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ЗГМ

Монгол ардын зүйр үг

УИХ-ын дарга ажил хаялт зарласан 
гишүүдийг хүлээн авч уулзав

Сурахын тулд айдаст автан
12 км алхдаг охины нэгэн өдөр

Домогт хөлбөмбөгчин Петер 
Шмейхельтэй үдэш

“Ашгүй сургуулийн бараа харагдлаа.
Одоо дөрөвхөн км алхчихвал хүрнэ дээ.”

Тэрбээр шүтэн бишрэгчидтэйгээ бүтэн нэг 
цагийн турш халуун яриа өрнүүлнэ.

онцлоХ

улс төр
Ан-ын бүлгийг эрх зүйн 
чадамжтай гэж УИХ-ын Тамгын 
газраас тайлбарлав. 
Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх энэ 
сарын 12-ноос 15-нд Япон Улсад 
айлчлал хийнэ. 
УИХ-ын даргыг огцрохыг 
шаардаж, нэр бүхий гишүүд 
эсэргүүцэл илэрхийллээ. 
ТӨБЗГ-ын даргын үүргийг түр 
орлон гүйцэтгэгч Б.Ганбат ажлаа 
хүлээн авчээ.

эдийн засаг
Энэ сарын 05-ны байдлаар  
Монголбанк 19.8 тонн алт 
худалдан аваад байна.
ЖДҮ-д бизнесийн зөвлөх 
үйлчилгээний хүртээмж 
дутагдаж байна гэв.
Алтны 2.5 хувийн роялтийг 
сунгах тухай хуулийн төслийг 
хэлэлцэхийг хойшлууллаа.
Арваннэгдүгээр сар гарснаас 
хойш нийт $370 саяыг захад 
нийлүүлээд байна.
Топ 20 индекс 0.99 хувиар 
буурч, 19387.11 нэгжид хүрэв.

Топ 20 индекс
(нэгжээр) 
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нийгэм
нийслэл “Аэро сити дагуул 
хотын ерөнхий төлөвлөгөө”-г 
БХБЯ-нд хүргүүлнэ. 
нийслэлийн эмнэлгүүдэд 
нэмэлтээр хүүхдийн 850 ор 
дэлгэн, үйлчилж байна
Улсын хэмжээнд 535 мянган 
га талбайд ойжуулалт хийхээр 
болжээ. 
ЖДҮХС-гаас зээл авч чадаагүй 
800 гаруй төсөл дээр АТГ 
шинжилгээ хийж байна.

дэлхий
Европын Комисс еврогийн дэл-
хийд гүйцэтгэх үүргийг бэхжүү-
лэх тусгай хөтөлбөр дэвшүүлэв. 
Alibaba Европ тивд олон 
улсын цахим худалдааны анхны 
платформоо нээлээ. 
Саудын Арабын угсаа зал гамж-
лах хунтайжийг хариуц лагад 
татахыг АНУ-ын Сенат уриалав. 
Есдүгээр сард дэлхийд ажил-
гүйдэл 1980 оноос хойш доод 
түвшинд буурав.

УИХ-ын дарга болон гишүүд үл ойлголцолд 
хүрээд хоёр долоо хонож байна.

Зөвд зөндөө эзэнтэй, бурууд буцах эзэнгүй
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ЦАГ АГААР

Улс орон хямарсан жилүүдэд гэрлэлтээ цуцлуулах хүмүүсийн тоо эрс нэмэгддэг. Сүүлдээ улс төрийн үзэл баримтлал 
таараагүйгээс гэр бүлээ цуцлуулах нь ихэслээ.  3

ЗГМ: ЗОЧИН ЭДИйН ЗАСАГ УУЛ УУРХАй
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Г.Батчимэг: Ээжийнхээ 
мөрөөдлийг биелүүлэхийн тулд 
бүжигчин болоогүй

Huawei-гийн санхүүгийн 
захирлыг Канадад баривчилжээ

Монгол 
нүүрсний шинэ 
найдвар нь 
Энэтхэг

Сонгодог урлаг сонирхогч
дын бахархал болсон гоцлол 
бүжигчин Г.Батчимэгийг 
“Зочин” буландаа урилаа. 
Тэрбээр УДБЭТын босгоор 
алхан орсноос хойш 17 дахь 
жилээ угтаж байна. 

Г.Батчимэг дөрвөн сайхан 
хүүхдийн төрүүлж өсгөсөн. 
Анхны балетчин “Алдарт эх” 

Марк Гурман
ираны эсрэг АНу-ын хоригийг 

зөрчсөн хэрэгт сэжиглэн хя-
тадын Huawei Technologies 
ком панийн санхүүгийн захир-
лыг Канадад баривчилсан нь 
худалдааны эвлэрлийн эмзэг цаг 
үед Бээжингийн дургүйцлийг 
төрүүллээ. Huawei-г үндэслэгч 
эрхмийн охин бөгөөд зөвлөлийн 
даргын орлогч Ванзоу Мэнийг 
АНу-ын хууль зүйн яаманд 
шилжүүлэн өгөх байх гэж 
Канадын тал мэдээлжээ. өнгөрсөн 
дөрөвдүгээр сард хятадын 
технологийн аварга компани 

Нүүрсний зах зээл биднээс 
алсарч байна. урд хөршийг 
чиглэх Монголын нүүрсний 
экспорт энэ оны эцэс хүртэл түр 
зогссон. ирээдүйд энэ зогсолт 
эрэлтээс шалтгаалан давтагдах 
эрсдэл ч бий. гэтэл хятадын 
зах зээлд байр сууриа ахиулах 
өрсөлдөөн улам ширүүсэж, 
өрсөлдөх чадвар өндөр тоглог-
чид хүч түрж эхэллээ. 

одоогоор хятадын зах зээлд 
Австрали, Монгол, индонез 
улс нүүрсний нийлүүлэлтээрээ 
толгой цохиж буй бол тэдэнтэй 
зэрэгцээд хүчин чадлаа сэлбэсэн 
орос хэмээх хүчтэй тоглогч 
байр сууриа өсгөхөөр зорьж 
эхэллээ. 

оху Алс дорнод, Зүүн Си-
би риэр дамжин нүүрсний 
экспортоо нэмэгдүүлэхээр 
төлөвлөж буй нь байршлын 
хувьд ойр Монголын нүүрсний 
нийлүүлэлтэд томоохон сорилт 
болох нь. оху-ын Эрчим 
хүчний яам 2030 он гэхэд 
коксжих нүүрсний олборлолтоо 
101-106 сая тоннд хүргэх зорилт 
тавьжээ. тус улсын коксжих 
нүүрсний экспортын орлого 
Монгол улсынхаас хэд дахин 
өндөр төдийгүй БНхАу-ыг 
чиглэсэн импорт нь жилд хоёр 
оронтой тоогоор өсөж байна. 

бүсгүй юм.
Түүний хань МҮОНТийн 

сэтгүүлч А.Мөнхбаатар. Залуу 
хос ажилласан салбартаа нэр 
төртэй, амжилт бүтээл дүүрэн 
яваа манай үеийн бахархалт 
нэгэн гэр бүл юм. Мэргэжилдээ 
дурлаж, түүгээр аз жаргалаа 
бүтээж яваа Г.Батчимэгийн 
амьдрал, уран бүтээлийн 
талаар сонирхоно уу.

иранд тоног төхөөрөмж худалдсан 
асуудлаар АНу-ын про курор 
мөрдөн байцаалт эхлүүлсэн. уг 
хэрэгт хатагтай Мэнийг энэ сарын 
нэгэнд баривчилсан байна.

Канад дахь хятадын ЭСЯ нэн 
даруй эсэргүүцэл гаргаж, АНу 
ба хөрш орныг буруу үйлдлээ 
засах, бас Мэнийг чөлөөлөхийг 
шаардав. дэлхийн тэргүүлэх хоёр 
эдийн засаг худалдааны эвлэрэл 
зарлаад буй цаг үед ийм хэрэг 
гарсан нь Вашингтон, Бээжингийн 
харилцааг хурцатгах магадлалтай. 

Г.Санжааханд
ЗГМ

Г.Байгал
@baigalZGM 
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ЦаГ аГаарЫн дэлГэрэнГYЙ мэдээллиЙГ 
8 дУГаар нүүрээС УнШина УУ.

ЗГМ: ИНфОГРАфИК

БрЕКСИТ: ЕвроПын ХолБоонооС АвДАГ ИХ БрИТАнИйн ИмПорТ
(САЯ фУНТ)

Герман

нидерланд

Франц

Бельги, люксембург

Итали

Испани

Ирланд

Польш

Швед

Чех

65,761
36,194

25,502

23,937

17,467
14,798

13,557
9,361

6,481
5,467

Statista©

УЛС ТөР ГЭР БүЛ САЛАЛТыН БУРУУТАН, 
ХЭТРүүЛЭГ БИш

С.Батсайхан / ЗГМ©
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Улс төр

УИХ АН-ын 
бүлгийг эрх зүйн 
чадамжтай гэж 
үзэв

П.Батбөх
ЗГМ 

ЗГМ©

УИХ-ын 
гишүүн 
Л.Болд, 
Т.Аюурсайхан, 
Ж.Батзандан, 
Л.Оюун-
Эрдэнэ нар 
спикерийн 
өмнө 
“М.Энхболд 
УИХ-ыг 
удирдах ёс 
зүйн эрхгүй”  
гэсэн лоозон 
барьж 
чуулганы 
хуралдаанд 
эсэргүүцлээ 
илэрхийллээ.

Ерөнхий сайд у.хүрэлсүх  
энэ сарын 12-15-нд Япон улсад 
албан ёсны айлчлал хийх гэж 
байна. 

хэдийгээр айлчлалын талаарх 
мэдээллийг Засгийн газрын 
хэрэг эрхлэх газраас өгөөгүй 
ч Япон улсын хэвлэлүүдээр энэ 
тухай мэдээлэл гарч эхэллээ. 
Ерөнхий сайд у.хүрэлсүхийн 
айлчлалын үеэр хойд Солон-
гост хулгайлагдсан япон 
иргэдийн асуудлыг ярилцана 
хэмээн Киото онцолсон байна. 
Мөн тус хэвлэлд өнгөрсөн сард 
улаанбаатар хотноо уулзсан 
Японы тагнуулын ажилтнууд 
болон хойд Солонгосын 
албаныхны уулзалтад Монгол 
улсын Ерөнхий сайд ихээхэн 
үүрэг гүйцэтгэсэн талаар 
бичсэн байв. 

хэрэв у.хүрэлсүх, шинзо 
Абэ нарын уулзалт төлөвлөсөн 
ёсоор болвол хулгайлагдсан 
иргэдийн асуудлыг ярилцана 
гэж хоёр улсын дипломат эх 
сурвалжаас иш татан Киото 
мэдээлжээ.  

сандалтай суулт 
хийж эсэргүүцэл 

илэрхийлэв
уих-ын чуулганы хуралдаан 

эхлэхтэй зэрэгцэн л.Болд, 
т.Аюур сайхан, Ж.Батзандан, 
л.оюун-Эрдэнэ, Б.Энх-Амга-
лан нарын таван гишүүн чуул-
ганы танхимын хаалганы өмнө 

ПАРЛАМеНТ

УИХ Засгийн газарт албан 
шаардлага хүргүүлэхээр боллоо

сандалтай суулт зарлав. тэд 
уих-ын дарга М.Энхболдыг 60 
тэрбумын хэрэгт нэр хол богдсон 
ба ээлжит бус чуулганыг 
зарлаагүй, нээлттэй сонсгол 
зохион байгуулах ажлыг гацаас-
наас гадна өөрийн дураар пар-
ламентын үйл ажиллагааг удир-
даж гишүүдийн эрхэнд халдах 
ёс зүйгүй үйлдэл гаргасан 
хэмээн үзэж буй юм. 

Мөн тэд уих-ын даргыг 
өнгөрсөн долоо хоногт чуулганы 
хуралдааныг илт ирцгүй байхад 
ганцаараа хааж, гишүүдийг 
доромжилсон гэсэн юм. дээрх 
таван гишүүн уих-ын дарга 
М.Энхболдыг өөрийн хүсэлтээр 
ажлаа хүлээлгэн өгөх хүртэл 
чуулганы нэгдсэн хуралдаанд 
оролцохгүй гэсэн бөгөөд тэдний 
адил байр суурьтай 40 гишүүн 
бий гэв. 

үхц-ийн 15 дугаар 
дүгнэлтийг хүлээж 

авах шийдвэр гаргав
Зарим гишүүн хурал дарга-

лагчийг эсэргүүцэж байх зуур 
уих-ын чуулганы танхимд 
ирц 50 хувьд хүрч, үхЦ-ийн 
15 дугаар дүгнэлтийг хэлэлцэж 
эхлэв. Цэцээс Захиргааны 
ерөнхий хуулийн холбогдох 
заалтууд үндсэн хууль зөрчсөн 
гэсэн дүгнэлтийг гаргасан. 
Захиргааны ерөнхий хуулийн 
зарим заалтад Захиргааны 
албан хаагчийн тавьсан акт 
эрх зүйн маргааныг хоёр өөр 
журмаар шийдвэрлэхэд хүргэж, 
шүүхэд гомдол гаргах, шударга 
шүүхээр шүүлгэх иргэний эрх 
бодитоор хэрэгжих нөхцөлийг 
хязгаарлаж, иргэний эрх, эрх 
чөлөөг хангахуйц хууль зүйн 
баталгааг дордуулж, хөндөгдсөн 

эрхээ сэргээлгэх боломжийг 
алдагдуулсан гэж үзсэн юм. 
Цэцийн дүгнэлтийг хууль зүйн 
байнгын хороогоор хэлэлцээд 
хүлээж авах боломжгүй гэсэн 
шийдвэр гаргасан. харин 
уих-ын нэгдсэн чуулган дээр 
гишүүд байнгын хорооны санал, 
дүгнэлтийг унагаж, үхЦ-ийн 
дүгнэлтийг парламент хүлээн 
авлаа.

ххаахү-ийн сайдыг 
томилох санал гурав 

дахиа хойшиллоо
Чуулганаар хэлэлцэх 14 

асууд лын нэг нь ххААхү-
ийн сайдаар уих-ын гишүүн 
Ч.улааныг томилох эсэхийг 
шийдэх байв. гэвч Ерөнхий 
сайд чуулганы танхимд орж 
ирээгүй гэдэг шалтгаанаар 
хойшлуулахаар болов. өмнөх 

долоо хоногт мөн л сайдыг 
томилох хуралд Засгийн газрын 
тэргүүн байх ёстой гэсэн 
шаардлага тавьж хойшлуулаад 
байсан юм. Ч.улааны хувьд 
Засгийн газрын саналаар 
ххААхү-ийн сайдад нэр 
дэвшиж Ерөнхийлөгчөөс 
“зөвшөөрөл” авсан боловч пар-
ламентын шатанд гацаж сайд 
болох хүсэл нь гурав дахиа 
хойшлов.

Чуулганы танхимд 
лоозон барьж 

эсэргүүцэл үзүүллээ
ххААхү-ийн с айдыг 

томи лох эсэхийг хэлэлцэхтэй 
зэрэгцэн чуулганы танхимын 
хаалганы өмнө суулт зарлаж 
байсан л.Болд, т.Аюурсайхан, 
Ж.Батзандан, л.оюун-Эрдэнэ 
нар чуулганы хуралдаанд орж 
ирэн уих-ын даргын өмнө 
“М.Энхболд уих-ыг удирдах 
ёс зүйн эрхгүй” гэсэн лоозон 
барьж эсэргүүцлээ илэрхийллээ. 
харин сандалтай суулт зарлахад 
оролцож байсан Б.Энх-Амгалан 
гишүүн эл чуулганы танхимд 
ороход байлцсангүй. дээрх 
дөрвөн гишүүн “Чуулганы ирц 
хүрээгүй байхад хуралдаан 
явуулж байгаа нь хууль зөрчсөн 
үйлдэл” гэж шүүмжилсэн юм. 
гишүүдийн зүгээс уих-ын 
дарга болон эсэргүүцэл үзүүлж 
буй дөрвөн гишүүнийг чуулганы 
танхимыг чөлөөлж тусдаа 
уулзахыг шаардаж байв. уих-
ын дарга ч сандалтай суулт 
зарлагсдыг өрөөндөө урьснаар 
чуулганы танхимыг чөлөөлж 
хурал үргэлжилсэн юм.

