Авснаа мартах нь адгийн шинж. Эргүүлж өгөх нь эрхэм шинж

Монгол ардын зүйр үг
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У.Хүрэлсүхийн кабинетын хоёр
дахь сайд огцорлоо
Б.Батзоригийг гишүүнээс тздгэлзүүлэх
шаардлагагүй гэж МАН үзэв.
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Өлчир эгч, дүүсийн завгүй
нэг өдөр
Жинхэнэ зөв-монгол хүүхэд гэдэг малчны хотонд
төлөвшин хүмүүжиж байгаад баярлах юм.
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Давосоос давсан
олон улсын форум
бий болсныг
Bloomberg-ийн
“Шинэ эдийн засгийн
чуулган” тунхаглалаа

улс төр

Шатахууны үнийн өсөлтийг
эсэргүүцэж жагссан иргэд Ерөн
хийлөгч Х.Баттулгад хандлаа.
МАН-ын бүлэг Б.Батзоригийг
УИХ-ын гишүүнээс түдгэлзүүлэх
шаардлагагүй гэж үзэв.
У.Хүрэлсүх: МАН бага хурлаа
хийж, гишүүдийн ёс зүйн
асуудлыг хөндөнө.
Д.Эрдэнэбат: Зөвхөн
Б.Батзоригийг золих бус, ЗГ
бүрэлдэхүүнээрээ огцрох ёстой.

эдийн засаг

Даатгалын салбарын нийт
хөрөнгийн хэмжээ III улиралд
16 хувиар өсжээ.
Үнэт цаасны зах зээлийн нийт
үнэлгээ 12.8 хувиар өсөж, 2.35 их
наяд төгрөгт хүрлээ.
АНУ-тай худалдааны хэлэл
цээр хийхэд бэлэн гэж БНХАУ
мэдэгдлээ.
Санхүүгийн салбарын тогт
вортой өсөлт үргэлжилж байна.
Топ 20 индекс 0.5 хувиар
буурч, 20,431.74 нэгжид хүрэв.
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Вloomberg L.P-ийн гүйцэтгэх захирал Майкл Блумбергийн санаачилсан “Шинэ эдийн засгийн чуулган” анх удаа Сингапурт чуулж байна. Энэхүү чуулганыг
дэлхийн улс төр, санхүү, бизнесийн салбарын нөлөө бүхий 400 гаруй эрхэм хамтран үүсгэн байгуулж буй юм. 3
20,431.74

нийгэм

ДЭМБ: Утаанаас болж ой
санамжаа алдах эрсдэл үүсч
болзошгүй.
Монголд анх удаа умайн
хоргүй хавдрыг мэс заслын бус
аргаар эмчиллээ.
УЦУОШГ: Энэ жил гол мөрний
мөсний зузаан хүн, мал, техник
явахад аюултай байна.
Буянт-Ухаа II хорооллын
хоёрдугаар ээлжийг түрээслэх
эсэхийг шийдээгүй байна.

Дэлхий

ОХУ-ын далавчит пуужингийн
тоо зургаан жилд 30 дахин
нэмэгдлээ.
Энэ онд тохиосон байгалийн
дөрвөн гамшиг Японд $10
тэрбумын хохирол учруулав.
АНУ-ыг чиглэсэн цагаачдын
нүүдлийг зогсооход иргэний цэ
рэгжүүлсэн бүлэглэлүүд нэгдлээ.
Boeing компани Хятадад шинэ
737 онгоц угсрах үйлдвэрээ
нээхэд бэлэн боллоо.

Өв соёл

Чингис хааны хар сүлд тугийн
сүмийн тухай өгүүлэх нь
Э.Лувсанбалдан
Доктор, профессор
Тугийн сүмийн
гарал үүсэл
Чингис хаан, түүний үр ач
нартай холбоо бүхий олон сүлд
тахилгын газар Ар Монголд
байсны нэг нь Туг толгой дээрх
сүм яах аргагүй мөн. Тугийн
сүмийн гарал үүслийг судалваас,
XIX зууны дунд үеэр Сэцэн
хан аймгийн гүн Дамдинжавын
хошууны зүүн зүгийн нутагт
ган гачиг болсны улмаас малчид
ядуугийн туйлд хүрч, амьдралд
туслах тухай аймгийнхаа Ханд
айлтгажээ. Хан, чуулганы дарга,
ихэс ноёд уг асуудлыг хэлэлцээд
Дамдинжавын хошуу болон эрт
дээр үеэс дээдсийн хар туг сүлд,
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Тойм
АНУ-ын үнэт цаасны зах
зээл энэ долоо хоногт өсөлт,
уналттай эхэллээ. S&P 500, Dow
Jones Industrial индекс өссөн бол
технологийн салбарын NASDAQ
Composite АНУ-ын завсрын
сонгуулиас үүдэн уруудлаа.
Apple компани шинэ iPhone
загварынхаа үйлдвэрлэлийг өс
гөхгүй байх хүсэлтийг ханган
нийлүүлэгчдэдээ тавьсан тухай
мэдээлэл тархмагц NASDAQ
дахиад суларсан юм.
Гэсэн хэдий ч өнгөрсөн долоо

АЛТ

ЗЭС

1235.86
0.35%
бүрэлдэхүүн
компани

Нийт төрсөн хүүхдийн 71% нь төрснөөс хойш
1 цагийн дотор ангир уургаа амлажээ

47%

6191
1.46%

The official
gazette

83%

(12-15 сартай)

53%

(20-23 сартай)

95%

(6-8 сартай)

66%

(0-23 сартай)

Нэг настайдаа эхийн
сүүгээр үргэлжлүүлэн
хооллож байгаа хүүхэд

2 хүртэлх насандаа эхийн сүүгээр
үргэлжлүүлэн хооллож байгаа
хүүхэд

Нэмэгдэл хоолонд
орсон хүүхэд

Насандаа тохирсон
хооллолттой хүүхэд

29%

(0-23 сартай)

Угжаар шингэн зүйл
уудаг хүүхэд

Инфляц
эдийн засгийн
дайсан биш
Г.Илч
ЗГМ

(0-5 сартай)

Эхийн сүүгээр дагнан хооллож
байгаа хүүхэд
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хоногт огцом унасан газрын
тосны үнэ эргэн өссөнтэй уялдан
эрчим хүчний салбар сайжирсан
нь нийт зах зээлд түлхэц өглөө.
Тиймээс ExxonMobil, Chevron
компани орлого эрс сайжирсан
тухай тайлагнав.
Ираны газрын тосны экспортод
тогтоосон АНУ-ын хориг даваа
гарагаас хүчин төгөлдөр хэрэгжиж
эхэлсэн. Гэхдээ Вашингтон най
ман улсад Тегеранаас газрын тос
экспортлох зөвшөөрөл өгөөд буй.

Эдийн засаг

ЭХИЙН СҮҮГЭЭР ХООЛЛОЛТ

Эрчим хүчний үнэт цаас үнэд
орж, S&P 500 индекс дээшлэв

УЛААНБААТАР

0°

шарилыг уламжлан хадгалж ирсэн
бэйс Минжүүрдоржийн хошуудын
зааг, Хэрлэн бар хотыг бараадуулан
Баян-Эрхт хэмээх толгой дээр
эзэн Чингисийн хар сүлд тугийн
сүм байгуулахаар болжээ. Түүнд
зориулсан хандивыг Манжийн
хаанд уламжилж, Ар, Өвөр бүх
Монголоос хуримтлуулан сүмийн
жасын малыг нутгийн малчдаар
маллуулж, ашиг шимээр тэдний
амьдралд туслахаар шийджээ. Энэ
үед Сэцэн хан аймгийн Чуулганы
даргын албыг Төртогтох /То/
ван хашиж байв. Тэрээр Чингис
хааны туг сүлдний сүм байгуулах
буянтай үйлст бүх монголчууд мал,
хөрөнгөөр туслах зар тараажээ.
Үүний дагуу мал, эд агуурс их
цугларсан байна.

ЗГМ: ИНФОГРАФИК

56%

6 сартайгаас нийт хүүхдийн
56% нь эхийн сүү болон
зохих хүнсээр хооллодог
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Батын царай баргар байна.
Өчигдөрхөн дэлгүүрт ортол
махны үнийг 100 төгрөгөөр
өсгөчихсөн байжээ. Сүүлийн
хэдэн өдөр шил шилээ дарсан
үнийн өсөлттэй нүүр тулж буй
Бат бухимдангуй байна. Яг түүн
шиг олон монгол иргэн үнийн
өсөлт болох инфляцыг өнөө үеийн
дайсан мэт үзэж байна. Мөнгөний
үнэ цэнэ буурч, өргөн хэрэглээний
барааны үнэ өссөнөөр инфляц
иргэдийг чимээгүйхэн “торгодог”
нь үнэн.
Гэхдээ муу нэртэй инфляц
үргэлж Монголын эдийн засгийн
өсөлт дагаж ирдэг. Сүүлийн 20
жилийн эдийн засгийн өсөлт
болон инфляцын өөрчлөлтийг
12 дугаар нүүрний графикт
үзүүллээ. Графикаас ДНБ-ий
өсөлт, инфляцын сэргэлт хоёр
харилцан хамааралтай байсан
нь харагдана. Тухайлбал, 2012
онд Монголын эдийн засаг 17.5
хувиар өсөхөд инфляцын түвшин
14 хувь хүртлээ галзуурч байжээ.
Энэ үед Монголын эдийн засаг
тив, дэлхийд гайхагдахаар өсөн
дэвжиж, төсөв, санхүүгийн хүчин
чадал нэмэгдсэн.
1960-1970 онд Бразил Улс ДНБий өсөлтөөрөө дэлхийд тэргүүлж
байхад инфляцын дундаж түвшин
42 хувьтай байжээ. Энэ хугацаанд
тус улсын нэг хүнд ногдох орлогын
хэмжээ хурдтай нэмэгджээ.
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Хуралдай бонд

ГЭРЭГЭ БОНД

АМ.ДОЛЛАР
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У.Хүрэлсүхийн кабинетын хоёр
дахь сайд огцорлоо
Б.Батзоригийг
гишүүнээс
тздгэлзүүлэх
шаардлагагүй гэж
МАН үзэв
Б.Сэлэнгэ
ЗГМ
ХХААХҮ-ийн сайд Б.Бат
зоригийг ЖДҮХС-гийн хөрөн
гийг хууль бусаар зарцуулсантай
холбогдуулан өчигдөр албан
тушаалаас нь огцрууллаа.
Тэрбээр Засгийн газрын
гишүүнээс огцрох өргөдлөө
өнгөрсөн долоо хоногт өгсөн
байсан юм. Тэгэхдээ “Биеийн
эрүүл мэндийн байдал, хүндэтгэн
үзэх бусад шалтгаанаар бүрэн
эрхээ хэрэгжүүлэх боломжгүй
болсноос албан тушаалаас
чөлөөлж өгөх тухай хүсэлтээ…
Засгийн газрын гишүүн нь
Ерөнхий сайдад өргөн мэдүүлж
болно” гэсэн хуулийн заалтыг
үндэс болгожээ.
Б.Батзоригийн асуудлыг УИХын чуулганаар хэлэлцэх үед
тэрбээр “Жил гаруйн хугацаанд
сайдаар ажиллалаа. Салбарынхаа

сайн сайхны төлөө ажилласан.
Ард иргэдээсээ, хайрт ээжээсээ,
нийт салбарынхнаасаа чин
сэтгэлээсээ уучлалт гуйж байна”
гэсэн юм.
Харин Ерөнхий сайд, МАН-ын
дарга У.Хүрэлсүх “ЖДҮХС-гаас
зээл авсан нь буруу. Нам ЖДҮХСгаас зээл ав гэсэн даалгавар
өгөөгүй. Зээл авсан хүмүүс зээлээ
төлөөд, ард түмнээсээ уучлал
гуй гэдгийг хэлсэн. Энэ нь хаа
хаанаа сургамжтай үйл явдал
боллоо. Зээлээ эргэж төлөөгүй,
ард түмнээс уучлалт гуйгаагүй
хүнийг 2020 оны сонгуульд нэр
дэвшүүлэхгүй” гэсэн юм. Мөн
гишүүдийн асуултад хариулахдаа
хэлсэн Ерөнхий сайдын үгэн
дунд “МАН асуудлаа ярина”
гэсэн санаа гарч байв. Чуулганы
хуралдаан өндөрлөж Б.Батзориг
гишүүд гарсан ч, тэрбээр танхимд
ганцаараа үлдсэн юм. Улмаар төв
хаалгаар бус ихэвчлэн төрийн
гурван өндөрлөгийн нэвтэрдэг
хойд талын хаалгаар гарч явав.
Чуулганы нэгдсэн хуралдаанаас
Б.Батзоригийг ХХААХҮ-ийн
сайдаас огцруулсны дараа МАНын бүлэг яаралтай хуралдаан
зарлав. Уг хуралдаанаар УЕПын газраас Б.Батзоригийг
УИХ-ын гишүүний бүрэн
эрхээс түдгэлзүүлэх саналыг
авч хэлэлцлээ. 18.30 цаг хүртэл

Чуулганы
хуралдаан
өндөрлөж
Б.Батзориг
гишүүд гарсан
ч, тэрбээр
танхимд
ганцаараа
үлдсэн юм.

Б.Хауй / ЗГМ©

хуралдсан бүлгээс түүнийг
огцруулах шаардлагагүй гэж
үзжээ. Энэ талаар ХЗБХ-ны
дарга Ш.Раднаасэд “Үндсэн
хуулиар УИХ-ын гишүүн
гэмт хэрэгт холбогдсон тухай
асуудлыг хуулийн байгууллага
оруулж ирвэл УИХ түүнийг

нь хэлэлцэх ёстой. Прокурор
Б.Батзориг гишүүнийг яллаг
дагчаар татах санал оруулж
ирсэн. Б.Батзориг сайдын
хувьд эрхлэх асуудлын хүрээнд
хамаарах олон агентлагийн нэг
нь ЖДҮХС. Энэ утгаараа гарсан
алдаа дутагдал дээр ёс зүйн

хариуцлагаа хүлээгээд, өргөдлөө
өгч сайдаас чөлөөлөгдсөн.
Харин гэмт хэргийг шалгах
процесстой холбоотойгоор
өөрөө шалгуулахаас татгалзсан,
цааргалсан үйлдэл байхгүй.
Тиймээс заавал түдгэлзүүлэх
шаардлага байхгүй. Хуулийн

байгууллагын аливаа шалгах
процесст одоо сайдын хувьд
оролцох ямар ч боломжгүй” гэв.
Харин энэ шийдвэрийг гаргахдаа
МАН-ын бүлэг дотроо улс төрийн
тохиролцоонд хүрсэн гэдгийг
бүлгийн дарга Д.Хаянхярваа
нэмж хэлэв.

