрэглээнд нэвтрэхээс өмнө ч
литий эрэлттэй таваар байсан.
Түүний химийн шинж чанарыг
цохилтод тэсвэртэй шилнээс
эхлээд эмэнд хүртэл ашигладаг
гэж тодорхойлдог.
Deutche банкны тооцоогоор
2018 онд литийн 50 орчим хувийг
тээврийн хэрэгслээс бусад хэрэг
лээнд зориулсан байна. Үүрэн утас
ба компьютер зэрэг өргөн хэрэг
лээний цахилгаан бараанд литийн
25 хувийг ашигласан ба эрэлт
нь улам нэмэгдсээр буй. Харин
үлдсэн хэсгийг цахилгаан машинд
ашиглажээ. Гэхдээ ийм харьцаа
удаан үргэлжлэхгүй бололтой.
Тээврийн хэрэгсэлд ашиглах нь
нэмэгдэж буйг дагаад ирэх 10-15
жилд литийн эрэлт 300 хувь өсөх
таамаг бий. Үүний тал хувийг нь
2025 он гэхэд цахилгаан машины
аж үйлдвэрт ашиглах байх хэмээн
судлаачид тооцсон байна.
Bloomberg New Energy Financeийн судалгаанаас үзэхэд одоо
дэлхийд хоёр сая цахилгаан машин
зам дээр явж буй бол 2030 онд уг
тоо 24 саяд хүрэх аж. Цахилгаан
машины Tesla компани литийн
эрэл хайгуулыг тэргүүлж, АНУ,

Литийн геологи
хайгуул дэлхийн цэвэр
ирээдүйг хангана
Дэлхий даяар мэдэгдээд буй литийн орд

БНХАУ

8,000

Жилийн гарц
тонноор
1. Австрали
2. Чили
3. БНХАУ
4. Аргентин

Австрали

Чили

16,000

51,000

Аргентин

6,200

Пегматит Давсны уусмал Шавар
Одоогийн уурхай Төлөвлөгдсөн уурхай

Мексик, Канад, Австралийн
олборлогчидтой гэрээ байгуулсан.
Үүнээс үүдэн уг таваарын үнэ
өнгөрсөн онд огцом өссөн нь
нийлүүлэлт хомсдож болзошгүй
гэсэн түгшүүрээс үүссэн юм.
Гэвч ийнхүү үймж сандрахад
арай эрт байгааг Невада муж улс
дахь АНУ-ын Геологи хайгуулын
төвийн геологич Лиза Стиллинг
ярилаа. Тэрбээр литий дэлхийн
гадаргын 0.002 хувийг эзэлдэг авч
геологийн хувьд ховор элемент
биш бөгөөд эдийн засгийн үр
ашигтай олборлолт хийхийн
тулд хаана хуримтлагдсаныг нь
мэдэх хэрэгтэй гэв. Энэ асуултад
хариулахын тулд судлаачид уг
металлын баялаг орд хаана,
хэдийд үүсэх боломжтойг салхи,
ус, дулаан ба цаг хугацааны хүчин
зүйлээр нарийвчлан шинжилж
байгаа аж.
Ийм нөхцөл бүрдсэн газруудад
“литийн гурвалжин” гэгддэг Чили,
Аргентин, Боливыг хамарсан
тэгш цөл, Австрали, Канад,
АНУ дахь пегматит хэмээх галт
уулын чулуулаг, АНУ-ын литий
агуулсан шаварлаг хөрс багтаж
байна. Энэхүү шинэ үеийн “цагаан
алт”-ны төлөөх тэмцэл суурь
геологи, геохими, гидрологийн
шинжлэх ухаанд түлхэц өгчээ.
Стиллинг болон бусад эрдэмтэд
шавар ба давсны уусмал хэрхэн
литий үүсгэдэг, литийн атом
шаврын химийн бүтэц дотор
хэрхэн оршдог талаар судалгаа
хийж байна.
Литий нь энгийн хэлбэртээ
зөөлөн, мөнгөлөг, хөнгөн бодис
бөгөөд нягтрал нь усныхаас
хоёр дахин бага. Уг элементийг
Шведийн химич Иохан Аугуст
Арфведсон анх 1817 онд петалит
хэмээх саарал эрдсийн найрлагыг
шинжилж байхдаа нээжээ. Тэрбээр
эрдсийн массын 96 хувийг хөнгөн
цагаан, цахиур, хүчил төрөгч
эзэлж байгааг тогтоож, үлдсэн
хэсэг нь химийн шинж чанараараа
кали, натритай төстэй бодис гэж
үзсэн юм. Литийгээр баялаг орд
бий болох нөхцөл нь галт уулын
чулуулаг дээр их хэмжээний ус,
дулаан холилдох хэрэгтэй байдаг
аж. Дэлхий дээр литийн гурван
үндсэн эх сурвалж байдгийг
дурдвал пегматит, давсны уусмал,
шавар юм. Энэ чиглэлээр судалгаа
хийж буй эрдэмтэд нөөцийг
өсгөх, олборлолтын технологийг
сайжруулах замаар эрэлтийг
хангах боломжтой гэж үзэж байгаа
юм.

Зүрхний дутагдлаас сэргийлэх хоолны дэглэм
Америкийн эрдэмтэд DASH
(Dietary Approaches to Stop
Hypertension буюу даралт буу
руулах хооллолтын арга) хоолны
дэглэм зүрхний дутагдлыг 50
хувиар бууруулах боломжтойг
баталжээ. Мэргэжилтнүүд 75
настай хүмүүсийн хооллолтод
13 жилийн турш ажиглалт
хийсэн тухай судалгааны тайланг
American Journal of Preventive
Medicine сэтгүүлд нийтэлсэн
байна. Судалгааны ахлагч Клауди
Компас “DASH хоолны дэглэмийг
баримталбал зүрхний дутагдлын

эрсдэлийг багасгаж болохыг
судалгаа харууллаа. Энэ нь ямар ч
эмнээс үр дүнтэй” хэмээн ярьжээ.
DASH хоолны дэглэмийн үед
архи болон давстай хүнснээс
бүрэн буюу хэсэгчлэн татгалзаж,
оронд нь натриар баялаг хоол

хүнс хэрэглэх ёстой аж. Түүнчлэн
шинэ жимс, ногоо илүүтэй идэж,
самар, бүтэн үрийн талх, тахианы
мах, загас, тослог багатай сүү
хэрэглэхийг зөвлөжээ. Өнгөрсөн
нэгдүгээр сард US News &
World Report сэтгүүлийн санал
асуулгаар DASH хамгийн зохис
той хооллолтын жагсаалтын
хоёрдугаарт бичигдсэн байна.
Энэ төрлийн хооллолт биеийг
эрүүлжүүлэх, цусны даралтыг
тогтворжуулах болон ходоод,
гэдсийг цэвэрлэхэд үр ашигтай
гэж мэргэжилтнүүд дүгнэв.

Олон улсын сансрын станцад
спиртийн үнэр шингэжээ
Өнгөрсөн гуравдугаар сард
олон улсын сансрын станцад
Space X компанийн Dragon-2
хөлгийг залгах үед станцад
изопропилийн спирт алдагдсаныг
сансрын нисгэгчдийг бэлтгэх
төвийн дарга Павел Власов
мэдээллээ. Түүний хэлснээр
сансрын станцад Америкийн
хөлгийг залгасны дараа хэвийн
бүс үнэр гарч эхэлсэн аж. Хожим
нь станцын агаарт спиртийн

агууламж эрс өссөнийг тогтоожээ.
Хэвийн үед агууламж нэг шоо
метрт 0.1 миллиграмм байдаг бол
бүр зургаан миллиграммд хүрсэн
байна.
Dragon-2-ыг салгасны дараа
үнэр арай багассан боловч хэвийн
түвшинд ирээгүй байгаа гэнэ. Уг
явдлын улмаас Оросын тал Space
X компанийн хөлгийг ирүүлэхэд
зуучилсан Америкийн сансар
судлалын төв НАСА-д асуулт,

сануулга илгээжээ. Dragon-2-ын
нислэгийг Boeing болон Space
X хувийн компани хамтран
сансрын нисэгчдийг дэлхийн
тойрог замд гаргах хөтөлбөрийн
хүрээнд үйлдсэн юм. НАСА-гийн
төлөөлөгч Дэниел Хуот “Газар
дээр буй мэргэжилтнүүд станцын
агаар дахь спиртийн агууламж
нэмэгдсэн тохиолдолд аюулаас
хамгаалах арга хэмжээ авна”
хэмээн хариу мэдэгджээ.

сүлжээнд өнгөрөөсөн хугацаа
жилийн турш амьдралын
сэтгэл ханамжид дөнгөж 0.25
хувь нөлөөлдөг гэх дүгнэлтэд
хүрсэн байна. Эндээс үзэхэд
өсвөр насныхны сэтгэл санаанд
нийгмийн сүлжээ маш бага нөлөө
үзүүлдэг аж. Үүнээс гадна сэтгэл
ханамж өөрчлөгдсөн байдал нь
нийгмийн сүлжээ ашиглах эрчимд
бараг нөлөөлдөггүй байна. Гэхдээ
охид, хөвгүүдийн ашиглалтыг
ялган үзэхэд охид сүлжээнд их
автбал сургууль, найз нөхөд, гэр
бүлийн талаар сэтгэл ханамж нь
доошилдог боловч өөрийн гадаад
төрхөд сэтгэл дундуур болох
явдал гардаггүй гэнэ. Гэхдээ

энэ маш цөөн хувьд нь илэрчээ.
Гэхдээ судлаачид тэдний дүгнэлт
зарим талаар өрөөсгөл болохыг
хүлээн зөвшөөрөв. Тухайлбал,
нийгмийн сүлжээнд өнгөрөөдөг
цагийг хүүхдийн өөрийн хэлснээр
авч тооцсон байна. Гэхдээ
энэ судалгаа онлайн харилцаа
хүүхдийн сэтгэцийн эрүүл мэндэд
хэрхэн нөлөөлдөг талаар хамгийн
сүүлийн, итгэж болох үзүүлэлт
юм байна. Иймээс судлаачид эцэг
эхчүүд хүүхэд нь Facebook буюу
Twitter-т ороход хэт сэтгэл зовохгүй
байхыг зөвлөв. Хэрэв хүүхдэд тань
сэтгэл зүйн бэрхшээл үүссэн бол
учир шалтгааныг нь интернэтээс
гадуур хайх хэрэгтэй аж.