ашигт малтмалын 
хуулийг 

хэлэлцсэнгүй 
уих-ын чуулганыг дэд 

дарга л.Энх-Амгалан удирдаж 

дараагийн асуудлыг хэлэлцэж 
эхэлсэн нь Засгийн газраас нэн 
яаралтай горимоор өргөн бариад 
байсан Ашигт малтмалын 
тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах тухай хуулийн төсөл 
байв. Засгийн газраас тус 
хуулийн “Монголбанк, арил-
жааны банкинд худалдсан 
биет болон биет бус алтны 
нөөц ашигласны төлбөр 
борлуулалтын үнэлгээний 2.5 
хувьтай тэнцүү байна” гэсэн 
заалтын хэрэгжих хугацаа 
2019 оны нэгдүгээр сарын 
1-ний өдрөөр дуусгавар болж 
байгаа тул дахин таван жилээр 
сунгах санал оруулж байгаа юм. 
Мөн холбогдох өөрчлөлтийг 
хийснээр ашигт малтмалын 
тусгай зөвшөөрөл эзэмшдэггүй 
хувь хүн, бичил уурхай, 
баяжуулах, боловсруулах 
үйлдвэр эрхлэгчдийг ашигт 
малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөрт хамруулах, Монгол-
банкинд тушааж байгаа 
алтны хэмжээг бууруулахгүй 
байх ,  улсын валютын 
нөөцийг нэмэгдүүлэх, ашигт 
малтмалын нөөц ашигласны 
төлбөрийг улсын төсөвт бүрэн 
төвлөрүүлэх, татварын суурийг 
өргөжүүлэх боломж бүрдэнэ гэж 
Засгийн газар үзжээ. харин 
тус хуулийн төслийг хэлэлцэж 
эхэлсэн боловч үдээс хойших 
хуралдаанд уухү-ийн сайд 
д.Сумъяабазар ирээгүй учир 
хэлэлцэх асуудал гишүүдийн 
дунд мөн л маргаан тарив.

 ан-ын бүлгийг
эрх зүйн Чадамжтай 

гэж үзлээ
Ашигт малтмалын хуулийн 

өөрчлөлттэй холбогдуулан 
АН-ын зүгээс завсарлага авах 
санал гаргахад гишүүдийн 
дунд АН-ын бүлэг тарсан эсэх 
маргаан бас дэгдлээ. уих-ын 
гишүүн о.Баасанхүү болон 
зарим гишүүн “АН-ын бүлэг нэг 
гишүүнээ хөөж, нэг гишүүн нь 
бүлгээсээ гарахаа мэдэгдчихээд 
байгаа энэ үед АН-ын бүлгийг 
эрх зүйн чадамжтайд тооцвол 
үхЦ-д очих нэг шалтгаан 
болно” гэв. харин үүнд уих-ын 
тамгын газраас тайлбар хийхдээ 
“уих дахь нам, эвслийн бүлгээс 
гишүүн гарсан, намын бүлэг 
тарсан тохиолдолд уих-ын 
даргад албан бичгээр мэдэгдэх 
ёстой. одоогоор АН-ын зүгээс 
уих-ын дарга болон тамгын 
газарт албан бичиг ирүүлээгүй 
байна. тиймээс АН-ын бүлгийг 
эрх зүйн чадамжтай гэж үзнэ” 
гэсэн юм. гэхдээ уих-ын дарга 
АН-ын бүлгийн завсарлага авах 
хүсэлтээр санал хураалгасангүй.

уих засгийн газарт 
шаардах биЧиг 

хүргүүлэхээр болов
Ашигт малтмалын хуулийг 

хэлэлцэж чадахгүйд хүрсэн 
гишүүд уих хүнд байдалд 
орсон талаар байр сууриа 
илэрхийлж Засгийн газрыг 
шүүмжилсэн. л.Энх-Амгалан 
“Ерөнхий сайд нэн яаралтай 
хэлэлцүүлэхээр өргөн барьсан 
төслийг нь хэлэлцэх, сайдыг 
нь томилоод өгье гээд байхад 
сайд нараа хуралд оруулахгүй 
уих-ыг бойкотолж байна. 
Ер нь парламентын дээр 
гарсан Засгийн газарт уих-
ын ажлыг хэвийн явуулах 
албан шаардлага хүргүүлье 
гэсэн горимын санал гаргаж 
байна” гэв. Мөн д.оюунхорол 
уих-ын дарга, ажил хаялт 
зарлаад байгаа гишүүдэд учраа 
олох боломж олгох үүднээс 
өнөөдрийн хуралдаанаар 
хэлэлцэх асуудлуудыг бүхэлд 
нь хойшлуулах зүйтэй гэсэн 
горимын санал гаргаж бай-
на гэсэн юм. уих-ын дарга 
М.Энхболд дээрх хоёр гишүү-
ний горимын саналаар санал 
хураалт явуулж олонхоор 
дэмжив. ингэснээр уих-аас 
Засгийн газарт албан шаардлага 
хүргүүлэхээр чуулганы хурал-
даан өндөрлөлөө.  

АйЛЧЛАЛ УУЛЗАЛТ

У.Хүрэлсүх 
ирэх долоо 
хоногт Японд 
айлчилна
Б.Энх
ЗГМ 

УИХ-ын дарга ажил хаялт зарласан 
гишүүдийн төлөөллийг хүлээн авч уулзав

УИХын дарга болон гишүүд үл ойлголцолд хүрээд хоёр долоо 
хонож байна. Харин УИХын дарга өөрийг нь албан тушаалаа өгөхийг 
шаардаж буй гишүүдийн төлөөлөл болох Л.Болд, Т.Аюурсайхан, 
Ж.Батзандан, Л.ОюунЭрдэнэ нарыг өрөөндөө хүлээн авч уулзлаа. 
Уулзалтын эхэнд шаардлага тавьж буй гишүүд спикер М.Энхболдыг 

60 тэрбумын асуудлаар хийх нээлттэй сонсголыг гацаасан, ээлжит 
бус чуулган зарлаагүй, чуулганы хуралдааныг ганцаараа хаасан, 
УИХын байнгын болон дэд хорооны хурлыг дураараа зарлаж байгаа 
учир сонгогчид биднээр дамжуулан таныг өөрийн хүсэлтээр албан 
тушаалаа өгөхийг шаардаж байна гэсэн юм. 

м.энхболд: цэцээс намайг үндсэн хууль 
зөрЧсөн гэж шийдвэрлэвэл хүлээж 

авахад бэлэн

л.оюун-эрдэнэ:ирэх даваа гараг гэхэд 
албан тушаалаа өгөхгүй бол тэмцлийн хурц 

хэлбэрт шилжинэ

-уих-ын чуулганаас зугатаж 
алга болсон зүйл байхгүй. ёс 
зүйн дэд хороог хуралдахыг 
хүлээсээр ажлын цаг дуусаж 
чуулганы танхимд орж ирэхэд 
долоо, найман гишүүн байсан 
учир чуулганыг хаасан. 
тиймээс олон нийтэд буруу 
мэдээлэл өгч байгаагаа та 
нарыг залруулаасай гэж хүсч 
байна. 60 тэрбумын асуудлаар 
нээлттэй хэлэлцүүлэг хийе 
гэж уих-ын 19 гишүүн бичиг 
ирүүлсний дагуу хууль зүйн 
байнгын хороонд шилжүүлсэн. 
хууль зүйн байнгын хороо энэ 
асуудлаар нээлттэй сонсгол 
хийх эсэх талаар хуулийн 
байгууллагаас хүсэлт авахад 
энэ асуудлаар нээлттэй сонсгол 
хийх боломжгүй гэсэн. Би 
хувийн зүгээсээ энэ асуудлаар 
нээлттэй сонсгол хийх асуудлыг 
эсэргүүцээгүй. Ер нь энэ 60 
тэрбум гэх асуудлаар нээлттэй 
сонсгол хийж, цэг тавих цаг 
болсон. Ээлжит бус чуулган 
хуралдуулах талаар бичиг надад 
ирсэн. хэрэв уих-ын гишүүдийн 
гуравны нэг нь гарын үсэг зурсан 
бол ээлжит бус чуулган зарлах 

боломжтой байдаг. гэтэл тэр 
бичиг 22 гишүүн л гарын үсэг 
зурсан. уих-ын дарга үндсэн 
хууль зөрчсөн эсэх асуудлаар 
Ерөнхий сайд у.хүрэлсүх цэцэд 
хандсан байгаа. үндсэн хуулийн 
цэц хууль зөрчсөн эсэх шийдвэр 
гаргасны дараа энэ асуудлыг би 
хуулийн дагуу хүлээж авахад 
бэлэн. Би өнгөрсөн хоёр жилийн 
хугацаанд үндсэн хууль зөрчсөн 
үйлдэл гаргасан гэж бодохгүй 
байна. тиймээс цаашид та 
бүхэн асуудлыг үнэн бодитой 
байдлаар нь олон түмэнд 
мэдээлж байгаасай. уих-ын 
даргыг огцруулах тухай үндсэн 
хуульд таван үндэслэл байдаг. 
Энэ хуулийн зүйл заалтын дагуу 
бодитой асуудал үүсвэл би уих-
ын даргаасаа огцроход бэлэн. гол 
нь бүх зүйл хуулийн дагуу байх 
ёстой. 

уих-ын чуулганы хуралдаан 
тодорхой ирцэд хүрч, хуралдаж 
байгаа. та бүхний тавьж бай-
гаа шаардлагыг хуулийн дагуу 
үндэслэл, шаардлагаа дурдаж, 
албан бичиг үйлдэж тавиа-
сай гэж хүсэж байна. Чуул-
ганы хуралдааны ирцийг 
бүрдүүлэхгүй, бусад гишүү-
д ээ  уриалсан байдлаар 
хуралдаануудыг саадгүй явуулах 
бололцоог бүрдүүлэхийг хүсье. 
Мөн миний эрүүл мэнд албан 
тушаалаа хашихад нөлөөлсөн 
зүйл байхгүй гэдгийг хэлье.

-тантай ажиллах ёс зүйн 
болон итгэл үнэмшил уих-ын 
гишүүн бидэнд төрөхгүй байна. 
уих-ын гишүүдийн ээлжит 
бус чуулган зарласан бичгээс 
дөрвөн гишүүний нэр яагаад 
алга болчихсон юм бэ. дөрвөн 
гишүүн үхЦ-д бид гарын үсгээ 
зурсан гэж бичиг явуулсаар 
байтал та яагаад тэдний гарын 
үсгийг алга болгочихов. та 60 
тэрбумын хэргийг эвлүүлэг 
гэж хааж чадсан шигээ дөрвөн 
гишүүний гарын үсгийг алга 
болгосон. таны нөлөөлж 
байгаа гүйцэтгэх албаны дарга 
яахаараа уих-ын гишүүдийг 
хууль бусаар тагнаж чагнадаг 
юм бэ. уих-ын гишүүдийг 
тагнаж байгаа нь үнэн. Бид 
танд итгэхгүй байна. та дандаа 
худлаа ярьдаг. өнгөрсөн долоо 
хоногт уих-ын чуулганы 
танхимд бид 6:45 цаг хүртэл 
суусан. 

харин биднийг гарч явсны 
дараа та хэдэн гишүүн дуудаж 
оруулаад чуулганыг хаасан гэж 
сонссон. Мөн та хууль хяналтын 
байгууллагад нөлөөлж байгаа 
нь үнэн шүү дээ. таны томилсон 

Атг-ын дарга Энхжаргал гэдэг 
хүн дээр бүх том хэрэг очоод 
гацаж байна. та энэ өрөөнд 
төрийн сүлд, далбааны өмнө, 
хэвлэл мэдээллийнхний өмнө 
“60 тэрбумын уулзалтад 
оролцоогүй ээ, тэр чинь 
эвлүүлэг” гээд хэлээд аль. тэнд 
гарсан дуу хоолой таных биш 
гээд чин сэтгэлээсээ хэлчих. 
Монголын ард түмэн хараг...та 
60 тэрбумын хэрэг эвлүүлэг биш 
гээд миний нүд рүү хараад хэлж 
чадахгүй байгаатай адил таны 
ярьж байгаа бүхэн худал. уих 
тарах дээрээ тулж, парламент 
түүхэндээ байгаагүй хүнд 
байдалд орчоод байна. тиймээс 
ардчилсан парламентат ёсыг 
хамгаалахын төлөө арга буюу 
бид ийм байдалд хүрч таныг 
албан тушаалаасаа өөрийн 
хүсэлтээр буугаач ээ гэж 
шаардаад байгаа. уих тарвал 
ямар ноцтой байдалд хүрэхийг 
та өөрөө мэдэж байгаа. уих 
таны албан тушаалаас илүү 
юм уу. тиймээс та өргөдлөө өг. 
уих-ын гишүүд таныг Ерөнхий 
сайдаас үхЦ-д явуулсан албан 
бичгийг шийдвэрлэтэл таныг 
хуралдаан даргалахгүй байхыг 
хүссэн. харин ирэх даваа гараг 
гэхэд таныг огцрох өргөдлөө 
өгөхгүй бол уих-ын гишүүд 
бид тэмцлийн хурц шилжинэ 
шүү гэдгийг албан ёсоор хэлж 
байна.  
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Сонгон шалгаруулалтын урилга
ХасБанк дотоодын мэргэшсэн аудитийн компаниудыг сонгон шалгаруулалтад 
оролцохыг урьж байна.  

Аудитын нэр
Уур Амьсгалын Ногоон Сангаас хүлээн авсан буцалтгүй тусламжийн 
зарцуулалтыг хянах хөндлөнгийн аудит.

Аудитын товч хураангуй
Уур Амьсгалын Ногоон Сан (УАНС)-ийн бэлэн байдлын дэмжлэг үзүүлэх 
хөтөлбөрийн хүрээнд 2017 оны 8-р сарын 16-нд ХасБанк болон УАНС-ийн 
хооронд байгуулсан “MNG-RS-001” дугаартай гэрээний дагуу Үндэсний 
зохицуулагчийн чадавхыг бэхжүүлэх замаар УАНС-тай харилцах хамтын 
ажиллагааг үр дүнтэй болгох зорилгоор олгогдсон буцалгүй тусламжийг 
гэрээний дагуу зарцуулсан эсэхийг хянан шалгах аудитын компанийг хайж 
байна. Сонирхож буй компаниуд өөрсдийн боломж, ажлын туршлага, санал 
болгох үйлчилгээ болон үнийн саналаа тодорхой бичиж ирүүлэх шаардлагатай 
бөгөөд зөвхөн мэргэшсэн аудитын байгууллагыг сонгон шалгаруулахыг 
анхаарна уу.

Хугацаа

1-р шат
(Оролцох хүсэлт 
хүлээн авах)

Эхлэх огноо:
2018 оны 11-р сарын 26

Хүсэлт хүлээн авах эцсийн хугацаа:
2018 оны 12-р сарын 10
(Зөвхөн хүсэлт ирүүлсэн байгууллагад бид Ажлын даалгаврыг илгээнэ)

2-р шат
(Санал хүлээн 
авах)

Ажлын даалгаврын дагуу санал хүлээн авах эцсийн 
хугацаа: 
2018 оны 12-р сарын 30

Аудитын байгууллагыг сонгон шалгаруулах хугацаа 
(Урьдчилсан байдлаар):
2019 оны 1-р сарын 10

Оролцох хүсэлтээ илгээх заавар
Хүсэлтийг “NDA Readiness Programme Expression of Interest” хэмээн 
гарчиглаж ecobanking@xacbank.mn хаягаар дээрх хугацааны дотор англи 
эсвэл монгол хэлээр ирүүлэх бөгөөд шаардлага хангасан компаниудад ХасБанк 
ажлын даалгаварыг цахим хаягаар буцаан хүргүүлнэ.
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Чи би, манай танайдаа тулт-
лаа улстөржсөний бараан 
сүүдэр монгол гэр бүлийн бат 
бөх байдалд үлэмж нөлөөлөх 
болов.