Албаны хүний үг

Ж.Сандагсүрэн: Тооцоогүйгээр хуваах нь төсвөөс
татаас авдаг хоёр дүүрэг л нэмнэ гэсэн үг
Дүүрэг хуваахыг
иргэдийн 60
гаруй хувь нь
дэмжээгүй
Б.Энхжаргал
@enkhjrglZGM
Сонгинохайрхан, Баянзүрх
дүүргийг хуваахыг НИТХ
дэмжиж, УИХ-д уламжлахаар
болсон. Энэ шийдвэртэй холбог
дуулан Сонгинохайрхан дүүргийн
Засаг дарга Ж.Сандагсүрэнтэй
ярилцаж, байр суурийг нь
сонслоо.
-Танай дүүргийг хуваах нь
зөв гэж НИТХ үзсэн байна.
Шалтгаан нь хүн амын тоо
ноосоо хамаараад иргэд төрийн
үйлчилгээг хүртээмжтэй авч
чадахгүй байна гэж тайл
барласан. Дүүрэг хувааснаар
энэ байдал сайжрах уу?
-СХД өнөөдрийн байдлаар
325 мянга гаруй хүн амтай.
Хүн амын тоогоороо Баянзүрх,
Сонгинохайрхан гэсэн хоёр
дүүрэг л 300 мянга давчихаад
байгаа юм. Гэхдээ дүүрэг хуваах
асуудлыг зөвхөн энэ жил ярьж
байгаа юм биш. Сүүлийн тав,
зургаан жилийн турш ярьсан.
Тухайлбал, Сонгинохайрхан
дүүрэгт иргэдэд очих төрийн
үйлчилгээний хүртээмжийн
тухай хөндөж байна. Гэхдээ тэр
нь аль түвшиндээ вэ гэдгийг ярих
ёстой. Сая НИТХ-аас хуваах
саналыг дэмжээд, 2019 оны
нийгэм эдийн засгийн зорилтод
тусгалаа. Зүй нь энэ асуудлыг
эхлээд Сонгинохайрхан дүүргийн
ИТХ хэлэлцээд, дэмжих эсэхийг
шийдэх ёстой юм.
-Танай дүүргийн ИТХ энэ
асуудлаар хэлэлцүүлэг хийж,
ямар нэгэн шийдвэр гаргасан
юм уу?
-Бид ямар нэгэн байдлаар
хэлэлцэж, шийдвэр гаргаагүй.
Харин иргэдээр хэлэлцүүлсэн.
Иргэдийн 60 гаруй хувь нь

дүүрэг хуваахыг дэмжээгүй.
Миний байр суурь бол “Дүүрэг
хувааснаар юу өөрчлөгдөж,
ямар асуудлыг шийдэх юм бэ”
гэдэгт л байна. Зүгээр л 325
мянган хүнтэй Сонгинохайрхан
дүүргийг хоёр хуваагаад нэг нь
155 мянга, нөгөөх нь 165 мянган
хүнтэй болчихлоо гэдэг өөрчлөлт
бидний хүсч байгаа үр дүн биш.
Цаад санаа нь иргэн Баатарын
амьдралд дүүрэг хуваасны
маргааш ямар сайн сайхан зүйл
мэдрэгдэх вэ гэдэг л байна.
-Иргэдэд хүрэх төрийн үйл
чилгээг ойртуулах үүднээс
дүүрэг хуваах саналыг НИТХ
дэмжсэн гэж тайлбарласан.
Үнэхээр Сонгинохайрхан дүү
рэгт төрийн үйлчилгээ иргэдэд
хүрч чадахгүй байна уу, эсвэл
төсөв мөнгө нь хүрэлцэхгүй
байна уу?
-Өнөөдөр эргээд харахад
Октябрийн районоос /Баянгол
дүүрэг/ тасалж Сонгинохайрхан
дүүргийг байгуулахдаа гаргасан
бодлогын алдааны горыг
сонгинохайрханчууд 26 жилийн
турш амсаж байна. Өөрөөр
хэлбэл, эдийн засгийн бааз
суурь, судалгаагүйгээр, зүгээр
л газар нутгийн солбилцлоор
хуваачихсан. Миний болгоомж
лоод байгаа зүйл бол яг ийм
байдлаар Сонгинохайрханыг
дахин хуваачихвал мөн л төсвөөс
татаас авдаг хоёр дүүрэгтэй
болно гэсэн үг. Магадгүй нэг
нь арай жаахан гайгүй, нөгөөх
нь тэр чигээрээ гэр хорооллоос
бүрдсэн бүр ч хэцүү эдийн
засагтай, үйлдвэр үйлчилгээ
багатай байна байх.
-Энэ талаар хийсэн судалгаа
байгаа юу?
-Бид дүүргээ зүүн болон
баруун гэж хуваагаад судалгаа
хийж үзсэн. Нэгийг нь 22
хороотой байгуулж болох
юм билээ. Гэхдээ гол асуудал
иргэдийн хүсдэг төрийн үйл
чилгээний дийлэнх нь хорооны
түвшинд байгаа юм. Халамжийн
үйлчилгээ авах, өрхийн эмнэлэгт
үзүүлэхийн тулд хол явдаггүй
баймаар байна. Хорооны дар
гатай уулзах гэж автобусаар

Миний
болгоомжлоод
байгаа зүйл
бол яг ийм
байдлаар
Сонгино
хайрханыг
дахин
хуваачихвал
мөн л төсвөөс
татаас авдаг
хоёр дүүрэгтэй
болно гэсэн үг.
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хэдэн буудал явмааргүй байна.
Харин иргэний бүртгэл, газар
өмчлөх, эзэмших зэрэг дүүргээс
авдаг үйлчилгээ нэг иргэний
хувьд байнгынх биш. Тиймээс
иргэдэд төрийн үйлчилгээг
сайжруулахын тулд дүүрэг
хуваах биш, хорооны тоог нэмэх
юм гэсэн саналыг манайхаас
боловсруулаад нийслэл рүү өгсөн.
Гэвч дэмжээгүй. Иргэн Баатарын
амьдардаг хорооны байр нь хоёр
километрээр ойртчихвол төрийн
үйлчилгээний хүртээмж шууд
мэдэгдэнэ. Хажууд нь өрхийн
эмнэлэг, хэсгийн цагдаа байж
болно. 20 мянган хүнд үйлчилдэг
өрхийн эмнэлэг 10 мянган
хүнийх болохоор үйлчилгээ нь
шал өөр болно.
-СХД 30 гаруй хороотой. Нэг
хороонд дунджаар хэдэн мянган
иргэн, өрх харьяалагдаж байна.
Мөн бусад дүүргийн хороодтой
харьцуулахад хүн ам, өрхийн
тоогоороо хэдээр олон байна?
-Манай дүүрэг 32 хороотой.
Бидний зүгээс хоёр эсвэл гурав
болгож хуваая гэсэн санал
гаргаад байгаа хороодын хүн ам
нь дандаа 20 мянга давсан байдаг.
Хэдхэн жилийн өмнө нэг хороонд
хамгийн ихдээ арав орчим мянган
хүн ам харьяалагддаг байсан.
Нийслэлийн бусад дүүргийн

ихэнх хорооны стандарт ч тийм.
Гэтэл манайд 22, 26 дугаар хороо
гэхэд тус бүртээ 25 мянга гаруй
хүн амтай. Манай дүүргийн хүн
ам ихтэй хоёр хороо нийлэхэд л
зарим аймгийнхаас давна. Ийм
их төвлөрөл Сонгинохайрхан
дүүрэгт байна.

Төрийн үйлчилгээг
сайжруулахын
тулд дүүрэг хуваах
биш, хорооны тоог
нэмэх нь зөв
Төрийн үйлчилгээг иргэдэд
хүртээмжтэй болгох нь
тулчихсан асуудал. Харин дүүрэг
хуваах процесс аажуу явна.
Бидний гаргасан тооцоогоор
дүүрэг хуваагдсаны дараа
иргэдийн үл хөдлөх хөрөнгийн
эрх шилжинэ. Зөвхөн үүнд 700
гаруй сая төгрөг шаардлагатай
юм билээ. Иргэний үнэмлэхийн
харьяалал солиход 400 орчим
сая төгрөг гээд зардлууд өснө л
дөө. Мөн дүүргийн байр барих,
хороодын байр авах эсвэл барих

гээд дэд бүтцийн олон асуудал
шаардлагатай. Түүний оронд
хороодын тоогоо нэмээд 42
болгоё. Харин дараа нь аажимдаа
дүүргийг яаж хуваах вэ гэдгийг
ярьж болно. Өнөөдрийн байдлаар
Сонгинохайрханд ганцхан эрүүл
мэндийн төв байна. Дүүрэг хоёр
хуваагдсаны дараа аль нэгэнд нь
шинэ эмнэлэг барьж өгөх үү? Нэг
нь эмнэлэггүй дүүрэг болчихно
гэсэн үг. Хүмүүс үзүүлэхийн тулд
нөгөө л хуваагдсан дүүргийнхээ
эмнэлэг рүү явж таарна.
-НИТХ шийдвэр гаргасны
дараа та “Асуудлын гол нь
дүүрэг хуваахдаа биш. Мон
гол Улсын хүн амын арван
хувь буюу 325 мянган хүн
амь
д арч байгаа дүүрэгт
тохирсон хөрөнгө оруулалтыг
нь л өг. 100 мянган хүнтэй
дүүргээс 10 дахин бага хөрөнгө
оруулалтыг 25 жил хуваари
лахаар хүнд бололгүй яахав
дээ” гэж байр сууриа илэр
хийлсэн байсан. Яагаад
ядаж бусад дүүрэгт хийж буй
хөрөнгө оруулалтын хэмжээнд
дүйц эхүйц санхүүжилтийг
Сонгинохайрхан дүүрэгт
оруулдаггүй юм бэ?
-Эдийн засгийн тооцоогүйгээр
Сонгинохайрхан дүүргийг
хуваасны горыг манай дүүр

гийнхэн амсаж байна гэж би
дээр хэлсэн. Яагаад гэвэл, орон
нутаг өөрөө орлогоо бүрдүүлж,
үйл ажиллагаагаа явуулах
ёстой юм. Гэтэл СХД-ийг тийм
боломжгүйгээр байгуулсан.
Тухайн үед дүүрэгт орлого олох
аж ахуйн нэгж олон байсангүй.
Дүүрэг өөрөө зарцуулж
байгаагаасаа илүү мөнгө олж
байж хөрөнгө оруулалт хийдэг.
Гэтэл манай дүүрэгт байгаа
аж ахуйн нэгжийн төлж буй
татвар тэр хэмжээнд хүрэхгүй.
Ашиг, орлого олдог аж ахуйн
нэгжийн ихэнх нь Баянгол
талдаа үлдчихсэн. Тэгэнгүүт
“Та нар энэ мөнгөөр цалингаа
тавь” гэж татаас өгөөд, хөрөнгө
оруулалтынх нь зардлыг тэг
болгочихсон. Нөгөө ашиг
орлоготой дүүргүүдийн хувьд
жил жилдээ хөрөнгө оруулалтаа
нэмсээр байгаад өнөөдрийн ийм
ялгаатай байдал үүсчихсэн юм.
Дүүрэг хуваачихаад, шинээр
бий болсныг нь бойжуулах,
эдийн засгийг нь сэргээх ямар
ч бодлого хэрэгжүүлээгүй.
Дараа нь “Танай дүүрэг л мөнгө
олохгүй байгаа юм чинь..” гээд
суучихдаг. Хөрөнгө оруулалт
хийх хэмжээний мөнгө олохгүй
байгаа нь манай дүүргийн иргэд,
аж ахуйн нэгжийн буруу биш.
-Хөдөө орон нутгаас шилжин
ирэгсдийн дийлэнх нь СХД,
БЗД-т суурьшдаг. Нийслэлийн
удирдлагуудын зүгээс шилжин
ирэгсдийг хязгаарлах бодлого
барьж байгаа. Энэ бодлого
хэрэгжиж байна уу?
-Иргэд шилжин ирэх нь
багассан юм биш. Харин ирээд
бүртгэлээ хийлгэхгүйгээр
амьдарч байна. Газар олгохгүй,
бүртгэж авахгүй байлаа ч
хамаатныхаа, танилынхаа
хашаанд гэр бариад буучихдаг.
Хүн амын албан ёсны тоог
харахад шилжилт хөдөлгөөн
багассан. Гэхдээ хүн амын тоо
өсөөд байгаа нь мэдрэгдээд,
нөлөөлж байна. Наад зах нь
хотын баруун зүгт үүсч байгаа
түгжрэлийг л хар. Хүмүүс
нэмэгдэж байна гэсэн үг шүү
дээ.
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Нийтлэлчийн булан
2050 он гэхэд
дэлхийн нийт
ДНБ-ий 35
хувийг БНХАУ,
Энэтхэг бүрдүүлэх
төлөвтэй
Б.Баяртогтох
@bayartogtokhZGM
Сингапурт дэлхийн хамгийн
нөлөө бүхий эрхмүүд энэ
өдрүүдэд цуглаад байна. Тэд
АНУ болон Умард Солонгосын
төрийн тэргүүн нарын дээд
хэмжээний уулзалт болж
байсан Capella зочид буудалд
дэлхий дахины өмнө тулгарч
буй асуудлыг хэлэлцэж байгаа
нь энэ. Bloomberg L.P-ийн
гүйцэтгэх захирал Майкл
Блумбергийн санаачилгаар
чуулж буй анхны чуулганд
форумыг үүсгэн байгуулагч
гишүүд болох дэлхийн улс төр,

Давосоос давсан олон улсын форум
бий болсныг Bloomberg-ийн “Шинэ
эдийн засгийн чуулган” тунхаглалаа
бизнес, санхүүгийн салбарын
400 төлөөлөгч урилгаар оролцож
байна.
Энэхүү форумыг Дэлхийн
эдийн засгийн чуулган-Давосоос
давсан олон улсын форум гэж
дэлхийн хэвлэл, мэдээллийн
байгууллагууд онцолж байна.
New Economy Forum-ын 400
үүсгэн байгуулагчдын дунд
Монгол Улсаас Худалдаа
хөгжлийн банкны ТУЗ-ийн дарга
Д.Эрдэнэбилэг багтаж байгаа юм.
2050 он гэхэд дэлхийн хүн ам 10
тэрбумд хүрч, хот суурин газарт
аж төрөгсдийн тоо 2.5 тэрбумаар
нэмэгдэх үед дэлхийн хотууд тэр
бүх хэрэгцээг хангаж чадах эсэх,
одооноос тогтвортой өсөлтийн
суурийг тавихад нөлөөлөгчид
юу хийж болохыг тэд хэлэлцэж
байна.
БНХАУ, АНУ-ын хооронд
үүсээд буй худалдааны маргаан,
Хятадын эдийн засгийн төлөв,
даяаршил гээд цаг үеийн
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Эдийн засгийн хүчний тэнцвэрийн өөрчлөлт

•

Сингапурт дэлхийн
хамгийн нөлөө бүхий
эрхмүүд энэ өдрүүдэд
цуглаад байна.

Худалдан авах чадварт нь тохируулсан ДНБ-ий хэмжээгээрээ
2050 онд дэлхийд тэргүүлэх орнууд (Их наяд ам.доллар)
Хятад

Энэтхэг

АНУ

Их Британи
Япон
ОХУ
Мексик
Герман Франц
Бразил

Индонези

•

Хэлэлцсэн асуудлын үр
дүн нь богино хугацаанд
шууд биеллээ олж,
чуулганы тэмдэглэл бус
бодит ажил хэрэг болох
боломжтой гэж үүсгэн
байгуулагчид дүгнэж
байгаа юм.

• Харин шинэ эдийн
засгийн форум нь шинэ

эрин үеийн шинэ институт
болж байна.

58.8

44.1

асуудлуудаас гадна, ирэх 20-30
жилийн шинэчлэл, технологийн
салбарын түрэмгийлэл, дэлхийн
хүн амын өсөлт, үүнийг дагаж
бий болох эрэлт хэрэгцээ,
цаашилбал 2050 он гэхэд улс
орнуудын хүчний тэнцвэрт гарах
өөрчлөлт гээд олон асуудлыг
хөндөж, тогтвортой хөгжлийн

34.1

10.5

7.5

шийдлийг эрэлхийлж байна.
New Economy Forum-ын хувьд
Давос дахь Дэлхийн эдийн
засгийн чуулгантай харьцуулахад
цөөн оролцогчтой боловч
илүү нөлөө бүхий эрхмүүдийг
хамруулснаараа онцлог юм. Энэ
утгаараа хэлэлцсэн асуудлын
үр дүн нь богино хугацаанд

Хотжилт ба Ухаалаг хотын эрэлд

Дундаж давхарга тэлнэ

НҮБ-ын тооцоогоор 2050 он гэхэд дэлхийн нийт хүн
амын 68 хувь хот суурин газар аж төрөх төлөвтэй байгаа
тул аюулгүй, тогтвортой хөгжил бүхий хотуудыг бий болгох
шаардлага урган гарч байна. Үүнтэй зэрэгцээд дэлхийн хүн
амын 35 хувийг ердөө л гурван улс дангаараа бүрдүүлэх
төлөвтэй байгаа юм. Тиймээс илүү уян хатан, аюулгүй,
хүрээлэн буй орчинд ээлтэй, тогтвортой өсөлт бүхий хот
байгуулах хэрэгцээ, шаардлага өдрөөс өдөрт тулгамдаж
эхэллээ. Энэ бол шийдэл хүлээж буй сорилт. Тэгвэл ямар
шийдэл байна вэ.
Дэлхий даяар хотжилтын үр нөлөөг идэвх санаачилгатай
дэмжихийн тулд Сингапурт анхны Ухаалаг хотын шийдэл
лаборатори байгууллаа. Уг лабораторийн зорилго бол дулаан
алдагдал багатай барилга, ухаалаг дэд бүтэц, эрчим хүчний
хэмнэлтийг дэмжих замаар хотын хүн амын амьдралын
чанарыг дээшлүүлэх явдал. Гэрэлтүүлгийн систем л гэхэд
маш бага эх үүсвэрээр их эрчим хүч үйлдвэрлэх, байшингийн
өнгөлгөө гэхэд усанд хэмнэлттэй үргэлж цэвэр цэмцгэр байх
шийдлийг эрэлхийлж байгаа юм.

Өнөөдөр 3.2 тэрбумаар тоологдож буй дундаж давхаргын
хүн ам 2030 он гэхэд таван тэрбум давна. Энэхүү өсөлт,
чанартай амьдралын төлөөх хэрэгцээ эрчим хүчний
хэрэглээг нэмэгдүүлэх ээлжит сорилт болж байна. Exxon Mobile нь эрчим хүчний өсөн нэмэгдэж буй хэрэгцээг
хангах технологийг хөгжүүлэхийн зэрэгцээ хүлэмжийн
хийг бууруулах технологийг хөгжүүлж буй. 2000 оноос
хойш дундаж давхаргын эрчим хүчний эрэлт хэрэгцээг
хорт хийн ялгарал багатай эх үүсвэрээр хангах технологийн
хөгжүүлэлтэд ес орчим тэрбум ам.доллар зарцуулаад байна.

