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ЗГМ

Төвбанк бодлогын хүүг хэвээр 
үлдээв

Тансаг зах зээлийг тэргүүлэгчийн 
хөрөнгө $100 тэрбумыг давлаа

Нутгийн өөрөө удирдах ёсны үндсэн 
нэгж нь сум, дүүрэг байна

Эрсдэлээс сэргийлэн, санхүүгийн нөөцөө 
нэмэгдүүлэх шаардлагатай.

Түүний нийт хөрөнгө энэ жил бараг 32 тэрбум 
ам.доллараар өсөв.

Намуудыг тунгалаг байлгая гэвэл төрөөс 
дэмжих хэрэгтэй.

ОНЦЛОХ

УЛС ТӨР
УИХ-ын даргын захирамжаар 
гишүүд тойрогтоо ажиллан, ҮХ-д 
санал авч байна. 
Засгийн газар төр хувийн 
хэвшлийн хүрээнд байгуулсан 
концессын 11 гэрээг цуцаллаа. 
Гэр бүлийн салалтын дараах 
“Хүүхдийн тэтгэлгийн сан”-г 
байгуулах саналыг АЭХ гаргав. 
ҮХ-ийн өөрчлөлтийг ИЗНН 
ядуу иргэд баян төртэй байх 
бодлогыг үргэлжлүүлж байна гэв. 

ЭДИЙН ЗАСАГ
Төв банк мөнгөний 
бодлогын хүүг 11 хувьд хэвээр 
хадгаллаа. 
ОУВС-гийн хөтөлбөрөөр 
энэ онд 840 сая ам.доллар 
Монгол Улсыг чиглэх төлөвтэй. 
MEC өнгөрсөн санхүүгийн 
жилд 776 сая хонконг долларын 
орлого олжээ.
Топ 20 индекс 0.17 хувиар 
буурч, 19650.05 нэгжид хүрсэн 
байна.

НИЙГЭМ
Борооны улмаас эвдэрсэн 
замуудыг Засгийн газрын нөөц 
хөрөнгөөр засварлана. 
МУ бусад эрхтнүүдийг 
гэмтээхгүйгээр хорт хавдрыг 
эмчлэх туяаны аппараттай болов. 
БЗД-ийн 22 дугаар хороонд 
хур хогийн цэгийг зайлуулан, 
сагсны талбай байгуулав.
Ээжийгээ бие засах хойгуур 
нэг настай хүүхэд голд унаж нас 
баржээ. 

ДЭЛХИЙ
Facebook-ийн криптовалютад 
хатуу зохицуулалт шаард-
лагатайг Британи анхааруулав. 
БНХАУ-ын Чиндао хотод 
5G холболттой автобусны шугам 
ашиглалтад орлоо. 
Малайзын MH370  дугаартай 
онгоцыг нисгэгч санаатай 
сүйрүүлснийг илрүүллээ. 
Калифорнийн ойн түймрийн 
буруутан Pacific Gas & Elec-
tric-ийг $ тэрбумаар торгов.  

Төрийн хэргийг ганцаар бүү шийд, харийн аянд ганцаар бүү морд
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2,652.13 383.83 40.78
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ЦАГ АГААР

ЦАГ АГААРЫН ДЭЛГЭРЭНГYЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ 
8 ДУГААР НҮҮРЭЭС УНШИНА УУ.

Ж.Гэрэлчулуун / ЗГМ©Баянгол дүүргийн II, IV хорооллын замын голын тусгаарлах зурваст нэг тэрбум төгрөгөөр “гэрэлтүүлэгтэй гарц” барьж байна. Бороо, салхинаас 
хоргодох боломжгүй, харин ч нурж ирээд, дарж алчихмаар эдгээр байгууламж чухам юунд хэрэгтэй вэ.   3

Хүчирхийлэгчийг 
мэдээлж, 
зовсон нэгнээ 
хамгаалъя

Т.Үйтүмэн: Хүүгээ бокс руу орчих болов уу гэж бодсон чинь жүдо 
барилдана гээд байна

Хан-Уул дүүргийн эрүүгийн 
хэргийн анхан шатны шүүхэд гэр 
бүлийн хүчирхийллийн улмаас 
үүдсэн хүн амины хэргийг шүүх 
хурал өчигдөр болов. Гурван 
жилийн турш эхнэрээ айдас, 
хүчирхийлэлд байлгаж, эцэст нь 
амийг нь хөнөөсөн эрд 18 жилийн 
ял оноолоо. Амиа алдсан бүсгүйн 
охин хохирогчийг төлөөлж шүүх 
хуралдаанд оролцохдоо “Ээжийн 
минь амийг хөнөөсөн энэ хүнд 
үгээр хэлэхийн аргагүй гомдож 
байна” гэж хэлээд мэгштэл 
уйлсан. Харин гартаа гавтай 50 
орчим насны эр унжийн сулбайж, 
хөшсөн мэт зогсож байлаа. 
Эмэгтэй хүнд эр бяраа гаргаж, 
бах таваа ханган хүчирхийлж 
байхдаа ямар царайтай байсан 
бол гэж бодохоос жигшил төрнө. 
Нэг нь шоронд орж, нөгөө нь 
шороонд булагдсан аймшигт энэ 
хэргийн золиосонд гурван хүүхэд 
“тэжээгчээ алдсаны тэтгэмж”-ээс 
өөр юу ч үгүй хоцров.

Гэр бүлийн хүчирхийлэл 
гурван янзын л төгсгөлтэй гэнэ. 
Эхний тохиолдолд хэн нэг нь 
гэмтэж, бэртэнэ. Дараагийнх нь 
гэр бүл сална. Эцсийн бүлэгт 
эхнэр, эсвэл нөхрийн аль нэг 
нь амиа алдана. Өнөөдрийн 
байдлаар эмэгтэйчүүдийн 
хорих ... дугаар ангид 300 орчим 
эмэгтэй ял эдэлж байна.

Хоёр хоногийн дараа Монголын 
тамирчдын баяр болох гэж 
байна. Их спортоор овоглож, 

Б.Бадамцэцэг
ЗГМ

Б.Баярсайхан
@bayarsaikhanZGM

НИЙГЭМЗГМ: ЗОЧИН

ЗГМ: ИНФОГРАФИК

Топ 20 индекс
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САВЛАСАН УСАН ДАХЬ БИЧИЛ ХУВАНЦРЫН АГУУЛГА
ДЭЛХИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ ДЭХ ЛОНХОЛСОН УСНЫ АЛДАРТАЙ БРЭНДИЙН 93 ХУВЬ НЬ БИЧИЛ ХУВАНЦРЫН АГУУЛГАТАЙ.

БИЧИЛ 
ХУВАНЦРЫН 
АГУУЛГА

6-10,390

0-5,230

9-5,160

0-4,713

0-2,267

2-1,295

0-863

1-731

2-335

0-256

0-74

ТЕСТЭЛСЭН УЛСҮЙЛДВЭРЛЭГЧБРЭНД

Nestle Pure Life

Bisleri

Geroisteiner

Aqua

Epura

Aquafina

Minalba

Wahaha

Dasani

Evian

San Pellegrino

Nestle

Bisleri International

Geroisteiner Brunnen

Danone

PepsiCo

PepsiCo

Grupo Edson Queiroz

Hangzhou Wahaha Group

Coca-Cola

Danone

Nestle

Тайлбар: Дэлхийн есөн улсын зах зээлд түгээмэл зарагдаж буй 11 брэндийн лонхолсон усны литр 
тутамд оногдох бичил хуванцрын агуулга. Ундны усан дахь бичил хуванцарт полипропилен, нейлон, 
полиэтилен терафталат багтаж байна. 

ДЭМБ, Forbes, ORB Media©

325
Худалдаалж 

буй литр 
усан дахь 

бичил 
хуванцрын 
дундаж тоо

тамирчны өнөр бүлд багтсан 
хүн бүрийн хувьд энэ бол хүсэн 
хүлээдэг баяр нь. Энэхүү өдрийг 
тохиолдуулан Монгол Улсын 
гавьяат тамирчин Т.Үйтүмэнг 
сониныхоо зочноор урьж 
ярилцлаа. 

-Тантай уулзалгүй их уд-
жээ. Сүүлийн үед хийж буй 
ажлаасаа сонирхуулаач?

-Би яахав, хувь, хувьсгалын 
ажлаа амжуулах гээд гүйж л 
байна. Боксын холбооны дэд 
ерөнхийлөгч гэдэг утгаараа хэдэн 

тамирчиндаа тусалчих юмсан 
гээд хийх ажил ихтэй. Уг нь клуб 
нээж, хүүхдүүдтэй ажиллах санаа 
байдаг. Яг зориглоод бариад авъя 
гэхээр амжихгүй юм.

 5

Хурган дарга нарын мөнгө цохих  
шинэ суваг “шар хаалга” 
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Улс төр
УЛСТӨРЧ ЯРЬЖ БАЙНА 

Д.Лүндээжанцан: Нутгийн 
өөрөө удирдах ёсны үндсэн 
нэгж нь сум, дүүрэг байна

Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрч
лөлт оруулах хуулийн төслийн 
хэлэлцүүлгийн үеэр гарсан 
зарим санал, шүүмжлэлтэй 
хол богдуулан УИХын гишүүн 
Д.Лүн дээ жанцантай ярилцлаа. 
Түүнийг Үндсэн хуулийн эхийг 
бариг чаар томилсон юм. 

-Үндсэн хуульд оруулж буй 
нэмэлт, өөрчлөлтөөр зарим 
сон гуулийг байхгүй болгож 
бай гаа нь маргаан дагуулж 
бай на. Энэ талаар тайлбар 
өгөх гүй юу? 

-Нэг сонгууль хасагдаж 
байгаа. Тэр нь аймаг, нийслэлийн 
ИТХ-ын төлөөлөгчийг сонгох 
сонгууль. Яагаад гэвэл сум, 
дүүргийн ИТХ-д сонгогдсон 
төлөөлөгч дундаасаа нийслэл, 
аймгийнхыг гаргаж ирнэ. Өөрөөр 
хэлбэл, сумд 20 төлөөлөгч байна 
гэвэл тэр 20 хуралдаад оногдсон 
мандатынхаа дагуу аймгийн 
төлөөлөгчөө сонгоно гэсэн үг. 

Орон нутгийн өөрөө удирдах 
ёс, засаг захиргаа, нутаг дэвс-
гэрийн үндсэн нэгж нь сум, 
дүүрэг байна гэсэн үзэл 
баримтал сууж өгсөн. Өөрөөр 
хэлбэл, сумын иргэдийн эрүүл 
мэнд, боловсрол, нийгмийн хэв 
журам, халамж, аюулгүй байдал 
гээд төрийн бүх үйлчилгээ 
сумд төвлөрч байна. Харин 
тэндээс сонгогдсон ИТХ нь 
аймгийн төлөөлөгчийг сонгоно. 
Ингэснээр аймгийн төвөөс нэг 
хүн очиж суманд өрсөлдөөд 
аймгийн ИТХ-ын төлөөлөгч 
болчихдог байдал арилна. 
Өөрөөр хэлбэл, сумд ажиллаж 
байгаа хүн орон нутгийнхаа 
эрх ашгийг аймагтаа төлөөлж 
ажиллана гэсэн үг. 

-Сум, дүүргийн Засаг дар-
гыг иргэдээс сонгочихоор 

Б.Энхжаргал  
@enkhjrglZGM 

Намуудыг 
тунгалаг
байлгая гэвэл 
төрөөс дэмжих 
хэрэгтэй

ЗГМ ТОВЧХОН 
» ТОМИЛГОО  
Төрийн өмчийн бодлого, 
зохицуулалтын газрын дарга 
Б.Ганбатыг Засгийн газрын 
Хэрэг эрхлэх газрын Тэргүүн 
дэд даргын албан үүргийг 
түр орлон гүйцэтгэгчээр 
томилов. Б.Ганбат нь хуульч 
мэргэжилтэй, ОХУ-ын Дотоод 
явдлын яамны академи, 
Лондоны их сургуулийн 
хуулийн коллеж төгссөн 
бөгөөд төрийн албанд  
23 жил, үүнээс эрхэлсэн 
түшмэлийн албан тушаалд 13 
жил ажилласан аж.  

» ШИЙДВЭР 
Аадар борооны улмаас 
их хэмжээгээр эвдэрсэн 
Улаанбаатар-Мандалговь, 
Улаанбаатар-Арвайхээр 
чиглэлийн замыг засахад 
шаардагдах хөрөнгийг 
Засгийн газрын нөөц сангаас 
гаргахаар  болжээ.  

» ЗӨВШӨӨРӨЛ  
“Говийн бүсийн уул уурхайн 
төслүүдэд үйлдвэрийн 
технологийн ус нийлүүлэх 
төсөл”-ийн концессын гэрээг 
“Морьтимпэкс” ХХК-тай 
байгуулахыг зөвшөөрөв. 
Төрөөс санхүүгийн ямар нэг 
дэмжлэг, баталгаа гаргахгүй 
бөгөөд гэрээний хугацаа 
дуусахад ус нийлүүлэх шугам 
хоолойг үнэ төлбөргүй 
шилжүүлж авах юм. 
 
» СТАНДАРТ  
Засгийн газраас 368 
стандартыг хүчингүй 
болгож, 2074 стандартыг 
шинэчлэн 591-ийг шинээр 
боловсруулахаар болов. 
Өнгөрсөн онд явуулсан 
улсын үзлэгт хүчин 
төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа 
6200 гаруй стандартыг 
хамруулсан  байна. 

» ТОО
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Тэрбум төгрөг. “ЖАСТ” 
группын ерөнхийлөгч 
Ш.Батхүүтэй холбоотой 
үл хөдлөх хөрөнгийг АТГ 
битүүмжилжээ. Нийт 52 
тэрбум төгрөгийн үл хөдлөх 
хөрөнгийг хураасан  бөгөөд 
цаашид шалгалтын явцад 
илэрсэн зарим хөрөнгийг нь 
нэмж тооцвол 85-87 тэрбум 
төгрөгийн үл хөдлөх хөрөнгө 
бий гэж ЗГХЭГ-ын дарга 
мэдэгдэв.
Тус хөрөнгийг  дуудлага 
худалдаагаар зарж, төрийн 
хохирлыг барагдуулах аж.

» ЗӨРЧИЛ
Хууль бусаар ашигт малтмал 
олборлоход ашигласан 
машин механизм, техник, 
тоног төхөөрөмжийг 
улсын орлого болгох 
зохицуулалтыг Зөрчлийн 
тухай хуульд тусгах төсөл 
боловсруулахаар  болжээ.
Шадар сайд Ө.Энхтүв шин-
гийн хийсэн мэдээллээс 
үзвэл өнгөрсөн онд 
үйлдвэрлэлийн осол, хурц 
хордлогын 283 тохиолдол 
бүртгэгдсэний 26 орчим хувь 
нь уул уурхай, олборлолтын 
салбарт гарчээ.

» НАМУУД  
Ардчилсан эмэгтэйчүүдийн 
холбооноос Гэр бүлийн 
тухай хуулийн талаар 
мэдээлэл хийв. 
Гэр бүл салалтын дараах 
өмчлөлийн асуудал, 
хүүхдийн тэтгэмж тогтооход 
хуулийн нарийн зүйл заалт 
дутагддагийг хуульд тусгах 
шаардлагатай гэж тус  
холбоо үзжээ.

ТОДРУУЛГА & ЗАЛРУУЛГА 

Уншигч та манай сонины мэдээ, 
нийтлэл, сурвалжилгатай холбоотой 
тодруулж, залруулах шаардлагатай 

санал, хүсэлт байвал

› INFO@ZASAG.CO

Утас: 99903584 хаягаар бидэнтэй 
холбогдоно уу. 

эрх барьж байгаа намын 
бодлого доороо очоод гацах 
магадлалтай гэж зарим хүн 
хэлж байна. Өөрөөр хэлбэл, 
Монгол бол нэгдмэл улс гэдэг 
бодлого алдагдчих юм биш үү? 

-Дээрээс нэвт шувт нутгийн 
удирдах ёсыг үгүйсгэсэн 
томилгоонууд хийх боллоо гэж 
шүүмжлээд байгаа. Нутгийн 
өөрөө удирдах ёс хаана хэрэгжих 
вэ гэвэл сумд хэрэгжинэ. 
Нутгийн өөрөө удирдах ёсны 
төлөөлөгчдөөс аймгийн ИТХ 
бүрдэнэ. Тэр нь Засаг даргадаа 
нэр дэвшүүлнэ. Ерөнхий сайд 
хэрэв томилохгүй бол дахин 
хуралдаад нэр дэвшүүлнэ. Харин 
хоёр дахь нэрийг Ерөнхий сайд 
заавал батламжлах үүрэгтэй. 
Засаг дарга бол төрийн 
төлөөлөгч, нутгийн өөрөө 
удирдах ёсыг баримтална 
гэсэн үг. Иргэдээс сонгогдсон 
гээд төрийг төлөө лөхгүй гээд 
суухгүй. Харин ямар Засаг 
дарга яаж сонгогдсон байлаа 
ч хуулийн хашаандаа л үүргээ 
биелүүлнэ. Засаг захиргаа, 
нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний 
удирдлагын хуулиар эрх мэдлийг 
нь зааж өгнө гэсэн үг. Тэр үүргээ 
биелүүлээгүй бол нутгийн иргэд 
нь огцруулах, сумын ИТХ-д 
огцруулах саналыг аймгийн 
Засаг дарга оруулах зэрэг 
зохицуулалтыг нарийн тусгаж 

өгөх юм. Гол нь аймгийн дарга 
нар 330 сумын Засаг даргыг 
огцруулах аян өрнөөд, баахан 
ард түмний мандатгүй хүнийг 
тавих гэж байна гэж мушгиад 
байна. Гэтэл ямар тохиолдолд 
сумын Засаг даргыг огцруулах 
вэ гэдгийг Үндсэн хууль болон 
органик хуулиудаар зохицуулж 
байгаа. Нэмэлт, тодруулга 
оруул на гэсэн үг. Хоёрдугаарт, 
бай галийн баялаг ихтэй орон 
нут гийн удирдлагууд хэнд ч 
захи рагдахгүй феодалууд болох 
гэж байна гэж шүүмжилж буй. 
Төгс төгөлдөр юм гэж хэзээ ч 
байх гүй. Харин яаж “гал хам-
гаалалт” хийх вэ гэдгээ органик 
хуульд оруулахаар бид ажиллаж 
байна. 

-Тэгвэл хотын асуудлыг яах 
вэ? 

-Улсын болон орон нутгийн 
харьяалалтай хот гэж бий. 
Хотын асуудлыг Засаг захиргаа 
нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний 
удирдлагын хуулиар зохицуулна 
гэсэн заалт оруулж ирж байна. 
Тэгэхээр Дархан, Эрдэнэт ч биш, 
Улаанбаатарын асуудал бас бий. 
Эд бол улсын хэмжээний хот 
байна. Цаашид Улаанбаатарын 
Чингэлтэй дүүрэг хот болохыг 
үгүйсгэхгүй. Дээр нь Монголд 
цоо шинэ улсын хэмжээний хот 
шинээр байгуулагдаж болно. 
Тэгэхээр Хот, тосгоны эрх зүйн 

байдлын хуулиараа амь ороод 
ямар хэмжээнийх болж байж 
улсын хэмжээний хот болох вэ 
гэдэг нь тодорхой болох юм. 
Үндсэн хуульд бүхнийг бичих 
аргагүй. Мөн бүх зүйлд нэр 
заахаас аль болох зайлсхийж 
байна. Герман, Оросод бол 
хотын нэрийг Үндсэн хуульдаа 
нэр зааж оруулдаг. Гэхдээ тэд 
бол холбооны улс юм. Харин 
Монгол бол нэгдмэл орон. 

-Гол асуудал хотын харьяа-
лал гэсэн үг үү? 

-Монгол бол хуучин социа-
лизмын үед аймаг, хот, 
сум дүүрэг орон нутгийн 
харьяалалтай хот, хороо гэж 
байсан. Тухайлбал Сэлэнгэ 
аймгийн Түнхэл, Бугант хороо 
гэх мэт. Манайхтай ойролцоо 
Болгар, Румын, Эстони, Латви, 
Литва гэх мэт орон хотоо 
хоёр харьяалалтай байлгаж 

болж байна. Гэхдээ европчууд 
угаасаа суурин иргэншилтэй 
учраас зохицоод явдаг. Гэтэл 
манайх шиг шилжилтийн буюу 
ардчиллыг шинээр болон сэргээн 
тогтоосон орнуудын хувьд хувьд 
онцлогтой. Ер нь хотжих процесс 
Монголд явах ёстой. Монгол 
орон өргөн дэлгэр газар нутагтай 
учир сумаа бэхжүүлж байж, тэнд 
эзэнтэй байлгана. Бүгд хотод 
ирээд бөөгнөрчихөж болохгүй. 

-Үндсэн хуулийн өөрчлөл-
төөр орон нутагт татварын 
эрхийг өгөх гэж байна. Гэтэл 
Монгол Улс татварыг зөвхөн 
хуулиар тогтоодог... 

-Дур дураараа татвар тогтоох 
тухай асуудал байхгүй. Хэрэв 
болохгүй гэвэл хасчихаж болно. 
Финланд мэтийн оронд 600 
мянган хүнтэй Хельсинк хот, 700 
мянган хүн амтай жижиг тосгон 
хоёр яг ижил эрхтэй байдаг. Би 
Фин ландыг яриад байгаа нь 
учир тай. Яг манайхтай төстэй 
тархай бутархай газар нутагтай, 
нэгдмэл улс. Мөн аз жаргалын 
индексээр дэлхийд тэргүүлж 
байна. Тиймээс яагаад бид тэдэн 
шиг байж болохгүй юм бэ гээд л 
яриад байгаа юм. 