Нийгмийн сүлжээ хүүхдэд муугаар нөлөөлдөггүйг тогтоолоо
Өргөн тархсан яриагаар бол
нийгмийн сүлжээ хүүхдийн
сэтгэцийн хөгжилд муугаар
нөлөөлж буй хэмээдэг. Ийм үзэл
санааг Оксфордын эрдэмтдийн
шинэ судалгаа няцааж байгааг
Guardian сонинд бичсэн байна. Тэд
амьдралын сэтгэл ханамж болон
нийгмийн сүлжээнд өнгөрөөсөн
хугацааны хооронд мэдэгдэхүйц
хамаарал байхгүй гэж дүгнэжээ.
Судлаачид 12,500 10-15 насны
британчуудын өгөгдөлд анализ
хийсэн байна. Өгөгдөл цуглуулахад
2009-2016 он буюу долоон жилийг
зарцуулжээ.
Асуулгын хариултад анализ
хийснээр судлаачид нийгмийн
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Сурталчилгаа
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо: 2019 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр

Тендер шалгаруулалтын нэр: Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн 2
дугаар ээлж 11.8 км /СХД, 1, 2, 3, 20 дугаар хороо/ ажил,
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-19/052
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Нарангийн үерийн
хамгаалалтын барилга байгууламжийн 2 дугаар ээлж 11.8 км /СХД, 1, 2, 3, 20 дугаар хороо/
ажлыг гүйцэтгэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа
цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж цахим тендерийн баримт бичиг болон холбогдох
материалыг татаж авна уу.
Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө тендерт оролцох хураамж болох
50 000 (тавин мянга) төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байх ёстой.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 3 жил буюу 2016, 2017, 2018 онуудын борлуулалтын орлогын
дундаж нь тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 50 хувиас багагүй үнийн дүнтэй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Тендерт санал
болгож буй үнийн дүнгийн 40 хувиас багагүй үнийн дүнтэй байх.
Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 3
жил буюу 2016, 2017, 2018 ондуудад доод тал нь нэг удаа тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн
50 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажлын үндсэн гүйцэтгэгчээр ажилласан байна.
Санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 3 жил (2016, 2017, 2018 он)
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: Тийм
Барилга хот байгуулалтын яамны:
Хуучин бол:
2.3.2 Хөрсний ус доошлуулах, шүүрүүлэх, эргийн бэхэлгээ, далан суваг үүний дотор
төмөр замын далан, хоолой болон газар шорооны тусгай ажил;
Шинэ бол:
БА-3.2 Усны барилга байгууламжийн угсралт, өргөтгөл шинэчлэлтийн ажил
Тендерийн хамт 10 000 000 (Арван сая) төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Баталгааны хүчинтэй хугацаа 2019 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийг дуустал
Тендерийг 2019 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн 16 цаг 00 минутаас өмнө системд ирүүлэх ба
нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2019 оны 06 дугаар сарын
17 -ны өдрийн 16 цаг 30 минутад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын тендерийн
нээлтийн 1012 тоот өрөөнд нээнэ.

Огноо: 2019 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр

Тендер шалгаруулалтын нэр: “Дүүргийн эрүүл мэндийн төв, салбар амбулаториудын тоног
төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/” нийлүүлэх ажил
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-19/072
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Дүүргийн
эрүүл мэндийн төв, салбар амбулаториудын тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/”
нийлүүлэх тухай ажилд цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа
цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн
баримт бичгийг авна уу.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жилийн (2017, 2018 он) дундаж борлуулалтын хэмжээ нь тендерт
санал болгож буй үнийн 50 хувиас багагүй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Тендерт санал болгож
буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байх.
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 2 жил буюу 2017, 2018
оны жилийн эцсийн баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт ирүүлнэ.
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: Сүүлийн 2 жил буюу 2017, 2018 оны
аль нэг жилд тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй барааг
доод тал нь нэг удаа нийлүүлсэн байх.
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: Тийм
Эрүүл мэндийн яамны
Эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмж импортлох, ханган нийлүүлэх, худалдах
Тендерийн баталгааны үнийн дүн: 5,550,000 (таван сая таван зуун тавин мянга) төгрөг
Цахим тендерт оролцогч цахим баталгаа гаргах эрх бүхий арилжааны банкаар цахим тендерийн баталгаа
гаргуулна.
Тендерийг 2019 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн 14 цаг 00 минутаас өмнө системд ирүүлэх ба
нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2019 оны 06 дугаар сарын
17-ны өдрийн 14 цаг 30 минутад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын 1012 тоот хурлын
өрөөнд нээнэ.
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх Эрхтэй.
Дотоодын давуу эрх тооцно.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.
Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-15, Самбуугийн гудамж,
Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 дүгээр байр, 10 дугаар давхар,
Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757807
Цахим хаяг: www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо: 2019 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр

Тендер шалгаруулалтын нэр: Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй “Цэцэрлэгийн барилга, 100
ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1 дүгээр хороо”-ын ажил
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-19/073

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
Дотоодын давуу эрх тооцно.

Тендерийг 2019 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн 15 цаг 00 минутаас өмнө системд ирүүлэх ба
нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2019 оны 06 дугаар сарын
17-ны өдрийн 15 цаг 30 минутад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын тендерийн
нээлтийн 1012 тоот өрөөнд нээнэ.

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Түлхүүр гардуулах
гэрээний нөхцөлтэй “Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 1 дүгээр хороо”-ын
ажлыг гүйцэтгэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системээр зарлагдаж
байгаа цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн
баримт бичгийг авна уу.
Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө 50 000 (тавин мянга) төгрөгийг банкны
цахим төлбөр тооцооны системийг ашиглан төлсөн байх ёстой.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс хойш 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендер нь дараах багцаас бүрдэнэ: Багцгүй.
Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 3 жил буюу 2016, 2017, 2018 онуудын борлуулалтын орлогын дундаж
нь төсөвт өртөгийн 50 хувиас багагүй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Төсөвт өртөгийн 30
хувиас багагүй байх.
Санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: 2016, 2017, 2018 оны жилийн эцсийн баталгаажуулсан
санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт ирүүлнэ.
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: Сүүлийн 3 жил буюу 2016, 2017,
2018 онуудын аль нэг жилд төсөвт өртөгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажлын үндсэн
гүйцэтгэгчээр ажилласан байх.
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: Тийм
Зураг төсөв боловсруулах байгууллага нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй байна.
Хуучин бол:
1.2.1 1-10 хүртэл давхар барилга байгууламжийн барилга архитектур, орчны ерөнхий төлөвлөгөө, тохижилт,
өндөржилт, барилга бүтээцийн зураг төсөл, барилгын зохион байгуулалтын зураг төсөл болон түүнээс дээш,
1.2.4 Дотор усан хангамж, ариутгах татуурга, халаалт, салхивч агаар сэлгэлт, хөргөлтийн систем, гадна салбар
шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл болон түүнээс дээш,
1.2.5 Дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга
байгууламжийн технологийн зураг төсөл /10 кВ хүртэл/ болон түүнээс дээш,
1.2.6 Техник, эдийн засгийн үндэслэл, барилгын төсөв болон түүнээс дээш,
Шинэ бол:
ЗТ-3.1 Архитектур, барилга бүтээц, барилгын зохион байгуулалтын зураг төсөл.
ЗТ-6.1 Барилга байгууламжийн дотор ус хангамж, ариутгах татуургын систем, гадна салбар шугам сүлжээ,
түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл болон түүнээс дээш,
ЗТ-6.2 Барилга байгууламжийн дотор халаалт, салхивчийн систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй
холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл болон түүнээс дээш,
ЗТ-6.3 Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн систем, гадна салбар шугам
сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл Орон сууц, олон нийт,
үйлдвэрийн барилгын болон тоног төхөөрөмжийн хянах, хэмжих хэрэгсэл /КИП/, автоматикийн зураг
төсөл болон түүнээс дээш,
ЗТ-6.4 Барилга байгууламжийн дотор радио холбоо, галын болон бусад дохиоллын систем, мэдээллийн
байгууламжийн зураг төсөл, хамгаалалтын систем, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологи,
компьютер хангамжийн дотоод сүлжээ, гадна салбар шугам сүлжээний зураг төсөл болон түүнээс дээш,
ЗТ-8.1 Орчны ерөнхий төлөвлөгөө, тохижилт, өндөржилтийн зураг төсөл болон түүнээс дээш,
ЗТ-11.2 Барилга байгууламжийн ажлын төсөв болон түүнээс дээш,
Ажил гүйцэтгэх байгууллага нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй байна.
Барилга, хот байгуулалтын яамнаас олгодог:
Хуучин бол:
2.1.1 Барилгын засвар, засал чимэглэл, орчны тохижилт болон түүнээс дээш,
2.1.2 Цутгамал болон угсармал төмөр бетон, мод ба арагт бүтээцэн барилгын угсралт, өргөтгөл шинэчлэлийн
ажил /1-5 хүртэл давхар/ болон түүнээс дээш,
2.2.1 Барилгын дотор халаалт, салхивч, ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, тэдгээрийн тоног
төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралт болон түүнээс дээш,
2.2.2 Барилгын дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, холбоо дохиолол, интернет сүлжээ, гал унтраах
болон галын аюулын дохиоллын системийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна
шугам сүлжээний угсралт болон түүнээс дээш,
Шинэ бол:
БА-3.1 Цутгамал болон угсармал төмөр бетон арагт бүтээцэн болон иж бүрэн цутгамал бүтээцэн барилгын
угсралт, өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил болон түүнээс дээш,
БА-6.1 Барилга байгууламжийн дотор ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, тэдгээрийн тоног
төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралт.
БА-6.2 Барилга байгууламжийн дотор халаалт, салхивчийн шугам сүлжээ, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж,
гадна салбар шугам сүлжээний угсралт болон түүнээс дээш,
БА-6.3 Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн угсралт, тэдгээрийн тоног
төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт болон түүнээс дээш,
БА-6.4 Барилгын дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, холбоо дохиолол, интернэт сүлжээ, гал унтраах
болон галын аюулын дохиоллын системийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна
салбар шугам сүлжээний угсралт болон түүнээс дээш,
БА-8.1 Барилга байгууламжийн засвар, засал чимэглэл, интерьер, орчны тохижилтын ажил болон
түүнээс дээш,
Тендерийн хамт дараах тендерийн баталгаа ирүүлнэ. 10,000,000 /арван сая/ төгрөг
Хүчинтэй байх хугацаа: 2019 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийг дуустал.
Тендерийг 2019 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн 09 цаг 30 минутаас өмнө системд ирүүлэх ба
нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2019 оны 06 дугаар сарын 17ны өдрийн 10 цаг 00 минутад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын 1012 тоот өрөөнд нээнэ.

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
Дотоодын давуу эрх тооцно.

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
Дотоодын давуу эрх тооцно.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон холбогдох бусад материалыг www.tender.gov.mn, www.
ub-procurement.mn цахим хуудаснаас, бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар, Улаанбаатар хот,
Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-15, Самбуугийн гудамж,
Нийслэлийн Засаг захиргааны IV байр, 10 давхарт
Утас: 75757806,
Цахим хаяг: www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо: 2019 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр

Тендер шалгаруулалтын нэр: Авто замчдын гудамжнаас Монполимет комплекс орон сууц
хүртэлх авто зам /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо/
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-19/070
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Авто замчдын
гудамжнаас Монполимет комплекс орон сууц хүртэлх авто зам /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 1
дүгээр хороо/-ын ажлыг гүйцэтгэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа
цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж цахим тендерийн баримт бичиг болон холбогдох
материалыг татаж авна уу.
Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө тендерт оролцох хураамж болох
50 000 (тавин мянга) төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байх ёстой.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жил буюу 2017, 2018 оны борлуулалтын орлогын дундаж нь
санал болгож буй үнийн дүнгийн 50 хувиас багагүй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Санал болгож буй
үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байх.
Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн
2 жил буюу 2017, 2018 оны аль нэг жилд санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй үнийн
дүнтэй ижил төстэй ажлыг доод тал нь нэг удаа гүйцэтгэсэн байна.
Санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: 2 жил буюу 2017, 2018 он
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: Тийм
Авто зам угсралтын ажил гүйцэтгэх байгууллага нь:
Зам тээврийн яамнаас олгодог:
2.8.2.1 Хатуу хучилттай зам барих
Барилга Хот, байгуулалтын яамнаас олгодог:
Хуучин бол:
2.2.2 Барилгын дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, холбоо дохиолол, интернет
сүлжээ, гал унтраах болон галын аюулын дохиоллын системийн угсралт, тэдгээрийн тоног
төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна шугам сүлжээний угсралт дүйцэхүйц эсвэл түүнээс дээш
2.2.4. Дулааны болон усан хангамжийн гол (магистраль) шугам сүлжээ, түүний тоног
төхөөрөмжийн угсралт дүйцэхүйц эсвэл түүнээс дээш
Шинэ бол:
БА-6.3 Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн угсралт,
тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт
дүйцэхүйц эсвэл түүнээс дээш
БА-3.4 Дулааны гол (магистраль) шугам сүлжээ, түүний тоног төхөөрөмжийн угсралт
дүйцэхүйц эсвэл түүнээс дээш
Тендерийн хамт 5,500,000 (таван сая таван зуун мянга) төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Хүчинтэй байх хугацаа: 2019 оны 08 дугаар сарын 29-ны өдрийг дуустал хүчинтэй байна.
Цахим тендерт оролцогч цахим баталгаа гаргах эрх бүхий арилжааны банкаар цахим тендерийн
баталгаа гаргуулна.