Эрчим хүчний хэмнэлтийг эрчимтэй
ярихаас аргагүй боллоо
2040 он гэхэд Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн
байгууллагын гишүүн бус орнуудын эрчим хүчний эрэлт
61 хувиар өснө гэж New Economy Forum үеэр ярьж байна.
2050 он гэхэд дэлхийн 9.7 тэрбум хүн амын гурваны хоёр нь
хотжих бөгөөд тэр хэрээр эрчим хүчний асар өндөр эрэлт
хэрэгцээ цаашид бий болохоор байна. Уг сорилтыг даван
туулах шийдлийг дээрх чуулган хөндсөн юм.
ADNOC бол дэлхийн эрчим хүчний хүртээмжийг
нэмэгдүүлэх, аюулгүй байдлыг хангахад дэвшил гаргасан
корпораци. Тухайлбал, Энэтхэг, Хятадад 40 жилийн
хугацаатай концессоор дэлхийн хамгийн том газрын тос
боловсруулах, петрохимийн иж бүрэн үйлдвэр байгуулж буй
бөгөөд өсөн нэмэгдэж буй Азийн эдийн засгуудын өсөлтийг
дэмжихэд үйл ажиллагаа нь чиглэж байна.

7.1

Худалдааг цахимжуулна
2020 он гэхэд улс орнуудын хооронд хийгдэж буй цахим
худалдаа 900 тэрбум ам.долларт хүрч өсөх бөгөөд дэлхийн
цахим худалдааны 22 хувьд хүрнэ. Ингэснээр харилцан
хамааралтай ертөнцөд худалдаа бол дэлхийн эдийн засгийн
эх булаг юм. Жижиг, том ямар ч бизнест, шинэ зах зээлд
нэвтрэхэд энэ бол хамгийн чухал. Тэгвэл шийдэл нь энд
байна.
FedEx бол худалдааг тэлэх, шуурхай нийлүүлэлтийн гинжин
хэлхээг бий болгож, дэлхийн хэрэглэгчдэд бүтээгдэхүүн,
үйлчилгээг хүргэхэд маш чухал үүрэг гүйцэтгэж байна. Шинэ
бизнесүүд шинэ зах зээлд хөл тавих шийдлийг FedEx-гүйгээр
төсөөлөх аргагүй болж байна.
HSBC-ийн тооцоогоор гадаад худалдааны санхүүгийн
гүйлгээний баримт бүрдүүлэлтэд жилд нэг тэрбум ширхэг
цаас хэрэглэдэг. Тэгвэл үүнийг цахимжуулснаар байгаль
орчинд төдийгүй эдийн засгийн хувьд илүү ашигтай хэмнэлт
хийхээр байгаа юм. Гэхдээ дэлхийн худалдааны барааны 35
хувь нь үеэ өнгөрөөсөн энэ системээр явж байгаа нь томоохон
сорилтод тооцогдож байна.
HSBC нь блокчейн зэрэг шинэ дижитал технологийн ачаар
улс орнуудын хооронд бизнес эрхлэхэд шуурхай, аюулгүй,
хямд болж байна. Ази, Номхон далайн худалдаанд цаасны
хэрэглээг халж, цахим хэлбэрт шилжүүлснээр экспортын
өртгийг 31 хувиар бууруулж байна. Ингэснээр бизнесийн
бэлэн мөнгөний урсгал нэмэгдэж, эдийн засгийн өсөлт
нэмэгдэж, амьдралын түвшин доогуур иргэдэд ч чухал
хэрэгцээтэй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний өртөг буурахад
энэ нь нөлөөлж байна.
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шууд биеллээ олж, чуулганы
тэмдэглэл бус бодит ажил хэрэг
болох боломжтой гэж үүсгэн
байгуулагчид дүгнэж байгаа юм.
Дэлхийн эдийн засаг өөрч
лөлтийн ирмэг дээр ирээд
байна. Тодруулбал, эдийн зас
гийн тэнцвэр аж үйлдвэржсэн
Өрнөдөөс шинэ эдийн засгийн

орнуудад шилжиж буй. Хүн ам
зүйн өөрчлөлт, маш хурдтай
өрнөж буй технологийн дэв
шил нь түүхийн энэхүү өөрч
лөлтийг шинэ мянганы турш
залуурдахаар байна. Эдийн засаг,
нийгэм, хүрээлэн буй орчны
тухай ойлголт хэмжигдэхүүн
урьд өмнө байгаагүйгээр
хувьсан өөрчлөгдлөө. 2050 он
гэхэд Хятад улс дэлхийн ДНБий 35 хувийг бүрдүүлдэг болох
нь. Нийт ажлын байрны 50
орчим хувь нь автоматжина.
Цэнхэр гарагийн хүн ам 10
тэрбумд хүрч, хот суурин
газарт оршин суугчдын тоо 2.5
тэрбумаар нэмэгдэнэ. Гэтэл бид
энэ бүхнийг нэгдсэн байдлаар
харж, ойлгож, шийдэл хайх цаг
үед ирлээ. Харин New Economy
Forum нь шинэ эрин үеийн шинэ
институт болж байна. Мэдээлэл,
дүн шинжилгээ, үйл явдлууд,
шинжээчдийн таамгийг нэгтгэн
харъя.

Ажиллах хүчний шилжилт хөдөлмөрийн
зах зээлийг өөрчилж байна
2034 он гэхэд Африкт хөдөлмөрийн насны хүмүүсийн тоо
1.1 тэрбумд хүрэх төлөвтэй байгаа нь дэлхийд хамгийн том
ажиллах хүчний арми болохоор байна. Дэлхийн хүн амын
динамик өөрчлөгдөж байгааг эндээс уншигч та анзаарсан
байх. 2034 он гэхэд Африкийн хотын хүн ам 187 саяар
нэмэгдэнэ. Ингэснээр илүү их инновац, нөөц, хөгжлийн
боломжуудын төв ч мөн өөрчлөгдөнө гэсэн үг. Үүнд нийцэх
шийдэл, гарцыг New Economy Forum танилцуулж байна.
Dangote академи нь эмэгтэйчүүд, залуучуудыг орлого олох
боломжийг нэмэгдүүлэх, чадавхжуулдаг. Залуу үеийнхнийг
олон мянгаар нь техникийн болон аман харилцааны ур
чадвар эзэмшүүлэх нь орчин үеийн аж үйлдвэрийн
хамгийн гол хэрэгцээ гэж Данготе академи үздэг. Харин
Алико Данготе сан нь орон нутгийн эмзэг бүлгийн болон
хөгжлийн бэрхшээлтэй нэг сая эмэгтэйн өрхийн орлогыг
нь нэмэгдүүлэх санхүүгийн болон зах зээлд ижил тэнцүү
оролцох боломжоор хангадаг аж.

Дэлхийг тэжээх технологийг
хөгжүүлж эхэллээ
2050 он гэхэд өсөн нэмэгдэж буй хүн амын хүнсний
хэрэгцээг хангахын тулд хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг
70 хувь нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Фермерүүд ургацын
өгөөжөө нэмэгдүүлэх, байгаль цаг уурын нөлөөллийг
бууруулахын тулд газрын талаар ахисан түвшний
мэдээлэлтэй байх ёстой. Харамсалтай нь технологийн
хомс байдлаас болж фермерүүд, тариачид шаардлагатай
мэдээлэл цуглуулах боломж хязгаартай байгаа юм. Энэ нь
сорилт болж байна. Тэгвэл ямар шийдэл байна вэ. FarmBeats
компани хямд үнэтэй мэдрэгч, дрон болон бусад мэдээлэл
цуглуулагч төхөөрөмжийг ашиглан цуглуулсан датагаа
Microsoft-ийн алгоритмоор боловсруулан ашигладаг. Энэхүү
хиймэл оюун ухааны тусламжтайгаар уур амьсгалын
өөрчлөлтөөс сэргийлэх, биологийн олон янз байдлыг
хамгаалах, ургацын өгөөжөө нэмэгдүүлэх, усны хомсдлоос
сэргийлж болохоор байна. Давосоос давсан олон улсын
форум өнөөдөр Сингапурт үргэлжилнэ.
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Өв соёл
Их Эзэн Чингис хааны мэндэлсэн өдөрт

Тугийн сүмийг
сэргээхэд төр
засгийн зүгээс
анхаарууштай

дунд үед гаргажээ. Сан бэйсийн
(Чойбалсан хотын) урд хүрээнд
шавилан сууж байсан Дарьжавын
Даваа өгүүлэхдээ “1936 оны
үеэс хил орчмын сүмийг 100 км
дотогшлуулах тухай Амар сайдын
гарын үсэгтэй шийдвэр Засгийн
газраас ирсэн. Түүний хавсралтад
Баянтүмэн (Чойбалсан) хотын
хойд, урд хоёр хүрээ, Тугийн
сүм, Тамсагийн сүм, Ар хамба,
Алтан-Очиртын хийд зэрэг 19
сүм, хийдийг дотогшлуулахаар
байсныг санаж байна. Тугийн
сүм тэр жилдээ нүүгээгүй ч
1939 оны эхээр тахилгын лам
нар таран явж, сүм эзгүйрсэн тул
түүнийг буулгах хэрэгтэй болсон”
гэжээ. Тэгэхдээ Монголын угсаа
гарвал, түүх, соёлыг эрхэмлэн
үздэг Суваргачин отгийн уугуул
Хорлоогийн Чойбалсангийн
тэргүүлсэн Засгийн газрын
шийдвэрээр Чингисийн тугийг
музейд хадгалах болжээ. Тэр
тугны толгойн хэсэг эдүгээ
Монголын Үндэсний музейн

◄1

Чингисийн сүм,
түүний доторх
байгууламж
Чингис хааны хөрөг, есөн
өрлөгийн шуумал, байлдан
дагуулсан Алтан улс, Тангууд,
Сартуул зэрэг орны хаад ембүү,
хуйгаар торго зэрэг эд баялгийн
дээжиийг хоёр гардан өргөн
сөхөрч байгаа шуумалуудын алт,
будгийг Нанхиадаас авчруулж,
Тогтохтөр ван хошууныхаа
урчуудаар гайхамшигтай урлан
бүтээлгэсэн байна. Түүхийн
дурсгалт Тугийн сүмийн дүр төрх,
хэлбэр галбир, өнгө зүс зэргийг
нүдээр үзэгчид, шохоорхон
судлагчид өдгөө орон нутагтаа
байгаа бөгөөд сүмийн туурь ч
мэдэгдэж байгаа юм. Нутгийнхны
яриагаар бол майхан болон хавтгай
оройтой залгаа хоёр сүмийн
дээвэр дээр гурван тулгуур бүхий
өндөр зандан модон шилбэний
дээд хэсэгт угсарсан гурван салаа
сэрээ төмрийн дор хар хялгасан
цацагтай, хар ширэн бүрээстэй
туг байжээ. Үүдэн дэх залгаа
сүм дээрээ жижигхан давхартай,
модон шаттай, нэгдүгээр давхарт
цөөн тооны лам хурал хурдаг
хоёр эгнээ суудалтай байсан гэдэг.
Түүнээс урагш хашаан дотор
манхан нуруутай сүмүүд байжээ.
Тугийн сүмийн бүтцийг
нутгийн уугуул иргэдийн нүдээр
үзсэн ярианаас тодотгож болох
юм. 1914 онд төрсөн тухайн
нутгийн уугуул иргэн, Дорнод
аймгийн хурлын депутат, намын
хорооны товчооны гишүүн,
хэлтсийн эрхлэгч асан Эрхтийн
Дамбаравжаа “Намайг 5, 6 настайд
өвгөн аав маань Тугийн сүмийг
үзүүлж билээ. Аав маань сүмийн
хоймор дахь битүү хадаг яндрын
цаана байгаа Чингисийн дэргэд
очиж намайг өргөөд хацарт нь
гараа хүргэн, миний хацрыг илж,
дараа нь өөрийнхөө хацрыг илж
байсансан. Энэ бол Чингисийн
хөрөг их өндөр байсны гэрч. Лав
хоёр метр орчим өндөр байсан
санагдана. Их сүртэй, хүрэн хар
өнгөтэй байсныг би мартдаггүй
юм. Хананд баатрууд байсан.

“Засгийн газрын мэдээ” сонин нь ардчилсан,
шударга ёс, хүний эрхийг дээдэлж, чөлөөт
сэтгүүл зүйн хэм хэмжээг бүрнээ сахин, олон
ургальч үзлийг илэрхийлэх мэдээллийн
индэр байж, нийт Монгол үндэстний
ойлголцол, эв нэгдлийг бэхжүүлэхийг эрхэм
зорилгоо болгоно.
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Чингис хааны хар сүлд тугийн
сүмийн тухай өгүүлэх нь
Хожим нь бодоход есөн өрлөг
байсан байх” гэв. Тэрбээр цааш
нь “Би арван хэдэн настайдаа ч бас
нэг очсон. Сүмийн дотор тахилга
үйлддэг бололтой лам нарын
цөөн хэдэн суудал харагдсан. Гол
дунд нь сангийн бойпор бариад
Чингис хаан руу харсан эмэгтэй
хүний дүрс байсан. Энэ нь мэдээж
Чингисийн хамгийн чухал хатны
дүрс байсан байх. Гэсгүйн хоёр
талд мушгиа шовгор оройтой
малгайтай, суугаа хүний дайтай,
гартаа ембүү бариад их эзний зүг
бөхийж суусан дөрвөн хос хүн
байсан нь харийн элч юм уу бууж
өгч байгаа орны эзнийг төлөөлсөн
бололтой байсан” хэмээн ярьж
билээ. Тугийн сүмд ороод шал
дээр нь гишгэмэгц есөн өрлөгийн
том нүд, илд барьсан гарууд нь
хөдөлж чичирдэг байжээ. Үүний
зэрэгцээ хар унаганы арьсыг
тууртай нь хамт хажуу тийш
харуулан, дэл, сүүл дөрвөн
туурайг унжуулан модон ишинд
тохож тавьсан байсан тухай мэдээ
байдаг. Эдгээр нь төр, цэргийн сүр
хүчийг бадруулах, улс гэрт харш
бүхний айдас хүйдсийг дарах,
төрт ёсоо хүндэтгэн дээдлэхэд
чиглэгдэж байжээ.
Тугийн сүм цөөхөн ламтай
байсан гэлцдэг. Сүмийг анх
байгуулахад өмнө өгүүлсэн хоёр
хошуунаас тус бүр найман лам
суулгаж, их лам, унзад (хурал
уншлагын удирдагч), гэсгүй
(хурлын дэг журмыг зохицуулагч)
тэргүүтнийг Сэцэн ханы дэргэдэх
(одоогийн Өндөрхаан хотын)
хийдийн ихэс лам нар томилдог
байжээ. Чингисийн гэгээн дүрийг
догшин хар сүлдийн хамт залж
тахисан энэхүү сүмд өдөр бүр
сан уугиулж, зул, хүж өргөдөг
зан үйл үйлддэг байсныг тус сүмд
шавилан сууж байсан “Балба”
хэмээх хочтой Чойндон гуай надад
тайлбарласан билээ. Тэрбээр
Чойбалсан (Дорнод) аймгийн
Урчуудын эвлэлийн салбарт гар
зурагчны алба хашиж байгаад
1970-аад онд насан өөд болсон
нэгэн. Түүний өгүүлснээр Тугийн
сүмийг манаж суугаа жисааны
дархан буюу лам нь өглөө бүр
эрт босч, орчноо сайтар цэвэрлээд
сангийн бойпорт шинэ цог хийж,
арц, зандан, агь, ганга, хүж зэрэг
үнэртнийг уугиулж сан тавина.
Дараа нь Гомбо бурханы өмнө
өдрийн зулаа өргөж, гурвантаа
мөргөөд завилан сууж, хоёр гарын
алгаа дээш харуулан эхлээд Богд
суут эзэн хааны санг уншина. Тэр
сан нь “Лам ядам гурван чухаг
дээдээр” эхлэн ...“Оюун билиг
нэмүүлэхийн шидийг өгөн соёрх”,
... “Амь насан бат ахул арвин
хишиг далай мэт гүн, алдар сүлд
мөнх түгээмэл, ахуйн өлзий хутаг
орш” гэх зэргээр уншлага үйлддэг
гэж ярьсан юм. Лам сангаа уншиж
дуусгаад шинэ цайны дээжээ туг,
сүлддээ өргөж, орой нь үдшийн
зулаа өргөж, сангаа давтан уншдаг
байв. Мөргөлчин ирвэл жисааны
суудлын дархан лам дагуулж
Чингис хаан болон догшин хар
сүлдэнд мөргүүлж үйлчилдэг

байжээ. Чингисийн тугийн сүмийг
анх байгуулсантай уялдан Дорнод
Монголын хээр талын тэр нэгэн
толгой “Туг” хэмээн алдаршжээ.
Тэрхүү толгойн нэрээр 1960аад онд Дорнод аймгийн Булган
сумын хөдөө аж ахуйн нэгдлийг
“Туг” нэгдэл хэмээн нэрлэсэн юм.