өмнө нь гэр бүл салалтыг 
зөвхөн хосууд хоорондын 
таарамжгүй харилцаа, хууран 
мэхлэлт, гэр бүл төлөвлөлт 
муу, хүчирхийллээс үүдэлтэй 
гэж боддог байв. гэтэл сүүлийн 
үед энэ байдал өөрчлөгдөж, 
төрийн эрхэнд байгаа нөхдийн 
унхиагүй байдал, харалган 
шийдвэр, тулга тойрсон хэрүүл 
гэр бүл салалтад шууд болон 
шууд бусаар нөлөөлж, өнчирч 
үлдэх бяцхан үрсийн тоог 
нэмэгдүүлжээ.

Статистикаас харвал жил 
ирэх тусам салж сарниж буй гэр 
бүлийн тоо нэмэгдсээр байна. 
2001 онд 650 хос гэрлэлтээ 
цуцлуулсан бол үүнээс гурван 
жилийн дараа дээрх тоо мянгын 
босгыг давж, 2009 онд хоёр 
мянгаар хэмжигдэх болжээ. 
2016 онд 4003 гэр бүл хоёр тийш 
болсон бол өнгөрсөн жил 3945 
хос гэрлэлтээ цуцлуулсан юм. 
он оны статистикийг харвал 
улс орон хямарсан, ард олны 
амьдрал хэцүүдсэн жил болон 
түүний дараах онд гэрлэлтээ 
цуцлуулах хүмүүсийн тоо эрс 
нэмэгддэг байна.

Энэ нийгмийн уг үндэс 
болсон гэр бүл яагаад ийм 
хэврэг болов, өдөр бүр арав 
гаруй хос гэрлэлтээ цуцлуулж 
буйн үндсэн шалтгаан юу вэ. 
Мэдээж хоорондын таарамжгүй 
харилцаа, үл ойлголцол, хэрүүл 
маргаан, хэт эрт гэрлэсэн, 
үүргээ гүйцэд ухамсарлаагүй, 
архидалт, гэр бүлээс гадуурх 
харилцаа, хүчирхийлэл, дарамт 
шахалт гээд олон шалтаг, 
шалтгаан нэрлэж болно. гэхдээ 
дээр дурдсан бүхний уг үндэс 
нь юу юм бол гээд хайгаад үзвэл 
сонирхолтой, бас харамсалтай 
дүр зураг гарч ирж байна.

гэр бүл, хүүхэд залуучуудын 
хөгжлийн төвөөс хийсэн судал-
гаагаар салсан хосуудын 47.3 
хувь нь санхүүгийн бэрх-
шээлийн улмаас хоёр тийш 
болсон гэжээ. Энэ бол нүцгэн 
тоо биш. харин хосууд 
өөрийн гэсэн орох оронгүй, 
тодорхой ажилгүй, өрхийн 
орлого тогтвортой биш, өр 
зээлд баригдсан гээд өнөөгийн 
нийгэмд тулгардаг нийтлэг 
бэрхшээл гэр бүл бат бөх 
байх үндсийг алдагдуулжээ 
гэж дүгнэхэд болно. Сүүлдээ 
улс төрийн үзэл баримтлал 
таараагүйгээс гэр бүлээ 
цуцлуулах нь нэмэгдлээ. 
Ялангуяа орон нутаг, алслагдмал 

С.Батсайхан / ЗГМ©

Улс төр гэр бүл салалтын 
буруутан, хэтрүүлэг биш

суурингуудад. ийнхүү гэр 
бүл салалт нийгмийн үзэгдэл 
болтлоо хавтгайрсны буруутан 
хэтийдсэн улстөржилт, түүнийг 
гардан гүйцэтгэгсэд, дагаж 
намирагсад. хэтрүүлэг биш.

үнэндээ бидэнд МАН-ын 
бүлгийн даргаар хэн томи-
логдох, хэн нь хэнийгээ огц-
руулах нь тийм ч чухал биш. 
Албан тушаал тойрсон хэрүүл, 
бүлэглэл хоорондын тэмцэл 
тэдэнд өөрсдөд нь л хамаатай 
байх. харин ард бидэнд тогт-
вортой хөгжил, тогтвортой 
бодлого, амьдрах таатай орчин 
л хэрэгтэй. гэвч төрийн толгойд 
сандайлсан энэ хэдэн нөхдөд 
ард олны зутруу амьдрал, 
хосуудын хэврэг харилцаа, 
өнчирч хоцорсон хүүхдүүдийн 
асуудал хамаагүй аятай, ёстой л 
орондоо орох завгүй хэмлэлдэн 
уралцаж сууна. Энэ хооронд 
монголчуудын ирээдүйдээ 
итгэх итгэл алдагдаж, амьдрал 
үгүйрэн доройтож, гэр бүлийн 
нандин харилцаа өдрөөс өдөрт 
тасарсаар байна.

уг нь ямар ч улсын хөгжлийн 
бодлого гэр бүлийн сайн 
сайханд чиглэдэг. гэтэл манай 
улсад байдал өдрөөс өдөрт 
дордсоор байгаа нь бодлого 
боловс руулагч,  шийдвэр 
гаргагчид гэр бүлийн бодлогыг 
үл тоож, ард иргэдээ хөсөр 
хаясны илрэл. “улстөрчид 
гэр бүлийн бодлогын талаар 
ерөөсөө анхаарахгүй байгаа 
нь асуудлыг улам хүндрүүлж 
байна. Манай улсын хүн ам, 
гэр бүлийн тоо жил ирэх тусам 
нэмэгдээд байдаг. гэтэл үүнд 
чиглэсэн бодлого, шийдвэр огт 
алга. уг нь аль ч нам засгийн 
эрхийг барьсан Монгол эх орон, 
монгол гэр бүлийн төлөө үзэл 
бодлоо нэгтгэх ёстой юм. гэр 
бүлийн асуудалд намчирхах 
хандлага хэзээ ч байж болохгүй. 
Барууны хөгжилтэй орнуудад 
гэр бүл яагаад аз жаргалтай 
байна вэ. учир нь улс төрийн 
бүх нам гэр бүл сайн сайхан 
байх ёстой гэдэгт санал 
нэгддэг юм. түүнээс бидэн 
шиг намчирхдаггүй. Яахав 
хэрэгжүүлэх арга зам нь өөр 
байж болно. гэхдээ харилцан 
тохиролцож гаргасан бодлогоо 
ерөөсөө өөрчилдөггүй юм. 
харамсалтай нь Монголын 
улстөрчид ийм байж чадсангүй” 

хэмээн гэр бүл судлаач, доктор 
т.Намжил хэлсэн нь эрх 
баригчдад нэгийг бодуулах биз.

дахиад хэдэн тоон мэдээлэл 
сонирхуулъя. дээр өгүүлсэн 
судалгаанд дурдсанаар өдгөө 
Монголд өрх толгойлсон 97.5 
мянган иргэн байна. тэдний 
78.9 хувь нь эмэгтэйчүүд 
бөгөөд салсан хосуудын 97 хувь 
нь хүүхэдтэй. Мөн тэдний 42 
хувь нь хоёроос дээш хүүхэдтэй 
байгаа аж. Нэг ёсондоо гэр 
бүлүүд салахын хэрээр өрх 
толгойлсон иргэд, хагас өнчин 
хүүхдүүдийн арми өргөжин 
тэлсээр байна. хоёул нийлж 
амьдралаа авч явахад ч хүнд 
болсон өнөөгийн нийгэмд ганц 
биеэрээ амьдралыг туулах гэж 
зүтгэж яваа 100 мянган хүн 
байна гэдэг юутай эмгэнэлтэй. 
түүнчлэн тэдний ард үлдэж 
хоцорсон, эцэг, эхийн аль 
нэгний хайр халамжаас гээгдсэн 
хүүхдүүд ирээдүйд ямар хүн 
болж төлөвших бол. Юун 
хүн амаа өсгөх бодлого, юун 
хөг жил. өөрсдийнхөө өнөө 
мар гаашийг бодсон, сандал 
суудлын төлөөх улстөржилт 
чинь үндэсний аюулгүй байдалд 
нөлөөлж байна.

“хосууд эдийн засгийн 
шалтгаанаар тусдаа амьдрах 
нь салалтад хүргэх бас нэг 
хүчин зүйл. тусдаа амьдарч буй 
хосууд маргалдах, гэр бүлийн 
хүчирхийлэл, дарамтад өртөх, 
харилцаа нь хөндийрч салах 
магадлал хэвийн хосуудынхаас 
хоёр дахин өндөр байдаг” 
хэмээн Нийгмийн бодлогын 
судал гааны хүрээлэнгийн суд-
лаач С.түмэндэлгэр хэлсэн юм.

Яаж ч бодсон гэр бүлд элдэв 
асуудал бага байх тусам үл 
ойлголцол бага гарч, хоорон-
дын харилцаа эерэг болно. 
Энд хувийн үл ойлголцол, 
таарамжгүй харилцаа наас 
үүдсэн салалтыг огт яриагүй. 
Мэдээж ялих шалихгүй шалт-
гаанаар салдаг гэр бүл байдгийг 
хэн ч хүлээн зөв шөөрнө. харин 
эдийн засгийн гачигдлаас 
үүдэлтэй хэрүүл маргаан 
улам даамжирч, бүр хүндрэх 
шатандаа орсон нь жилд 400 
хос салж буй баримтаас бэлхнээ 
харагдана. улстөрчид ард олноо 
амар тайван амьдруулах үндсэн 
үүргээ хангалтгүй гэхэд дэндүү 
хангалтгүй биелүүлж буйг бид 
өдөр ирэх бүр “таньж мэдсээр” 
байна.  

“одоо нийгмийн шат шатанд, 
ялангуяа хөдөө орон нутагт 
улстөржилт хэрээс хэтэрсэн. 
Энэ нь нийгмийн, гэр бүлийн 
байдалд сөргөөр нөлөөлж 
байна. “Энэ, тэр намын хүн” 
гэж харьцах нь улам гаарлаа. 
Миний бодлоор ойрын ирээдүйд 
монгол гэр бүлийн нөхцөл 
байдал төдийлэн сайжрахгүй. 
Яагаад гэвэл нийгмийн орчинд 
сөрөг харилцаа ноёрхож байгаа 
учраас энэ нь хүний оюун 
санаанд нөлөөлөөд байна. 
үүнийг арилгахад хамгийн 
багадаа 3-5 жил шаарддаг. 
тэгэхээр өнөөгийн сөрөг үр 
дагаврууд 2020-иод оноос 
хойш нийгэмд илүү мэдрэгдэх 
болно” хэмээн т.Намжил гуай 

сануулсныг анхаарахгүй өнгөрч 
боломгүй.

Бид улстөрчдийн хэрүүлийг 

өдөр бүр харж, хоёр талд хувааг-
дан хоорондоо хэрэлдээд бай даг. 
гэтэл үүний цаана муу муухай 

бүхэн цэцэглэн соёолж, ирээ-
дүйг маань харлуулсаар байгаа 
нь дэндүү харамсалтай.  

• Гэр бүл салалт 
нийгмийн үзэгдэл 
болтлоо хавтгайрсны 
буруутан хэтийдсэн 
улстөржилт, түүнийг 
гардан гүйцэтгэгсэд, дагаж 
намирагсад. 

• Уг нь ард бидэнд 
тогтвортой хөгжил, 
тогтвортой бодлого, 
амьдрах таатай орчин л 
хэрэгтэй.

• Ямар ч улсын хөгжлийн 
бодлого гэр бүлийн сайн 
сайханд чиглэдэг.
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нийгэм

Монголд дулаарал дэлхийн дунджаас 
гурав дахин хурдтай явагдаж байна

Сүүлийн 40 жилийн судал-
гаанаас харахад Монгол орны 
агаарын жилийн дундаж темпе-
ратур 2.1 хэмээр нэмэгджээ. гэтэл 
сүүлийн 100 жилийн хугацаанд 
дэлхийн дундаж температур 
0.74 хэмээр нэмэгдсэн байна. 
Энэ нь дэлхийн уур амьсгалын 
өөрчлөлт манай оронд илүү 
хурдтай явагдаж, аюул руу дөхөж 
буйн нотолгоо. “Энэ бол бодит 
аюул. дээрээс нь хур тунадасны 
тархалт харилцан адилгүй болсон. 

сүүлийн жилүүдэд хоёр дахин 
өсчээ. тэр тусмаа ган болох нь 
ихэссэн. дэлхийн дулаарлаас 
сэргийлэх хоёр л арга байдаг 
гэнэ. Нэгдүгээрт, нүүрс түлэхээ 
болих. хоёрдугаарт ногоон 
байгууламжийг нэмэгдүүлэх юм 
байна. тиймээс ойжуулалтын 
нөхөн сэргээлтийн технологио 
эргэж харах, шинэчлэлт хийх 
зайлшгүй шаардлага тулгарчээ.

өнөөдрийн байдлаар Монгол 
улсын хэмжээнд 1.7 сая га ой 
түймэрт нэрвэгдсэн байна. 
ойжуулалтын асуудлыг бүс 
нутгаар нь авч хэрэгжүүлж байгаа 
боловч хортон шавж, хууль бус 
мод бэлтгэхтэй холбоотойгоор ойн 
нөөц багассаар байгаа аж.  үүнийг 
нөхөн сэргээхийн тулд ажилласаар 
байна хэмээн мэргэжилтнүүд хэлж 
байлаа. Нөгөөтэйгүүр цаг агаар 
дулаарч, халах тусам ойн хортон 
шавж үржих, түймэрт автах 
нөхцөл бүрддэгийг судлаачид 
хэлдэг. 

Цаашид хөдөө болон ойн аж 
ахуйн салбар уур амьсгалын 
өөрчлөлтөнд дасан зохицох ёстой. 
ингэхийн тулд мод тарихаас гадна 
газар тариалангийн асуудалд ч бас 
анхаарах хэрэгтэй. хур тунадас 
орох хоногуудын тоо цөөрч байгаа 
учир ганд тэсвэртэй сортын 
ургамал тарих хэрэгтэй гэдгийг 
ч мэргэжилтнүүд онцолж буй. 

“өмнө байгаагүй шинэ төрлийн 
өвчин, ханиад томуу нэмэгдэж 
байгаа нь дэлхийн дулааралтай 
холбоотой. тийм учраас уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг 
тодорхой арга хэмжээ авахгүй 
бол жинхэнэ галав  юүлэх аюул  
ойрхон байна. тодруулбал,  хэрэв 
дэлхийн дундаж температур хоёр  
хэмээр нэмж халахад л сөнөх 
хэмжээнд  хүрнэ гэсэн  аюултай 
тоог  тэд хэлэв.  

“хойд, урд мөсөн далай 
хайлаад, хуурай газрын хэмжээ 
багасах тусам нүүрлэх аюул улам 
нэмэгдэнэ. Энэ нь ойрын 100-200 
жилд тохиолдож болох гамшиг. 
гэхдээ юу ч хийхгүй байвал шүү 
дээ” хэмээн ойн салбарын ахмад 
ажилтан Ц.Банзрагч ярилаа. 

ийнхүү дэлхийн дулаарал 
нэмэгдэх тусам Монгол улсад 
аюултай гэдгийг мэргэжилтнүүд 

Цэцэрлэгийн бүх шатны ажил-
чид, дүүргийн болон өрхийн 
эмнэл гийн эмч, нийгмийн ажил-
тан, дүүргийн засаг захиргааны 
байгууллагуудын эрүүл мэнд, 
боловсрол, хүүхэд, гэр бүл ха-
риуцсан мэргэжилтнүүдэд 
зориулан “Амны хөндийн эрүүл 
мэнд” сургалт хийх гэж байна. 
Энэ сургалт сургагч багш нараар 
дамжуулан хүүхэд багачууд, эцэг 
эхчүүд, асран хамгаалагч нарын 
эрүүл мэндийн боловсролыг 
дээшлүүлэх, урьдчилан сэргийлэх 
зорилготой аж. 

Сүүлийн жилүүдэд сургуулийн 
өмнөх насныхан болон ЕБС-ийн 
сурагчдын дунд шүдний цоорол 

өвчин эрс нэмэгдэх болсон. 
шүдний цоорол нь чих, хамар 
хоолойн үрэвсэлт өвчнөөс гадна 
200 гаруй төрлийн өвчний шууд 
шалтгаан болоод зогсохгүй, 
хүүхдийн суурь өвчин, амьсгалын 
замын өвчлөлийн дам шалтгаан 
болж байна.