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг,
Бага тойруу-15, Самбуугийн гудамж, Нийслэлийн Засаг захиргааны IV байр, 10 давхарт
Холбоо барих утасны дугаар: 75757810
Цахим хаяг: www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу-15,
Нийслэлийн Засаг захиргааны IV байр, 10 дугаар давхар,
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757810.
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ZGM: highlights
Politics

The President of Mongolia
Battulga Khaltmaa bans the
General Taxation Law, the
Corporate Income Tax Law, the
Personal Income Tax Law, and
each Law and Regulations related.

Economy

Household monetary income
falls to 1,054 units in April, down
0.38 percent from the previous
month. This has been a major
factor affecting the growth of new
housing prices, while the recent
housing prices have slightly
increased in the previous month.

The official gazette

ZGM DAILY
Mongolia’s GDP rises
8.6 percent in Q1
National currency
in circulation
reaches MNT 933.0
billion

According to the survey, mutton
price increases by 17 percent,
goat meat by 28 percent and
beef by 14 percent compared to
last year.

Bayrkhuu Dashdorj
Prof.
In the first quarter of 2019, GDP
of Mongolia at 2010 constant price
reached MNT 3.5 trillion by preliminary estimation of production
approach, increased by MNT 279.9
billion or 8.6 percent compared to
the same period of the previous year.
This increase was mainly driven by
the 8 percent increase in the service
sector, which is worth MNT 127.7
billion (wholesale and retail trade
sector by MNT 52.2 billion or 13.9
percent) and industry, construction
sector by MNT 124.9 billion or 11.2
percent.
In addition, the inflation measured by the consumer price index
(CPI) at the national level increased
by 1 percent from the previous
month, by 2.8 percent from the
end of the previous year and by 7
percent yoy.
7 percent increase of CPI was
mainly contributed by increases in
prices of food and non-alcoholic
beverages group by 8.3 percent
(meat and meat products by 20.4
percent, non-alcoholic beverages by
6.6 percent and milk, dairy products
and eggs by 1.5 percent), alcoholic

the non-performing loans in
banking system amounted MNT
1.9 trillion, increased by MNT 80.2
billion or 4.3 percent from the
previous month
The annual shareholders' meeting
of Turquoise Hill Resources
was held in Montreal, Quebec,
Canada on Tuesday. The majority
of minority shareholders of the
company voted against the reelection of independent directors.
Top 20 index drops 0.59 percent,
to 20,191.58 points. MSE A
index decreases 0.53 percent
to, 9,403.54 points. MSE B index
down 0.99 percent, to 7,797.34
points. Market cap stands at MNT
2.36 trillion.

Society

An event to promote the negative
impact of raw coal consumption
on health initiated by the Ministry
of Health was held today on
May 15.

Batsaikhan.S / ЗГМ©

beverages and tobacco group by 3.6
percent, transport by 5.5 percent,
housing, water, electricity and fuels
group by 8.9 percent (electricity, gas
and other fuels by 9.6 percent), and
health by 9.5 percent.
The money supply (broad money
or M2) reached MNT 19.9 trillion at
the end of April 2019, showing an
increase of MNT 188.7 billion from
the previous month and by MNT 3.6
trillion from the same period of the

Foreign Trade

imports. The policy to restrict consumer loans by the Bank of Mongolia
(BoM) has been implemented for
four months. The Asian Development Bank has also assumed that the
current account deficit will decline
this year. It is expected that export
growth and imports of motor vehicles will have an impact on imports

slow down.
In addition, imports of all kinds of
vehicles reached USD 328.8 million
in the first four months of 2019. This
is an increase of 15 percent or USD
46.1 million from the same period
of 2018. In other words, transporting
vehicles accounted for 18.6 percent
of total imports.

Consumer price index
(end of the previous year = 100%)
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Тендерийн хамт 2 900 000 (хоёр сая есөн зуун мянган) төгрөгийн тендерийн
баталгаа ирүүлнэ.
Тендерийг 2019 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн 10 цаг 00 минутаас
өмнө цахим системд ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг
байлцуулан Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын байр, Худалдан авах
ажиллагааны албаны 5 дугаар давхар, 511 тоот өрөөнд 2019 оны 06 дугаар сарын
17-ны өдрийн 10 цаг 15 минутад нээнэ.

2845.5

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичигтэй холбоотой мэдээллийг доорх хаягаар
авч болно.

Expenditure

Equilibrated
balance

Чингэлтэй дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба нь эрх бүхий тендерт
оролцогчдоос Гэрэлтүүлэг (ЧД 17-р хороо) ажил-ыг гүйцэтгэх тухай цахим тендер
ирүүлэхийг урьж байна.
Тендерийн материалыг цахим худалдан авах ажиллагааны систем www.tender.
gov.mn хаягаар өөрийн ААН-ийн хувийн нууцлалын кодыг ашиглан нэвтэрч цахим
хэлбэр (pdf)-ээр илгээнэ. Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын
дагуу тендерт оролцох хураамж 50,000 төгрөгийг www.tender.gov.mn–ээр банкны
меркантийн системийг ашиглан төлнө.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан
байна.
Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жил (2017, 2018)-ийн дундаж нь 101 500 000
(нэг зуун нэгэн сая таван зуун мянган) төгрөгөөс багагүй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:
43 500 000 (дөчин гурван сая таван зуун мянган) төгрөгөөс багагүй байна.
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:
Сүүлийн 2 жил (2017, 2018 он)
Сүүлийн 2 жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: Сүүлийн 2 жил
(2017, 2018)-аль нэгэнд ядаж нэг удаа 101 500 000 (нэг зуун нэгэн сая таван зуун
мянган) төгрөгөөс багагүй үнийн дүнтэй цахилгаан хангамж, гадна гэрэлтүүлгийн
ажлын үндсэн гүйцэтгэгчээр ажилласан байна.
Шаардлагатай тусгай зөвшөөрөл: Эрчим хүчний яамнаас олгодог: 03.2.1
Цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын угсралт, засвар 0.4-10 кВ ба болон
түүнээс дээш заалт бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй байх

Гадаадын этгээд оролцох эрхтэй.
Дотоодын давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй.

286.5

2016

previous month. In the first quarter
of 2019, current and capital account
balance deficit by preliminary result
reached USD 277.4 million, which is
USD 70.8 million lower compared
to the same period of last year. The
current account deficit reached USD
297.6 million, which was mainly
due to USD 553.2 million deficit
in services account and USD 196.2
million deficit in the primary account.

Тендер шалгаруулалтын нэр: Гэрэлтүүлэг (ЧД 17-р хороо)
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЧДХААА А19/22

Statistics

102.2

net lending amounted to MNT 2.8
trillion, resulting in a surplus of
MNT 286.5 billion in the equilibrated balance.
In April, the equilibrated revenue
and grants of the General Government Budget reached MNT 968.6
billion, an increase of MNT 259.5
billion or 36.6 percent, whereas total
expenditure and net lending reached
MNT 876.4 billion, and by MNT
59.6 billion or 7.3 percent from the

Огноо :2019 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр

In the first four months of the year,
the growth rate of imports, which
was around 40 percent in 2018, was
11.7 percent, according to statistics
from the Customs General Administration. The products worth USD
1.76 billion were imported in the
reporting period.
The main import product, the border price of gasoline, was down from
USD 673.2 per ton in 2018 to USD
559.5 in 2019, down 16.9 percent.
Mainly, products such as mineral
products, machinery, equipment, all
types of vehicles, food products, and
basic metals have been imported.
In the reporting month, the volume
of imported food products dropped
by 10 of 14 types of food that did
not contribute significantly to the

104.2

previous year.
The national currency in circulation reached MNT 933 billion, increased by MNT 35.2 billion or 3.9
percent from the previous month.
But the number is MNT 4.6 billion
lower than the previous year.
In the first four months of 2019,
the total equilibrated revenue and
grants of the General Government
Budget amounted to MNT 3.1
trillion and total expenditure and

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Import growth reaches 11.7 percent

103.3
103.0

7

2019*
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Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, IV хороо Ж.Самбуугийн гудамж-16,
Нийслэлийн Нутгийн захиргааны байгууллагуудын II байр,
Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын байр Худалдан авах
ажиллагааны алба, 5 дугаар давхар, 511 тоот өрөө, Утас : 70110769

8

Засгийн газрын мэдээ Сонин
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Өдрийн өнгө
онцлох үзвэр

ТВ ХӨТӨЛБӨР

Чөтгөрийн
хараалыг
хэрхэн
арилгах вэ

07:00 "Өглөө" хөтөлбөр
09:05 "Маамуу" хүүхдийн
нэвтрүүлэг
14:30 "Нээлттэй хором"
нийгмийн ток шоу

"Romeo & Juliet" балет
Хаана: УДБЭТ
Хэзээ: 2019.05.17, 18-ны 17.00, 19.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 50-120 мянга

Өөрийн хүүхдээ
хэрцгийгээр алсан эмэгтэйн
сүнс дийлдэшгүй чөтгөр
болон хоргодож, бага насны
хүүхдүүдийг ангуучилдаг
болов. Түүний талаар ам
дамжсан цуурхал үлгэр
домог мэт яригдсаар өнөө
үетэй золгожээ. Асар их
хүчийг өөртөө агуулсан тэр
чөтгөрийг хэн зогсоож чадах
бол.
Warner Bros компанийн
бүтээл “The Curse of La
Llorona” аймшгийн кино
дөрөвдүгээр сарын 29-нөөс
кино театруудын дэлгэцнээ
гарч эхэллээ. Алдарт
Conjuring киноны үргэлжлэл
гэж хэлж болох энэхүү бүтээл
ердөө есөн сая ам.долларын
өртгөөр бүтсэн боловч
хэдийн 113 сая ам.долларын
орлого олоод байна. Киноны
гол дүрүүдэд жүжигчин
Л.Карделлини, П.Веласкес,
Р.Круз нар тогложээ.

17:25 Өв эрдэнэ: "Чингис хааны
мөнгөн зоос"
19:30 "Робокон-2019"
21:10

"Соёл-Эрдэнэ" хөтөлбөр

08:00 "Bloomberg Daybreak Asia"
11:00 "Америкийг бүтээсэн
автомашинууд" нэвтрүүлэг

“Амьдралыг тэтгэгч О2” модерн
балет
Хаана: Corporate Convention Centre
Хэзээ: 2019.05.19-ний 19.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 60-100 мянга

14:00 "Сая долларын суутан"
нэвтрүүлэг
18:00 "Бизнесийн төв цэг"
давталт
21:00 "Мөнгөний урсгал"
хөтөлбөр
22:00 "Америкийн суутнууд"
нэвтрүүлэг

07:05 Монголчууд ХХ зууны
эхэнд нэвтрүүлэг

“The HU-GEREG live Performance”
концерт
Хаана: White Rock Center
Хэзээ: 2019.05.23-24 ны 19.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^99,999

ЦАГ АГААР

12:10
14:10
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10o 9 м/с
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"Аугаа зуун" ОАК 2-р анги

Бага зэргийн хур тунадастай
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21:00 "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг
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10:00 "Бяцхан оцон шувуу
Пороро" хүүхэлдэйн кино
/season-3/ 1-4-р анги
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13:30 "Ан амьтдын ертөнцөөр"
/season-10/ 9-р хэсэг

фото агшин

19:00 Оргил цаг мэдээллийн
хөтөлбөр
21:00 "SEAL тусгай баг" ОАК
/season-2/ 1-р анги
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Зурхай

Билгийн тооллын 13
Зуны тэргүүн шарагчин могой
сарын есөн улаан мэнгэтэй
харагчин үхэр өдөр
Үс засуулбал: Жаргал ирнэ
Наран ургах, шингэх:
05.15-20.23 цаг
Барилдлага: Хотол чуулган
Шүтэн барилдлага: Нэр өнгө
Суудал: Уул
Аргын тооллын тавдугаар
сарын 16. Бархасвадь гараг.
Билгийн тооллын 12, Тэргүүн
дагуул одтой, харагчин үхэр
өдөр.
Өдрийн наран 05.15 цагт
мандан, 20.23 цагт жаргана.
Тухайн өдөр тахиа, могой
жилтнээ аливаа үйлийг
хийхэд эерэг сайн ба үхэр,
луу, хонь, нохой жилтнээ
сөрөг муу нөлөөтэй тул элдэв
үйлд хянамгай хандаж, биеэ
энхрийлүүштэй. Эл өдөр найз
нөхдийг түшиж, элдэв үйлийг
түргэн бүтээх, бүтээл туурвил
эхлэх, бизнес эхлэх, цар ихтэй
үйлийг эхлэх, бясалгал хийх,
доодсыг асран өглөг, хандив
өргөх, хишиг даллага дуудуулах,
насан бүтээл хийлгэх, мал
арвижих, гэр бүрэхэд сайн.
Эрдэнийг гадагш өгөхөд муу.
Өдрийн сайн цаг нь бар, туулай,
могой, бич, нохой, гахай болой.
Хол газар яваар одогсод баруун
хойш мөрөө гаргавал зохистой.