•

Тугийн сүмийн бүтцийг
нутгийн уугуул иргэдийн
нүдээр үзсэн ярианаас
тодотгож болох юм.

•

Сүмийн дотор тахилга
үйлддэг бололтой лам
нарын цөөн хэдэн суудал
харагдсан.

•

Засгийн газрын
шийдвэрээр Чингисийн
тугийг музейд хадгалах
болжээ.

Тугийн сүмд
байршуулсан хар туг,
сүлдний тухайд
Хар туг сүлд нь монголчуудын
уламжлалт эрхэм дээд бэлгэдэл
төдийгүй эртний цэргийн туг юм.
Тугийн сүмийн шүтээн хар туг,
сүлдний гарвалыг тодруулваас:
Шолой сэцэн хан хөвгүүддээ
өмч хувиарлахдаа өөрийн гал
голомт, эхийн шарилыг залсан
суварга, бурхан шүтээн хар тугаа
отгон хүү Ананд далай жононд
өгсөнтэй холбоотой. 1694 онд
Ананд далай жонон миний аав, үр
ач нартаа өмч хувиарлахад надад
мөнгөн Майдар бурхан, гэгзэн
ханы бэхи эх Тайсуугийн шарил
залсан суварга, зандан тамга, хар
туг, дөш, таван язгуурт бурханы
хөрөг, ланз үсгийг мөнгөөр
урлаж торгон дээр хадсан үсэг,
мөнгөн аяга зэргийг хайрласан
гэж дурдсан байдаг. Энэхүү туг
долоо дахь үедээ өмнө өгүүлсэн
бэйс Минжүүрдоржид өвлөгдөн
иржээ. Шолой сэцэн ханы шүтээн
байсан хар сүлд Батмөнх даян
хааны залгамжаар Гэрсэнз залайр
хунтайжийн шүтээн байсныг
үгүйсгэх аргагүй мэт. Доктор
Г.Мягмарсамбуу Тугийн сүмийн
хар сүлдийг Чингис хааны хар
сүлдний “Элч сүлд”, “Бага сүлд”
байж болох талтай гэх шинэ
санаа дэвшүүлснийг цаашид
судлууштай. Сурвалжид “Хараа
ихт хар сүлд” гэсэн байна. Хараа,
хараат гэдэг нь алсаас харагдах
утга санааг агуулсан үг юм.
Үүнийг аян дайнд хэрэглэдгийн
учир нь дайсны санаа сэтгэлд
хүчтэй нөлөөлөх догшин зүс
хар өнгийг сонгож, адууны хар
хялгасаар тугийг бүтээжээ.
Дорнод Монголд байсан

Чингисийн хар сүлдний тахилгын
зан үйл нь Өвөрлөгчийнхөөс
арай өөр байжээ. Өвөрлөгчид
хар сүлдийг тогшуулах тахилга
үйлдэхдээ дөрвөн зам хуваан
Ордосын долоон хошуугаар
тойрч, сүлдийн тайллагад хэрэглэх
шар тос, архи сархад, далбаа
хиурын торго, магнаг, тахилгын
болон сүлд залж яваа хүмүүсийн
хэрэглэх хонь мал, хүнсний
зүйл, мөнгө зоос цуглуулахаар
хоёр сар гаруй үргэлжилдэг зан
үйлийг үйлддэг байжээ. Гэтэл
Халхын тугийн сүмийн хар
сүлдийг жил бүрийн намар цагт
нэг удаа Өвөрлөгч нар шиг нүсэр
бус, зардал чирэгдэл багатайгаар
Хэрлэн барс хотын чуулганы
үеэр тахиж, гурван насны морь
уралдуулж бэсрэг наадам хийдэг
байжээ.
Сэцэн хан аймгийн 23 хошууны
ихэс ноёд жилд нэг удаа чуулахдаа
Хэрлэн барс хотын чуулган гэж

нэрлэж, бичдэг ч уг чуулган Бар
хотод чуулж байсангүй, зөвхөн
Тугийн сүм дээр чуулдаг байсан
нь тэнгэрт хальсан их эзнийхээ
хишиг буян, төрт сүлдээ тахидаг
ёсыг эрхэмлэн хүндэтгэсэн байх
магадлалтай. М.Дамдинсүрэн
өгүүлэхдээ “Ноёд Тугийн сүмийн
архан талд 10 ханатай хөх халзан
гэр түр барьж чуулдаг байсан
бөгөөд унины толгой, баганын
хэсгийг алтан боронзоор
чимэглэсэн байжээ” хэмээн
хуучилсан юм. Тугийн сүмийг
хүндэтгэж Туг толгойн ойролцоо
айл гэр буудаггүй, баруун, зүүн
жигүүрээр малчид нутаглана.
Тугийн сүм устсан
түүхээс
Хил орчмын сүм хийд, лам
нарын аюулгүй байдлыг хангах
үүднээс БНМАУ-ын Засгийн
газар сүм хийдийг нутгийн гүнд
татах шийдвэрийг 1930-аад оны

үзмэрт, үзэгчдийн анхаарлыг
татсаар байна.
Тугийн сүмийг буулгах үед
тэндхийн багийн дарга асан
Дашзэвэг 1990 онд хуучлахдаа
“Тус сүмийг дээд газрын
шийдвэрээр буулгахад нутгийн
харъяаллаар манай багаас
томилогдсон хүмүүс оролцож,
зарим юмыг хогийн хонхорт
булсан. Гол чухал зүйлсийг 62
хөсөг тэргээр Дорнод аймгийн
Тусгай хэлтсийн хашаанд аваачиж
тушаасан” гэдэг. Үүнийг бид
үндэслэлтэй хэмээн үздэг.
Чингисийн тугийн сүм буурал
түүхийн нугачаанд устаж үгүй
болжээ. Урьд өнгөрснөө эргэн
харахын хамт угтах ирээдүйгээ
эргэцүүлэн тунгаах үүднээс
Чингисийн тугийн сүмийг урьд
байсан ёсоор сэргээж, аялал
жуулчлалын нэг чухал цэг
болгохыг нутгийн захиргаа, төр
засгийн зүгээс анхаарууштай.
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Сурталчилгаа

Албадан дуудлага худалдаа
Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга
байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2018 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 10 цагт
тус газрын 400 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2018 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн
14.00 - 17.00 цагийн хооронд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 100 тоот өрөөнд бүртгэнэ.
Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.
Бүртгүүлэхдээ дуудлага худалдааны дэнчинг кассанд тушааж баримтын нэг хувийг авчирна.
Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо, Үндсэн хуулийн гудамж-3, Нийслэлийн шүүхийн
шийдвэр гүйцэтгэх газар
Цахим хаяг: http://www.niislel.cd.gov.mn, www.facebook.com/pages/niislel.cd.gov.mn

хӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮНЭ ХАЯЛЦУУЛАХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА
Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН үнэ
хаялцуулах албадан дуудлага худалдааг 2018 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрийн 10 цагт тус газрын
400 тоот өрөөд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2018 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 14.0017.00 цагийн хооронд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 100 тоот өрөөнд бүртгэнэ.
Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.
Бүртгүүлэхдээ дуудлага худалдааны дэнчинг Нэг цэгийн үйлчилгээний кассанд тушааж
баримтын нэг хувийг авчирна.Цахим хаяг: http://www.niislel.cd.gov.mn, www.facebook.com/pages/
niislel.cd.gov.mn

АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА
Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга байгууламжийн
2 ДАХЬ албадан дуудлага худалдааг 2018 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 10 цагт тус газрын 400 тоот
өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2018 оны 11 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 14.00 - 17.00 цагийн хооронд
Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 100 тоот өрөөнд бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн
авах боломжгүйг анхаарна уу.
Бүртгүүлэхдээ дуудлага худалдааны дэнчинг кассанд тушааж баримтын нэг хувийг авчирна.
Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо, Үндсэн хуулийн гудамж-3, Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр
гүйцэтгэх газар
Цахим хаяг: http://www.niislel.cd.gov.mn, www.facebook.com/pages/niislel.cd.gov.mn

ДАРААХ ХӨРӨНГИЙГ ДЭЛГҮҮРИЙН ЖУРМААР БОРЛУУЛНА
Цахим хаяг: http://www.niislel.cd.gov.mn, www.facebook.com/pages/niislel.cd.gov.mn
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Үзэл бодол
Үндсэн
хууль эсвэл
Хөдөлмөрийн
тунхаг хууль,
Газрын
харилцааны
зэрэг томоохон
хуулиудын үзэл
баримтлалыг
гаргахдаа ард
иргэдийнхээ
саруул
ухаан, оюуны
чадавхид
итгэж, тэдний
оюун ухааны
бодол хэмээх
баялгийг нээж,
түүгээр нь
боловсруулж
тусгаж байхын
ач холбогдол
энд л байна.

Асуудлыг шийдэх
Осборны арга
бизнест үр дүнгээ
өгч, шуугиан
тарьсан
И.Цэрэнхүү
Социологич, нийтлэлч
Бодол бол хүний дотоод ертөнц,
эргэн тойронд болж буй үйл
явдлын өнгөрсөн, одоо ирээдүйн
тухай эргэцүүлэл юм. Бодол
дандаа дотоод сэтгэлд өрнөдөг.
Харин цаасан дээр буугаад
ч юмуу эсвэл яриа, хүүрнэл
хэлбэрээр болон амнаас гарахдаа
үзэл бодол болж хөгждөг. Үйлдэл
болж гарч ирэхдээ сэдэл болно.
Үзэл бодол нийгэмжиж, хэсэг
бүлгийн хэмжээнд нэгдэхээрээ
үзэл баримтлал болдог. Тэгэхээр
аливаа концепц бол хувийн
үзэл бодол дотроос урган
гарах зүй тогтолтой болдог,
оюуны өмч гэсэн үг. Аливаа
концепц бол танин мэдэхүйн
түвшинд батлагдсан үзэл бодол,
эмпирик түвшний судалгаагаар
баталгаажсан үзэл баримтлал
юм. УИХ-ын чуулганд анхны
хэлэлцүүлэгт оруулж байгаа
хуулийн төслүүдийг үзэл
баримтлал гэх болсон нь зөв.
Гагцхүү тэр үзэл баримтлал
нь эмпирик судлагаагаар
баталгаажин хоёрдугаар
хэлэлцүүлэгт концепц болон орж
ирэх ёстой. Концепцгүй хууль
УИХ-аас гарах ёсгүй юм. Эндээс
аливаа хуулийн түүн дотроо
Үндсэн хуулийн концепц нь хувь
хүмүүсийн бодлоос урган гарах
учиртай нь ойлгомжтой байна.
Монголчуудын бодол үнэхээр
агуу. Үүний гол учир нь ганц
оюун ухааны эргэцүүлэл байдагт
бус дандаа гоц мэдрэмжид
суурилан гарч ирдэгт байгаа юм.
Оросын суут эрдэмтэн
социологич Лев Гумилев,
"Mонгол хүний мэдрэмж агуу,
энэ нь үндэстний ялагдашгүй
чанарын нэг батлагаа болж явдаг"
гэж хэлсэн нь бий.
Кембриджийн Их сургуулийн
профессор Барбара Аллманнтай
уулзаж ярилцахдаа нэг сонин
дүгнэлт олж сонсож билээ.
"Би монгол хүүхдүүдэд хичээл
зааж байсаан. Европ хүүхдүүд
мэдээллийг шууд л тусгаж
авдаг. Гэтэл монгол хүүхдүүд
хүлээж авсан мэдээллээ шууд
боловсруулалтанд оруулдаг
нь харцнаас нь мэдрэгддэг,
байгалиас заяагдсан л гоц авьяас
байдаг байх" гэж хэлсэн юм.
Монгол хүүхдүүдийн оюуны
ой санамж асар өндөр бөгөөд
эргэцүүлэл мэдрэмжтэйгээ
сүлэлдэн маш хурдтай илэрч
байх шиг байна. Дэлхийн
ой тогтоолтын тэмцээний
рекордыг шинэчилсэн Н.Энхшүр,
Н.Мөнхшүр нар аливааг яаж ийм
гарамгай тогтоодог чадварынхаа
тухай тайлбарлан хэлэхдээ
“Шууд махчилж цээжилдэггүй.
Эхлээд дотроо ямар нэг том
зургийн төсөөлөл босгож авдаг”
гэсэн нь үүний батлагаа юм.
Үндс эн хууль эсвэл
Хөдөлмөрийн тунхаг хууль,
Газрын харилцааны зэрэг
томоохон хуулиудын үзэл
баримтлалыг гаргахдаа ард
иргэдийнхээ саруул ухаан, оюуны
чадавхид итгэж, тэдний оюун
ухааны бодол хэмээх баялгийг
нээж, түүгээр нь боловсруулж
тусгаж байхын ач холбогдол энд
л байна.
Ингээд бодохоор, ард түмний
оюуны бүтээл гэгдэх Үндсэн
хуулийг тэдний санаа бодлын
гадуур, үнэгэн шогшоогоор
хэлэлцээд батлах гэсэн оролдлого
бол арай л хэтэрсэн басамжлал
гэж ойлгогдож байна. Жирийн
иргэн байсан хүн УИХын гишүүн болж, тангараг
өргөмөгц л ухаантан болж дахин
төрдөг гэсэн хий хоосон итгэл
үнэмшлээсээ ангижирцгаах
хэрэгтэй. Ядаж л референдум

Бодлын шуурган давалгаа
ЗГМ©

явуулах ёстой л доо. Асуулт тов
тодорхой.
1. Ерөнхийлөгчийн үүрэг, эрх
давамгайлсан, Ерөнхийлөгчпарламентын тогтолцоотой БНУ.
2. Парламентын үүрэг, эрх
давамгайлсан, Парламентерөнхийлөгчийн тогтолцоотой
БНУ. Сонгосоноо дугуйл! Гүйцээ.
Аливаа хувь хүний оюун
ухааны бодол эргэцүүллийг
ухаж төнхөж, гаргаж ирэн
цуглуулаад, нийгэмд өөрчлөлт
хийх нэг арга байдаг юм байна.
Үүнийг БОДЛЫН ШУУРГАН
ДАВЛАГАА гэх бөгөөд англиар
“brainstorming”, оросоор
“мозговой атак”, “Mетод
мозгового штурма” гэх мэтээр
хэлдэг юм билээ.
Энэ аргыг анх нэрт социологич
Алекс Осборн 1930-аад оны үед
нээжээ. Үндсэн агуулга нь нэн
яаралтай өөрчлөхөөс аргагүйд
болтлоо тулгамдсан асуудлаар
хувь хүмүүсийн үзэл бодлыг
цуглуулан тэндээс хувилбар
сонгоод, эцсийн шийдвэр
зориглон гаргахад оршиж байгаа
юм.
Бодлоор
давалгаалахад
баримтлах Осборны
зарчим
Tулгамдсан асуудлыг шуурхай
шийдэх, хуримтлагдахаас
сэргийлэх Осборны аргын
бизнест өгсөн үр дүн нь шуугиан
тарьж алдаршсан. Гэхдээ төрийн
харилцаа, нийгэм зүйн салбарт
нэлээд хожуу орж ирсэн байдаг
юм. Баримтлах зарчмуудыг
жагсаавал:
1. Асуудлын оновчтой шийдэл,
гарцыг олохын тулд олон түмний
бүтээлч идэвхийг өрнүүлж,
аль болох олон үзэл бодлыг
цуглуулах;
2. Дэвшүүлсэн үзэл бодол
болгонд шинжилгээ хийх; Үл
бүтэх фантааз, бүр солиотой
гэмээр бодлыг ч тооцож үзэх;
сувд эрдэнэ шавар дотор ч хэвтэж
байдгийг санах.
3. Аливаа шүүмжлэл нь бүтээлч
санаачилгад харшилдаг болохоор
бусдын бодлыг шүүмжлэх зам
хаалттай байх зарчим;
4. Бүх бодол, төсөөлөл дотроос
оновчтой, шинэ санаануудыг
түүвэрлэж "бодлын товчоо"
(white paper) гаргах;
Үзэл бодлын давалгаа
үүсгэхдээ нэгэнт цугларсан
бодлууд дээр нэмээд хэвлэл
мэдээллээр ил болсон бодлуудыг
нэмж цуглуулна. Гэхдээ эзэдтэй
нь заавал холбоо барина гэж
бодож байна. Улмаар цугласан
бодол төсөөллүүдээс уншигч
олондоо эхнээс нь танилцуулж,
хүлээн авч сонирхон саналаа
илэрхийлж, бас бодлын шуурган
давалгаанд тодорхой бодол
төсөөлөлтэй орж ирэхийг урьж
байна.
УИХ тарлаа, дараа нь мэдээж
ээлжээ хүлээсэн эрхмүүд
хоолондоо гүйгээд орохыг
ард түмэн хүлээж авахгүй,
зөвшөөрөхгүй нийгмийн
сэтгэлгээ бий болно.
Тэгэхээр шинээр тогтолцоо
босох нь ойлгомжтой. Хувь
хүмүүсийн ирүүлсэн салангид
үзэл бодол, төсөөлийг өнөөдрөөс

