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улс төр
Гадаад валютын 
зохицуулалтын тухай хуулийн 
төслийг УИХ-д өргөн барив. 
Вьетнам улстай ялтан 
шилжүүлэх гэрээ байгуулахыг 
ХЗБХ-ны гишүүд дэмжлээ. 

эдийн засаг
Дэлхийн ДнБ-ий өсөлтийн 
60 хувийг Ази бүрдүүлж буйг 
ОУВС-гийн уулзалтаар онцлов.
СЗх: III улиралд даатгалын 
103 өргөдөл шийдвэрлэж, ₮576.6 
саяыг нөхөн олгуулахаар шийдсэн.

нийгэм
БнСУ-д Монголын 44272 хүн 
оршин сууж байгаагийн 15478 
нь хууль бусаар амьдардаг.

дэлхий
Криптовалют дэлхийн эдийн 
засагт аюул учруулж буйг 
ОУВС анхааруулав. 
Дональд Трампын хүргэн хэдэн 
жил орлогын татвар төлөөгүйг 
New York Times илрүүллээ.

Аль засаглал сайн бэ гэдэг 
маргааныг ард түмэн л тасална

хүчирхийллээс сэргийлэх 
тогтолцоо хаанаа гажуудав?

Хүүхэд хамгаалах тогтолцоо бүрэн ажиллаж 
чадахгүй байна. > 5

Швейцар улс түүхэндээ 400 гаруй удаа ард 
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Төсөв дагасан татварын шинэчлэл 
хүлээлт үүсгэлээ
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Засгийн газраас өргөн барьсан 
2019 оны төсвийн төслийн хоёр 
дахь хэлэлцүүлгийг уих өнгөр
сөн баасан гарагт хийлээ. 

Энэ өдөр чуулганы хуралдаанд 
Ерөнхийлөгч х.Баттулга оролц
сон бөгөөд тэрбээр төсвийн төс
лийг “хэт өөдрөг, айсуй хям ралыг 
огт тооцоогүй, бодит амьд ралаас 
тасарсан, 2020 оны сон гуульд 
нөлөөлөх талаар илүү тэй бодсон, 
ашиг сонирхлын зөрч лөөр дүүрэн 
болжээ” хэмээн дүгнэв. 

тэрбээр “Маш олон жил 
дав таг даж байгаа сонгуулийн 
өмнөх жил гишүүдийг аргадаж, 
тойрогт нь хийх хөрөнгө оруу
лал тыг өсгөх замаар “авлигад
даг” зуршлаас Засгийн газар 
салаагүй байна. 20002004 

онд Н.Энхбаяр Ерөнхий сайд 
байхдаа 72 гишүүнийхээ хэл амыг 
дарахын тулд нэг сая төгрөгөөр 
эхэлсэн “гишүүний мөнгө” гэгдэх 
тухайн тойрогт хийгдэх хөрөнгө 
оруулалт өнөөдөр таван тэрбум 
төгрөгт хүрч, 5000 дахин өсчээ. 
үүнд уихын гишүүд өөрсдөө 
шүүмжлэлтэй хандаж байгаад 

олзуурхаж байна. улсын төсөв 
нэгэнт төлөвлөгдсөний дараа 
гишүүд сонгогдсон тойрогтоо 
зураг төсөв нь ч гараагүй барилга 
байгууламж нэмүүлж байна. уих
ын гишүүн Ч.улааны хэлснээр 
шинээр эхлүүлэхээр төсөвлөсөн 
570 барилгын 66 хувь нь буюу 375 
барилга огт зураг, төсөвгүй байгаа 

нь төсвийн тухай хуулийн 29.4
ийг зөрчиж байна. хөдөө орон 
нутагт баригдах нэг объектын 
жишиг өртөг ойролцоогоор нэг 
тэрбум гэж багаар тооцоход дор 
хаяж 400 тэрбум төгрөг хэмнэж 
болохоор байна. Зураггүй, төсөвт 
өртөг нь тодорхойгүй барилга 
байгууламж олон жил дамнан, 
жил ирэх бүр өртөг нь нэмэгдэж 
төсөвт дарамт учруулдаг. хууль 
зөрчсөн эдгээр объектуудыг ард 
түмэн “гишүүний мөнгө” гэж 
нэрлэж заншжээ. Эдгээр 375 
барилгыг төсвийн төслөөс хасах 
саналтай байна” хэмээв. 

Ерөнхийлөгч х.Баттулга 
“хэрвээ эдийн засгийн үзүүлэл
түүдээ тогтож харвал сайжирсан 
зүйл огт байхгүй. инфляц өссөн, 
төгрөгийн ханш эрс суларсан. 
инфляц 2015 оны эцэст 1.9 
хувьтай байсан бол өнөөдөр он 
дуусаагүй байхад 8.8 хувь болж 
өсчээ. төгрөгийн ам.доллартай 
харьцах ханш 2016 оны зурга
дугаар сард 1950 байсан бол 
өнөөдөр 2552 болж 602 төгрөгөөр 
суларсан байна. Энэ юуг хэлж 
байна вэ гэхээр Засгийн газар, 
Монголбанк инфляц, төгрөгийн 
ханш хоёрыг тогтвортой барих 
үүргээ биелүүлээгүйгээс өнөөдөр 
бараа үйлчилгээний үнэ өссөнөөс 

монгол хүн бүрийн орлого 
алдагдаж, нийгмийн ачааг голлон 
нугалдаг дунд давхаргыг үгүй 
хийж байна. Бензин шатахууны 
үнэ 1930 хувиар өсчихөөд байхад 
салбарын сайд, Засгийн газар 
хариу үйлдэл үзүүлэх чадваргүй 
суусаар байна” хэмээв. 

Мөн тэрбээр Монгол улсын 
өрийн хэмжээг онцлов. 2016 оны 
эхний хагас жилийн байдлаар 
Засгийн газрын өр 16 их наяд 612 
тэрбум төгрөг байсан бол одоо 
21.1 их наяд төгрөгт хүрсэн. өр 
нэмж тавихгүй, зээл авах гүй гэж 
байсан эрх баригчид “Мазаалай” 
бондоор 500 сая ам.дол лар, 
“хуралдай” бондоор 600 сая 
ам.дол лар, “гэрэгэ” бондоор 
800 сая ам.доллар зээлчихээд 
байгааг хэллээ. Монгол улс 
2021 оноос бон дуудын бүтэн 
төлбөрүүдийг хийж эхэлнэ. Энэ 
нь цаг хугацааны хувьд түүхий 
эдийн үнийн уналтын мөчлөгтэй 
давхцаж байгааг Ерөнхийлөгч 
х.Баттулга санууллаа.

Мөн Засгийн газрын өргөн 
барьсан төсвийн төслийг энэ 
хэвээр нь баталбал Ерөнхийлөгч 
бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хориг 
тавина гэдгээ төгсгөлд нь хэлсэн 
юм.  

ёс, хариуцлагатай байдлыг бий 
болгож чадах уу? 

Эхлээд нэг статистик энд 
дурдъя. 1992 оны шинэ үндсэн 
хуулийг батлахын тулд нийт 900 
гаруй мянган иргэний саналыг 
авсан байдаг. тухайн үед Монгол 
улсын сонгуулийн насны иргэ
дийн тоо 1.1 сая байжээ. 

харин өдгөө нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулахаар зэхэж буй төсөлд 330 
орчим мянган иргэний саналыг 
авсан талаар ажлын хэсэг тай
лаг насан. гэтэл Сонгуулийн 
насны хүн амын тоо 1.9 сая.  

26 жилийн өмнө Монголын 
насанд хүрсэн нийт иргэний 
81 хувийнх нь саналыг авч 
байж баталсан үндсэн хуулийг 
өөрч лөх дөө сонгуулийн насны 
иргэдийн ердөө 17 хувийнх нь 
саналыг тусгах гэж байна гэсэн 
үг. тэр “азтай” 17 хувь хэн 
байв? Мөн өөрийн биеэр буюу 
төрийн ордонд болсон зөвлөлдөх 
санал асуулга гэх чамин нэр тэй 
хэлэлцүүлэгт 785 иргэн оролц
сон. тэдний дунд намын гишүүд, 
төрийн байгууллагын ажилчид, 
уихын гишүүдийн туслах, 
зөвлөх, уихын тамгын газар, 
ЗгхЭгын ажилтнууд гээд эрх 

баригч хүчинтэй ойр хүмүүс 
багагүй жин дарсан нь үнэн. тэд 
үндсэн хуулийг өөрчлөх түүхэн 
үйл явдлын оролцогчийн нэгд 
санамсаргүй түүврийн аргаар 
сонгогдсоноо зарлаж, хувийн 
сошиал сүлжээндээ зураг, 
сэтгэгдлээ оруулж бай сан нь 
саяхан. Монгол улсад сон
гуулийн насны 1.9 сая хүн байхад 
санамсаргүй түүврийн аргаар 
сонгогдсон 785 дотор шүү. Бас 
л их хувьтай хүмүүс гэж харах 
уу, түүврийн арга нэртэй луйвар 
болчихлоо гэж хардах уу. Мөн 
зарим эх сурвалжийн хэлснээр 
томоохон компанийн ажилчдыг 
дайчлах байдлаар санал бичүүлж 
авсан тухай дурдсан. Энэ талаар 
үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах төслийн ажлын хэсгийн 
ахлагч д.лүндээжанцан өөрөө ч 
үгүйсгээгүй юм. 

тэгэхээр ийм санал асуулгын 
үр дүн дээр суурилж, нэг нам 
үнэмлэхүй олонхыг бүрдүүлж 
буй уихын боловсруулсан 
төслийг баталснаар нэг л болж 
өгөхгүй байгаа Монгол улсын 
засаглалын хямрал, хууль 
шүүхийн бай гуул лагад үл итгэх 
байдал, төрийн байгууллагын 

гажуудлыг засаж чадахгүй нь 
мэдээж. 

1992 оны үндсэн хуулиар Мон
гол улсын засаглалын тогтол
цоо нь олон улсын практикт 
тү гээмэл бус улсад л байдаг 
холи мог тогтолцоо гэж үздэг. 
Пар ламентын тогтолцоотой, 
бүх ард түмнээс сонгогдсон 
хүчтэй Ерөнхийлөгчтэй. Мөн 
дордуулсан долоогийн “ачаар” 
өнөөдөр л гэхэд үнэмлэхүй олонх 
пар ламентын бүлгийн гишүү
дийн 20 гаруй хувь нь Засгийн 
газар таа давхар ажиллаж байна. 

Парламент нь Засгийн газраа 
хянаж чадахаа байсан, гүйцэтгэх 
засаглал нь намын хараат болсон, 
Ерөнхийлөгч шүүх эрх мэдлээ 

хэрэгжүүлэх үндсэн хуулийн 
зарчим алдагдсан, төрийн алба 
чадавхгүй, хэврэг, ард түм ний 
амьдрал баян ядуугийн туйлд 
хуваагдсан, орлогын эрс ялгарал 
бий болсон гээд тоочоод байвал 
түмэн “зовлон”гийн суурийг 
үндсэн хууль үүргээ гүй цэтгэж 
чадахгүй болсонтой хол бон тайл
барладаг. тий мээс дордуулсан 
гэх долоон заал тынхаа дөрвийг 
нь засах байд лаар үндсэн хуульд 
нэмэлт, өөрч     лөл т хийснээр дээрх 
өвчин эдгэх гүй. 

уих 2010 онд Монгол улсын 
үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах журмын тухай хуулийг 
баталсан. ажлын хэсгийн ахлагч 
д.лүндээжанцан тус хуулийн 
хүрээнд буюу үндсэн хуулийн 
суурь үзэл баримтлалын хүрээнд 
өөрчлөлт оруулах хэмжээ, хяз
гаар тавьсан гэж хэлсэн. 

гэвч тус хуульд үндсэн хуульд 
нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа 
ард түмний бүрэн эрхт байдал, 
оролцоог хангах, бодитой ил 
тод байх зарчмыг баримтална 
гэж заасныг мартсан бололтой. 
өөрөөр хэлбэл, үндсэн хуулийг 
өөрчлөхдөө санамсаргүй түүв
рийн аргаар сонгогдсон гэх 

мянга хүрэхгүй хүн Монголын 
гурван сая гаруй хүнийг төлөөлж 
чадахгүй. тиймээс үндсэн 
хуулийг хэрхэн өөрчлөх, засаг
лалын ямар тогтолцоог дэмжих 
талаар нийт ард түмний санал 
асуулгыг зохион байгуулж, 
эргэл зээг тайлах нь шударга. 
өөрөөр хэлбэл аль засаглал 
сайн бэ гэдэг сэдвээр улстөрчид, 
намууд хэрэлдэж суухаар ард 
түм  нээ сээ л асууя. Монгол 
улсын гурван сая хүн хэрхэн, 
яаж амьд   рах, хөгжих тухай гол 
ба римт бич гийг боловруулахдаа 
бүх ард түмний саналыг тусгая 
л гэсэн үг.  

тухайлбал, швейцар улс 400 
удаа ард нийтийн санал асуулга 
явуулж, сонгууль маягаар зо
хион байгуулсан байдаг. том 
гэлт гүй органик хуульд ч санал 
асуулга явуулдаг соёл тус улсад 
тогтчихсон байна. ард түмнээсээ 
асуудаг дэлхий нийтийн соёлыг 
Монгол улс бий болгож яагаад 
болохгүй гэж. төрийг удирдахад 
иргэ дийн оролцоог нэмэгдүүлж 
бай гаа хамгийн том хэлбэр нь энэ 
шүү дээ. Яах вэ, том өөрчлөлтийг 
хийх, зөв замдаа ороход хэдэн 
төгрөг л зарлагадна биз.  

ҮНДСЭН ХУУЛЬ 

Аль засаглал сайн бэ гэдэг 
маргааныг ард түмэн л тасална

хүн төрөлхтөний мөнхийн 
сэдэв хайр гэдэг шиг Монголын 
парламентын ийм сэдэв нь үндсэн 
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
тухай байдаг. одоо ажиллаж 
буй парламентыг оролцуулаад 
тооцох юм бол сүүлийн дөрвөн 
ч удаагийн уих “эцэг” хуулийг 
өөрчлөх талаар ярьж, судалж, 
ажлын хэсэг байгуулсаар 
иржээ. Ээлжит чуулган бүрийн 
хэлэлцэх асуудлын дараа
лалд багтдаг нь мөнхийн сэдэв 
болсны нотолгоо. харин хамгийн 
сүүлийн буюу уихын гишүүн 
д.лүндээжанцангийн ахалсан 
ажлын хэсгийн боловс руул сан 
төсөл дээр үзэл бодлын олон талт 
мэтгэлцээн өрнөж байна. 

Монгол улс 26 жилийн турш 
мөрдөж буй шинэ үндсэн хуульд 
19992000 онд оруулсан өөрч
лөлтийг “дордуулсан долоо” гэж 
нэрлэдэг. харин тэр долоон дор 
заалтын дөрвийг нь энэ удаа
гийн өөрчлөлтөөр залруулна гэж 
ажлын хэсгийн ахлагч д.лүндээ
жанцан хэлсэн. 

1992 онд буюу нийгмийн 
шилжилтийн зааг дээр баталсан 
үндсэн хууль өөрөө өнөөгийн 
нийгэмтэй нийцэж байна уу 
гэдэгт ард түмэн эргэлзэж байхад 
зөвхөн дордуулсан долоогийнхоо 
дөрвийг нь додомдуулснаар 
өдгөө Монгол улсад бий болоод 
буй системийн, улс төрийн 
хямралыг арилгаж, шударга 

Швейцар улс 
түүхэндээ 400 гаруй 
удаа ард нийтийн 
санал асуулга 
хийсэн байдаг

ЗГ-ын өргөн барьсан 
төсвийн төслийг 
энэ хэвээр нь 
баталбал Ерөнхий-
лөгч хориг тавина

Б.Энхжаргал 
@enkhjrglZGM 

Б.Сэлэнгэ  
ЗГМ 

Үндсэн хуулийн 
өөрч лөлтөд 

сонгуу лийн насны 
иргэдийн 17 хувийн 

саналыг тусгасан

ТөСөЛ 

Гадаад валютын 
зохицуулалтын 
тухай хуулийн 
төслийг өргөн 
барив 

Ерөнхийлөгч х.Баттулга 
валютын зохицуулалтын тухай 
хуульд нэмэлт оруулах тухай 
хуулийн төслийг санаачлан 
боловс руулжээ. уг төслийг 
Ерөн хий лөгчийн тамгын газрын 
дарга З.Энхболд өргөн барилаа. 

төгрөгийн тогтвортой байдлыг 
хангах, гадаад валютын улсын 
нөө цийг эзэмшин удирдах, гадаад 
валютын нөөцийг нэмэг дүүлэх 
чиг үүргийн хүрээнд стра тегийн 
ач холбогдол бүхий ашигт малт
малын ордыг ашиглаж валютын 
орлого олдог хуулийн этгээдийн 
мөнгөн гүйлгээ, төлбөр тооцоог 
Монголбанк гүйцэтгэх эрх зүйн 
зохицуулалтыг бий болгох зорил
гоор энэхүү хуулийн төслийг 
боловсруулсан байна.

төсөлд Засгийн газартай хө
рөн гө оруулалтын гэрээ бай
гуулсан, стратегийн ач холбог дол 
бүхий ашигт малтмалын ордыг 
ашигладаг, Монгол банк наас 
тодорхойлсон хэмжээний экс
портын гадаад валютын орлого 
олдог шаардлагыг хангасан хуу
лийн этгээдийн төлбөр тооцооны 
дансыг Монголбанк өөр дээрээ 
байршуулж болохоор тусгасан 
байна.

хууль батлагдсан тохиолдолд 
Монголбанк өөр дээрээ байр
шуулсан, тодорхой шаардлага 
хангасан хуулийн этгээдийн дан
саар дамжуулан гадаад валютын 
улсын нөөцийг нэмэг дүүлэх 
арга хэмжээ авах, тэдгээрийн 
экспортын орлогыг Монгол ул
саар дамжуулах эерэг үр нөлөө
тэй гэж үзсэн байна.   

ПАРЛАМеНТ  

Х.Баттулга: 2020 оны сонгуульд нөлөөлөх 
талаар илүүтэй бодсон төсөв байна 

С.Батсайхан / ЗГМ©
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нийтлэлчийн булан
Арилжааны 
аль ч банк 
ТОСК-тай  тоож 
харилцахгүй 
байна. Төрийн 
байгууллага 
атлаа нэг 
ч банктай 
харилцаа 
холбоо алга.

авлигатай тэмцэх газраас 
төрийн орон сууцны корпорацид 
(тоСК) ажил үйлчилгээ чинь 
буруу замаар яваад байна шүү, 
алдаагаа даруй засаж залруул 
гэсэн хатуу анхааруулга 
өгсөн байна. Эл анхааруулгыг  
тоСКын хэвлэлийн алба 
хөөрхөн өнгөлөн далдалж 
атгаас манайд зөвлөмж 
ирүүллээ хэмээн нийтэд 
мэдээлжээ. тэгвэл хэрхэн 
ажиллахаа мэдэхээ байгаад 
хөндлөнгийн нэгнээс зөвлөгөө 
авахдаа тултал энэ байгууллага 
доройтсон хэрэг гэж ойлгож 
болох нь тийм үү! Барилга, хот 
байгуулалтын яаманд  иргэдээс 
ирүүлсэн гомдол, мэдээллийн 
80 гаруй хувь нь тоСКын үйл 
ажиллагаатай холбоотой байсан 
учраас атгаас ийн анхааруулга 
өгөхөд хүрч. төрийн нэрийн 
өмнөөс ажилладаг энэ 
байгууллага яагаад иргэдийг 
ингэж гомдоогоод байдаг 
юм бол оо. албан тушаалын  
дарангуйлал ноёрхож, иргэдийг 
дарамталсан, асар их өрийн 
сүлжээнд баглагдсан гэх эл 
байгууллага цаашид оршин 
тогтносон хэвээр байх уу?

анх 2008 онд тоСК 
байгуулагдсан юм. тухайн үед 
орон сууцны үнэ гэнэт хөөсөрч, 
бэлэн мөнгө гаргаад орон сууц 
худалдаж авах бэлтэй хүн 
бараг байхгүй болсон хэцүү 
цаг үед Засгийн газраас авсан 
оновчтой арга хэмжээний нэг нь 
тоСКыг байгуулсан явдал яах 
аргагүй мөн байлаа. Барилгын 
компаниуд орон сууцны нэг 
ам.метр талбайн үнийг 1.8 саяас 
таван сая хүртэл өсгөсөн. Сарын 
цалин нь хагас сая төгрөгт ч 
хүрдэггүй  монголчуудаас ийм  
нөхцөлд  удаан хугацаатай, хүү 
багатай зээлгүйгээр байртай 
болох ямар ч найдваргүй 
болсон. тухайн үед арилжааны 
банкуудын гаргаж байсан 20 
хувийн хүүтэй орон сууцны 

ТОСК-ыг татан буулгая
зээлээр толгой хоргодох байртай 
болохоор зориглогсдын ихэнх 
нь өрөнд баригдаад дууссан  
юмдаг. харин төрийн өмчит 
тоСК байгуулагдсанаар иргэдэд 
найман хувийн хүүтэй орон 
сууцны зээл олгож эхэлсэн нь 
өнөөгийн ипотекийн зээлийн 
эхлэл байлаа. анхны том төсөл 
болох  төрийн албан хаагчдад  
зориулсан 40 мянган айлын 
орон сууц хөтөлбөр амжилттай 
хэрэгжсэн гэдгийг нь онцлох 
ёстой. харин энэ бүхний 
дараагаас орлого багатай, 
зорилтот бүлгийн иргэдэд 
үйлчлэх үндсэн үүргээ тоСК  
умартсан билээ. төрийн өмчит 
улсын үйлдвэрүүдийн жишгээр 
төсвийн мөнгөөр, өөрөөр хэлбэл 
татвар төлөгчдийн мөнгөөр 
туйлдаг туйлын үрэлгэн 
байгууллага боллоо. Монгол 
улсын эдийн засгийн судсанд 
шигдээд, цусыг нь сорогч хачиг, 
хувалз мэт бүтэц болж хувирсан 
гээд хэлчихэд  лавтайяа хилс 
биш ээ. шуудхан хэлэхэд тоСК  
хэмээх нэртэй, төрийн нэрийг 
барьж  татвар төлөгчдийн 

тод жишээлсэн буюу. тоСК 
болохоор бороо, цас орохоор ус 
нэвт гоожсон, будаг, шохой нь 
хуурч, хана туурга нь хөгцөрсөн 
барилга барьснаа зөвтгөн харин 
ч нэг ам.метр талбайг нь нэг сая 
250 мянган төгрөгөөр үнэлсэн 
хаа ч байхгүй хямд байранд  
“хуцалгүй” дуугүй орцгоо гэж 
иргэдэд хандсан юмдаг. 