-Намуудыг төрөөс дэмжинэ 
гэсэн заалт орж байгаа нь бас 
маргаан дагуулж байна. Үүнд 
ямар тайлбар өгөх вэ? 

-Намууд яах гэж байгуулагдаж 
байгаа юм бэ. Яагаад сонгуульд 
оролцож, тамирын голын мөсийг 
долоох шахам байж парламентад 
суудал авч байгаа юм бэ. Эцсийн 
эцэст төрийг төвхнүүлэх гэж л 
тэр. Тийм бол нуугдаад байгаа 
ашиг сонирхлоос нь салгах 
хэрэгтэй юм. Тиймээс төрөөс 
улс төрийн намуудын төлөв-
шилд дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй. 
Ингэснээр нам компанийн 
захирал, хөрөнгө мөнгөтэй 
хувь хүмүүс гэх мэт янз бүрийн 
хүнийг царай алдаж, тэдний 
халаасанд орохгүй. Герман 
мэтийн орны туршлага байдаг. 
Парламентад суудалтай үгүй нь 
хамаагүй, сонгуульд орж байгаа 
бүх намаас нэр дэвшигчийнх нь 
сурталчилгааны материалыг 
хэвлэж өгөх мэтээр дэмждэг. 
Угаасаа зөвхөн гишүүдийн 
татвараар нам үйл ажиллагаа 
явуулдаг жишиг дэлхийн хаана 
ч байхгүй.  

Засаг дарга 
яаж сонгогдсон 

байлаа ч хуулийн 
хашаандаа л 

үүргээ биелүүлнэ

Б.Энх 
ЗГМ 

Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрч-
лөлт оруулах хуулийн төслийг  
хэлэлцэхийг УИХ  дэмж сэнтэй 
холбогдуулан Иргэний зориг, 
Ногоон намаас төрийн гурван 
өндөрлөг, УИХ-ын гишүү  дэд 
шаардлага хүргүүлж бай гаа-
гаа мэдэгдлээ. Тус шаард лагад  
баял гийн эзэн ард түмэнд  эр-
хийг нь олгохыг тусгажээ.

Шаардлагад  “УИХ-ын 64 
ги шүүний санаачилсан Үндсэн 
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруу-
лах санал нь эрх тушаал, эдийн 
засгийн сонирхолдоо хөт лөгдсөн 
бүлэглэл, эрх ямба, явцуу эрх 
ашгаа улам батал гаажуулж 
ядуурсан ард иргэдийнхээ эдийн 
засгийн эрх чөлөөг хангаж сайн 
сайханд хүргэхэд чиглэгдсэнгүй. 
Ядуу иргэд, баян төртэй байх 
бодлогоо үргэлжлүүлэхээр тэд 
шийджээ. 

Эрх баригчид Үндсэн 
хуулийн 6.2-т Монгол Улсын 
иргэдэд өмчлүүлснээс бусад 
газар, түүнчлэн газрын хэвлий, 
түүний баялаг, ой усны нөөц, ан 

амьтан төрийн өмч мөн гэснийг 
нэмэлтээр Төрөөс байгалийн 
баялгийг ашиглахдаа тэгш 
байдал, шударга ёс, үндэсний 
эдийн засгийн аюулгүй байдал, 
тогтвортой хөгжлийг хангах 
зарчмыг баримтална гэж 
оруулсан нь Монголын ард 
түмнийг туйлдуулж, баялгийн 
эздийн хөрөнгийг завших  
луйврын тогтолцоог хэвээр 
хадгалж үлдэх сонирхолтой 
гэдгийг тэд батлан харууллаа. 
Төрийн өмч нэрийн дор бай-
галийн баялаг нь мөнгө угаалт, 
авлига хээл хахуулийн эх үндэс, 
эдийн засгийн алуурчдын хүсэл 
шуналын бааз суурь болж 
монголчуудыг гаднынханд 
“Алтан дээрээ суусан гуйлгачид” 
гэж шоолон хэлүүлэх сөрөг муу 
үр дагаврыг авчирсан. Үр дүнд 
нь ард түмэн туйлдан ядуурсан. 
Ард түмэн баялгаа мэддэг 
болсон цагт төр засаг баялагтай 
холбоотой аливаа шийдвэрийг 
гаргахдаа баялгийн эзэн болох 
ард түмнээсээ асуудаг шинэ дэг 
жаяг тогтох юм. Иймд баялгийн 
эздэд  баялгаа мэдэх эрхийг 
баталгаажуулахыг шаардаж 
байна” гэжээ.   

НАМУУД  

Ядуу иргэд, баян төртэй
байх бодлогоо үргэлжлүүлэх 
гэж байна гэв

МИАТ ХК нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос 
“Хийжүүлсэн болон цэвэр ус, чацаргана”-ыг нийлүүлэх тухай 
үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Үнийн санал ирүүлэх барааны техникийн тодорхойлолт 
болон холбогдох бусад материалыг tender.gov.mn 
байршуулсан болно.

Үнийн саналыг 2019 оны 06 сарын 26-ны өдрийн 11 цаг 00 
минутаас өмнө tender.gov.mn цахим хэлбэрээр ирүүлнэ.

Үнийн саналыг 2019 оны 06 сарын 26-ны өдрийн 11 цаг 30 
минутанд tender.gov.mn цахим сайтаар нээнэ.

Сонирхсон этгээд тендерийн талаарх мэдээллийг tender.
gov.mn сайтаас болон захиалагчийн хаягаар авч болно.

tender.gov.mn сайтаас болон захиалагчийн хаягаар

МИАТ ТӨХК
 Хан-Уул дүүрэг, 10 дугаар хороо, Буянт-Ухаа, 

МИАТ ТӨХК-ийн төв байр 
Хангамж, үйлчилгээний хэлтсийн 103 тоот өрөө

Утас: 70049860, Факс: 70049919

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

вэ гэдгийг манай Засгийн газар 
бодитой туулж байна. “Тэг” 
хувийн эдийн засаг сэргэх 
шатандаа орж, ажиллахгүй байсан 
кранууд ажиллаж, царцсан байсан 
барилгуудыг сэргээж, хаягдсан 
байсан малын түүхийн эдийн 
үнэ өсөж, хүнгүй ресторанууд 
үйлчлүүлэгчээр дүүрэх хүртэл 
амаргүй хэмжээний сорилтыг 
туулж, өнөөгийн эдийн засгийн 
өсөлтийг бий болгоход Засгийн 

ЗАСГИЙН ГАЗАР  

Засгийн газар концессын 11 гэрээг цуцлав  
газарт олон саад бэрхшээл давсан. 
Бид юмыг амархан мартдаг. 
Дахин ийм үе ирж болзошгүй 
нөхцөл байдалд манай улс байна. 
Эмзэг эдийн засагтай амаргүй 
нөхцөлд байна гэдгийг хэлэх нь 
зөв. 

ААН-үүд, олон нийт 2016 
оны эхэн үеийн нийгэм, эдийн 
засгийн нөхцөл байдлыг мартаж 
болохгүй. Тиймээс Засгийн газар 
ил тод ажиллах болно.  

Засгийн газраас төр, хувийн 
хэвшлийн түншлэлээр хэрэгжиж 
байсан 11 концессын гэрээг 
цуцлахаар болсныг ЗГХЭГ-ын 
дарга Л.Оюун-Эрдэнэ мэдэгдлээ. 

Мөн зарим концессыг шалгаж 
байгаа гэв. Үндсэндээ концессын 
20 орчим гэрээ байснаас зайлшгүй 
стратегийн чухал ач холбогдолтой 
гэрээнүүдийг авч үлдээд бусад 
гэрээг цуцлах шийдвэр гаргажээ. 

Тухайлбал, Алтанбулаг-Улаан-
баатар-Замын-Үүд чиглэ лийн зам, 
Дорноговь аймгийн Сайншандын 
130 км авто зам болон сургууль, 
цэцэрлэгийн барилгын багц 
концессыг цуцлах шийдвэрийг 
Засгийн газраас гаргалаа. Харин 
стратегийн ач холбогдолтой 
концессыг үргэлжлүүлж, Зас-
гийн газар ямар нэг байдлаар 
санхүүгийн баталгаа гаргахгүй 
хэлбэрээр барих, ашиглах хэл-
бэрийг сонгосон байна.

Энэ тухай ЗГХЭГ-ын дарга 
Л.Оюун-Эрдэнэ “Тавантолгой- 
Ханги чиглэлийн автозам, Дар-
хан, Сэлэнгийн автозамыг үр-
гэлж лүүлэн концессоор барина. 
Үнд сэндээ гэрээ хийгдээгүй 
кон цес суудыг түдгэлзүүлсэн. Зас-
гийн газар барих, ашиглахтай хол-
боотой саналуудыг авна” гэлээ.

Мөн тэрбээр "Өмнөх Засгийн 
газ рын гаргасан буруу алдаа ний-
гэмд ямар сөрөг нөлөө авчир даг 

С.Батсайхан / ЗГМ©



Ж.Гэрэлчулуун / ЗГМ©
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Ердөө хэд хоногийн өмнө 
төв замуудын голоор татсан 
шар хашааны “паян” дуусаагүй 
байхад гарцан дээгүүрх хаалгаар 
шинэ “сюрприз” барилаа. Баянгол 
дүүргийн гурав, дөрөвдүгээр 
хорооллын замын голын 
цэцэрлэгт байгууламжид барьж 
буй улбар шар зүйлийг хаалга 
гэхэд ч хаашаа юм. Тус дүүргийн 
Засаг дарга С.Одонтуяагийн 
хэлснээр “гэрэлтүүлэгтэй гарц” 
гэж энд нэрлэе.  

Гэхдээ нийтлэлийн агуулга 
нэрэнд биш, харин тэр улбар 
шар өнгөтэй, төмөр гарц хотын 
иргэдийн тав тухыг хангахад 
ямар үүрэгтэй вэ гэдэгт байна. 
Замын гарцны гэрлэн дохио 
нь  ажиллаж, цагаан шугам  нь 

Аймаг, сумын 
дарга нар 

хаалга барьж 
мөнгө цохидог 

бол нийслэл  
дүүргийнхэн 

бродюр солих 
замаар ашиг  

унагадаг  
арга нэгэнт 
ил  болсон. 

Тэгвэл төсвийн 
хөрөнгөнөөс 
цохих  шинэ 

арга сэдэж 
олсон нь энэ 

төмөр сараалж 
бололтой. 

Хурган дарга нарын мөнгө цохих  
шинэ суваг “шар хаалга”  

Г.Санжааханд 
@sanjaakhandZGM

Тэрбум төгрөгийн 
“бүтээн байгуу
лалт”ыг нураахдаа 
тулбал хэн хариуц
лага хүлээх вэ

харагдаж л байвал хэрэгцээ 
шаардлага хангах биш үү. 
Хоёр урсгалт зам хоорондох 
тусгаарлах зурваст шөнөдөө 
гэрэлтдэг тод өнгийн  төмөр 
карказтай төстэй рам босгосноор 
иргэд гарцаа олж гарах ач 
холбогдолтой гэж Тээврийн 
цагдаагийн газраас мэдээлэл 
хийх вий. Бороо, салхинаас 
хоргодох ч боломжгүй, харин 
ч нурж ирээд, дарж алчихмаар 
эдгээр байгууламж чухам юунд 
хэрэгтэй вэ.

Эдгээр асуултдаа хариулт 
авахаар холбогдох албаныхнаас 
тодруулав. Юуны түрүүнд 
энэхүү ажилд  нийслэлийн 
төсвөөс нэг тэрбум төгрөг 
зарцуулж буй гэдэг баримтыг 
авлаа. Энэ бол Арьс ширний 
үйлдвэрийн 20 айлын байрыг 
нураагаад, 40 айлын орон сууц 
шинээр барихаар төсөвлөсөнтэй 
дйүцэхүйц хэмжээний мөнгө.  

“Сайн констракшн” компани 
энэ мөнгөний гүйцэтгэлд дээр 
дурдсан гэрэлтүүлэгтэй гарцыг 
хийхээс гадна зарим автобусны 
буудлыг тохижуулж, ногоон 
байгууламжийг нэмэгдүүлнэ. 
Түүнчлэн хогийн сав, чулуун 
сандал зэргийг байршуулж, 
замын хоёр талд сараалжин хашаа 

хийхээр төлөвлөсөн гэдгийг тус 
компанийн ажилтан Ж.Эрдэнэбат 
ярилаа.  Мөн “Байгаль эх” 
хөшөөт цогцолборыг шинэчилж, 
усан оргилуур  бий болгох  аж. 
Сонсоход их ажил мэт  боловч 
зун бүр  л нийслэлийн гудамж, 
талбайд  хийдэг  урсгал засвар,  
тохижилт үйлчилгээ биш гэж  үү.   

Хэний ямар шалгуураар, 
хаанаас гаргасан зураг төслөөр 
үүнийг хийхийг зөвшөөрчихөв. 
Гудамжны өнгө үзэмжийг лав 
л  чимсэнгүй, харин ч гутааж 
байна. Өнгөний хувьд  ч, хэлбэр 
хийцийн талд ч тэр. Дэлхийн улс 
орнуудын томоохон хотууд, тэр 
дундаа нийслэлд өнгөний код гэж 
бий. Ямар ч бүтээн байгуулалт 
тэрхүү кодчилсон загварыг 
шингээж батлуулдаг жишигтэй. 
Харин манайд хэн дуртай нь 
санаанд орсон өнгө загвараараа 

хотоо “чимдэг” бололтой.   
Нийслэлийн дунд түвшний 

хурган  дарга нар сонгуульт 
хугацаа нь дуусахаас өмнө 
амжиж мөнгө “идэх” гэсэн шахаа 
нь элдэв өнгийн хаалт, хашилт, 
хаалгаар илэрч байна гэсэн 
хардалт  өөрийн эрхгүй төрнө. 
Тэд үлдсэн хугацаандаа үүнээс 
ч илүү “сюрприз” барихаар 
төлөвлөж байгаа даа гэхээс дотор 
харанхуйлж байна. 

Аймаг, сумын дарга нар 
хаалга барьж мөнгө цохидог бол 

нийслэл  дүүргийнхэн бродюр 
солих замаар ашиг  унагадаг  
арга нэгэнт ил  болсон. Тэгвэл 
төсвийн хөрөнгөнөөс цохих  
шинэ арга сэдэж олсон нь энэ 
төмөр сараалж бололтой. 

Энэ талаар Нийслэлийн 
хөрөнгө оруулалтын газрын 
Барилга захиалагчийн хэлтсийн 
хяналтын инженер Б.Ариунбат 
“Баянгол дүүргээс асуу. 
Нийслэлд хамаагүй. Манайх 
зөвхөн хяналт тавьж байгаа” 
гэсэн бол харин Баянгол дүүргийн 
Төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн хяналт 
шинжилгээний хэлтсийн дарга 
Ө.Мөнхчулуун “Манай нутаг 
дэвсгэр дээр хийж байгаа 
болохоос биш нийслэлийн 
төсвөөр барьж буй ажил. Баянгол 
дүүрэг санаачлан хийсэн бол 
дүүргээс төсөв гаргах байсан” гэх 
хариултыг өгсөн юм. Нийслэл 
нь дүүрэг рүү, дүүрэг нь эргээд 
нийслэлд нялзааж байгаа энэ 
ажлын ард “но” байгаа учраас 
бие бие рүүгээ түлхэж, цэвэр 
үлдэхийг хүсэж буй нь сонирхол 
татаж байна.  Аль нэг төсвийн 
байгууллагаас мөнгө гаргасан 
учраас л урдаас оруулж ирсэн 
улбар шар төмрүүдээ угсарч 
эхэлсэн байлтай.

Ер нь нийслэл, дүүргийн 
дарга нарын мөнгө цохих арга 
нь агаарын бохирдолтой тэмцэх, 
замын бродюр солих, хашлага, 
тохижилтын ажил гэх мэт хэдэн 
сувгаар урсдаг. Харин одоо 
гарцан дээрх хаалга нэмэгдэж 
байгаа бололтой.  

720  орчим сая төгрөгөөр 
барьсан шар хашаанууд ганц 
шуурганы ая даахгүй нурж унан, 
тараа таниулсан.  Түүний өмнө 
замын зарим уулзвар дээр хааж 
тавьсан хуванцар хаалт энгийн 
салхинд хийсч унаад байсан 
тул тоосгоор  дээр нь даруулж, 
торгоосон нь одоо ч хэвээр. 
Халуунд хайлаад гулзайчихдаг,  
өвөл нь  хөлдөөд хагарчихдаг 
замын голын шонгууд бас л 
үүний жишээ.  Гэрэлт гудамжийг 
будсан шатрын хөлөг  борооны 
дараа арилчихсан хөг ч бий.  

Нийслэлийн өнгө үзэмжийг  
сайжруулахын төлөө ажил 
хийх  нь зүйн хэрэг. Гэхдээ нэг  
шуурга, ганц бороог тэсэхгүй 
юм бол юуных  нь тохижилт  
байх  билээ. Жил бүр л III, IV 
хорооллын замын тусгаарлах 
зурвас энэ хэсэгт шугамын засвар 
хийхээр ухаж сэндийчин, иргэд 
хэрэглээний халуун усаа хаалгаж 
зусдаг байсан үе саяхан. Тэрбум 
төгрөгийн “бүтээн байгуулалт” 
шугамын гэмтлээс болж 
нураахдаа тулбал хэн хариуцлага 
хүлээх вэ. Гүйцэтгэгч компаниас 
энэ эрсдэлийг тооцож үзсэн 
эсэхийг асуухад “Тийм зүйл 
болохгүй” гэх товчхон хариулт 
өгсөн юм. 

Харин ч илүү ажил, нэмэлт  
хөрөнгөөр  засаж сэлбэх  шаард-
лага гардгийг эрх  биш  ойлгодог 
баймаар.  

• Нэг тэрбум төгрөг бол 
Арьс ширний үйлдвэрийн 
20 айлын байрыг нураагаад, 
40 айлын орон сууц шинээр 
барихаар төсөвлөсөнтэй 
дүйцэхүйц хэмжээний 
мөнгө. 

• Хэний ямар шалгуураар, 
хаанаас гаргасан зураг 
төслөөр үүнийг хийхийг 
зөвшөөрчихөв.

• Нийслэл нь дүүрэг рүү, 
дүүрэг нь эргээд нийслэлд 
нялзааж байгаа энэ ажлын 
ард “но” байгаа учраас бие 
бие рүүгээ түлхэж, цэвэр 
үлдэхийг хүсэж буй нь 
сонирхол татаж байна. 

С.ЦОГТБАЯР ЗУРЖ БАЙНА
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Э.Батцэцэг

“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.
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Төр нийгмийн зүт
гэл тэн Д.Сүрэнжав 
гуайн хаалттай 
бүтээлээс...

Мартагдсан нэгэн түүхийн дэнслэгч

Би энэ буландаа Д.Сүрэнжав 
гуайг эшилье гэж шийдээд нэгэн 
чухал номоос үг үсэггүй будаа 
иднэ. Мартагдсан түүхийг өнөөгийн 
залууст мэдүүлж, мэдрүүлэх 
зорилготой. Орост төлөх өрийг 
тэглэсэн Н.Энхбаярын Засгийн 
газрын гавьяаг энд тэмдэглэхдээ 
Сүрэнжав гуайн мэдлэг оюун 
ухаан чухал нөлөө дэвсгэр болж 
өгснийг бас “Засгийн газрын мэдээ” 
сонины “Судлаачийн үг” буландаа 
хүндтэйгээр зарлаж, түүхэн гавьяаг 
нь зориуд дурсах гэж байна.

 Би энэ эрхмийг 1980-аад оноос 
мэднэ. Намайг армиас халагдаад 
Мэдээлэл радио телевизийн улсын 
хороонд очиж байхад  хорооны 
орлогч дарга Д.Чимэддорж гэж 
буянтан угтан авч, дараахан 
нь намайг Бээжинд ЭСЯ-нд 
дадлагажигчаар явуулахаар шийдэж 
байсан үе юмдаг. Д.Чимэддорж 
бол ГЯЯ-ны орлогч сайд, дараа 
нь МАХН-ын Төв Хорооны 
нарийн бичгийн дарга байсан, 
Ю.Цэдэнбалын итгэлт хүн. Энэ 
их хүнийд 1984 оны зун хөл 
тавьснаас хойш 1990 оныг хүртэл 
би мөн ч их холхисон доо. Би гэж 
залуу хүүхэд, юун тэр том хүнтэй 
ойртох, юун хундага тулгах, үүд 
хавиар нь үйлчлээд л. Намын Төв 
Хорооны “Эдийн засгийн асуудал” Монгол Улсын санхүүд дараа 

болохгүй” гэх гарчигтай 2010 
онд хэвлэгдсэн. Тэр номоос абзац 
абзацаар нь уншигчдадаа улам 
ойлгомжтой болгох үүднээс эшилж 
ганц нэг тайлбар хийе. 

Монгол, Зөвлөлт хоёр орны, 
ард түмэн гар гараасаа барилцан 
социализм, коммунизмын замаар 
замнаж явахад хоорондоо адил 
төсөөтэй ялалт амжилт ч бишгүй 
тохиолдож, бас сэтгэл зовоосон 
үйл явдал ч гарч л байсан. Тийм 
нэг гунигт явдлын тоонд олон 
зуун жилээр уламжлан ирсэн түүх, 
соёлын цогцолбор үнэт дурсгал 
болох олон зуун сүм хийдийг 
устгаж, санваартан лам нарыг 
хилсээр хэлмэгдүүлсэн үйлдэл 
багтана.