С.Батсайхан / ЗГМ©

Ноён хутагт Дулдуйтын Равжаагийн байгуулсан Дэмчигийн хийд нь Өмнөговь аймгийг зорин очих
жуулчдын заавал үзэх газрын нэг юм.
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13. Д.Нацаг
доржийн зохиол,
алдарт Эдгар
Погийн "Алтан
цох" зохиолтой
хүйн холбоотой
гэгдсэн өгүүллэг

Өмнөх дугаарын хариу / 05.15
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анхны хувийн
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сургуулийн нэг
3. Чингис хааны
голомт нутаг
гэгддэг Хэнтий
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4. Ямаанд тусдаг
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Ялимгүй хур тунадастай
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БУЛГАН

ГОВЬ-АЛТАЙ

16:00 "Миний найзууд" СОАК 7-р
анги

Ф.Херольд "Дэггүй Лиз" балет
Хаана: УДБЭТ
Хэзээ: 2019.05.26-ны 17.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^10-20 мянга

6

V.20
16o 8 м/с
-2o 7 м/с

ДАРХАН-УУЛ

ОРХОН

"Гал тогоо" шоу нэвтрүүлэг

V.19
9o 12 м/с
-3o 7 м/с

V.18
6o 10 м/с
0o 9 м/с

Үүлшинэ

Үүлшинэ

17:00 "Тобот" хүүхэлдэйн кино
3.16-р анги

“Сэтгэлийн километр” концерт
Хаана: Embassy restaurant-Бишрэлт
Плаза зочид буудал
Хэзээ: 2019.05.24-ний 18.30 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 30-50 мянга

ЗГМ: СүдоКҮ

Улаанбаатар

10:10 "4 өнгө" цаг агаарын
хөтөлбөр

Ж.Верди “Аида” дуурь
Хаана: УДБЭТ
Хэзээ: 2019.05.25-ны 17.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 10-30 мянга
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Засгийн газрын мэдээ Сонин

Эдийн засаг

Дутертегийн охин Филиппиний удирдагч
болох магадлалтай

Тайбэй компаниудаа Хятадыг бус, Зүүн
өмнөд Азийг сонгохыг дэмжиж байна

Б.Лхагважав: Монголд улс төрийн “зуд”
нь эдийн засгаа чирж унагадаг

Охин нь ерөнхийлөгчийн алба залгамжлах нь Дутертед хатуу
бодлогоо хэвээр үргэлжлүүлэхэд тустай.
> 10

Трампын тариф Тайванийн компаниудад үйлдвэрлэлээ зүүн
өмнөд Ази, Энэтхэгт шилжүүлэх шахалт болов.

Эдийн засаг, санхүүгийн интитуцууд өөрсдийгөө хамгаалдаг
болох хэрэгтэй.

> 10

Европ, Азийн хямд нислэгээр
Энэтхэг тэргүүлнэ

9

> 11

IndiGo-гийн
онгоц
Энэтхэгийн
Мумбайн
Чатрапати
Шиважи олон
улсын нисэх
буудалд
газардах гэж
байгаа нь.
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“Хүн долоо, найман цаг ни
сэхээр чилж ядардаг. Угаалгын
өрөөнд очих нь олширно, байн
байн юм идмээр санагдана, ер
нь бүх юм өөр болно. Тэгвэл бид
бүтээгдэхүүнийхээ дизайныг
шинэчилье. Суудал хоорондын
зайг ихэсгэх үү, хоол унд, халуун
алчуураар ахиухан үйлчлэх үү.
Ингээд ирвэл бизнес ангилал
болчихгүй гэж үү?” хэмээн
захирал ярьж байлаа.
Захирлын санаа Ази, Европын

агаарын шугамын зорчигчдод
цогц үйлчилгээ үзүүлдэг
Singapore Airlines Ltc, British
Airways, Emirates Airline, Cathay
Pacific зэрэг компани ноёрхдог
зах зээлийг нурааж болзошгүй.
IndiGo-г Азийн хамгийн аварга
хямд үнийн компани болж байх
үед зарим өрсөлдөгч нь алсын зайн
нислэгт азаа үзээд бүтэлгүйтсэн.
Хямд үнийн өөр нэг компани
болох Норвегийн Air Shuttle
ASA тив хоорондын нислэгийн
шугам олноор нь нээгээд үлэмж

хэмжээний алдагдал хүлээлээ.
Малайзын хямд үнийн AirAsia
X Bhd ч Лондон хүрдэг шугамаа
удаа дараа нээж, зогсоосны эцэст
Азидаа төвлөрөхөөр шийдэв.
AirAsia X Bhd одоо ч Осакагаар
дайрч Хонолулу нисэж байгаа.
Уг хоёр компанийн алсын
нислэг нь хөл багтах зай ахиу
премиум суудал, хоол, нислэгийн
энтертайнмент үйлчилгээтэй.
Singapore Airlines-ын хямд
үнийн салбар - Scoot компани
Афин, Берлиний чиглэлд нисэж

байгаа. Тус компанийн Boeing
787 Dreamliner онгоцны “Scootbiz” ангиллаар зорчигчид хөл
шахахааргүй зайтай савхин
суудалд тухалж, дахиад нэг цүнх
авч орох эрх эдлэхийн зэрэгцээ,
нэмэлт энгийн болон алькоголтой
ундаагаар үйлчлүүлдэг. Мөн
мобайл цахим хэрэгслээ
нислэгийн үеэр цэнэглэх,
хувийн төхөөрөмжөөрөө киноны
стриминг үйлчилгээ авах эрхтэй.
IndiGo-гийн бизнес ангиллын
үйлчилгээний цар хүрээ, үнэ өртөг

Насанд хүрсэн 100 мянган хүнд оногдох
АТМ-ын тоо

Робот
Ашиглалтаар
Британи сүүл
мушгиж байна

Энэтхэгт
хэрэглээ нь
ихэссэн ч ATM
цөөрлөө

Люси Микин
Компаниуд харьцангуй хуучин техник төхөөрөмж үйлдвэрлэж,
хүмүүн-ажилчин хөлсөлж буйгаас шалтгаалан Их Британи
роботын ашиглалтаар хөгжингүй бусад улсаас хоцорч явна.
Роботын борлуулалт 2018 онд Европ тивийн хэмжээнд долоон
хувь өссөн бол Их Британид гурван хувиар буурсныг Олон
Улсын Робот Техникийн Холбооны статистик харуулж байна.
Статистикаас үзвэл 2017 онд Европ тивд 10 мянган ажилтанд
106 робот оногдож байхад нэгдсэн вант улсынх 85 байжээ.

Зохицуулалт чангарч, ашиглалтын зардал өссөнтэй уялдан
Энэтхэгт ATM олох нь хэцүү ажил болж мэдэхээр болов.
Сүүлийн хоёр жилд Энэтхэгт гүйлгээнийх нь хэмжээ өссөн
мөртлөө ATM-ын тоо цөөрснийг Энэтхэгийн Нөөцийн Банк буюу
төв банкнаас бямба гарагт нийтэлсэн статистик харууллаа.
Олон Улсын Валютын Сангийн судалгаанаас үзвэл тус улс BRICSын орнууд дотроо 100 мянган хүнд оногдох ATM-ын тоогоор
сүүлийн байр эзэлж байна.

ОХУ
Бразил
БНХАУ
Өмнөд Африк
Энэтхэг

164
107
81
68
22

одоогоор тодорхойгүй. Компанид
шийдвэрлэх ёстой бусад бэрхшээл
ч мундахгүй. Ялангуяа агаарын
тээврийн компанийн гол зардал
болдог шатахууны асуудал газрын
тосны үнэ өсөж буй үед алсын
нислэгийн үйлчилгээ нэвтрүү
лэхэд ноцтой бэрхшээл болно.
IndiGo нь Шинэ Делигээс
Европын Лондон зэрэг хот хүрэх,
дундаа ганц зогсолттой нислэгийн
шугам эрхлэх төлөвлөгөөтэй.
Харин БНХАУ, Вьетнам, Мьянмар,
ОХУ руу дундаа зогсолтгүй шууд

нислэг үйлддэг.
Тус компани Airbus SE-гийн
шинэ загварын хавчиг их биетэй
тийрэлтэт онгоцны уртасгасан
хувилбарыг худалдаж авахаар
яриа хэлэлцээ өрнүүлж байна.
Компани “том захиалга” өгөхөөр
бэлтгэж байгааг Дутта өгүүлсэн
юм.
Дотоодын 53, олон улсын 18
чиглэлд нислэг үйлдэж буй IndiGo шинэ хүчин чадлынхаа тал
орчим хувийг олон улсын агаарын
шугамд ашиглана.

Boeing 737
Max-уудыг
Техаст хадгалж
эхэллээ
Жюли Жонсон
Зохицуулагч агентлагууд 737 Max тийрэлтэт онгоцны үйлдвэрээс
гарч буй шинэ загваруудыг Boeing компани программ хангамжийг
нь сайжруулах хүртэл Техас муж улс дахь засвар үйлчилгээний
баазад байрлуулж эхэллээ. Тус компани нийт 100 орчим 737 Max
онгоцыг Сиэттл орчмын дөрвөн газарт зогсоогоод байна. АНУ-ын
төдийгүй БНХАУ, Канад зэрэг дэлхийн бусад улсын зохицуулах
байгууллагууд 737 Max-ын аюулгүй байдлыг судалж зөвшөөрсний
дараа шинэ онгоцнуудыг захиалагчдад нь нийлүүлнэ.