АшуүиС-ийн Нүүр ам 
судлалын сургуулийн 2017 онд 
хийсэн судалгаагаар бага насны 
хүүхдийн 86 хувь нь шүд цоорох 
өвчинтэй байгааг илрүүлсэн. 
улсын хэмжээнд шүд цоорох 
өвчний тархалт сургуулийн 
өмнөх насны хүүхдийн дунд 
86.2 хувь, сургуулийн насныханы 
дунд 86.1 хувьтай байгаа аж.  

Нутгийн 85 хувьд 
уур амьсгалын 
дунджаас 
харьцангуй бага 
хур тунадас орсон

анхааруулж байна. учир нь аж 
үйлдвэржсэн орнууд хүлэмжийн 
хийг маш ихээр ялгаруулдаг. 
Манай урд болон хойд хөрш маш 
их үйлдвэржсэн атлаа хоцрогдсон 
технологитой, хүлэмжийн хий 
ихээр  ялгаруулдаг орнууд. 
харин Монгол улсын хувьд хоёр 
хөрштэйгээ харьцуулахад бараг 
үйлдвэржээгүй. тиймээс манай 
улсад уур амьсгалын өөрчлөлт 
байгаль орчноос гадна эдийн 
засгийн  хохирол ч их тусна гэж 
салбарынхан тооцож байна.  

уур амьсгалын өөрчлөлт, 
дэлхийн дулаарлаас сэргийлэх 

хамгийн бодит алхам бол ой 
мод жуулах. дэлхийн нийт газар 
нутгийн 30 орчим хувийг эзлэн 
ургадаг ой мод дэлхийн дулаарлын 
үндсэн шалтгаануудын нэг болсон 
нүүрсхүчлийн хийг 80 хүртэл 
хувиар өөртөө шингээдэг. Нэг 
мод жилд 34 кг тоос шингээдэг 
байна. гэтэл манай ойд арчилгаа 
бага, тэр хэрээр сүйдэх эрсдэл 
өндөртэй. ойн нөөц, чанараа 
сайжруулах бодит хэрэгцээ бий. 
Энэ хүрээнд Азийн хөгжлийн 
банктай хамтарч “ойн генетик 
нөөцийг сайжруулах төсөл” 
дөнгөж эхлүүлээд байна.  

Монгол орны 
агаарын 

жилийн дундаж 
температур 2.1 

хэмээр нэмэгджээ

Г.Санжааханд 
ЗГМ 

30-40 жилийн 
өмнө Монголд 
жилдээ 30 
орчим байсан 
байгалийн 
гамшигт 
үзэгдэл буюу 
ган, зуд, шороо 
болон цасан 
шуурга, аадар 
борооны 
давтамж 
сүүлийн 
жилүүдэд хоёр 
дахин өсчээ.

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
Эдитор З.Цэлмэг

Утас: 99901526

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

З.Цэлмэг

“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 3 7

ЗГМ ТОвЧХОН 
» СУрГАлТ 
Ерөнхий боловсролын 
12, 62 дугаар сургуулийн 
сурагчдад “Нийслэлийн 
залуучуудын баримтлах 10 зөв 
дадал”, “Хязгааргүй мөрөөд” 
“Мэргэжил бүхэн сайхан”, 
“Хорт зуршлаас урьдчилан 
сэргийлэх” зэрэг сэдвүүдээр 
цогц сургалт зохион 
байгууллаа.

» ШАлГАлТ 
Авто тээврийн үндэсний 
төвөөс улс, хот хоорондын 
зорчигч тээвэр эрхлэгчдийн 
өвөлжилтийн бэлэн байдлыг 
шалгах ажлын хэсэг байгуулж, 
Сонгинохайрхан болон 
Баянзүрх зорчигч тээврийн 
төвүүдэд ажиллажээ. 
 
» СПорТ
Монголын үндэсний 
олимпийн хороо, Монголын 
сэтгүүлчдийн холбоотой 
хамтран зохион байгуулдаг 
“Бөртэ чоно” наадам энэ 
сарын 21-нд болно. 
 
» ЗАСвАр 
Япон улсын Засгийн Газрын 
“Өвсний үндэс-Хүний аюулгүй 
байдлыг хангах” буцалтгүй 
тусламж хөтөлбөрийн хүрээнд 
Чингэлтэй дүүргийн 103 
дугаар цэцэрлэгийн засварын 
төслийг хэрэгжүүлэхээр 
боллоо. 

» ЭрҮҮл мЭнД 
Хүүхдийн эмнэлэг, хүүхдийн 
түргэн тусламжийн зөвлөгөө 
өгөх утсыг 24 цагаар 
ажиллуулж байна. Улсын 
хэмжээнд 125 мянган хүн 
тун томуугийн вакциныг 
татан авч, нийслэлийн 160 
цэцэрлэгийн 2-5 насны 
хүүхэд, жирэмсэн эмэгтэй, 
өндөр настан, эрүүл 
мэндийн ажилтнуудад хийн 
дархлаажуулжээ.

Зарим газар олон жилийн дундаж 
хэмжээнд, өөр хэсэгт нь үүнээс 
бага хур тунадас орсон. Энэ нь 
дэлхийн дулаарлаас болж уур 
амьсгалын хэмнэл алдагдаж байна 
гэсэн үг” хэмээн БоАЖЯ-ны ойн 
бодлого зохицуулалтын газрын 
дарга Б.оюунсанаа ярилаа. 

тэгвэл сүүлийн жилүүдэд 
зун бага орсон бороо намар их 
хэмжээгээр цутгасан нь дэлхийн 
дулааралтай холбоотой аж. 
өвлийн улиралд ч цас орохоо 
байлаа. Энэ оны арваннэгдүгээр 
сарын байдлаар нутгийн 85 
хувьд уур амьсгалын дунджаас 
харьцангуй бага хур тунадас орсон 
байна. тиймээс Сэлэнгэ, орхон, 
хэрлэн, хөвсгөлийн томоохон 
гол мөрнүүд гүйцэд хөлдөөгүй, 
зайрмагтаж байна. 

30-40 жилийн өмнө Монголд 
жилдээ 30 орчим байсан 
байгалийн гамшигт үзэгдэл 
буюу ган, зуд, шороо болон цасан 
шуурга, аадар борооны давтамж 

Цэцэрлэгийн багш нарт амны 
хөндийн эрүүл мэнд заана

С.Батсайхан / ЗГМ©



100 гаруй хүн 
ажиллаад 20-иод 
үзэгчтэй үе 
байсан
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ЗГм: Зочин

1
сонгодог урлагийн 
үзэгЧдийг бэлдэхэд 

анхаардаг
-ээжийнхээ мөрөөдлийг 

гүйцээж бүжигчин болсон 
гэсэн. мэргэжилдээ дурлахын 
анхдагч шалтгаан нь юу байв?

-Би одоо ажиллахын хажуугаар 
хөгжим бүжгийн консерваторт 
мэргэжлээ дээшлүүлэн суралцаж 
байна. олон мундаг багш 
нарынхаа зааж, хэлж өгснийг 
сонсоод би зөвхөн ээжийнхээ 
мөрөөдлийг биелүүлэхийн тулд 
бүжигчин болоогүйгээ ойлгосон. 
Ажлаа хийхдээ би хамгийн их 
аз жаргалыг мэдэрдэг. уур 
бухимдал, таагүй мэдрэмжээ 
бүжиглэх явцдаа хөдөлгөөнөөрөө, 
булчин шөрмөсөөрөө хөөн 
гаргаж, эргээд үзэгчдийн алга 
ташилтаас эрч хүч авдаг. Энэ л 
миний дурлах шалтгаан юм байна 
гэж боддог болсон. 

Намайг бага байхад сонгодог 
урлагийн боловсролыг түгээх, 
сурталчлах ажил өргөн хүрээтэй 
явдаг байсан. Зурагтаар балет 
гарангуут гүйж очоод л үзээд 
суучихдаг, эгчийгээ эрэгтэй 
болгоод өөрийгөө өргүүлж, балет 
бүжиглэж байна гэж тоглодог 
хүүхэд байлаа. Ээж дуртай учраас 
би бүжигчин болсон юм биш, 
намайг дуртай болохоор ээж минь 
хөтөлж мэргэжлийн сургуульд нь 
оруулсан байж дээ гэж боддог юм.  

-сонгодог урлагийг түгээх, 
сурталчлах ажил одоо хэр байна 
вэ?

-хэвээрээ байгаа. гэхдээ 
мэдээллийн нээлттэй байдал, 
хэт олон төрлийн зүйлийг судлах 
боломж нь нэг талаар сонгодог 
урлагийг онцолж сонирхох 
хүүхэд ховордох, сонирхсон нь 
ч тууштай тэвчээртэй байхыг 
бууруулж байна. 

-та хүүхдүүдэд балет зааж 
байгаа гэсэн. Ер нь шантарч 
буцдаг нь хэр их вэ? 

-Бүжгийн студи ажиллуулж 
байсан. одоогоор хүүхдүүд 
жаахан учраас сургалтаа түр 
зав сарлаад байна. Манай сур-
галт сонирхогчдод зориулсан. 
Балерина бол хатуу, хүнд 
мэргэжлийн жагсаалтад ордог 
шүү дээ. харин би хүүхдүүддээ 
тэр хатуу хөтүүг нь биш, гоо 
зүйн талаас нь хичээлээ заадаг. 
өөрийнх нь гоо сайхныг 
мэдрүүлж, өөрөөрөө бахархаж, 
үнэлдэг болгох, соёлч боловсон 
биеэ авч явах, сонгодог урлагийн 
үзэгчдийг бэлдэх тал дээр илүү 
анхаардаг. гурав, дөрөвхөн 
настай хүүхдүүд нуруугаа хаана 
байдгийг ч мэддэггүй шүү дээ. 
“Нуруугаа цэх болго” гэхээр 
“аль нь билээ, багш аа?” гэдэг 
өхөөрдөм бяцханууд ирдэг. тэдэнд 
алхах гишгэх, зөв суухаас эхлээд 
танхимд хэрхэн алга ташихыг ч 
зааж өгдөг. Манайд шантарч гарах 
биш, улам дурлаж, хэзээ хичээл 
эхлэх бол гэж хүлээсэн хүүхдүүд 
л байдаг даа. 

-сонгодог урлагийн үзэгч-
дийн одоогийн түвшин, өөрч-
лөлтийн талаар та ямар 
бодолтой явдаг вэ. хэд орчим 
насныхан зонхилж байна?

-Нийгмийн шилжилтийн 
үе дөнгөж шувтарч эхэлсэн ч 
хүмүүсийн амьдрал сайнгүй 
байсан 2003 онд би хөгжим 
бүжгийн сургуулийг төгсөөд 
удБЭт-т орсон. иргэд сонгодог 
урлаг үзэх нь бүү хэл, өнөө 
маргаашийн амьдралаа яая гэж 
байсан үе л дээ. тайзан дээрээс 
харахад дөнгөж хорь гаруйхан 
хүн үзээд сууж байсан үе бий. 
Нэг үдэш бүтээл тавихад 
тайзны гэрэлтүүлэг, чимэглэл, 
хөгжимчид гээд зуугаад хүний 
хөдөлмөр шингэдэг. гэсэн ч 
үзэгчдээ хүндлээд бүгд л сэтгэл 
зүрх, бүх хүчээ дайчлаад тоглоно. 

гэхдээ би энэ үеийг зах зухаас 
нь л үзэж өнгөрсөн. Аажимдаа 
үзэгчид маш өндөр хүлээлттэй 

үздэг болж, тэр хэрээр хүртээмж 
ч сайжирсан. одоо бол тоглолтын 
тасалбар долоо хоногийн өмнө 
онлайнаар зарагдаад дуусчихсан, 
өөрсдөд маань ч олддоггүй. 
орчин үеийн цахим дэвшлүүд 
сонгодог урлагийн хөгжилд ч 
хүчтэй хувь нэмэр оруулж байна. 

Манай бүтээлүүдэд үлгэрийн 
болон хүүхдийн сэдэв их 
учраас үзэгчдийн маань ихэнх 
нь багачууд. Сонгодог урлаг 
хүүхдийн гоо сайхны төлөвшилд 
томоохон үүрэг гүйцэтгэдэг 
болохоор үзэгчдэдээ сэтгэл 
хангалуун байдаг шүү. 

монгол балЕтЧид 
гЕрман, бнсу-д 

ажилладаг
-дэлхийн түвшинтэй 

харьцуу лахад монголын бале-
тын урлаг хаана явдаг вэ?

-дээгүүрт орно шүү. гадаад 
харилцаа ч идэвхтэй хөгжиж 
манай залуу балетчид олон 
улсын тэмцээн уралдаанд их 
ордог болсон. олон ч шагнал 
авч, дэлхийд Монголынхоо 
сонгодог урлагийн хөгжлийг 
гайхуулж байна. Энэ бол дэлхийд 
эх орныхоо хөгжлийг хүлээн 
зөвшөөрүүлсэн сайн жишиг. 
Цаашид ч залуус маань улам 
их амжилт гаргана гэж найддаг. 
Бас мэргэжлээрээ ажилладаг 
чадварлаг монгол балетчид бусад 
улс оронд их бий. 

-гаднын орнуудад балетчид 
“сонгодог” зэрэглэлд багтаж, 
цалин хангамж ч өндөр. монгол 
бүжигчид гадагшаа их явдгийн 
бас нэг шалтгаан энэ үү? 

-Манай ангийхнаас л гэхэд 
хэд хэдээрээ герман, БНСу-ын 
театрт бүжигчнээр ажилладаг. улс 
орон бүр өөр өөрийн онцлогтой. 
тухайлбал, өмнөд Солонгост 
сонгодог урлагийнхнаа бараг 
тахин шүтэж, хүндэтгэдэг. 
Балетчид нь хаана ч үргэлж 
толгой өөдрөг цэх явах ёстой 
байдаг. тиймээс солонгосчууд 

олон улсын тэмцээн уралдааны 
үеэр гэдийж, цэмцийгээд 
андашгүй. 

-харин монгол балетчдын 
хувьд ажил нь амьдралын 
баталгаа гэж хэлэхэд хэцүү 
байх аа?

-төсвийн л цалинтай алба 
хаагчид шүү дээ. хамгийн гол нь 
урлагийнхан ажилдаа цалин харж 
биш дурлаж хайрлаж зүтгэдэг 
болохоор ийм асуудлаас хол байх. 
Мөн сайн хань, найдвартай ар 
тал чухал.

-балетын урлагт олон жил 
зүтгэсний хувьд салбарынхаа 
ирээдүйг анхаарч, санаа 
тавьдаг байх?

-Монголын үндэсний өв 
уламжлалыг шингээсэн бүжгэн 
жүжгүүд манайд бий. Эдгээр 
бүтээлээ угсаа нэгт улсууддаа 
бүрэн эхээр нь толилуулах, 
цаашлаад дэлхийн түвшинд 
үндэсний онцлогоо сонгодог 
урлагт хэрхэн шингээснээ 
сонирхуулах боломж бидэнд 
бий. өөрсдийн гэсэн жүжигтэй, 
урын сантай байна гэдэг том 
үзүүлэлт. Бид дэлхийн хаана 
ч очсон балетын нэг л хэлтэй. 
дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
энэ урлагаар дамжуулж үндэсний 
өв соёлоо сурталчлах бодлого 
хэрэгтэй. 

-өв уламжлалаас гадна 
орчин үеийн хандлага сонгодог 
урлагт бий. монголын модерн 
балетын хөгжил таны нүдээр 
ямар байдаг вэ?

төрлөөр хөгжсөөр байна. Энэ 
урсгал бүрийг монголчууддаа 
таниулж ойлгуулах зорилгоор 
манай “Номадик” хамтлаг байгуу-
лагдсан юм. 

-таны найруулсан бүжгэн 
жүжгүүд байдаг биз?

-Миний хувьд продакшнтайгаа 
хамтраад хамгийн сүүлд “Цасан 
гоо ба долоон одой” үлгэрийг 
бүжгэн жүжгээр дэглэн найруул-
сан. хүүхдүүдтэй ажиллах 
дуртай, тэдэнд зориулсан уран 
бүтээлд хайртай болохоор сонголт 
маань надад аз жаргал өгдөг. 

-шинэ жил урлагийнхны 
оргил ачаалалтай үе. удбэт-
ийн хувьд энэ жил үзэгчдэдээ 
ямар бэлэг барих вэ?