тухайн үед хэвлэл мэдээллийн 
салбарынхан тоСКын үнэн 
төрхийг баримтаар илчилж 
байж даварсан байгууллагын 
дэвэрсэн “ханд”ыг нь дарсан 
түүх саяхных билээ. Эдүгээ 
бараг 100 шахам ажилтантай 
болж данхайсан үрэлгэн 
бүтэцтэй эл байгууллагыг татан 
буулгах талаар хөндөж, хууль 
тогтоох байгууллага дээр нэг 
биш удаа яригдсан нь бий. учир 
нь тоСК иргэдийг дарамтлагч 
маш том байгууллага болж. 
үүнийг БхБЯны нэр дээр 
ирүүлсэн иргэдийн олон зуун 
гомдол гэрчилнэ. уг нь төрийн 
нэрийн өмнөөс  иргэдийг орон 
сууцжуулах төсөлд нь зөвхөн 
менежмент хийх үүрэгтэй 

байгууллага маань болохгүй, 
бүтэхгүй бүхний үүр уурхай 
болон хувирчээ. орон сууц 
түрээслэх өргөдлөө өгсөн 
олон хүнд хариу өгч, шийдвэр 
гаргалгүй  удна. тэгсэн атлаа аль 
хэдийн нөгөө орон сууцаа өөр 
нэгэнд борлуулчихсан байдаг 
нь хачирхалтай санагддаг. 

Монгол улсын хэмжээнд 
хамгийн хямд үнэтэй орон 
сууцны барилга бол яах аргагүй 
тоСКын захиалж бариулсан 
барилга байдаг. харамсалтай 
нь захирал, дарга нарынх нь 
сурталчлаад байдаг шиг тэдний  
мэргэн, түргэн ухааных биш 
билээ. тэдний “мэргэн” ухаан 
хэрэгжүүлсэн төслийнхөө 
хүрээнд хэрхэн хөрөнгөжиж,  
хөлжих вэ гэдэг дээрээ жинхэнэ 
ургаж ундардаг  болохыг 
“Буянтухаа 1, 2” төслүүдээс 
харж болдог. орон сууцны 
хороолол дунд бар, караоке 
байгуулахыг  хориглосон 
журам бий. харин энэ журмыг 
үл тоодог нөхдүүд бол тоСК
ын удирдлагууд. өнөөдөр 
“Буянтухаа 1, 2” хороололд 

дэлгүүр, үйлчилгээний ихэнх 
газар дээр дурдсан журмыг 
зөрчин байгуулагдаж, оршин 
суугчдыг амраахаа байсан  
бар, уушийн газруудын цаад 
эзэд нь үнэн хэрэг дээрээ 
тоСКын удирдлагууд байдаг 
нь нууц биш. тэд яагаад ийм 
давуу эрх эдлээд байна вэ? 
тоСКын нэг ч ажилтан, албан 
хаагч иргэдээс давуу эрхтэйгээр 
хэрэгжүүлж байгаа төслийнхөө 
байранд орон сууц авах  ёсгүй. 
гэтэл тоСКын олон албан 
хаагч дээрх хэрэгжсэн төслийн 
байранд орсон байдгийг юу гэж 
ойлговол зохилтой  билээ. албан 
тушаалаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн 
хэрэг энэ мөн үү! орон сууцны 
тухай хууль энд зөрчигдсөн 
эсэхийг шалгах л хэрэгтэй. 

тоСК нийгэмд маш нэр 
хүндтэй байгаа хэмээн залуухан 
дарга нь байгууллагынхаа 
сайтад   саяхан ярилцлага  
хийгээд тавьсан байна билээ. 
өмнөх удирдлагаа баахан 
муучилсан хуншгүй яриа дүүрэн 
байсан. тэгвэл үнэн байдал ямар 
байна вэ. тоСКын байрныхаа 
урьдчилгаа мөнгөө бүр 50 
хувь хүртэл төлсөн иргэд аль 
ч банкнаас ипотекийн зээл авч 
чадахгүй байна. арилжааны 
аль ч банк тоСКтай  тоож 
харилцахгүй байна. төрийн 
байгууллага атлаа нэг ч банктай 
харилцаа холбоо алга. 

Цөхөрсөн иргэд тоСКд 
тушаасан урьдчилгаа мөнгөө 
авах гэхээр өгдөггүй атлаа 
байрнаас нь хөөж туудаг үзэгдэл 
ердийн хэвшил боллоо. Бэлэн 
мөнгөтэй бэлтэй нэгэн тоСКд 
захиалга өгч, түүнийх нь дагуу 
ипотекийн зээлд орж чадаагүй 
байгаа иргэдийг байрнаас нь 
хүчээр гаргадаг үйл ажиллагааг 
тоСКынхан эрхлэх болсны 
цаана авлига, хээл хахууль, 
албан тушаалын хэрэг цэцэглэж 
байж болзошгүй гэсэн иргэдийн 
хар үнэн байж мэдэх юм. Буянт
ухаа хорооллуудын нэг давхрын 
байрууд  бүгд үйлчилгээний 
газар болсон нь хачирхалтай 
биш гэж үү. Нэгэн цагт үүргээ 
гүйцэтгэсэн эл байгууллага 
эдүгээ төрийн нэр барьсан 
хамгийн үрэлгэн, хамгийн нэр 
хүнд муутай, хүнд сурталтай, 
иргэдийг өмнөө “сөхрүүлсэн” 
данхар бүтэц болжээ. шуудхан 
хэлэхэд татвар төлөгчдийн 
мөнгөөр бизнес хийн амтшиж 
байгаа энэ байгууллагыг татан 
буулгавал зохилтой биш үү!   

мөнгөөр хувийн бизнес хийдэг 
байгууллага Монголд нэгээр 
нэмэгдчихлээ. 

20132014 онд  тоСК төүг
аас хэрэгжүүлсэн “Буянтухаа 
1”, 20142015 онд хэрэгжүүлсэн 
“Буянтухаа 2” төслүүд  эл 
байгууллагын нүүр царай хэрхэн 
өөрчлөгдсөнийг гэрчилдэг. 

төрийн мөнгөөр орон сууцны 
барилгыг  хэрхэн чанаргүй 
барьж болдог вэ гэдгийг тэд 
“Буянтухаа 1” төслөөрөө яруу 

С.Батсайхан / ЗГМ©

Татвар төлөгчдийн 
мөнгөөр бизнес 

хийн амтшиж 
байгаа энэ 

байгууллагыг 
татан буулгавал 
зохилтой биш үү

Ш.Даваадорж
ЗГМ

С.ЦОГТБАяР ЗУРж БАйНА
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нийгэм
Монгол улс анх 
удаа нийслэл, 
аймаг, сумын болон 
хадлан, бэлчээрийн 
газрыг үнэлэв

П.Батбөх
ЗГМ

ТУЗ-ийн дарга
Эрдэнэбаатарын ДОЛГИОН

Ерөнхий эрхлэгч 
Баатарын ДУЛАМХОРЛОО

Зөвлөх
Шатарбалын ДАвААДОРж

Орлогч эрхлэгч
Лхагважавын СУГАРМАА

Утас: 99903584

Улс төр, нийгэм, эрэн сурвалжлах мэдээллийн алба
Эдитор Б.Энхжаргал

Утас: 99901621

Цахим контент, бүтээлч үйлдвэрлэлийн алба
Эдитор Г.Баярсайхан

Утас: 99903574

Эдийн засаг, уул уурхайн мэдээллийн алба

Утас: 99903581
           99903578         
           99907843

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 
I хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, 

“Блю Скай тауэр” 407 тоот
Улсын бүртгэлийн дугаар. 1024

Утас: 70103131, 
Факс: 7010606

zgm.mn

ubinfo.mn
Дугаарын удирдагч

Г.Баярсайхан

“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.

РЕДАКц

ЗАР СУРТАлЧИлГАА

хАЯГ

цАхИМ хУВИлБАР

0 0 1 0 0 1

Засгийн газрын тогтоолоор 
анх удаа төрийн өмчийн газрыг 
үнэлсэн нь улс өөрийн хөрөнгийн 
хэмжээг нэмэгдүүлэх чухал ач 
холбогдолтой шийдвэр хэмээн 
мэргэжилтнүүд дүгнэж байна. 
одоогоор иргэд л өмчилсөн 
газраа банкинд барьцаалах 
хэлбэрээр эдийн засгийн эргэлтэд 
оруулдаг. харин төрийн өмчийн 
газрыг үнэлсэн дүн байдаггүй 
учраас ийм боломж байхгүй. 
хэдий төр газраа өмчлөөгүй 
ч далд эдийн засагт хамгийн 
эрэлттэй арилжаа бол газрын  
наймаа болоод байгаа нь нууц 

Нийслэлийн нэгдүгээр бүсэд өмчилсөн 
газрыг 57.2 сая төгрөгөөр үнэлжээ

нийслэлийн нэгдүгээр бүсэд 57.2 
сая төгрөгөөр үнэлэгдэж байна. 
Мэдээж энэ ангилалд Чингэлтэй, 
Сүхбаатар дүүргийн хотын төвд 
ойрхон гэр хорооллын өрхийн 
газар орно. харин нийслэлийн 
төвийн таван дүүргийн хамгийн 
хол байршилд буй гэр бүлийн 

хэрэгцээний газар 1.2 сая 
төгрөгөөр үнэлжээ. Эл үнэлгээг 
тогтоохдоо зах зээлийн зарчмаар 
төвөөс алслагдах тутам үнэ нь 
буурахаар тооцож хийсэн аж.     

Энэ мэтчилэн нийслэлийн 
алслагдсан дүүрэг болон 21 
аймгийн төвийн газрыг ч мөн 

бүсчлэлд хувааж, үнэлгээ 
тогтоогоод байгаа юм. дархан
уул аймгийн төвийн нэгдүгээр 
бүсийн өмчилсөн нэг га газрыг 
хамгийн өндөр буюу 240 сая 
төгрөгөөр тогтоосон бол Булган 
аймгийн төвийнх 40 сая төгрөг 
байна. 

Нийслэлийн 
нэгдүгээр 
бүсэд байрлах 
худалдаа, 
үйлчилгээний 
зориулалттай 
нэг га газрын 
үнэлгээг 1.2 
тэрбум, бүх 
төрлийн 
үйлдвэр-
лэлийн газрыг 
1.4 тэрбум 
төгрөгөөр 
тогтоожээ.

биш. хэрэв төр газрын үнэлгээг 
аль эрт хийсэн бол төрийн өмчийг 
хэн нэгний “зууш” болголгүй, 
төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх 
боломж дүүрэн байжээ. гэхдээ 
хожимдсон ч гэлээ төрийн 
болон хувийн өмчийн газрын 
үнэлгээг тогтоож өгсөн нь эдийн 
засагт чухал нөлөө үзүүлнэ. тус 
үнэлгээг төрийн санхүүгийн 
тайлагналд ашиглана гэж 
байгаа ч барьцаалбарын жишиг 
тогтоох гол сэдэл болно. өөрөөр 
хэлбэл, хувийн болон худалдаа 
үйлчилгээний ангилал гарган үнэ 
тогтоосноос хойш тухайн газрын 
үнэ төрийн тогтоосон ханшаар 
баталгаажиж барьцаалбар болох 
учиртай.

Засгийн газраас энэ онд 
баталсан тогтоолоор газрын 
үнэлгээний тойргийг хангайн 
бүсэд 15, говийн бүсэд 10, төвийн 
бүсэд зургаан зэрэглэл тогтоон 
бэлчээр, тариалан, хадлангийн 

ангиллаар суурь үнэлгээ тогтоо
сон байна. 

Мөн нийслэл, аймаг, зарим 
сумын төвийн газрыг зориу
лалтаар нь ангилан үнэлгээ 
хийжээ. тухайлбал, нийслэлийн 
төвийн таван дүүргийн газрыг 
зориулалтаар нь ангилан 
16 бүсчлэлд хувааж нэг га 
/100х100 метр/ газрын үнэлгээг 
тогтоожээ. түүгээр гэр бүлийн 
хэрэгцээний 0,07 га газар 

нийслэлийн дүүргүүдийн нэгдүгээр бүсийн нэг га газрын үнэлгээ 
(сая төгрөг)

БГД, БЗД, СХД, СБД, ХУД

Гэр бүлийн хамтын 
хэрэгцээний газар

Худалдаа бүх 
төрлийн үйлчилгээ

Бүх төрлийн үйлдвэрлэлийн 
зориулалттай газар

818

92
18

50

1408

Налайх Багахангай Багануур

1280

385

24

200

308

16

208

худалдаа үйлчилгээний 
талбай, газрын үнэлгээ иргэд, 
бизнесийнхний анхаарлыг 
зүй ёсоор татна. Нийслэлийн 
нэгдүгээр бүсэд байрлах 
худалдаа,  үйлчилгээний 
зориулалттай нэг га газрын 
үнэлгээг 1.2 тэрбум, бүх төрлийн 
үйлдвэрлэлийн газрыг 1.4 тэрбум 
төгрөгөөр тогтоосон байна. 
харин 16р бүсэд худалдааных 
192 сая, үйлдвэрлэлийнх 72 сая 
төгрөг байх юм. орон нутаг дахь 
худалдаа, үйлчилгээний төрлийн 
газрын хамгийн өндөр үнэлгээг 
мөн л дархануул аймгийн 
нэгдүгээр бүсэд нэг га газар 
500 сая төгрөг,  Завхан, Булган, 
архангай аймгийн төвийнх 
100 сая төгрөгийн үнэлгээтэй 
байна гэж тогтоожээ.  Булган, 
Зуунмод хотод нэг га газрыг 
хамгийн хямд буюу 20 сая төгрөг 
байхаар тооцсон байна. аймгийн 
төвүүдийн хамгийн үнэтэй, 
бүх төрлийн үйлдвэрлэлийн 
зориулалттай нэг га газар орхон 
аймагт 400 сая төгрөг. хамгийн 
бага нь  Булганы төвд 15 сая 
төгрөг байна.

  үүнээс гадна хадлан, бэлчээр, 
тариалангийн зориулалттай 
газарт үнэлгээ тогтоогоод байгаа. 
үндсэндээ энэхүү үнэлгээг 
хийснээр гаднын Элчин сайдын 
яамдад өгснөөс бусад бүх газар 
үнэлгээтэй болж байна гэсэн 
үг. Мөн хувийн өмчлөлийн 
газраас бусад  үнэлгээ нь 
тогтоогдсон төрийн хөрөнгө 
болж тооцогдоно. тэр хэрээр 
төрийн нийт хөрөнгийн хэмжээ 
өснө. түүнийг дагаад дэлхийн 
банк, ахБ, оувС зэрэг олон 
улсын санхүүгийн байгууллагаас 
авах зээлийн хэмжээ ч нэмэгдэх 
учиртай. Нитх гэхэд л ирэх 
онд өмчөө барьцаалж дэлхийн 
банкнаас зээл авахаар хуульд 
өөрчлөлт орохыг хүлээж байна. 
аймгуудад ч бас ийм боломж 
үүсэх ёстой. Мөн  уул уурхайн 
нөхөн сэргээлтийн хохирлыг 
ч энд тооцсон үнэлгээгээр 
гаргуулдаг болж мэдэх юм.   

Дархан-Уул 
аймагт нэг 

га газар 500 
сая төгрөгөөр 

үнэлэгдэв

С.Батсайхан / ЗГМ©

Millennium Challenge Account (MCA) – Mongolia
Closing Date: 17.00 ULAT, October 26, 2018

About MCA-Mongolia
The Government of Mongolia (“Government”) seeks qualified individuals to help or-
ganize, manage and lead a new special purpose entity to be known as the Millennium 
Challenge Account – Mongolia (“MCA-Mongolia”). The Government will shortly establish 
MCA-Mongolia in the form of a state-owned enterprise to oversee the implementation of 
the Mongolia Water Compact (the “Compact”), a major international development assis-
tance program funded by the Millennium Challenge Corporation (“MCC”), a United States 
Government agency that provides grant assistance to help partner countries promote 
economic growth and reduce poverty. 

The Compact aims to increase the long-term sustainable supply of water to Ulaanbaatar 
and stem the impact of an impending water crisis. The Compact will expand the supply 
of water to residential consumers and commercial and industrial users in Ulaanbaatar 
through:

•	 The	 construction	 of	 new	 groundwater	 wells	 downstream	 from	 Ulaanbaatar	 and	
introduction of a state-of-the-art water purification plant;

•	 The	 construction	 of	 a	 new	 freshwater	 recycling	 plant	 and	 pipelines	 to	 provide	
high-quality treated freshwater;

•	 Policy	reforms,	capacity	building,	and	technical	assistance	to	improve	the	long-term	
sustainability of Ulaanbaatar’s water supply. 

MCA-Mongolia will oversee the implementation of these investments on behalf of the 
Government and in compliance with the guidelines and standards of MCC.

The Roles
DIRECTOR, LEGAL (GENERAL COUNSEL)
Main Tasks: The General Counsel serves as the principal legal officer for the management 
team and the Board of Directors of MCA-Mongolia. In this capacity, the General Counsel 
develops and provides policy advice and opinions on a wide range of legal matters. The 
General Counsel also serves as the corporate secretary to the Board of MCA-Mongolia. 
The General Counsel reports to the Chief Executive Officer (CEO) and manages one ded-
icated, full-time staff.

To review a comprehensive job description or to apply for this position please visit http://
www.sri-executive.com/offer/?id=7696

DIRECTOR, DOWNSTREAM WELLS
Main Tasks: The Director, Downstream Wells, manages the preparation and implemen-
tation of the Downstream Wells Activity, including the finalization, review; and approval 
of detailed designs; the development of work plans and risk mitigation strategies; the 
preparation of detailed procurement documents; and the implementation of complex 
construction works under tight budget and timeline constraints. The Director, Down-
stream Wells, also oversees portions of the Water Sector Sustainability Activity that 
involve small scale works in the ger areas of Ulaanbaatar. In the course of these respon-
sibilities, the Director, Downstream Wells, works closely with design consultants, works 
contractors, a variety of implementing entities, and a program management consultant. 
The	Director,	Downstream	Wells,	reports	to	the	Deputy	Chief	Executive	Officer,	Programs	
(the “Deputy CEO”), and manages three dedicated, full-time staff.

To review a comprehensive job description or to apply for this position please visit http://
www.sri-executive.com/offer/?id=7699

DIRECTOR, SUSTAINABILITY
Main Tasks: The Director, Sustainability, coordinates and manages support for policy, le-
gal, regulatory and institutional changes that enhance the long-term sustainability of the 
water supply system in Ulaanbaatar, including the development and implementation of 
assessments, technical assistance and capacity building efforts in public entities at the lo-
cal, municipal and national levels. The Director, Sustainability, establishes, communicates, 
and reinforces a common vision of change and coordinates the development of activ-
ity designs; the completion of bidding documents for all necessary procurements; the 
drafting of work plans and risk mitigation strategies; and the implementation of various 
activities. In the course of these responsibilities, the Director, Sustainability, works closely 
with the Director, Downstream Wells, to ensure the proper implementation of small-scale 
works	in	the	ger	areas	of	Ulaanbaatar	and	with	other	members	of	the	Program	Division	
staff.		The	Director,	Sustainability,	reports	to	the	Deputy	Chief	Executive	Officer,	Programs	
(the “Deputy CEO”), and manages one dedicated, full-time staff.

To review a comprehensive job description or to apply for this position please visit http://
www.sri-executive.com/offer/?id=7701

DIRECTOR, COMMUNICATIONS
Main Tasks: The Director, Communications, leads and manages communications ef-
forts related to the compact program, including media outreach, press placement and 
coverage, public information campaigns, and publicity events. In the course of these 
responsibilities, the Director, Communications, works closely with the Director, Environ-
mental	and	Social	Performance,	to	enhance	stakeholder	engagement	activities	and	with	
the Director, Sustainability, to amplify public awareness and behavior change efforts 
related to public perceptions of water. The Director, Communications, builds strong re-
lationships with the media, cultivates media opportunities for MCA-Mongolia officials, 
develops and implements a robust communications strategy, and serves as the official 
spokesperson for MCA-Mongolia. The Director, Communications, reports to the Chief 
Executive Officer (CEO) and manages two dedicated, full-time staff.

To review a comprehensive job description or to apply for this position please visit http://
www.sri-executive.com/offer/?id=7706 

MANAGER, INFORMATION TECHNOLOGY 
Main Tasks:  The Manager, Information Technology, is responsible for the delivery and 
implementation of IT-related services to include network management and data infra-
structure oversight, ensuring that services rendered support the work of the MCA. The 
Manager, Information Technology, reports to the Director, Administration, and supervises 
one dedicated staff member.