танилцуулж эхлэх болно. Хуучин
тогтолцооноос шууд л шинэ
тогтолцоонд шилжих боломжгүй,
завсрын үе хэрэгтэй гэсэн үзэл
бодол ч явж байгаа учраас
бүхнийг нээлттэй мэдээлнэ.
Энэ бүхэн шинэ Үндсэн хуулийн
концепц боловсруулахад үнэтэй
хувь нэмэр болно гэдэгт өчүүхэн
ч эргэлзэхгүй байна.
Б од л о о
илэрхийлсэн
дарааллаар иргэн Д.Батнямын
үзэл бодлыг толилуулж байна.
Хүн болгон өөрийн гэсэн үзэл
бодлыг илэрхийлэх эрхтэй,
түүндээ үнэнч байдаг. Эл
шалтгаанаар бусдын үзэл бодлыг
шүүмжилсэн сэтгэгдлийг хүлээж
авах хэрэггүй. Харин шинэ санаа
дэвшүүлсэн хувилбарыг хэвлэн
нийтэлж, тодруулах асуулт,
тодорхой санаа саналыг хүлээн
авч зохиогчид дамжуулах болно.
Иргэн Д.Батнямын
бодол, төсөөлөл
Төрийн дээд эрх мэдэл ард
түмэнд байна. Төрийн эрх барих
Засаглал хоёр танхимтай байна.
1. Дээд танхимын гишүүдийг
баг хороо бүр шууд, илээр
сонгоно. Улс төрийн нам, эвсэл
нэр дэвшүүлэхийг хориглоно.
Дээд танхимын бүрэн эрхээ
хэрэгжүүлэх хугацаа зургаан
жил байна.
2. Доод танхим нь одоогийн
УИХ шиг байнгын ажиллагаатай
байна. Доод танхим 51 гишүүнтэй
байна, бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх
хугацаа дөрвөн жил байна.
Доод танхимын гишүүдийг улс
төрийн намууд жагсаалтаар
нэр дэвшүүлж, пропорциональ
системээр сонгоно.
3. Доод танхимд олонхын
суудал авсан нам, тэдгээрийн
эвслүүд мөрийн хөтөлбөрөө
дэвшүүлэх, төрийн өндөр албан
тушаалд боловсон хүчнээ нэр
дэвшүүлж Дээд танхимд санал
болгох эрх олж авна.
4. Төрийн өндөр албан
тушаалд нэр дэвшигчийг Дээд
тамхим хэлэлцэж батална. Энэ
нь албан хариуцлагаар эргүүлээд
огцруулах эрхийг Дээд танхим
эдлэнэ гэсэн үг болно.
5. Төрийн өндөр албан
тушаалын томилгоо Дээд танхим
дээр явагдаж байгаа болохоор
намаас хараат бус ажиллах
нөхцөл бүрдэнэ.
6. Доод танхимын бүрэн эрхээ
хэрэгжүүлэх хугацаа нь дээд
танхимынхаас зөрүүтэй, бага
байгаа нь улс орны хөгжлийн
хэтийн бодлогыг дураар
өөрчилдөг арга замыг хааж,
төрийн бодлогын залгамж чанар
хадгалагдаж үлдэх нөхцөл бий
болгоно.
7. Ерөнхийлөгчийн нэрийг
Доод танхимаас санал оруулж
Дээд танхим баталгаажуулна.
Ерөнхийлөгч бэлгэдлийн
чанартай субьект байна.
Д.Батнямын бодол төсөөлийг
ерөнхийд нь сийрүүлж товчоолон
нийтлүүллээ. Уншигчид та
бүхэн, өөрсдийн төсөөллийг
tserenkhuui@gmail.com хаягаар
ирүүлэхийг уриалж байна.
Жирийн иргэд, албан тушаалтан,
эрдэмтэн мэргэд, судлаачид,
эсвэл эгнээний ажилчид,

малчин гэж ялгавар гаргахгүй,
нэг л түвшинд авч үзнэ гэдгийг
дашрамд батлан илэрхийлж
байна.
Үндсэн хууль бол бүх ард
түмний бүтээл!
Дүгнэлтийн орчинд
Mанайд эдийн засгийн эрх
мэдэл цөөнхийн гарт орж,
дундад зуунд Италийн төрд
ноёрхож байсан “санхүүгийн
дарангуйллын пирамид”
маягийн тогтолцоо үүссэн нь
бодитой. Энэ тогтолцоог халж,
ард түмний Засаглал тогтоох
түүхэн үйлийн хаяанд тулж
ирцгээлээ. Алгуурлаж болохгүй
авч асар нарийн механизмтай,
ардаа гаднын хамгаалалттай,
санхүүгийн хүчтэй эх үүсвэртэй
аварга машинтай ард түмэн

сөрөн зогсож буйгаа мэдэрцгээх
нь чухал боллоо.
Жижиг, дунд үйлдвэрийг
хөгжүүлэх (ЖДҮХ) болон бусад
20 гаруй сан бол тэр аварга
сүлжээний хамгийн жижиг нь.
Авлигын бүхэл бүтэн систем
аварга том тээрэм шиг эргэлдэж,
ард иргэдийг хивэглэн бутлаж
байна.
1. Олигархууд, оффшоорчид
хилийн
чанадад,
том
корпорацуудтай сүлбэлдэж эх
орны газар доорхи баялгийг
цөлмөн зөөж, олсон ашгаа
хилийн гадна нууж байна.
2. Дунд түвшний олигархууд
гаднаас орж ирсэн төсөл болон
дотоодын төсвийн эх үүсвэрээр
зарлагдсан тендрийг эзэрхийлэн
авч сан байгуулах замаар
хөрөнгийг нь завшиж байна. Хот

дахин төлөвлөлтийн сан гэхэд
л хэдэн зуун тэрбумаар яригдах
жишээтэй.
3. ЖДҮХ болон бусад 20
гаруй сан нь том завшигчдын
тогоонууд дундаас хамгийн
жижиг нь юм. 10 гаруй сангаас
зувчуулсан мөнгөн хөрөнгө л
гэхэд даруй 600 мянган өрхийн,
жирийн иргэдийн гарааны бизнес
эрхлэх санхүүгийн эх үүсвэрт
хангалттай хүрэлцээтэй байж
гэсэн тооцоог эдийн засагчид
баримтанд тулгуурлан гаргалаа.
Аливаа эдийн засгийн
төвлөрөл нь төр байдаг болохоор
санхүүгийн дээрх их хэмжээний
эх үүсвэрийг ард иргэд гартаа
оруулах арга механизм нь төрийн
бусармаг тогтолцоог сууриар нь
шинэчлэх явдал юм. Өөр сонголт
байхгүй, байж болохгүй!
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BoM expects potential slump in
minerals prices in 2019

Agricultural Science, Technology
and Innovation - 2018 takes place

PM gives explanation to price
swings

FRC releases third quarter report

Budget Stability Council warns of potential
obstruction to planned projects.

Agribusiness stakeholders to issue recommendation on innovation.

PM to resign if SME Development Fund situation gets worse.

Total assets of NBFIs and SACCOs grow over
30 percent in third quarter.

ZGM: highlights
Politics

A project on reducing adverse
effect of air pollution on
children and pregnant women
to be implemented by UNICEF
Mongolia and the Swiss
Agency for Development and
Cooperation Office in Mongolia.
The project, which will be
implemented in 2018-2021,
will focus on improving public
awareness, upgrading indoor
air quality in kindergartens and
enhancing medical assistance
and services in winter.
First consultative meeting
between the Ministries of
Foreign Affairs of Mongolia
and Pakistan takes place in
Islamabad. Sides agreed to
cooperate on politics, economy,
trades, culture, education,
tourism and agriculture.

Economy

Mongolia-Japan Business
Matching Event to take
place held at the Corporate
Convention Center today.
Key purpose of the event
is to introduce eco-friendly
technology and services that
can reduce greenhouse gas
emissions, to identify possible
projects and programs as well
as to connect Mongolian and
Japanese businessmen who
are interested in cooperating
through the Joint Crediting
Mechanism.
According to the customs, a total
of MNT 7.6 billion worth tablet
tea was imported in the first nine
months of this year, which is
MNT 2.9 billion higher than the
same period of last year.
Financial Regulatory Commission
releases third quarter report.
Total assets of securities market
grew 12.8 percent, to MNT 2.35
trillion, insurance - 16 percent (to
MNT 327.6 billion), non-banking
financial institutes - 32.7 percent
(to MNT 1.2 trillion), and savings
and credit cooperative - 34.8
percent, (to MNT 192.3 billion).
Top 20 Index falls 0.5 percent, to
20,431.74 points. MSE A Index
drops 0.57 percent, to 8,722.35
points. MSE B Index grows 1.07
points, to 8,722.35 points. Market
cap stands at MNT 2.4 trillion.
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Policy-makers warn mineral price
drop in 2019
Budget Stability
Council suggests
Govt to select
small number of
projects next year
Tugsbilig.B
@tugsbiligZGM
Bank of Mongolia has informed
of a potential risk of weaker foreign
trade conditions following a likely
chance of slump in prices of Mongolia’s main export goods, namely
copper, iron ore and coal. On the
contrary, Mongolia's main import
commodity, oil price is set to further
increase in 2019.
National Budget Stability Council explains that this could create
unsatisfactory situation for budget
revenue, which is the main risk for
the economy. Davaasambuu Dalrai,
Head of the council, warned that the
lesser revenue will limit expenditure,
ultimately obstructing planned projects. “In order to avoid potential risk
of deadlock in multiple projects, the
Government should choose a small
number of reliable and necessary
project,” suggested Mr. Davaasam-
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buu.
Ministry of Finance, on the other
hand, determined price swing as
the key potential risk in the budget
revenue. For instance, the trade war
between the U.S and China, the U.S
sanction on Iran, economic crisis in
Turkey and China’s policy on reducing iron production within the frame
of reducing air pollution in Beijing
caused instability in mineral prices

since July. Economist Enkhbayar
Namjildorj remarked, “On the external side, the market demand of
purchasing country, coupled with
weak commodity prices remain are
the key risks, while the internal risk
is the domestic capabilities of developing the infrastructure.”
The 2019 State Budget states to
raise one-third of budget revenue
from mining industry. Around 86

percent of mining revenue is expected to account for copper and coal exports. Specifically, balanced price of
coal was estimated at USD 75.9 per
ton and copper - USD 6,222 per ton.
Additionally, the experts of International Monetary Fund, World
Bank, National Reserve System of
Australia and Bloomberg forecasted
coal price to remain stable at 2018
level of USD 202 per ton.

Amar Lkhagvasuren, Economics
Officer at the Asian Development
Bank Mongolia, highlighted, “Investments on Oyu Tolgoi is one of
the key support for the economy.
In the first half of this year, OT investments made up 12 percent of
economic growth. Delay in schedule
or obstruction of any kind will obviously have significant impact on
the economy.”

agriculture

Agribusiness stakeholders signify innovation in agriculture
Ministry of Food, Agriculture and
Light Industry (MFALI), in cooperation with the Ministry of Education,
Culture, Science and Sports, held a
consultative forum on introducing
advanced technology in Mongolia’s
agricultural sector under the theme

“Agricultural Science, Technology
and Innovation- 2018” yesterday.
Opening the forum, Deputy
Minister of MFALI Sauli Janimkhan remarked, “As an outcome
of this forum, the stakeholders of
agribusinesses will issue a recom-

mendation on appropriate actions
to adopt new technologies in agriculture that also defines the core
structure of innovation in the sector,
as well as commencing a knowledge-based innovative ecosystem.”
Officials also highlighted that the

panel discussions will focus on the
Government’s Three-Pillared Policy, specifically the fourth industrial
revolution.
At the forum, a spokesperson of
the MFALI informed that National
Center for Livestock Gene Bank was

commissioned in Khongor soum of
Darkhan-Uul aimag this year within the frames of preserving genetic
resources of Mongolian livestock,
introducing biotechnology in animal
husbandry and intensifying animal
breeding activities.

stock market
LendMN NBFI JSC
(One month to date)

iTools JSC
(One month to date)

APU JSC
(One month to date)
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Society

On the occasion of the
National Pride Day or the birth
anniversary of Chinggis Khaan,
public and private organizations
to operate on holiday schedules
this Thursday and Friday.
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politics

PM to forward Constitutional
amendments during MPP Congress

Parliament touched upon jump in
petroleum price and slump in MNT
rate yesterday, during which Prime
Minister Khurelsukh Ukhnaa highlighted the faults in current system
and announced to discuss Constitutional amendments at the Mongolian
People’s Party Congress.
Explaining the current situations,
PM Khurelsukh stressed, “Petroleum price and USD appreciation are
not related to us directly. The Cabinet took all the necessary measures
to stabilize price. Ministry of Min-
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110

ing and Heavy Industry is currently
focusing on the situation. The only
solution to maintain fuel price is to
have an oil refinery. Let me justify
one thing. I will not implement any
programs to stabilize price. I refuse
to force fuel price by printing money. But I will focus on hastening
establishment of the oil refinery.”
PM also answered to the Small
and Medium-sized Enterprise
(SME) Development Fund scandal,
explaining that he demanded the
MPs who received loan from the

fund to repay their loans and apologize to the public. “Law enforcers
must investigate these loans for legal
violations. It is out of my rights to
demand such actions. If the situation
gets worse, I will resign myself,”
stressed Mr. Khurelsukh.
Furthermore, the PM expressed
that the Constitution must be amended to make actual change, addressing the fault in the system itself.
Thus, he announced to bring up
systematic reform during the MPP
Congress.
Additionally, the Parliament approved to oust Minister of Food, Agriculture and Light Industry Batzorig
Batjargal from his ministerial position. MPP caucus held an irregular
meeting afterwards on the removal
of Mr. Batzorig from the Parliament
seat and decided not to remove as
he is cooperating with law enforcers
on their investigation.
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Тендер шалгаруулалтын нэр: “Аймагт автомашин шинэчлэх”,
Тендер шалгаруулалтын дугаар: МШ/201801067
“Монгол шуудан” ХК эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Аймагт автомашин шинэчлэх” гүйцэтгэгчийг сонгон
шалгаруулах”, МШ/201801067 хялбаршуулсан цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.Үүнд:
1. Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жилийн борлуулалтын дундаж дүн нь санал болгож буй үнийн дүнгээс
багагүй байх ( 2016 ,2017 он)
2. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Санал болгож буй үнийн
дүнгээс багагүй байх
3. Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: 2 жил ( 2016, 2017 он)
4. Сүүлийн хоёр жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: 1 буюу түүнээс дээш удаа санал болгож буй
үнийн дүнгээс багагүй хэмжээний ажлыг хэрэгжүүлсэн байх
Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн туршлагын мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо:Сүүлийн 2 жил ( 2016 он,
2017 он).Хийгдсэн ажлын жагсаалтыг хавсаргана, /Жил тус бүрийн гэрээг хавсаргаж ирүүлнэ/,
Ашигтай ажилласан байх жилийн тоо: 2 жил /2016 он, 2017 он/
Гүйцэтгэгчээр ажилласан байх жилийн тоо: 2 жил / 2016 он, 2017 он/
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: шаардлагагүй.
Үнийн саналд НӨАТ багтсан байх,
Тендерийн төрөл: Хялбаршуулсан цахим
Тендерийн хамт 3,500,000 /Гурван сая таван зуун мянган/ төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Тендерийн баталгааны хүчинтэй хугацаа нь 2019 оны 2 дугаар сарын 18-ны өдрийг дуустал.
Тендерийг 2018 оны 12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 10 цаг 00 минутаас өмнө tender.gov.mn /хялбаршуулсан
цахим/ хэлбэрээр ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2018 оны
12 дугаар сарын 07-ны өдрийн 10 цаг 15 минутад нээнэ.
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй.
Давуу эрх тооцоно.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичгийг www.tender.gov.mn сайтнаас авч болно.
Хөрөнгө удирдлагын хэлтэс, харилцах утас: 70078977
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Эцэг, эхийн зөвшөөртэй.©

"Асах гэрэл" нэвтрүүлгийн оролцогч Э.Ганзориг

Өлчир эгч, дүүсийн
завгүй нэг өдөр
Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын малчин
Д.Дамдинсүрэнгийнх зургаан халуун ам
бүлээрээ Бүрхийн голын өвөлжөөндөө
буужээ. Эднийх бог голдуу 1000 шахам
малтай. Урт намрын налгар сар шувтарч,
өвлийн эхэн сар гарсан болохоор шөнөдөө
хөрсөн дээр хасах 15 хэм, өглөөдөө нар
дээр хөөртөл хасах 10 хэмийн хүйтэн байх
болж. Хотоос ноосон цамц, зузаан хүрэмтэй
гарсан хэдий ч хавирга, сүвээгээр нэвт
жиндүүлэх аж. Харин малчин Даамиагийн
дөрвөн хүүхэд үнэн өлчир, эгээ л зун цаг

лугаа нүцгэн, шалдан, нөмгөн гүйлдэж,
аз жаргалтайяа инээд алдан, улаа бутраад
аав, ээждээ чадах ядахаараа туслацгаах нь
гайхамшигтай. Хамгийн том нь 10 настай
Мөрөн, тэгээд 5 настай Төр-Од, 2 настай
Отгонцэцэг, хамгийн бага хүү Од дөнгөж
10 сартай. Өглөө үүр цайхтай зэрэгцэн энэ
айлынхан босож, хөгшин, залуу, хүүхэд
гэлтгүй дор дорынхоо ажил, үүрэгтээ
идэвхийлэн шамдана. Жинхэнэ зөв-монгол
хүүхэд гэдэг малчны хотонд төлөвшин
хүмүүжиж байгаад баярлах юм. Тэд ханиад

шуухнаа барагтаа хүрэхгүй, өлчир чийрэг.
Яах аргагүй л хамгийн эко орчинд хамгаас
эрүүл, ажилч, хөдөлмөрч, бие биенээ
хайрласан, халамжилсан монгол гэр бүл
гэвэл хөдөөд байна.
Өглөө босож биеэ засаад, гэрээ засан
борви бохисхийлгүй ажилласан “залуус”
маань ам тостох нь аргагүй ээ! Монгол
малчны завгүй нэгэн өдөр өнгөрлөө. Балчир
үрс ядарсан бололтой. Тэд Монголынхоо
саруул ирээдүйг зүүдэндээ зурж унтаа нь
лавтай.