1931 оны 12 дугаар сарын 
5-ны бямба гарагт Москва хотын 
төвд орших Авралт Христийн 
сүмийг дэлбэлж устгав. 1838-
1883 оны хооронд барьсан 50 
жилийн хөдөлмөр бөгөөд түмэн 
хүн багтах сүмийн нийт өртөг 
нь 1867 онд Хаант Орос Улсаас 
АНУ-д худалдсан Аляскийн хойг, 
Алеутын арлуудын үнээс даруй 4.2 
сая рублиэр илүү байлаа. (15.2 сая ба 
11 сая) Октябрийн хувьсгалын эхээр 
Орос оронд байсан 1025 сүмээс 
зөвхөн 16 нь үлдсэн юм. 1918-1923 
оны хооронд сүм хийдээс хураасан 
20000 пүү (320 тонн) алт, мөнгөний 
зөвхөн 2 хувийг музейд шилжүүлж 
үлдсэн 313.6 тонныг хайлуулсан. 
Сүм хийдийн алт мөнгөнөөс гадна 
бусад өнгөт төмөрлөг Зөвлөлт төрд 
чухал байжээ.

“Задгай мөнгө цутгахын тул 
сүмийн хонхыг тун яаралтай 
буулган авах хэрэгтэй” гэж 1930 оны 
10 дугаар сарын 8-нд Ерөнхий сайд 
А.И.Рыков шийдвэр гаргасан. Тэр 
үед Орос оронд 97.9 мянган тонн 
хонх байжээ. Түүнээс 70 мянган 
тонн орчим зэс, 14.4 мянган тонн 
тугалга гаргаж авахад Лондонгийн 
бирж дээр 44 орчим сая рублийн 
үнэд хүрэх байжээ.

Зөвлөлтийн нэвтэрхий толь 
бичигт (боть 16, он 1974) 
“ЗСБНХУ-д үнэн алдрын шашны 
хэдхэн тооны сүм дуган, цөөн лам 
нар бий” гэж бичсэн нь шашин, сүм 
хийд, санваартны талаар Êоммунист 

намын баримталж явуулсан 
бодлогын үр дүн юм.

Яг энэ бодлогоо Монголд тулган 
хэрэгжүүлсэн юм. Сүм хийд, лам 
нарын асуудлаар Москвагаас 
Монголын удирдагчдад өгсөн 
чиглэл: 1933 оны 12 дугаар сарын 
25, Сталин,  орошилов нар Довчин, 
Элдэв-Очир хоёртой уулзсан нь:

“Ê.Ворошилов - Монголын 700 
мянган хүн амд 120 мянга орчим 
лам бий. Лам нар бол сүсэгтэн 
ардын хувьд багшаас гадна эмч, 
гар урчууд, худалдаачин, зөвлөхүүд 
нь гэх юм билээ. Лам нар гомосекс 
хийж тэнд очиж буй залуусыг 
биеийн хувьд муутгаж байна.

И.Сталин - Энэ бол улс дотор улс 
байна шүү дээ. Чингис хаан ингэж 
байлгахгүй. Тэдний бүгдийх нь 
хоолойг огтлох байсан биз. Лам 
нарыг дотроос нь хагалан бутаргах 
хэрэгтэй. Бурханд сүсэгтэй юу, үгүй 
юу гэдгээр бус, ардын хувьсгалт 
төрд хэрхэн хандаж байгаагаар нь 
задлах хэрэгтэй. Намын 200 сайн 
гишүүнийг сүм хийд рүү явуулж 
бутаргах хэрэгтэй. Бид үнэн алдрын 
шашинтныг ингэж задлан бутаргаад 
үлдсэнийг бут ниргэсэн юм шүү.

1934 оны 11 дүгээр сарын 15. 
Сталин Монголын төлөөлөгчидтэй 
ярилцсан нь: Молотовв,  орошилов, 
Êаганович, Жданов, Сокольников, 
Элиава, Гэндэн, Чойбалсан, Мэнд, 
Дашчарив нар байлцсан.

И.Сталин - Юуны өмнө улс 
доторхи улсыг үгүй хийх хэрэгтэй. 
Гэндэнгийн Засгийн газар лам 
нарынхаас хүчтэй байвал зохино. 
Донгио ядмаг амьтдыг зодож 
жанчдаг бөгөөд зөвхөн хүч 
тэнхээтэй хүмүүсийг хүндэтгэж 
байдаг юм гэдгийг мартаж болохгүй.

1935 оны 12 дугаар сарын 30. 

Сталин, Молотов,  Ворошилов, 
Литвинов, Стомоняков нар Гэндэн, 
Дэмид, Намсрай гуравтай уулзав.

И.Сталин - Өнөөдөр танай лам 
нар тун хүчтэй байна. Лам нарын 
талаар та нар юу ч хийхгүй байна. 
Лам нар та нарыг идэж, тэд өсөж 
бэхжиж байна. Та нар хүчирхэг арми 
байгуулаад лам нараа устгахгүй бол 
энэ бас л муу хэрэг. Учир нь лам 
нар бол танай сайн арми, түүний ар 
талыг бутаргаж чадна.  Намсрайн 
толгойлж байгаа Улсыг аюулаас 
хамгаалах газар лам нартай тэмцэх 
талаар юу ч хийхгүй байна. Урьд 
өмнө ч гэсэн, одоо ч гэсэн манай 
Онцгой Êомисс лам нарын эдийн 
засаг, улс төр, ёс суртахууны 
үндсийг задлан бутаргахын төлөө 
тэмцсээр байна. Харин Танайд 
ийм ажил байхгүй. Намсрай, та, 
энэ талаар юу ч хийгээгүй, харин ч 
лам нарыг өөгшүүлж байна.

 М.Молотов - Та нар лам нартай 
тэмцэхгүй юм бол, Та нарт туслах 
хэрэг байхгүй. Одоо үед танай 
лам нарын төр улс нь Гэндэнгийн 
толгойлж байгаа танай төрөөс илүү 
хүчтэй байна.

Ê.Ворошилов - Та нар лам нартай, 
япончуудтай, империалистүүдтэй 
тэмцэл хийхгүй юм бол та нарт 
туслах ямар хэрэгтэй юм бэ. 
Хожим энэ тусламж маань лам нарт, 
империалистүүдэд өгсөн тусламж 
болно шүү дээ.

И.Сталин - Нөхөд Гэндэн, 
Намсрай нар аа, та нарт лам нартай 
тэмцэх дур хүсэл огт алга байна. 
Идэх л юм бол арааныхаа шүлсийг 
гоожтол идэх хэрэгтэй юм шүү” 
гэжээ. 

Ингэж лам нартай тэмцэж, 
тэднийг устгахын чухлыг хэдэн 
жилийн турш Сталин тэргүүтэй 
зөвлөлтийн удирдагчид Монголын 
удирдагчдад туйлбартай ухуулан 
зөвлөв. Сталин бол СССР болон 
БНМАУ-ын ард түмнүүдийн эцэг, 
бүх дэлхийн хөдөлмөрчдийн 
жолоодогч билээ. Түүний санал 
зөвлөгөө бол хуулиас ч илүү 
хүчтэй байх ёстой. Бас тэгээд 
Молотов,  Ворошилов хоёр 
тусламжаа зогсооно гэж сануулсан 
нь Монголын удирдагчдын зүрхэнд 
цус хуруулсан байж таарна.

Дотоод явдлын яамны сайд 
X.Чойбалсан 1937 оны 5 дугаар 
сард СССР-ийн Дотоод хэргийн 
ардын комиссар Н.И.Ежовт бичсэн 
захидалдаа, “ Таны үнэнч зарц 
Чойбалсан, танд хандан бичиж 
байна. Сүүлийн үеийн ДЯЯ-ны 
ажлын төвд лам нар лугаа тэмцэх 
асуудал байсан амуй. Лам нар 
болбасу Японы эсэргүү ажлын гол 
суурь болохын дээр Монголын ард 
түмний хөгжих, үндэсний тусгаар 
тогтнолд саад тотгор учруулагч гол 
харгис хүчин хэмээн тэмцсээр ажгуу. 
Танай газрын зөвлөх нөхөр Чопяк 
болон сургагч нарын шууд тусламж, 
мөн СССР улсын Элчин нөхөр 
Таировын зүйл бүрийн дэмжлэгээр 
миний бие (Х.Чойбалсан) лам 
нарын өсөлтийг хязгаарлан боох, 
тэднээс ард олны дунд нөлөөлөхийг 
таслан зогсоох тухай улс төр, эдийн 
засгийн арга хэмжээнүүдийг намын 
Төв Хороо, Засгийн газраар оруулж 
чадсан билээ. Бид энэ ажилдаа 
нөхөр Сталингаас дээд ангийн 
лам нарын улсаас урваж тагнуул 
хийсэн ба зэвсэгт бослого гаргах 
хэмээсэн хэрэг тавыг бэлтгэж өргөн 
олны дунд ил хурлаар үзүүлэн 

таслуулах хэмээсэн зөвлөгөөг 
биелүүлж гүйцэтгэж чадсан амуй. 
Эл таслан шийтгэсэн хэргүүд нь 
дээд ангийн лам нарыг маш гутааж 
чаджээ. Лам нараас хураах албан 
татвар 1936 онд дөрвөн сая нэг зуун 
мянга, 1937 онд өссөөр байна. 1937 
онд шийтгэгдсэн лам дээд анги 439, 
дунд анги 404, доод анги 603. Лам 
нартай тэмцэх ажилд бүх албан 
газрыг татан оруулсан. Цаашид 
Чойбалсан миний бие лам нарын 
тухай тогтоол бодлого, улс төр, 
үзэл суртлын тэмцлийг лам нарыг 
гүйцэтгэх (устгах) ажлын цохилт 
лугаа зохицуулан явуулахыг өөрийн 
өмнө үүрэг болгоно” гэжээ.

Лам нарыг устгах бодлогын явц 
хэрэгжилт, түүний гадаад дотоодын 
хүчин зүйл ямар байсныг дээрхи 
захидал гэрчилж байна. Хүний 
эрх, эрх чөлөөг хөсөрдүүлэн олон 
түмний сүсэг бишрэлийг хүчээр 
хаасан эл аймшигт хэлмэгдүүлэлтэд 
монголын бүх санваартан, хүрээ 
хийд, сүм дацан, хурал номын 
газар өртсөн юм. 1936-1937 онд 
Монголын бүх хүрээ хийд, дацан 
сүм, хурал номын газар, жас жав 
хийгээд лам хуврагуудын тооллого 
хийв. Тэрхүү тооллогын материалд 
тулгуурлан 1937 онд Дотоодыг 
Хамгаалах Газрын ерөнхий сургагч 
Чибисовын даалгавраар Дотоодыг 
Хамгаалах Газрын Хилийн цэргийн 
хэлтсийн ажилтан Мархаев 
“Монголын сүм хийдийн зураг” 
гэдгийг зохиож зурав. Одоо хүртэл 
ТЕГ-ын архивт хадгалагдаж байгаа 
энэ зураг бол лам нар болон сүм 
хийдийг устгах гарын авлага байлаа. 
Нэгэнт сүм хийдийн байршил 
тодорч, лам нарын бүртгэл данс 
бэлэн болсон учир устгаж үгүй 
хийх нь техникийн асуудал байлаа. 
Эхлээд лам нарыг бөөн бөөнөөр нь 
баривчилж, байцаахыг нь байцаасан 
болж, эс байцаасныгаа эрэг ганганд 
амьдаар нь хаяж булшлав. Энэ 
бол Дотоодыг Хамгаалах газрын 
гүйцэтгэх ажилтнуудын гарын ур 
чадвар, хувьсгалт сонор сэрэмжийн 
нэг ёсны шалгуур болж байв. Эзэд 
нь буудуулж амь сүйрсэн, амьдаараа 
шороонд булуулсан, эсвэл шорон 
гянданд хоригдсон бөгөөд үлдсэн 
цөөн хэсэг нь дүрвэж явсан хоосон 
тэрхүү сүм хийдүүдийг устгаж үгүй 
хийх нь техникийн хувьд бүр ч 
хялбар үйлдэл байжээ. Лам нар, сүм 
хийдийг устгаж үгүй хийх ажлыг 
ердөө л 1937-1938 онд ийнхүү 
дуусгав.

Монголын ард түмний хүч 
хөрөнгөөр тав зургаан зуун жилийн 
турш барьж байгуулсан 700-800 
хүрээ хийд, олон мянган дуган 
сүм, хэдэн мянган жасыг ердөө 
л гурав, дөрөвхөн жилийн дотор 
үнсэн товрог болгов. Тэдгээрт 
хуримтлагдсан бурхан шүтээн 
алт мөнгөн эдлэл, үнэт хөгжмийн 
зэмсэг, бурхан, суврагын шүнжиг 
хадаг яндар, торго дурдан эдлэл, 
мөргөлийн хувцас, үлэмж үнэт 
ном судар (есөн эрдэнээр бүтсэн 
ном ч олон байсан) цөм ёстой л 
ганц цохилтоор алга болсон. Бүхэл 
бүтэн ард түмэн, улс гүрний хэдэн 
зууны турш үйлдвэрлэн бүтээж, 
хурааж хуримтлуулсан олон зуун 
хот сууриныг бүх эрдэнэс баялгийн 
хамт ганцхан цохилтоор үрэн 
таран хийхэд мөн ч их чадал хүч 
хэрэгтэйеэ дээ. Тийм гужир муйхар 
хүч чадал холгүй ойр, илгүй далд 
байж дээ. (үргэлжлэл бий)

сэтгүүлийн эрхлэгч Д.Сүрэнжав 
(энэ нийтлэлийн баатар), Шүүх 
яамны орлогч сайд Х.Дамдин 
(Дээд Шүүхийн дарга, Герман, 
Êубад Элчин сайд байсан) нар шил 
юм аваад ирнэ. Найр хавтгайрах 
тийшээ. Гэхдээ дуулахгүй, улс төр, 
түүх яриад л. Тэр том хүмүүсийн 
дунд байгаадаа би бахархах шиг, 
сүрдэх шиг болно. Нэг удаа сайд 
нар машинууддаа хуваагдаж суугаад 
Түргэний голын тэрээд гүүтэй айл 
руу явах боллоо. Би ч хамт л туулаа. 
Би тэднээс мөн ч их юм сонсоно. Дан 
түүх. Тэд бол амьд архивууд гэсгээд 
үндсэн сэдэвдээ оръё. Энд Баярхүү 
миний зохиож бичсэн нэгээхэн ч 
мөр байхгүй. Дан зохиолын баатрын 
маань ярьсан хэлсэн, бичсэн нь буй.

1968 онд Москвад хаалттай 
хамгаалсан Д.Сүрэнжав гуайн 
диссертац гэж нэгэн дуулианыг 
уншигчдадаа дэлгэе. Тэрээр 
Орост тавьсан гэх өрийг бүр 
тэр үед шүүмжлэлтэй авч үзсэн 
анхны зориг зүрхтэн. Монгол, 
Зөвлөлтийн худалдааны харилцаанд 
ямагт давамгай эрх эдэлж байсан 
Зөвлөлт их гүрнийг нүд үл цавчин 
сөрөн зогсож, үнэний эрэлд эрслэн 
хүчин зүтгэсээр эцсийн бүлэгт ялалт 
байгуулсан эдийн засгийн эрдэмтэн-
сэтгүүлч бол Д.Сүрэнжав гуай яах 
аргагүй мөн.

Хаалттай хамгаалсан эрдэм 
шинжилгээний тэр бүтээл нь 
“Монгол-Зөвлөлтийн эдийн засгийн 
хамтын ажиллагаа, БНМАУ-ын улс 
ардын аж ахуйн хөгжилд түүний 
нөлөө (гадаад худалдаа-зээлийн 
харилцааны жишээн дээр)” гэх 
гарчигтай. Оросоороо   “Монголо-
Советское экономическое 
сотрудничество и его влияние 
на развитие народного хозяйства 
МНР: на примере внешнеторговых 
и кредитных отношений”.  

Мань хүн Москва дахь 
гурван жилийн судалгааны 
ажлынхаа эцсийн үр дүнг гаргаж, 
монголчуудад хохиролтой 
байгааг харуулсан бүтээлээ эрдэм 
шинжилгээний удирдагч багшдаа 
барьжээ. Цаадхи нь “Том гүрний 
түүхий эдийн хараат орон ийм л 
байдаг юм даа” гэж хэлсэн хэмээн 
Д.Сүрэнжав гуай ярьдаг байлаа. 
Эрдэм шинжилгээний тэр удирдагч 
юмыг голоор нь хэлдэг шударга 
хүн байсан бололтой. Тэр орос 
эрдэмтний гашуун үнэн үг өнөөдөр ч 
ямар хяслантай дуулдана вэ. Бизнес, 
эдийн засаг эрхэлдэг бүх нөхдөд энэ 
удаа дахиад нэг сануулчихъя. Бид 
өмнөд хөршийнхөө түүхий эдийн 
хараат улс болчихоод байгаагаа 
ухаараач гэсэн санаа шүү дээ. Эдийн 
засгийн энэ сэдвийг дараагийн 
хоёр нийтлэлдээ тусгая. Одоо өөр 
хүндхэн, хурцхан сэдэв рүү (“1937 
он”) оръё.

Д.Сүрэнжав гуай ярьдаг, бүр 
Зөвлөлтийн Элчин сайдтай цэц 
булаацалдан амыг нь тагладаг нэгэн 
сэдэв байлаа. Тэр нь “Манай улс 
ЗХУ-д өргүйгээр үл барам, харин 
бага сага авлагатай байх учиртай” 
гэх сэдэв. Түүнийгээ 1937 оны их 
хэлмэгдүүлэлттэй холбож өргүй 
хэмээн босгож тавьсан анхны 
тохиолдол.

1991.04.17-нд манай Гадаад 
явдлын яамнаас хийлгэсэн 
хэвлэлийн бага хурал дээр 
Зөвлөлтийн Элчин сайд  
.И.Ситниковт (1988-1992 онд 
ажилласан) амаар болоод бичгээр 
тавьсан байдаг юм.

Жингийн нэг таваг дээр 1990 оны 
нэгдүгээр сарын 1-ний байдлаар 
БНМАУ-ын эдийн засаг, соёлын 
бүх салбарт Зөвлөлт Холбоот 
Улсын тусламжийн нэгтгэсэн дүн 
722 барилга байгууламж, үүний 
дотор 215 үйлдвэрийн газрыг тавья. 
Жингийн нөгөө таваг дээр нь 120 
мянган хүн оршин сууж байсан 800 
гаруй сүм хийд, хот суурин, бусад 
мөргөлийн газар, 7000 орчим жас 
жавын газрыг тавиад үзье. Эрхэм 
хүндэт Элчин сайдын бодлоор энэ 
хоёр тавагны аль нь илүү жин дарах 
бол?

Асуултад СССР-ийн Элчин 
сайд паг суув. Ихээр жихүүцэн 
“Өр зээлийн асуудлыг сэтгүүлчид 
мэддэг юм биш” гэж түс тас 
хариулав. Цаанаа бол “Энэ яасан 
задарсан монгол вэ. Аугаа их 
Зөвлөлт гүрний Элчин сайдад 
энэ муу шалдан сурвалжлагч ийм 
том юм ярьж хэрхэн болох билээ” 
гэсэн маяг тов тод сонсогдож байсан 
хэмээн Д.Сүрэнжав гуай дурсамж 
номдоо бичжээ.

Тэрхүү лут ном надад байна. 
“Бичсэн зүйлийн минь утга санаа 

Мань хүн 
Москва дахь 
гурван жилийн 
судалгааны 
ажлынхаа 
эцсийн үр 
дүнг гаргаж, 
монголчуудад 
хохиролтой 
байгааг 
харуулсан 
бүтээлээ эрдэм 
шинжилгээний 
удирдагч 
багшдаа 
барьжээ. 
Цаадхи нь "Том 
гүрний түүхий 
эдийн хараат 
орон ийм л 
байдаг юм даа" 
гэж хэлсэн 
байна.

Бид өмнөд 
хөршийнхөө түүхий 

эдийн хараат улс 
болчихоод байгааг 

ухаараач



• Өмнө нь ялдаг байсан 
хүнээ дийлэхгүй байгаа юм 
чинь залууст зайгаа тавьж 
өгье гээд спортоо орхиж 
байлаа.

• Боксоо орхиогүй бол 
Монголдоо яаж ийж аргалж 
байгаад түрүүлж магадгүй. 
Гэвч гадагшаа гараад хүн 
дийлэхгүй бол хэрэггүй биз 
дээ.

• Токиогийн олимп 
монголчуудын хамгийн их 
амжилт гаргах боломжтой 
үе нь байгаа юм. Энэ 
боломжийг л ашигламаар 
байна.

ЗГМ: Зочин
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-Тамирчдын баяр болох гэж 

байна. Баяр дөхөөд ирэхээр 
тамирчин ахуй үеэ дурсаад 
сайхан байдаг биз?

-Өмнө нь тамирчин байх 
үед дандаа тэмцээн уралдаан, 
бэлтгэлтэй байж таардаг байсан 
болохоор баярлахтай манатай л 
байлаа. Харин сүүлийн үед найз 
нөхдийн хүрээнд тэмдэглэдэг 
болсон. Тамирчин бидний хувьд 
цагаан сар, наадмын дараа орох 
том баяр юм даа. 

-Та дэлхийн аваргын мөнгөн 
медальтай, гавьяат тамирчин 
хүн. Гэхдээ азгүй үед төрөн 
гарсан тамирчин юм болов уу 
гэж бодогддог юм. Одоогийнх 
шиг ахуй хангамж сайн 
нөхцөлд тамирчин байсан бол 
үүнээс илүү амжилт үзүүлэх 
байсан байх даа?