To review a comprehensive job description or to apply for this position please visit http://
www.sri-executive.com/offer/?id=7709

We are encouraging all interested parties to apply for the role. Selection process will be 
based on merit on the required experiences for all vacancies. Qualified applicants will 
receive consideration for employment without regard to race, ethnicity, religion, sex, 
national origin, or disability. No fees will be paid to MCA- Mongolia or any of its agents 
at any stage of the recruitment process (application, interview, processing, training fees 
or other).

SRI Executive (www.sri-executive.com) is assisting the Government of Mongolia in its 
search for exceptional candidates for MCA-Mongolia. SRI Executive operates under a 
contract provided by MCC.  SRI Executive is supported by our local partner Specialized 
Career Consulting (SCC) in this recruitment initiative.



хязгаарлагдаж байна. тэгээд ч энэ 
ажлыг нөгөө л хамтарсан багийн 
гишүүд хийдэг юм байна. гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
зөвлөлөөс хамтарсан багуудыг 
хэрхэн дэмжиж буй талаар 
тодруулахад “Бид хамтарсан 
багуудыг хариуцдаггүй, мэдээ
лэл өгөх боломжгүй” гэсэн 
хачирхалтай хариулт өгсөн юм. 

гэхдээ бас хамтарсан баг сайн 
ажиллаж буй жишээ цөөнгүй 
байна. Сүхбаатар дүүргийн 
гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын 
хөгжлийн хэлтсийн хамтарсан 
баг өнгөрсөн онд улсын хэмжээнд 
шилдгээр шалгарсан. өнгөрсөн 
онд нэг кэйс дээр ажиллахад 40 
мянган төгрөг оногдож байсан 
бол энэ жил төсөв нь нэмэгдсэн 
гэж тус хэлтсийн дарга Ц.хулан 
хэллээ. 2018 онд гэр бүлийн 
хүчирхийллээс хамгаалах, 
сэргийлэх ажилд 50 гаруй сая 
төгрөгийн төсөвтэйгээр ажиллаж 
байгаа аж. ингэснээр илүү олон 

өнгөрсөн хоёр жилд гэр бүлийн 
орчин дахь хүчирхийллийг 
бууруулахад гарсан нэг дэвшил 
бол хороо, сум бүрт хамтарсан 
баг байгуулсан явдал.  Сум, 
хорооны Засаг дарга, нийгмийн 
ажилтан, өрхийн эмнэлгийн 
нийгмийн ажилтан, цагдаа 
зэрэг 56 хүний бүрэлдэхүүнтэй 
хамтарсан баг хүчирхийлэлд 
өртөж байгаа иргэдэд тусалж, 
өртөх эрсдэлтэйд нь хяналт 
тавьж, урьдчилан сэргийлэх 
ёстой. өнөөдрийн байдлаар 
манай улсад 609 хамтарсан 
баг ажиллаж байгаагаас 157 нь 
нийслэлд бий. Бид хамтарсан 
багуудын талаар сурвалжлахаар 
Баянзүрх дүүргийн 2 дугаар 
хороог зорилоо. учир нь 
Баянзүрх дүүрэгт гэр бүлийн 
орчинд үйлдэгдсэн гэмт хэрэг, 
эрсдэлтэй нөхцөлд амьдарч 
буй хүүхдийн тоо нь бусад 
дүүргийнхээс олон байгаа юм. 

Дарга нарын сайхан 
яриа ДооД шатанДаа 
хэрэгжихгүй байна
дарьЭхэд байрладаг тус 

хорооны байранд очиход нийг
мийн ажилтан С.дэлгэр сайхан 15 
настай хүү нь долдугаар сараас 
хойш гэртээ ирээгүй эмэгтэйтэй 
уулзаж байлаа. PC тоглоомонд 
донтсон хүү нь үе үе ингэж 
сураггүй тэнэдэг ч энэ удаад 
арай л олон сараар алга болсонд 
ээж нь санаа зовнижээ. тэрбээр 
нэгэн төрийн бус байгууллагад 
хандсан ч хүүхдийнх нь сураг 
гараагүй тул хорооны хамтарсан 
багийнханд мэдэгдэж буй нь энэ 
аж. гэвч хүүгийнхээ араас санаа 
зовж буй ээжид туслах, эрсдэлд 
орсон байх магадлалтай хүүг 
олох ажлыг хамтарсан багийнхан 
шууд эхлэх боломжгүй аж. 

Зарим 
хамтарсан баг 

нэг ч удаа 
төсөв авч 

үзээгүй

Хүүхэд хамгаалах 
тогтолцоо 
бүрэн ажиллаж 
чадахгүй байна 

Б.Баярмаа
@bayarmaaZGM
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ЗГМ: Сурвалжилга

Хүчирхийллээс сэргийлэх 
тогтолцоо хаанаа гажуудав?

учир нь хүүг хайхад зарцуулах 
шатахуун, гар утасны зардал энэ 
багт байхгүй. хорооны цагдаа 
шуурхай хурал, дуудлага гээд 
завгүй байдаг учраас ийм ажилд 
ихэнхдээ нийгмийн ажилтан, 
хэсгийн ахлагч нар явдаг учраас 
эрсдэлтэй байдаг аж. гэсэн 
ч ажил, төрлөө зохицуулаад, 
өөрсдөө шатахууны мөнгөө 
гаргаад хүүгийн эрэлд гарахаар 
төлөвлөж буйгаа нийгмийн 
ажилтан С.дэлгэрсайхан хэллээ. 

уг нь гэр бүл, хүүхэд залуу
чуудын хөгжлийн газраас 
энэ онд хамтарсан багуудын 
зардлыг нэмсэн учраас мөнгөний 
бэрхшээлгүй болсон гэх мэдээл
лийг манай сонинд өгсөн.

гэвч бодит байдал дээр 
яг хүчирхийлэлд өртөж буй 
хохирогч, өртөх магадлалтай 
иргэдтэй ажилладаг хорооны 
ажилчдад энэ санхүүжилт 
очихгүй байгаа нь харамсалтай. 
уг нь дүүргээс хамтарсан 
багуудад сард 150 мянган 
төгрөгийн зардал олгодог юм 
байна. гэтэл Баянзүрх дүүргийн 
2 дугаар хорооны хамтарсан баг 
сургийг нь сонссоноос бус нэг 
ч удаа авч үзээгүй аж. хорооны 
ажилчид цалин багатай учраас 
энэ мэт зардлыг байнга хувиасаа 
гаргахад хүндрэлтэй. дээр 
нь ажлын ачаалал, цалингаас 
шалтгаалж хамтарсан багийн 
гишүүд байнга солигдож, төсөв, 
зардал гаргаж хийсэн сургалт 
нь үр дүнгүй болох нь олон 
байна. тухайлбал, гэр бүлийн 
хүчирхийлэлтэй холбоотой 
хамгийн олон шийдэгдээгүй 
кэйстэй хороодын нэг нь ганц 
худаг орчмыг хамардаг Баянзүрх 
дүүргийн 27 дугаар хороо. гэвч 
нийгмийн ажилтан нь дөнгөж 
хоёр хоногийн өмнө ажлаа 
авсан тул бидэнд мэдээлэл өгч 
чадсангүй.

УялДаа холбоогүй 
байДал хамгийн том 

сааД болжээ
хэд, хэдэн хорооны хамтарсан 

багийн ажилтантай уулзахад 
байгууллагуудын уялдаа 
холбоогүй байдлаас болж 
хүчирхийллээс хамгаалах, 
урьдчилан сэргийлэх ажил 
удааширсан нь анзаарагдаж 
байлаа. тухайлбал, найман 
сартай хоёр ихэр хүүхдийн аав 
нь байнга архи ууж, хэрүүл 
шуугиан үүсгэдэг учраас 
хөрш айлынх нь эмэгтэй 108д 
дуудлага өгчээ. аав нь согтуу 
ирэх тоолонд ихрүүд уйлах нь 
сонстдог учраас ийнхүү хүүхэд 
хамгаалах байгууллагад хандсан 
байна. гэтэл энэ мэдээллийг 
тухайн хорооны хамтарсан 
багийн ажилтан долоон сарын 
дараа мэдсэн гэнэ. 108 төвийнхөн 
уг мэдээллийг харьяаллынх нь 
дагуу дүүргийнх нь гэр бүл 
хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн 
төв рүү нь шилжүүлсэн аж. харин 
тэндээс хорооны хамтарсан баг 
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руу ирэхдээ ийнхүү олон сар 
саатжээ. хорооны нийгмийн 
ажилтан мэдээлэл өгсөн иргэнтэй 
эргэн холбогдоход “хэзээний 
юм яриад байна вэ. тэр айл 
нүүчихсэн. хаашаа явсныг нь 
мэдэхгүй” гэснээр хоёр ихрийг 
эрсдэлээс хамгаалах ажил таг 
зогссон байна. 

архины хамааралтай эцэг, 
эхтэй хүүхдүүд ихэнхдээ үл 
хайхрах хүчирхийлэлд өртдөг. 
Цаашлаад юу эс болохыг хэн 
мэдэх билээ. хэрэв эрсдэлтэй 
хүүхдүүдийн талаарх мэдээллийг 
шуурхай дамжуулсан бол ядаж 
хүүхдүүдийн овог, нэрийг 
мэдэх боломж байсан. гэвч 
байгууллагуудын уялдаа холбоо 
сулаас ийнхүү хоёр ихрийг 
үл хайхрах хүчирхийллээс 
ангижруулж чадсангүй. 

уг нь хамтарсан багуудыг гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
зөвлөл, түүний дэргэдэх 
гэр бүлийн хүчирхийллээс 
урьдчилан сэргийлэх дэд 
зөвлөл удирдлага, арга зүйгээр 
хангах үүрэгтэй байдаг. гэвч яг 
бодит байдалд дээрх зөвлөлийн 
оролцоо анхан шатанд сул 
байгаа нь харагдлаа. хороо бүрт 
иргэдийн нийтийн хурлаар гэмт 
хэргээс урьдчилан сэргийлэх 
салбар зөвлөл байгуулдаг. гэвч 
тэдний үйл ажиллагаа нь ихэнх 
хороодыг камержуулах, иргэдийг 
архинаас гаргах сургалт, 
эмчилгээнд хамруулах зэргээр 

иргэдэд тусалж, цаашлаад 
дэргэдээ хамгаалах байр барих 
боломж нээгджээ. 

тус багийнхны хувьд эрс
дэлтэй нөхцөлд амьдарч буй 
иргэдэд туслахад нөгөө л 
салбарын уялдаа холбоо саад 
болсоор байгааг онцолсон. 
тухайлбал, архины хамааралтай 
ээждээ гудамжинд хаягдсан 
найман сартай хүүхдэд яаралтай 
тусламж үзүүлсэн байна. 
уушгиндаа хүнд хэлбэрийн 
хатгаатай байсан хүүхдийг Эх, 
нялхасын эрүүл мэндийн төвд 
аваачсан ч эцэг, эх нь тодорхойгүй 
учраас хүлээж авах боломжгүй 
гэжээ. уг нь сүүлийн жилүүдэд 
иргэдийн дунд хүчирхийллийг 
үл тэвчих хандлага нэмэгдэж 
байгаа. хүчирхийлэлд өртөж 
буй хэн нэгнийг аврах, хамгаалах 
үүргээ олон нийт чамлахааргүй 
гүйцэтгэж буй. гэвч төрийн 
байгууллагуудын санаачилгагүй 
байдал, дээд шатандаа хэлснээ 
доод шатанд хэрэгжүүлдэггүй, 
хянадаггүй явдал тээг болсоор 
байна. өнгөрсөн хоёр жилд 
улс орон даяар хүчирхийллээс 
хамгаалах үндэсний тогтолцоо 
бүрдсэн гэж хэлж болно. гэвч 
энэ тогтолцоо бүрэн хүчин 
чадлаараа ажиллахгүй байна. 
төсвийн хуваарилалт нь ч алаг 
цоог болчихжээ. тиймээс энэ 
тогтолцоо хаанаа гажуудаж, 
хаанаа доголдож буйг эргэж 
харах шаардлагатай байна.  

Баянзүрх 
дүүрэгт гэр 
бүлийн орчинд 
үйлдэгдсэн 
гэмт хэрэг, 
эрсдэлтэй 
нөхцөлд 
амьдарч буй 
хүүхдийн 
тоо нь бусад 
дүүргийнхээс 
олон байдаг.

• Байгууллагуудын уялдаа 
холбоо сулаас найман 
сартай хоёр ихрийг үл 
хайхрах хүчирхийллээс 
ангижруулж чадсангүй. 

• цалин багатай учраас 
хамтарсан багийн гишүүд 
байнга солигддог.

• Өнөөдрийн байдлаар 
манай улсад 609 хамтарсан 
баг ажиллаж байгаагаас 
157 нь нийслэлд бий.

Говь-Алтай аймгийн Төгрөг сумын нутагт орших 
Хүрэн голын коксжих нүүрсний ордод хөрөнгө оруулалт 
хийх болон хамтран ажиллах саналтай иргэн, аж ахуйн 

нэгжтэй хамтарч ажиллана.

Утас: 8888 2008
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гүй байдал, хувийн мэдээл
лийн асуудал бослоо. Facebook 
хэрэглэгчдийн хувийн мэдээл
лийг Cambridge Analyticaд ашиг
луул сан хэрэгт ороогдоод удсан ч 
50 хэ рэглэгчээ цахим халдлагын 
бай бол госон гэх шинэ дуулиан 
дэгдэв.

ийм асуудал Facebookийн 
Portal гэдэг хоёр камертай 
төхөөрөмж гаргахыг саатуулаагүй 
бөгөөд хэрэглэгчид messenger 
үйлчилгээг ашиглан видеогоор 
ярилцах боломж олгосон нь Am
azonы Axela виртуал хэрэгсэлтэй 
адил юм. Нийгмийн сүлжээ Por
talын хувийн нууц хадгалах чана
рууд, тухайлбал, камер ба микро

Google дэлгэцтэй ухаалаг чанга 
яригч гаргалаа
Тим Брэдшоу

Google компани Facebook, 
Amazonы араас дэлгэцтэй ухаа
лаг чанга яригч гаргасан нь 
хэрэглэгчдэд виртуал туслаг
чийн хариултыг сонсох болон 
харах боломж олгох аж. гэхдээ 
өрсөлдөгчдөөс ялгаатай нь Нью
йоркт үзүүлсэн эдний Home 
Hub хэмээх хэрэгсэл камергүй 
юм байна. Facebookийн даваа 
гарагт гаргасан Portal хэмээх 
шинэ төхөөрөмжийг тойрсон 
хувийн нууцлалын асуудал 
яригдаж байгаа үед Google ийм 
зэмлэлээс зайлсхийнэ гэж найдаж 
буй бололтой.

ухаалаг чанга яригч нэвтэрс
нээр хэрэглэгчид гал тогоо болон 
унтлагын өрөөндөө микофоныг нь 
байнга асаалттай үлдээх хандлага 
дэлгэрсэн. Эхэндээ хувийн 
мэдээлэл алдагдах, нууцаар 
чагнах тал дээр болгоомжлол 
үүссэн авч Facebookийн Echo, 
Amazonы Home зэрэг хэрэгсэл 
хэрэглэгчдийн сонирхлыг татаж, 
өнгөрсөн онд хэдэн сая ширхэг 
зарагдсан юм. гэвч хайлтын 
компанийн шинэ бүтээгдэхүүнд 
шинжээчид таагүй хандаж, 
интернетэд холбогдсон бас нэг 
мэдрэгч гэр оронд хэрэгтэй юм 
уу гэсэн асуулт тавилаа.  

CCS Insightын шинжээч 
Мартин гарнер “дэлгэц болон 
камертай чанга яригчийн боломж 
бүрэн нотлогдоогүй байгаа. 
олон хэрэглэгч гэртээ камер 
буюу эсвэл микрофонтой чанга 
яригч байлгахыг хүсэж байлаа 
ч ирээдүйтэй эсэхийг харах 
хэрэгтэй” гэжээ. Энэ долоо 
хоногт шинээр танилцуулсан 
бүтээгдэхүүний хажуугаар Goo
gle болон Facebookийн аюул

аль аль нь олон жилийн турш 
аНуын худалдааны комиссын 
шийдвэрээр ажиллаж байгаа. 
гэтэл аль нь ч хувийн нууцлалыг 
алдсан асуудалдаа хариуцлага 
хүлээсэнгүй” гэжээ.

Мөн өдөр Ньюйоркт Goo
gle компани Pixel 3 ухаалаг 
утас, Slate хэмээх лаптоп ба 
табле т хослуулсан хэрэгслийг 
танилцуулахдаа бас л аюулгүй 
байдал, хувийн нууцлалын 
талаар ярьж байв. Эдний 
бүтээгдэхүүний менежментийн 
тэргүүн дияа Жолли энэ талаар 
хэлсэн үгэндээ Home Hubд 
камер суулгаагүйн зорилго нь 
хэрэглэгчид унтлагын өрөө 
гэх мэт газарт ая тухтай байх 
нөхцөлийг хангах явдал гэжээ. 
Энэ нь Amazonы хоёр камертай 
Echo төхөөрөмжөөс нэлээд 
ялгаатай шийдэл юм.

Googleын Hub нь Youtube 
дээр видео үзэхэд зориулсан 
бөгөөд гэрийн ухаалаг төхөө
рөм жийг хянах, зургийн жааз 
болгох мэтээр ашиглаж болно. 
түүнчлэн, Amazonы Alexa, Goo
gleын Assistant төхөөрөмжүүдийг 
үнэгүй дагуулан өгч байгаа нь 
өгөгдөл цуглуулах болон эдний 
бусад үйлчилгээг ашиглах сэдэл 
төрүүлэх зорилготой аж. ийм 
шинэ бүтээгдэхүүн гарсаар 
байгаа ч Цахиурын хөндийн 
компаниуд виртуал туслагчийн 
өөр бусад бизнес загварыг хай
саар байна. Sonos стартапын 
захирал Патрик Спенс өнгөр
сөн долоо хоногт болсон бага 
хурал дээр “хэрэглэгчийн ху
вийн мэдээллийг хадгалдаг дуу 
хоо лойн туслах төхөө рөм жид 
ирээдүй бий гэж бодож байна” 
гэсэн юм.  

га ор чим хэрэглэг чийн ху вийн 
мэдээллийг эрс дэлд оруул сан 
шалтгаанаар Google+ үйл чил
гээгээ хаахаа зар лас ны маргааш 
зах зээлд та нил цууллаа. уг хэрэг 
зохи цуулагчдын анхаарлыг 
татсан. ирландын өгөгдлийг 
хамгаалах комисс уг асуудлаар 
Googleд хандаж, “Зөрчлийн 
шинж чанар, нөлөө, хувь хү
мүүст учирсан эрсдэл зэргийг 
тодруулна” гэж мэдэгдсэн байна. 
аНуын сенатч Марк уорнер 
хэлэхдээ Google уг зөрчлийг 
энэ оны эхээр илэрсэн даруйд 
нь хэрэглэгчдэдээ мэдээлээгүй 
нь санаа зовоож байгааг онцлов. 
тэрбээр “Google ба Facebookийн 
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Ухаалаг чанга яригчийн өсөлт
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фоныг хаах товчлуур, дурангийн 
бүрхүүл зэргийг сурталчилсан 
байна. түүнчлэн уг төхөөрөмж 
нүүр таних програмгүй бөгөөд 
компанийн зар явуулахгүй гэж 
боловсруулагчид ярьсан юм. 
гэвч шинжээчдийн хэлснээр 

шинэ бүтээгдэхүүнийг танил
цуулах цаг үе таатай бус байсан 
агаад бусад компанийн шинэ 
төхөөрөмжүүдийн сүүдэрт 
дарагдаж болзошгүй байна.  

Googleын Home Hub чанга 
яригчийн хувьд эднийх 500 мян

Уг төсөл нь 2017.2-2018.11 дүгээр сар хүртэл нийт 2 жил үргэлжлэх төсөл юм. 
Протез ортопедийн мэргэжлийн техникч бэлтгэх, хүүхдийн сэргээн засалч 
бэлтгэх, мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулах сургалтаар дамжуулан ХБ-тэй 
иргэд, хүүхдүүдийн өвчлөл болон зовуурыг багасгах, сэргээн засах үйлчилгээний 
хүртээмжийн орчныг сайжруулах, зорчих боломжийг нэмэгдүүлэхэд бид зорилт 
тавин ажиллаж байна. Мөн практик сургалтаар сурагчид ХБ-тэй иргэдээс шууд хэв 
аван протез, ортопедийн хэрэгслийг хийж үйлдвэрлэн суралцаж байгаа билээ. 

Мөн энэ оны 10 сард ХБ-тэй иргэдэд зориулсан протез, ортопедийн сүүлийн 
үеийн хэрэгсэл, хэрэглэгдэхүүний талаар мэргэжлийн техникч нар үнэ төлбөргүй 
зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх арга хэмжээ, протез ортопедийн үзэсгэлэн олон нийтэд 
нээлттэй зохион байгуулагдах тул та бүхэн өргөнөөр оролцож, зочилно уу.

Улаанбаатар хот дахь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд 
болон иргэдийн зорчих боломжийг нэмэгдүүлэх төсөл
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ZGM: HIGHLIGHTS

Delegation led by Mining Minister 
visits Canada

President addresses on 2019 state 
budget

ETT announces an irregular meeting of share-
holders on October 19.

President	Battulga	criticized	the	bill	of	being	
overly optimistic.

Top 20 Index grows 0.14 percent, 
to 20,463.15 points

NSO releases September statistics

Market cap stands at MNT 2.4 trillion.Coal exports account for 46 percent of export 
revenue.