-төрийн шагналт, Ардын 
жүжигчин нэрт удирдаач, хөгж-
мийн зохиолч Ж.Чулуун гуай 
мэндэлсний 90 жилийн ой 
тохиож байна. Энэ бямба гарагт 
буюу маргааш түүний “уран 
хас” бүжгэн жүжиг тоглоно. Ням 
гарагт нь энэ ойд зориулсан бүрэн 
хэмжээний гала тоглолт болно. Би 
“уран хас” бүжгэн жүжгийн гол 
дүр хандармаад тоглоно. 

Сонгодгуудын бэлэг барьдаг 
арванхоёрдугаар сар хамгийн гоё. 
шинэ жилийн тухай өгүүлдэг 
балетыг “шелкунчик”, мөн 
“Цөмөөхэй” гэж хоёр янзаар 
тоглох гэж байна. Баярын уур 
амьсгал орчихсон, жүжгээс 
жүжгийн хооронд жаргалтайгаар 
завгүй гүйдэг үе шүү дээ. 

төрсний дараа 
фитнЕсс балЕт 

төрлөөр хиЧээллэсэн
-монгол эмэгтэйчүүд төрс-

ний дараа бие нялхарч, гам 
баридаг онцлогтой. энэ үедээ 
балетын хүнд дасгал хийхэд хэр 
ядардаг вэ?

-Анхны хүүхдээ төрүүлээд 45 
хоноод л ажилдаа орж байсан. 
хамт олон маань ч их дэмжиж, 
дасгалаа хийж эхлэхэд хурдан 
хэвэндээ орсон. харин сүүлд 
ихэр хүүхэд төрүүлсэн болохоор 
найман сар хүргээд ажилдаа 
орлоо. ихэр хүүхэд тээсэн бие 
арчилгаа арай л илүү шаарддаг 
юм байна. Би сүүлд гарсан 
фитнесс балетын төрлөөр гэртээ 
хичээллэж, биеэ нэлээн цэгцлээд 
ажилдаа орсон. орсноос хойш 
хоёр сарын хугацаанд 10 кг жин 
хаячихаад байна. хэдэн сарын 
өмнөөс дасгалаа эхлүүлсэн 
болохоор ядрах нь харин гайгүй 
байсан. 

-мэргэжлийн онцлог хэр 
зэрэг их нөлөөлдөг вэ?

-Бид багаасаа тэвчээртэй, 
зорилгодоо хүрэхийн төлөө 
зүтгэж сурсан. Коски өмсөөд 
хуруу шалбарч, цус нь гоожсон 
ч бэлтгэлээ хийж л байдаг. 
Энэ бүхнийг хүндээр тусгаж 
авдаггүй нь нөлөөлдөг байх. Бие 
халаалт, бэлтгэлдээ шахуулаад 
шархирдагаа ч “гоё өвдөлт” гэж 
ярьдаг. ингэж дурлаж, түүнээсээ 
аз жаргал мэдэрдэг болохоор 
ядраад байна, нялхраад байна гэж 
суух ойлголт байхгүй ээ. 

-хүүгээ балетчин болгохсон 
гэж мөрөөддөг гэсэн. гэтэл 
урлагийнхан хүүхдүүддээ өөр 
салбар сонгохыг зөвлөдөг шүү 
дээ?

-Би гурван хүү, нэг охин-
той. хэрэв авъяастай бол 
хөвгүүдийнхээ нэгт мэргэжлээ 
уламжлуулж эзэмшүүлэхийг 
хүсдэг. дэлхийн сонгодгуудыг 
харахад үр хүүхдэдээ буюу удам 
дамжсан генийн мэдээллээ эсийн 
түвшинд өвлүүлсэн нь их байдаг. 
тийм балетчид амжилттай яваа 
жишээ олон. Эрэгтэй балетчин 
ховор байдаг тул хүүгээ энэ 
чиглэлээр бэлтгэхийг хичээж яваа. 

-аль ч салбарт эмэгтэй хүн 
амжилт гаргахад гэр бүлийн 
хүний дэмжлэг их нөлөөлдөг. 
таны хань үүнийгээ ч харуулж 
байна шүү?

-Манай хүн намайг төрснийхөө 
дараа ажилдаа орохыг хамгийн 
их дэмждэг. Миний мэргэжлийг 
ойлгодог, дэмждэг, нэг номерын 
шүтэн бишрэгч минь. хоёулаа 
завгүй, ачаалал ихтэй ажилтай ч 
үр хүүхдийг минь харж, асраад 
өгдөг садан төрлийнхөө ачаар энэ 
бүхнийг амжуулаад л байна.  

Г.Батчимэг: Ээжийнхээ мөрөөдлийг 
биелүүлэхийн тулд бүжигчин болоогүй

Дүрэлзэн шатсан 
уран бүтээлчдийн 
хүсэл эрэлхийлэл 

дээр модерн 
боссон 

Хувийн архиваас©

-Соёлын тэргүүний ажилтан, 
найруулагч А.өлзий-оршихын 
удирдлаган дор би удБЭт-ийн 
дэргэдэх “Номадик” хамтлагт 
харьяалагдаж ажилладаг. гоц-
лол бүжигчид нэгдээд зөвхөн 
сонгодогоос гадна орчин 
үеийн урлагийг Монголдоо 
хөгжүүлэхээр ажиллаж ирсэн. 
Модерн балет бол өнөө цагт 
зайлшгүй шаардлагатай урсгал. 
Манай продакшнаас байгаль 
хамгааллын, хүчирхийллийн 
эсрэг сэдвээр олон жүжиг тавьсан. 

Монгол улс бол оросын 
сонгодог урлагийг өөртөө тэр 
чигт нь буулгасан орон шүү дээ. 

Дэлхийн 
сонгодгуудыг 
харахад үр 
хүүхдэдээ 
буюу удам 
дамжсан 
генийн 
мэдээллээ 
эсийн түвшинд 
өвлүүлсэн 
нь их байдаг. 
Тийм балетчид 
амжилттай 
яваа жишээ 
олон.

өмнөх нийгэмд модерн балетыг 
хөрөнгөтөн орны урсгал гэж 
үзээд, хаачихсан байсан. тэр 
нөлөө одоо ч байдаг. Манайд 
модерн сүүлд хөгжсөн, залуу 
урсгал. 

гэтэл барууны орнуудад хөг-
жил нь хх зууны дунд үеэс 
эхлэлтэй. Нэг талаас сонго-
дог, ихэмсэг урлагаараа дайн 
байл даан, өвчин шаналал 
үзүүлж болдоггүй, нөгөө талаас 
нийгэм цаг үеийн байдлыг уран 
бүтээлдээ шингээх гэж дүрэлзэн 
шатсан уран бүтээлчдийн хүсэл 
эрэлхийлэл дээр модерн боссон. 
орчин үеийн балет маш олон 
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П.И Чайковский “Шелкунчик” балет
Хаана: УДБЭТ 
Хэзээ: 2018.12.15-16-нд 
Тасалбарын үнэ: ^10-40 мянга

“Би эндээс  явахгүй” уянгын 
драмын  жүжиг 
Хаана: УДЭТ 
Хэзээ: 2018.12.08-ны 18.00 цагт 
Тасалбарын үнэ: ^10-25 мянга  

“Шоколадтай шинэ жил” харшийн 
сүлд модны наадам 
Хаана: МҮЭСТО 
Хэзээ: 2018.12.09-ний 13.00 цагт 
Тасалбарын үнэ: ^35 мянга 

“Хувьсахуй” бүжгийн тоглолт 
Хэзээ: 2018.12.06-ны 17.00 цагт
Хаана: Corporate Convention Centre
Тасалбарын үнэ: ^30-80 мянга

Ж.Чулуун “Уран  хас” балет
Хэзээ: 2018.12.08-ны 17.00 цагт 
Хаана: УДБЭТ 
Тасалбарын үнэ: ^10-20 мянга  

“Ж.Чулуун-90 жил” хүндэтгэлийн 
концерт 
Хэзээ: 2018.12.12-нд 17.00 цагт
Хаана: УДБЭТ
Тасалбарын үнэ: ^10-20 мянга 

ОНЦЛОХ үЗвЭР

ЗУРХАй

Билгийн тооллын 30
Өвлийн тэргүүн харагчин гахай 
сарын долоон улаан мэнгэтэй 
харагчин тахиа өдөр
Үс засуулбал: Эрлэг лугаа учирна
наран ургах, шингэх: 08.24-17.05 
Барилдлага: Шид
Шүтэн барилдлага: Хурьцахуй
Суудал: Уул

Аргын тооллын арванхоёрдугаар 
сарын 7, Сугар гараг. Билгийн 
тооллын битүүн, Эрхтэний 
тэнгэрт одтой, харагчин тахиа 
өдөр. 
Өдрийн наран 08.24 цагт мандан, 
17.05 цагт жаргана. Тухайн өдөр 
үхэр, могой жилтнээ аливаа үйлийг 
хийхэд эерэг сайн ба бар, туулай 
жилтнээ сөрөг муу нөлөөтэй тул 
элдэв үйлд хянамгай хандаж. 
биеэ энхрийлүүштэй. Эл өдөр 
буян номын үйлд шамдах, бүтээл 
туурвил эхлэх, худалдаа арилжаа 
хийх, бизнэс эхлэх, зэрэг дэвших, 
гарагийг тахих, хагалгаа хийлгэх, 
гэр бүрэхэд сайн. Мод суулгах, 
нарийн зөвлөгөөн хийх, улаа 
гаргах, хиншүү хярвас гаргахад муу. 
Өдрийн сайн цаг нь хулгана, бар, 
туулай, морь, хонь, тахиа болой. Хол 
газар яваар одогсод баруун хойш 
мөрөө гаргавал зохистой. 13.34 цагт 
их цасан буух улирал эхэлнэ.

Тв ХөТөЛБөР

 

07:00  “Өглөө” хөтөлбөр

10:00  16 мм кино төсөл: 
“Өвлийн ойд” баримтат 
кино /1975 он/

14:00  “Тусгай салаа” УСК 
 37, 38 дугаар анги

16:40  “Хүрээлэн” амьд 
ертөнцийн цуврал

19:30  “Амрыг эрье”

22:05  “Цагаан боол” ОАУСК 5 
дугаар анги

 

07:00  “Суутнуудын намтар” 
нэвтрүүлэг

11:00  #MadeInMongolia” 
нэвтрүүлэг

14:00 “Дэвид Рубенштэйний 
шоу” нэвтрүүлэг

17:00  “Bloomberg Technology”

20:00  “Блумбергийн ярилцах 
цаг” нэвтрүүлэг

23:00  “Мөнгөний урсгал” 
давталт

 

07:00  Зураглал 

10:10  “Дурсамж 1994” ОАК 8 
дугаар анги

13:00  Монголчууд XX зууны 
эхэнд нэвтрүүлэг

15:45  “Аугаа уран зургууд” 
нэвтрүүлэг

17:05  “Тобот” хүүхэлдэйн 
кино 1.19-20 дугаар анги

 21:10  “Football talk” 
нэвтрүүлэг /s2e8/

 

06:30  “Тог тог тог” /season-7/ 
14 дүгээр хэсэг

10:30  “Хуульгүй хуульч” СОАК 
10 дугаар анги

13:30  “Ан амьтдын ертөнцөөр” 
/season-9/ 4 дүгээр хэсэг

17:00  “Уот Уотууд” хүүхэлдэйн 
кино 57-59 дүгээр хэсэг

20:00  “Гранд зочид буудал” 
Испанийн ОАК 

 60 дугаар анги

00:30  “Empire” ОАК /season-2/ 
8 дугаар анги

фОТО АГшИН

С.Батсайхан / ЗГМ©Тамхи таны санхүүг үнстэйгээ хамт хийсгэж, эрүүл мэндийг утаатайгаа хамт сордог. 
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ЗГМ: СүДОКү
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ЗГМ: үГИйН СүЛжЭЭ

БоСооГоор:
2. Тунгалаг тамир 
романы баян 
Итгэлтийн хүү
3. Монголчууд 
гадаадын өндөр 
морийг нэрлэж 
ирсэн нэр

4. ... сайт
5. Монголын нэгэн 
компани
7. Гурван настай мал, 
амьтан
8. Гэрийн эд хогшил
10. Од хийморь
13. Японы мөнгөний 

нэгж 
14. Хөлийн доод 
хэсэг

ХӨнДлӨнГӨӨр:
1. Дээж 
3. Хөдсөнд тугалга 
бэхэлж өшиглөн 

өмнөх дугаарын хариу / 12.06

тоглож ирсэн 
тоглоом
6. Тулааны спорт
8. Ариун цэврийн 
хэрэглэл
9. Омог
11. Дэлхийд Алтан 

хоолой хэмээн 
нэрлэгдэж асан 
монгол дуучин
12. Гутлын дотуур 
өмсөх хувцас
15. Эм тэмээ
16. Хөгжмийн нот

17. Сүхбаатар 
нутгийн хурдан 
адууны омог угшил
18. Монголын улс 
төрийн том нам
19. Тооны нэр
20. Хөгжмийн зэмсэг 

Петер шмейхельтэй үдэш
Дэлхийн хөлбөмбөгийн 
түүхэнд өөрийн нэрийг 
мөнхөлсөн домогт тоглогч 
болох Данийн шигшээ 
баг болоод Английн 
“Манчестер Юнайтед” 
багийн гишүүн, “Дэлхийн 
Шилдэг Хаалгач”-ийн 
шагналыг хоёр удаа хүртсэн 
Петер Шмейхель Монголд 
энэ сарын 12-нд 21.00 цагаас 
Highland Park Mongolia-д 
хөгжөөн дэмжигчидтэйгээ 
уулзах гэж байгааг 
дуулгахад таатай байна.
Петер Шмейхель 12-нд 
буюу ирэх лхагва гарагийн 
өглөө Улаанбаатарт 
газардах бөгөөд Монголын 
хөлбөмбөгийн шилдгүүдийг 
тодруулах “Алтан 
бөмбөг-2018” ёслолын 
ажиллагаанд 16.00 цагаас 
оролцох аж. Үүний дараа 
шүтэн бишрэгчидтэйгээ 
бүтэн нэг цагийн турш 
халуун яриа өрнүүлж, 
дурсгалын зураг татуулж, 
гарын үсгээ дурсган нэгэн 
үдшийг өнгөрүүлнэ. Тусгай 
уулзалтын тасалбарын үнэ 
129 мянган төгрөг.   

УБ-БЭЭЖИН 17.15 19.30
БЭЭЖИН-УБ 20.30 23.00
УБ-ХОНКОНГ 07.50 12.25
ХОНКОНГ-УБ 13.25 18.05
УБ-СӨҮЛ 07.45 12.05
СӨҮЛ-УБ 13.20 16.05
УБ-ТОКИО 08.55 14.30
ТОКИО-УБ 15.30 20.25
УБ-ХӨХ ХОТ 10.30 12.00
ХӨХ ХОТ-УБ 13.00 14.40
УБ-ЭРХҮҮ 06.20 07.20
ЭРХҮҮ-УБ 08.20 09.20
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Parliament fails to 
form quorum as  
MPs boycott Speaker

IAAC discloses violations in SME Development Fund

ZGM: HIGHLIGHtS

Politics
Ambassador of Mongolia to 
the United Arab Emirates 
Chintushig Zorigt presents 
his letter of credence 
to His Highness Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum, Vice President 
and Prime Minister of the 
United Arab Emirates and 
Ruler of Dubai.

Secretary General of 
Parliament Secretariat of 
Mongolia Tsolmon Tsedev 
receives Mr. Craig Castagna, 
Country Director at the 
International Republican 
Institute (IRI) Mongolia. With 
the support of the US House 
Democracy Partnership, 
Parliament Secretariat and 
the IRI are planning to 
organize a methodological 
training on conducting 
public hearing in 
Ulaanbaatar. At the meeting, 
sides exchanged views on 
the agenda and plans of 
the upcoming events and 
other cooperation issues 
and agreed to focus on the 
efficiency and quality of the 
training. 

Economy
Mongolian Entrepreneurship 
Summit-2018 kicks 
off under the theme 
“Role of Universities 
in Entrepreneurship 
Development”. The annual 
event aims at developing 
entrepreneurship in 
Mongolia, improving 
legal and financial 
environment, increasing 
participation of government 
and non-government 
organizations, intensifying 
cooperation and improving 
correspondence.