-Тиймэрхүү юм боддоггүй ээ. 
Яахав, найз нөхөд маань “Үүеэ 
азгүй үед төрсөн тамирчин” гэж 
ярьдаг л юм. Гэхдээ бурхны 
заасан замаар явж байгаа юмыг 
яалтай билээ. Би өөрийгөө 
азгүй тамирчин гэж боддоггүй. 
Чадлынхаа хэмжээгээр тоглоод, 
баг хамт олныхоо ачаар дэлхийн 
аваргын мөнгөн медаль авч, Ази 
тивийн аварга боллоо. Мэдээж 
одоогийн хүүхдүүдийн нөхцөл 
байдал сайхан л байна. Ахуй 
хангамж, тусламж дэмжлэг, 
материаллаг бааз бидний үетэй 
харьцуулашгүй болсон. Гэхдээ 
одоо эргээд бодоход элбэг 
хангалуун биш ч гэсэн тэр үеийн 
амьдрал минь илүү амттай байж. 

Манай үеийнхэн “Олимп гэдэг 
юманд нь ороод үзчих юмсан” 
гэж ярихаас биш олимпын 
медаль гэдэг зүйл тэнгэрт байгаа 

Хүүгээ бокс руу орчих 
болов уу гэж бодсон чинь жүдо 
барилдана гээд байна
Бэлтгэлийн зүүн 
гарын доороос 
хийх цохилтоо 
мянган удаа 
давтдаг байлаа

мэт хол санагддаг байлаа. Харин 
сүүлдээ спорт холбоод маань 
сайхан ажиллаж, төр засаг, хувь 
хүмүүс маш сайн дэмжсэний 
хүчинд олимп, дэлхийн медаль 
их ойрхон юм байна гэдгийг 
ойлгосон. 

-Таныг боксын холбооны 
нарийн бичгийн даргаар 
ажиллаж байх үед олимп, 
дэлхийн аваргууд төрөн гарсан. 
Тухайн үед компаниудаас 
хандив тусламж гуйх ажилд 
таны нэр нүүр их хэрэг болдог 
байсан болов уу гэж боддог 
юм. Т.Үйтүмэнг яваад ороход 
татгалзах хүн ховор биз дээ?

-Миний нүүрээр тусламж 
дэмжлэг авч байсан гэвэл 
онгирсон болчих байх. Гэхдээ 
ямар ч мөнгө өгөхөөргүй хүнийг 
инээлгэж байгаад мөнгийг нь 
аваад гарах үе гардаг л байлаа. 
Гэхдээ би өөртөө мөнгө авах гэж 
байгаа биш, хэдэн тамирчныг 
маань дэмжээд өгөөч гээд ордог 
болохоор татгалздаггүй байсан 
байх аа. Манай боксоос олимп, 
дэлхийн аварга төрөхөд их олон 
компани тусалсан шүү. 

-Хүү тань жүдогийн 
секцэнд орчихжээ. Боксоор 
хичээллэхгүй гээд байна уу?

-Би дөрвөн хүүхэдтэй хүн. 
Бага хүү маань спортын хүн 
болно гэдэг. Би амьхандаа 
бокс руу орчих болов уу гэж 
бодсон чинь жүдо барилдана 
гэнэ ээ. Чи заавал боксчин бол 
гэж хүчлэлтэй биш, өөрийнх нь 
сонирхлыг л дагаж байна. Гэхдээ 
замдаа яаж өөрчлөгдөхийг би 
мэдэхгүй шүү дээ. Жүдогоороо 
цааш явах уу, дундаас нь бокс 
руу орох уу, бүр больчих ч юм 
уу, хэн мэдлээ. 

Хүү маань жүдодоо их 
сонирхолтой. Арслантай гүүрний 
тэндээс “Алдар” спорт хороо 
хүртэл дугуйгаараа явчихна. Би 
өөрөө тамирчин байхдаа Д.Банди 
багшийн секцэнд хичээллэхийн 
тулд Шаамараас аймгийн төв 
хүртэл 20 км газар өдөр бүр 
дугуйгаар явдаг байлаа. Харин 
одоо хүү маань аавыгаа дуурайж, 

дугуйгаар бэлтгэлдээ явж 
байгаад баярлаад л байна. Миний 
хүү заавал олимп, дэлхийн аварга 
болох албагүй. Харин бие нь 
чангараад, эрүүл чийрэг болно 
гэдэг хамгийн чухал. Гэхдээ 
нэгэнт спортоор хичээллэсэн 
хүн эцсийг нь хүртэл яваарай 
гэж хүүдээ захидаг юм. 

-Тантай уулзсаных Д.Банди 
багшийн талаар ярихгүй өн-
гөрч боломгүй. Энэ агуу хүний 
талаарх сайхан дурсам жаасаа 
хуваалцаач?

-Би Д.Банди багшийн анхны 
шавь нарын нэг. Миний өдий 
зэрэгтэй яваа нь багшийн минь 
л ач. Багш маань шигшээ багийн 
дасгалжуулагч болоод олимп, 
дэлхийн аваргууд төрлөө. 
Д.Банди багшийг л шигшээгийн 
ахлахаар тавьж байж энэ 
амжилтууд ирнэ гэж би боддог 
байсан. Тэр дагуу л болсон. 

Багш маань харахад ширүүн 
төрхтэй ч их зөөлөн хүн байсан. 
Ер нь маш зөөлөн байж, бусдын 
эвийг олж байж амжилт олно 
гэдэг би Д.Банди багшийн арга 
барилаас ойлгож авсан. 

Миний багш намайг цохиж 
авах нь байтугай загнаж ч 
үзээгүй. Хамгийн анх багштайгаа 
Филиппинд болсон олон улсын 
тэмцээнд орж байлаа. Анх удаа 
гадаадын тэмцээнд орж байгаа 
хүүхэд багш юу гэж хэлнэ, 
тэрийг нь дагаастай. “За миний 
хүү рингэн дээр ингэж гараад, 
ингэж тоглоод, шүүгчтэй ингэж 
харьцаарай” гээд бүх юмыг 
зааж өгнө. Би тэр тэмцээнээс 
алтан медаль авсны дараа багш 
надад “За миний хүү, чамд ганц 
авах чанар байна. Рингэн дээр 
тулалдаж байхдаа багшийнхаа 
үгийг сонсож, хэрэгжүүлнэ 
гэдэг тамирчин хүний хамгийн 
сайн чанар” гэж билээ. Рингэн 
дээр ухаан мэдрэлгүй тулалдаж 
байгаа мөртлөө багш хажуунаас 
сөөнгө хоолойгоор ганц хоёрхон 
үг хэлэхэд аягүй тод сонсогддог 
байв. Аваргын төлөө тоглох 
явцад “Наад хүнийхээ баруун 
гарыг нь хараад тогло” гэж 
байна. Тэгэнгүүт баруун гарнаас 
нь бултаад тоглоод байсан чинь 
ялчихсан. Энэ мэтээр багшийн 
минь заавар, зөвлөгөө олон ч 
тулаанд хэрэг болсон доо. 

-Та гэдсэнд хийдэг цохил-
тоороо алдаршсан боксчин. 
Одоо Монголд тантай адилхан 
тоглолттой боксчин байна уу?

-Би тамирчдын бэлтгэл 
сургуулилт дээр тэр бүр очиж 
чадахгүй юм. Тэгэхээр тэр нь 
ийм тоглолттой гэж дүгнэх 
хэцүү. Миний хувьд Монголд 
байна уу, гадаадад байна уу 
хамаагүй, бэлтгэлийн дараа 
ганцаараа үлдээд зүүн гарын 
доороос хийх цохилтоо 500-1000 
удаа давтдаг байлаа. Ингэж байж 
үндсэн цохилтоо олж авсан хүн. 
Дараа нь тэмцээн дээр тоглож 
байхад нөгөө цохилтоо өөрийн 
мэдэлгүй хийгээд унагаах үе 
зөндөө д байсан. Энэ чинь гоё 
шүү дээ. Харин хүний толгой руу 
тоншиж тоншиж байгаад цагаа 
дуусгаж, шүүгч хэнд нь ялалт 
өгөх бол гэж горьдоод байж 
болохгүй байхгүй юу. Үндсэн 
цохилтоо давтаад байхад хэзээ 
нэгэн цагт хэрэг болж л таарна.

-Дэлхийн аваргаас мөнгөн 
медаль хүртэхэд энэ цохилт 
хэрэг болсон доо…

-Тэгэлгүй яахав. Энэ чинь л 
нөгөө бэлтгэлийн дараа цохилтоо 
мянган удаа давтсаны ач. 
Бөхчүүд нэг мэхээ байнга давтаад 
байхаар барилдааны явцад нөгөө 
мэхээ өөрийн мэдэлгүй хийгээд 
унагаачихсан байсан гэж ярьдаг. 
Үүнтэй л адилхан. Одоо Хятадын 
тамирчид бүгд бэлтгэлийн дараа 
цохилт давтдаг болсон байна 

лээ. Харин манай хүүхдүүд ийм 
бэлтгэл хийдэг эсэхийг мэдэхгүй 
байна. 

-Одоо монголчууд Н.Төгс-
цогтыг харуулдаж, энэ та-
мирч наар бахархаж байна. 
Мэргэж лийн бокст гаргаж буй 
Н.Төгс цогтын амжилтын та-
лаар ямар бодолтой байна вэ?

-Манай Н.Төгсцогт их сайн 
тоглож байна. Цаашдаа ч сайн 
тоглох байх. Ер нь Америк тив 
мэргэжлийн боксоор агуу шүү 
дээ. АНУ, Мексик, Венесуэлийн 
мундаг тамирчид зөндөө байгаа. 
Ялаад байх тусам цаашаа улам 
чангарна. 

Н.Төгсцогтоос гадна Солон-
гост байгаа М.Нандин-Эрдэнэ 
гээд тамирчин маань мундаг сайн 
тоглож байна. Намайг холбооны 
нарийн бичгийн дарга байх үед 
хоёулаа мундаг тоглодог байсан 
тамирчид. Одоо ч сайн байгаад 
нь баярлаад байна. 

-Н.Төгсцогтын тоглолт 
мэргэжилд орсноос хойш хэр 
өөрчлөгдсөн байна вэ?

-Мэргэжлийн боксын дүрэм 
өөр шүү дээ. Сонирхогчийн 
бокс есхөн минут тоглодог 
бол мэргэжлийн бокс гурван 
минутаар 10, 12 үе тоглож байна. 
Энэ хэрээр тоглолтын тактик, 
цагийн хуваарь өөрчлөгдөнө. 
Манай Төгсөөгийн тоглолт 
мундаг болсон байна лээ. 
Цаашдаа дийлдэхгүй байх 
аа. Мэдээж цаашлах тусам 
өрсөлдөгч нь улам сайжирна. 
Үүн дээр л маш болгоомжтой 
байж, бэртэл гэмтлээс хол 
байгаасай гэж залбирч сууна даа. 

-Таны үед Монголын бокс 
оргил амжилтаа үзүүлсэн. 
Харин одоо хатуухан хэлэхэд 
амжилт бага багаар буурсаар 
байна. Үүний учир шалтгааныг 
та юутай холбон тайлбарлах 
вэ?

-Тамирчдаасаа илүү холбооны 
удирдлагын арга барил, багш 
дасгалжуулагчийн ур чадвар, 
зохион байгуулалтын асуудал 
тааруухан байна уу гэж 
бодогддог. Д.Банди багш шиг 
сайн дасгалжуулагч үгүйлэгдэж 
байна. Уяачгүй морь яаж 
уралдах билээ. Үүнтэй адил 
сайн дасгалжуулагчгүй бол 
тамирчнаас өндөр амжилт хүлээх 
хэцүү шүү дээ. Мэдээж багш 
болгон тамирчдынхаа амжилтыг 
сайжруулахын төлөө явж байгаа. 
Гэхдээ ур чадвар, техник, 
тактикаа сайжруулах хэрэгтэй. 
Харин багшийн заасан бүхнийг 
тамирчин сайн сурч байж амжилт 
гаргана. 

-Токиогийн олимпыг ямраар 

төсөөлж байна вэ?
-Монголын боксчдын хийморь 

нь харьчихаагүй бол амжилт 
гаргах байх аа. Олимпын 
циклийн бэлтгэл ямар байгааг 
сайн мэдэхгүй болохоор үүнээс 
илүүг хэлж чадахгүй нь дээ. Уг нь 
Токиогийн олимп монголчуудын 
хамгийн их амжилт гаргах 
боломжтой үе нь байгаа юм. 
Газар нутаг хол биш, ганцхан 
цагийн зөрүүтэй. Энэ боломжийг 
л ашигламаар байгаа юм.

Гэхдээ Олон улсын боксын 
холбоо өөрөө асуудалтай байна. 
Олимп зохион байгуулах эрхийг 
мэргэжлийн боксын холбоонд 
өгөх гэнэ. Олимпын боксын 
тэмцээн ямар дүрмээр явагдах 
эсэх нь одоо болтол тодорхойгүй. 
Олимпын эрхээ яаж өгөх нь ч 
тодорхой биш байна. Энэ асуудал 
цэгцэрсний дараа илүү тодорхой 
таамаг дэвшүүлж болох байх. 

-Нэгэнт олимп ярьсных 
нэг юм сонирхоё. Та 2000 
оны Сиднейн олимпын 
дараа спортоо орхисон. Арай 
эрт зодог тайлчихав уу гэж 
харамсдаг уу?

-Би Сөүлд болсон тэмцээнд 
Êыргызийн тамирчныг хожиж 
Сиднейн олимпын эрхээ авсан 
юм. Ингээд олимп эхлэхээс 
өмнө хоёр сарын турш Êубад 
бэлтгэл хийлээ. Эрс тэс уур 
амьсгалд өссөн хүн тэр халуун 
газар удаан хугацаанд байхаар 
ямар ч бяргүй болдог юм билээ. 
Монголд ирээд хоёрхон хоноод 
Сидней рүү ниссэн. Тэнхээ 
тамир ч олигтой сэргэдэггүй. 
Ингээд олимпод очоод сугалаа 
сугалтал нөгөө Êыргызтэйгээ 
дахиад таарсан ч ялж чадаагүй. 
Олимпод хожигдчихоод маргааш 
нь боксоо орхихоор шийдсэн дээ. 
“Та яагаад больчихов оо” гэж 
хүмүүс надаас асуудаг байлаа. 
“Би өмнө нь ялж байсан хүнээ 
дийлэхгүй байна. Одоо больё 
доо. Эртхэн залуучууддаа зайгаа 
тавьж өгье” гээд л больсон. 
Яахав, боксоо орхиогүй бол 
Монголдоо яаж ийж аргалж 
байгаад түрүүлж магадгүй. Гэвч 
гадагшаа гараад хүн дийлэхгүй 
бол хэрэггүй биз дээ. 

-Та одоо бээлий өмсөж, 
хөлсөө гаргаж байна уу?

-Одоо би “Зевс” гээд боксын 
клубт хааяа бэлтгэл хийж, хөлсөө 
гаргадаг. Тоног төхөөрөмж, 
бэлтгэл сургуулилт сайтай гоё 
газар бий. Заримдаа кроссонд 
гүйнэ. Хөдөлгөөн дутагдсанаас 
болж гэдсээ урагшаа алдчихвал 
онцгүй биз дээ. 

- С а й х а н  я р и л ц с а н д 
баярлалаа. 

Одоо би “Зевс” 
боксын клубт 
хааяа бэлтгэл 
хийж, хөлсөө 
гаргадаг. 
Заримдаа 
кроссонд 
гүйнэ. 
Хөдөлгөөн 
дутагдсанаас 
болж гэдсээ 
урагшаа 
алдчихвал 
онцгүй биз дээ.

Ж.Гэрэлчулуун / ЗГМ©
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◄1
Үүнээс хүн амины хэргээр 

хоригдсон эмэгтэйчүүдийн бараг 
тал хувь нь өөрийн болон үр 
хүүхдийнхээ амийг хамгаалж 
гэр бүлийн хүчирхийлэгчийн 
аминд хүрсэн гэсэн харамсалтай 
статистик бий. Харин өнгөрсөн 
онд нийт 1400 орчим хүн ял 
шийтгүүлж хоригдсоноос 70 гаруй 
хувь нь бусдын биед хүнд болон 
хөнгөн гэмтэл учруулсан байна.

Уг нь манай улс энэ төрлийн 
гэмт хэргийг илрүүлэх, урьдчилан 
сэргийлэх зорилгоор Гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай 
хуулийг шинэчлэн найруулсан 
бөгөөд хууль хэрэгжиж эхлээд 
багагүй хугацаа өнгөрсөн. Харин 
баталсан хууль нь амьдрал дээр 
хэрэгжиж, араа шүд нь зөв эргэж 
байгаа эсэхэд статистикийн 
дээрх үзүүлэлт дүн тавьж 
байна. “Хайр, итгэл, сэтгэлээр 
холбогдсон хүнийхээ золиос 
болж хохирдог учир гэр бүлийн 
хүчирхийлэл бусад хэргээс илүү 
их гомдол, цөхрөл дагуулдаг” гэж 
Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний 
төвийн захирал Н.Арвинтуяа 
хэлсэн. Хайртай хүнээ өөрчлөгдөх 
байх гэсэн горьдлого тээсээр, 
хүчирхийлэл дээд тал нь таван 
жил үргэлжилсний эцэст дээрх 
гурван төгсгөлийн нэгд тулж очдог 
ажээ. 

ИРГЭН ТАНЫ 
ӨГСӨН ДУУДЛАГА 

ХҮЧИРХИЙЛЭГЧИЙГ 
ШҮҮХИЙН ӨМНӨ 

НОТОЛНО
Эхнэрээ хөнөөсөн хэрэг гарсан 

нийтийн байранд шүүх хурлын 
өмнөх өдөр очиж хөршөөс нь 
зарим зүйлийг тодруулсан юм. 
Тэнд дөрвөн өрх амьдардаг. 

тод руулав. Тэрбээр, “Манай 
хороонд эрсдэлтэй гурван өрх 
бий. Бид байнга хяналт тавин 
ажилладаг. Урьдчилан сэргийлэх 
үүднээс байнга хэрэг зөрчил 
гаргадаг өрхийн хүүхдийг асрам-
жийн газарт хүлээлгэн өгсөн. 
Харин сая хүн амины хэрэг болсон 
айл манай хороонд бүртгэлгүй 
иргэд байсан. Оршин суугчдадаа 
л хяналт илүү тавьдаг байж. 
Гэтэл түр оршин суугчдад илүү 
анхаарал тавих ёстой юм байна 
гэдгийг ойлголоо. Уг нь цагдаад 
дуудлага өгсөн бол хамтарсан баг 
тулж ажиллах боломжтой байсан” 
гэсэн юм.

Нэрээ бичүүлэхээс татгалзсан 
өмгөөлөгч эмэгтэй, “Би хүчир-
хийлэлд өртөөд байна гэж хэлэх 
тохиолдол цөөн. Нэг тогооноос 
хооллож, нэг оронд унтдаг хүмүүс 
нэгнийгээ гэмт хэрэгтэн гэдгийг 
хүлээн зөвшөө рөхөд хэцүү байдаг 
юм болов уу гэж боддог. Энэ 
хэргийг таслан зогсооход хөрш 
болон хамаатан саднуудын үүрэг 
оролцоо их чухал. Түүнээс гадна 
хамтарсан баг сайн ажиллавал 
хүний амь эрсдэх хүртэл 
хүндрэхгүй” гэсэн юм. 

ЭХНЭРЭЭ ХӨНӨӨХӨӨС 
ТАВАН САРЫН ӨМНӨ 

ӨӨР НЭГНИЙГ МЭСЭЭР 
ГЭМТЭЭЖ БАЙЖЭЭ

Нөхөр нь эхнэрийнхээ амийг 
хөнөөсөн энэ хэрэг хоёрдугаар 
сард гарчээ. Харин шүүгдэгч 

С.Батсайхан / ЗГМ©

“Нөхөр нь ажилгүй, орой бүр 
архи уудаг, харин эхнэр нь 
үйлчлэгчийн ажил давхар хийдэг 
байсан байх. Тэр өдөр нөхөр нь 
эрүүлжүүлэгдээд гарч ирсэн, 
эхнэртээ их уурласан гэсэн. Эхнэр 
нь хутгалуулсан даруйдаа өөрөө 
түргэн дуудсан гэсэн” гэж хээв нэг 
ярьж зогсох хөрш амжиж цагдаад 
мэдэгдсэн бол зовсон нэг эмэгтэй 
амьд байх байлаа.

Харин шүүх хуралдааны 
үеэр “Шүүгдэгчийг өмнө нь 
хүчир хийлэл үйлдэж байсан 
гэдгийг нотлох аргагүй юм. 
Цагдаагийн байгууллагад энэ 
хэргээр шалгагдаж байгаагүй 
бөгөөд хамтарсан багийн эрс-
дэлийн үнэлгээнд байхгүй” гэж 
өмгөөлөгч ялыг хөнгөрүүлэх 
үндэслэл танилцуулав. Гэхдээ 
улсын яллагч болон хохирогчийн 
өмгөөлөгчийн зүгээс хэд хэдэн 
гэрчийн мэдүүлэг болон албан 
бус нотлох баримтуудыг танил-
цуулсан. Хэрэв хөрш нь дуудлага 
өгч байсан бол шүүгдэгч үнэхээр 
гэр бүлийн хүчирхийлэгч мөн 
эсэхийг тодорхойлоход тустай 
байх байж. 

Мөн аргагүй хамгаалалтаар 
хүчирхийлэгчийн амийг хөнөөсөн 
тохиолдолд ч өмнө нь хуулийн 
байгуул лагад бүртгэгдсэн дууд-
лага, мэдээлэл нотлох баримт 
болно. Аргагүй хамгаалалт гэдгээ 
нотолж чадаагүйгээс болж, өчнөөн 
олон жилээр хоригдож, амьдын 
хагацал үзэж буй эмэгтэйчүүд 
олон бий.