Politics
Chief	of	Staff	of	the	President	of	
Mongolia Enkhbold Zandaakhuu 
resubmits the bill on amending 
the Law on Currency Regulation, 
which	was	initiated	by	President	
Battulga Khaltmaa, to the 
Parliament.

Deputy	Prime	Minister	
Enkhtuvshin Ulziisaikhan holds 
bilateral meetings with the 
Prime	Ministers	of	the	Republic	
of Tajikistan, Kyrgyz Republic 
and Republic of Kazakhstan. 
Sides touched upon specific 
issues such as increasing citizens’ 
travel and sharing experiences 
regarding free trade zone.

Mongolian delegation headed 
by State Secretary of the Ministry 
of Environment and Tourism 
Tsengel Tsegmid attends the 
8th Session of the Meeting 
of	the	Parties	to	the	Water	
Convention. The participants 
emphasized great role of the 
water convention in achieving 
sustainable development goals.

The	3rd	Mongolia-Philippines	
Policy	Consultations	between	
the Ministries of Foreign Affairs 
takes	place	in	Manila,	Philippines.	
Sides expressed willingness to 
intensify bilateral relations at all 
levels and agreed to increase the 
frequency of high level visits, 
expand cooperation in economy, 
trade, investment, culture, 
education, sports and tourism.

Economy
In the first 9 months of 2018, 
50.2 million tons of freight 
and 147.3 million passengers 
(double counting) were carried 
in total by all types of transport. 
Compared with the same period 
of the previous year, the volume 
of carried freight increased by 
25.3 percent and the number of 
carried passengers decreased by 
6.6 percent.

Top 20 Index grows 0.14 percent, 
to 20,463.15 points. MSE A Index 
rises 0.13 percent, to 9,792.43 
points. MSE B Index up 0.75 
percent, to 8,914.39 points. 
Market cap stands at MNT 2.4 
trillion.

sociEty
Mongolian National Team claims 
four medals including one silver 
and three bronze medals at the 
2018	Asian	Para	Games.

Mon-30 electric buses with a 
capacity to travel 200 km on 
a two to three-hour charge 
assembled by Mongolian 
engineers is now ready for public 
transportation.

President  
addresses budget 
bill at Parliament 
session

Tugsbilig.B
@tugsbiligZGM

President of mongolia Battul
ga Khaltmaa delivers a speech on 
the 2019 State Budget bill at the 
plenary session of the Parliament. 
The President criticized the bill for 
being too optimistic and warned 
to veto the decision if Parliament 
passes the bill.

He addressed, “The Parliament 
is discussing a bill on the 2019 
State Budget at a time when the 
world’s leading financial experts 
and senior officials of the Interna
tional monetary Fund are repeated
ly warning about a looming global 
financial crisis. While global fi
nancial and economic assumptions 
stand gloomy, the 2019 Budget 
Proposal looks overly optimistic, 
oblivious to the imminent crisis, far 
from reality, more intent on influ
encing the 2020 General Elections, 
and filled with conflicts of interest.

The Cabinet has not refrained 
from its “corruption” habit of in
creasing investment in the con
stituencies of members of the 
Parliament to appease them in the 
preelection year which has been 
recurrent for many years. The in
vestment in constituencies, which 
was first introduced in the amount 
of mnT 1 million in 20002004 by 
the then Prime minister Enkhba
yar nambar to silence his 72 mPs 
has reached mnT 5 billion today, 
increasing 5,000 times. After the 
State Budget has been already 
framed, the mPs are now allocat
ing money for buildings without 
blueprints in their constituencies. 
The fact that 375 buildings (66 per
cent) out of 570 budgeted buildings 
do not have blueprints and funds, 
according to mP Ulaan Chultem, 
violates Section 29.4 of the law on 
Budget. I propose to remove these 
375 objects from the bill.

The 2019 Budget Proposal has 
been drafted poorly and deserves 
massive criticism. For example, 

President warns to veto 2019 
budget draft

investment worth mnT 52.8 billion 
has been budgeted in Uvs Aimag, 
the constituency of the minister 
of Finance, which is 10 times 
higher than in other provinces–it 
is a shameless and unscrupulous 
action.

Also, I would like to comment 
on the excessive budgeting that is 

being done in belief that the econ
omy is on its way to growth. If we 
take a careful look at the economic 
indicators, there is no improve
ment, but increased inflation and 
weakened mnT rate. This can only 
mean that the Government and the 
Bank of mongolia failed to per
form their duties to maintain the 
inflation and exchange rates, which 
led to the increase of the price of 
common goods and services, be
cause of which the mongolian peo
ple are losing their income and the 
middle class that carries the society 
is being eliminated. 

The full repayment of the Gov
ernment bonds will begin in 2021. 
This will coincide with a decline 
in the commodity cycle. on top of 
it, the global economy might face 
an unprecedented crisis. It is hard 
to imagine what will happen if all 
these risks coincide. The Cabinet 
must forget about elections. It is 
time to focus on overcoming the 
emerging risks. 

mP Khurelbaatar Chimed used 
to demand “a budget without defi
cit”, but now that he became the 
minister of Finance, he proposes a 
budget that has 5.48 percent defi
cit ratio to GdP. The national Au
dit office’s assertion that revenue 
generation will be the biggest risk 
because the revenue assumptions 

are abstract and nonfigurative is 
correct. ministry of Finance claims 
that revenue will increase with the 
adoption of the Package law on 
Taxation which is yet to be passed, 
but it does not specify the amount. 
let me remind you again that the 
State Budget must be drafted only 
within the framework of current
ly effective laws. Tax exemption 
or discount has been estimated to 
reach mnT 1.85 trillion in 2019, 
22.6 percent higher than the pre
vious year. This makes up 12.7 
percent of the total tax revenue. 
After this much exemption, will 
the tax revenue hold up?

I demand the bill to be redraft
ed with tangible quality and due 
calculations aimed to confront the 
looming crisis with minimum risks.

The only positive aspect here 
should not go unacknowledged. 
As outlined in the draft resolution, 
the Child money benefit will be 
granted to every child who made an 
appeal. This is a traditional policy 
and good practice of the mongo
lian Government to increase its 
population. 

The circumstances demand prac
tical revenue estimation and cost 
reduction approach from us. I re
quest the officials at the ministry of 
Finance and the minister to consid
er and reflect the recommendations 

of the International monetary Fund 
in the budgeting.

Furthermore, we cannot cut 
imperative budgets, in particular, 
child protection. Crimes against 
children have gone out of control. 
In the last three years, over 3,000 
minors committed crimes while 
4,553 children became victims 
nationally. But there are 17,138 
children per police officer in charge 
of prevention of crimes against 
children. despite the constant re
ports on such perils in a country of 
only three million, adequate funds 
are not being allocated to tackle 
these issues.

members of Parliament, I re
quest you to be attentive toward 
reconsidering the 2019 Budget 
Proposal. It will not be easy to 
work out the impending crisis. The 
experts’ anticipation of unprece
dented and abrupt changes should 
not be ignored.

I call upon you again to take a 
realistic approach that upholds the 
national interest and makes reform 
toward the next year’s budget. If 
the Parliament adopts the 2019 
Budget Proposal without correct
ing the abovementioned mistakes 
and violations, I, as the head of state 
elected by the people, will veto the 
decision owing to the common in
terest of the people.” 

Khasui.B / ZGM©
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national Statistics office re
leased the results of social and eco
nomic situations as of September 
2018. According to the report, trade 
surplus reached USd 931.7 mil
lion, decreased by 36.1 percent in 
a year over year comparison, while 
total trade turnover reached USd 
9.6 billion, a 25 percent growth 
compared to the corresponding 
month of 2017. 

minerals export revenue stands 
at approximately USd 4.5 bil

Unemployment rises to 4.9 percent in september
were USd 888.6 million growth 
of mineral products and USd 69.1 
million growth of textiles.

Budget surplus totalled USd 
929.1 billion as tax revenues grew 
31.8 percent, to mnT 5.8 trillion, 
which accounts for 80.6 percent of 
total budget revenue. Thus, budget 
revenue jumped 25.4 percent, to 
mnT 5.03 trillion. 

In addition, national consumer 
price index for goods and services 
grew by 5.7 percent over last year's 
corresponding period. The growth 
was mainly due to changes in prices 
of main consumer goods, namely 
food products, beverages, tobac

co, vegetables, accommodation, 
electricity, medicines and medical 
services, which rose by 5.6 percent 
in total. 

money supply reached mnT 
17.9 trillion in September, dis
playing mnT 471 brillion increase 
compared to August. The currency 
issued in circulation totalled mnT 
929.1 billion in September, a 5.7 
percent increase year over year. The 
mnT rate weakened against USd 
by 1.6 percent, to 2 503.3 units 
and by 2.6 percent against CnY 
in month over month comparison. 

Unemployment increased by 4.9 
percent compared to August.  

mongolian delegation led by 
minister of mining and Heavy 
Industry Sumiyabazar dolgorsuren 
paid a visit to Toronto, Canada 
In an effort to implement the 
Parliament’s 76th resolution 
on “Intensifying the economic 
circulation of Tavan Tolgoi residual 
deposits”.

Erdenes Tavan Tolgoi (ETT) 
JSC, which has the highest number 
of nationwide shareholders, is 
planning to launch an IPo at 
Toronto Stock Exchange (TSX) 
and Stock Exchange of Hong Kong 
(HKEX), offering 30 percent of its 
stake. Accordingly, the delegation 
held talks with the officials of TSX 
and Export development Canada, a 
stateowned export credit agency. 

Additionally, ETT announced an 
irregular meeting of shareholders 
on october 19 to appoint 
independent board members. 

lion, of which coal exports made 
up USd 2.1 billion. Total exports 
jumped to USd 5.28 billion, a 

115.3 percent growth compared 
to the same period of last year. 
The key factor for the growth 

Tugsbilig.B
@tugsbiligZGM

• Investment in constit-
uencies, which was first 
introduced as MNT 1 million 
in 2000-2004, increased by 
5,000 times in the bill.

• MP Khurelbaatar Chimed 
used to demand “a budget 
without deficit”, but he 
proposed a budget with 5.4-8 
percent deficit.

• The experts’ anticipa-
tion of unprecedented and 
abrupt changes should not be 
ignored.

President	Bat-
tulga demanded 
the budget bill 
to be redrafted 
with tangible 
quality and due 
calculations  
aimed to 
confront the 
looming crisis 
with minimum 
risks.

Mining Minister 
visits canada to 
discuss eTT iPo

Batsaikhan.S / ZGM©
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Өдрийн хэмнэл
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“Шопен ба Шарав” төгөлдөр 
хуурын сонгодог
хаана: Чингис хаан зочид буудал
хэзээ: 2018.11.03-нд 17.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 50-60 мянга

“Гамлет” монодрам
хаана: Corporate Converntion Centre
хэзээ: 2018.10.24, 25-нд 20.00 цагаас
Тасалбарын үнэ: ^ 80-100 мянга

ЗУРХАй

Билгийн тооллын 6
Намрын адаг хар нохой сарын 
зургаан цагаан мэнгэтэй цагаан 
луу өдөр
Үс засуулбал:  Өнгө зүс сайжирна
наран ургах, шингэх: 07.12-18.05
Барилдлага: Рашаан
Шүтэн барилдлага: Тийн мэдэхүй
Суудал: Гал

Аргын тооллын аравдугаар 
сарын 15, Сумъяа гараг. 
Билгийн тооллын 6, Гар одтой, 
цагаан луу өдөр. 
Өдрийн наран 07.12 цагт мандан, 
18.05 цагт жаргана. Тухайн өдөр 
хулгана, бич жилтнээ аливаа 
үйлийг хийхэд эерэг сайн. Эл өдөр 
эм, эмнэлгийн элдэв үйл, хагалгаа 
хийлгэх, биеийн тамирыг сэргээх, 
угаал үйлдэх, бороо хур оруулах, 
зэтгэрийг номхотгох, хөгжмийн 
зэмсэг урлахад сайн. Гүүр тавих, 
газар ухах, гөлөг тэжээхэд муу. 
Өдрийн сайн цаг нь бар, луу, 
могой, бич, тахиа, гахай болой. 
Хол газар яваар одогсод зүүн 
урагш мөрөө гаргавал зохистой. Үс 
шинээр үргээлгэх буюу засуулбал 
өнгө зүс сайжирна.
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Тв ХөТөЛБөР

07:00

11.00

14.45

15.15

16.00

20.00

 “Өглөө” хөтөлбөр

“Монголын мэдээ” 
мэдээллийн хөтөлбөр

“120/80” эрүүл мэндийн 
хөтөлбөр

Монголын түүх /Кидан/

“Буэнос Айрэс-2018” 
залуучуудын зуны 
олимпийн 3-р наадам

“Цагийн хүрд” 
мэдээллийн хөтөлбөр

14:30

12:00

16:30

06:00

19:00

21:00

“Сонсъё, Суръя, Дагая” /
season-2/ 115-р анги

“Заншлын хэлхээ-Дээд 
Монголчууд” 1-р хэсэг

Хөтөч мэдээллийн 
хөтөлбөр

“Хагацашгүй дурлал” 
СОАК 15, 16-р анги

Оргил цаг мэдээллийн 
хөтөлбөр

“Авьяаслаг Монголчууд-3” 
хөшигний ард 5-р хэсэг

08.00 Bloomberg Daybreak Asia

09:00

15:00

20:00

21:00

Бизнесийн хэмнэл 
мэдээний хөтөлбөр

Бизнесийн төв цэг 
мэдээний хөтөлбөр

Сая долларын суутан

Мөнгөний урсгал 
мэдээний хөтөлбөр

23.00 Амжилтад хязгаар үгүй

11:20

14:05

18:00

20:50

00:45

“Үүнийг хэрхэн хийдэг 
вэ?” нэвтрүүлэг

“Дэлхийн цирк Монголд” 
тоглолт

“4 өнгө” цаг агаарын 
хөтөлбөр

“Та 5 дугаар ангийн 
хүүхдээс ухаантай юу?” 
шоу нэвтрүүлэг

“Кино миний амьдрал” 
нэвтрүүлэг

09:00 “Монголчууд XX зууны 
эхэнд” нэвтрүүлэг

ЗГМ: ҮГИйН СҮЛжЭЭ

БоСооГооР:
1. UNIVERSE BEST 
SONGS анхдугаар 
тэмцээний ялагч
2. Үзүүр нь салаа мод 
зэрэг зүйл

3. Биеийн төлөөний үг
5. Агаарын болон 
усан тээврийн 
хэрэгслүүдийн нэр
7. Циркийн тоглолтын 
талбай

7

2

4

2

8

5

2
1

9

9

4

5

3

1

3

7

4
1

9
8

8

6

3
5
7
6
2
9
4
8
1

2
1
8
4
7
6
5
3
9

4
9
1
7
8
5
6
2
3

6
4
5
8
9
3
2
1
7

7
3
9
2
5
1
8
4
6

5
6
2
9
1
8
3
7
4

8
2
6
1
3
4
7
9
5

9
7
4
3
6
2
1
5
8

1
8
3
5
4
7
9
6
2

(өмнөх дугаарын хариу)

ЗГМ: СҮДОКҮ
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ОНЦЛОХ ҮЗвЭР

С.Батсайхан / ЗГМ©

өмнөх дугаарын хариу / 10.12

Монгол залуусын нислэгийн цаг.

9. Их, өргөн гэсэн 
утга
11. Өвөрхангай 
аймгийн сум

12. Хичээнгүй сайд 
хэмээгч
17. Ачаа зөөгч, 
буулгагч 
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10. Монголчуудын 
эртнээс хэрэглэж 
ирсэн цай нүддэг 
сав
11. Монголд олон 
жил биеийн 
тамир, спортын 
тэмцээн болсон 
газар (товчилсон 
нэр)
13. Эв, түнжин
14. Төлөөний хүн
15. Журам
16. Хөгжмийн нот

хӨнДлӨнГӨӨР:
4. Хатааж 
бэлтгэсэн мах
6. Зэвсэгт хүчин
8. Буянтай 
мэргэжил

“люмино”-гийн 20 жилийн 
ойн тоглолт
хаана: Crocus Event Hall
хэзээ: 2018.10.19, 20-нд 19.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 40 мянга

“Дөмөн хонгор аялгуу” тоглолт
хаана: Corporate Convention Centre
хэзээ: 2018.11.02-нд 19.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 40-60 мянга

Б.Шаравын “Чингис хаан” дуурь
хаана: УДБЭТ
хэзээ: 2018.10.26-27-нд 17.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 10-20 мянга

Монгол цирк
хаана: Монголын үндэсний Аса цирк
хэзээ: 2018.10.26-ны 17.00, 10.27-ны 
13.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 15 мянга

УБ-МОСКВА 15.30 13.58
ЭРЭЭН-УБ 17.10 10.05
УБ-БЭЭЖИН 07.30 14.35
УБ-ХӨХ ХОТ 21.00 20.20
УБ-ЭРХҮҮ 20.35 02.15
ЭРХҮҮ-УБ 03.08 06.50
УБ-СҮХБААТАР 20.05 04.14
СҮХБААТАР-УБ 07.38 16.55
УБ-ЗАМыН-ҮҮД 17.15 07.20
ЗАМыН-ҮҮД-УБ 18.05 08.45
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Францын нэрт хөгжмийн зохиолч 
Л.Делибийн “Цэнхэр нүдэн 
бүсгүй” балетыг УДБЭТ-ын тайзнаа 
анх тавьсны түүхт 50 жилийн 
ой энэ онд тохиож байна. Энэ 
хүрээнд энэ сарын 28, ирэх сарын 
3-нд уг балет Ардын жүжигчин, 
төрийн шагналт Б.Жамъяндагвын 
дэглэснээр театрын тайзнаа ахин 
үзэгчдийн хүртээл болох аж.
“Цэнхэр нүдэн бүсгүй” балетыг 

1870 оны тавдугаар сарын 
25-нд Францын Парис хотноо 
“Гранд Опера” театрын тайзнаа 
анх амилуулж байсан түүхтэй. 
Хүний дотоод сэтгэлийн нарийн 
бүхнийг уран тансаг илэрхийлсэн 
гайхалтай уянгалаг, хэмнэлтэй, 
баялаг хөгжмийн өгүүлэмжтэйн 
зэрэгцээ бүжигчин бүхэнд 
хялбар эвлэхүйц нарийн, чамбай 
хөдөлгөөн, жүжиглэлттэй 

гэдгээрээ уг балет онцгой 
ялгардаг юм. 
“Цэнхэр нүдэн бүсгүй” нь 
Францын романтик урсгалын 
сүүлийн балет бөгөөд Артур Сен 
Леоны уран бүтээлийн оргил 
нь хэмээн балетын ертөнцөд 
тооцогддог. Дэлхийн олон оронд 
уг балетыг хүүхдийн заавал үзэх 
жүжгийн жагсаалтад багтаадаг 
байна.    

50 нас “хүрсэн” “Цэнхэр нүдэн бүсгүй”



Англи, Америкийн тархины хоосрол

Саймон Купер
1932 онд германы оюун 

санааны амьдрал дэлхийд 
тэргүүлж байв. гэтэл гитлер 
гарч ирснээр Эйнштейн 
Принстон руу, ханна арендт 
Ньюйорк руу, Бертольд Брехт 
холливуд руу, уолтер гропиус 
харвард руу дүрвэлээ. Британи 
тэр үеийн ирэгсдийн ач тусыг 
одоо ч хүртсээр буй. Зохиолч 
Жудит Керр, архитектор ричард 
рожерс нар бол фашизмаас 
зугтсан хүмүүс. тэдний өмнө 
лусиан Фрейд, Эрик хобсбаум, 
Эрнст гомбрих гээд олон дүрвэгч 
ирсэн. Эдүгээ англи хэл америк, 
Британи хоёрыг оюуны их гүрэн 
байхад тусалж байна. шанхайн 
зэрэглэлээр дэлхийн шилдэг 10 их 
сургуулийн найм нь америкийнх, 
хоёр нь оксбрижийнх.

гэхдээ аль нэг орны оюуны 

Харриет Агнью
вендом ордны алтадсан 

салонд хэсэг хүүхэд алмаас 
шигтгээтэй титэмд нүд унаган 
зогсоно. Напелеоны анхны эхнэр 
Жозефиний 1811 онд хийлгэсэн 
энэ титэм Chaumet фирмийн 
эртний бүтээл. Энэ долоо хоногт 
дээд зэрэглэлийн гоёл урлагч 
тус компани олон нийтэд үүдээ 
нээв. Парисын ядуу хорооллын 
хүүхдүүдэд зориулсан уг арга 
хэмжээнд оролцсон алфред 
Нобелийн лицейн сурагч 15 
настай охин “гайхалт гоёмсог. Би 
урьд нь ийм газар ирж үзээгүй” 
хэмээн сүүрс алдав.

Chaumetын төлөөлөгч 
урлангийн түүхийг танил
цуулахдаа энэ салонд 1849 онд 
Польшийн хөгжмийн зохиолч 
Фредерик шопен амьсгал 
хураасан гэхэд нэг сурагч “Энд 
үү?” хэмээн нүдээ том болголоо. 
Зэрэгцээ өрөөнд дуран авай дор 
алмаас байрлуулсан байх агаад 
таазан дахь дэлгэцэнд уг чулууг 
хэрхэн засаж янзалсаар 57 талтай 
сүйн бөгж болгосныг харуулсан 
дүрс билэг үзэгдэнэ. виам гэдэг 
хүү “Чулууг яаж засдагийг харах 
сайхан юм. үнэхээр сэтгэл 
хөдөллөө” хэмээв.

lVmHын зөвлөлийн дарга 

Харриет Агнью
Ерөнхийлөгч дональд трамп 

хятадтай үгээр дайтаж байгаа нь 
худал дааны хэмжээнд нөлөөлж 
байна. гэхдээ олон хүний бодсо
ноос өөр замаар байж магад гүй. 
Номхон далайг туулах контей
нерийн тээвэр эрс нэмэгд жээ. 
тээврийн хөлөг онгоцууд дүүрэн 
ачаатай хөвж байна. удаан 
үргэлжлэхгүй байж болзошгүй 
өмнөд азийн экспорт өссөөр 
байгаа. Бээжин ноён трампын 
дайрал тыг тухай бүрт нь няцаасаар 
байна. Засгийн газруудын хоорон
дын үл ойлголцол аНу руу экспорт 
хийдэг компаниудын ирээдүйг 
тодорхойгүй болгож буй нь мэдээж.