Top 20 Index falls 0.99 
percent, to 19,387.11 points. 
MSE A Index decreases 0.21 
percent, to 9,249.33 points. 
MSE B Index drops 1.18 
percent, to 8,523.09 points. 
Market cap stands at MNT 
2.29 trillion.

top 20 Index
(by units) 

195387.11
10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

sociEty
Farmers representing 14 
companies of the Mongolian 
National Crop Farmers 
Association visit Australia. 
During the visit, delegates 
visited irrigation farms in the 
state of New South Wales 
to get an au fait with the 
latest technology used in 
Australian farms.

Memorandum of 
Understanding signed 
between MIAT, Mongolian 
Airlines and Berlin 
Brandenburg Airport, which 
is planned to be opened 
in 2020 during the event 
Current Development 
of Tourism Industry in 
Berlin held in Ulaanbaatar 
yesterday. This creates an 
opportunity for multilateral 
cooperation such as 
launching Visit Ulaanbaatar 
and Visit Berlin campaigns 
and sharing the experience 
of tourist-friendly smart city.

New Year with Chocolate 
circus performance to 
be staged at the Central 
Cultural Palace of Mongolian 
Trade Union on December 9.

Value

103

125

79.43

Indicator

Moving
average

High

Low

Change % (compared
to november 2018)

-3.75

16.8

-25.77

Value

6800

9500

4500

Indicator

Moving
average
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Change % (compared
to november 2018)

2.95

43.83

31.87

StoCk MArkEt

SME Development Fund: Issue and 
Solution discussion takes place

MPs boycott Speaker and demand 
his resignation

IAAC discloses parts of inspection results on SME 
Development Fund.

Discussion on appointment of next Agriculture 
Minister postponed.

top 20 Index falls 0.99 percent, to 
19,387.11 points

Marketinfo releases outlook on tav-
an tolgoi and itools JSCs

Market cap stands at MNT 2.29 trillion.Both stocks see high risks and rewards.

outlook on high-risk 
stocks in Q1 2019

tavan tolgoi JSC outlook
Forecast data of the first quarter 
of 2019: (MNT per share)

itools JSC outlook
Forecast data of the first 
quarter of 2019: (MNT per share)

Ideas:

Gauli
securities LLC

“Tavan Tolgoi JSc’s stock 
price movement depends on 
customs issue. The company 
faces direct impact from coal 
transportation-related news. The 
entry points are MNT 5,680-6,000 
per share. in the first quarter of 
2019, the sales revenue of Tavan 
Tolgoi is expected to be lower 
compared to the same period of 
this year. Thus, the stock price 
may not exceed MNT 10,000.”

Bumbat altai
securities LLC

“The company is heavily in-
fluenced by politics. due to the 
two-month operational suspention 
this year, the half-annual profit 
totalled MNT 19 billion. Finan-
cial market investors had second 
thoughts when they earned MNT 
50 billion in the first half of 2017. 
as for this year, investors have 
low expectation for their profit-
ability so we view that the stock 
price would sink from here in the 
first quarter of 2019.”

silver Light
securities LLC

“Their operation deteriorated 
after 248,000 tons of coal was 
reported missing. although the 
company had the ability to re-
build sales revenue in the second 
half; however, the slowdown of 
coal transportation at gashuun-
sukhait-gantsmod border check-
point and possibility of china 
halting coal import until Febru-
ary pose high risk of impacting 
their profitability and reducing 
dividends distribution.”

Ideas:

standard Investment
securities LLC

“There are not many major 
changes in their financial and op-
erational report. So there is a high 
chance that the stock price will 
remain stable at current level.”

Bumbat altai
securities LLC

“it is unclear whether if the 
financial sources stated in the 
initial fundraising plan will be 
confirmed. For instance, the im-
plementation of a regulation that 
will force banks and financial 
institutions to store their data 
away from Ulaanbaatar city has 
been postponed. Thus, it is best 
to just observe the stock until the 
2018 year-end report and 2019 
plan. 

A market analysis firm Mar
ketinfo has begun disclosing the 
results of its regular survey con
ducted among market analysts 
on key stocks and estimated their 
price outlook of the first quarter 
of 2019. Tavan Tolgoi and iTools 
JSCs are the key focus this time 
and both remain promising with 
major risks.
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on the occasion of the up  co   ming 
international anti-cor rup tion day, 
the indepen dent aut hority against 
cor  rup tion (iaac) held a discus-
sion under the theme “Small and 
Me dium-sized enterprises (SMe) 
deve lop   ment Fund: issue and 
Solu tion” yesterday. at the dis-
cus sion, the iaac disclosed some 
of the inspection results on SMe 
develop ment Fund.

a spokesperson of the Bank of 
Mongolia (BoM) said, "SMes play 
significant role in food, agri cul ture 
and light industry sector, as well as 
business activation. For instance, 
SMes account for 60,330 out of 
about 78,000 pri  vate entities with 
active ope rations. These companies 
employ 43 percent of total work-
force.”

Statistics show that SMes 
amount to 17.6 percent of Mon-

golia’s gdP and 2.3 percent of 
ex port. as of today, over 900,000 
people are employed by SMes. 

The government, under the 
2016-2020 Platform Program, is 
imp  le menting both financial and 
non-financial measures to deve lop 
SMes. as for financial sup port, the 
government granted MNT 835.1 
billion worth soft-loans to 7,536 
lenders from the SMe deve lop-
ment Fund since 2009, as well as 
MNT 130.6 bil  lion from local 
deve lopment Funds to 7,536 bor-
rowers. 

on the contrary, the accessibi lity 
to SMe development Fund stands 
at about 20-30 per cent accor ding 
to deputy ceo of Mon golian 
National cham ber of commerce 
and in dust ry (MNcci) Sarandavaa 
Myan gan buu. “SMes have to 
prepare over 30 diffe rent docu-

mentations from nine government 
bodies and go through 36 processes 
just to draw loan from SMe devel-
opment Fund. in average, SMes 
spend MNT 200,000 - MNT 1.5 
million and 33 days just to request 
a loan. about 60 percent of loan 
issuers are small loan requesters of 
up to MNT 100 million.”

Furthermore, Mr. Sarandavaa 
disclosed that State and ministry 
officials account for 80 percent 
of total SMe development Fund 
loaners. “Previous lessons show 
that financial support alone is not 
enough to develop SMes. They 
need consultative services that will 
coordinate their projects with the 
possibility of success. a study con-
ducted in 2017 that involved over 
2,500 SMes suggested revi sion 
to laws on tax, labor and SMes. 
also, it shows that the cur rent legal 

environment has the highest pres-
sure on middle-sized enter prises,” 
addressed Mr. Sarandavaa.

in addition, the iaac has con-
duc ted an inspection on SMe 
de velopment Found and found five 
violations, which were disc lo sed at 
the discussion. These are:

 granting loans without proper 
selections;

 High-risks on the repayment 
of granted loans;

 loan issuance to unclear 
project implementation date;

 No penalties to overdue 
repayments;

 lack of monitoring and 
accountability.

Participants also highlighted the 
lack of transparency of infor ma tion 
on project loans, which grants more 
accessibility to peop le close to the 
information. 

Four MPs stage 
sit-in to demand 
self resignation of 
Speaker

tugsbilig.B
@tugsbiligZGM

Parliament was scheduled to 
appoint the next Minister of Food, 
agriculture and light industry, 
and discuss the amendments to the 
Minerals law at its plenary session 
yesterday; however, both discus-
sions had to be postponed due to 
failure to form quorum as four 
Members of the Parliament (MPs) 
staged a sit-in and demanded 
Speaker enkhbold Miye gombo to 
submit his resignation letter. Bla-
ming the absentees for interfering 
with the continuity of Parliament 
operation, MP enkh-amgalan 
luvsantseren re ques ted the Parlia-

ment to issue a demand to MPs that 
were not present at the session. 

a quorum is reached when at 
least 39 out of 76 parliamentarians 
attend the session. However, 40 
MPs submitted a petition to not 
attend plenary sessions until the 
Parliament Speaker resigns from 
his position last month. continu-
ing on to the next stage of protest, 
MP Bold luvsanvandan, Batzan-
dan Jal basuren, oyun-erdene 
luv  san  nams rai and ayursaikhan 
Tu mur baatar staged a sit-in; thus, 
the Speaker received the four 
mem bers to listen to their demand.

The protesting MPs stressed, 
“We are organizing a sit-in because 
we think the Parliament Speaker 
has violated the constitution. The 
evidence of Mongolian People’s 
Party authorities discussing to sell-
off public positions to raise MNT 
60 billion was disclosed during 
the 2016 Parliamentary election. 
Speaker enkhbold was involved 
in the case and we perceive you 
are unqualified to act as the Par-

liament Speaker. if you do not, we 
will move onto the next stage of 
protest.”

Speaker enkhbold responded, 
“The law clearly states five ins-
tances of ousting the Parliament 
Speaker. You need to address the 
issue in accordance with the law 
of Mongolia. regarding the MNT 
60 billion sell-off case, i am not 
against organizing a public hea ring; 
however, it is not possible to hold 
a public hearing on a case that is 
currently under investigation. The 
President also submitted a re quest 
to the constitutional court. i am 
willing to take any res pon sibility 
after the court ru ling.”

With the failure to form a quo-
rum, the Parliament decided to 
post pone several items on the 
order paper. Thus, the Parliament 
is expec ted to discuss the appoint-
ment of the Minister of Food, 
agri cul ture and light industry, as 
well as the Minerals law, which is 
expec ted to extend 2.5 percent gold 
royal ties for five years, today. 

Batsaikhan.S / ZGM©

• A quorum is reached 
when at least 39 out of 76 
parliamentarians attend the 
session.

• MPs refuse to attend ple-
nary session over Speaker's 
involvement with MNt 60 
billion sell-off case.

• Speaker expresses willing 
to take responsibility after 
the court rules against him.

SoCIEty

Scan the QR code 
for further infor
ma tion and to 
purchase the ticket.
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Сурахын тулд айдаст автан 12 км 
алхдаг охины нэгэн өдөр

“Ашгүй 
сургуулийн 
бараа 
харагдлаа. 
Одоо дөрөвхөн 
км алхчихвал 
сургуульдаа 
хүрнэ дээ.”

Болороо Сонгинохайрхан дүүргийн нэгэн 
сургуулийн дунд ангид суралцдаг (болзошгүй 
эрсдэлээс сэргийлэх үүднээс нэр болон 
сургуулийн нэрийг нууцлав).

Түүний хичээл 14.30 цагт орох ёстой ч 
үүнээс хоёр цагийн өмнө гэрээс гардаг байна. 
Учир нь тэрбээр сургууль хүртлээ зургаан 
км зам туулахаас аргагүй. Зарим үед өвөө 
нь дөхүүлж өгдөг бол заримдаа ганцаараа 
алхдаг аж.

С.Энэрэл @ЗГМ, гэрэл зургийг С.Батсайхан / ЗГМ©

12 цаг, 30 минут. “Баяртай ээж ээ, охин нь хичээлдээ явлаа.” 

Сургууль орох урт замд гуу жалга, онгорхой нүх, овоолсон шороо 
хаа сайгүй тааралдана. 

Тэрбээр төв замаар хөндлөн гарч, цааш шороон зам дагаж явсаар 
сургуульдаа очдог.

“Ганцаараа алхаж авахад айлын нохой дайрах нь хамгийн аймар. Нэг 
удаа нохой хөөхөд уруулах нь гээд их айсан” хэмээн тэр хэлсэн юм.

19.00 цаг. Хичээл тарлаа, гэгээ ч тасарлаа.  Одоо гэрийн зүг алхаад 
марш. Гэртээ очоод халуун хоолоо идээд сайхан амарна даа. 
Түүнтэй адил холоос явдаг хүүхэд ангид нь гурав байдаг аж. 

Өвөл хүйтэн, дээрээс нь эрт харанхуй болдог нь их хэцүү. Зам хөндлөн гарахдаа хоёр 
тийшээ сайн харахгүй бол хурдтай явж байгаа машинууд дайрчих гээд хэцүү байдаг гэнэ.  

“Харанхуйд ганцаараа алхаж явахад араас машин дагахад аймар санагддаг” хэмээн тэр ярьсан юм. Тэрбээр 
гэртээ ойрхон сургуульд сурахыг хүсдгээ сурвалжилгын төгсгөлд хэлж байлаа.

Түүний сургууль 640 хүүхдийн багтаамжтай ч одоо 2000 гаруй сурагчтай,  ачаалал гурав дахин хэтэрсэн. Тиймээс эцэг, 
эхчүүдийн тусламжтайгаар сургуулийн гадна таван ханатай нэг гэр барьжээ. Энэ гэрт хүүхдүүд эцэг, эхийгээ иртэл давтлага 
болон хичээлээс гадуурх сургалтад хамрагддаг.
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Гоны төлөвлөгөө биелж, EV буюу цахилгаан машины зах зээлд 
Leaf тэргүүлж байна.

К.Гоныг баривчилсан нь Nissan-ы EV-ыг 
эрсдэлд оруулах уу

Алт хууль бусаар хил давуулаад ямар ч ашиггүй.Target компани сүлд модыг энгийн үнээс хоёр дахин 
хямдруулан борлуулж эхэллээ.

Т.Ганболд: Алт худалдан авалт энэ онд 22 
тоннд хүрэхгүй

target-ын сүлд модыг AR-р чимэглэнэ

> 10 > 10 > 11

Сиобан вагнер
НҮБ-ын тооцоогоор өгөгдлийн төвүүд нь агаарын тээврийн 

салбарынхтай адил хэмжээний хүлэмжийн хийг агаар мандалд 
ялгаруулдаг. 

Big Data буюу их өгөгдлийн эрин үед дижитал үйлчилгээ 
эрхлэгч нар цахилгааны хэрэглээгээ бууруулах нь чухал болж 
хувирлаа. Хэмжээ, хүчин чадлаараа Европт тэргүүлдэг өгөгдлийн 
төвийн нэг, Португалын Covlha Data Center нь бүгчим халуун 
зунаар ч цахилгаан ашиглахгүйгээр хөргөж чаддаг.  

Нийт 10 хөлбөмбөгийн талбайтай тэнцэх уг төв нь 56 мянган 
сервер ажиллуулах хүчин чадалтай. Лиссабоноос зүүн умардад 
оршин цанын баазын орчимд ажилладаг уг төвийн серверүүд 
бараг бүтэн жилийн турш орчны агаараар хөрдөг юм.

Хятадын тэрбумтан Жек 
Магийн Аlibaba Group Hold-
ing-ийн Alisports салбар 
бизнесийн цар хүрээгээ идэвхтэй тэлж байна. 

Судалгаанаас үзвэл 2025 он гэхэд таван их наяд юань буюу 
727 тэрбум ам.долларт хүрэх Хятадын спортын үйлдвэрлэлд 
Alisports хөлбөмбөг, сагсан бөмбөг зэрэг уламжлалт төрлийн 
цахим спортын салбарт ч өргөжих стратеги баримталж байна. 

Хэрэглэгчдэдээ биеийн тамирын дасгал сургуулилалтаа 
бүртгэж хянах үйлчилгээ анх нэвтрүүлж байсан Alisports эдүгээ 
спортын арга хэмжээний өргөн нэвтрүүлгийн эрх эзэмшиж, 
зохион байгуулалттай их спортын салбарт нэвтэрлээ. Тус 
компани тамирчид, хөгжөөн дэмжигчдээс цуглуулсан өгөгдөлд 
тулгуурлан гүйлтийн шаахайнаас эрүүл мэндийн даатгал хүртэлх 
асар олон бараа, үйлчилгээг хэрэглэгчдэд борлуулдаг боллоо.

Кэрол Мэтлэк
Австрали, Шинэ Зеландад төвтэй A2 Milk компанийн 

бүтээгдэхүүн БНХАУ-ын зах зээлд эзлэх хэмжээ сүүлийн таван 
жилд хоёр гаруй дахин өслөө. A2 Milk-ийн Шинэ Зеландын 
фермийн үнээний сүү зөвхөн А2 уураг агуулдаг бол Европ, 
Америкийн сүүнд ихэвчлэн А1, А2 уургийн холимог байдаг. 