Мөн хүчирхийллийг мэдээлэх 
дуудлага цагдаагийн байгууллагад 
бүртгэгдсэнээр тухайн иргэний 
оршин суугаа хорооны нийгмийн 

ажилтан, цагдаа, засаг даргын 
нэгдсэн баг хамтран эрсдэлийн 
үнэлгээ хийж, асуудалтай айл 
өрхийг хяналтдаа авдаг болсон 
байна.

Дээрх хэргийн тохиолдолд 
хөрш нь цагдаад дуудлага өгсөн 
бол хорооны хамтарсан баг хяналт 
тавьж, гэмт хэргээс сэргийлэх 
боломж той байжээ. Хаалганы 
цаана нуугддаг гэмт хэргийг 
илрүү лэхэд иргэний оролцоо 
хамгийн чухал.

НИЙТИЙН БАЙРААР 
ОРОГНОЖ, ТҮР 

ОРШИН СУУГЧДЫГ 
БҮРТГЭЛЖҮҮЛЬЕ

Аливаа гэмт хэргийг гарсан 
хойно нь таслан зогсоож, олж 
илрүүлэхээс илүүтэй урьдчилан 
сэргийлэх, сэрэмжлэх нь чухал. 
Гэр бүлийн хүчирхийллийг таслан 
зогсоох, хохирогчдод туслах, 
зөвлөгөө өгч, хамгаалалтад авах, 
хүчирхийлэл үйлдэгчид сургалт 
явуулах зэрэг үйл ажиллагаа 
явуулдаг “Хамтарсан баг” сум, 
хороо бүрт бий. Шинээр батлагд-
сан хуулиар “Хамтарсан баг”-
уудын үүрэг оролцоо нэмэгдсэн. 
Тус багт хорооны засаг дарга, 
нийгмийн ажилтан, өрхийн эмч, 
хэсгийн байцаагч, сургуулийн 
нийгмийн ажилтан, хэсгийн 
ахлагч нар багтдаг. 

Хэрэг болсон хорооны хэсгийн 
төлөөлөгч С.Б-гээс хамтарсан баг 
тус айлд хяналт тавьсан эсэхийг 

Хамтарсан баг 
сайн ажиллавал 

хүний амь эрсдэх 
хүртэл 

хүндрэхгүй

Хүчирхийлэгчийг мэдээлж, 
зовсон нэгнээ хамгаалъя

Шаардлагатай 
арга хэмжээг авч 
чадвал хэн нэгэн амь 
насаараа хохирох 
эрсдэл үүсэхгүй

Монгол улсын Засгийн газрын 
санхүүжилтээр “Эмчилгээний 
нарийвчлалыг сайжруулан, 
чадавхийг бэхжүүлснээр 
туяа эмчилгээний чанарыг 
дээшлүүлэх” төслийг 2015 
оноос хэрэгжүүлсэн. Уг төслийн 
хүрээнд энэ оны нэгдүгээр 
сард “Шугаман хурдасгуур” 
болон бусад төхөөрөмжийг 
Хавдар судлалын үндэсний 

төвд суурилуулж, эмчилгээний 
чанарын баталгааг хангах ажил 
хийсээр энэ сарын 17нд анхны 
өвчтөнд амжилттай эмчилгээ 
хийсэн юм. Монгол Улсын 
Эрүүл мэндийн салбарт шинээр 
нэвтэрч буй эл төхөөрөмжийн 
тухай зарим зүйлийг ХСҮТ
ийн Туяа эмчилгээний тасгийн 
эрхлэгч, Анагаах ухааны доктор 
М.Минжмаагаас тодрууллаа.

-Шугаман хурдасгуурын 
аппаратын давуу тал юу вэ?

-Энэ аппарат электрон 

цацрагийг ялгаруулдаг. Үүнийг 
өнгөц байрласан арьсны хавдрын 
үед ашиглана. Харин фтоны 
цацрагийг гүнд байрласан 
хавдарт ашиглах юм. Тухайн 
хавдрын байршил, хэмжээнээс 
хамаарч хүчээ тохируулж болдог. 
Хамгийн том давуу тал нь 
хавдрын эргэн тойронд байгаа 
эрүүл эд, эрхтэнд нөлөөлдөггүй. 

-Өмнө нь туяа эмчилгээнд 
хэрэглэдэг байсан аппаратнаас 
энэ төхөөрөмж юугаараа 
онцлог вэ?

-Энэ аппарат хүчин чадлын 

хувьд асар их ялгаатай байгаа 
юм. Мөн хамгийн том онцлог 
бол элэгний хорт хавдрыг 
эмчлэх боломжтой болсон 
явдал. Элэгний хавдрыг манай 
улсад хагалгаагаар эмчилдэг 
байсан бол энэ аппаратын 
тусламжтайгаар туяагаар анагаах 
боломж нээгдэж байна. 

-Хоёр аппарат манай улсын 
хавдрын өвчлөлтэй хүмүүст 
хангалттай хүрэлцэх үү?

-Хүчин чадлын хувьд Дэлхийн 
эрүүл мэндийн байгууллагын 
тооцоогоор 300,000-500,000 хүнд 

нэг аппарат шаардлагатай гэж 
үзэж байгаа. 

Өмнө нь туяа эмчил-
гээнд ашиглагддаг байсан 
төхөөрөмжүүдээс илүүтэй 
одоогийн энэ хоёр шугаман 
хурдасгуурт төвлөрч ажиллана. 
Тэгэхээр манай улсад хавдрын 
өвчлөлтэй байгаа хүмүүсийг 
тооцоод үзэхээр одоогоор хоёр 
төхөөрөмж хангалттай ч цаашдаа 
үүнээс илүү хүчин чадалтай 
технологийг нэвтрүүлэх хэрэгтэй 
юм.  

Гэр бүлийн 
хүчирхийлэл 
гурван янзын 
л төгсгөлтэй 
гэнэ. Эхний 
тохиолдолд 
хэн нэг нь 
гэмтэж, 
бэртэнэ. 
Дараагийнх нь 
гэр бүл сална. 
Эцсийн бүлэгт 
эхнэр, эсвэл 
нөхрийн аль 
нэг нь амиа 
алдана.

ЗГМ:ТОДРУУЛГА

Элэгний хорт хавдыг туяагаар эдгээх боломжтой боллоо
Ц.Мажигсүрэн
ЗГМ

эхнэрийнхээ аминд хүрэхээс таван 
сарын өмнө өөр нэгнийг мэсээр 
гэмтээсэн нь шүүх хурал дээр 
сөхөгдөв. Шүүгдэгч эхнэрээ зодох 
гэж зууралдаж байхад салгахаар 
дундуур нь орсон эрэгтэйг гурван 
удаа хутгалж гэмтээсэн байв. Гэвч 
эхнэр нь цалингийн зээл авч, 
хохирогчийг гомдолгүй болгож, 
зөрчлийн хэргээр бүртгүүлсэн 
аж. Энэ нөхцөлд хэргийг зөвхөн 
өнгөц талаас нь харах бус учир 
шалтгааныг нь тодруулсан бол 
бүсгүй амиа алдахаас хэдэн 
сарын өмнө шүүгдэгчид гэр 
бүлийн хүчирхийллийн хэрэг 
үүсэх байж. Шүүх хурлын үеэр 
гэрчүүдийн өгсөн мэдүүлэг 
нь хохирогчийг 2016 оноос 
хойш хүчирхийлэлд өртсөн 
байх магадлалтайг илэрхийлж 
байлаа. “Дух нь хөхөрч, гар нь 
зулгарсан байсан, намайг зодсон 
гэж хэлж байсан” зэргээр түүний 
хамаатнууд, найзууд бас ажлынхан 
нь мэдүүлжээ.

2018 оны нэгдүгээр сараас 
эхлэн цагдаагийн байгууллагын 
102 утсанд ирсэн дуудлагаас 
гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй 
холбоо той дуудлагыг тусгайлан 
бүртгэж эхэлсэн бөгөөд 2018 
оны аравдугаар сарын байдлаар 
32878 дуудлага хүлээн авснаас 
4358 дуудлагад 20 минутаас дээш 
хугацаа алдан очсон байна гэж 
Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний 
төвийн хийсэн мониторингийн 
судалгаанд танилцуулжээ. Цаг 
алдаж очсон шалтгааны 82 хувийг 
давхар дуудлага эзэлж байгаа нь 
эргээд ажиллах бүрэлдэхүүн 
хомсдолтойг илтгэж байгаа юм. 
Дуудлага хүлээн авснаас 20 
минутын дотор очих нь хамгийн 
боломжит хугацаа гэж цагдаагийн 
байгууллага тооцож байна.

Хэрэг гэнэт гардаггүй. Хүчир-
хийлэл эцсийн зогсоолд хүрч хэн 
нэгэн шоронгийн хаалга татах 
хүртэл урт замыг туулж, олон 
шат дамждаг. Энэ бүх шатанд 
иргэн, албан байгууллага, төрийн 
албан хаагчид шаардлагатай арга 
хэмжээг авч чадвал хэн нэгэн амь 
насаараа хохирох эрсдэл үүсэхгүй 
юм.  

ЗГМ ТОВЧХОН 
» ХӨРӨНГӨ 
Аадар борооны улмаас 
эвдэрсэн Улаанбаатар-
Мандалговь, Улаанбаатар-
Арвайхээр чиглэлийн зам, 
замын байгууламжийг 
засахад шаардагдах 
хөрөнгийг Засгийн газрын 
нөөц сангаас гаргах асуудлыг 
сайд Б.Энх-Амгалан, 
Ч.Хүрэлбаатар нарт даалгалаа. 

» ХЯЗГААРЛАЛТ 
Өнөөдөр нийслэлийн 
Баянзүрх, Сүхбаатар, Хан-уул, 
Баянгол, Налайх, Багахангай 
дүүрэг болон төв аймгийн 
зарим газраар 09.00-17.00 
цаг хүртэл цахилгааны 
хязгаарлалт хийнэ.

» ШИЙДВЭР 
Засгийн газрын өчигдрийн 
хуралдаанаар концессийн 
гэрээтэй холбоотой асуудлыг 
хэлэлцэн 20 орчим гэрээнээс 
өрийн дарамт үзүүлэх, 
стратегийн ач холбогдолгүй 
11 гэрээг цуцлах шийдвэр 
гаргажээ.

» УУЛЗАЛТ
Он оны  жагсаалын дарга, 
бага дарга нарын “Дурсамж 
уулзалт” баасан гарагт болно. 
Арга хэмжээнд цэргийн 
алба хаасан албан хаагчдийн 
төлөөлөл 1300 хүн оролцох 
аж.

» ЭРҮҮЛ МЭНД
Ирэх сарын 01-нээс 
Тарваган тахал өвчний 
эсрэг дархлаажуулалтын 10 
хоногийг улсын хэмжээнд 
зохион байгуулна. Одоогийн 
байдлаар 21 аймгийн Эрүүл 
мэндийн газар болон 
нийслэлийн есөн дүүргийн 
эрүүл мэндийн төвүүдэд 
32400 хүн тун вакциныг 
хүргүүлжээ. 

» СУРГУУЛЬ
Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар 
хороонд шинэ сургууль, 
цэцэрлэгийн шав тавилаа

» НОГООН БАЙГУУЛАМЖ
Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр 
хорооны нутагт орон сууцны 
хороолол дундах ногоон 
талбайд газар олгосон 
шийдвэрийг цуцалж, 
нийтийн эзэмшлийн ногоон 
байгууламж хэвээр үлдэхээр 
болов.

» КАБИНЕТ  
Сүхбаатар дүүргийн 
Эрүүл мэндийн төвийн 
нэг кабинетыг хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд 
зориулан засварлан 
тохижуулжээ. Тус дүүрэгт 
0-16 насны 413 хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүүхэд 
бүртгэлтэй байна. 

» ГЭМТ ХЭРЭГ 
Энэ сарын 18-ны шөнийн 
04.00 цагт Сонгинохайрхан 
дүүргийн 32 дугаар хороонд 
дөрвөн ханатай гэр шатаж, 57 
настай эрэгтэй галд өртөн нас 
баржээ. 

» НААДАМ 
Улсын их баяр наадмын үеэр 
Хүй долоо худгийн Соёл, 
урлагийн талбайд худалдаа 
үйлчилгээний чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулах хүсэлтэй 
аж ахуйн нэгж, иргэдийн  
материалыг ирэх сарын 
3-ныг хүртэл “Монгол наадам 
цогцолбор” ОНӨТҮГ-ын 
байранд хүлээн авна.   

Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв©
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Mongolia Energy Corporation 
earns HKD 776.7 million

BoM leaves interest rate steady at 
11 percent

The gross profit ratio dropped from 49.5 per-
cent to 43.2 percent.

A sharp change in the price of meat triggered 
by the price of petroleum. 

Top 20 index drops 0.17 percent 
to 19,650.05 points

U.S-based firm to invest in 
MCS LLC

Market cap stands at MNT 2,46 trillion.The company seeks to buy the food and com-
munication businesses owned by MCS.

ZGM: HIGHLIGHTS

POLITICS
Mongolian delegation led 
by Ambassador Extraordi-
nary and Plenipotentiary 
of Mongolia to Tajikistan 
participates in the fifth sum-
mit of the Conference on 
Interaction and Confidence 
Building Measures in Asia 
(CICA) held in Dushanbe, 
Tajikistan.

ECONOMY
Achit Ikht LLC listed on the 
London Metal Exchange 
allocates its third-quarter 
dividend. The company has 
paid MNT 140 billion for tax-
es and fees to the state and 
local budget last year.

The Erdene Resource 
Development Corp, listed 
on Toronto and Mongolian 
Stock Exchange, plans to 
hold an annual meeting on 
June 20 in Canada.

Top 20 index drops 0.17 
percent to 19,650.05 points. 
MSE A index increases 2.35 
percent to 8,991.47 points. 
MSE B index up 0.71 percent 
to 7,894.53 points. Market 
cap stands at MNT 2,46 
trillion.

SOCIETY
Awards were presented 
to the Mongolian soldiers 
who successfully served in 
international peacekeep-
ing operations on June 18. 
Specifically, a ceremony to 
award the peacekeepers of 
the ninth batch took place 
at the General Staff of the 
Mongolian Armed Forces 
(GSMAF). 

Eleven servants from the 
National Emergency Man-
agement Agency (NEMA), 
National Rescue Brigade and 
the Emergency Manage-
ment Departments in Bayan-
Ulgii, Gobi-Altai, Zavkhan, 
Khovd, and Uvs provinces 
participate in mountain 
rescue operations taking 
place in Bishkek, the Kyrgyz 
Republic.

Men’s 3x3 basketball team 
wins the Russian team at the 
2019 FIBA 3x3 World Cup.

Aminaa.U
ZGM

BoM names loans 
in the banking 
system as downside 
factor to economy

BoM said “Considering the 
external economic environment 
and internal activism, inflation 
is likely to stabilize at the target 
level. Annual inflation in May 
reached 7.9 percent nationwide. 
A sharp change in the price of 
meat triggered by the price of 
petroleum over the global price 
swing in oil were the key factors 
in inflation, while the demand for 
basic inflation remains steady. The 
economy is growing as the mining 
sector exceeds expectations in 
the first quarter of this year, 
steadily increasing business 
lending, increasing investment, 
and budget spending. The global 
trade crisis has been deepening 
over the past month. In addition, 
the United States and China have 
increased their import tariffs for 

some commodities, creating a 
risk for global economic growth, 
commodity prices, and increasing 
external uncertainty.”

The decline in foreign trade 
overlaps with large mining 
projects and the repayment of 
heavy foreign debt repayments. 
Therefore, analysts highlighted 
the importance of directing the 
domestic and external balance 
of macroeconomic policies and 
to increase the accumulation of 
country, community, organization, 
household, individual and 
financial sources.

“Ensuring the stability of 
foreign investment will directly 
impact the economy. As for 
the policy environment, the 
monetary policy went on to 
support economic growth last 

The monetary policy committee 
of Bank of Mongolia (BoM) 
announced to leave the interest 
rate at 11 percent yesterday. The 
decision to retain the BoM rate 
included the macroeconomic 
situation of Mongolia, further 
outlook, uncertainty, and external 
risks. 

The Deputy Governor of the 

The decision to 
retain the BoM 
rate included 
the macroeco-
nomic situation 
of Mongolia, 
further outlook, 
uncertainty, and 
external risks.
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BoM leaves interest rate 
steady at 11 percent

MINING

Mongolia Energy Corporation 
earns HKD 776.7 million

Xanadu Mines to raise 
additional AUD 3.37 million

Mongolia Energy Corporation 
(MEC)’s revenue rose 21.9 percent 
to HKD 776.7 million in the fiscal 
year of March 2019.

During the period, MEC sold 
about 600,000 tons of washed coking 
coal and 78,000 tons of thermal coal. 
The company, which operates in 
Khushuut deposit, sold coking coal 
at HKD 1293 per ton and thermal 
coal at HKD 45.3 last year. Total 
profits rose slightly to HKD 440 
million. However, the gross profit 

ratio dropped from 49.5 percent to 
43.2 percent. This is mainly due 
to increased sales costs. Expenses 
increased as sales and transportation 
costs rise.

MEC owns nine operational 
licenses and two explorational 
licenses. The company’s share-
holders meeting is scheduled to 
be held on August 27. However, 
the board advised not to distribute 
dividends from the previous fiscal 
year. 

Xanadu Mines, listed on the 
Australian Securities Exchange 
(ASX) and operates in Mongolia, 
is planning a seasoned issue worth 
AUD 3.37 million.

These non-transferable shares 
are only available to be purchased 
by current shareholders. The price 
per share will be valued at AUD 

0.052. Shareholders will be able to 
purchase a share for every 10 shares 
they own. The funds will be spent 
on continue drilling work to explore 
the Red Mountain project under the 
Kharmagtai project. At the end of 
the first quarter, the cash balance 
stood at AUD 3.1 million, according 
to the company’s report. 

MARKETS FINANCE

A US-based firm is in talks to 
buy stake in MCS

BoM: USD 
840 million 
scheduled 
under EFF this 
year

Cerberus Capital Management 
LP, which is based in New York, 
is discussing to buy 25 percent 
of the MCS Group LLC for 
USD 110 million, according 
to the Wall Street Journal. 
The company seeks to buy 
the food and communication 
businesses owned by MCS. 
Investing in Mongolia is under 
the responsibility of Cerberus 
Frontier's Singapore branch, 
which is dedicated to investing 
in emerging markets.

Cerberus Capital Management 
LP is a large company with a 
large equity share of Deutsche 
Bank AG and Avon Products 
Inc., with total equity of USD 
39 billion, the WSJ reported.

The journal also named 
Mongolia as “a challenging place 
to invest because of volatility 
in economies, currencies and 
politics”. 

“Mongolia has a “boom-to-

bust” track record in attracting 
foreign investment, according to a 
World Bank report published last 
year. Foreign direct investment 
hit a record USD 4.5 billion in 
2011 fueled by a rapid expansion 
of the landlocked nation’s mining 
sector. Investment later fell as 
commodity prices slumped,” 
wrote the journal.

In recent years, foreign 
investors are paying keen atten-
tion to Mongolia. For example, 

South West's Barloworld Group 
placed a bid to buy the Wagner 
Asia Group, a mining equipment 
supplier. “The key risks of 
the companies investing are 
to investigate and assess the 
challenges in Mongolia. On 
the other hand, Barloworld is 
a company with experience in 
political instability in developing 
countries,” Kelvin Kaukinen, 
Executive Director of Wagner 
Asia Equipment LLC. 

Under the Extended Fund 
Facility, Mongolia drew 
USD 17 million from the 
International Monetary Fund 
(IMF) and other donors in 
2017-2018. The program, 
which completed the sixth 
phase review, is currently 
awaiting the IMF board 
decision to step up the plan, in 
which another USD 840 million 
is scheduled this year according 
to the Bank of Mongolia 
(BoM). The BoM reported 
that the overall financing from 
the program totaled USD 400 
million last year. The IMF 
pointed out that a “strong 
banking sector, disciplinary 
budget, and monetary policy 
are important to ensure the 
current results.” 

• The decline in foreign 
trade overlaps with large 
mining projects and the 
repayment of heavy foreign 
debt repayments.

• Ensuring the stability of 
foreign investment will di-
rectly impact the economy. 

• The recent two-year 
monetary policy was to move 
towards today’s interest rate 
growth.

year. However, the fiscal policy 
has taken measures to stabilize 
the economy, but from the middle 
of last year, it has been working 
set on promoting economic 
growth. We are keeping the 
same policies for this year. The 
recent two-year monetary policy 
was to move towards today’s 
interest rate growth,” remarked 
a spokesperson of the BoM.

He added that the key factor 
that is affecting the economy is 
the loan in the banking system. 
The overall loan rose 19.7 percent 
in May compared to the previous 
year. Investment-related business 
credits grew by 17 percent since 
the fourth quarter of 2018. 
Consumer loan, on the other hand, 
has fallen to 34 percent, boosting 
growth in business lending. 



Үргэлжилсэн борооны дараа үүнээс ч урт харайх хэрэгтэй болно.

Өдрийн хэмнэл
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ОНЦЛОХ ҮЗВЭР

Зуны улиралд жуулчдад зориулж 
уламжлалт урлагийн наадмууд 
олноор зохиогддог билээ. Тэр 
дундаа монгол сонгодог тоглолтууд 
гаднынхны нүдийг хужирлахаар 
олноор тавигддаг. Энэ сарын 22-нд 
Улсын дуурь бүжгийн эрдмийн 
театрт Б.Дамдинсүрэн, М.Смирновын 
хөгжим, Д.Нацагдоржийн цомнол 
“Учиртай гурван толгой” дуурь 
тоглогдох юм. Анх 1934 онд 
Д.Намдагийн найруулгаар дуулалт 
жүжиг болгон тавьж байсан эхлэлтэй 
уг алдарт дуурийн гол дүрд үе үеийн 
шилдэг гоцлолууд тоглож байв. 