Стандартын 40 тоннын контей

lVMH тансаглалын дээдийг дэлгэсэн нь

Тарифаас шалтгаалсан их нүүдэл эрчимжлээ

Кэти Мартин
Өнгөрсөн долоо хоногт дэлхийн зах зээлүүд 
гэнэт доошилсон нь хөрөнгө оруулагчдын 
дунд хямралын дараах өсөлт дууслаа гэсэн 
айдас трөүүлэв. Түүнчлэн АНУ-ын эдийн 
засгийн өсөлтийг дагаад Холбооны нөөц 
хүүгээ цаашид дээшлүүлэх төлөвтэй байгаа тул 
сар эхлэнгүүт Засгийн газрын бондыг зарах 
арилжаа идэвхжлээ. Арилжаа хуримтлагдсаар 
өнгөрсөн лхагва гарагт Тайванийн технологийн 
хувьцаа голлодог зах зээл доош унаж, цаашаа 
Европт халдварлаж, эргээд АНУ-д цохилт 
боллоо.	Тухайлбал,	пүрэв	гарагийн	орой	S&P	
500 индекс 1.7 их наяд ам.долларын үнэлгээгээ 
алдсан бол дэлхий даяар хувьцааны үнээс 2.7 
их наяд алга болжээ.

Луис Лукас
Долоо хоногийн хувьцааны зах зээлийн 
доргилтын анхны хохирогч тодорч, Хятадын 
технологийн Tencent Music хувьцаагаа 
Нью-Йоркт гаргахаа хойшлуулснаа зарлав. 
Байдлыг мэдэх банкны ажилтан “Зах зээл ийм 
байгаа	үед	IPO	хийх	нь	унаж	байгаа	хутгыг	
барьж авахтай адил. Зах зээлд баатарлаг явдал 
хэрэггүй” хэмээн ярилаа. Tencent Music энэ 
сарын 22-нд хувьцаагаа худалдахаар төлөвлөж 
байсан юм. Гэвч лхагва гарагийн доргилт 
компанийг эргэлзээнд оруулж, энэ оны сүүл 
хүртэл хойшлуулахаар шийдвэрлэв. Энэ онд 
IPO	хийсэн	Хятадын	компаниудаас	ялгаатай	
нь Tencent Music оны эхний хагаст 291 сая 
ам.долларын ашигтай ажиллажээ.

Шэннон Бонд
Өнгөрсөн сард илэрсэн цахим халдлагын 
улмаас 14 сая хэрэглэгчийн хайлтын ба 
байрлалын түүх гэх мэт эмзэг мэдээлэл 
алдагдсаныг Facebook хүлээн зөвшөөрлөө. Тус 
компанийн бүтээгдэхүүний менежментийн 
дэд захирал Гай Роузен хэлэхдээ уг халдлага 
нийгмийн сүлжээний түүхэнд хамгийн ноцтойг 
онцлоод эхэндээ таамаглаж байсан шиг 50 сая 
бус 30 сая хэрэглэгчийн өгөгдөлд хамаарахыг 
мэдээлэв. Зохицуулагчид болон хууль 
тогтоогчид нийгмийн сүлжээ хувийн нууцлал 
ба аюулгүй байдлыг хэрхэн хамгаалж байгаад 
нарийн шалгалт хийж буй үед ийм хэрэг ил 
боллоо. 

 S&P 500 индекс $1.7 их наядыг 
хийсгэлээ

 Tencent Music хувьцаа гаргахаа 
хойшлуулав

 Facebook цахим халдлагад эмзэг 
мэдээллээ алджээ

сын бичсэнээр “тринити коллеж 
болон Кембрижийн их сургууль 
аНу, Британи, герман, Францаас 
бусад улсаас олон Нобелийн 
шагналтантай”. гэхдээ ер бусын 
ноёрхол удаан үргэлжилдэггүй 
аж.

Британийн их сургуулиуд 
Брекситээс өмнө эрчээ алдаад 
эхэлсэн. 20102011 оны 
хичээлийн жилээс профессорын 
дундаж цалин буурсаар одоо 
40449 фунт боллоо. Брекситийн 

дараах Британийн их сургуулиуд 
Евро поос сайн багш, оюутан, 
санхүүжилт татах нь юу л бол. 
Европоос судалгааны санхүү
жилтийнхээ дөрөвний нэгийг 
авдаг Кембрижид ажилладаг 
найз маань Брекситийг дэвэр
гэгч дийг гомдоочих вий хэмээн 
болгоомжилдгоо ярьсан. оксфорд, 
Кембриж хоёр дэлхийд тэргүүл
сэн хэвээр боловч Британиас 
хамаарах нь багасаж, Европ руу 
илүү хандсанаар санхүүжилт 

болон хүмүүсийг татаж болох юм.
аНу арай илүү тогтвортой 

байгаа нь эндхийн их сургуу
лиуд швейцарыг эс тооцвол 
дэлхийн аль улсаас илүү цалин 
өгдөгтэй холбоотой. Колум
бын профессорууд 251300 
ам.долларын цалингаар аНу
ын жагсаалтыг тэргүүлснийг 
америкийн их сургуулиудын 
профессоруудын холбоо 
мэдээлжээ. гэвч тус улсын эрх 
баригч нам эрдмийн ерөнцийг 

хялайн хардаг. өнгөрсөн онд 
Pew агентлагийн явуулсан 
судалгаанаас үзэхэд БННынхны 
58 хувь нь  коллежууд аНуд муу 
нөлөө үзүүлдэг үзсэн байна.

дональд трампыг Ерөн хий
лөгч болохоос өмнө санхүү
гийн хямралын улмаас улсын 
их сургуулиудал томоохон 
цомхотгол хийж, БННын талын 
муж улсууд одоо өсөлтийн үед 
ч таналт хийсээр байгаа. 2016 
оноос хойш аНуд ирдэг гадаад 

арга хэмжээний үеэр ордны 56 
салоны зарим хэсгийг нийтэд 
үзүүлдэг. Кристиан диорын 
1940өөд онд шинэ хараагаа 
тунхагласан Парис дахь ателье, 
асниер дэх луй виттоны гэр 
бүлийн байшингаас гадна 
lVmHын олон улсын салбар 
италийн дахин сэргэлтийн 
үеийн Эмилио Пуччийн ордон, 
аргентиныдарсны брэндүүдийг 
энэ үеэр сонирхох боломжтой. 
Эдний ажилтан болон урлаач 
3000 хүн дэлхийн 13 улсад 
ажиллаж, брэндийг мэдэхгүй 
хүмүүст үзүүлэх буюу худалдан 
авах боломж олгож байна.

ийм арга хэмжээ дөрөв дэх 
удаагаа зохиогдож байгаа нь 
энэ бөгөөд 2016 онд 150 мянган 
үзэгч ирж байв. lVmHын олон 
нийттэй харилцах болон имижийг 
хариуцдаг антуан арно “Санаа 
нь маш энгийн. Манай компани 
санхүүгийн үр дүнгээс өөр юу ч 
мэддэггүй гэсэн хэвшмэл үзлээс 
салах ёстой гэсэн бодол төрсөн. 
Манай группт хийсэн зүйлээрээ 
бахархдаг хэдэн мянган хүн 
ажилладаг бөгөөд зуу зуун 
жилийн уламжлалтай 
эртний бүтээл болох орд 
харшийг хадгалж үлдэх 
ёстой” хэмээн өгүүллээ.

Манай компани 
санхүүгийн үр 
дүнгээс өөр юу ч 
мэддэггүй гэсэн 
хэвшмэл үзлээс 
салах ёстой 
гэсэн бодол 
төрсөн.

Худал дааны 
энэхүү 
сөргөлдөөн 
түүнчлэн 
үйлдвэрлэлийг 
Зүүн өмнөд 
Азиас 
шилжүүлэхэд 
түлхэц өгнө. 

суралцагсдын тоо буурлаа. Манай 
сонины сэтгүүлчийн илрүүлснээр 
Цагаан ордны албаныхан 
америкийн тархины импортын 
хамгийн том эх сурвалж болох 
хятадын оюутнуудад виз олгохыг 
зогсоох саналыг дэмжиж байгаа 
аж. албаныхан хятадын эдийн 
засгийн тагнуулыг онилж байгаа 
боловч трампын туслах Стефен 
Миллерийн хэлсэнээр трампыг 
эсэрүүцэгч элит их сургуулиудад 
цохилт өгөхийг эрмэлзэж буй 
бололтой.

түүнчлэн аНуд судалгааны 
эрх чөлөө алдагдах болсон. 
олон жилийн турш америкийн 
судлаачид арьс өнгө болон 
хүйсийн асуудалд болгоомжтой 
хандсаар ирсэн. 2014 онд 
аНуын нэгэн сургууль дээр 
болсон бага хуралд оролцсон 
феминист буюу эмэгтэйчүүдийн 

нерийг тээвэрлэх үнэ өссөнөөс 
үзэхэд хятадын экспортлогчид 
болон тэдний хэрэглэгчид аНу
ын тариф бүрэн хэрэгжихээс 
өмнө захиалгуудыг бүрэн хэрэг
жүүлэхээр яарч байгаа бололтой. 
өнгөрсөн сарын сүүлээр аНуын 
захиргаа хятадаас ирэх 200 тэрбум 

ам.долларын өртөгтэй импортод 
10 хувийн тариф нэмж, өмнөх 
50 тэрбумын хүрээг өргөжүүлэв. 
Есдүгээр сарын байдлаар шанхай 
лос анжелесийн хооронд контей
нерийн тээвэр жилийн дүнгээр 40 
хувь өссөнийг drewry зөвлөх фирм 
мэдээлжээ.

үүний сацуу Европ руу тээвэр
лэх үнэ буурсан байна. томоохон 
тээврийн компаниуд ашигтай 
хэвээр байгаа ч өсөлтийн гол хүчин 
зүйл нь импортын тариф нэмэг
дэх болгоомжлол юм. худал дааны 
энэхүү сөргөлдөөн үйлдвэрлэлийг 
Зүүн өмнөд азиас шилжүүлэхэд 
түлхэц өгнө. хятадад хөдөлмөрийн 
хөлс 2008 оноос хойш жил бүр 11 
хувь дээшилж байгаа. тэндээс 
аНуын баруун эрэг хүрэх 
тээврийн замын өртөг мөн нэмэг
дэж байна. ирэх онд хятадаас 
аНуд хүргэх ачаа тээвэр хумиг
даж магадгүй ч одоохондоо зүүн 
өмнөд азиас аме рикийг 
чиглэсэн хөдөл гөөн ид 
бужигнаж байна.

Бернард арногийн том хүү 
антаун арногийн 2011 онд анх 

зохион байгуулсан нээлттэй 
өдрүүд хэмээх гурав хоногийн  

Сайн сэтгэгчид 
мөнгө, найрсаг 
харилцаа, 
судалгааны эрх 
чөлөө, бусад 
сэтгэлгээнд 
татагдан 
нүүдэллэж 
байдаг.

Хятадын зах зээл зогсонги болсон нь тус улсад түшиглэж ажилладаг 
дэлхийн тэргүүлэх авто үйлдвэрлэгчдийг түгшүүлж байна.  > 10

Аварга зах зээл нь царцаж, авто 
үйлдвэрлэгчид түгшиж байна

Хөрөнгөөрөө АНУ-д тэргүүлдэг банкны цэвэр ашиг сүүлийн улиралд 
8.4 тэрбум ам.доллар буюу жилийн өмнөх үеэс 24 хувь өсөв.  >10

Жижиглэнгийн банкны ачаар JPMorgan 
Chase-ын орлого өслөө

давуу тал бол тогтворгүй 
зүйл. Сайн сэтгэгчид мөнгө, 
найрсаг харилцаа, судалгааны 
эрх чөлөө, бусад сэтгэлгээнд 
татагдан нүүдэллэж байдаг. 
америк, Британи улс эдгээр 
зүйлд ноёрхлоо алдлаа. Бид 
олон туйлт оюуны ертөнц рүү 
шилжиж байна. Британиийн ноёр
хол онцгой зүйл байсан. дундаж 
хэмжээтэй, даруухан амжилт тай, 
ердийн голдуу дунд сургуультай 
улс. 2013 онд ричард докин

хөдөлгөөний идэвхтэн эмэгтэй 
хурлын сэдэвтэй санал зөрснөө 
дараах байдлаар илэрхийлсэн 
байв. тэрбээ блогтоо “Куперийн 
хэлсэн зүйл бүрт эмэгтэйчүүдийг 
дорд үзэх сексист үзэл шингэсэн 
байсан. гэтэл тэр өөрөө үүнийг 
мэдэхгүй байгаа нь үнэндээ 
утгагаүй шиг санагдсан” хэмээн 
бичсэн. Би уг нь ясны либерал 
үзэлтэй хүн. гэхдээ 
түүний хэлсэн үг зөв ч 
байж магадгүй юм.

Контейнер тээврийн өнөөгийн түвшин
(харьцуулсан жингээр)
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устах төлөв бага байна”. 
хятад дахь борлуулалт нь 

өнгөрсөн гурван сард 15 орчим 
хувиар буурсныг Gm мэдэгдлээ. 
Есдүгээр сард хятад дахь борлуу
лалт мөн 11 хувиар унасныг 

Volkswagen энэ долоо хоногт 
тайлагнав. тус хоёр компанийн 
хувьд БНхау хамгийн том зах 
зээл нь. 

Энэ оны эхний хагас жилийн 
байд лаар гадаадын импортын 

Аварга зах зээл нь царцаж, авто 
үйлдвэрлэгчид түгшиж байна

БНХАУ-д 
автомашины 

борлуулалт 
1990 оноос 

хойш анх удаа 
буурлаа.

BBM©

хариулжээ. Энэ жил хятадын жи
жиг лэн худалдаа өчүүхэн буур
сан. гэхдээ том зардалд тоо
цогддог автомашинд уг бууралт 
хүнд туссаныг шинжээч нар 
анхааруулав. 

улсын дугаарыг сугалаагаар 
олгодог түвэгтэй тогтолцооноос 
шалт гаалан хятадын том хотуудад 
автомашин хувьдаа эзэмших нь 
амаргүй даваа. “үнэ өндөр, элэгдэл 
хорогдол их атлаа хэрэглээ багатай 
машин гээч эдийг худалдаж авах 
нь эдийн засгийн хувьд ашиггүй. 
Машин унаснаас метро гоор явсан 
нь хурдан” хэмээн шэньжэний 
үл хөдлөх хөрөнгийн компанид 
ажилладаг 25 настай грасиа Ма 
тайлбарлав.  

Цэцэглэн хөгжиж буй хуучин 
машины худалдаа ч автомашин 
үйлдвэрлэлийн салбарт бэрх
шээл учруулдаг. БНхауд хуучин 

жижиглэнгийн банкны ачаар 
JPMorgan chase-ын орлого өслөө

Том Хэнкок
хятадын Жэньжян хот дахь 

Fordын дилер үйлчлүүлэгчгүй 
шахам байна. “хэдхэн жилийн 
өмнө хагас, бүтэн сайнаар 50, 60
аад үйлчлүүлэгчтэй байдаг байлаа. 
одоо бол арав орчим” хэмээн 
борлуулалтын менежер дай Пэн 
ярьж байна. 

хажууд нь орших Buickын 
салон бас ч гайгүй. “Сүүлийн хэдэн 
сард үйлчлүүлэгч цөөрчихлөө. 
ингэж цөөрөхийг 2008 оноос 
хойш хараагүй юм байна” хэмээн 
борлуулагч нь тайлбарлав. 

дэлхийн автомашины хамгийн 
аварга, хамгийн орлоготой нь 
болох хятадын зах зээл зогсонги 
байдалд ороод байна. 

БНхауын автомашины зах 
зээл эдийн засгийн эрчимт өсөлт
тэй зэрэгцэн бараг гучин жил 
цэцэглэн хөгжсөн юм. өнгөрсөн 
2017 онд БНхауд 29 сая ширхэг 
автомашин борлогдсон бол аНуд 
17 сая зарагджээ. 

долоо, наймдугаар сарын бор
луулалт жилийн өмнөх үеийн 
үзүүлэлтээс буурсан дүнтэй 
гар сан тул General motors, Volk
swagen компани есдүгээр сарын 
борлуулалт сул гарна хэмээн 
тооцоолсон юм. дундад улсын 
автомашины борлуулалт 1990 
оноос хойш энэ онд анх удаа 
буурна гэсэн тооцоог nomura 
гаргаад байна. 

ашиг орлогод нь амин чухал 
үүрэг гүйцэтгэдэг учраас авто 
үйлдвэрлэгчдийн үйл ажил лагаа 
нь үндсэндээ БНхауд төвлөрдөг. 
гэвч дэлхийн тэргүүлэх авто үйлд
вэрлэгчдэд энэ нь түгшүүрийн 
харанга дэлдсэн хэрэг болов. 

“хятадын нөхцөл магадгүй 
өнөөгийн гол эрсдэл ч байж 
бол зош гүй”г хонконг дахь 
Bernsteinий шинжээч робин 
Жу БНхауд болсон Volkswa
genы тусгай хуралдаан дээр 
анхааруулав. “Сүүлийн хэдэн 
сар, долоо хоногт автомашин 
үйлдвэрлэлийн салбарт бүтцийн 
болон мөчлөгийн шинжтэй 
хүндрэл, БНхау болон тарифтай 
холбоотой түгшүүр зэрэг олон 
дарамт тулгарлаа. Энэ олон дарамт 

машины худалдаа арван жилийн 
өмнө 2.7 сая ширхэг байсан бол 
2017 онд 12.4 сая болж өслөө. 
дунджаар 4.6 жил хэрэглэсэн 
машин борлуулж байгаа хятадын 
хуучин машины зах зээл цаашид 
цар хүрээгээ тэлэх хандлагатай 
байгаа юм. 

Эрчимтэй өсөж буй унаа захиа
лах үйлчилгээ ч шинэ автомашины 
зах зээлд сөргөөр нөлөөлж байна. 
уг зах зээлд ноёрхдог didi Chuxing 
компанийн үйлчлүүлэгчдийн тоо 
500 саяыг давжээ. үйлчлүүлэгч 
нар жилдээ 10 тэрбум удаа зорч дог 
гэсэн тооцоог тус компани гар
гаад байна. “хуваалцах эдийн засаг 
уламжлалт тогтол цоог бут цохиж 
буй хэрэг” хэмээн шан хай дахь 
Automobility консал тинг 
компанийг үндэслэгч 
Билл руссо тайлбарлав.

Лаура Нунан
аНуд жижиглэнгийн банкууд 

сайн ажиллаж, чанаргүй зээл 
багас саны ачаар JPmorgan 
Chaseийн ашиг шинжээчдийн 
урьдчилсан тооцоолсноос гурван 
улирал дараалж даваад байна. 

хөрөнгийн үнэлгээгээрээ 
аНуд тэргүүлдэг банкны цэвэр 
ашиг сүүлийн улиралд 8.4 тэрбум 
ам.доллар буюу жилийн өмнөх 
үеэс 24 хувиар өссөн дүнтэй 
гарлаа. уг өсөлт Bloomberg
ийн санал асуулгад оролцсон 
шинжээч дийн таамгаас 7.7 тэрбум 
ам.доллараар их байгаа юм. 

гуравдугаар улирлын нийт 
орлого 27.8 тэрбум ам.доллар 
болсон нь жилийн өмнөх үеэс 
таван хувиар илүү буюу шинжээч
дийн таамагласан 27.4 тэрбумаас 
их байна.

“JPmorgan Chase энэ улиралд 
манай бизнесийн салбар бүрт 
манлай үзүүлэлттэй ажиллалаа” 
хэмээн тус банкны гүйцэтгэх 
захирал Жэйми даймон тайлбар
лав. “Эдийн засаг, геополитикийн 
тодорхой бус нөхцөл ихэссээр 

ирээдүйд сөрөг нөлөөлж бол
зошгүй болоод байгааг үл 
харгалзан аНу, дэлхийн эдийн 
засаг хүч чадлаа бэхжүүлсээр”. 

ашиг орлогын өсөлтөд хэт 
анхаарахаас болгоомжлох нь 
зүйтэйг КBWгийн шинжээч 
Брайан Клэйнханцл анхааруулж 
байна. аНуын шилдэг зургаан 
банкны хувьцааны үнэ сүүлийн 
гурван сард дунджаар 6.2 хувь, 
S&P 500 индекс 2.5 хувиар уналаа. 
хамгийн сайн үзүүлэлттэй яваа 
банкуудын нэг – JPmorganых 
долдугаар сарын 13наас хойш 
2.2 хувиар суларчээ.  

аНуд компанийн татвар 
багас саны ачаар JPmorganы 
төлөх татвар жилийн өмнөхөөс 
500 саяар, зээлийн зардал 600 
саяар буурч, сүүлийн улирлын 
тайлан сайн үзүүлэлттэй гарсан 
юм. 

тус группийн жижиглэнгийн 
болон орон нутгийн банкны (com
munity bank) ажиллагаа онцгой 
сайн байж орлого нь жилийн 
өмнөх үетэй харьцуулахад 
10 хувиар өсөж, 13.3 тэрбум 

ам.долларт хүр лээ. Цэвэр ашиг 
нь 60 хувиар ихсэж, 4.1 тэрбум 
ам.доллар болсон байна. 