Дан А2 уурагтай сүү илүү шингэц сайтай байдаг нь тус 
компанийн бүтээгдэхүүн алдарших үндэс болжээ. Дэлхий даяар 
A2 Milk-ийн борлуулалт энэ зургадугаар сарын байдлаар жилийн 
өмнөх үеэс 68 хувь өсөж, 610 сая ам.долларт хүрээд байна.

Европын өгөгдлийн 
гол төвийг уулын 
сэрүүн агаар хөргөдөг

Австралийн шингэц 
сайтай сүүг Хятадад 
борлуулж байна

Alibaba их спортод 
нэвтэрч байна

Дэлхийн 
аварга 
метрополитан 
хотуудтай 
харьцуулахад 
жаг саалтад 
тэргүүлж буй 
Энэт хэгийн 
хотуудын 
эдийн засгийн 
хүчин чадал 
харьцангуй 
бага.

2019-2033 онд дэлхийд эдийн засгийн хөгжлөөр тэргүүлэх 
эхний 10 хот Энэтхэгийнх

Байр Хотын нэр Жилийн дундаж өсөлт
1 Сурат 9.17
2 Агра 8.58
3 Бангалор 8.50
4 Хайдарабад 8.47
5 Нагпур 8.41
6 Тируппур 8.36
7 Ражкот 8.33
8 Тиручираппали 8.29
9 Ченнай 8.17
10 Вижаяавада 8.16
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2035 онд ДНБ-ий хэмжээгээр дэлхийд тэргүүлэх            10 
аварга хотын 4 нь БНХАУ-ынх

Байр Хотын нэр   2018 онтой харьцуулсан           
                                               өөрчлөлт, хувиар

1 Нью-Йорк -
2 Токио -
3 Лос Анжелес -
4 Лондон -
5 Шанхай 4
6 Бээжин 7
7 Парис -2
8 Чикаго -2
9 Гуанжоу 10
10 Шэньжэнь 10

Энэтхэгийн хотууд хөгжлөөрөө 
дэлхийд тэргүүлнэ
Пи Сяочин

ирэх 20 жилд эдийн засгийн 
өсөлтөөр дэлхийд тэргүүлэх 
10 хот бүгд Энэтхэгт байгааг 
oxford economics-ын судалгаа 
харууллаа. Энэтхэгийн баруун 
умар дад оршдог, очир алмаас 
боловс руулалт, худалдааны 
төв гэгддэг Сурат хотын эдийн 
засаг 2035 он хүртэл жилдээ 
есөн хувиар өсөхөөр байгаа 
нь хамгийн өндөр үзүүлэлт. 
Мөн хугацаанд эдийн засгийн 
өсөлтөөр тэргүүлэх бусад есөн 
хот ч Энэтхэгийнх хэмээн 
уг судалгааг тэргүүлэгч, 
оксфордын дэлхийн хотуудын 
судалгаа хариуцсан тэргүүн 
ричард холт тайлбарлав. 

дэлхийн аварга метрополитан 
хотуудтай харьцуулахад жаг-
саалтад тэргүүлж буй Энэт-
хэгийн хотуудын эдийн засгийн 

хүчин чадал харьцангуй бага. 
Азийн хотуудын дотоодын 

нийт бүтээгдэхүүний (дНБ) 
нийт хэмжээ 2027 он гэхэд 
умард Америк, Европын хотуу-
дын нийт дНБ-ээс давна. харин 
2035 он гэхэд Азийн хотуудын 
дНБ-ий хэмжээ умард Америк, 
Европын хотуудынхаас 17 
хувиар их байх болно. Энэхүү 
өсөлтөд хятадын том хотууд 
гол үүрэг гүйцэтгэх юм. 

харин дэлхийн аварга хо-
туу дын эдийн засгийн өсөлт 
2035 он гэхэд өнөөгийнхөөс 
бараг өөрчлөгдөхгүй. Нью-
йорк, токио, лос-Анжелес, 
лон дон одоогийн байр сууриа 
хадгалсаар байх бол тус бүр 20 
сая гаруй хүн амтай шанхай, 
Бээжин хоёр Парис, Чикагогийн 
урд гишгэнэ. өмнөд хятадын 
гуанжоу, шэньжэнь хоёр 
хонконгийг гүйцнэ. 

Мөн хугацаанд Африк тивд 
эдийн засгийн хөгжлийн хурд-
цаар танзанийн боомт хот 
дар-эс-Салам, Европ тивд 
Арменийн нийслэл Ереван хот 
тэргүүлэх төлөвтэйг судалгаанд 
тайлбарлажээ. харин умард 
Америкт Цахиурын хөндийн 
бэлгэ тэмдэг Сан хосе шилдэг 
нь байх юм.

Энэтхэгийн Сурат 
хотын эдийн засаг 

жил тутам есөн 
хувиар өснө

Дэвид Твид
трампын засаг захиргаа 

дэлхийн санхүүгийн зангилаа 
хот болох хонконгийн худал-
дааны онцгой статусыг эцэс 
болгох аюулаас тус хотын 
бизнесийн бүл гийнхэн түг-
шиж эхэллээ. тусгай бүсийн 
захиргаа Бээжинд ойртсоор 
байгаатай уялдан Цагаан ордон 
хонконгийг “хятадын байдаг л 
нэг хот” хэмээн үзэх магадлал 
нэмэгдсээр. 

АНу-ын зарим чухал 
тех но логийн импорттой 
холбогдуулан хонконгийн 
худалдааны статуст шинээр 

үнэлгээ өгөх зөвлөмжийг АНу, 
БНхАу-ын харилцаан дахь 
эдийн засаг, аюулгүй байдлын 
асуудал хариуцдаг тусгай 
комиссоос Конгресст гаргасан 
нь түгшүүр дэгдэх нөхцөл 
болов. Бээжингийн үг хэл, үйл 
ажиллагаа нь “хонконгийн 
өөртөө засах эрхийг хэвээр хад-
галах амлалттай нь зөрчилдөж 
байгаа”-г тусгай комисс 
анхааруулжээ. 

АНу-ын Ерөнхийлөгч 
дональд трамп зөвлөмжийн 
дагуу хонконгийн худалдааны 
тусгай эрхийг цуцлах нь 
одоогоор зөвхөн давхар зориу-

лалттай технологид хамаатай. 
Жишээ нь ийм давхар 
зориулалттай бүтээгдэхүүнд 
гольфийн цохиур, пуужингийн 
эд ангийн аль алинд ашигладаг 
карбон файбер буюу нүүрс-
төрөгчийн мяндсаар бэхжүүлсэн 
хуванцар ордог. Карбон файбер 
нь АНу-аас хонконгод гаргадаг 
экспортын дөнгөж хоёр хувийг 
эзэлдэг. гол нь хотын тусгай 
статус төгсгөл болох нь эргүүлж 
засах аргагүй хохирол болно. 

“ийм хаалга нэг онгойчихвол 
эргээд хаагдахгүй” хэмээн 
хонконгийн өөртөө засах 
эрхийг хадгалж үлдэхийн 

төлөө тэмцэгч, тус хотын 
хувцас, бөс даавууны үйлд-
вэрлэлийн төлөөлөгч Феликс 
Чун анхааруулсан юм. “өр-
нөдийнхөн хонконгийг тэс 
өөр нүдээр харж, итгэхээ ч 
больцгооно. Бизнесийн салбар 
ийм эрсдэлийг тэвчихгүй” 
хэмээн ноён Чун өгүүлж байлаа. 

Конгрессоос 1992 онд 
баталсан “АНу-хонконгийн 
Бодлогын хууль”-иар (United 
States-Hong Kong Policy act) 
Британийн хуучин колонийг 
1997 онд хятадад нэгдсэнээс нь 
хойш ч худалдаа, эдийн засгийн 
бүрэн автономит эрхтэй хэмээн 

Вашингтон хүлээн зөвшөөрчээ. 
Энэхүү хууль нь БНхАу-д 
тогтоогоод байгаа трампын 
залхаан цээрлүүлэгч тарифаас 
хонконгийг чөлөөлөх нөхцөл 
болж өгдөг.  

хонконгийн тусгай статусыг 
цуцлах шалтгаан байхгүйг 
АНу-ын төрийн департамент 
оны эхээр мэдэгдсэн. гэвч 
дээрх хуулийн ганц л заалт 
чөлөөт худалдааны хотын 
б и з н е с и й н  эл и т ү ү д и й г 
түгшүүлсээр. өөртөө засах 
эрхтэй, Бээжингээс хангалттай 
тусгаар байж чадахгүй байна 
хэмээн үзэх аваас АНу-ын 

Ерөнхийлөгч тусгай зарлиг 
гарган тусгай бүсийн статусыг 
зогсоох эрхтэй. 

“обамагийн засаг захиргаа 
байсансан бол айх юм алга. 
харин трамп юу хийхийг таах 
ч аргагүй” хэмээн ноён Чун 
өгүүлэв. 

АНу-д ч хонконгийн авто-
номит эрхийг хэвээр байлгах 
ашиг сонирхол бий. тус хотод 
амьдарч, ажилладаг АНу-ын 
85 мянган иргэн,  1400 компани 
хонконгийy эх газрын хятадтай 
хийх бизнесийн түшиц болгодог 
юм.  

БНхАу оюуны өмчийн хул-
гайд холбогдсон компаниудад 
зээл олгохоос татгалзаж 
төрөөс санхүүжүүлэх, дэмжлэг 
үзүүлэхээ зогсоож шийтгэхээ 
мэдэгдлээ. уг мэдэгдэл нь 
БНхАу, АНу-ын худалдааны 
зөрчлийг арилгахад чухал ач 
холбогдолтой арга хэмжээ 
болов. 

ши Жиньпин бямба гарагт 
Аргентинд болсон g20-ийн 
уулзалтын үеэр Ерөнхийлөгч 
дональд трамптай уулзсаныхаа 
дараа оюуны өмчийн хулгайтай 
холбоотой асуудалд арга хэмжээ 
авахаа амласнаас хэдхэн 
хоногийн дараа энэхүү мэдээ 
гарч байна. АНу-ын тодорхой 
хэд хэдэн гомдлыг шийдвэрлэх 
зорилгоор хятадын талд 
оноох тарифаа 90 хоногийн 

хугацаатай зогсоосноо Цагаан 
ордон мэдэгдсэн юм.

БНхАу оюуны өмчийн эрх 
зөрчигсдөд оноох 38 төрлийн 
шийтгэл үүсгээд байна. шинэ 
журам энэ сараас үйлчилж 
эхэлнэ. улсын хөгжил, шинэч-
лэлийн хорооноос мягмар 
гарагт гаргасан, арваннэгдүгээр 
сарын 21-ний огноотой баримт 
бичигт БНхАу-ын төв банк, 
дээд шүүх зэрэг засгийн 
газрын байгууллагууд гарын 
үсэг зуржээ. хятад улс “оюуны 
өмчийн хулгайг бууруулах арга 
хэмжээ хэрэгжүүлж, үр дүнгээ 
өгөх аваас тун ач холбогдолтой 
хэрэг болно” хэмээн Вашингтон 
дахь Стратеги, олон улсын 
Судалгааны төвийн шинжээч 
Скотт Кэннеди үзэж байна. 
“уг асуудлаар бид хятадуудтай 

олон удаа хэлэлцсэн. оюуны 
өмчийн хулгайд компаниуд ч 
ноц той ханддаг боллоо. гэсэн 
хэдий ч хулгай улам ихэссээр 
өдий хүрлээ” хэмээн шинжээч 
өгүүлэв. 

хятадад оюуны өмч, тех-
нологийн хулгай төрийн дэмж-
лэгтэй өрнөсөөр байна хэмээн 
буруутгасан АНу-ын зэмлэлийг 
бодит байдлыг харгалзаж 
үзээ гүй, худал цуурхалд 
тулгуурласан шүүмж хэмээн 
Бээжин өнгөрсөн сарын сүүлээр 
мэдэгдсэн юм.  

хятадын оюуны өмч, тех-
нологи шилжүүлэх бодлого 
АНу-ын компаниудад олон 
тэрбум ам.долларын хохирол 
учруулж байна гэсэн дүгнэлтийг 
худалдааны хуулийн 301 дүгээр 
зүйлийн дагуу өрнүүлсэн 

мөрдөн шалгах ажиллагааны 
явцад АНу-ын худалдааны 
төлөөлөгчийн оффис гаргасан 
юм. уг дүгнэлтийн дагуу трам-
пын засаг захиргаа БНхАу-аас 
АНу-д оруулдаг импортын 
бараа бүтээгдэхүүнд долдугаар 
сараас тариф тогтоож эхэлжээ.   

АНу-ын худалдааны төлөө-
лөгчийн газар сарын өмнө 

гаргасан мэдэгдэлдээ хятадыг 
оюуны өмчийн шударга бус 
бодлогоо үргэлжлүүлсээр байна 
хэмээн зэмлэв. Бээжингээс АНу-
ын компаниудыг хараалсан 
төрийн дэмжлэгтэй кибер 
халдлага эрчимжсэн төдийгүй 
халдлагын арга техник улам 
нарийссаныг төлөөлөгчийн 
газар анхааруулсан юм. 

БНхАу оюуны өмчийн эрх 
зөрчигсдийг бонд гаргах зэрэг 
санхүүгийн хэрэглүүр ашиглах 
эрхгүй болгож, Засгийн газарт 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ 
ний лүүлэхийг нь хориглоно 
хэмээн сануулж байна. Мөн 
Засгийн газраас санхүүгийн 
тусламж дэмжлэг авах, гадаад 
худалдаа хийх, шинээр компани 
бүртгүүлэхийг ч хориглож газар 
болон үл хөдлөх хөрөнгийн 
үнэ хаялцуулах худалдаанд 
оролцуулахгүй байж болзошгүй. 

Санхүүгийн байгууллагаас 
компаниудад валютын зээл 
тусламж олгохдоо оюуны 
өмчийн эрх зөрчигсдийн хар 
жагсаалтад бүртгэлтэй эсэхийг 
шалгаж байх юм. Зөрчигсдийн 
нэрсийг засгийн газрын цахим 
хуудаст байршуулна.

БНХАУ оюуны өмчийн хулгайд шийтгэл онооно

Хонконг худалдааны тусгай эрхээ цуцлуулах аюултай тулгарлаа
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ДЭЛХИй

Брюс Эйнхорн
Цахилгаан машиныг анх 

хөгжүүлэгчдийн нэг Карлос 
гон бүр 2009 онд Nissan бензин 
хөдөлгүүрийг халах хувьсгал 
хийж, зайгаар явдаг leaf 
машинаа зах зээлд гаргана гэж 
мэдэгдэж байсан. тэр цагаас 
хойш арав шахам жил өнгөрөхөд 
гоны таван тэрбум ам.долларын 

Мэтью Бойл
Target компанийн ar (aug-

mented reality) технологи 
бүхий худалдааны хэрэгслээр 
сүлд модыг энгийн үнээс хоёр 
дахин хямд борлуулж эхэллээ. 
худалдааны сайт өөрийн 
аппликейшн дээр “үүний өөрийн 
орон зайг үз” гэдэг нэртэй 
бүтээг дэхүүн нэмсэн байна. Энэ 
нь ухаалаг утас хэрэглэгчдэд 
хиймэл сүлд мод болон гэр 

Huawei-гийн санхүүгийн захирлыг 
Канадад баривчилжээ

Huawei-гийн 
мэдэгдэлд 
“Ма найд ямар 
хэрэг тулгасан 
талаар 
мэдээлэл 
бараг алга. 
Хатагтай Мэн 
ямар буруу 
зүйл хийснийг 
мэдэхгүй 
байна. Тус 
компани 
Канад, АНУ-ын 
хуулийн сис-
тем шударга 
шийдвэр 
гар гана 
гэдэгт итгэж 
байна. Huawei 
ажиллаж 
байгаа 
орныхоо бүх 
хуулийг дагаж 
мөрддөг” 
хэмээн 
онцолжээ. 

Leaf хамгийн 
сайн бор-
луулалттай 
цахилгаан 
машин бөгөөд 
энэ оны 
гуравдугаар 
улиралд нийт 
борлуулалт 
355 мянган 
ширхэгт 
хүрчээ.

◄1
Мэний эцэг рэн Женфай цэргийн 

инженер мэргэжилтэй бөгөөд 
хятадын топ бизнес менүүдийн нэг 
гэж үнэлэгддэг. түүнийг цахилгаан 
бараа борлуулдаг компанийг 
дэлхийд хоёрт бичигдэх ухаалаг 
утас үйлд вэр лэгч, сүлжээний 
төхөө рөмж нийлүүлэгч болгож 
чадсан гэж үнэлдэг.