Хөдөө талын үзэсгэлэн бүрдсэн 
гурван жижиг толгойн энгэрт 
голын мяралзах чимээ, эхийн 
бүүвэйн дуу эгшиглэж, сэтгэлт 
хос Юндэн, Нансалмаа нар хайр 
дурлалын үгээ ярилцаж, ханилан 
суухаар шийдэж байгаагаар дуурь 
эхэлдэг. Улмаар Юндэнг хуримын 
бэлтгэлээ базаахаар явсан хойгуур 
харгис ноён Балган, хорон санаат 
Хоролмаа нарын явуулгаар хосын 
амьдралд саад учирч буйг өгүүлдэг. 
Залуусын хайр сэтгэлийн ээдрээт 
үйл явдлаар төлөөлүүлэн тухайн 
үеийн ангийн тэмцлийг харуулсан 

уг бүтээл Монголын утга зохиолын 
ноён оргилуудын нэгд зүй ёсоор 
тооцогддог билээ. 
Гурван бүлэг, таван үзэгдэлт дуурийг 
найман төрлийн тайзаар амилуулж, 
хувцас хэрэглэл, дүр төрх нь XX 
зууны эхэн үеийн  Монгол Улсын 
феодолын нийгэмд аваачиж, 
сонгодог хөгжмийн гайхамшгийг 
хамтад нь мэдрүүлдгээрээ "Учиртай 
гурван толгой" үнэ цэнтэй бүтээл 
билээ. 90 минутын турш үргэлжлэх 
дуурийг суудлын зэрэглэлээс 
хамаарч 10-20 мянган төгрөгөөр үзэж 
болно.  

ТВ ХӨТӨЛБӨР

07:00 "Америкийн суутнууд" 
нэвтрүүлэг

11:00 "Бүрэн тайлбар" 
нэвтрүүлэг

14:30 "Боломж ба гарц" тусгай 
хөтөлбөр

20:00 #"Made in mongolia" 
нэвтрүүлэг

22:00 "Блумберг Форум" 
нэвтрүүлэг

 09:15 "Консуни" хүүхэлдэйн 
кино 5-6-р анги

11:05 "Хөгжилтэй Монголдой" 
5-р ангийн хичээл №29

 13:45 "УИХ-ын цаг" Үндсэн 
хуульд оруулах нэмэлт 
өөрчлөлт

 20:50 "Аяыг таа" шоу нэвтрүүлэг

 23:00 Никитон 25 жил

10:00 "Бяцхан оцон шувуу 
Пороро" хүүхэлдэйн кино  
/season-4/ 49-52-р анги

12:00 Хөтөч мэдээллийн 
хөтөлбөр

18:30 "Ороод гараач" /season-2/ 
16-р хэсэг

 
21:00 "Сайн эзэгтэйн тэмцэл" 

ОАК /season-1/ 3-р анги

00:00 "Шивэгчний өчил"                  
/season-2/ 9-р анги

ЗУРХАЙ

Билгийн тооллын 18
Зуны дунд цагаан морь 
сарын нэг цагаан мэнгэтэй 
шар хулгана өдөр
Үс засуулбал: 
Эд малын гарлагатай
Наран ургах, шингэх: 
04.53-20.54
Барилдлага: Үл тохирох
Шүтэн барилдлага: 
Нэр өнгө
Суудал: Гал

Аргын тооллын 
зургадугаар сарын 20, 
Бархасвадь гараг. Билгийн 
тооллын 18,Гоё хүүхэн 
одтой, шар хулгана өдөр. 
Өдрийн наран 04.53 цагт 
мандаж, 20.54 цагт жаргана. 
Тухайн өдөр бич жилтнээ 
аливаа үйл хийхэд эерэг 
сайн ба үхэр, луу, хонь, нохой 
жилтнээ сөрөг муу нөлөөтэй 
тул элдэв үйлд хянамгай 
хандаж, биеэ энхрийлүүштэй. 
Эл өдөр хууль цааз гаргах, 
батлах, хэрэглэх, хулгай 
дээрмийг номхотгох, 
гэмтнийг шийтгэх, мал адгуус 
номхруулах, угаал үйлдэх, 
хүүхэд үрчлэн авах, урлан 
бүтээхэд сайн. Улааны үйл, 
төлөг тавих, морь уралдахад 
муу. Өдрийн сайн цаг нь 
хулгана, үхэр, туулай, морь, 
бич, тахиа болой. Хол газар 
яваар одогсод зүүн урагш 
мөрөө гаргавал зохистой. 

Никитон 25 жил тоглолт
Хаана: Төв цэнгэлдэх хүрээлэн
Хэзээ: 2019.06.29-нд
Тасалбарын үнэ: ^10 мянга

"Тэнгэрийн ташуур" балет
Хаана: УДБЭТ
Хэзээ: 2019.06.23-ны 17.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 10-20 мянга

"Хайрын виз" жүжиг
Хаана: УДЭТ
Хэзээ: 2019.06.22, 23-ны 21.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 10-00 мянга

"Нутаг минь хүлэг минь" концерт
Хаана: ASEM Ger
Хэзээ: 2019.06.22-23-нд
Тасалбарын үнэ: ^40 мянга

IBIZA MUSIC FESTIVAL 2019 
хөгжмийн фестиваль
Хаана: Монгол шилтгээн
Хэзээ: 2019.06.21-нд 
Тасалбарын үнэ: ^30-50 мянга

Б.Шарав "Чингис хаан" дуурь
Хаана: УДБЭТ
Хэзээ: 2019.06.29-нд
Тасалбарын үнэ: ^10-20 мянга
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07:00 “Өглөө” хөтөлбөр

14:30 “DeFacto” мэтгэлцээн

17:10 “Мы поедем в Артек” 
Орос хэлний уралдаант 
нэвтрүүлэг /дугаар-4/

18:20 ЭМЯ Тэмбүү өвчнийг устгах 
2 жилийн аян зарлалаа

19:20 Боловсрол: “Суурь 
судалгаа”

ЗГМ: СҮДОКҮ
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(Өмнөх дугаарын хариу)
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БОСООГООР:
1. Асуух сул үг
2. Олон 
улсын тээвэр 
зуучлалын 
компани
3.... шагнал
4. Нохой гэсэн 
үг, мөн нэгэн 
үүлдэрийг 

нэрлэсэн нэр
6. Төрийн 
шагналт, 
алдарт 
хөгжмийн 
зохиолч
7. ... түмэн
9. Драмын 
урлагийн 
шилдэгүүдийг 

шалгаруулах 
"Гэгээн ..." 
наадам
11. Ази, 
Европ тивийг 
заагласан ОХУ-
ын уул нуруу
12. Адууны 
бүдүүн гэдэс

ЗГМ: ҮГИЙН СҮЛЖЭЭ

Өмнөх дугаарын хариу / 06.19

14. Монгол орны 
хамгийн том гүрвэл
15. Зэтгэр
16. Хойд Америкийн 
мэргэжлийн сагсан 

бөмбөгийн холбоо 
(товчилсон нэр)
17. Арабын 
ертөнцийн шашин

УВС
 29o

 14o

ХОВД
   30o

   15o

ЗАВХАН
  28o

  12o

БАЯНХОНГОР
 27o

 14o 

ГОВЬ-АЛТАЙ
  24o

  12o

ӨВӨРХАНГАЙ
 27o

 14o

АРХАНГАЙ
  26o 
  12o

ХӨВСГӨЛ
  28o

  14o

БУЛГАН
 25o

 8o

ТӨВ
  28o

  15o

ДУНДГОВЬ
  32o 
  17o

ӨМНӨГОВЬ
  32o

  19o

ГОВЬ-СҮМБЭР
 32o

 17o

ДОРНОГОВЬ
34o

19o

СҮХБААТАР
 32o 
 17o

ХЭНТИЙ
 33o

 16o

СЭЛЭНГЭ
  31o

  15o

ОРХОН
  29o

  15o

ДАРХАН-УУЛ
  33o

  17o

ДОРНОД
  32o

  16o

БАЯН-ӨЛГИЙ
  24o

  13o

ЦАГ АГААР

УЛААНБААТАР
 VI.24 
   27o

   15o
10 м/с

8 м/с

Түр зуурын бороотой

 VI.21 
    32o

    17o
9 м/с

7 м/с

Үүлшинэ

 VI.20 
   30o

   16o
8 м/с

7 м/с

Үүлшинэ Үүлшинэ

 VI.22 
     31o 

     18o
 9 м/с

 7 м/с

12 м/с

9 м/с

Түр зуурын бороотой

  VI.23 
  25o

  17o

ХӨНДЛӨНГӨӨР:
1. Цахилгаан 
гүйдлийн чадлыг 
хэмжих нэгж
3. Том мал (адуу, 
тэмээ, үхэр)-ын 
ерөнхий нэр
5. Тэгш тал газар 
дахь өндөрлөг 
уул толгод
8. Финляндын 
уугуул үндэстэн
10. Цайны газар, 
хоолны газрыг 
нэрлэж заншсан 
нэр
13. Нэгдүгээр 
биеийн төлөөний 
үг

ФОТО АГШИН

Ж.Гэрэлчулуун / ЗГМ©

УБ - БЭЭЖИН 17.55 20.10
БЭЭЖИН - УБ 21.10 23.40
УБ - ФРАНКФУРТ 09.40 13.00
ФРАНКФУРТ - УБ 14.30 05.20
УБ - ХОНКОНГ 06.25 10.55
ХОНКОНГ - УБ 12.00 16.45
УБ - ШАНХАЙ 13.15 16.50
ШАНХАЙ - УБ 17.50 21.40
УБ - ТОКИО 07.45 13.40
ТОКИО - УБ 14.40 19.15
УБ - ЭРХҮҮ 05.55 07.00
ЭРХҮҮ - УБ 08.00 09.10

УБ - ЭРЭЭН 20.45 10.25
УБ - САЙНШАНД 21.08 06.48
САЙНШАНД - УБ 20.10 06.45
УБ - ЗАМЫН ҮҮД 17.15 07.20
ЗАМЫН ҮҮД - УБ 18.05 08.45
УБ - СҮХБААТАР 10.45 19.41
СҮХБААТАР - УБ 07.15 16.30
УБ - ЭРДЭНЭТ 20.30 07.45
ЭРДЭНЭТ - УБ 18.35 06.00

Монгол ахуйг жуулчдад мэдрүүлэх 
“Учиртай гурван толгой”
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ЭДИЙН ЗАСАГ
9ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ СОНИН

> 10 > 10 > 10

АНУ-ын Ерөнхийлөгч Трамп мягмар гарагт дахин сонгогдох 
сурталчилгааны кампаниа албан ёсоор зарлав. 

Цахилгаан машины Eviation Aircraft компани саяхан анхны 
хэрэглэгчтэйгээ гэрээ байгууллаа. 

Сүүлийн жилүүдэд Азид долларын бондын зах зээл түргэн тэлж, 
янз бүрийн яриа шүүмжлэл үүссэн байна.

Трамп гомдол дүүрэн үгсээр сонгуулийн 
сурталчилгаагаа эхлүүлэв

Цахилгаан онгоц анхны байнгын нислэгт 
гарахаар бэлтгэж байна 

Азийн бондын зах зээлд ил тод байдал 
нэвтэрлээ

Tesla бизнесээ Хятадад 
төвлөрүүлнэ

Boeing-ийн од гийж, аварга хэлцэл байгууллаа

Д э л х и й н  ц а х и л г а а н 
хөдөлгүүрт автомашины 
хамгийн аварга зах зээлд 
үйлдвэрлэл эхлүүлэхээр 
бэлтгэлээ базааж буй Tesla 
Inc БНХАУ-д үйл ажиллагаа 
төвлөрүүлэх зорилгоор Ази дахь 
зохион байгуулалтын бүтцээ 
шинэчлэхээр шийдсэнийг 
мэдээлэлд ойр эх сурвалж 
уламжлав. 

Tesla компани Ази-Номхон 
далайн салбараа татан 
буулгаж, оронд нь эх газрын 
Хятад, Хонконг, Тайвань, 
Макаог хамарсан шинэ салбар 
байгуулах гэж байгааг дотоод 
мэдээлэл задруулж буйгаас 
нэрээ дурдахыг зөвшөөрөөгүй 
эх сурвалж тайлбарласан юм. 
Ази-Номхон далайн салбарын 
дэд ерөнхийлөгчийг албыг 
2018 онд Робин Ренээс хүлээн 
авсан Том Жу шинэ салбарыг 
тэргүүлнэ хэмээн дээрх эх 
сурвалж үзэж байна. 

Энэ жил Tesla-гийн хувьцааны 
үнэтэй зэрэгцэн доошилсон 
хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг 
сэргээж, борлуулалтаа өсгөхийн 
тулд АНУ-ын дараа ордог гол 

зах зээл болох БНХАУ-д үйл 
ажиллагаагаа төвлөрүүлэхээр 
тус компанийн гүйцэтгэх 
захирал Илон Маск шийджээ. 
Tesla-гаас Шанхайд байгуулж 
буй үйлдвэр энэ оны эцсээр 
ажиллаж эхэлснээр цахилгаан 
хөдөлгүүрт машин үйлдвэрлэгч 
олон зуун компани бүхий улсад 
өрсөлдөөн улам ширүүснэ. 

Хятад дахь супер цэнэглэх 
станцуудыг оролцуулаад 
Tesla-гийн БНХАУ дахь 
бизнесийг 2018 оноос хариуцах 
болсон Том Жу Шанхайн 
үйлдвэрийг удирдана. Мөн 
Хятад дахь бүтээгдэхүүний 
борлуулалт, ажилтан ажилчдыг 
дадлагажуулах нь түүний үүрэг. 
Харин Ази-Номхон далайн 
бүсийн бусад салбар АНУ-
ын Êалифорнийн Пало-Альто 
дахь Tesla-гийн төв оффист 
тайлагнаж явна. 

Tesla-гийн хувьцааны үнэ 
мягмар гарагт Нью-Йоркийн 
биржид 4.3 хувиар өсөж 226.39 
ам.доллар болов. Гэсэн хэдий 
ч тус компанийн хувьцаа энэ 
онд нийт 32 хувиар буучихаад 
байгаа юм. 

Бенжамин Стапплс
Европын тэргүүн баян Бернар 

Арно 100 тэрбум ам.доллараас 
доошгүй хөрөнгөтэй Жефф Безос, 
Билл Гэйтс гэсэн хоёр онцгой 
эрхэм багтдаг тусгай клубт гурав 
дахь гишүүн болж нэгдлээ. 

Тансаг бараа бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэгч LVMH-ийн (Lou-
is Vuitton Moлt Hennessy) нэгж 
хувьцааны үнэ мягмар гарагт 2.9 
хувиар өсөж 368.80 евро хүрсний 
дараа тус группын тэргүүн 
Арно зуун тэрбумтны зиндаанд 
орсон юм. Ноён Арногийн нийт 
хөрөнгө энэ жил бараг 32 тэрбум 
ам.доллараар өссөн нь Bloomberg-
ийн тэрбумтны жагсаалтад багтдаг 
500 эрхмийн дотор үнэмлэхүй 
үзүүлэлт боллоо. 

Bloomberg-ийн 2019 оны жаг-

саалтад багтдаг Европ тивийн 
гишүүдээс Францын тэрбумт-
нууд эд хөрөнгөө хамгийн ихээр 
арвижууллаа. Ноён Арногоос 
гадна Kering SA-гийн Франсуа 
Пино, косметикийн эзэнт гүрний 
өв залгамжлагч Франсуаза Бет-
танкур-Майерс нар нийт 40 гаруй 
тэрбум ам.доллараар эд баялгаа 
арвижуулжээ. Chanel брэн дийг 
эзэмшигч Жерар, Ален  Верт-
хаймер нарын хөрөнгө 9.8 тэрбум 
ам.дол лараар өссөн нь энэ долоо 
хоногт нийтлэгдсэн 2018 оны 
санхүүгийн тайлангаас тодорхой 
болов. 

Өдгөө Арногийн хөрөнгө 
Фран цын эдийн засгийн гурав 
гаруй хувьтай тэнцэж байгаа. 
Уг харьцуулалт нь Арногийн эх 
оронд тулгамдаад буй эд баялгийн 
тэнцвэргүй хуваарилалтыг тод 
харуулсан жишээ болов. Баячууд 
давуу байдал, хөнгөлөлт эдэлж 
буйг эсэргүүцсэн эсэргүүцлийн 
ажиллагаа энэ жил тус оронд 
өрнөсөн. Худалдааны дайнтай 

Бенедикт Каммел
Парисын Ле-Буржегийн агаар, 

сансрын нислэгийн үзэсгэлэн 
яармаг нь ихэвчлэн Airbus SE гол 
захиалгыг хамж, Boeing Co зэрэг 
буурчих гээд байдаг арга хэмжээ. 
Маш чухал 737 Max загвар нь хоёр 
ч удаа осолдсоноос үүдэн дэлхий 
даяар газардсан Boeing-ын хувьд 
энэ жилийн яармаг бүр ч хүнд 
байна. АНУ-ын үйлдвэрлэгч энэ 
жил Paris Air Show-д оролцохдоо 
наймаа хөөхийн оронд “гэмээ 
хүлээж, суралцах”-д анхаарна 
хэмээн гүйцэтгэх захирал Деннис 
Муйленбург тайлбарласан юм. 

Гэвч үзэсгэлэн яармагийн 
хоёр дахь өдөр Boeing 
компанид дэлхийн хамгийн 
нэр хүндтэй агаарын 
шугамын нэг санаанд 
оромгүй лут тус хүргэлээ. 
Юу гэвэл British Air-
ways-ыг эзэмшигч 
IAG SA групп дан 
эгнээ гудам бүхий 
737 Max онгоц 200 
ширхгийг худалдаж 
авах урьд чилсан 
хэлцэлд гарын 
үсэг зурав. 
Нийт 24 тэрбум 
ам.доллараар 
хэмжигдэж 

Жером Пауэллыг 
огцруулах боломжийг 
Трамп лавлаж байжээ

АНУ-ын төв банкны тэргүүн 
Жером Пауэллыг огцруулах 
боломж байгаа эсэхийг Ерөнхийлөгч Дональд Трамп энэ оны эхээр 
Цагаан ордны өмгөөлөгчдөөс лавлаж байсныг мэдээлэлд ойр эх 
сурвалж тайлбарлав. 
Ерөнхийлөгчийн лавлагаанаас хойш хоёр сар ч өнгөрөөгүй 
байхад Цагаан ордны зөвлөхүүдийн оффис Пауэллыг Холбооны 
Нөөцийн Системийн тэргүүнээс огцруулж, төв банкны удирдлагын 
бүрэлдэхүүнд үлдээх хууль зүйн үндэслэлийг судлан хэлэлцсэнийг 
дээрх эх сурвалж дамжууллаа. 

Унадаг дугуйн 
тэргүүлэх үйлдвэрлэгч 
Хятадын эрин дууссан 
гэв
Синди Ван
Унадаг дугуйн үйлдвэрлэлээр дэлхийд тэргүүлэгч, Тайванийн Giant 
компани Дональд Трамп БНХАУ-ыг тарифаар сүрдүүлсэн есдүгээр сараас 
хойш үйлдвэрлэлээ эх газрын Хятадаас эх орон Тайваньдаа шилжүүлж 
байна. 
“Трамп 25 хувийн тариф тогтоохоо мэдэгдмэгц л бид байдлыг нухацтай 
тооцоолсон” хэмээн Giant-ын тэргүүн Бонни Ту Таайваний Тайжун хот дахь 
компанийн төв байрнаа мэдэгдлээ. Трампыг “амаа ч хамхиж амжаагүй 
байхад бид нүүж эхэлсэн” хэмээн захирал тайлбарлав.

Трамп, Ши нар 
"G-20"-ийн үеэр 
уулзана
Жастин Синк
АНУ, БНХАУ-ын удирдагч нар 
бүтэн сарын турш зогссон худалдааны яриа хэлэлцээгээ 
сэргээхийн тулд ирэх долоо хоногт Японд уулзалдах гэж 
байгаа нь тодорхой боллоо. 
БНХАУ-ын удирдагч Ши Жиньпинтэй утсаар “маш сайхан” 
яриа өрнүүлснээ Ерөнхийлөгч Дональд Трамп мягмар гарагт 
тайлбарласан юм. Хоёр удирдагч зургадугаар сарын 28-29-
нд Осакад "G-20"-ийн чуулганы үеэр “өргөтгөсөн уулзалт” 
зохион байгуулах юм. 

нөхцөлд хүртэл хятад хэрэглэгчид 
Louis Vuitton цүнх, Hennessy 
коньяк сонирхсоор байгаа нь 
Dom Perignon оргилуун дарс, 
Tag Heuer бугуйн цагны брэнд 
эзэмшигч LVMH-ийн орлогыг 
ихэсгэх нөхцөл болов. Тус 
группын хувьцааны үнэ энэ жил 
43 хувиар өссөн нь Францын САС 
40 индекст гуравдугаарт орох 
шилдэг үзүүлэлт болов. 

Дөрөвдүгээр сард түймэрт 
шат сан Парисын эх дагинын 
сүмийг сэргээн засварлахад 650 

буй уг хэлцэл Boeing-ын хувьд 
орлогынх нь гол эх сурвалж 
болдог онгоцыг тойрсон сөрөг уур 
амьсгалыг өөрчлөх том боломж 
олдож юм. 

Эргэлзэж тээнэгэлзсэн үйлч-
лүүлэгч, жийрхсэн олон нийтийн 
уур амьсгалтай уялдан АНУ-ын 

үйлдвэрлэгч бусдаас дэмжлэг 
авч чадах эсэх нь тун бүрхэг 
байсан. Урьд нь 737-гийн нисгэгч 
байсан, өдгөө IAG-ын ерөнхий 
захирал Уилли Уолш Boeing-ын 
шинэчлэх загварт боломжтой бол 
биечлэн сууж үзэхээ мэдэгдлээ. 
Энэ удаагийн хэлцэл нь Европын 

агаарын тээврийн компаниудаас 
өгч буй дан эгнээ гудамжтай 
онгоцны захиалга дотроо хамгийн 
өндөр өртөгтэй нь болж байна. 
IAG консорциум Max 737 бүлийн 
онгоцыг Level, Vueling зэрэг хямд 
үнийн агаарын шугамд ашиглах 
төлөвлөгөөтэй. 