JPmorganы хүүгийн цэвэр 
ашиг  жилийн өмнөх үеэс бараг 
долоон хувь өсөж гуравдугаар 
улиралд 14.1 тэрбум ам.долларт 
хүрлээ. Сүүлийн хэдэн сард 
хүүгийн цэвэр ашиг буурах нь 
гэсэн айдсаас үүдэн тус банкны 
үнэт цаасыг зарж орхисон хөрөнгө 
оруулагчдад уг өсөлт сануулга 
болж байна.  Чанаргүй зээлийн 
зардал жилийн өмнөх үеэс 300 сая 
ам.доллараар багасаж нэг тэрбум 
ам.доллар боллоо. 

JPmorganы компанийн болон 
хөрөнгө оруулалтын банкны 
салбарын орлого хоёр хувиар 
өсөж, 8.8 тэрбум ам.доллар 
боллоо. Жилийн өмнөх үетэй 
харьцуулахад хувьцааны зах 
зээлийн орлого хоёр хувиар, 
тогтмол орлогын зах зээлийн 
орлого 10 хувиар буурав. гэхдээ 
мөн хугацаанд үнэт цаасны 
орлого 17 хувь өссөн нь 
дээрх бууралтыг нөхөж 
байгаа юм.  

брэндүүд БНхауын зах зээлийн 
62 хувийг бүрдүүлж байсныг mcK
insey тооцоолжээ. 

Volkswagen, Gm, nissan ком
пани татвар төлөхөөс өмнөх нийт 
орлогынхоо 25 хувийг зөвхөн 
БНхауаас олдог. Bernsteinий 
тоо  цоо гоор BmW, mercedesBenz 
компани 2017 онд нийт орло
гынхоо 40өөс илүү хувийг тус 
улсаас оруулсан байгаа. 

удаашралын нөлөө хятадын 
цар хүрээнээс хальж эхэллээ. 
их Британийн Jaguar land Rover 
компани Мидлэнд дэх Солихал 
үйлдвэрээ энэ сард хоёр долоо 
хоног амраах гэж буйгаа даваа 
гарагт зарласан. Энэ нь хятад 
дахь тус компанийн борлуулалт 
есдүгээр сард 46 хувиар буурснаас 
үндсэндээ шалтгаалжээ. 

автомашин үйлдвэрлэлийн 

сал барын захирал, шинжээч, 
хэрэглэгч нар зах зээлийн буурал
тыг хэд хэдэн шалтгаантай хэмээн 
үзэж байна. 

Бээжин, вашингтоны худал
дааны дайн гүнзгийрсэн нь хя
тадын эдийн засгийг удааш руулж, 
хэрэглэгчдийн итгэлийг сулруул
сан нь нэг шалтгаан. Мөн хуучин 
машины зах зээл цэцэглэж, унаа 
захиалгын үйлчилгээ эрчимтэй 
нэвтрэн, шатахууны үнэ өссөн 
зэрэг зөвхөн тус салбарын онцлог 
шинжтэй хүчин зүйлийн нөлөө ч 
их байгаа юм. 

Bernsteinээс хятадын 1500 
хэрэглэгчийн дунд саяхан явуулсан 
судалгааг үзвэл, “нийтийг хамарсан 
болгоомж”оос шалтгаалан судал
гаанд хамрагдагсдын 12 хүрэхгүй 
хувь нь шинэ оноос өмнө машин 
худалдан авах сонирхолтой хэмээн 

хятадын автомашин борлуулалтын эрчимт өсөлт саарч эхэллээ
Борлуулалт
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хятадын Автомашин Үйлдвэрлэгчдийн холбоо (CAAM)©
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QR кодыг уншуулан 
гүйлгээний утга хэсэгт 
и-мэйл хаяг, утасны 
дугаараа бүртгүүлэн 
захиалаарай.

QR код ашиглахгүйгээр төлбөр хийх бол:

тоот дансанд мөнгөө тушаана уу.
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IV улирлын нэмэлт захиалга 
үргэлжилж байна

Улиралд: 5000^ 
(62 дугаар)

хагас жилд: 10000^ 
(124 дугаар)

Жилд: 15000^ 
(248 дугаар)

богдох албаныхнаас энэ талаар 
тодруулахад эрэн хайж байгаа, 
эсвэл одоо насанд хүрсэн, хө
дөлмөр эрхэлж байгаа гэсэн 
товчхон бөгөөд цааргалсан 
хариулт л өгдөг. 

ОНЦЛОХ

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

ЦАГ АГААР

УЛААНБААТАР
2017.11.30

ҮҮЛШИНЭ

-14° -24°

УЛС ТӨР
Зөрчлийн тухай хуулийн 
Үндсэн хууль зөрчсөн заалтын 
үйлчлэлийг түдгэлзүүлэв. 
МАН-ын генсек 
Д.Амарбаясгалан урд хөршид 
айлчлал хийхээр мордлоо. 
Монгол Улс төмөр замын 
дамжин өнгөрөх тээвэрт 25 жил 
тарифын хөнгөлөлт эдэлнэ. 
АН-ын бүлэг Төв банкны 
тухай хуулийн төслийг 
судлахаар болов. 
Монгол, Вьетнамын хооронд 
шууд нислэгтэй болох асуудлыг 
судална гэлээ.

ЭДИЙН ЗАСАГ
Хөрөнгийн биржийн “MSE ALL” 
индекс 1261.81 нэгж болж, 0.42 
хувиар буурав. 
Монголбанк “төрц” алтыг 
дэлхийн зах зээлийн үнээс 
өндөр үнээр авч байна. 
“Банкийг дахин хөрөнгөжүү-
лэх тухай хууль”-ийн төслийг 
боловсруулна.
Зочид буудлын салбарын 
орлого 112.6 тэрбум төгрөгт 
хүрч, 4.1 хувиар өссөн байна.
ОХУ-ын гадаад худалдааны 
нийт бараа эргэлт 144.4 тэрбум 
ам.долларт хүрэв. 

НИЙГЭМ
ГССҮТ гэр бүлийн хүчирхийл-
лийн 960 хохирогчид тусламж 
үзүүлжээ.
Ирэх онд Зүүн дөрвөн замын 
давхар замын уулзварын 
ажлыг эхлүүлнэ гэв.
Адууны махны экспортыг 10 
мянган тонноор нэмэгдүүллээ. 
33 дугаар сургуулийн хажууд 
олгосон газрыг хүчингүй 
болголоо. 
ЕБС-иуд спорт заалаа ашиг-
луул  сан мөнгөө тайлагнадаг 
болно.

ДЭЛХИЙ
Пхеньяны шинэ туршсан пуу-
жин АНУ-ын аль ч цэгт хүрэх 
чадалтай гэж мэдэгдэв. 
Будапештэд Зүүн Европ, 
Хятадын “16+1”  бизнесийн 
зургаа дахь чуулган боллоо. 
Чилийн өмнөд нутагт мөсөн 
оргилоос 350х380м хавтан 
бутран унажээ.  
Крипто валют хэмээх бит-
койны үнэ 10000 ам.долларын 
босгыг давлаа. 
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ЗГМ

Эрдсийн ганзага дундраагүй

Эрдсийн орлого ДНБ-ий 6.2 хувийг 
бүрдүүлжээ. > 4

Ерөнхий сайдын “лүндэн” 
Ц.Нямдоржийг барьц алдуулав
Ерөнхий сайд С.Зоригийн хэргийг яаралтай 
шийдэхийг үүрэгджээ. > 2

 АНУ-д цохилт өгөх 
чадалтай пуужин туршлаа

 Ikea дэлгүүрүүдээ хотын 
төвд шилжүүлнэ

Ubinfo.mn сайт шилдэгт багтлаа
Gogo.mn
Xopom.com
Ikon.mn
Caak.mn
Ubinfo.mn

“Засгийн газрын мэдээ” 
сонины цахим хуудас 
Ubinfo.mn нь Монголын 
мэдээллийн шилдэг 
сайтуудын тавдугаарт 
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Эх орон, газар шороондоо л хайртай яваарай. 
Д.Лувсаншарав 
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THE OFFICIAL 
GAZETTE

Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк, Дэлхийн банктай хамтран хийсэн судалгаагаар улс орон ядуу байх тусмаа иргэд нь улс төрийн өндөр 
идэвхтэй байдаг нь харагджээ. Харин монголчууд улстөржилтөөрөө Зүүн Европ, Төв Азийн 29 орноос хоёрдугаарт жагссан байна.  3

Улстөржсөн ард түмэн 
улс орноороо сүйрдэг

ЭДИЙН ЗАСАГЗГМ: ЦУВРАЛ

ЗГМ: ИНФОГРАФИК

Хусмаар хуурах 
заль

Хамгаалал дутсан хүүхдээ төр хайхрах цаг болжээ

Г.Байгал
@baigalZGM

Г.Оюунтөгс
@oyuntugsZGM

НӨАТын хонжворт та хэр 
санаа тавьдаг вэ. Сар бүр 
су га лааны тохирол болдог. 
Удалгүй азтанууд тодорлоо 
хэмээн хэвлэлээр мэдээлдэг. 
Саяхан буюу энэ сарын 19нд 
болсон НӨАТын сугалааны 
тохирлоор нийт 523 сая төгрөг 
хонжворт олгохоор болсон 
байна. Аравдугаар сарын 
1нээс 31ний хооронд нийт 
14 сая ширхэг баримт НӨАТ
ын санд бүртгэгдсэнээс 13.9 
мянган азтан тодорчээ. Ер нь сар 
бүрийн сугалааны тохирлын дүн 
хэдэн саяар хэмжигдэж, азтаны 
тоо нь олон мянгад хүрдэг. 
Энэ мэдээллийг ч татварын 
албаныхан сүр дуулиантайхан 
мэдэгдэж, тэрүүхэндээ олон 
хүний хорхойг хүргэдэг билээ. 
Сугалааны тохирлын дараа 
“НӨАТын сугалаанд хожчих 
юмсан” гэх хүсэл, сэтгэгдэл 
цахим ертөнцөөр нэг хэсэг 
хөвөрдөг.

Нэг үе тав, арваараа хэл
хэлдсэн бүлэг хүүхэд хотын 
гудамжаар их харагддаг бай
сан. Орон сууцны хороолол, ►5

►11

дэлгүүр, худалдааны төв гээд 
олон нийтийн газраар дуу 
нь хадаж, нүд үзүүрлэгдэх 
нь их. Одоогоос арав гаруй 
жилийн өмнө ийн харагддаг 
бай сан эдгээр хүүхэд нэг л 
өдөр усанд хаясан чулуу шиг 
алга болчихсон. Хэн, хаашаа, 

авч явсныг мэдэх ганц ч хүн 
алга. Явган яриагаар гад
нын оронд эд эрхтний донор 
болгон аваад явчихсан, хүний 
наймааны золиос болсон гэж 
цуу сонсдоно. 

Цагдаагийн алба, хүүхэд 
хам гааллын байгууллага, хол

Монголын ипотекийн корпораци©

Ипотекийн 
зээлийн 
үлдэгдэл
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ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

АНУ, Хойд Солонгосын зөрчил 
Хятадын хил дээр айдас төрүүлэв

Амин дэмийн үнийг 800 хувь өсгөжээ

Хятадын зүүн хойд нутгийн Чанбай хошуу далайн хүнс, уулсын 
дунд оршдогоороо алдартай. > 10

Avondale компани Niacor витамины жороор олгох хувилбарын 
үнийг өнгөрсөн сард 809 хувиар өсгөсөн байна. > 10

Ирэх оныг эрсдэлтэй 
болгож буй Хятадын нөхцөл

Холбооны нөөц 
бодлогын хүүгээ 
өсгөх дохио

Гадаадынханд үл хөдлөх худалдахгүй

Шинэ Зеланд иргэдээ орон байраар хангахад хүндрэл гарсан тул 
орон сууцны бодлогод эрс шинэчлэл хийхээр шийдвэрлэлээ. > 10

Сэм Флэминг 
АНУын төв банкны үүрэг 

гүйцэтгэгч Холбооны нөөцийн 
систем энэ долоо хоногт бодлогын 
хүүгээ өсгөх шийдвэр гаргах 
төлөвтэй. Энэ удаа хүү өсөх аваас 
татварын хөнгөлөлт, АНУын 
эдийн засгийн өөдрөг нөхцөлтэй 
уялдан ирэх онд бодлогын хүү 
дахиад хэд хэдэн удаа өснө хэмээн 
шинжээч нар таамаглаж байна.  

Холбооны нөөцийн системийн 
тэргүүнээр ажиллах хугацаандаа 
хийж буй сүүлчийн том арга 
хэмжээ болгон Жанет Йеллен 
лхагва гарагт бодлогын хүүг 
гуравдах удаагаа 0.25 хувиар өсгөх 
бололтой. Энэ нь хүүг 1.251.5 
хувьд хүргэх төв банкны зорилгод 
нийцүүлсэн арга хэмжээ болох аж.   

Татварын шинэчлэлийн хуу   лийг 
конг  ресс шуур хай сайшаа   сан  тай 
зэрэг  цэн Хол бооны нөө цийн 
бодлого тодорхойлогч нар санхүү
гийн түлхэц өгөх бодлогоо хойш 
тавьж дотоодын нийт бүтээг
дэхүүний тооцоонд татварын 
хөнгөлөлтийн нөлөөг харгалзан 
үзэхээр төлөвлөжээ. 

“Эдийн засаг сайжирч байгаа нь 
яах аргагүй бодит байдал” хэмээн 
Орегоны их сургуулийн Холбооны 
нөөцийн бодлого судлаач эксперт 
Тим Дью өгүүлэв. Санхүүгийн 
зах зээл тогтворжиж, татварын 
хөнгөлөлт олгохоор зэхэж байгаа 
нь ирэх шинэ онд бодлогын хүүг 
улам нэмэх нөхцөл болно хэмээн 
тэрбээр үзэж байна. 

Бүгд найрамдахчуудын дэв
шүүлж буй татварын багц хууль 
нь эдийн засгийн өсөлтөд дунд 
зэрэг нөлөөтэйг шинжээч нар 
тайлбарлав. Уг хууль 2018, 2019 
онд эдийн засгийг тус бүр ердөө 
0.3 хувиар өсөх нөхцөл болно 
хэмээн Goldman Sachs тооцоолжээ. 

Юутай ч АНУын эдийн засаг 
ажиллах хүчийг бараг бүрэн 
дайчилж, дэлхийн нийт эдийн 
засаг тогтворжин, инфляц өсөх 
магадлал ихсэж, ойрын богино 
хугацаанд татварын хөнгөлөлттэй 
нөхцөл бүрдэх гэж буйгаас үүдэн 
ирэх онд хүү өсөх магадлал 
өндөр байна. “Ирэх долоо хоногт 
гарах эдийн засгийн урьдчилсан 
тооцоогоор ажилгүйдлийн хувь 

хэм жээ есдүгээр сарын таам гаас 
бага, дотоодын нийт бүтээг
дэхүүний өсөлт ч илүү гарах 
шинж тэй. Энэ хоёр үзүүлэлт аль 
аль нь бодлогын хүүг хэвийн 
хэмжээнд сэргээхэд дэмжлэг болж 
байна” хэмээн JPMorgan Chase
ийн эдийн засагч Майкл Фероли 
тайлбарлав. 

Ажилгүйдлийн түвшин 2000аад 
оны эхэн үеэс хойш тохиол дож 
байгаагүй 4.1 хувь хүртлээ буурлаа. 
Харин Холбооны нөөцийн систем 
ажилгүйдлийн хэмжээг ирэх оны 
эцэс гэхэд ийм үзүүлэлттэй болно 
хэмээн тооцоолж байсан юм. 

Өнгөрсөн долоо хоногт 
нийтлэгдсэн статистикаас үзвэл 
ажил олгогч нар 11 дүгээр сард 
228 мянган ажлын байр шинээр 
үүсгэжээ. Холбооны нөөцийн 
систем есдүгээр сард гаргасан 
тооцоондоо 2018 онд бодлогын 
хүүг нийт гурван удаа нэмнэ 
хэмээн таамаглаж байв. Холбооны 
нөөцийн системийн тэргүүний 
хувиар лхагва гарагт сүүлчийн 
удаа хийх хэвлэлийн хурлын 
үеэр хатагтай Йелленээс татварын 
шинэчлэл эдийн засаг, мөнгөний 
бодлогод хэрхэн нөлөөлөхийг 
асууцгаана. 

Холбооны нөөцийн системийн 
өөрийнх нь тооцоогоор ирэх 
онд өсөлт сайн байх төлөвтэй. 
Хатагтай Йелленийг залгамжлах 
Жэй Пауэлл ирэх 2018, 2019 онд 
эдийн засаг 2.5 хүртэлх хувиар өснө 
хэмээн тооцоолж буйгаа өнгөрсөн 
сард тайлбарласан. Хол бооны 
нөөцийн систем есдүгээр сард 
дундаж тооцоо гаргахдаа энэ оны 
эдийн засгийн өсөлтийг 2.4, ирэх 
оныхыг 2.1 хувьтай төсөөлсөн. 
Хувьцааныхыг оролцуулаад 
хөрөнгийн үнэ өсөх нь эдийн 
засагт цаашид улам түлхэц өгнө. 
Чикагогийн Холбооны нөөцийн 
банкны санхүүгийн нөхцөлийн 
индекс 1990ээд оны дунд үеэс 
хойш тохиолдож байгаагүй сайн 
үзүүлэлтэй гарлаа. 

Гэхдээ инфляцын хэмжээ 
бага, цалин өсөлт үлбэгэр бай
гаа  тай уялдан АНУын төв банк 
бодлогын хүүг шуурхай 
нэмэхээс цааргалсаар 
байгаа юм. 

банкны үйл ажиллагааг нухчин 
дарах ажиллагаа өрнөж, 
хөрөн гийн менежментийн 
бүтээг дэхүүнд саяхнаас нэмэлт 
зохицуулалт үүсгэсэн”ийг State 
Streetийн макро стратегич Бэн 
Люк өгүүллээ. 

БНХАУын засгийн газрын 
бондын өгөөж эрс өссөн нь 
хөрөнгө оруулагч нарын 
итгэлийг сулруулах юм уу үгүй 
болгож, улмаар зарах ажиллагааг 
гааруулах эрсдэлтэйг тэрбээр 
анхааруулав. “Эрх баригчдын 
арга хэмжээ чангарч, бондын 
өгөөж өсөн, АНУд саяхнаас 
технологийн компаниудын 
хувьцааг зарах хандлага ихэссэн 
нь Хятадын онцлог бүхий 
өвөрмөц нөхцөл үүсгэлээ” 
хэмээн ноён Люк тайлбарласан 
юм. 

Өнгөрсөн долоо хоногт цохил
тод ноцтой өртсөн авто машин 
үйлдвэрлэлийн салбар эргээд 
сэргэж байна. Шинээр автомашин 
худалдан авагсад эдэлдэг хоёр 
жилийн хугацаат татварын 
хөнгөлөлт ирэх онд төгсөхтэй 
уялдан тус салбарын ирээдүй 
тун бүрхэг болж байгааг зарим 

шинжээч дурдлаа. “Худал даж 
авахад үнэтэй авто машин гээч 
барааг авахад олгодог татварын 
хөнгө лөлтийг сунгахгүй л бол 
байдал эрсдэлтэй” хэмээн ноён 
Чуй өгүүлэв. 

Удааширч буй Хятадын 
эдийн засаг ирэх онд Ази дахь 
бусад бүс нутагт нөлөөлж 
болзошгүйд эдийн засагч нар 
түгшиж байна. Bank of America 
Merrill Lynchийн эдийн засагч 
“Дотоодын хөрөнгийн зах зээлд 
хөшүүргийн механизм суларсны 
дүнд Хятадын эдийн засаг саарах 
аваас нийт Азид өсөлт сулрах 
аюултай”г саяхан тайлбарласан. 

Бодлого тодорхойлогч нар хэт 
чанга арга хэмжээ авч буйтай 
зэрэгцэн үл хөдлөх хөрөнгө 
үүс гэх ажиллагаа багасах аваас 
БНХАУд эдийн засгийн удааш
рал тооцоолсноос ч ноцтой болж 
хувирна хэмээн тус банкны эдийн 
засагч нар сэрэмжлүүлсэн юм.

Хятадын үл хөдлөх хөрөнгийн 
салбар ирэх онд анхаарлын 
төвд байх төлөвтэй. Үүний 
нэг шалтгаан нь нь түрээсийн 
салбарт өсөлт үүсгэх зорилгоор 
орон сууцны зах зээлд шинэчлэл 

Сайн дурынхан 
өмнөд Английн 
Плимүт дахь 
эрэг хавийн 
хуванцар 
хог хаягдлыг 
цэвэрлэж 
байгаа нь.

BBМ©

хийх төсөл юм. ХКНын 
аравдугаар сарын их хурал дээр 
тус улсын дарга Ши Жиньпин 
эдийн засгийн шинэчлэлийн 
талаар үг хэлэхдээ орон сууц нь 
“үнэ хөөргөдөх бус” хүн амьдрах 
зориулалттайг анхааруулж байв.