ОХУ түншүүдийнхээ хамт олборлолтоо өсгөхийг хүсэж байна
Дина Хренникова
Олборлолтоо танах амлалтаа
дөнгөж биелүүлээд буй ОХУ энэ
долоо хоногт болох ОПЕК-ийн
яриа хэлэлцээний үеэр газрын
тосны гарцаа эргүүлэн өсгөх
нөхцөл бүрдүүлэх сонирхолтой
байна.
ОХУ газрын тосны олборлолтыг
өсгөх хүсэлтэйгээ сүүлийн хэдэн
сарын турш ойлгуулж ирснийг
Fitch Ratings Inc, IHS Markit Incийн шинжээчид өгүүлсэн юм.
Иранд тавьсан АНУ-ын хоригийн
улмаас үүссэн нийлүүлэлтийн
зөрүүг нөхөхөөр Саудын Араб,
Булангийн холбоотнуудынхаа
хамт амласны дараахан ОХУ-ын
байр суурь бүр тодорлоо.
Москва “зах зээлд ахиу баррель
нийлүүлэх арга эрэлхийлж
байгаа”-г HIS Markit-ын ОХУ-ын
салбарын захирал Максим Нечаев
тайлбарлав. ОХУ ойрын хугацаанд
олборлолтоо өдөрт 300 мянган
баррелиар өсгөх боломжтойг
захирал тайлбарласан нь “өсгөнө”
гэсэн үг гол утга байж болох юм.
Учир нь ОПЕК-ийн эвслийн
хамгийн хүчирхэг хоёр олборлогч
болох Саудын Араб, ОХУ-ын
ашиг сонирхол нийцэж байгаа
тул ням гарагт Жеддад чуулах
хуралдаанд оролцогчид газрын

Дамжуулах
хоолойг
хаахад
хүргэсэн
хямралын
улмаас ОХУ
тавдугаар
сарын эхний
хэд хоногт
гэрээний
үүргээ
биелүүлж
дөнгөлөө.
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тосны олборлолтоо өсгөх суурь
тавьж болзошгүй.
Саудын Арабын вант улс
олборлолтоо сүүлийн хэдэн сарын
турш тохиролцоогоор хүлээсэн
үүргээсээ ч их хэмжээгээр
шуурхай буурууллаа. Квотоо
сахисаар байгаа тус улс дангаараа
өдөрт 500 мянган баррель нэмж
олборлох боломжтой нь Ираны
экспорттой бараг тэнцэнэ. Харин
ОХУ тохиролцоогоор хүлээсэн
олборлолт бууруулах зорилтот
хэмжээндээ дөнгөж тавдугаар

сарын эхний хэд хоногт л хүрчээ.
Тодорхой асуудлаар байр
суурь зөрүүтэй ч хэдэн жилийн
турш унасан газрынх тосны
үнийг сэргээхэд хүргэсэн ОПЕК,
холбоотнуудын хамтын ажиллагаа
цааш хэвээр үргэлжлэх төлөвтэй.
Саудын Арабтай тогтоосон
улс төрийн түншлэл, газрын
тосны үнэд нөлөөлөх нөлөөгөө
хадгалахын тулд ОПЕК+
хэлэлцээрийг хадгалж үлдэхээр
эрмэлзэж буйгаа ОХУ-ын
Ерөнхийлөгч Владимир Путин

саяхан ойлгуулсан. Саудын
Арабын Эрчим хүчний сайд
Халид Аль-Фалих ч эвслийг
цаашид үргэлжлүүлэх нь чухлыг
илэрхийлж байв.
ОХУ-ын олборлогчид ОПЕКийн хэлэлцээрээр хүлээсэн үүргээ
биелүүлэх хугацаа энэ онд дуусна.
Гэхдээ газрын тос олборлолт
дөрөвдүгээр сар гэхэд гэрээгээр
хүлээсэн хэмжээнд буурна гэсэн
тус улсын Эрчим хүчний сайдын
амлалтыг компаниуд биелүүлж
чадаагүй. Европ хүрдэг үндсэн
дамжуулах хоолойг хаахад
хүргэсэн бохир хольцтой
нефтийн хямралын улмаас л тус
улс тавдугаар сарын эхний хэд

Саудын Араб олборлолтоо ОХУ-ынхаас илүү бууруулжээ
Олборлолт (өдөрт сая баррелиар)
Саудын Араб ОХУ Зорилтот хэмжээ
11.40
11.20
11.00
10.80
10.60
10.40
10.20
10.00
9.80
2018/12

2019/3
Bloomberg©

хоногт гэрээний үүргээ биелүүлж
дөнгөсөн юм.
Харин Саудын Араб ОПЕКийн хэлэлцээрээр хүлээсэн үүргээ
давуулан биелүүлж, олборлолтоо
шуурхай эрс бууруулсан. Тус
улсын олборлолт дөрөвдүгээр
сар гэхэд сүүлийн дөрвөн жилийн
үнэмлэхүй доод хэмжээнд бууран,
өдөрт 9.79 сая баррель болжээ.
АНУ-ын хоригоос гадуур,
Иранаас нефть худалдаж авах
боломжийг цөөн хэдэн улсад
олгож байсан тусгай зөвшөөрлийг
Ерөнхийлөгч Дональд Трамп
дараахан нь цуцалсан. Олон Улсын
Эрчим Хүчний Агентлагийн (IEA)
статистикаас үзвэл, хоригоос
чөлөөлсөн тусгай зөвшөөрлийн
ачаар Иран гуравдугаар сард
өдөрт 1.1 сая баррель газрын тос
экспортолж байжээ.
Иранаас газрын тос худалдаж
авахаа зогсоогоод буй улсуудын
хүсэлтэд нийцүүлэн олборлолтоо
өсгөж чадахаа Саудын Араб
мэдэгдсэн юм.
“Газрын тосны олборлолтыг
өсгөх Оросын эрмэлзэл Саудын
Арабын ашиг сонирхолтой
давхцаж байгаа”-г Fitch Ratings-ын
захирал Дмитрий Маринченко
анхааруулав.

10

Засгийн газрын мэдээ Сонин

2019.05.16, пүрэв ~ №092 (1144)

Эдийн засаг
Андрео Калонзо
Филиппиний дунд хугацааны
сонгууль Ерөнхийлөгч Родриго
Дутерте болон холбоотнуудынх
нь илт ялалтаар төгсөх бололтой
байна. Үүнтэй уялдан түүний
охин Сара 2022 онд тус улсын
дээд албыг хаших өндөр
магадлалтай болоод байна.
Ерөнхийлөгчийн ууган
охин, Давао хотын Засаг
дарга Сара Дутерте төрийн
тэргүүний албыг залгах
дараагийн хүн нь өөрийгөө
гэж сүүлийн хэдэн
жилийн турш идэвхтэй
ойлгуулж ирсэн юм.
Филиппиний дунд
хугацааны сонгууль
нь Ерөнхийлөгчийн
охины
ху в ь д
PDP-Laban намын
д эмжлэг авах
таатай боломж
болж өглөө.
Тэрбээр
с о н г у ул ь д
өрсөлдөхийн
о р о н д
Филип
п и н и й
С е н ат ы н
гишүүний
с у уд а л д
өрсөлдөгч 12
нэр дэвшигчийн
сонгуулийн кам
панит ажлыг биечлэн
удирдах аргаар нийтийн
анхаарлыг өөртөө татаж эхэллээ.
Одоогийн байдлаар Сарагийн
дэмжиж байгаа 10 нэр дэвшигч
сонгуульд хошуучилж яваа юм.
“Дутерте охиноо Ерөнхийлөгч
болгочих гээд халамжлаад
байна” гэж Вашингтон дахь
Уилсоны төвийн Азийн
хөтөлбөрийн орлогч захирал
Майкл Кугелман өгүүлсэн юм.
Дунд хугацааны “сонгууль
хүссэнээр нь өрнөх юм бол

Дутертегийн охин
Филиппиний
удирдагч болох
магадлалтай
улс орны дээд албан тушаалд
тэмүүлэхийг нь Дутерте
уг нь дэмждэггүй.
Охиных нь
хувьд

дэмжигчдийнх нь байр суурь
дараагийн Ерөнхийлөгчийг
сонгох цагт хүчирхэгжинэ”
хэмээн Кугелман үзэж байна.
Дунд хугацааны сонгуулийн
ялалт нь мансууруулах бодисын
эсрэг ажиллагаагаараа мянга
мянган хүний амь авч, сөрөг
хүчний улстөрч, сэтгүүлчдийг
хайр найргүй халдан довтолдог,
засаглалын зөрчилтэй арга бүхий
Дутертегийн замыг засаж буй

хэрэг. Хэдийгээр охин нь эцгээсээ
зөөлөн хотын дарга гэдгээ
харуулсан ч, Ерөнхийлөгчийн
албыг залгамжлах тохиолдолд
эцгийнх нь засаглах арга зөөлрөх
учир байхгүй.
Сонгуульт хугацаа нь дуусмагц
хууль зүйн хүнд нөхцөлтэй
учирч болзошгүй Дутертегийн
хувьд охин нь Ерөнхийлөгчийн
алба залгамжлах нь “хүчирхэг
эр”-ийн имижээ бататгах, хатуу

бодлогоо хэвээр үргэлжлүү
лэхэд тустайг Филиппиний их
сургуулийн профессор Жин
Пилапил тайлбарлав. “Энэ
удаагийн сонгуулийн жинхэнэ
ялагч нь Сара Дутерте” хэмээн
тэрбээр өгүүлсэн юм.
Сара Дутерте 2022 оны
сонгуульд ялж чадвал Зүүн
өмнөд Азийн улсын 27 жилийн
түүхнээ гурав дахь эмэгтэй
Ерөнхийлөгч болох юм. Охиноо

Засаг даргаараа үлдэх нь
дээр хэмээн Дутерте ятгаж
байжээ. “Ерөнхийлөгчийн алба
чамайг гэгээрүүлэхгүй, харин
ч сүйдэлнэ гэж би олны өмнө
охиндоо анхааруулсан” хэмээн
Филиппиний удирдагч даваа
гарагт мэдээллийн хэрэгсэлд
ярилцлага өгөхдөө өгүүлсэн юм.
Тавдугаар сарын 14-ний
байдлаар Сенатын сонгуульд
манлайлагч өрсөлдөгчдийн

ес нь Дутертегийн талыг
баримтлагч улстөрчид байгаа.
Нэгэнт тодорхой болсон Сенатын
12 суудлыг эзлэгчид дотор
Дутертегийн хуучин туслах Бон
Го, хар тамхины эсрэг зарласан
дайныг нь дэмжигч, цагдаагийн
албаны тэргүүн Рональд дела
Роза нар орж бий.
Энэхүү сүр дуулиант ялалтын
дараах гурван жилийн турш
Дутерте Сенатын засаглалын
эрх мэдлийг хязгаарлахад хүчээ
дайчлах болно.
Дунд шатны амжилттай
өрсөлдсөн Сенатын хоёр эмэгтэй
гишүүн байгаагийн нэг нь бие
даасан нэр дэвшигч Грэйс По,
нөгөө нь Дутертегийн холбоотон
Синтиа Виллар юм. Урьд нь 2016
оны Ерөнхийлөгчийн сонгуульд
Дутертед ялагдсан Синтиа
Виллар 2022 онд дахин өрсөлдөх
магадлал их байгаа. Дараагийн
удаа ялья гэж бодож байгаа
бол Виллар стратегиа өөрчлөх
ёстой хэмээн Филиппиний их
сургуулийн профессор Арьес
Аругвай үзэж байна.