Бүх зураг Засгийн газрын мэдээ сонины өмч болно

Технологийн старт-апуудын үнэт цаасны
арилжаа дэмжих шинэ платформ

Facebook, Google компани Тим БернерсЛигийн “гэрээ”-нд нэгдлээ

Лондонд цахилгаан скутерын туршилт
эхэллээ

Шанхайн шинэ бирж нь IPO гаргах зохицуулалтгүй механизм
турших платформ болох юм. >10

Технологийн аваргууд эрх, эрх чөлөө хоёрт занал учруулж
байгааг WWW-г үндэслэгч анхаарууллаа. >10

Bird цахилгаан скутерыг Британийн нийтийн замд ашиглахыг
хуулиар зөвшөөрүүлэхээр чармайж байна. >10

Эрчим хүчний үнэт цаас үнэд орж,
S&P 500 индекс дээшлэв
S&P 500, Dow
Jones Industrial
индекс
өссөн бол
технологийн
салбарын
хэмжүүр
NASDAQ
Composite
АНУ-ын
завсрын
сонгуулиас
үүдэн
уруудлаа.

BBM©

◄1
Тэгвэл Атлантын далайн нөгөө
эрэгт Goldman Sachs гол зээл
дүүлэгчдийнх нь зэрэглэлийг
бууруулсантай уялдан Италийн
банкуудын хувьцааны үнэ
буурлаа. Тус улсын 2019 оны
төсөв маргаантай байгаагаас
Италийн үнэт цаасыг худалдах
явдал гаарлаа.
Түүнчлэн зарцуулалтын журам
зөрчсөн төсөвтөө тодотгол хийх
Брюсселийн шаардлагыг хүлээн
ав хэмээн Европын Холбооны
Сангийн сайд нар Ромыг шахаж
байна.
АНУ-ын эдийн засагтай хол
боотой өөдрөг мэдээлэл гарсаар
байна. Нийлүүлэлтийн Менеж
ментийн Хүрээлэнгийн (ISM Institute for Supply Management)
үйлдвэрлэлийн бус салбарын
худалдан авагч менежерүүдийн
индекс сүүлийн 21 жилийн
үнэмлэхүй түвшинд сайжраад
үл ялиг буусан ч шинжээчдийн
тооцооноос их хэвээр буй.
Харин Capital Economics-

АНУ-ын
валютыг ижил
зиндааны
өрсөлдөгчидтэй
нь харьцуулсан
ам.долларын
индекс 0.3
хувиар буурч,
96.31 болжээ.

ын Эндрю Хантер ISM-ийн
ин
д ексийн сүүлийн үеийн
үзүүлэлт судалгааны бусад
статистиктай авцалдахгүй
байгааг анхааруулав.
“Мөнгө, зээлийн түлхэц өгөх
бодлого замхарч байгаа өнөө үед
дотоодын нийт бүтээгдэхүүний
өсөлт дөрөвдүгээр улиралд улам
удаашрах төлөвтэй” гэж ноён
Хантер өгүүлсэн юм.
Юутай ч ISM-ын өөдрөг
ин
д екс ам.долларын ханш,
АНУ-ын Сангийн яамны үнэт
цаасны өгөөжийг дээшлүүлж
дөнгөсөнгүй.
Долоо хоногийн өмнө 1.27
ам.доллартай тэнцэж байсан
фунт стерлинг Нэгдсэн вант
улсыг Европын Холбооноос
гарах хэлцэл бараг эцэслэж
буй мэдээтэй уялдан 1.30
ам.доллартай тэнцэж чангарлаа.
Нью-Йоркт эрчим хүчний
салбарын индекс 1.4, санхүүгийнх
1.5 хувиар өссөнтэй уялдан S&P
500 индекс 0.6 хувийн өсөлттэй
гарсан юм. Dow Jones Industrial

Average индекс 0.8 хувиар өслөө.
Berkshire Hathaway гурав
дугаар улиралд үйл ажиллагааны
ашиг нь хоёр дахин өссөнөө
тайлагнамагц хувьцааных нь үнэ
таван хувиар дээшиллээ.
NASDAQ Composite 1.4 хувиар
буураад эргэн сэргэсэн ч өдрийн
уналт 0.4 хувьтай үлдэв. Appleын хувьцааны үнэ даваа гарагт
2.8 хувиар, сүүлийн хоёр өдөр
нийт найман хувиар буурсан юм.
Тус компанийн хувьцааны үнэ
даваа гарагт 200 ам.доллароос
доош буусан нь сүүлийн гурван
сард анх удаа тохиолдож буй
хэрэг боллоо.
Мөн амралт, баярын улирлын
үеэр АНУ-ын үйлчлүүлэгчиддээ
ба
рааг нь үнэгүй хүргэхээр
шийдсэнтэй уялдан Amazon-ы
хувьцааны үнэ мөн буурав.
Пан-Европын Stoxx 600,
Франкфуртын Xetra DAX индекс
тус бүр 0.2 хувиар доошилсон
бол фунт стерлингийн ханш
сайжирсан тул Лондонд FTSE
100 индекс 0.1 хувиар өсөв.

АНУ-ын валютыг ижил
зиндааны өрсөлдөгчидтэй нь
харьцуулсан ам.долларын индекс
0.3 хувиар буурч, 96.31 болжээ.
Еврогийн ханш 0.2 хувь өсөж,
1.1410 ам.доллартай тэнцдэг
боллоо. Харин нэг ам.долларыг
113.18 иенээр арилжиж байна.
Ам.доллартай харьцуулсан
фунт стерлингийн ханш даваа
гарагийн өглөө сүүлийн хоёр
долоо хоногийн үнэмлэхүй
үзүүлэлт 1.3062 болж өссөн юм.
Мөн өдрийн үдээс хойш ханш үл
ялиг буурч, 1.3040 ам.доллартай
тэнцэх болжээ.
Италийн Засгийн газрын 2
жилийн хугацаат үнэт цаасны
өгөөж өдрийн дүнгээр 0.02 хувь
өсөж, 1.23 хувьд хүрлээ. Харин
10 жилийн үнэт цаасны өгөөж
0.01 хувиар дээшлэн, 3.32 болов.
АНУ-ын Сангийн яамны 10
жилийн хугацаат үнэт цаасны
өгөөж 0.01 хувиар буурч, 3.20,
хоёр жилийн хугацаат
бондынх хэвэндээ буюу
2.91 хувьтай үлдлээ.

Японы ажиллах хүчний эрэлт цагаачлалын
маргаан үүсгэв
Робин Хардинг
Шинзо Абэ визийн хоёр шинэ
төрөл үүсгэхээр төлөвлөсөн
нь хөдөлмөрлөх хүчээр ду
тагдаж гадаадын ажилчин
авах сонирхолтой болсон
Японы компаниудын хэрэгцээг
тооцоолсон хэрэг болж байна.
Гэтэл Ерөнхий сайдын Японд
хэрэгжүүлэхээр шийдсэн зөр
чилтэй төлөвлөгөө нь тус улс олон
жил хэлэлцэхээс цааргалж ирсэн
асуудлаар маргаан дэгдээлээ. Дан
ганц үндэстнээс бүрддэг, дэлхийд
хамгийн хурдацтай хөгширч
буй улс хүн ам, эдийн засгаа
тогтворжуулахын тулд цагаачдыг
хүлээн авах ёстой юу гэдэг асууль
маргаан дагуулсаар.
Ноён Абэгийн хоёр төрлийн
визийн төлөвлөгөө урьд нь
Японд хориотой байсан сэдвийг
хөндөж байгаа. Нэгдүгээрт, ийм
виз гадаадын ажилчдыг Японд
байнга оршин суугч болгох урт
удаан, хүнд бэрх замын эхийг
тавина. Хоёрдугаарт, ийм виз
зарим ажилчдад гэр бүлээ авчрах
боломж олгоно.
Цагаачлалын бодлого хэрэг
жүүлж буй хэрэг биш хэмээн
ноён Абэ өнгөрсөн долоо хоногт
парламентад тайлбарлаж байв.
Японд байнга оршин суух
зөвшөөрөл авахад тулгардаг
зохицуулалтын саад бэрхшээлийг

Японд гадаадаас шилжин ирэгсэд
(Улсаар нь, 2017 оны статистик)
Хаалтанд өмнөх жилтэй харьцуулсан өсөлтийг оруулав
Өмнөд Солонгос 55.926 (16.2%)
Балба (8.0%)
Бразил (10.0%)

Перу 27.695 (6.2%)

69111

БНХАУ (8.0%)
117299

372263

146798

Филиппин (15.1%)
240259

Вьетнам (39.7%)

249319

Бусад улсаас (21.0%)

Японы Эрүүлийг Хамгаалах, Хөдөлмөр, Нийгмийн Халамжийн Яам ©

багасгах бодолгүйгээ тэрбээр
зориуд дурдсан юм.
Япон дахь гадаад ажилчдын тоо
сүүлийн жилүүдэд асар өсөж, 2017
онд нийт ажиллах хүчний 18 хувь
буюу 1.28 сая болсны олонх нь
оюутан, дадлагажигч юм. Харин
оюутан, дадлагажигчийн визээр
Японд байнга амьдрах боломжгүй.
Ноён Абэгийн шинэчлэл нь
ажиллах хүч дутагдалтай салбарт
зориулан ажлын виз үүсгэхэд
чиглэж байгаа. Барилга угсралт
зэрэг салбарт япон хэлний хатуу

шалгалт давж чадсан хүмүүс
байнга оршин суух виз авах
боломжтой.
“Эдүгээ хүртэл бид нарийн
мэргэжлийн өндөр ур чадвартай
гаднын ажиллах хүчийг хүлээн
авч ирлээ. Тэгвэл одооноос
суурь ур чадвартай ажилчдад ч
оршин суух шинэ статус үүсгэх
шаардлага үүссэн” хэмээн Японы
Хууль зүйн сайд Такаши Ямашита
тайлбарлав.
Бодлого тодорхойлогчдын дунд
маргаан дэгдээсэн уг төлөвлөгөөг

Ноён Абэгийн
шинэчлэл нь
ажиллах хүч
дутагдалтай
салбарт
зориулан ажлын
виз үүсгэхэд
чиглэж байгаа.

сөрөг намуудын нэг дэмжиж
байгаа нь Японы улс төрийн
түүхэнд анх удаагийн тохиолдол
болов. Жижиг, төвч байр суурьтай
Ардын Ардчилсан Намын тэргүүн
Юичиро Тамаки өөрийн намыг
“Европ юм уу америк стилийн
цагаачлалын бодлого”-д талтайг
тайлбарласан юм.
Санал асуулгын дүнгээр Японы
олон нийтийн 54 хувь нь ноён
Абэгийн төлөвлөгөөг дэмжиж, 34
хувь нь эсэргүүцжээ. Ялангуяа,
залуу үеийнхэн онцгой нааштай
хандаж жуулчин, зочин ажилчин
олшрох хэрээр Япон оронд
гадаадынхан хэвийн зүйл болно
хэмээн хариулжээ.
Барилгын инженерээр төгссөн,
25 настай Нго Ван Тун хэмээх
вьетнам залуу бол ноён Абэгийн
хүсээд байгаа хүний нэг. Вьетнамд
очиж өөртэй нь биечлэн ярилцсан
япон гэрээлэгч өндөр ур чадвартай
ажилчны таван жилийн визийг
журмын дагуу гаргуулсан байна.
Эдүгээ байнгын гэрээт ажилчин,
Японд төгсөгчидтэй ижил цалин
хангамжтай Ван Тун Токиод
барилгын компанид хянагч хийдэг.
Энэ зун эх орондоо очиж гэр
бүлтэй болсон Ван Тун эхнэрээ
Японд авчрах хүсэлтэй. Залуугийн
хүсэл ноён Абэгийн
шинэчлэлийн ачаар
хялбар бүтэх бололтой.

Үнэгүй хүргэлт Amazon-ы
хувьцааны үнийг унагав

Питер Уэльс
Хэллоуин өнгөрсөн ч Amazon компани
амралтын улиралд нийцүүлэн АНУ-ын
үйлчлүүлэгчдэдээ үнэгүй хүргэлт үзүүлэхээ
амлаж байгаа нь хөрөнгө оруулагчдыг
айлгав. Аравдугаар сарын борлуулалтын
тайлантай уялдан тус компани түүхэн
уламжлалаараа жилд хамгийн орлоготой
дөрөвдүгээр улирлын борлуулалтаа
харьцангуй багаар тооцжээ.
Дэлхийн хэмжээнд Amazon-ы
тээвэрлэлийн зардал есдүгээр сарын 30ны байдлаар 6.57 тэрбум ам.доллар болсон
нь жилийн өмнөх үеийнхээс 22 хувиар
өссөн хэрэг. Amazon-ы нэгж хувьцааны
үнэ даваа гарагийн үдээс хойш 2.5 хувиар
буурсан юм.

Өмнөд Солонгос старт-ап
компаниудаа дэмжинэ

Эдвард Уайт
Азийн дөрөв дэх гол эдийн засгийн өсөлт
саарсантай уялдан Өмнөд Солонгосын
Засгийн газар старт-ап, инновацлаг
компаниудад оруулах хөрөнгө оруулалтыг
дэмжихэд чиглэсэн хөрөнгийн зах зээлийн
шинэчлэл өрнүүлэхээр төлөвлөв.
Шинэ оны эхнээс хэрэгжүүлэх уг
шинэчлэлээр хөрөнгө оруулалтын
зохицуулалтыг султгаж, жижиг компани,
ялангуяа Сөүлийн старт-апуудад илүү
хялбар санхүүжих нөхцөл бүрдүүлнэ. Сөүл
технологийн группүүдийг “инновацлаг
эдийн засгийн өсөлт, ажлын байр” үүсгэх
чадвартай хэмээн тооцоолж байгаа.
Харин технологийн компаниуд тус улсын
жижиг хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалахад
чиглэсэн түвэгтэй нүсэр зохицуулалтыг
шүүмжилсээр байна.

Ураны үнэ огцом өслөө

Нил Ньюм
Цөмийн түлшний тэргүүлэх үйлдвэрлэгчид
зах зээлээс түүхий эд худалдан авч, БНХАУ
шинэ цахилгаан станцууд байгуулахаар
бэлтгэж буйтай холбогдон ураны үнэ
сүүлийн хоёр жил хагасын үнэмлэхүй
түвшинд өслөө.
Цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэдэг
цөмийн реакторын түлш болсон уран
нь 2018 онд үнэд орсон таваарын нэг.
Дөрөвдүгээр сараас хойш үнэ нь 40 хувь
өсөөд байна. Олон уурхай хаагдсан нь үнэ
өсөх нэг шалтгаан болсон. Мөн БНХАУын Коммунист нам энэ сард чуулах бүгд
хурлаараа цөмийн эрчим хүч ашиглалтыг
дэмжихээ батлан мэдэгдэх гэж байгаа нь ч
зах зээлд нөлөөллөө.