Хятадад хоосон орон сууц 
ихсэж буй сөрөг үзэгдэл байрны 
түрээсийн шинэчлэлтэй хосолс
ноор үл хөдлөх хөрөнгийн зах 
зээлд төдийгүй төмөрлөгийн 
эрэлт нийлүүлэлтэд сөрөг 
нө лөөлж бол зошгүйг зарим 
ажиг лагч сэрэмжлүүлсэн юм. 
“Хоосон орон сууц ны нөөц 25 
хувиар өс сө нийг бид тооцоолоод 
байна. Гэтэл бусад хөгжингүй 
улсад энэ үзүүлэлт 810 хувьтай” 
хэмээн Liberum банкны шинжээч 
нар хөрөн гө оруулагч нартаа 
мэдэгд жээ. “Хукоу” буюу өрхийн 
бүрт гэлийн шинэчлэл, хөрөнгө 
нөөцийг үр ашигтай зарцуулах 
бодлогын үр дүнд ирэх арван 
жилд үл хөдлөх хөрөнгийн эрэлт 
гурван тэрбум хавтгай дөрвөл
жин метрээр буурна хэмээн тус 
банкны шинжээч нар 
үзэж байна. 

Далай тэнгисийн амьсгааг боогч хуванцар
Та бидний далай тэнгис 

хуванцраар дүүрлээ. Британийн 
байгаль судлаач, нас сүүдэр 
90 гарсан Дэвид Аттенборо 
BBCгийн “Цэнхэр гараг II” 
(The Blue Planet II) баримтат 
цувралаар хуванцарт хахсан 
салхич шувууны ангаахайг 
телевиз үзэгчдэд харуулсан. Уг 
бичлэгээс хойш британичуудын 
олонх нь өдөр бүр үй олон 
хуванцар уут сав хаядагтаа 
үнэнхүү сэтгэл зовж эхэлсэн юм. 
Хөгжингүй ертөнцийг нийтэд нь 
хамраад байгаа ижил төстэй арга 
хэмжээнүүд бүгд хэрэглэгчийн 
ухамсрыг дээшлүүлэх зорилготой. 
Нийт 60 гаруй жилийн турш хог 
тариад сурчихсан та бидний 
соёлын үлдэгдэл манай гарагийн 
алслагдмал өнцөг буланд урсан 
очиж овоорсоор. 

Далай тэнгист хөглөрч 
буй асар их хуванцар хогийг 
(ойрол  цоогоор 800 сая тонн) 
цэвэрлэх, хог хаягдал үүсгэж 
буй тогтолцоог цөөлж багасгах 
нь тулгамдсан шаардлага боллоо. 
Энэхүү шаардлагыг улс орнуудын 
засгийн газар, өргөн хэрэглээний 
бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч 
аль аль нь ухамсарлаж эхэллээ. 

Өнгөрсөн долоо хоногт 
НҮБаас баталсан шийдвэрийг 
дэлхийн 200 гаруй улс орон 

дэмжиж байна. Сайн дурын 
шинжтэй, зарим зүйлс нь 
бүрхэг уг санаачилга дэлхийн 
улс орнуудад тодорхой үүрэг 
хүлээлгэж, хамтын арга хэмжээ 
авахад чиглүүлэх зорилготой. 

Юутай ч зарим улс хуванцар 
гялгар уут сав, микро үрлэнцэр 
(microbeads) гэгддэг нэг мил
лиметр үл хүрэх хэмжээтэй 
хуванцар үйлдвэрлэх, хэрэг лэхийг 
хориглож эхэллээ. Мөн ком паниуд 
дахивар боловс руу лах, дахин 
ашиглах тогтолцоо үүсгэхээр 
амлаж буй нь бэрхшээлийг 
шийдвэрлэхэд бага ч болов хувь 
нэмэр оруулж буй хэрэг юм. 

Хүрээлэн буй орчныг хамгаалах 
кампани өрнүүлэгчдийн шахал
тад өртсөн олон үндэстний 
авар га компаниуд сайн дураараа 
санаа чилга өрнүүлэхээ мэдэгдэж 
эхэллээ. CocaCola, Unilever хоёр 
2025 он гэхэд бүх савалгаагаа 
дахин ашигладаг болгохоор 
төлөвлөв. Procter & Gamble зарим 
брэндийн бүтээгдэхүүнээ “далайн 
хуванцар”ыг дахин боловсруулах 
аргаар бүтээсэн лонхонд савлаж 
байна. 

Өргөн хэрэглээний бараа 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, 
жижиглэнгийн худалдаач нар 
баглаа боодлоо хүрээлэн буй 
орчинд ээлтэй болгох арга 

гаанаас бүрмөсөн татгалзаж 
картон гэх мэт байгальд эргэн 
шингэдэг материал ашиглахыг 
хэрэглэгчдийн зарим хэсэг 
сайшаадаггүй. Уг салбарт техно
логийн хувьсгалт эргэлт хийхээр 
оролдох компанид мөнгө орлого 
төдийгүй зах зээлээ алдах аюул 
нүүрлэдэг. Энэ бол зохицуулах 
байгууллагад хөндлөнгөөс орол
цох ёстой чухам тэрхүү нөхцөл 
юм. 

Нэг удаагийн хэрэглээний 
хуванцарт оновчтой татвар 
оноож, арай үнэтэй ч хүрээлэн 

буй орчинд уршиг бага тарьдаг 
материал ашиглах компаниудын 
сонирхлыг хөхүүлэн дэмжих, 
хуванцар орлох бүтээгдэхүүний 
судалгаанд хөрөнгө оруулах 
хэрэгтэй.  

Бодлого тодорхойлогч нар 
иргэдийн соёлыг өөрчлөхөд 
ч ихийг хийх ёстой. Нөөц 
эргүүлж ашиглах схем буюу 
хэрэглэгч нар хуванцар лонх 
эргүүлж тушаахдаа анх төлсөн 
мөнгөнийхөө багахан хэсгийг 
эргүүлж авдаг тогтолцоотой 
улсуудад дахивар эргэлт хавьгүй 

өндөр байдаг.  
Хөгжингүй баян орнуудад олон 

нийтийн ухамсар дээшлэх нь 
эргээд засгийн газруудад тодорхой 
арга хэмжээ авах шахалт болно. 
Харин хөгжиж буй оронд байдал 
илүү түвэгтэй. Далайд хаягдаж 
буй хуванцрын голлох хэсэг 
нь ердөө Азийн тавхан улсаас 
үүдэлтэй. Сэргээгдэх эрчим 
хүчний хөгжлөөс шалтгаалан 
өөр гарц хайж буй газрын тосны 
компаниуд хөгжингүй зах зээлд 
хуванцрын хэрэглээ өсөх ёстой 
гэсэн тооцоо гаргаад байна. 

Юутай ч хөгжиж буй улс 
орнууд арга хэмжээ авах өөрийн 
гэсэн учир шалтгаантай. Үерлэх 
аюул, хогийн уулан овоолго нурж 
хүмүүсийн аминд хүрдэг ослын 
шалтгаан хэмээн үзсэний улмаас 
Шри Ланка есдүгээр сард нэг 
удаагийн хэрэглээний хуванцрыг 
хориглов. 

Илүү эрс арга хэмжээг БНХАУ 
саяхан авлаа. Дэлхийн бусад 
улсын хуванцрын хаягдлыг 
олон жилийн турш импортоор 
авч ирсэн тус улс энэ оны эцэс 
гэхэд хуванцар хог хүлээн авахаа 
зогсоохоор болов. Энэ бүхэн 
өрнөдийн бодлого 
тодорхойлогч нарт 
ч шийдвэрлэх ёстой 
асуулт болж байна. 

Эмма Данкли
Эдийн засгийн удаашрал, 

хэрээс хэтэрсэн өр зээлийг 
шийдвэрлэх арга хэмжээтэй 
уялдан Хятадын ирээдүй бүрхэг 
боллоо. 

Сүүлийн хоёр долоо хоног 
хагасын хугацаанд Хятадын 
хувьцааны зах зээл таван хувиар 
унаж, тус улсын Засгийн газрын 
бондын өгөөж эгзэгтэй дөрвөн 
хувийн хязгаарыг давсан нь 
хөрөнгө оруулагчдыг улам 
түгшүүлэв. 

Хятадад хөрөнгө зарах ажил
лагаа эрчээ авсан нь дэлхийн 
хувьцааны зах зээлийн өнөөгийн 
нөхцөлөөс зөрүүтэй байгаа юм. 
Эх газрын Хятадын CSI 300, 
Хонконгийн Hang Seng индекс 
саяхан унасан нь дунд зэрэг 
өсөлттэй S&P 500, Euro Stoxx 
50 индексээс эсрэг хандлага 
тодорхойлж байна.

Хятадын хувьцааны зах зээл 
дэх уналт нь сөрөг муу үзэг дэл 
биш, ердөө л өсөлтийн он жилүү
дийн дараа хөрөнгө оруулагч 
нар ашгаа хүртэж буйн тусгал 
хэмээн зарим хөрөнгө оруулагч 
тайлбарлах аж.

“Борлуулалтын ихэнх нь 
хүмүү сийн сэтгэлийн хөдөл
гөөнөөс үүдэлтэй. Энэ онд 
зах зээл ингэж их өссөн юм 
чинь ашгаа олж авцгаая гэж 
буй хэрэг” хэмээн Aberdeen 
Standardын сангийн менежер 
Николас Чуй тодотгов. “Хятадын 
онцлогтой өвөрмөц үзэгдэл. Дээр 
нь тат варын шинэчлэлийн хууль 
АНУд сэргэлт үүсгэчихлээ” 
хэмээн тэрбээр нэмж өгүүллээ. 

CSI 300, Hang Seng аль аль нь 
олон жилийн турш тус бүр 31 
болон 20 хувийн жилийн дундаж 
өсөлттэй явж ирсэн юм. Жилийн 
эцсээр ихэвчлэн арилжаа 
намждаг тул зарим шинжээч 
нар хөрөнгө оруулагчдад мөнгөө 
хадгалж түр хүлээхийг зөвлөдөг. 

Гэтэл өөр нэг хэсэг нь саяхны 
борлуулалтыг зарчмын шинж 
чанар бүхий, ирэх жил дуустал 
үргэлжлэх урт хугацааны хүчин 
зүйлээс шалтгааллаа хэмээн 
тайлбарлаж сууна. “Сүүдрийн 

хэрэгсэл хайсаар цөөн бус жилийг 
үдлээ. Шил, хөнгөн цагаантай 
харьцуулахад хуванцрыг дахин 
ашиглах нь түвэгтэй. Газрын 
тосны үнэ хямд нөхцөлд 
дахивар ашиглан үйлдвэрлэсэн 
хуван цар нь цоо шинэ PET 
буюу полиэ тилен терефталатаас 
хамаа гүй үнэтэй. Ургамлын 
гаралтай “биохуванцар” хүртэл 
байгаль орчин бохирдуулагчид 
тооцогд дог. Хуванцар уут савыг 
хэт нимгэн хийвэл урагдаж 
цоорчихно. 

Компаниуд хуванцар савал

АНУ, БНХАУ-ын хувьцааны зах зээлийн индекс
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онлАЙн ЗАхИАлГА

Улиралд: 30000^ 
(62 дугаар)

хагас жилд: 60000^ 
(124 дугаар)

Жилд: 120000^ 
(248 дугаар)

хЭВлЭМЭл ЗАхИАлГА

(Хэвлэмэл + Онлайн)

Улиралд: 32000^ 
(62 дугаар)

хагас жилд: 65000^ 
(124 дугаар)

Жилд: 125000^ 
(248 дугаар)

хоСолМол ЗАхИАлГА



“Баруун ноён уул” ордын 
нүүрсний олборлолтын төлөвийг 
австралийн хөрөнгийн биржэд 
бүртгэлтэй тerracom  компани 
жилийн гурван сая тонн гэж 
тогтоожээ. тус компанийн 
төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 
танилцуулсан төлөвлөгөөнд 
компани зардлаа бууруулах 
үүднээс хэд хэдэн цооног нэмж 
өрөмдөх аж. Мөн нүүрсний 
борлуулалтаа нэмэхийн тулд 

Монгол дахь хэрэглэгчидтэйгээ 
яриа хэлэлцээр хийхийн зэрэгцээ 
нийлүүлэх нүүрснийхээ хэмжээг 
тохиролцжээ. өнгөрсөн сард 
цаг агаарын нөхцөл таагүй 
байсан нь нүүрсний улирлын 
гарцад нөлөөлсөн гэдгийг 
онцолсон. гэхдээ 2019 оны 
эхэнд гурван сая тонн нүүрс 
олборлох зорилтдоо хүрэхийн 
тулд ордын үйл ажиллагааг 
эрчимжүүлэх бодлого бариталж 
буй. арилжааны сүүлийн үеийн 
мэдээгээр тус  компанийн хувь
цаа ны ханш 1.4 хувиар буурч, 
0.7 австрали доллар болжээ.

Монголын хөрөнгийн биржид 
бүртгэлтэй компаниудын 
хувьцааны хөрвөх чадварыг 
нэмэгдүүлэн, бүтээгдэхүүний 
чанарыг сайжруулах зорилготой 
ажлууд эхлээд буйг МхБ 
мэдээллээ. одоогийн байдлаар 
Монголын хөрөнгийн биржэд 
200 гаруй компани бүртгэлтэй 
байгаа бөгөөд үүний 60 орчим 
хувийнх нь хувьцааны хөрвөх 
чадвар хангалттай бус байна 

гэж үзжээ. Энэ нь МхБийн 
120 орчим компанийн хувьцааны 
хөрвөх чадвар муу байна гэсэн 
үг юм.  харин 95 компанийн 
үүргийн хэрэгжилт дутуу 
бол 32 компанийн хувьцааны 
арилжаа зогсоод буй аж. иймээс 
бүртгэлтэй байх хугацаандаа 
хууль, дүрэм, журам, гэрээгээр 
хүлээсэн үүргээ удаа дараа 
биелүүлээгүй болон жилийн 
үйлчилгээний хөлсөө хоёроос 
дээш жил төлөөгүй компаниудыг 
хөрөнгийн биржээс хасах хүртэл 
арга хэмжээ авахаар болсон 
байна.

уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн 
сайд д.Сумъяабазараар ахлуулсан 
төлөөлөгчид энэ сарын 910
нд Канадын торонто хотод 
ажиллалаа. “тавантолгой”г эдийн 
засгийн эргэлтэд оруулах тухай 
уихын 76 дугаар тогтоолын 

биелэлтийг хангах ажлын 
хүрээнд ийн торонтог зорьсон 
юм. Мөн Монголын хамгийн 
олон хувьцаа эзэмшигчтэй 
“Эрдэнэс тавантолгой” компани 
олон улсын хөрөнгийн биржэд 
нийт хувьцааныхаа 30 хувьд 

IPo хийж, хөрөнгө босгохоор 
төлөвлөөд буй. иймд тус 
ажлын хэсэг торонтогийн 
хөрөнгийн бирж болон Канадын 
экспортыг хөгжүүлэх сангийн 
удирдлагуудтай уулзалт хийсэн 
юм.  

аНутай худалдааны маргаан
тай хэвээр буй БНхауын экпор
тын өсөлт эрчимжсээр байна. 
тухайлбал, тус улсын ам.дол
лараар нэрлэгдсэн экпортын 

хэмжээ жилийн дүнгээр 14.5 
хувиар өссөнийг БНхауын 
гаалийн удирдах газар мэдээлэв. 
Энэ үзүүлэлт нь Bloomberg
ийн шинжээчдийн таамгаас 
бараг хоёр дахин илүү дүн юм. 
түүнчлэн импортын хэмжээ 
нь 14.3 хувиар ахиж, гадаад 
худалдааны тэнцэл нь 32 тэрбум 

ам.долларын ашигтай гарчээ. 
аНуын тарифын шинэ 

бодлого хэрэгжихээс өрсөж 
БНхауын экпортлогчид үйл 
ажиллагаагаа эрчимжүүлсэн нь 
ийнхүү экспорт өсөхөд нөлөөлсөн 
байна. үүний сацуу тус улсын 
аНуд хийсэн экспорт жилийн 
дүнгээр 12 хувиар нэмэгдэж, 
импорт нь хоёрдугаар сараас 
хойш анх удаа 1.2 хувиар буурсан. 

ингэснээр аНутай хийсэн 
худалдааны ашиг нь 34 тэрбум 
ам.доллар болж, өмнө нь бай
гаагүй дээд хэмжээнд хүрчээ. 
гэвч хоёр улсын худал дааны 
маргаан даам жирсан хэвээр 
байвал БНхауын экспортын эрч 
саарах эрсдэлтэйг шинжээчид 
хэлж буй. Жишээлбэл, аНу 
БНхауын 250 тэрбум ам.дол
ларын импор тод тариф ног
дуулсны нөлөөгөөр тус улсын 
эдийн засгийн өсөлт 0.6 хувиар 
буурах магадлалтайг Standard 
Сhartered тооцоолжээ.

Эдийн засаг
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ЗГМ ТОвЧХОН

АНУ-ын доллар 2,563.84

Евро  2,972.90

Японы иен 22.83

ОХУ-ын рубль 38.86

БНХАУ-ын юань 370.77

БНСУ-ын вон 2.26

вАЛЮТыН ХАНШ

» АРИлЖАА

25
Компани. Монголын хөрөнгийн 
бирж баасан гарагт 25 
компанийн 557,808 ширхэг 
хувьцаа арилжлаа. Энэ өдөр 11 
компанийн хувьцааны ханш 
өссөн бол 10 компанийнх 
буурч, дөрвөн компанийн 
ханш тогтвортой байлаа. 
Үүнээс “Э-Транс ложистикс” 
болон “Багануур” компанийн 
хувьцааны ханш хамгийн өндөр 
өслөө. 

» АлТ

1.2
Мянган ам.доллар. Алтны спот 
ханш 0.58 хувиар буурч, 1.2 
мянган ам.доллар болжээ.

» ИнДЕКС

2.4
Их наяд төгрөг. Топ 20 индекс 
20,463.15 нэгж болж, 0.14 хувиар 
өслөө. Ингэснээр зах зээлийн 
үнэлгээ нь 2.4 их наяд төгрөгтэй 
тэнцэв. 

» ГАЗРын ТоС

71.3
Ам.доллар. WTI төрлийн газрын 
тосны ханш 0.52 хувиар өсч, 71.3 
ам.долларт хүрлээ.

» УРГАц хУРААлТ

88.1
Мянган тонн. Ургац хураалтын 
ажил 65.5 хувьтай байна. 
Тариаланчид 194.7 мянган га 
талбайгаас 266.3 мянган тонн үр 
тариа, 158.6 мянган тонн төмс, 
88.1 мянган тонн хүнсний ногоо 
тус тус хураажээ.

» ЗАх ЗЭЭл

31
Сая рупи. Lamborghini 
Энэтхэгийн зах зээлд авто 
машины нийлүүлэлтээ гурав 
дахин нэмэхээр зорьж буй. Мөн 
Urus загварын автомашинаа 
тус улсын чинээлэг иргэдэд 
зориулан нийлүүлэх бөгөөд уг 
автомашин 31 сая рупи буюу 200 
мянган ам.долларын үнэтэй.

» УУл УУРхАЙ 
Литийн эрэлт 2025 онд 2017 
оныхоос тав дахин өсөх төлөвтэй 
байна. Уг эрэлтийг дагаад 
сүүлийн гурван жилд литийн үнэ 
гурав дахин өсжээ.

» ТЭРБУМТАн

54.5
Тэрбум ам.доллар. Дэлхийн 
тэрбумтнуудын хөрөнгө он 
гарснаас хойш анх удаагаа 
их хэмжээгээр буурлаа. Хойд 
Америкийн тэрбумтнуудын 
хөрөнгө хамгийн их хэмжээгээр 
буюу 54.5 тэрбум ам.доллараар 
буурсан байна.

» хохИРол
Энэ оны эхний есөн сард 28.6 
мянган гэмт хэрэг бүртгэгдсэн 
бөгөөд учирсан хохирол нь 131 
тэрбум төгрөгтэй дүйж буй. 
Үүний 24 тэрбум төгрөгийн 
хохирлыг нөхөн төлүүлжээ.

ЗаСгийН гаЗрыН МЭдЭЭ СоНиН

Төсөв дагасан татварын 
шинэчлэл хүлээлт үүсгэлээ
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хэмээн тодотгожээ. орлогыг 
хэт өөдрөг тооцоолсон нь ирэх 
оны төсвийн эрсдэл гэдгийг мөн 
анхааруулав. Сонгуулийн өмнөх 
жилийн төсөв хэмээн цагаатгаж 
болох ч одоогийн боломжоосоо 
хэтэрхий давсан гэж зарим 
эдийн засагч хэлж байна. 

Эдийн засагч С.Болд “Бидний 
дээрээс хоёр жилийн турш нар 
ээж байна. гэхдээ хэзээ бороо 
орохыг таашгүй. өнгөрсөн 
хугацаанд уул уурхайн өсөлтийг 
дагаад хэрэглээ өссөн. Энэ нь 
импортын өсөлтөөр илэрч 
байна. 2019 оны энэ задгай, 
том төсөв макро эдийн засгийн 
2020, 2021 оны нэлээн том 
эрсдэлийн суурь шалтгаан 
болно” хэмээсэн юм. түүнтэй 
ижил байр суурьтай эдийн 
засагч цөөнгүй байна. төсвийн 
талаарх өөрсдийн дүгнэлтээ 
хэлсэн эдийн засагчдын яриан 
дотор хэт өөдрөг, хөөсөрсөн 
гэсэн үг хамгийн их давтагдах 
аж. 

Монголбанк ирэх оны дНБ
ий өсөлтийг зургаа орчим 
хувьтай байхаар таамагласан. 
Энэ нь азийн хөгжлийн банк 
болон дэлхийн банк, оувС
гийн төсөөлөлтэй нийцэж буй. 
харин Сангийн яам үүнээс 
хоёр хувиар илүү буюу найман 
хувиар эдийн засгийн өсөлтийг 
тооцоолж байна. Нүүрсний 
экспортоо 42 сая тонн гэж 
тооцсон нь мөн анхаарал татна. 
Засгийн газар энэ зорилтдоо 
хүрэхийн тулд багагүй ажил 
хийх шаардлагатайг эдийн 
засагчид онцлов.