Тайбэй компаниудаа Хятадыг бус, Зүүн өмнөд Азийг сонгохыг дэмжиж байна

Дебби Ву
Цахим бараа бүтээгдэхүүний
дэлхийн тэргүүлэх үйлдвэрлэгч
дийн өлгий болсон Тайванийн эрх
баригчид дотоодын компаниудаа
БНХАУ-ын нутаг дэвсгэрээс
гадна, Азийн бусад бүс нутагт
шинээр үйлдвэр байгуулахад нь
дэмжлэг үзүүлж эхэллээ. АНУ-

ын тэнгэрт тулсан тариф дэлхийн
ханган нийлүүлэх сүлжээг
тасалдуулж болзошгүй болсон нь
Тайванийн бодлого өөрчлөгдөхөд
ийн хүргэжээ.
Ерөнхийлөгч Трамп Хятадын
200 тэрбум ам.долларын бараа
бүтээгдэхүүний импортын
тарифыг өсгөхөөр шийдсэн нь

зарим үйлдвэрлэлээ Хятадаас
шилжүүлэх эсэхээ шийдэж
амжаагүй
ком п а н и уд а д
нөлөөлснийг Тайванийн
эдийн засгийн хэрэг эрхэлсэн,
портфельгүй сайд Кун Миншин
тайлбарлав. Тайванийн цахим
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн
хувьд үйлдвэрээ шилжүүлэх газар

нь эх орных нь зэрэгцээ Вьетнам,
Энэтхэг болж байгааг тэрбээр
дурдсан юм.
“Тайваний компаниуд амин
чухал, гол үйлдвэрлэлээ эх
орондоо эргүүлэн татаж, цахим
хэрэгслийн угсаргаа, масс
үйлдвэрлэлийг Зүүн өмнөд Азид
шилжүүлэх төлөвтэй”-г ноён Кун
өгүүллээ. Зүүн өмнөд Азийн улс
орнууд ч шинэ боломжийг гярхай
анзаарч байгааг тэрбээр нэмж
тайлбарлав.
Apple Inc-ээс Dell Technologies хүртэлх технологийн
тэргүүлэх компаниуд iPhone-оос
персонал компьютер хүртэлх
бүхий л бараа бүтээгдэхүүнийг
Хятадын ажиллах хүчний аварга
нөөц, ур чадварт түшиглэн
үйлдвэрлэж ирсэн юм. Өдгөө
АНУ-ын шийтгэгч шинжтэй
хориг, технологийн хулгайд
буруутгаж буй зэмлэл, зүүн өмнөд
Азийн эдийн засгийн сэргэлттэй
уялдан салбарын гол тоглогчид
зарим үйлдвэрлэлээ дэлхийн
хоёрдахь эдийн засгаас өөр тийш
шилжүүлэхэд хүргэлээ.
Хятадаас хөндийрөх хандлага
хамгийн түрүүн Тайваньд

ашигтай тусав. Он гарснаас
хойш Тайванийн 52 компани эх
орондоо есөн тэрбум ам.долларын
хөрөнгө оруулахаар амлаад
байна. Уг хөрөнгө оруулалт нь
Хятадад үйлдвэртэй Тайванийн
компаниудыг үйлдвэрлэлээ
эх орондоо эргүүлэн татахаар
ятгах Засгийн газрын тусгай
хөтөлбөрийн үр дүн юм.
Хятад улс дэлхийн цахим
бүтээгдэхүүний үйлдвэр хэмээх
алдраа алдах магадлал одоохондоо
тун бага ч Бээжин болон
Вашингтоны улс төр, бизнесийн
салбарт сөргөлдөх хэрээр шинэ
хандлага газар авч, компаниуд
дайжих төлөвтэй. Шинэ хандлагын
улмаас дэлхийн үйлдвэрлэлийн
сүлжээ БНХАУ төвтэй ганц
тогтолцооны оронд нэг нь дэлхийн
хоёр дахь гол эдийн засагт, нөгөө
нь АНУ болоод “хятад бус”
зах зээлд төвлөрсөн олон талт
тогтолцоо болж хуваагдах гэж
буйг Кун анхааруулав. Албан
ёсны дипломат харилцаа байхгүй
ч Тайванийн албаны хүмүүс
Азийн бусад улсад дотоодын
компаниудынхаа үйлдвэрлэлийг
шилжүүлэхтэй холбоотой татвар,

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Тендер шалгаруулалтын нэр: “Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хорооны гэр хорооллын
гудамж зам, талбайг тэгшилж сайжруулах” ажил
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-19/071
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Сонгинохайрхан
дүүргийн 21 дүгээр хорооны гэр хорооллын гудамж зам, талбайг тэгшилж сайжруулах” ажлыг
гүйцэтгэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа
цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж цахим тендерийн баримт бичиг болон холбогдох
материалыг татаж авна уу.
Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө тендерт оролцох хураамж болох
50 000 (тавин мянга) төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байх ёстой.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
1. Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жил буюу 2017, 2018 оны борлуулалтын орлогын дундаж нь
санал болгож буй үнийн дүнгийн 50 хувиас багагүй байна.
2. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Санал болгож буй
үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байх.
3. Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн
2 жил буюу 2017, 2018 оны аль нэг жилд санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй үнийн
дүнтэй ижил төстэй ажлыг доод тал нь нэг удаа гүйцэтгэсэн байна.
4. Санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: 2 жил буюу 2017, 2018 он

нөхөн олговор, аж үйлдвэрийн
парк хөгжүүлэх зэрэг асуудлаар
яриа хэлэлцээ өрнүүлж байгааг
сайд тайлбарласан юм.
Зүүн өмнөд Азийн цахим
үйлдвэрлэлийн экосистем
Хятадынхтай өрсөлдөхийн тулд
дахин хөгжих шаардлагатайг
Кун сайд болон Тайванийн
технологийн тэргүүлэх компаниуд
анхааруулдаг. “Үйлдвэрлэлийн
шугам нүүвэл ханган нийлүүлэх
сүлжээ ч хамт шилжих ёстой.
Кластер үүсгэх ёстой” гэж Quanta Computer Inc-ийн дэд тэргүүн
Си. Си. Люн мягмар гарагт
Тайбэйд болсон хуралдаан дээр
тайлбарлаж байлаа.
Quanta нь сервер эх хавтангийн
үйлдвэрлэлийнхээ ихэнх хэсгийг
2018 онд БНХАУ-аас Тайваньд
буцаан шилжүүлж, АНУ-д
үйлдвэрлэлээ өргөжүүлж
байгаа. Гэтэл Трамп БНХАУ-д
үйлдвэрлэсэн дахиад 300 тэрбум
ам.долларын бараа бүтээгдэхүүнд
нэмж тариф оноохоор занал
хийлсний улмаас ноутбүүк
компьютер нь АНУ-д 25 хувийн
татвар төлөх аюултай тулгараад
байна.

Огноо: 2019 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: Тийм
Авто зам угсралтын ажил гүйцэтгэх байгууллага нь:
Авто замчдын холбооноос олгодог:
2.8.2.2 Хайрган хучилттай зам барих
Тендерийн хамт 1,000,000 /Нэг сая/ төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Хүчинтэй байх хугацаа: 2019 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдрийг дуустал хүчинтэй байна.
Цахим тендерт оролцогч цахим баталгаа гаргах эрх бүхий арилжааны банкаар цахим тендерийн
баталгаа гаргуулна.
Тендерийг 2019 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн 11 цаг 00 минутаас өмнө системд ирүүлэх ба
нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2019 оны 06 дугаар сарын
17-ны өдрийн 11 цаг 30 минутад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын тендерийн
нээлтийн 1012 тоот өрөөнд нээнэ.
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
Дотоодын давуу эрх тооцно.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Бага
тойруу-15, Самбуугийн гудамж, Нийслэлийн Засаг захиргааны IV байр, 10 давхарт
Холбоо барих утасны дугаар: 75757807
Цахим хаяг: www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn
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Эдийн засаг
Эдийн засаг,
санхүүгийн
институцууд
өөрийгөө хамгаал
даг болох хэрэгтэй

Дотоод
гадаадын
хөрөнгө
оруулагчдын
айдас,
хүйдсийг
төрүүлдэг
нэг зүйл бол
төвлөрсөн
мөнгийг
хяналтгүйгээр
зарцуулахын
төлөөх тэмцэл,
мөн төсөв,
хөтөлбөр, зээл
тусламжийг
зарцуулах
оновчлол
байхгүйтэй
холбоотой.
Бизнесийн
жаахан амжилт
болгоныг
заавал хүчний
байгууллагаар
дайруулж
өнгөрөөх
хандлага саад
болж байна.

Э.Батцэцэг
ЗГМ
МХАҮТ-ын ерөнхийлөгч асан
Б.Лхагважав Шинэ эдийн засгийн
форумын салбар хэлэлцүүлгийн
чиглүүлэгчээр ажилласан юм.
Тэрбээр эдийн засаг дахь улс
төрийн нөлөөг багасгахын тулд
мэргэжлийн холбоод, эрдэмтэн,
судлаачдын үүрэг чухал гэж үздэг
аж.
-Шинэ эдийн засгийн фору
мын онцлог, өмнө нь зохион
байгуулж байсан форумуудаас
ялгаатай тал нь юу вэ?
-2009 оноос зохион байгуулж
эхэлсэн эдийн засгийн форум
арай өөр хэлбэртэй явж ирсэн
юм. Ер нь бидний ажиллаж ирсэн
зарчим өөрчлөгдсөөр байсан
гэсэн үг. 2006-2009 онд бол
ийм хэлэлцүүлэгтэй дүйцэхүйц
асуудлыг бид гудамжнаас, талбай
дээр жагсаж тавьдаг байлаа. Дараа
нь Ерөнхий сайд Сү.Батболдын

сүүлийн жилүүдэд энэ хандлага
газар авлаа. Дотоод гадаадын
хөрөнгө оруулагчид эрүүл
орчинд үйл ажиллагаа явуулах
ямар ч боломжгүй тул аль хүчний
улстөрчийг ивээн тэтгэж, өөрийн
бизнесээ хамгаалуулах вэ гэдэгт
санаа зовдог болчихоод байна.
-Тухайлбал ямар салбарыг
онцолж хэлэх вэ?
-Үүний нэг илрэл нь лицензтэй
холбоотой шийдвэрүүд. 400 гаруй
алтны орд эзэмшигчид төрийн
хатуу хяналт дор үйл ажиллагаагаа
явуулж байна. Төр хүсэх л юм бол
шууд зогсоогоод хурааж чадна.
Манай шатахууны салбарынхан
бас ийм нөхцөлд байна. Ер нь
л томхон бизнесийг лицензээр
дамжуулж чангалах бодлого
улстөрчдийн халаасанд байнга
явдаг. Төр лиценз өгсөн нэрээр
дарамталж болохгүй. Сүүлийн
үед ялангуяа энэ хандлага өндөр
түвшинд хэрэгжиж байна.
-Эдийн засгийг улс төрөөс
цэвэрлэхийн тулд хамгийн
түрүүнд юу хийх хэрэгтэй вэ?
-Юун түрүүн эдийн засаг,
санхүүгийн интитуцууд жинхэнэ
утгаараа бие даах хэрэгтэй. Тэгээд
өөрсдийгөө хамгаалх хэмжээний
“том” байх хэрэгтэй. Улстөрчөөс,
хүчний байгууллагаас өөрсдийгөө
хамгаалдаг хүчирхэг болохын
тулд мэдээж мөнгө шаардлагатай.
Бизнесийн байгууллагууд эдгээр
интитуцдээ үйл ажиллагаа явуулах

Згм Товчхон
» ҮНЭ

20.4

Хувь. Мах махан
бүтээгдэхүүний үнэ өнгөрсөн
оны мөн үеийнхээс 20.4 хувиар
нэмэгдсэн нь инфляц өсөхөд
голлон нөлөөлжээ.
» ОРЛОГО

1.1

Сая төгрөг. Энэ оны эхний
улиралд нэг өрхийн сарын
дундаж мөнгөн орлого 1.1 сая
төгрөг болж, өмнөх оны мөн
үеэс 116.6 мянган төгрөгөөр
өсжээ.
» НООЛУУР

122

Мянган төгрөг. Цагаан ноолуур
нэг кг нь 122 мянган төгрөгт
хүрсэн тухай ҮСХ-ноос
мэдээллээ. Хамгийн өндөр энэ
ханш Архангай аймагт байна.
» ДААТГАЛ

Б.Лхагважав: Монголын улс төрийн 15.6
“зуд” эдийн засгаа чирж унагадаг
Ж.Гэрэлчулуун / ЗГМ©

Тэрбум төгрөг. ЭМД-ын сангаас
үнийн хөнгөлөлт үзүүлдэг
эмийн борлуулалт 2019 оны
эхний дөрвөн сарын байдлаар
15.6 тэрбум төгрөгт хүрэв.