Габриэль Вилдау
Технологийн жижиг ком
паниудад хөрөнгө босгох хялбар
нөхцөл бүрдүүлэх зорилгоор
Шанхайн хөрөнгийн бирж арил
жааны шинэ платформ үүсгэхээр
төлөвлөж байгааг БНХАУ-ын
төрийн тэргүүн Ши Жиньпин
даваа гарагт мэдэгдэв.
Шинээр байгуулах “Техно
логийн инновацын бирж” нь
хувьцаа
гаа анх удаа нийтэд
нээлт
т эй арилжих шинэ,
зохицуул алтгүй механизм
турших платформ болох ноён
Ши тайлбарласан юм. Шанхай,
Шэньжэний биржид гаргадаг
IPO-г зохицуулж буй зөвшөөрөл
олгох одоогийн тогтолцооны
оронд “бүртгэлийн систем”
гээчийг ашиглахаар төлөвлөж
байна.
Зөвшөөрөл олгодог одоогийн
тогтолцоо нь IPO-гийн зөвшөөрөл
хүлээсэн компаниудын урт
дараалал үүсгэж, зохицуулах
байгууллагуудын удирдах
ажилтнууд дунд авилга газар авах
далим болдог.

Шинэ
платформ нь
технологийн
жижиг
компаниудад
хөрөнгө
босгох хялбар
нөхцөл
бүрдүүлнэ.

Технологийн старт-апуудын үнэт цаасны
арилжаа дэмжих шинэ платформ
БНХАУ-ын үнэт цаасны
зохицуулах байгууллага IPO
гаргах ажиллагааг зөвхөн бүрт
гэдэг болгохоор өмнө нь амлаж
байсан ч шинэчлэл сунжирсаар
өдий хүрчээ.

Биржид шинээр бүртгүүлэх
журам нь арилжааны плат
формын листингэд багтах
хүсэлтэй компаниудын ашиг
орлого, хувьцаа эзэмшлийн
бүтцэд нийцсэн илүү “зохистой,

ялгавартай зохицуулалттай”-г
Хятадын Үнэт Цаасны Зохи
цуулах Комисс тайлбарлав.
Уг тайлбар нь Үнэт Цаасны
Зохицуулах Комисс алдагдалтай,
эсвэл давхар ангилалтай хувь

цаат компаниудад IPO гаргах
боломж олгох гэж буйн илрэл
бололтой. Одоогоор ийм компа
ниудыг эх газрын Хятадын
биржийн листингэд багтахыг
зөвшөөрдөггүй. Старт-апуудыг

дэмжихээр байгуулсан, Шэнь
жэньд ажилладаг ChiNext бирж ч
ийм компанийг бүртгэж авдаггүй.
“Технологийн инновацын
бирж байгуулж, зөвхөн бүрт
гэдэг тогтолцоо туршиж байгаа

нь шинийг санаачлагч компаниуд
зах зээлд нэвтрэх чадварыг
сайжруулах ач холбогдолтой”-г
Шанхайн хөрөнгийн
бирж тайлбарлаж
байлаа.

Facebook, Google компани Тим БернерсЛигийн “гэрээ”-нд нэгдлээ
Алия Рэм
Facebook, Google компаниуд
world wide web буюу тоон
мэд ээллийн орон зайг
үндэслэгч Тим Бернерс-Лигийн
санаачилсан интернэтийн шинэ
стандартад нэгдэхээр гарын үсэг
зурлаа. Технологийн аваргуудад
ноёрхогч нөлөөгөө сулруулах
шаардлага тулгарч байгааг
ноён Бернерс-Ли ердөө л долоо
хоногийн өмнө анхааруулж
байсан юм.
“Вэбийн гэрээ”-гээр интернэт
компаниуд өгөгдлийн прайвеси
буюу халдашгүй байдлыг
хүндэтгэж, “хүмүүнлэг ёсыг
дээдлэх” үүрэг хүлээнэ. Өгөгд
лийн прайвеси зөрчсөн дуулиант
олон хэрэг, хуурамч мэдээлэл,
бусдыг үзэн ядах үг хэл,
цахим орчинд зохисгүй үйлдэл
түгэн дэлгэр эхтэй холбоотой
шүүмжлэл өрнөсөн олон жилийн
эцэст компаниуд ийнхүү шинэ
санаачилгад нэгдлээ.
“Цахим орчин дахь та бид
ний эрх, эрх чөлөөнд аюул
тулгарлаа. Засаж залруулах хүч
чадалтай тэрхүү компаниуд ил
тод, эрс хатуу үүрэг хариуцлага
хүлээхүйцээр вэбийн шинэ гэрээ

байгуулах шаардлагатай байна”
хэмээн Сэр Тим Лиссабонд
эхэлсэн Web Summit чуулган
дээр мэдэгдэв.
Шинэ гэрээнд Facebook,
Google, Францын засгийн газар,
тэрбумтан Ричард Брэнсон зэрэг
60 орчим компани, засгийн газар,
бизнесийн удирдагч гарын үсэг
зураад байна. Гэрээтэй хамт
нийтлэгдсэн тайланд “аварга
компаниуд”-ын нэгээр нэр
нь бичээстэй Amazon гарын
үсэг зурсангүй. Сэр Тимийн

гэрээ нь интернэтэд хан
дах
нөхцөл боломжийг сайжруу
лах, прайвесийг дэмжин түгээх
зэрэг “чөлөөт, нээлттэй вэб”-ийн
тэргүүн зарчмыг тодорхойлж
өгнө. Гэхдээ уг гэрээг засгийн
газар, компаниудтай хэлэлцэж
зөвлөлдсөний дараа стандарт нь
улам тодорхой болох юм. АНУ
жилийн өмнө мөрдөхгүйгээ
мэдэгдсэн network neutrality буюу
мэдээллийн сүлжээнд төвийг
сахих зарчмыг Их Британийн
компьютерын ухааны эрдэмтэн

шинэ гэрээндээ багтааж
болзошгүй.
Интернэтэд тулгараад буй
бусад аюулыг ч Сэр Тимийн
үндэслэсэн World Wide Web
Foundation групп гэрээний
хавсралт тайланд анхааруулжээ.
Автоматж уулсан хэрэгл үүр
мэдээллийг нарийн алгоритм
тэй гуйвуулдаг, дэлхийн хүн
амын хагас нь, ялангуяа ядуус,
эмэгтэйчүүд интернэтгүй бай
гаа зэргийг аюулд тооцож байна.
Компаниуд улам бүр интер
нэтийн “харгалзагч”-ийн үүрэг
гүйцэтгэж “ямар санаа бодол
бусдад харагдаж, хүртээл болох
ёстойг хянан удирдах болсон”ыг Сэр Тим байнга анхааруулж
ирлээ. Facebook, Google зэрэг
асар хүчирхэг аваргуудын нөлөөг
өрсөлдөгчид нь хязгаарлаж
чадахгүй бол жижиглэж хуваах
хэрэг гарч болзошгүйг Сэр Тим
өнгөрсөн долоо хоногт Reuters-д
тайлбарлаж байв. Аваргуудын
ноёрхлыг сөргүүлэн хэрэглэгч
өгөгдлөө өөрөө хянаж удирддаг
шинэ “төвлөрсөн бус бүтэцтэй
вэб” үүсгэх Inrupt стартапыг тэрбээр оны эхээр
байгуулсан юм.

Лондонд цахилгаан
скутерын туршилт
эхэллээ
Алия Рэм
АНУ-ын Bird компани Их
Британид цахилгаан скутер
түрээслэгч анхны компани боллоо.
Ист-Лондоны Олимпын паркийн
хувийн замд туршилтаа эхэлсэн
тус компани скутерыг нийтийн
замаар зорчихыг хуульчлан зөв
шөөрүүлэхээр Британийн хууль
тогтоогчдыг лоббидож байна.
Цахилгаан скутерыг хуулиар
хориглодог улсад Bird анх удаа
нэвтэрч туршилтаа эхлүүлж
байгаа өрсөлдөгч Lime компанийн
дэлхийн зах зээлд бизнесээ тэлэх
амбицлаг төлөвлөгөө дэвшүүлсэн

үетэй давхцаж байна. Bird-ийн
туршилт Олимпын парк дахь,
Вестфилд Стратфорд худал
дааны төвийн хоорондын замд
50 скутерээр зорчиж эхэлж
байна. Хир Ист төвд Bird-ийн Их
Британи дахь оффис байрладаг.
Скутерийн түгжээс тайлахад нэг
фунт стерлинг, нэг минут унахад
10 пенс төлнө. “Үйлчилгээгээ аль
болох олон хотод нэвтрүүлж, хуу
лийн зохицуулалтыг өөрчилмөөр
байгаа”-гаа Bird-ийн Их Британи,
Ирланд, Скандинавын салбар
хариуцсан захирал Ричард Корбетт
өгүүлэв. Бизнесээ өрнүүлэхийн
тулд “Засгийн газраас дэмжлэг
авах, дэмжлэг авахын тулд лобби
өрнүүлэх шаардлагатай”-г тэрбээр
тайлбарласан юм.
Олон нийтийн замд цахилгаан
скутер унахыг Их Британид бүр
1800-гаад онд сүйх тэрэг явган
хүний замаар зорчихыг хориглосон
хуулиар зөвшөөрдөггүй. Bird-ийн
өрсөлдөгч Lime компани 2017 онд
АНУ-ын 30 их сургууль, колле
жийн кампуст унадаг дугуй, ску
терээ нэвтрүүлсэн юм. Тээврийн
бусад старт-ап компани туршилтын
загвараа хувийн замуудад турших
юм уу зохицуулах байгууллагаас
урт удаан, олон шат дамжлага
дамжин байж нийтийн замаар
зорчих зөвшөөрөл авдаг. Цахиурын
хөндийд төвтэй автомат жолоод
логотой автомашины Voyage стартап компани туршилтаа Флорид муж
улсын тэтгэврийнхэн амьдардаг
сууринд хийж байгаа. Роботиксын
Starship старт-ап компани жолооч
гүй хүргэх үйлчилгээний машинаа
Цахиурын хөндий дэх
оффисын зогсоолуудад
туршиж байна.
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Малчдын жилийн орлогын 50-60
хувийг ноолуур бүрдүүлж байна 25

Згм Товчхон

» Арилжаа

Ираны худалдан
авагчид махны
гарал үүслийн
гэрчилгээ
шаарддаг
Ч.Баатар
ЗГМ
Швейцарын хөгжлийн агент
лагаас Монгол Улсын бэлчээрийн
төлөв байдлын үндэсний тайлан
гаргасантай холбогдуулан тус
агентлагийн “Ногоон алтМалын эрүүл мэнд” төслийн
менежер Ц.Энх-Амгалантай
ярилцлаа. Малын тоо толгой
хэт их өссөнөөс үүдэн улсын
нийт газар нутагт бэлчээрийн
доройтол үүсээд буй. Энэ
асуудлыг төрийн бодлогоор
шийдэхээс өөр гарц байхгүйг
тэрбээр онцолж байв.
-Одоогийн байдлаар бэлчээр
хэр зэрэг доройтоод байна вэ.
Бэлчээрийн төлөв байдлын
үндэсний тайлангийн гол
дүгнэлт юу байв?
-Швейцарын хөгжлийн
агентлаг 10 жилийн судалгааны
үндсэн дээр бэлчээрийн төлөв
байдлын үндэсний тайлан 2015
оноос тогтмол гаргах болсон.
Тухайн үед нийт газар нутгийн
65 хувь нь бэлчээрийн доройтолд
орсон байсан бол 2017 онд энэ
үзүүлэлт 57 хувь болж буурсан.
Гэхдээ сэргэх боломжоо алдсан
газар нутгийн хэмжээ 7-12 хувь
болж өссөн байгаа юм.
-Үүнд ямар хүчин зүйл
голлон нөлөөлсөн бол?
-Малын тоо толгой хэт өсөж,
бэлчээрийн даац хэтэрснээр
газар нутгийн талх
лагдалт,
доройтол үүсч байгаа юм.
Зарим суманд малын тоо толгой
бэлчээрийнхээ даацаас 10 дахин
нэмэгдсэн байна. Харин улсын
хэмжээнд нийт бэлчээрийн даац
дунджаар 3-4 хувиар хэтэрсэн.
Иймд бэлчээрийн доройтол,
цөлжилтийн гол шалтгаан
нь малын тоо хэт өссөнтэй
холбоотой.
-Малчид бэлчээрийн менеж
ментийн тухай хэр ойлголттой
байна вэ. Цаашид бэлчээрийн
үр өгөөжтэй менеж
м ент
хэрэгжүүлэхэд юу шаард
лагатай байна?
-Ихэнх малчин малын тоог
багасгах хэрэгтэй гэдэгт санал
нийлж байгаа бөгөөд хот айл,
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багаараа нийлэн дундын бэлчээр
ашиглах төлөвлөгөө гаргаж,
мөрдөж байна. Ялангуяа отор
хийх, нутаг сэлгэн нүүхээ санал
санаачилгатай байна. Гэхдээ
малын тоо хэт олон болж,
нүүдэл хийх газаргүй болсон
учраас хэт бөөгнөрөл үүсээд
байгаа юм. Үүнээс улбаалан
газар талхлагдаж, бэлчээргүй
болоод буй. Мөн манай улсад
бэл чээрийн аши гла лтыг
зохицуулах хууль эрх зүйн
орчин одоо хүртэл хангалтгүй
байдаг нь судалгааны явцад
харагдсан. Бэлчээр гэдэг бол
төрийн өмч, харин мал бол
хувийн өмч юм. Энэ хоёрын
хоорон д ы н аш и гла л т ы н
харилцааг зохицуулах эрх зүйн
зохицуулалт 20 орчим жил
тодорхой бус байлаа. Бэлчээр
ашиглалтыг бодлогын түвшинд
шийдвэрлэхгүй бол малчид
санал санаачилгаараа, орон
нутгийн түвшинд зохицуулах

боломж багассаар л байна.
-Ямаан сүрэг бэлчээрийн
доройтолд хамгийн их
нөлөөлдөг гэдэг. Малын тоо
толгойг төрлөөр нь авч үзвэл
сүргийн бүтэц ямар байгаа вэ?

Газар нутгийн
57 хувь нь
бэлчээрийн
доройтолд орсон
-Энэ жилийн тооллогоор
манай улсын малын тоо 82 сая
давсан. Үүний 35 орчим хувь
нь буюу 30-аад сая нь ямаан
сүрэг байгаа юм. Өмнө нь
малчид ямаан сүргийн тоог бага
байлгаж бэлчээрийн даацаа мал
сүргийнхээ бүтцээр зохицуулдаг
байсан бол сүүлийн үед энэ

Малын тоо
(төрлөөр)

Бэлчээрийн мониторингийн цэгүүдийн сэргэх чадавхийн ангилал
(байгалийн бүсүүдээр, хувиар)
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төгрөгт хүрсэн байна. Үүний
76.4 хувийг ердийн даатгалын
компаниудын хөрөнгө, 21 хувийг
давхар даатгалын компани, 2.7
хувийг урт хугацааны даатгалын
компаниуд тус тус бүрдүүлжээ.
Даатгалын компаниудын нийт
нөхөн төлбөрийн зардал тайлант
улиралд 42.2 тэрбум төгрөгт хүрч,
нийт хураамжийн орлогын 34.4
хувийг эзэлж байгаагаас ердийн

даатгалын компаниудын нөхөн
төлбөр 98.9 хувийг бүрдүүлж
байна. Энэ нь өнгөрсөн оны мөн
үеэс 30.3 хувиар өссөн үзүүлэлт
юм. Тайлант улиралд салбарын
татварын дараах цэвэр ашиг 41
хувиар өсөж, нийт цэвэр ашгийн
хэмжээ 14.4 тэрбум төгрөгт хүрэв.
Салбарын өөрийн хөрөнгийн
өгөөж 10 хувь, нийт хөрөнгийн
өгөөж 4.7 хувь байна.