дэлхийн банкны эдийн 
засагч Б.алтанцэцэг төсвийн 
орлогын тооцоолол хэтэрхий 
өөдрөг байгааг бас хэлэв. 

тэрбээр “Бид зөвхөн дотоодын 
нөөц боломжоо харахаас гадна 
гадаад орчны нөхцөл байдлаа 
нухацтай харах, тэндээс ирж 
болох эрсдэл, сөрөг үр дагавар 
болгоныг тооцож үзэх хэрэгтэй”  
гэж сануулсан юм. 

тухайлбал, аНу, БНхауын 
хооронд өрнөж буй худалдааны 
сөргөлдөөн цаашид дэлхийн 
эдийн засагт, ялангуяа манай 
экспортын гол нэрийн бараа, 
бүтээгдэхүүнд хэрхэн нөлөөлж 
болохыг ч харгалзах хэрэгтэй 
гэв. Мөн төгрөгийн ханш суларч 
байгаа энэ үед төв банк валютын 
нөөцөөсөө зарах бус зузаатгах 
хэрэгтэйг Б.алтанцэцэг цохон 
тэмдэглэлээ. ам.долларын эсрэг 
хөгжиж буй орнуудын валютын 

ханш суларч байгааг тэрбээр 
мөн дурдсан юм. 

Эдийн засагч Н.Энхбаяр 
ирэх оны төсвийн орлогын 
тооцоолол өндөр гэдгийг ч 
бас үгүйсгэнгүй. 2008 оноос 
хойш манай улс уул уурхайгаас 
хамааралтай эдийн засагтай 
болсон. Энэ нь төсвийн орлогыг 
төлөвлөхөд улам амаргүй 
болгосон гэж Н.Энхбаяр эдийн 
засагч өгүүлсэн юм. “аль ч 
улс эдийн засгийн өсөлтөө 
таамагладаг. өсөлт янз бүр 
байж болно. гэхдээ өсөлтийн 
тоог уих баталдаггүй. харин 
төсвийн орлого, зарлагыг 
баталдаг. Эндээс л үр дагавар 
гардаг” гэж тэрбээр нэмж 
ярилаа.   

уихын чуулганаар ирэх 
оны төсөв, мөнгөний бодлогыг 
хэлэлцэж байгаа энэ үед эдийн 
засагчдын байр суурь, тэдний 
дуу хоолой хамгийн чухал 
байдаг. Нөгөө талаараа тэд 
хамгийн эрэлттэй болж эхэлдэг 
цаг өдийд тохиож байна. 

Блумбергийн Эдийн засагч
дын клубийн энэ оны гурав 
дахь хэлэлцүүлэг “улсын 
төсөвтатварвалют” сэдвийн 
хүрээнд болж, дээрх асуудлаар 
чөлөөт ярилцлага хийсэн юм. 
улиралд нэг удаа уулздаг тус 
клубийн гишүүд 2019 оны 
төсөв, мөнгөний бодлогын 
төслийн хүрээнд өөрсдийн 
санал, бодлоо хуваалцсан юм. 
Энэ намрын чуулганы хэлэлцэх 
асуудлын жагсаалтад татварын 
ерөнхий хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төсөл, ааНоат
ын тухай хуулийн шинэчилсэн 
найруулгын төсөл, төрийн 
болон орон нутгийн өмчит 
хөрөнгөөр бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан авах тухай 
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах 
тухай хуулийн төсөл багтсан. 
Эдгээр хуулийн төслүүд эдийн 
засаг, бизнесийн орчинд хүлээлт 
үүсгээд эхэлчихсэн байна.

Эдийн засаг 2017 оныхоосоо 
дээрдсэн ч гадаад өрийн 
дарамт, төлбөрийн тэнцлийн 
алдагдал, валютын ханшийн 
эрсдэл, эрдэс түүхий эдийн 
үнийн тодорхой бус байдал 
ноёлсон хэвээр байна. ийм 
ээдрээтэй үед ирэх оны төсөв, 
мөнгөний бодлогыг уих 
хэлэлцэж буй. Засгийн газрын 
өргөн мэдүүлсэн 2019 оны 
төсвийн төслийн талаар эдийн 
засагчид байр сууриа янз бүрээр 
илэрхийлж байна. төсөвтэй 
танилцсан эдийн засагчдын 
зарим нь “хөөсөрсөн төсөв” 

Татварын хуулийн 
шинэчлэл эдийн 
засаг, бизнесийн 
орчинд шинэ 
хүлээлт үүсгэлээ

Э.Эрдэнэтуяа
Шинжээч

Б.Дөлгөөнзул
Шинжээч

Н.Номин-Эрдэнэ
Шинжээч

УУЛ УУРХАй

ХУвЬЦААТ КОМПАНИ

АйЛЧЛАЛ

ХөРШ

“Баруун ноён уул” ордоос гурван 
сая тонн нүүрс олборлоно

120 орчим компанийн хувьцааны 
хөрвөх чадвар хангалтгүй байна

Д.Сумъяабазар сайд Торонтод ажиллалаа

БНХАУ-ын гадаад худалдааны тэнцэл 32 тэрбум 
ам.долларын ашигтай гарлаа

С.Батсайхан / ЗГМ©

Б.Баяртогтох
@bayartogtokhZGM

• 2019 оны энэ задгай, 
том төсөв макро эдийн 
засгийн 2020, 2021 оны 
нэлээн том эрсдэлийн 
суурь шалтгаан болно гэв.

• Аль ч улс эдийн засгийн 
өсөлтөө таамагладаг. 
Гэхдээ өсөлтийн хувийг 
УИх баталдаггүй.

• Төгрөгийн ханш суларч 
байгаа энэ үед төв банк 
валютын нөөцөөсөө зарах 
бус зузаатгах хэрэгтэй.



Орон сууцны зах зээлийн дунд 
болон урт хугацааны төлөв, 
санхүүжилтийн эх үүсвэрийн 
хүрэлцээний талаар зах зээлийн 
судалгааны “Тэнхлэг зууч” ХХК-
ийн захирал Д.Должинсүрэнтэй 
ярилцлаа. Тэрбээр худалдан 
авах чадвараар баталгаажсан 
орон сууцны эрэлт ипотекийн 
санхүүжилтгүйгээр хангаг дахгүй 
гэдгийг онцолсон юм.

-бхбя-ны захиалгаар орон 
сууцны зах зээлийн судалгаа 
хийсэн. орон сууцны зах зээ-
лийн төлөв ямар байна вэ?

ирэх гурван жилд орон 
сууцны эрэлт, нийлүүлэлт өнгөр
сөн жилүүдийнхээс огцом өсөх, 
буурах төлөв ажиглагдахгүй 
байна. 2020 он хүртэл худалдан 
авах чадвараар баталгаажсан 33 
мянга гаруй орон сууцны эрэлт 
бий болно. гэтэл нийлүүлэлт 
38 орчим мянга байх төлөвтэй 
байгаа нь орон сууцны илүүдэл 
гурван жилийн дараа ч хэвээр 
байна гэсэн үг. Нөгөө талаар, 
зах зээлийн бодит эрэлтийг 
хангахын тулд ипотекийн зээл 
зайлшгүй шаардлагатай. Яагаад 
гэвэл эдгээр өрхийн 7080 
хувь нь ипотект хамрагдахаар 
урьдчилгаагаа бүрдүүлээд явж 
байна. өөрөөр хэлбэл, ипотекийн 
санхүүжилтийг бууруулаад 
байвал энэ эрэлт дагаад буурна. 
ингэснээр илүүдэл улам л өсөх 
дүр зураг харагдаж байна.

-түрээсийн орон сууцны 
хөтөлбөр мөн зонсонги байдалд 
байна. Зах зээлийн хөдөлгөөн 
ямар байна вэ?

Энэ төрлийн орон сууцны 
хэрэгцээ яалт ч үгүй маш өндөр 
байна гэдэг нь зах зээлийн 
судалгаанаас харагдаж байна. 
44 мянган айлд түрээсийн орон 
сууцны хэрэгцээ бий. ихэнх 
нь урт хугацаанд түрээслэнгээ 
худалдаж авах боломжийг хүсэж 
байгаа тул цаашид ипотекийн 
ийм холимог шийдэл хэрэгтэй 
байна. Мөн Засгийн газрын 
бодлого утааг бууруулах гэсэн 
нэг л шүхэр дор явж байна. Энэ 
хүрээнд гэр хорооллын иргэд 
газраа эргэлтэд оруулах сонирхол 
маш өндөр байгаа юм. Эдгээр 
өрх урьдчилгаа төлбөргүй, 
тогтмол орлогогүй гэх мэт олон 
бэрхшээлтэй байдаг учраас орон 
сууц худалдан авах боломжгүй, 
цорын ганц найдвар нь газар 
болоод байгаа юм. тиймээс өөр 
төсөл хөтөлбөрөөр дамжуулж 
иргэдэд газраа эргэлтэд оруулах 
боломж нээж өгөхгүй бол 
ипотекийн зээлийн нөхцөлөөс 
шалтгаалж орон сууцны бодлогыг 
тэлэх боломж хумигдаад байгаа 
юм.

-Зах зээлийн судалгааны дүнд 
үндэслэн ипотекийн зээлийн 
журамд ямар зохицуулалт 
тусгах шаардлагатай вэ?

Судалгааны үр дүнд тулгуур
лаад ипотекийн журамд өөрч лөлт 
оруулах саналыг БхБЯнаас 
тавь сан. үүнд, зээлийн хүүг 
долоон хувь болгож бууруулах, 
урьдчилгаа төлбөрийг 30 хувиас 
багасгах, амины орон сууцны 
урт хугацааны санхүүжилт 
олгох гэсэн санал багтсан. 
гэхдээ дийлэнх иргэд зээлийн 
хүүг бус урьдчилгаа төлбөрийг 
бууруулахыг л хүсэж байна. 
өөрөөр хэлбэл, тэд хуримтлал  
үүсгэж амжаагүй. түүнээс биш 
урьдчилгаа төлбөрийг 2025 хувь 
болгочихвол цаашдаа зээлээ 
төлөөд явах чадвартай гэж хэлж 
байна.

-энэ онд ипотекийн санхүү-
жилтэд Засгийн газар, монгол-
банк нийлээд 320 тэрбум төг-
рөг төсөвлөсөн. гэтэл ирэх онд 
үүнийг 115 тэрбум төгрөг бол-
гож бууруулах санал төсвийн 

төсөлд тусгасан байна. эх үүс-
вэр ингэж буурсан нь зах зээлд 
хэрхэн нөлөөлөх бол?

Эрэлтийг маш их хэмжээгээр 
багасгана. Энэ онд л гэхэд одоо
гоор ипотекийн зээлд хамрагдсан 
иргэдийн тоо хоёр мянга дөнгөж 
даваад байна. үүнийг ипотекийн 
зээл эрчимтэй олгож байсан 
2014, 2015 онтой харьцуулахад 
санхүү жилтийн эх үүсвэр нь 
бараг тав дахин буурсан гэсэн 
үг. Цаашид энэ чигээрээ үргэл
жилбэл 33 гаруй мянган эрэлт 
хангагдахгүй, тэр хэрээр нийлүү
лэлтийн илүүдэл зах зээлд үүснэ.

-санхүүжилтийг нь бага 
тавьсан нэг шалтгааныг үл 
хөдлөх хөрөнгийн үнэ өсөхөөс 
сэргийлсэн гэдэг тайлбар 
төсвийн төсөлд бий. харин ийм 
үндэслэл зах зээлд бий юу?

их наяд ба 200 тэрбум төг
рөгийн хооронд ялгаа мэдээж 
гарна л даа. харин 100200 тэр
бум төгрөгийн зөрүүнд бол зах 
зээл дээр үнийн хөөсрөлт үүснэ 
гэж би хувьдаа харахгүй байна. Ер 
нь санхүүжилт 500 тэрбум төгрөг 
болж нэмэгдсэн ч үнийн хөөсрөл 
үүсэхгүй. үүнээс хэтэрвэл харин 
магадгүй юм. өнөөгийн нөхцөл 
байдлыг хар л даа. Банкуудад 
ипотекийн зээл олгох шийдвэр 
нь гарсан атлаа санхүүжилтээ 
авч чадаагүй маш урт дараалал 
байна. үүнийг одоогийн эх 
үүсвэрээр арай гэж л залгуулж 
байна. Зах зээлийн бодит эрэлт, 
нийлүүлэлтийн тэнцвэрийг 
хангахын тулд санхүүжилтийг 
хэвийн залгуулах хэрэгтэй. 
түүнээс биш одоо хөөсрөлт 
үүсгэх тухай ярих болоогүй.

-барилгын компаниудын 
хувьд түгжигдчихээд байгаа 
хөрөнгөө эргэлтэд оруулах, 
орон сууцаа борлуулах ямар 
арга зам эрэлхийлж байна вэ?

Бүх л аргаа хэрэглэж байх шиг 
байна. өөрсдөө бие даан хэрэг
лэж байгаа арга бол хашаа бай
шин, машин, өөр орон сууцыг 
нь урьдчилгаанд авах гэх мэт 
бартерийн системд шилж  сэн. 
Цөөн хэдэн чадалтай ком пани 
өөрсдөөсөө шууд болон ба рил

гын борлуулалтад зориулсан бага 
хэмжээний ББСБ бай гуу лаад зээл 
олгож байна. харин массаар 
шийдэж буй нэг хувилбар бол 
барилгын ком паниуд банк, 
санхүүгийн байгуул лагатай хам
тарч урт хугацааны, хүү багатай 
өөр эх үүсвэр эрэлхийлж эхэлсэн. 
Мөн МиК гаднаас эх үүсвэр 
татаж чадвал их том найдвар 
болно. Ер нь барилгын компани 
өөрөө бартерийн системээр явах 
нь маш хэцүү.

-албан ёсны статистикаас 
харахад сүүлийн 1-2 жилд 
автомашины импорт огцом 
нэмэгдсэн. ипотек саарснаар 
хүмүүс хадгалж, хуримтлуулж 
байсан мөнгөөрөө эргээд 
автомашин зэрэг импорт дэмж-
сэн худалдан авалт хийгээд 
байна уу гэж харахаар байна. 
Зах зээлд байгаа бодит эрэлтийн 
цаана хэдий хэмжээний бэлэн 
мөнгө яригдаж байна вэ?

Мэдээж орон сууцны урьд
чилгаа төлбөрийн зарцуулалт 
автомашины худалдан авалт 
руу шилжих магадлал хамгийн 
өндөр. иргэдийн дийлэнх нь 
дунджаар нэг ам метр нь 1.5 сая 
төгрөгийн үнэтэй, нийт 60 ам 
метр талбай бүхий орон сууцанд 
орох хүсэлтэй нь судалгаанаас 
харагдсан. үүнийг ирэх гурван 
жилд худалдан авах чадвараар 
баталгаажсан 33 мянга гаруй 
өрхөд үндэслэн, урьдчилгаа 30 
хувиа цуглуулсан гэж үзвэл зах 
зээлд бараг нэг их наяд орчим 
төгрөг байна гэсэн үг.

-орон сууц нийслэлээс гадна 
орон нутагт хаана хамгийн 
өндөр эрэлттэй байна вэ?

дархан, Эрдэнэтэд орон 
сууцны нийлүүлэлт өндөр байгаа 
бол хөвсгөл, дорнод, дорноговь, 
орхон аймагт орон сууцны эрэлт 
өндөр байна.

-судалгааг нэгтгээд харвал 
яг гэр хорооллоос орон сууцанд 
орох өрх хэр олон байна вэ?

орон сууцанд мөнгөө төлөөд, 
зээлдээ хамрагдаад ороход бэлэн 
байгаа 33 мянга гаруй өрхийн 
6070 хувь нь гэр хорооллоос 
орон сууцанд орохоор, үлдсэн 
нь орон сууцаа сайжруулах зо
рилгоор ирэх жилүүдэд орон сууц 
худалдан авна гэдэг дүн гарсан.

-санхүүжилт саарангуут 
бэлэн мөнгөөр шууд худалдан 
авах орон сууцны үнэ маш их 
хямдарч байгааг иргэд хэлж 
байна. Зах зээлд ийм үзэгдэл 
хэр түгээмэл байна вэ?

Ер нь байгаа. худалдан авах 
чадвараар баталгаажсан 33 мянга 
гаруй өрхийн 5000 орчим нь 
бэлэн мөнгөөр худалдаж авна 
гэдгээ илэрхийлсэн. өмнө хэл
сэнчлэн барилгын компаниуд 
бор луулалтаа дэмжихийн тулд 
бараа солилцооны системд орсон 
бай гаа. гэхдээ эд бараагаар цалин 
та вих, бараа материал худалдан 
авах боломжгүй тул бэлэн мөнгө 
ба риад ирсэн худалдан аваг чид 
бол орон сууцыг нэлээд хямд
руулж өгч байгаа жишээ элбэг 
байна.

-санхүүжилт цаашид энэ 
чигээрээ хүртээмж муутай 
байвал орон сууцны үнэд ямар 
нөлөө үзүүлэх вэ?

үнэ бол буурахгүй байх. хямд 
үнэтэй орон сууцнууд нэлээд 
бий. гэхдээ 34 жилийн өмнөх
тэй харьцуулахад зах зээл дээр 
үнэтэй орон сууцны нийлүү
лэлт маш их болсон. хямд орон 
сууцнаас үнэтэй рүү нь шил жих 
шилжилт байгаа учраас дундаж 
үнэ сүүлийн нэг жилд тогт вортой 
байгаа. Цаашид ч тогтвортой 
байна. хүмүүс 30 гаруй мянган 
орон сууцны илүү дэлтэй гэж 
буруу ойлгоод байна. 

үүний зарим нь 2020 онд 
ашиглалтад орно шүү дээ. одоо
гоор жилд 5000 орчим л орон 

сууцны илүүдэл байна. гэтэл 
хүмүүс илүүдэл ийм их байхад 
одоо үнэ буурахаас гарцаагүй 
гэж тооцож байвал бодит байдал 
өөр гэдгийг анхаа руулж хэлмээр 
байна. Нийт 260270 мянган 
айлын орон сууц, 380 мянган 
өрхийн тухай ярьж байна. Энэ 
дунд 5000 орчим орон сууцны 
илүүдэлтэй байх нь үнэд төдий 
л их нөлөөлөхгүй.

-Өнгөрсөн дөрвөн жилд 
ипотекийн санхүүжилт дөрөв 
дахин буурсан. харин энэ хуга-
цаанд орон сууцны үнэ хэрхэн 
өөрчлөгдсөн бэ?

дундаж үнэ бол өсөж байгаа. 
Эх үүсвэр хангалттай байх үед 
орон сууцны үнэ маш их өсөж, 
25 хувь хүртэл хөөсөрч байна 
гэж ярьж байсан. харин сүүлийн 
хоёр жилд огт хөөсгүй байна гэж 
харж байгаа. гэхдээ ипотекийн 
санхүүжилт 45 дахин буурснаар 
орон сууцны үнэ буурсан гэж үзэх 
нь бас өрөөсгөл. өөрөөр хэл бэл, 
одоо орон сууцны үнэ хам гийн 
бодитой байгаа гэж хэлнэ.

-ипотекийн санхүүжилт 
саарахад барилгын компаниуд 
үнэхээр хүнд болсон. одоо 
харин эдийн засаг тэлж байгаа 
нь барилгын салбарт хэрхэн 
нөлөөлж байна вэ?

Нэг компани л барьж байсан 
барилгаа зогсооход цаана нь 40
50 ажлын байр үгүй болж, төдий 
тооны хүн хугацаагүй амралт 
авч, мөн төчнөөн гэр бүлийн 
орлого багасдаг. ингэснээр зах 
зээлд эргэлдэж байгаа бэлэн 
мөнгө, өрхийн амьжиргаа гээд 
олон зүйлд сөргөөр нөлөөлсөн. 
Манай компани зах зээлийн 
судал гаагаа улирал болгон 
шинэ   чилдэг. Сүүлийн хоёр 
жилд үнэхээр барилгын салбар 
зог  сонги байдалд ороод байсан. 
харин энэ хавраас хөдөлгөөнд 
орж эхэлж байна. Макро дүр 
зургаар нь харвал, эдийн засгийн 
болон улир лын чанартай өсөлт. 
түүнээс биш ипо тек шиг ба
рилгын салбарт эерэгээр нөлөө
лөхөөр ямар ч төсөл хө төлбөр, 
бодлого өн гөрсөн хуга цаанд 
байсангүй.  
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Д.Должинсүрэн: Ипотекийн санхүүжилтийг 
₮500 тэрбум болгосон ч хөөсрөлт үүсэхгүй

Бодит худалдан 
авагчдын 70-80 
хувь нь ипотект 

хамрагдахаар 
төлөвлөж байна

4, 4 хүн

₮1,554,325

1, 2 өрх

33%

2 хүн

34% зээлтэй

10%

75%

Ам бүлийн 
мэдээлэл

Өрхийн 1 
сарын дундаж 

орлого

1 өрхөд амьдарч 
буй өрх

Хуримтлал

Ажил эрхэлдэг 
хүн

Зээл

Гадаадад 
ажиллаж байгаа 

гишүүн байх

Бусад
хөрөнгө

худалдан авах чадвартай өрхүүдийн ерөнхий мэдээлэл

Тэнхлэг зууч©

(өрхийн дундаж үзүүлэлтүүд)

(өрхийн дундаж үзүүлэлтүүд)

2018

15,245

2019

27,860

2020

21,281

2021

3,697

2022

3,715

Ирэх 5 жилийн хугацаанд 
Улаанбаатар хотын 

хэмжээнд нийт 71,798 өрх 
ипотекийн зээлд хамрагдах 

хүсэлтэй байна.

Ипотекийн зээлд хамрагдах хүсэлтэй өрхийн тоо
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