тэргүүлсэн Засгийн газрын үед
асуудлаа төрийн ордонд цуглаж
тавьдаг болъё гэж зөвшилцсөн.
Эхний хоёр форум үндсэн
зорилгоо барьж чаддаг байсан
бол сүүл рүүгээ эрх баригчдын
сурталчилгааны индэр болж
хувирсан л даа. Бүх асуудлаа
жагсааж байгаад хэлэлцдэг байсан
эдийн засгийн форум Засгийн
газрын магтаал болж хувирсан.
Харин энэ жилийн Шинэ эдийн
засгийн форум анхны зорилгодоо
нийцсэн, ажил хэрэгч боллоо.
Эдийн засаг, бизнес, санхүүгийн
салбарт буй мэргэжлийнхний
дуу хоолойг сонсох үндсэн
зорилготой шүү дээ. Ямар нэгэн
дарга, цэрэг байхгүй, эрдэмтэд,
шинжээчид, бизнесийнхэн, банк,
санхүүгийнхэн бүгд цугласан.
-Үр дүнг та яаж төсөөлж
байна вэ?
-Эдийн засгийн өсөлт бий нь
бий. Гэхдээ өнөөдөр тоглогчид нь
эдийн засгийн ямар ч мэдлэггүй,
төрийн нэр барьж, бизнес булаах
хандлагатай болчихоод байна.
Үүнээс хамгаалахын тулд мэргэж

лийнхэн баг болж, нэгдэж ажиллах
шаардлагатай. Үүний эхлэл нь
энэ форум юм. Оролцогчдын
бүрэлдэхүүнийг харахад л энэ
зорилго шууд уншигдана.
-Дараагийн хямралд бэлэн
эсэх асуудлыг эдийн засагчид
хөндлөө. Таны хувьд дараагийн
хямралаар юуг нэрлэх вэ?
-Дөрвөн салбар хуралдаан бүр
өөр өөрийн онцлогтой асуудлаа
нэгтгэнэ. Бид 2012-2016 онд
дөрвөн жилийн хямрал тууллаа
шүү дээ. Энэ хямралаас дөнгөж
гараад, өндийж байхад дахин
улс төржсөн эдийн засгийн
амлалтуудаараа бүү сүйтгээсэй
гэдэг чин хүсэл байна. 2016 онд
манай бараг бүх компани тамираа
барсан шүү дээ. Эдийн засгийн
“зуд”-наас арай гэж ангижирч
буй энэ үед дахин популизмаар
самруулахгүйн төлөө энд цуглаж
ярилцаж байна.
Олон улсын түвшинд гадаад,
дотоод худалдааны орчинд
эдийн засгийн хямрал нүүрлэх
магадлалтайг ярьж байна л даа.
Гэхдээ манай улсын хувьд улс

Уул уурхай

SouthGobi Resources-ийн цэвэр
ашиг хоёр дахин нэмэгдлээ

SouthGobi Resources компани
Өмнөговь аймгийн Гурван тэс
сумын нутагт орших Овоот толгой
дахь нүүрсний ордын үнэ цэнийг
нэмэгдүүлэх зорилгоор жилд хоёр
сая тонн нүүрс угаах чадалтай
үйлдвэр байгуулсан. Он гарсаар
1.1 сая тонн нүүрс олборлоод
байгаа тус компани борлуулалтаа
80 гаруй хувиар нэмэгдүүлсэн юм.
Энэ сард тус компани урд хил рүү

нүүрсээ тээвэрлэж БНХАУ-ын
компаниудад худалдалгүйгээр,
шууд уурхайн амны нөхцөлөөр
борлу улсан нь зардлыг
бууруулжээ. Зардлаа танасны
дүнд цэвэр ашиг өнгөрсөн оны
мөн үеэс хоёр дахин өсөж, 13.4 сая
ам.доллар хүрсэн байна. Түүнчлэн
үйл ажиллагааны ашиг нь
ойролцоогоор гурав дахин өсөж,
9.9 сая ам.долларт хүрчээ.

Газрын тосны үйлдвэрийн автозамын
хүчитгэлийн ажил өрнөж байна
БНЭУ-ын Элчин сайдын яам
болон УУХҮЯ хамтран зохион
байгуулсан “Энэтхэг-Монголын
газрын тос, хийн үзэсгэлэн”
боллоо. Уг үзэсгэлэнгийн үеэр
үйлдвэрийн дэд бүтцийн ажлын
үйл явцын талаар мэдээлэл өглөө.
Автозамын барилгыг наймдугаар
сард дуусгах ёстой ч 2022 онд
хийх хүчитгэлийн ажлыг давхар
гүйцэтгэж буйтай холбоотой ирэх
есдүгээр сард ашиглалтад өгөх
болсныг Газрын тос боловсруулах
үйлдвэр ТӨХК-ийн захирал
Д.Алтанцэцэг тайлбарлав. Төмөр
замаар тээвэрлэх боломжгүй хүнд
механизмуудыг оруулж ирэх
учраас 2022 оныг хүлээлгүйгээр

автозамыг хүчитгэх нь зөв
шийдвэр болсныг холбогдох
яамныхан сайшаалаа. Энэтхэгийн
Элчин сайд Мохиндер Пратап
Сингх үзэсгэлэнгийн үеэр “Шинэ
үйлдвэр жилд 1.5 сая тонн түүхий
газрын тос боловсруулах хүчин
чадалтай байх юм. 100 хувь
Монголоос олборлосон газрын
тосыг ашиглана. Монгол шиг
газрын тос импортолдог орон
далайд гарцгүй тул тээврийн
зардалд нийт өртгийн 23-30
хувийг зарцуулдаг гэсэн АХБ-ны
судалгаа бий. Эндээс газрын тос
боловсруулах үйлдвэрийн эдийн
засгийн нөлөө ямар байх вэ гэдэг
нь харагдаж байна” гэлээ.

төрийн “зуд” нь эдийн засгаа чирж
унагадаг.
-Эдийн засаг дахь улстөрч
дийн нөлөөллийг багасгах
эхний алхам нь мэргэжлийнхэн
цуглаж, асуудлаа ярилцаж
нэгтгэх мөн үү?
-Тэгэлгүй яахав. Улстөрчдийн
популизмын дэргэд эдийн
засагчдын эрүүл сэтгэлгээг
харьцуулаад үз л дээ.

2016 онд
Монголын бараг
бүх компани
тамираа барсан
Үүн дээр бас нэг зайлшгүй
өөрчлөх шаардлагатай асуудал
бол салбар бүрт эдийн засгийн
мэдлэгтэй боловсон хүчнийг
бэлтгэх явдал юм. Өнөөдөр
Монголын эдийн засагт үүрэг
гүйцэтгэсэн, магадгүй шийдвэр

гаргаж байсан хүн бүрийг
хуулийн байгууллагаар оруулдаг
жишиг тогтсон байна. Гэтэл эдийн
засгийн ямар ч мэдлэггүй эрхзүйч,
хуулийн мэргэжлийнхэн том том
шийдвэр гаргасан улстөрчид,
бизнесийн хөдөлгөөнд оролцсон
хүмүүсийг шалгана гэж юу байх
вэ дээ.
-Хөрөнгө оруулагчдад ойл
гомжтой байхын тулд ямар
зарчим барих ёстой вэ?
-Дотоод гадаадын хөрөнгө
оруулагчдын айдас, хүйдсийг
төрүүлдэг нэг зүйл бол төв
лөрсөн мөнгийг хяналтгүйгээр
зарцуулахын төлөөх тэмцэл, мөн
төсөв, хөтөлбөр, зээл тусламжийг
зарцуулах оновчлол байхгүйтэй
холбоотой. Бизнесийн жаахан
амжилт бүхнийг заавал хүчний
байгууллагаар дайруулж өнгөрөөх
хандлага саад болж байна.
Түүнчлэн ямар нэг аргаар төрд
орсон л бол улс төрийн хүчээр
бусдын бизнес рүү дайрах,
булаах, ямар нэг аргаар дарамтлах
зэргээр эдийн засгийн жам ёсны
хөгжлийг эвдэж байна. Ялангуяа

боломжийг нь хангаж мөнгө өгдөг,
эргээд тэдэндээ өндөр шаардлага
тавьдаг механизмтай болох
хэрэгтэй. Ингэж санхүүжилтийн
хувьд бэхэжсэн институт төртэй
эн тэнцүү ажилладаг болох юм.
ДНБ-ий 80 гаруй хувийг хувийн
хэвшлийнхэн бүрдүүлдэг шүү дээ.
Төртэй адилхан институцтай болж
байж төрийн буруу шийдвэрийн
эсрэг зогсож чадна.
-Ийм институцыг хэрхэн
бий болгох вэ. Эдийн засгийн
хүрээнийхэн бүгд хүлээн
зөвшөөрөх үү?
-Эдийн засаг, санхүүгийн
мэргэжлийн их дээд сургуулиуд,
мэргэжлийн холбоод, клубүүд
салбар бүртээ нэгдэж, улсөрчдөөс
гаргасан буруу шийдвэр бүрийг
маш хурдтайгаар эсэргүүцдэг
байх хэрэгтэй. Шударгаар явж
буй бизнесүүдийг хамгаалах
шаардлага тавьж болно. Бүтээн
байгуулалт, уул уурхай, банк
санхүү гээд бизнесийн сал
баруудын нэгдсэн дуу хоолой
зайлшгүй шаардлагатайг манлай
лагчид хүлээн зөвшөөрдөг.
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» ЗӨВШӨӨРӨЛ

13

Компани. СЗХ-ноос хөрөнгөө
нэмэгдүүлэх шаардлагатай
13 компанийн диллерийн
болон андерайтерийн үйл
ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийг
түдгэлзүүлэв.
» НҮҮРС

60

Мянган тонн. Өнөөдрийн
байдлаар 60 мянган тонн
сайжруулсан нүүрс, 120 мянган
тонн түүхий эдийн нөөцтэй
байна.

Компани. Хөрөнгийн биржийн
өчигдрийн арилжаагаар
дөрвөн ХК-ийн хувьцааны ханш
өсөж, 12 компанийх буурчээ.
Харин нэг ХК-ийн хувьцааны
ханш тогтвортой байв.
» IPO

2.9
1.4

1.2
I-VI

I-III
20161

20172

Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний
үнэ өссөн нь инфляц хөөрөхөд
голлон нөлөөлжээ.
Гадаад худалдааны нийт эрэлт
4.2 тэрбум ам.долларт хүрсэн нь
өмнөх оны мөн үеийнхээс өссөн

1.4

I-IX
2018

I-XII
2019

аж. Экспорт 2.5 тэрбум ам.доллар,
импорт 1.7 тэрбум ам.доллар,
тэнцэл 745.8 сая ам.доллар болжээ.
Энэ нь сүүлийн таван жилийн
дунджаас хамгийн их ашигтай
гарсан тохиолдол болов.

Entree Resources захиргааны зардлаа 20 хувиар
бууруулжээ
Торонтогийн Хөрөнгийн
биржид бүртгэлтэй Entree Resources компани Оюу Толгойн
гүний уурхайн бүтээн байгуулалт
хойшилж буйтай холбоотойгоор
Turquoise Hill Resources-ийн
зүгээс гарах үр дүн, өөрчлөлтийн
талаарх судалгаагаа 2019 оны

Нэгж. Орон сууцны үнийн
ерөнхий индекс дөрөвдүгээр
сард 1.054 нэгж болж, өмнөх
сараас 0.38 хувиар буурлаа.
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ДНБ-ий өсөлт, үйлдвэрлэлийн аргаар
(2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр, хувь)

6.2

1.054

» ХУВЬЦАА

Инфляц долоон хувьд хүрэв
Үндэсний статистикийн
хорооноос Монгол Улсын нийгэм,
эдийн засгийн 2019 оны эхний
дөрөвдүгээр сарын үзүүлэлтийг
танилцууллаа. Төсвийн тэнц
вэржүүлсэн тэнцэл сүүлийн
таван жилд хамгийн их ашигтай
буюу 92.2 тэрбумаар өсөж, 286.5
тэрбум төгрөгт хүрчээ. 2015 оны
дөрөвдүгээр сард хамгийн их
алдагдалтай буюу -100.2 тэрбумын
үзүүлэлттэй гарч байсан юм.
Мөнгөний нийлүүлэлт 19.9
их наяд төгрөгт хүрсэн нь
өмнөх оны мөн үеийнхээс 3.7
их наяд төгрөгөөр илүү гарав.
Мөн инфляц нэг хувиар өсөж,
долоон хувь болсныг ҮСХ-ны
урьдчилсан гүйцэтгэлд дурджээ.
Энэ нь сүүлийн таван жилийн
дөрөвдүгээр саруудаас хамгийн
их өсөлт болох 2016 оны 1.4
хувьтай тун ойртсон үзүүлэлт юм.