“Алтайн зам” компанийн хувьцааны ханш 37 дахин өсөв
Монголын хөрөнгийн биржийн
III ангилалд бүртгэлтэй “Алтайн
зам” компанийн хувьцааны ханш
сүүлийн нэг жилийн хугацаанд 37
дахин өсжээ. Хэдий тийм боловч
өдрийн дундаж арилжааны хэмжээ
1-2 ширхэг хувьцаа байна.
Энэ оны зургаадугаар сард
“Алтайн зам” компанийн үнэт
цаасыг цөөн тоогоор олон удаа
арилжиж үнэт цаасны үнэ

0.5

Хувь. Топ-20 индекс 20431.74
нэгж болж 0.5 хувиар буурлаа.
Ингэснээр зах зээлийн үнэлгээ
нь 2.4 их наяд төгрөгтэй
тэнцэв.
» Хөрөнгө оруулалт

2.4

Тэрбум ам.доллар. Газрын
тосны томоохон компаниуд
Экваторын Гвиней улсын
газрын тосны салбарт 2.4
тэрбум ам.долларын хөрөнгө
оруулахаар болжээ. Тус хөрөн
гө оруулалтад 11 цооногт үйл
ажиллагаа явуулна.
» Зээл

236.7

Тэрбум төгрөг. Аравдугаар
сард ипотекийн
зээлийн санхүүжилтэд
Монголбанкнаас 16 тэрбум
төгрөгийг 215 иргэнд, Засгийн
газраас 17.5 тэрбум төгрөгийг
400 иргэнд тус тус олгожээ.
Харин он гарснаас хойш
Монголбанкнаас 159.7 тэрбум,
Засгийн газраас 77 тэрбум
буюу нийт 236.7 тэрбум
төгрөгийн санхүүжилтийг
3,578 зээлдэгчид олгоод буй
ажээ.
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ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ
Огноо : 2018-11-07
Тендер шалгаруулалтын нэр: Үндэсний оношилгоо эмчилгээний төвд
нийлүүлэгдэх программ хангамжид хэрэглэгдэх мэдээлэл бэлтгэх зөвлөх үйлчилгээ
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЭМЯ/201811114
1. Эрүүл мэндийн яам нь Үндэсний оношилгоо эмчилгээний төвд
нийлүүлэгдэх программ хангамжид хэрэглэгдэх мэдээлэл бэлтгэх зөвлөх
үйлчилгээ -ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж
байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг
урьж байна.
2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Үндэсний оношилгоо, эмчилгээний төвийн
програм хангамжид хэрэглэгдэх мэдээлэл бэлтгэх зөвлөх үйлчилгээ болно.

Хөрөнгийн зах зээл

Б.Анхтуяа
Шинжээч

» Индекс

АНУ-ын доллар

60

Даатгалын салбарын хөрөнгийн хэмжээ 16
хувиар нэмэгджээ
Санхүүгийн зохицуулах
хорооноос мягмар гарагт
даатгалын салбарын энэ оны
гуравдугаар улирлын статистик
үзүүлэлтийг танилцууллаа. Тус
салбарын нийт хөрөнгийн хэмжээ
16 хувиар өсөж, 327.6 тэрбум

Бэлчээрийн сэргэх чадавхийн ангилал
I
II
III
IV

30

Даатгал

Б.Мөнх
Шинжээч

байдал үгүй болсон. Малчин өрх
бүр бараг таван хошуу малтай
болсон байна. Өөрөөр хэлбэл,
ямаан сүргийн тоо ихэссэн нь
малчдын орлогын эх үүсвэр
болсон ноолууртай холбоотой
юм. Тэдний жилийн орлогын 5060 хувийг нь ноолуураас олох
ашиг бүрдүүлж байна. Иймд
энэ асуудлыг бодлогоор л зохи
цуулах шаардлага байгаа юм.
-Ямааны ноолуур эдийн
засгийн өндөр ач холбогдолтой
байгаа энэ үед асуудлыг зах
зээлийн зарчмаар шийдэх арга
байгаа болов уу?
-Ямааны ноолуураас гадна
сарлагийн хөөвөр, мах, сүү,
торомн ы ноос зэрэг малаас
гаргаж авдаг маш олон
төрлийн бүтээгдэхүүн бий шүү
дээ. Эдгээр бүтээгдэхүүнийг
зах зээлд гаргахад анхаарч
ажиллавал илүү үр дүнтэй.
Ямааны ноолууртай дүйцэхүйц
сарлагийн хөөвөр, хонины ноос

болон торомны ноосыг гадаад
зах зээлд сурталчилж, дэлхийн
гаргах арга хэмжээ авч болно.
Ингэснээр ноолуураас бусад
малын бүтээгдэхүүний зах зээл
нээгдэн малчдын орлого өснө
гэсэн үг. Харин тэр үед ямааныхаа
тоо толгойг багасгахыг
малчдаас шаардаж болох юм.
Мөн махны зах зээлийг нээж
өгөх хэрэгтэй. Гэхдээ малын
мах экспортлох сонирхолтой
хувийн хэвшлийнхэн байгаа ч
малын өвчлөл их гарч байгаатай
холбоотойгоор экспортлоход
хүндрэлтэй байдаг.
-Хувийн хэвшлийг зохион
байг у ула лт тайгаар энэ
асуудалд оролцуулах ямар
боломж байгаа вэ?
-Үндэсний үйлдвэрлэгчид
ноос ноолууран бүтээгдэхүүн
гадагшаа экспортлоход бүтээг
дэхүүний гарал үүслийг тодор
хой болгож баталгаажуулах
шаардлага их яригдах болсон.
Жишээлбэл, зарим нэгэн үзэс
гэлэн худалдаанд оролцоход
бүтээгдэхүүний гарал үүсэл
болоод байгаль ямар нөлөө
тэйг нь тодорхойлох шаард
лага тавьж байна. Энэ утгаараа
хувийн сектор малчны хоршоо
той хамтран ажиллаж, гарал үүс
лийг нь тодорхой болгох үүднээс
“Швейцарын хөгжлийн агент
лагийн “Ногоон алт” төслийн
хүрээнд мал аж ахуйн гаралтай
бүтээгдэхүүний гарал үүслийн
эргэн мөшгөх тогтол
ц оог
хөгжүүлэх цахим программыг
боловсруулсан. Эхний ээлжинд
Архангай аймгийн хоёр сумаас
Иран улс руу мах экспортолдог
зарим нэг компанитай хамтарч
ажиллан, бэлчээрээс нь эхлээд
тухайн махыг хэрэглэгчид хүрэх
хүртэл нь хянах боломж бүрдсэн.
Иран руу мах экспортлоход
худалдан авагчд аас гарал
үүслийн гэрчилгээ шаардсан
бөгөөд энэ арга хэмжээг шуурхай
авч чадсан.

Компани. Монголын хөрөн
гийн бирж мягмар гарагт 25
компанийн 192,939 ширхэг
хувьцаа арилжлаа. Энэ өдөр
13 компанийн хувьцааны ханш
өссөн бол найман компанийнх
буурч, дөрвөн компанийн
ханш тогтвортой байлаа.
Үүнээс “Ремикон” болон
“Могойн Гол” компаниудын
хувьцааны ханш хамгийн
өндөр өслөө.

огцом өссөн гэсэн шалтгаанаар
Санхүүгийн зохицуулах хороо
арилжааг нь түр зогсоож байжээ.
Харин есдүгээр сараас эргэн нээсэн
байна. Барилга угсралтын “Алтайн
зам” компани энэ оны эхний хагас
жилд 11.1 тэрбум төгрөгийн
борлуулалтын орлоготой
ажилласан нь өмнөх оны мөн
үеэс дөрөв дахин өссөн үзүүлэлт
болжээ. Үүнээс гадна “Хүннү
менежмент” компанийн хувьцааны
ханш сүүлийн нэг жилийн
хугацаанд 24 дахин өсөөд байгаа
аж. “Хүннү менежмент” компани

энэ онд Монголын хөрөнгийн
биржийн “All or None” буюу
“Бүгдийг нь биелүүлэх эсвэл үл
биелүүлэх” дуудлага арилжаагаар
нэгж хувьцааг 4850 төгрөгөөр
үнэлж, нийт хувьцааныхаа 39.5
хувийг санал болгосон юм. Харин
“Ар Баянхангай” компанийн
хувьцааны ханш он гарснаас
хойш 60 гаруй хувиар унаад
байна. Барилга угсралтын “Ар
Баянхангай” компанийн хувьцааны
ханш 2014 онд 6000 төгрөгт дөхөж
байсан ч сүүлийн байдлаар 800
төгрөг болж буураад байгаа юм.

3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох
мэдээллийг (ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар,
туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ.
Ажлыг богино хугацаанд чанартай гүйцэтгэх зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн
хэлбэрээр оролцох боломжтой эсэх Зөвшөөрөхгүй
4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2018 оны 11-р сарын 12 -ны өдрийн 10
цаг 00-аас 16 цаг 00 минутын хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан
хаягаар 2018 оны 11 -р сарын 16 -ны өдрийн 17 цаг 30 минут-ны дотор ирүүлнэ үү.
Монгол, Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо ,Энхтайваны өргөн чөлөө,
Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг, Санхүү захиргааны байр, 101 тоот,
Утас: 7015 9510
Имэйл хаяг: khurelbaatar@ndtc.mn Веб сайт: http://www.mohs.mn
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Эдийн засаг
Макро эдийн засаг
1960-1970
онд Бразил
Улс ДНБ-ий
өсөлтөөрөө
дэлхийд
тэргүүлж
байхад
инфляцын
дундаж түвшин
42 хувьтай
байжээ. Энэ
хугацаанд тус
улсын нэг хүнд
ногдох орлогын
хэмжээ хурдтай
нэмэгджээ.

Инфляц эдийн засгийн дайсан биш

С.Батсайхан / ЗГМ©
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◄1
Мөн БНСУ-ын эдийн засгийн
эрчтэй өсөлтийн үед ч инфляц
20 орчим хувьд хэлбэлзэж байсан
юм.
Харин хямралын харанга
ойртохын хэрээр инфляцын
түвшин саардаг. Хамгийн ойрын
жишээ нь 2016 он. Монголын
эдийн засагт сүүлийн 26 жил
тохиогоогүй дефляцын аюул
2016 оны гуравдугаар улиралд
нүүрлэж, хэрэглээний үнийн
индекс сарын дүнгээр 0.6
хувиар буурахад Монгол Улсын
ДНБ 1.6 хувиар агшжээ. Энэ
үед ажилгүйдлийн түвшин илт
нэмэгдэж, 8.6 хувьд хүрч, ажилгүй
иргэдийн тоо 10 гаруй мянгаар
нэмэгджээ.
Одоогоос хоёр жилийн өмнө,
Монголын эдийн засгийг шүргээд
өнгөрсөн дефляц нь өрхийн орлого
буурснаас иргэдийн худалдан авах
чадвар доройтож, нийлүүлэлтийн
илүүдлээс үүдэлтэй гэж эдийн
засагчид тайлбарлаж байсан юм.
Энэ үеэр өрхийн бодит хэрэглээ
10 хувиар буурчээ. Гэхдээ
удалгүй олон улсын зах зээлд
манай голлох түүхий эдийн үнэ
өссөнөөс барааны үнийн уналт
Монгол Улсаас холдсон.
Тэгвэл дэлхийн цөөнгүй орон
сүүлийн хэдэн жил дефляцтай
нүүр тулсаар байна. Дэлхийн
томоохон эдийн засгийн нэг болох
Япон улсын өнгөрсөн 20 жилийн
хамгийн том толгойны өвчин нь
дефляц байв. Ялангуяа, 2007-2017

оныг олон улсын шинжээчид
Японы алдагдсан 10 жил гэж
нэрлэдэг. Учир нь энэ хугацаанд
тус улсын макро эдийн засаг
дефляцад “идэгдэж”, санхүүгийн
судсаар урсах мөнгөний эргэлт
саарсан. Ингэснээр Японы ДНБий өсөлт удааширч, технологийн
тэргүүлэгч энэ гүрний эдийн засаг
царцсан юм. Өнгөрсөн 10 жилд
Японы ДНБ-ий хэмжээ 200 тэрбум
ам.доллараар агшиж, 4.8 их наяд
ам.долларт хүрчээ. Иргэдийн
худалдан авалт буурснаас тус
улсын дотоодын компани, аж
ахуйн нэгжийн орлого буурч,
алдагдал нэмэгдсэн. Ингэснээр
ажлын байр хумигдаж, иргэдийн
орлого бууран, төсвийн орлого
багасдаг байна. Эдийн засгийн
шүтэн барилдлага, гинжин
хэлхээгээр дефляцын эрсдэл ийн
нөлөөлдөг.
Тиймээс дэлхий даяар деф
ляцыг эдийн засгийн уналт
гүнзгийрч, ажилгүйдэл өсөхийн
шинж тэмдэг хэмээн үзэж
сэрэмжилсээр ирлээ. Зөвхөн
Япон төдийгүй дэлхийн эдийн
засгийн нэг их тэнхлэг болох Евро
бүс 2009 оны хямралаас хойш
дефляцтай нүүр тулсан. Тиймээс
олон тэрбумаар хэмжигдсэн эдийн
засгийг сэргээх хөтөлбөрүүдийг
үе шаттай хэрэгжүүлж, мөнгө
хэвлэсний үр дүнд сүүлийн 1-2
жилд дефляцын эрсдэлээс арай
хийн холдоод байна. Эдүгээ Япон,
Евро бүсийн банкуудын мөрөөдөл
инфляци хэвээр байна. Учир нь
эдийн засагт нэгэнт нэвчсэн
дефляц амар арилдаггүй нь
сүүлийн арваад жил багтлагдлаа.
Улмаар эд эсээс бүрдсэн эдийн
засгийг иргэний амьжиргаанаас
эхлээд үйлдвэрлэгчдийн орлогоор
дамжин, доороос нь идэж,
доройтуулж эхэлдэг байна.
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хэрэглээний барааны үнийг
бууруулж, улмаар иргэдийн орон
сууц, автомашин зэрэг үл хөдлөх
хөрөнгийг үнэгүйдүүлж эхэлдэг
байна. Дефляцтай нүүр тулсан
өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд
гэхэд Японы орон сууцны үнийн
индекс 0.4 нэгжээр буурчээ. Орон
сууцны үнийг жигнэн тооцдог
индекс буурахын хэрээр барилга,
орон сууцны үнэ буурсан гэсэн
үг. Дагаад япон иргэний өндөр
үнээр худалдан авсан байрны үнэ
хямдарчээ.

Инфляцын түвшин
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Япон, Евробүсийн
банкуудын
мөрөөдөл инфляци
хэвээр байна

2012 онд Монголын
эдийн засаг 17.5 хувиар
өсөхөд инфляцын түвшин
14 хувь хүртлээ галзуурч
байжээ.

•

Хямралын харанга
ойртохын хэрээр
инфляцын түвшин саардаг.

•

Энэ оны эхний хагас
жилийн байдлаар
хөгжингүй орнуудын
инфляцын зорилтот хоёр
хувтьай байна.
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Хэрэглээний үнэ унаснаар эхний
саруудад иргэдэд ашигтай мэт
харагддаг ч хугацаа уртсахын

хэрээр үйлдвэрлэгчид төдийгүй
иргэд хохирч эхэлдэг байна.
Учир нь дефляц эхлээд өргөн

Энэ оны эхний хагас жилийн
байдлаар хөгжингүй орнуудын
инфляцын зорилтот түвшин
хоёр хувьтай байна. Харин

хөгжиж буй орнуудын хувьд
таван хувьтай байна. Манай
бүс нутгийн хөгжиж буй орнууд
инфляцыг дэмжих хандлагатай
байна. Тухайлбал, Индонезийн
төв банк өдгөө гурван хувьд
хэлбэлзэж буй инфляцаа 4.5 хувьд
хүргэхээр зорьж буй бол Тайланд
ч 1-2 хувиар өсгөн, дөрвөн хувьд
хадгалахаар зорьж байгаа юм.
Монголбанк бодлогын хүү
гээр дамжуулан инфляцыг
тогтворжуулж ирсэн. Манай
улсын хэрэглээний сагсны 40
хувь нь импортын бараа тул
дотоодын үнийн түвшин валютын
ханшаас багагүй хамаардаг
байна. Тиймээс инфляцыг
тодорхойлоход дотоодын үйлд
вэрлэх чадвар, эдийн засгийн
төрөлжилт, аж ахуйн нэгжүүдийн
өрсөлдөх чадвар, экспорт зэрэг
өндөр хамааралтай. Инфляц
иргэдийн амьжиргаанд маш
чухал нөлөөтэй учраас үнийн
түвшний өсөлт нам бөгөөд
тогтвортой байх шаардлагатай
гэж Монголбанкны Мөнгөний
бодлогын газрын Эдийн засгийн
шинжилгээ, бодлогын хэлтсийн
инфляцын богино хугацааны
төсөөлөл хариуцсан эдийн засагч
Ж.Энхбаяр хэлж байна.
Ирэх онд төв банк инфляцын
зорилтот түвшнийг найман хувьд
барина гэдгээ мэдэгдээд байна.
Олон жилийн турш хоёр оронтой
тоогоор хэмжигдэж, өндөр
савалгаатай байсан инфляцын
дунджийг алгуур бууруулж буй.
Гэхдээ дунд хугацаанд инфляцыг
найман хувьд хадгалснаар эдийн
засаг тогтворжиж, хүлээлт тогт
воржих суурь нь болж, цаашид
дараа дараагийн алхмыг хийх,
үнийн тогтвортой байдлыг тууш
тай хангах илүү таатай нөхцөл
бүрдэнэ гэж үзэж байна.
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