 Boeing чухам цагаа олсон 
дэмжлэг авч чадлаа. IAG лут 
хямдралтай үнээр, бараг л 
эрсдэлгүй онгоц худалдаж авахаар 
боллоо” хэмээн АНУ-ын Виржини 
дэх Фэйрфакст төвтэй агаарын 
нислэгийн консалтингийн Teal 
Group-ийн дэд ерөнхийлөгч 
Ричард Абулафиа үнэлж байна. 

Үзэсгэлэн яармагийн эхний 
өдөр захиалга авч чадаагүй 
Чикагод төвтэй өрсөлдөгч 
үйлдвэрлэгч  болох Air-
bus 13 тэрбумын хэлцэл 
байгуулахыг харж өнж-
сөн юм. Харин хоёр 
дахь өдөр ийнхүү Boe-
ing-ийн од гийлээ. Тус 
үйлд вэрлэгч мөн өдөр 
IAG-тай аварга хэл-
цэл байгуу лахаа саа 
өмнө Korean Air 
Lines-д 20 шир   хэг 
787 Dreamliner 
ний лүү лэхээр 
тохиролцжээ.

 Люкс бараа бүтээгдэхүүний аварга Бернар Арногийн 
хөрөнгө 100 тэрбум ам.доллар давлаа
(Бернар Арно, тэрбум ам.доллараар)

Тансаг зах зээлийг 
тэргүүлэгч 

Арногийн хөрөнгө 
$100 тэрбумыг 

давлаа

сая ам.доллар амласан франц 
баячууд дотор өдгөө нас сүүдэр 
70 хүр сэн Арно болон удмынхан 
нь мөн орж байна. Парис 
дахь LVMH сүлжээний бараг 
хагасыг нь гэр бүлийн холдинг 
компаниар дамжуулан удирддаг 
тэрбээр өөрөөсөө гурав ах хувцас 
загварын Christian Dior компанийн 
97 хувийг эзэмшигч юм. 

Арно нь Christian Dior-ын 
мэдэлд байсан бөс даавууны 
группыг худалдаж авснаар 
тансаг бараа бүтээгдэхүүний 

зах зээлд анх нэвтэрчээ. Тэрбээр 
компанийнхаа үлдсэн бүх 
бизнесийг зарж олсон мөнгөөр 
1988 онд LVMH-ийн хяналтын 
хувьцааг худалдан авч өөрийн 
болгосон түүхтэй. 

Microsoft Corp-ыг үндэслэгч 
Билл Гэйтс 35 тэрбум ам.долларыг 
Bill & Melinda Gates Foundation-д 
хандивласан. Amazon.com Inc-
ийн Жефф Безос энэ оны эхээр 
эхнэр МакÊензи Безосоос салсны 
дараа хөрөнгө нь 40 тэрбум 
ам.доллараар багассан.
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Эдийн засаг

Анни Ли
Сүүлийн жилүүдэд Азид 

долларын бондын зах зээл 
түргэн тэлсэн явдал олон улсын 
хөрөнгө оруулагчдын дунд бонд 
гаргагчийн танилцуулга бүрхэг, 
Хятадын худалдан авагчид 
ноёрхдог гэх мэт янз бүрийн яриа 
шүүмжлэл үүсгэсэн. Олон улсын 
капиталын зах зээлийн Азийн 
хороо байгууллага өнгөрсөн сард 
менежерүүдэд хандаж, бондын 
арилжааны өөрийн захиалгыг ил 
болгох шаардлага тавьсныг учир 
мэдэх эх сурвалж мэдээлэв. Тус 
байгууллага тодорхой журам 

батлах асуудлыг хөндөөгүй ч 
хөрөнгө оруулагчдын түгшүүрийг 
авч үзсэн юм.

АНУ-д бондын зуучлагчид 
өөрсдөө арилжаанд оролцо-
хоос татгалздаг бичигдээгүй 
хууль үйлчилдэг. Үнэн хэрэгтээ 
зуучлагчийн ажил бол худалдан 
авагч олох зорилготой болохоос 
өөрөө худалдан авах явдал биш. 
Японоос бусад орныг багтаасан 
Азийн бондын 1.3 их наяд 
ам.долларын багтаамжтай зах 
зээлд Хятад зонхилдог агаад 
захиалгыг ил болгох стандарт 
журам байхгүй учир зуучлагчид 

өөрсдөө бондын зарим хэсгийг 
худалдан авдаг байх гэсэн сэжиг 
төрүүлдэг аж. Учир нь бонд 
гаргагчид худалдсан бондын 
хэмжээг шалгуур болгон зууч-
лагчдыг хөлсөлдөг тул ийм байдал 
үүссэн байж болзошгүй.

Ингэснээр арилжаа дууссаны 
дараа үнэ огцом унаж, бусад 
худалдан авагчдад хохирол 
учруулах нөхцөл бий болдог 
байна. Өнгөрсөн онд өндөр өгөөж-
тэй зарим бондын арилжаан дээр 
ийм байдал ажиглагдсан. Income 
Partners хөрөнгийн менежментийн 
фирмийн ажилтан Жеймс Ху 

“Зуучлагч менежерүүдийн 
ажиллагааг ил болгох нь бидэнд 
бондын зах зээлд оролцох 
боломжийг илүү таатай болгоно. 
Сүүлийн жилүүдэд Хятадын 
ам.долларын бондын хэд хэдэн 
хэлцэлд зуучлагч банкууд буюу 
зээлдүүлэгчдэд хамаатай талууд 
их хэмжээний захиалга өгсөн нь 
бондын үнийг агшин зуур өсгөж, 
зах зээлийг тогтворгүй болгосон” 
хэмээн тайлбарлав.

Дээрх уриалга үр дүнд хүрч буй 
эсэх нь эргэлзээтэй. Гэвч өнгөрсөн 
сарын гурванд болсон уулзалтаас 
хойш хийгдсэн 22 хэлцлийн 

аравт нь зуучлагчид өөрсдийн 
захиалгыг нээлттэй болгосон нь 
ил тод байдлыг дэмжсэн хандлага 
гэж шинжээчид үзэж байна. Ноён 
Ху “Ийм тайлангийн үнэн зөвийг 
шалгахад бэрхшээлтэй. Бас ил 
тод байдал нь заавал хэрэгжүүлэх 
журам бус. Энэ нь мэдээллээ нийт-
лэхэд нэг талыг барьсан хандлага 
үүсгэж болзошгүй. Тухайлбал, 
зөвхөн олон төрөлтэй захиалгын 
мэдээллийг ил болгодог хандлага 
гарна” хэмээн анхаарууллаа.

Сингапур дахь Nikko хөрөнгийн 
менежментийн фирмийн ажилтан 
Леон Хун “Илүү ил тод байдлын 

тухай шинэ журам баталбал 
хөрөнгө оруулагчдад бодит 
эрэлтийг үнэлэх боломж олгож, 
шударга үнэ тогтооход тусална. 
Харин одоо худалдан авагчид 
үүний төлөө тэмцэх хэрэгтэй” 
хэмээн сануулав. Түүнчлэн 
өрийн зах зээлийн мэргэжилтэн 
Ионн Вон “Ил тод бус байдал 
зах зээлийн журмыг дагадаггүй 
зуучлагч менежерүүдэд хортой 
байж болзошгүй. Учир нь мэд-
рэмжтэй бонд гаргагчид тэднийг 
сонгохгүй бөгөөд хөрөнгө оруу-
лагчид тэднээс худалдан авахгүй” 
хэмээн тайлбарлажээ.

Женнифер Жакобс
АНУ-ын Ерөнхийлөгч До-

нальд Трамп мягмар гарагт 
дахин сонгогдох сурталчилгааны 
кампанит ажлаа албан ёсоор 
зарлаж, гомдол дүүрэн үг 
хэлэхдээ 2020 онд түүний 
өрсөлдөгчид ялбал Америкийг 
бүүдгэр ирээдүй хүлээж байна 
хэмээн анхаарууллаа. Тэрээр 
Флорида муж улсын Орландо 
хотод хэлсэн үгэндээ “2020 
онд Ардчилсан Ерөнхийлөгч, 
Ардчилсан конгресстой байна 
гэж бодоод үз дээ. Тэд үг хэлэх 
эрх чөлөөг хавчина. Сөрөг талыг 
хуулийн хүчээр шийтгэх эрх 
мэдлээ одоогийнх шигээ ашиглах 
болно” хэмээв.

Ерөнхийлөгч цааш нь “Тэд улс 
төрийн хүрээгээ өргөтгөхийн 
тулд хууль бус цагаачдыг 
оруулж, америкчуудын үндсэн 
хуулийн эрхийг хазаарлах 
болно” гэжээ. Ширүүн бороо 
орсон авч Орландогийн Am-
way төвд болсон цуглаанд олон 
мянган дэмжигч цугласан байв. 
Трампын сонгуулийн менежер 
Брэд Парскейл, Трампын хүү 
Эрик болон албаны хүмүүс 
индрээс үг хэлжээ. Сонгуулийн 
сурталчилгааны хэвлэлийн 
төлөөлөгч Тим Мартоугийн 
хэлснээр мэдээллийн эрх авах 
1200 хүсэлт ирсэн нь өмнөхөөс 
найм дахин нэмэгдсэн байна.

Ноён Трамп 40 минут 
үргэлжилсэн үгэндээ “Өнөө орой 
би АНУ-ын Ерөнхийлөгчөөр хоёр 
дахь хугацаанд сонгогдохоор 
сурталчилгаагаа эхлүүлж буйгаа 
зарлахаар та бүхний өмнө зогсож 
байна” хэмээн мэдэгдэв. Түүний 
сурталчилгаа хүчтэй эдийн засаг, 
албан тушаалдаа байгаа болон 
баян тогтмол хандивлагчдын 
дэмжлэгтэй байгаа нь түүхэн 
үүднээс харвал дахин сонгогдох 
таатай урьдчилсан нөхцөл 
юм. Гэвч янз бүрийн зөрчил, 
хэт барууны чиглэл зэрэг нь 
иргэдийн дэмжлэгийг 40 хувь 
болтол доошлуулсны дээр зүүний 

Д.Трамп гомдол дүүрэн 
үгсээр сонгуулийн 

сурталчилгаагаа эхлүүлэв

талынхны зэвүүцлийг төрүүлсэн 
тул 2020 оны сонгуульд сонгогчид 
урьдахаас олноор саналаа өгөх 
боломж үүсгэж буй.

Ийм нөхцөлд Ерөнхийлөгч 

цагаачлалын айдас, Вашингтон 
ба АН-ын эсрэг үзэлд дөрөөлөн 
иргэдийн саналыг татах оролдлого 
хийх нь тодорхой харагдлаа. 
Бүгд найрамдах намын нэг 

удирдагч Франк Лунц “Түүнийг 
дэмждэггүй хүмүүс Трампад 
үнэхээр дургүй. Тэр өөрөө ч 
эсэргүүцэгчдийг талдаа татах 
талаар олигтой юм хийгээгүй. 

Харин түүнд дуртай хүмүүс 
өнөөдөр түүнд бүр хайртай 
болсон” хэмээв.

Ноён Трамп 2016 оны сон-
гуульд Оросын талаас оролц-

сон гэх асуудлаар мөрдөн бай-
цаал тыг удирдсан тусгай зөвлөх 
Роберт Мюллерийн талаар дахин 
гомдоллож, үүнийг “Манай 
ардчиллыг хөнөөх” гэсэн Ард-
чилсан намын хуйвалдаан хэмээн 
нэрлэв. Түүнчлэн “Энэ сонгууль 
бол ялагдсан хүмүүс түүнийгээ 
хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалзан, 
дараагийн хоёр жилд нь үндсэн 
хууль хийгээд улс орныг тасчих 
гэж оролддог тийм оронд бид 
амьдрахыг хүсэж байгаа эсэх 
шалгуур болно” гэж мэдэгджээ.

Трампын сурталчилгаа АНУ-
ын эдийн засгийг сэргээхэд түүний 
үүргийг дөвийлгөх, Ерөнхийлөгч 
цагаачлал, уур амьсгалын гэрээ, 
Ираны цөмийн асуудал зэрэгт 
өгсөн амлалтдаа эзэн болдог 
гэсэн мессеж түгээхэд чиглэгдэж 
байна. 2016 онд Трампын 
сурталчилгааны зөвлөх байсан, 
одоо ч түүнд ойр байгаа Дэвид 
Урбан “Та дургүй байлаа ч тэр 
хэлсэн бүхнээ гүйцэтгэхийн төлөө 
явдаг хүн. Өөр олон зүйл хийх 
ёстой бөгөөд энэ нь түүнд хоёр 
дахь хугацаа өгөх шалтгаан юм. 
Түүнд эхэлснээ гүйцээх боломж 
олгоё” хэмээн уриалжээ.

Трамп “АНУ одоо өсөн дэвжиж, 
цэцэглэж байна. Шуудхан хэлэхэд 
тус улс итгэмээргүй өндөрлөг 
рүү хөөрч байгаа. Манай эдийн 
засаг дэлхий дахины атаархлыг 
төрүүлж, магадгүй бид одоо 
түүхэн хамгийн хүчирхэг 
эдийн засагтай байна” хэмээн 
тунхаглав. Цагаачлал Трампын 
засаглалын үед иргэдийг хамгийн 
их туйлшруулсан сэдэв болсон. 
Цагаан ордын зөвлөхийн хэлснээр 
уг асуудал Трампыг дэмжих 
эсвэл эсэргүүцэх нэг номерын 
асуудал болжээ. 2018 онд Трамп 
цагаачлалыг дунд хугацааны 
сонгуулийн сурталчилгааны 
төвд тавьсан боловч БНН 
төлөөлөгчдийн танхим дахь 
олонхоо алдсан юм. Түүнчлэн 
Мексикийн хил дээр хана барих 
тухай дуулиантай санал нь 
хэрэгжээгүй байна.

Тара Пател
Цахилгаан машины Evia-

tion Aircraft компани саяхан 
анхны хэрэглэгчтэйгээ гэрээ 
байгуулсан авч ойрын хэдэн 
жилд захиалагчдын эрэлтийг 
хангаж чадахгүйд хүрэх байх 
гэж шинжээчид таамаглажээ. 
Êомпанийн ерөнхий захирал 
Омер Бар-Юхей Парисын 
агаарын шоуны үеэр өгсөн 
ярилцлагадаа Cape Air компанид 
хоёр оронтой тоогоор хэмжигдэх 
хэмжээний онгоц худалдах 
болсноо мэдэгдэв. Cape нис-

Цахилгаан онгоц анхны байнгын нислэгт гарахаар бэлтгэж байна
лэгийн оператор 88 Cessna турбо 
онгоц ашиглан Бостон, Нью 
Йорк, Наттукет зэрэг чиглэлд 
нислэг үйлддэг аж.

Eviation-ы бүтээсэн Alice 
загварын онгоцыг анхнаас нь 
цахилгаан мотортой байхаар 
дизайныг хийсэн агаад нэг 
удаагийн цэнэгээр есөн 
зорчигч авч, 650 бээр алсад 
нислэг хийх хүчин чадалтай 
юм. Энэ онгоц хөнгөн онгоцны 

тээврийн үйлчилгээний зах 
зээлд эргэлт авчирч магадгүй 
байна. Онгоцны хүлэмжийн 
хийн ялгаруулалтыг шүүмжлэх 
хандлага нэмэгдэж буй үед 
агаарын тээврийн салбарт 
цахилгаан онгоцны сонирхол 
эрс өсөөд буй. Тус компани 
АНУ-д энэ оны сүүлээр 
анхны нислэгээ хийх ба 
Аризона, Вашингтонд 
угсрах үйлдвэрээ өргөтгөж, 

2021 онд сертификат 
авахаар төлөвлөжээ.

Ноён  Бар-Юхэй 
“Бид түрүүлж яваа ч 
бусад компани араас 
нэхэж буйг ойлгож 
байна. Онгоцыг 
үйлдвэрээс гаргах 
нь бэрхшээлийн 
дөнгөж эхлэл. 
Түүнд хамаатай 
бүх зүйлийг хийх 
хэрэгтэй. Бидэнд 
онгоцыг дэмжих 
орчин, инженер, 

техникчдийн сургалт шаард-
лагатай” хэмээсэн юм. Түүний 
хэлснээр Cape Air цэнэглэх ба 
засвар үйлчилгээний дэд бүтэц 

барих аж. Eviation-ы нэг давуу 
тал нь нислэгийг өртөг 
гэдгийг захирал онцолжээ. 
Alice-ийн нэг цагийн 
нислэг 200 ам.доллар бол 
турбо онгоцных 1000 
байгаа.

Гэвч Alice энгийн 

онгоцноос удаан буюу дээд хурд 
нь цагт 240 бээр агаад энэ нь 
орчин үеийн бизнес ангиллын 
тийрэлтэт онгоцны хурднаас 
хоёр дахин бага боловч тур-
бо онгоцноос нэг их дутахгүй. 
Израилын нийслэлийн ойрол-
цоох Êадима хотод төвтэй 
Eviation 2015 онд нислэг ба 
технологийн мэргэжилтнүүдийн 
хамтын хүчээр байгуулагджээ. 
Одоо эднийх дэлхий даяар 
100 орчим цахилгаан онгоцны 
хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. 
Roland Berger зөвлөх фирмийн 
тооцоогоор энэ нь 2017 оноос 30 
хувь өссөн үзүүлэлт юм.

Азийн бондын зах зээлд ил тод байдал түр нэвтэрлээ



зэрэгцээд манай улсын гадаад 
худалдаа буурах, өндөр үнийн 
дүн бүхий эргэн төлөлт хийх 
хугацаа давхцаж байгаа аж. 
Тиймээс макро эдийн засгийн 
бодлогыг өндөр өсөлт, эдийн 
засгийн идэвхжилээс илүү 
эрсдэлээс сэргийлж, гадаад, 
дотоодын тэнцвэрийг хангахад 
чиглүүлж, улс, аймаг орон нутаг, 
байгууллага, өрх айл,  бизнес 
эрхлэгчид  хуримтлалаа өсгөж, 
санхүүгийн нөөцөө нэмэгдүүлэх 
шаардлагатайг төв банкны 
Мөнгөний бодлогын хорооны 
шийдвэрт дурдсан байна. 

Мөн гадаад орчны болзошгүй 
эрсдэлийг хохирол байгаатайгаар 
даван туулж, эдийн засгийн 
дунд, урт хугацааны тогтвортой 
байдлыг хангахад төсвийн 
сахилга бат, банкны салбарын 
эрсдэл даах чадвар, төв банкны 
бие даасан, хараат бус байдлыг 
нэмэгдүүлэх нь чухал байна 
хэмээн Монголбанкны дэд 
Ерөнхийлөгч Б.Лхагвасүрэн 
мэдэгдсэн юм. 

 Өнгөрсөн сарын байдлаар 
инфляцын түвшин 7.9 хувьд 
хүрсэн. Үүний 40 хувийг  мах, 
шатахуун түлш зэрэг ний-
лүү лэлтээс үүдсэн өсөлт бүр-
дүүлснийг Монголбанкны 
Мөн гөний бодлогын газрын 
захирал Б.Баярдаваа мэдэгдсэн 
юм. Гэтэл төв банкны мөнгөний 
бодлогын арга хэрэгслүүд нь 

эрэлтээр дамжин, инфляцад нө-
лөөлдөг.  Хэрэв нийлүүлэлтийн 
шалтгаантай инфляцыг эрэлтийн 
шалтгаантай арга хэрэгслээр 
удирдвал энэ нь эргээд инфляцыг 
илүү эрчимжүүлэх эрсдэлтэй. 

Тиймээс Засгийн газар махны 
ний лүүлэлтийг нэмэгдүүлэх 
арга хэмжээ авах шаардлагатай 
гэсэн байр суурьтай байна 
хэмээн Төв банкны Мөнгөний 
бодлого, төсөөллийн хэлтсийн 
захирал Н.Ургамалсувд мэдэгдэж 
байсан юм. Гэхдээ энэ оны эцэст 
хэрэглээний үнийн индекс 7-8 
хувьд хэлбэлзэнэ гэж төв банк 
таамаглаж байна.

2019 оны эхний улирлын байд-
лаар ДНБ-ий өсөлт сүүлийн 
жилүүдийн дээд цэгт буюу 
8.6 хувьд хүрсэн. Харин энэ 
оны эцэст эдийн засгийн өсөлт 
7.9 хувьд хүрэх бол ирэх онд 
удааширч, зургаан хувьд хүрэх 
төлөвтэй байна.  
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ЗГМ ТОВЧХОН
» ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

3.4 
Сая тонн. 2030 он гэхэд 
дотоодын цементийн 
хэрэгцээ 2.6 дахин нэмэгдэж 
3.4 сая тоннд хүрэх төлөвтэй 
байна.

» ИМПОРТ

300
Мянган тонн. 2030 он хүртэл 
жилд 300 мянган арматур 
импортолно.

» ЭКСПОРТ

600
Мянган тонн. Хөшөөтийн 
орд энэ онд 600 мянган 
тонн коксжих нүүрс, 78 
мянган тонн дулааны нүүрс 
борлуулжээ.

» САНХҮҮГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ

840
Сая ам.доллар. Энэ 
онд манай улс 840 сая 
ам.долларын санхүүжилтыг 
авахаар төлөвлөөд байна. 
Өнгөрсөн онд 400 сая 
ам.доллараар тасарсныг Төв 
банк мэдээллээ.

» ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ

621
Мянган ширхэг хувьцаа. 
Хөрөнгийн биржээр 23 
хувьцаат компанийн 180 сая 
төгрөгийн үнийн дүн бүхий 
621 мянган ширхэг хувьцаа 
арилжлаа. 

» ЦАЛИН

12.4
Сая хувьцаа. Торонтогийн 
хөрөнгийн биржид бүртгэл-
тэй “Kincora Copper” компани 
төлөвлөсний дагуу 12.4 
сая хувьцааны опционы 
урамшууллыг ажилчиддаа 
олгосон байна.

» БИЗНЕСИЙН ОРЧИН

778
Сая хонконг доллар. “Mon-
golia Energy Corporation”-ий 
орлого өмнөх оноос 21.9 
хувиар өсөж 778 сая хонконг 
доллар хүрчээ.

» УУЛ УУРХАЙ

3.8
Сая австрали доллар. 
Австралийн хөрөнгийн 
биржид бүртгэлтэй Монгол 
үйл ажиллагаа явуулдаг 
“Xanadu Mines” компани 
3.8 сая австрали долларын 
нэмэлт санхүүжилт татахаар 
боллоо.

» ИНДЕКС

2.5
Их наяд төгрөг. “ТОП 20” 
индекс 0.17 хувиар буурч 
19650 нэгжид хүрсэн бол зах 
зээлийн үнэлгээ 2.5 их наяд 
төгрөг боллоо.

АНУ-ын доллар 2,652.13

Евро  2,986.43

Японы иен 24.45

ОХУ-ын рубль 40.78

БНХАУ-ын юань 383.83

БНСУ-ын вон 2.24

ВАЛЮТЫН ХАНШ

Монголбанкны Мөнгөний 
бодлогын хороо бодлогын 
хүүг 11 хувьд хэвээр үлдээлээ. 
Нийлүүлэлтээс үүдсэн инфляц 
эрчимжиж, төгрөгийн ханш 
суларсан тул мөнгөн тэмдэгтийн 
ханшийг хамгаалахын тулд ийн 
шийдсэн болохоо төв банкны 
бодлого тодорхойлогчид 
онцолж байна. Макро эдийн 
засаг сэргэсэн хэвээр байгаа 
ч АНУ, Хятадын худалдааны 
дайн гүнзгийрсэн нь гадаад зах 
зээлийн эрсдэлийг нэмэгдүүлсэн. 
Энэ нь дэлхийн эдийн засгийн 
өсөлт болон түүхий эдийн 
эрэлтэд сөргөөр нөлөөлж 
болзошгүй байгаа аж. 

 Гадаад зах зээлд таамаглахад 
амаргүй, тодорхой бус байдал 
хүрээгээ тэлэхээр байгааг төв 
банкнаас анхааруулж байна. 
Худалдааны дайн үргэлжлэх 
магадлал өндөр байгаатай 

Бодлогын хүүг хэвээр үлдээв
Эрсдэлээс 
сэргийлэн, 
санхүүгийн нөөцөө 
нэмэгдүүлэх 
шаардлагатай 

Г.Илч
ЗГМ

Н.Анужин
ЗГМ

МӨНГӨНИЙ БОДЛОГО 
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Манай улс эрчим хүчний хэрэг-
цээнийхээ 20 орчим хувийг хоёр 
хөршөөсөө импортоор авч байна. 
Монголын эрчим хүчний систем нь 
Баруун бүсийн, Алтай-Улиастайн, 
Төвийн бүсийн, Дорнод бү сийн 
гэсэн дөрвөн хэсгээс бүрд дэг. 
Төвийн бүсийн таван дулаа ны 
станц нь 30-55 жилийн нас жилт-
тай, нийт тоноглолын 70 гаруй 
хувь нь элэгдсэн тул манайх шиг 
улсад ихээхэн эрсдэл дагуулаг аж. 
Төвийн эрчим хүчний систем дэх 
нэг гегаватт цахилгаан нь өвлийн 
цагт хүрэлцдэггүй тул ОХУ-аас 
нэ мэл тээр авахаас өөр аргагүйд 
хүрдэг. 

Тэр дундаа баруун бүсийн 
хувьд хойд хөршөөс шууд хамаа-
ралтай. Сүүлийн үед эрчим хүч-
ний асуудлыг ихээхэн хөндөх бол-
лоо. Шинжлэх ухаан академиас 
“Алтай-Улиастайн эрчим хүчний 
системийн үр ашгийг дээшлүүлэх 
арга зам, боломжууд” сэдэвт хэлэл-
цүүлгийг өчигдөр зохион байгуул-
лаа. Уг хэлэлцүүлгийн үеэр  Говь-
Алтай аймгийн Тайшир сумаас 
Есөнбулаг сумыг холбосон 35кВт-
ын агаарын шугамыг 110кВт 
бол гож өргөтгөх, мөн Завхан, 
Говь-Алтай аймгийн хэмжээнд 
агаарын шугамд холбогдоогүй 
байгаа сум сууринг холбох ажлыг 
гүйцэтгэж байгаа бөгөөд үүнд 
улсын төсөв, холбогдох сайдын 

Эрчим хүчний дутагдлаа 
дотооддоо нөхөх боломжтой

багцаас 15 тэрбум төгрөгийн хө-
рөнгө төсөвлөсөн талаар ярив. 
Азидаа хамгийн бага тариф-
тай, Монголдоо хамгийн их 
алдагдалтай нь Алтай-Улиастайн 
эрчим хүчний систем юм.  Ал-
тай-Улиастайн эрчим хүчний сис-
темийн эх үүсвэрийн дийлэнх нь 
сэргээгдэх эрчим хүч.  Энэхүү 
ногоон эрчим хүчийг ашиглаж 
үйлд вэрлэлээ явуулдаг нь агаарын 
бохирдлыг бууруулахад тустай 
юм байна. Монголын эрчим 
хүчний ассоциацын (МЭХА)
ерөнхий нарийн бичгийн дарга, 
доктор (Ph.D), дэд профессор 
Г.Пүрэвдорж “Анхдагч нөөц 
болох нар, ус, салхи, нүүрс-
ний нөөц хангалттай сайн бай-
гаа боловч үүнийг ашиглан 
үйлдвэрлэл явуулдаг цахилгаан 
станцуудын хүчин чадал Монгол 
улсад хүрэхээ больсон” гэдгийг 
онцлов. Говь-Алтай, Завхан 
аймагт үйлдвэр олноор баригдаж 
байгаа үед эрчим хүчийг хангах 
асуудал тулгарч байна. Эрчим хүч 
байхгүй бол үйлдвэр баригдахгүй. 
Үйлдвэр барих нь эдийн засгийн 
хамгийн том хөрөнгө оруулалт, 
бүтээн байгуулалт. Үйлдвэрлэл 
ихээр барихын тулд эрчим хүчний 
чадлыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. 

Эрчим хүчний цаашдын гол 
чиг үүргийн талаар “Алтай-
Улиас тайн эрчим хүчний сис-
тем” ТӨХÊ-ийн гүйцэтгэх за-
хи рал А.Пүрэвсүрэн хэлэхдээ 
“Хам гийн зөв зохистой эрчим 
хүчийг үйлдвэрлэж, орчин үеийн 

технологид суурилсан байдлаар 
илүү дэвшилтэт хэлбэрээр хэрэг-
лэгчдэд тасралтгүй, найдвар тай-
гаар хүргэхийг зорьж байна. 
Одоогоор хоёр аймгийг эрчим 
хүчээр хангадаг. Цаашдаа баруун 
бүсийг эрчим хүчээр хангах 
бололцоотой болно хэмээн үзэж 
байна. Монгол Улс  эрчим хүчний 
дутагдлаас гарахын тулд Говь-
Алтай аймагт буй уран, нүүрсний 

нөөцөд тулгуурлан үйл ажиллагаа 
явуулах боломжтой” хэмээв. 

Говь-Алтай аймагт коксжуулсан 
нүүрсний хоёр, чулуун нүүрсний 
нэг сав газарт зургаан орд, 23 илэрц 
бүртгэгдээд байна. Хэдийгээр энд 
дулааны цахилгаан станц байхгүй 
ч цаашдаа байгуулах хэрэгцээ 
гарах тул нөөцийг тодорхойлоход 
илүү анхаарал хандуулах нь чухал 
гэдгийг хэлэлцүүлэгт оролцогчид 

хэлж байв. Мөн дэлхий нийтээр 
ураны талаар сонирхож байна. 
Манай улс ч үүнтэй зэрэгцэн 
ураныг эрчим хүчний салбартаа 
ашиглах талаар судалгаа хийж 
эхэлсэн. Байгалийн арвин баялаг 
нөөцтэй манай улс суурь дэд 
бүтцээ хөгжүүлвэл эрчим хүчний 
дутагдлаас богино хугацаанд 
гарах боломжтой гэж салбарынхан 
үзэж байна.  

ДЭД БҮТЭЦ
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Улс Улаанбаатар Төв банкны зорилт



Олон улсын байгууллагаас эхлээд гадаадын 
компаниуд хүртэл манай мал аж 
ахуйн салбарын ирээдүй, Монгол Улсын 
экологийн тэнцвэрm санаа зовниж байхад 
монголчууд бид үүнийг шийдэх дорвитой 
алхам хийх сөхөөгүй амьдарцгаана.
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SHANGHAI 
COMPOSITE

HANG SENG KOSPIS&P 500 TOPIXDOW JONES FTSE 100 NIKKEI 225

0.17% 1.20%
0.05%

0.27%0.20% 0.46% 0.82%
0.21%

Дэлхийн нэхмэл эдлэлийн зах зээл 
(мянган ам.доллар, хувиар)

Marketline©

Дэлхийн хувцас загварын зах зээл 
(их наяд ам.доллараар)

Marketline©

Хувцас загвар 
экологийн тэнцвэр 
рүү алсын хараагаа 
чиглүүлэв 

Дэлхийн алдарт брэнд Adidas 
далайн хуванцар хаягдлаар 11 сая 
хос спорт гутал үйлдвэрлэх гэж 
байна. Энэ нь дэлхийн далайн 
бохирдлыг бууруулах Adidas-ын 
анхны алхам биш. Тус компани 
өнгөрсөн онд далайн хуванцар 
хог хаягдлыг хуримтлуулан дахин 
боловсруулж, таван сая хос спорт 
гутал үйлдвэрлэсэн юм. Хэдийгээр 
дахин боловсруулсан түүхий эдээр 
хийсэн бүтээгдэхүүн нь Adidas-ын 
ашгийг нэмээгүй ч тус компани да-
хин боловсруулсан түүхий эдийн 
эрэлтээ нэмэгдүүлсээр байна.

Учир нь 2050 он гэхэд далай 
тэнгисийн хуванцар хог хаягдлын 
хэмжээ дэлхийн нийт загасны 
жингээс давах төлөвтэйг McK-
insey-ийн тайланд дурджээ. 
Тиймээс Adidas цэнхэр далайд 
торох болсон хог хаягдлыг буу-
руулахын тулд өөрийн хувь нэмрээ 
оруулж эхэлсэн нь энэ.

Adidas-аас гадна тус компанийн 
өрсөлдөгчдийн нэг Nike шинэ нэр 
төрлийн пүүзнийхээ түүхий эдийн 
75 хувийг дахин боловсруулсан 
бүтээгдэхүүнээр үйлдвэрлэж, 
экологид ээлтэй шинэ загвар 
брэнд болгохоор зорьж байна.  
Мөн бэлэн хувцас үйлдвэрлэлээр 
дэлхийд эхний тавд бичигддэг 
H&M групп 2030 он гэхэд байгальд 
хор хөнөөлтэй нэг ч түүхий эдээр 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхгүй гэдгээ 
мэдэгдсэн.

Энэ мэт бизнесийн алсын хараа, 
үйл ажиллагааны чиглэлээ тогт-
вортой хөгжил рүү чиглүүлсэн 
хувцас загварын компаниудыг 
дурд  вал дуусахгүй. Сүүлийн 
зуу орчим жилийн турш хүүхэд 
эмэг тэй чүүдийг хямд хөлсөөр 
ажил луулж, хөдөлмөрийг нь 
мөлж дөг, ус, эрчим хүчийг их 
хэм жээгээр ашигладаг хэмээн 

шүүмжлүүлсээр ирсэн, муу нэртэй 
хувцас үйлдвэрлэгчид хүртэл 
өдгөө эрс өөрчлөгдөх болсон. Тэд 
ажилчдынхаа эрх ашгийг дээдэлж, 
хүрээлэн буй орчны чиглэлээр 
бодлого зорилт хэрэгжүүлэн, энэ 
дэлхийн ирээдүйд санаа зовниж 
буйгаа мэдэгдэх болов.

Учир нь олон жилийн турш 
эх дэлхийгээс түүхий эд, нөөц 
авч ашигласаар ирсэн эдгээр 
ком панийн үйл ажиллагаа уур 
амьсгалын өөрчлөлт, байгаль 
орчны доройтолтой нүүр тулж, 
ирээдүй нь ч мухардах болов. 
Мөн том толгойтой хувцас 
үйлдвэрлэгчдийг чиглэсэн олон 
нийт болон төр засгийн байгуул-
лагуудын шаардлага, шүүмжлэл 
чангарсан нь тэднийг тогтвортой 
хөгжлийн замыг сонгохоос өөр 
аргагүйд хүргээд байна. Тиймээс 
ирэх зуу, зуун жилд үйлдвэрлэлээ 
таслахгүйн тулд ашиг хонжоо 
хайсан үйлдвэр лэлээс татгалзаж, 
хүрээлэн буй орчин, нийгмийн 
өмнө хариуцлага хүлээж эхэллээ.

Хээнцэр дэгжин бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэдэг хувцас загвар 
нь үнэндээ байгаль орчинд 
хамгийн халтай, үрэлгэн салбар 
гэдэг. Хөвөн даавуун нэг цамц 
үйлдвэрлэхэд нийт 2.7 тонн 
ус зарцуулдаг байна. Дэлхийн 
хэмжээнд хувцас үйлдвэрлэгчид 
жилд дунджаар 378 тэрбум литр 
усаар туйлдаг байх жишээний. 
Мөн уснаас гадна эрчим хүчний 
“мангасууд”. Эрчим хүчний 
хам  гийн өндөр хэрэглээтэй 10 
салбарын нэгд тооцогддог хувцас 
загварынхан гадагшлуулж буй хог 
хаягдлын хэмжээгээрээ харин хоол 
хүнсний дараа буюу хоёрдугаарт 
бичигдэж буй. Мөн 1980-аад онтой 
харьцуулахад дэлхий нийт өдгөө 
хувцасны шүүгээндээ дөрөв дахин 
их хувцас хадгалдаг болжээ.

Гэтэл хаягдсан хувцасны 90 
орчим хувийг дахин боловсруулж 
болохуйц түүхий эд байдаг аж. 

Тиймээс дэлхийн байгаль орчинд 
ийн нөлөөлдөг энэ салбарын-
хан үрэлгэн, үр ашиггүй, аминч 
байд лаа өөрчлөхөөр шийдэж, 
эх дэлхийн ирээдүйн төлөө дуу 
хоо лойгоо хүргэж, чадах чинээ-
гээрээ оролцож эхлээд байна. 
Өөрөөр хэлбэл, хувцас загвар 
гэдэг зөвхөн гоё даашинз байхаа 
больж, томоохон үйлдвэрлэгчид 
ирээ дүйг чиглэсэн үйлдвэрлэл эрх-
лэхийн тулд түүхий эдийн ний лүү-
лэлт, түүний хүрээлэн буй орчинд 
үзүүлж буй нөлөөллийг судалж, 
га рал үүслийг нь ул суурьтай харах 
болов.

Энэ санаачилгад  Kering SA, Guc-
ci, Stella McCartney, Patagonia зэрэг 
томоохон брэнд нэгдэн, хувцасны 
түүхий эдийн нийлүүлэлтийн 
сувгийг тодорхойлж, мөш гөх 
тогтолцоог хөгжүүлэх стра теги 
хэрэгжүүлж эхэлсэн. Тэгвэл 
дэлхийн үйлдвэрлэгчдийн энэ 
хандлага Монголд тусгалаа олоод 
байна. Монголоос ноолуур ху-
далдан авдаг олон улсын хувцас 
үйлдвэрлэгчид манай түүхий 
эдийн ирээдүйд санаа зовниж 
буйгаа илэрхийлээд эхэллээ. Учир 
нь монгол ноолуурын экологийн 
тэнцвэр болон бусад зүйлд үзүүлж 
буй нөлөөтэй холбоотой санал 
шүүмжлэл хүчтэй бий болсон.

 Тиймээс Монголын мал аж 
ахуй, ялангуяа ямаан сүрэг, ноолуу-
рын тогтвортой нийлүүлэлтийг 
хангахад Монгол Улстай хамт-

ран ажиллахаа мэдэгдээд буй. 
Францын тансаг эдлэлийн Ker-
ing групп гэхэд  сүүлийн таван 
жилийн турш монгол ноолуурын 
тогтвортой үйлдвэрлэлийг дэм-
жихээр судалж байгаа аж.  Үүний 
үр дүнд тус компани ноолуурын 
нийлүүлэлтэд гол үүрэг гүйцэт-
гэдэг монгол малчдын орлогыг 
нэмэгдүүлж, малын эрүүл мэн-
дийг дээшлүүлснээр түүхий 
эдийн нийлүүлэлтээ тогтвортой 
хадгална гэх дүгнэлтэд хүрсэн 
байна. Тиймээс малын эрүүл ахуй, 
малчны амьжиргааг дээшлүүлэхэд 
Монгол Улстай хамтран ажиллах 
боломжтой хэмээн мэдэгдэв. 
Зөвхөн Kering гэлтгүй дэлхийд 
алдартай Gucci, H&M, UNIQ-
LO брэнд ч манай ноолуурын 
нийлүүлэлтийг тогтвортой болгох 
шийдлийг эрэлхийлсээр.

Бэлчээрийн доройтол, мал аж 
ахуйн түүхий эдийн гарц, малчдын 
амьжиргаа гээд бидэнтэй хэдийн 
нүүр тулсан сорилтуудаа Монгол 
Улс шийдэж чадаагүй суух зуур 
манай улсаас түүхий эд худалдан 
авдаг гадаадын компаниуд үүнд 
санаа зовниж эхэлжээ. Тиймээс 
түүхий эдийн баталгаат эх үүс-
вэр тэй  болохын тулд тэд өнөө-
дөр монгол малчны орлогыг нэмэг-
дүүлж, ямаан сүргийн экологид 
үзүүлэх нөлөөллийг бууруулахаар 
толгойгоо гашилгаж сууна.

Олон улсын байгууллагаас 
эхлээд гадаадын компаниуд хүртэл 

манай мал аж ахуйн салбарын 
ирээдүй, Монгол Улсын экологийн 
тэнцвэрт байдалд санаа зовниж 
байхад бид үүнийгээ шийдэхээр 
дорвитой алхам хийж байгаа билүү. 
Жилийн жилд энэ салбараас олох 
орлогоо тооцохоос өөр, ноолуурын 
үйлдвэрлэл дага сан сүүдрийг 
бид яагаад хөн дөхгүй байна вэ. 
Цаашлаад энэ зөвхөн төрийн 
ажил биш хувийн хэвшлийн, энэ 
салбартай холбоотой оролцогч 
бүрт хамаатай сэдэв болохыг гадаа-
дын компаниуд баталсаар байна.  

Өнөөдөр Монгол Улсын ноо луу-
рын салбарт том, жижиг 300 орчим 
аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа 
явуул даг, том хэмжээний цогц 
үйлд вэр тэй 6-7 компани бий. Гэтэл 
тэд бизнесийнх нь чухал хүчин 
зүйл болсон ноолуурын тогт вор-
той нийлүүлэлтийн талаар  өнөөг 
хүртэл хөндөхгүй байна.

Мэдээж, дэлхийн том брэн дүүд-
тэй харьцуулахад манай үйлд вэр -
лэгчид жижиг, санхүүгийн бо ломж 
сул. Гэхдээ нийгэм, экологи рүү 
чиглэсэн хувийн хэвш лийн санаа-
чилга хэзээд багад даггүй. Цааш-
лаад орчин цагт амжилттай биз-
несийг зөвхөн санхүүгийн тайлан 
дахь ашгийн үзүү лэлтээр хэмжихээ 
больсон.  Харин нийг мийн хариуц-
лага, компанийн засаг лал, ний гэм, 
хүрээлэн буй орчноос авс ныхаа 
хэрээр өгдөг эргэх холбоо шинэ 
цагийн бизнесийн гол тодор-
хойлолт болсон билээ.  

Г.Байгал
@baigalZGM
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• Хэдийгээр дахин 
боловсруулсан түүхий 
эдээр хийсэн бүтээгдэхүүн 
нь Adidas-ын ашгийг 
нэмээгүй ч тус компани 
дахин боловсруулсан 
түүхий эдийн эрэлтээ 
нэмэгдүүлсээр байна.

• Бэлэн хувцас 
үйлдвэрлэлээр дэлхийд 
эхний тавд бичигддэг 
H&M групп 2030 он гэхэд 
байгальд хор хөнөөлтэй нэг 
ч түүхий эдээр бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэхгүй гэдгээ 
мэдэгджээ. 

•  Сүүлийн зуу орчим 
жилийн турш хүүхэд, 
эмэгтэйчүүдийг хямд 
хөлсөөр ажиллуулж, 
хөдөлмөрийг нь мөлждөг, 
ус, эрчим хүчийг их 
хэмжээгээр ашигладаг 
хэмээн шүүмжлүүлсээр 
ирсэн, муу нэртэй хувцас 
үйлдвэрлэгчид сүүлийн 
жилүүдэд эрс өөрчлөгдөөд 
байна.
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