» ОРОН СУУЦ

эцсээр танилцуулна гэдгийг
тайландаа дурдсан.
Оюу Толгой ордын хоёр тусгай
зөвшөөрлийн тодорхой хувийг
эзэмшдэг Entree Resources
компани 2019 онд Монгол дахь
үйл ажиллагаандаа зарцуулах
зардлаа 1.2-1.5 сая ам.долларын

хооронд төлөвлөж байна.
Ингэхдээ захиргааны зардлаа
20 хувиар бууруулжээ.
Дээрх мэдээлэлтэй зэрэгцээд
Торонтогийн Хөрөнгийн биржид
Entree Resources-ийн хувьцааны
ханш 0.45 канад доллароор
арилжигдаж байна.

17.6

Тэрбум төгрөг. СЗХ-оос
“Инвескор” ББСБ-ын
нийтэд санал болгох үнэт
цаасыг бүртгэж, Монголын
хөрөнгийн бирж дээр IPO хийх
зөвшөөрлийг олгов. Тус ББСБ
17.6-18.7 тэрбум төгрөг татан
төвлөрүүлэхээр төлөвлөжээ.

Валютын ханш
АНУ-ын доллар

2,644.04

Евро		

2,964.89

Японы иен

24.14

ОХУ-ын рубль

40.78

БНХАУ-ын юань

384.94

БНСУ-ын вон

2.22
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Эдийн засаг

Дэлхийн зиндааны
ганц л бүтээл Монголын
өнгийг өөрчилнө
“Хаан ширээний
тоглоом” киноны
зураг авалт хийсэн
нутгуудыг чиглэх
жуулчдын тоо өсчээ
1

Тэгвэл сая сая үзэгчийг
байлдан дагуулж буй “Хаан ши
рээний тоглоом” аялал жуулч
лалын салбарт ч томоохон
нөлөө үзүүлэх болжээ. Уг ки
но
ны найман бүлгийн зураг
авалтыг хийсэн Хорват, Испани,
Умард Ирланд зэрэг улсын бүс
нутгуудыг зүглэх жуулчдын тоо
нэмэгджээ. Тухайлбал, “Хаан
ширээний тоглоом” цувралаар
гардаг далайгаар хүрээлүүлсэн
цайз болох Red Keep Хорватын
Дубровникт байрладаг. Мөн энд
киноны зургадугаар бүлгийн
чухал зураг авалтын нэг
болох Серсей Ланнистер хаа
дын хотын гудамжаар нүцгэн
алхдаг хэсгийн зургийг авч
байжээ. Тэгвэл кино нээлтээ
хийснээс хойш эртний энэ хотыг
зорих жуулчдын тоо өссөн бөгөөд
ирж буй жуулчдынх тэн хагас нь
зөвхөн “Хаан ширээний тоглоом”
киноны улмаас Дубровникийг
зорьдог гэсэн тооцоо гарчээ.
Тиймээс хотын захиргаа киноны
уран бүтээлчидтэй нягт хамтран
ажиллах болсон байна.

Мөн тус киноны гол байрш
лууд болох Winterfell, Dorne, Dothraki-гийн зураг авалтыг Умард
Ирландад хийсэн. Тэгвэл киноны
эхний дөрвөн цуврал нь Умард
Ирландын эдийн засагт 107 сая
ам.доллар авчирсныг Guardian
мэдээлж байна. “Хаан ширээний
тоглоом” киноны зураг авалт
хийсэн нутгаар аялж, адал явдлыг
бодитоор мэдрэх хүсэлтэй жуулч
дын тоо нэмэгдсэнийг анзаарсан
бизнес эрхлэгчид зөвхөн “Хаан
ширээний тоглоом”-д суурилсан
аяллын хөтөлбөр санал болгож
эхэлсэн. Belfast-ийн санал болгож
буй уг аяллын хөтөлбөрөөр жилд
30 мянган хүнд үйлчлүүлдэг
байна. Энэ нь орон нутгийн
захиргаа төдийгүй дотоодын
бизнес эрхлэгчдэд орлогын огцом
өсөлт авчирчээ.
Умард Ирланд уг нь жуулчдыг
соронз мэт татдаг газарт тоо
цогддоггүй. Жилийн олон өдөр
нь сэвэлзүүр салхитай, хүйтэн
сэрүүн, зарим үед цас мөсөөр
хучигдчихдаг энэ нутгийг зорих
жуулчдын тоо Их Британийн
бусад бүстэй харьцуулахад бага
байжээ. Гэтэл цас лавссан “Хаан
ширээний тоглоом” сэрүү даасан
энэ нутгийг аялал жуулчлалын
халуун цэг болгоод буй аж. 2018
оны статистикаар жилд 120 мянган
жуулчин зөвхөн “Хаан ширээний
тогтоом” дэх төсөөллөө бодитоор
мэдрэхийн тулд тус улсыг зорин
иржээ. Энэ хэрээр хотын эдийн
засаг сайжирч, хүн амын орлого
нэмэгдэх нь гарцаагүй.
Тэгвэл “Хаан ширээний тог
лоом”-оос өмнө харь гарагийн
хачин жигтэй амьдралыг өгүүлсэн
“Аватар” кино дэлхий нийтийг
байлдан дагуулсан. БНХАУын Жанжиажэ хотын ирээдүйг

Их Британийн жуулчдын өсөлт
(мянгаар)

өөрчилсөн. Угаас байгалиас
заяагдсан энэ нутгийн үзэмж гоог
анх “Аватар” кино дэлхий нийтэд
дэлгэн харуулснаар үлгэрийн
мэт үзэсгэлэнт Жанжиажэд
жилд 60 сая жуулчин ирдэг бол
жээ. “Аватар” кинонд гардаг
үүлсээр хүрээлүүлсэн хөвдөг
уулсыг санаж байна уу. Энэ бол
Хятадын Хунань мужийн Жан
жиажэ үндэсний цогцолбор юм.
Шовх оройтой, тэнгэр баганад
сан хаднуудаас бүрдсэн энэ
цогцолборт “Аватар”-ын Пан
дора гарагийн зураг авалтыг хийж
байжээ.

“Аватар” киноны
дараа Жанжиажэд
60 сая жуулчин
ирдэг болжээ
2008 онд зураг авалтыг,
2010 онд нээлтийг нь хийсэн
энэ кино нээлтээ хийсэн эхний
жилд тус цогцолборыг зорьсон
жуулчдын тоог 60 хувиар өсгөж
байжээ. Тус паркийн орлого нь
26 тэрбум юаньд хүрсэн байна.
Хунань мужийн Жанжиажэ
хот ДНБ-ийхээ 60 хувийг аялал
жуулчлал болон түүнийг дагасан
үйлчилгээнээс олдог байна.
Тус улс урлаг, соёл, уламж
лалаараа дамжуулан эдийн
засгийн өгөөж хүртэж, зөөлөн
хүч
ний бодлого хэрэгжүүлж
байна. Хятадын Засгийн газар
ч энэ хугацаанд энэ нутгийг тус
улсын 5А зэрэглэлийн аялал
жуулчлалын бүс болгож, 2016
онд дэлхийн хамгийн урт буюу
430 метр шилэн гүүр барьж, дэд
бүтцийг өргөтгөн сайжруулж, улс
хоорондын шууд нислэгийн тоог
нэмэгдүүлсэн байна.

Хунань мужийн эдийн засгийн өсөлт
(тэрбум юаниар, хувиар)

Умард Ирланд

0.44%

S&P 500

0.37%

27.3

Британийн бусад
бүс нутаг
Бүгд Найрамдах
Ирланд Улс
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10.1

9.5
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Ганц, хоёрхон кино жуулчдын
чиглэлийг хэрхэн эргүүлж, мөн
гөний урсгалыг хэрхэн өөрчилж
буйн бодит жишээ энэ. Дэлхийн
хүн бүрийн зүрхэнд таардаг түл
хүүр болох кино, соёл урлагаар
дамжуулан эх орноо дэлхийд та
ниулж, эдийн засгаа өсгөх боломж
байсаар.
Уг нь Монгол Улс унаган
байгаль, говь, тал хээр хосолсон
нутаг, нүүдэлчин ахуй соёл, хосгүй
түүх гээд өмнө нь дэлхий нийтийн
хүртээл болоогүй, дэлгээд
харуулчих зүйл мундахгүй.
Цаашлаад Монголын тал нутагт
дөрвөн улирлын байгалийн
онцлог төрхийг харуулсан зураг
авах боломжтой байдгаас гадна
жилийн 300 гаруй өдөр нартай
байдаг нь гадаадын уран бүтээлч
дийг даллах давуу тал.
Гэтэл бид өчнөөн жил Монголыг
олон улсад таниулна хэмээн дээр,
дооргүй ярьцгааж байгаа хэрнээ
өнөөг хүртэл эх орноо дэлхийн
тайзан дээр бүрэн таниулж, гадаад
ертөнцтэй “мэндчилээгүй” яваа.
“Та нар өөрсдөө дэлхийн түвшний
кино хий, эх орноо сурталчил”
хэмээн манай төр засгийнхан
бор зүрхээрээ яваа хэдэн уран
бүтээлчдээ хүлээн, гараа хумхин
суусаар олон жилийг үдэв. Бас
Монголд олон улсын уран
бүтээлчид кино хийхэд техник
тоног төхөөрөмж, дэд бүтцийн
асуудал тулгардгийг Холливудад
ажиллаж байсан манай уран
бүтээлчид хэлдэг. Үүнээс үүдэн
дэлхийн хэмжээний уран бүтээл
чид Казахстан, Өвөрмонголыг
зорьсон тохиолдлууд байдаг аж.
Иймд дэлхий Монголд ирэхийг
хүлээх бус бид өөрсдөө бэлэн
болох, гадаад, дотоодын уран
бүтээлчдийг уран бүтээл хийх
боломжоор хангах, боловсон
хүчин болон техник технологио
сайжруулах нь чухал аж.
Хэд хоногийн өмнө Төв
аймагт Монголын үндэсний кино
үйлдвэрийн шавыг тавьсан. 50 га
талбайг хамарсан энэ цогцолбор
нь орчин үеийн есөн студи,
үйлдвэрлэлийн цех, задгай зураг
авалтын талбай зэргээс бүрдэнэ.
Олон улсын стандартад нийцсэн,
орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр
тоноглогдсон энэ цогцолбор нь
гадаад, дотоодын уран бүтээлчид
Монгол Улсад кино хийх боломж
олгох юм.
Энэ төсөл ажил хэрэг болбол
Монгол Улс кино хэмээх экс
портын цоо шинэ бүтээгдэхүүнтэй
болж, гадаад, дотоодын уран
бүтээлчид манай улсад кино хийх,
Монголыг дэлхийд таниулахад
илүү бодитой алхам болно гэсэн
үг. Ингэж чадвал бид зүгээр сууж
байгаад л эх орноо таниулж,
аялал жуулчлал, экспортын ор
логоо өгсөх нь. Наанадаж л сая
хүрдэггүй жуулчдын тоо нэмэг
дэнэ. Монголыг харуулсан, эсвэл
бидний тухай өгүүлсэн ганцхан
түүх л амжилттай болоход дээр
өгүүлсэн олон гайхамшиг Мон
голд тохиох нь.
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