Санхүүгийн захирлыг барив-
чилсныг эх орон нэгтнүүд нь 

хятадын компанийн удирдлага руу 
хийсэн дайралт хэмээн эсэр гүү цэх 
нөхцөл үүслээ. alibaba, Tencent 
компаниуд огцом өсөлт, тэрбум-
тан төрүүлснээрээ олны анхааралд 
байдаг бол ноён рэний компани 
Ази, Африк, Европт үйл ажиллагаа 
явуулж, дэлхийд тархсанаараа 
алдартай. түүнчлэн хиймэл оюун 
ухаанаас эхлээд тавдугаар үеийн 
чип хүртэл олон технологид хүч 
сорьдог. Huawei-гийн мобайл 

холбооны ирээдүй рүү хийсэн 
алхмууд АНу-ын эсэргүүцэлтэй 
тулгарч, хятадыг тогтоон барих 
нэг чиглэл болжээ. Эдний ханган 
нийлүүлэгч Precision, Mei-
aTek зэрэг компанийн хувьцаа 
сүүлийн өдрүүдэд уруудсаныг 
Мэний баривчилгаатай холбон 
тайлбарлаж байна.

Mirabaud фирмийн шинжээч 
Нил Кэмплинг “alibaba, Ten-
cent хоёр дотооддоо аварга бол 

Huawei дэлхийн хүчтэн боллоо. 
5g стандарт АНу ба түүний 
холбоотнуудын оюуны өмчийн 
талаарх маргааны гол сэдэв. тэд 
хятадын технологийн хулгайг 
зогсоох талаар бүхнийг хийж 
байгаа” гэж дүгнэв. Канадын 
сонинд мэдээлсэн уг баривчилгааг 
АНу-ын хууль зүйн яам 
тайлбарлахаас татгалзлаа. АНу-
ын сенатч Крис Ван холлен “Hua-
wei, zTe хоёр бол нэг зоосны хоёр 

тал. хятадын харилцаа холбооны 
эдгээр компани Америкийн 
үндэсний аюулгүй байдалд асар 
их аюул учруулдаг. худалдааны 
яам zTe-г анхаарч байх завсар, 
Huawei бас л АНу-ын хуулийг 
зөрчлөө” хэмээсэн юм.

Huawei-гийн мэдэгдэлд “Ма-
найд ямар хэрэг тулгасан талаар 
мэдээлэл бараг алга. хатагтай 
Мэн ямар буруу зүйл хийснийг 
мэдэхгүй байна. тус компани 

Канад, АНу-ын хуулийн сис тем 
шударга шийдвэр гар гана гэдэгт 
итгэж байна. Huawei ажиллаж 
байгаа орныхоо бүх хуулийг 
дагаж мөрддөг” хэмээн онцолжээ. 
хонконгийн rabobank-ны Азийн 
зах зээл хариуцсан захи рал Майкл 
Эвэри “үүнийг хатуу бөмбөгөөр 
тоглох гэж нэрлэдэг. хятадын 
тал иргэнээ суллахыг хэдийн 
шаардсан. гэвч хэрэг ноцтой бол 
АНу буулт хийхгүй байх” гэжээ.

К.Гоныг баривчилсан нь Nissan-ы EV-ыг эрсдэлд оруулах уу
Хамгийн борлуулалттай цахилгаан машинууд

Батарейтай машины борлуулалт ба зах зээлийн хувь хэмжээ

(мянган ширхгээр)

(2018 он, эхний есөн сар)

target-ын сүлд модыг Ar-р чимэглэнэ

арга хэмжээ зохиохоор зарласнаа 
ч хойшлуулав. түүнчлэн лос-
Анжелесийн авто үзэсгэлэнд 
шинэ загвараа тавьж чадсангүй.

leaf хамгийн сайн бор-
луулалттай цахилгаан машин 
бөгөөд энэ оны гуравдугаар 
улиралд нийт борлуулалт 355 
мянган ширхэгт хүрчээ. Tes-
la-гийн Model S хоёрт бичигдэж 
байгаа. гэвч борлуулсан нийт 
eV-ийн тоогоор Tesla Nissan-ыг 
ардаа орхисон байна. Sawakami 
хөрөнгийн сангийн шинжээч 
тацуо ёшида “Энэ бол гоны 
бойжуулсан төсөл байсан. одоо 
эцэг нь явчихлаа” гэжээ. leaf ба 
батерейн үйлдвэрлэл ашиггүй 
байсан тул компанийн ашгийн 
үзүүлэлтээс чангааж байв.

иймээс худалдан авагч 
хайсны эцэст наймдугаар сард 
шанхайн envision группт 
худалдаж, Nissan 25 хувийн 
багц хадгалж үлдсэн юм. гоны 
оронд томилогдсон хирото 
Сайкава leaf-ын талаар ямар нэг 
мэдэгдэл хийгээгүй байна. гэвч 

тэрбээр хаалттай уулзалтын үеэр 
цахилгаан машин өнгөрсөн онд 
тус компанийн нэг чухал чиглэл 
байсныг онцолсон аж. Nissan-д 
тулгарч буй нэг бэрхшээл бол 
дэлхийн хамгийн том eV зах 
зээл болох хятадад leaf сайн 
танигдаагүй байгаа явдал. тes-
la-гаас гадна дотоодын хэд хэдэн 
компани энд өрсөлддөг.

Энэ онд leaf-ыг үйлд вэр-
лэгчид  цахилгаан машинаа 
хятадын зах зээлд оруулах шинэ 
арга сэджээ. тухайлбал, хятадад 
байрладаг Ningde компанийн 
зайг ашиглаж, энд сайн 
борлуулалтай Sylphy загварын 
хувилбар болгох шийдэлд 
хүрсэн. Ноён гон дөрөвдүгээр 
сард өгсөн нэг ярилцлагадаа 
хятадын зах зээлд өрсөлдөхийн 
тулд тэнд нь үйлдвэрлэх хэрэгтэй 
гэсэн юм. Macquarie capital-ын 
шинжээч Жахет льюс “толгойд 
нь хэн ч байсан Nissan цаашдаа 
eV-г үргэлжлүүлнэ. Энэ бол зах 
зээлийн ирээдүйн чиглэл” хэмээн 
тайлбарласан.

өртөгтэй төлөвлөгөө биелж, eV 
буюу цахилгаан машины зах 
зээлд leaf тэргүүлж байна. гэвч 
өрсөлдөгчид нь батарейн хүчин 
чадлыг нэмэгдүүлэх, автомат 
жолоодлого, утасгүй удирдлага 
хөгжүүлэх гэх мэт арга замаар 
Nissan-ыг цохиж магадгүй байна. 
үүнд хариу барих тус компанийн 
чадамжийг дарж байгаа нэг зүйл 

гарсан нь зөвлөлийн дарга ноён 
гон санхүүгийн гэмт хэрэгт 
сэжиглэгдэн Японы шоронд сууж 
буй явдал. одоогийн байдлаар 
түүнийг гэмт хэрэгтэн гэдгийг 
тогтоогоогүй байгаа.

J.d. Power-ын хятадыг 
хариуцсан захирал асан Мэй 
Сонглин “leaf бол гоны сонгодог 
бүтээл. өнөөгийн нөхцөлд уг 

загварыг тойрсон тодорхойгүй 
байдал үүслээ” хэмээв. Nissan хол 
зам туулах чадвартай дараагийн 
загвар гаргахаар төлөвлөсөн 
боловч өнгөрсөн сарын 19-нд 
ноён гон баривчлагдсанаас 
болж төлөвлөгөө цуцлагдсан. 
Эднийх түүнчлэн токиогийн 
захирагчийн албатай хамтран eV 
ба автомат машинд зориулсан 

орныхоо бусад зүйлсийг вир-
туал хэлбэрээр байрлуулах 
буюу зочдын өрөөндөө тавьж 
турших, чимэглэх зэрэг боломж 
олгож байгаа аж. Компанийн 
дэд ерөнхийлөгч доун Блок 
шинэ жилийн баярын өмнө 
ийм үйлчилгээ нэвтрүүлснээ 
мэдээлэв. үүнд түүнчлэн тоглоо-
мын хэсэг, худалдан авсан тоог үл 
харгалзан хоёр хоногийн дотор 
хүргэх үйлчилгээ хавсаргажээ.
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ам.доллар. Чамлахаар үзүүлэлт 
биш.

-алтны гарал үүслийн ил 
тод байдлыг хангахад хол-
бооны зүгээс санаачилж байгаа 
ажил юу байна вэ?

-Бид салбарын эрх зүйн 
орчныг сайжруулж, нийгэм, эрх 
баригчдад зөв зүйтэй ойлголт 
бий болгохын төлөө ажилладаг. 
улс төрийн, төр захиргааны 
байгууллагын томилгоо, Зас-
гийн газрын нөхцөл байдал 
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Эдийн засаг
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ЗГМ ТОвЧХОН
» АрИлЖАА

0.99 
Хувь. Монголын 
хөрөнгийн бирж 
пүрэв гарагийн үнэт 
цаасны арилжаагаар 
19 компанийн 175.3 сая 
төгрөгийн үнийн дүн 
бүхий 414.441 ширхэг 
хувьцаа арилжлаа. Энэ 
өдөр долоон компанийн 
хувьцааны ханш өсөж, 
10 компанийнх буурсан 
байна. 

» КомПАнИ
Пүрэв гарагт “Оллоо” 
болон “Стандарт 
Проперти Групп”-ийн 
хувьцааны ханш хамгийн 
өндөр өсөлттэй байв.

» ХӨрӨнГИйн ЗАХ ЗЭЭл 

8.9 
Хувь. Энэ оны хагас 
жилийн байдлаар үнэт 
цаасны зах зээлийн 
үнэлгээг 2017 оны эцсийн 
үйлдвэрлэлийн аргаар 
тооцон нэрлэсэн ДНБ-ий 
хэмжээтэй харьцуулахад 
8.9 хувийг эзэлж байна.
Энэ нь өмнөх оны мөн 
үеийнхээс 2.6 нэгжээр 
өссөн үзүүлэлт юм. 

» БнХАУ

71.1 
Хувь. Гуравдугаар 
улирлын байдлаар 
Хятадын үйлдвэрлэгчдийн 
нийт ашиг жилийн 
14.7 хувиар өссөн 
бол түүний дотор ган 
үйлдвэрлэгчдийн нийт 
орлогын өсөлт 71.1 хувь 
хүрсэн аж. 

99 
Хувь. Ажилгүйдлийн 
даатгалын сангийн 
зарлагын 98-99 хувийг 
ажилгүйдлийн тэтгэмжийн 
зардал эзэлж байна. 

» УУл УУрХАй 

23.9 
Сая ам.доллар. АНУ-ын 
Сент-Луис хотод төвтэй 
Arch Coal компани ногдол 
ашгийн нийт дүн энэ оны 
гуравдугаар улирлын 
байдлаар 23.9 сая 
ам.долларт хүрээд байна. 

» ТӨСӨв 

29 
Хувь. Нийгмийн даатгалын 
сангийн цэвэр алдагдлын 
хэмжээ 2019 онд ДНБ-
ий 1.3 хувьтай, сангийн 
орлогын 29 хувьтай 
тэнцэж байна. 

» лИцЕнЗ

3163 
Тусгай зөвшөөрөл. 
Улсын хэмжээнд ашигт 
малтмалын хайгуул, 
ашиглалтын 3163 тусгай 
зөвшөөрөл хүчин төгөлдөр 
бүртгэлтэй байна. 

ЗАСгийН гАЗрыН МЭдЭЭ СоНиН

Алт хууль бусаар 
хил давуулаад 
ямар ч ашиггүй

Бодит 
байдлыг 
гуйвуулж, 
алт нууцаар 
хил давуулж 
байна хэмээн 
хардаж 
буй нь ор 
үндэслэлгүй.

АНУ-ын доллар 2,632.90

Евро  2,982.94

Японы иен 23.29

ОХУ-ын рубль 39.45

БНХАУ-ын юань 382.62

БНСУ-ын вон 2.35

вАЛЮТыН ХАНш

БАНК САНХүү

С.Батсайхан / ЗГМ©

АНу-ын цахилгаан авто-
машин үйлдвэрлэгч Tesla 
компани ирэх оны хоёрдугаар 
хагаст БНхАу-д үйлдвэрлэлээ 
эхлүүлэхээр төлөвлөж байна 
гэж шанхай хотын захирагч 
мэдээллээ. Калифорнид төвтэй 
Tesla компани БНхАу-д 80.9 
га газар эзэмшдэг. Энэхүү 
эзэмшилдээ үйлдвэр байгуулвал 

шанхайд байрлах гаднын 
хөрөнгө оруулалттай хамгийн 
том үйлдвэрийн төсөл болох юм. 
хэдий тийм боловч тус компани 
энэ талаар хараахан мэдээлэл 
өгөөгүй байна. Tesla-ийн хилийн 
чанад дахь анхны үйлдвэр 
АНу-ын болон БНхАу-ын 
худалдааны маргаантай байгаа 
энэ үед тус компанийг импортын 
автомашинтай холбоотой зарим 
эрсдэлүүдээс сэргийлэхэд нь 
дэмжлэг болно гэж ажиглагчид 
үзэж байна.

Монголбанк энэ онд 22 тонн 
алт худалдан авах зорилт 
дэвшүүлсэн. Гэвч энэ оны сүү
лийн сарын байдлаар 20 орчим 
тонн буюу 2017 оны түвшинд 
байна гэдгийг алт олборлогчдын 
төлөөлөл хэллээ. Монголын 
алт үйлдвэрлэгчдийн холбооны 
VI хурлын үеэр тус холбооны 
Удирдах зөвлөлийн дарга, 
“Алтан дорнод Монгол” ХХК
ийн ТУЗийн дарга Т.Ганболдоос 
энэ талаар тодрууллаа.

-монголбанк энэ онд 22 тонн 
алт худалдан авах зорилттой. 
одоогоор 19 тонныг аваад 
байна. тавьсан зорилтдоо хүрч 
чадах уу?

-Ашигт малтмалын нөөц 
ашигласны татвар 2.5 хувь болж 
буурсан 2013 оноос хойш алт 
тушаалт огцом нэмэгдсэн. Жилд 
хоёр гаруйхан тонн алт тушаадаг 
байсан бол өдгөө 20 тонн болж 
өссөн. он дуусахад дахиад 
25 хоногийн хугацаа байна. 
тэгэхээр энэ жил алт тушаалт 
өнгөрсөн жилийнх шиг 20 тоннд 
хүрчих байх. Монголбанкны 
хүлээлт 22 тонн боловч энэ 
зорилтод арай хүрэхгүй болов 
уу. Энэ бүхэн Монголбанкнаас 
хамаарахгүй, геологи уул 
уурхайн гээд олон хүчин зүйл 
нөлөөлж байгаа. гэтэл зарим 
хүн бодит байдлыг гуйвуулж, 
алт нууцаар хил давуулж 
байна хэмээн хардаж буй нь 
ор үндэслэлгүй. өнөөдрийн 
татварын эрх зүйн орчин, 
Монголбанкны алт худалдан 
авах аргачлал нь гадагшаа алт 
гаргах ямар ч ашиггүй болгосон. 
өөрөөр хэлбэл, өнөөдөр Монгол-
банкинд тушаах нь хамгийн 
ашигтай. Маш бага татвартай, 
лондоны металлын биржийн 
ханшаар авч байгаа тул бүгд л 
алтаа эх орондоо тушааж байна.  

-22 тоннд хүрэхгүй шалтгаан 
юу вэ?

-өнөөдрийн манай алт олбор-
логчдын нийт хүчин чадал 
л энэ шүү дээ. 20 тонн гэдэг 
энэ салбарт харьцангуй том 
тоо. Валютын дүнгээр 800 сая 

“Жижиг, дунд үйлдвэрийг 
хөгжүүлэх сан: Асуудал ба 
шийдэл” сэдэвт хэлэлцүүлэг 
пүрэв гарагт боллоо. Авлигын 
эсрэг өдрийг тохиолдуулан 
Авлигатай тэмцэх газраас энэхүү 
арга хэмжээг зохион байгуулсан 
юм. Жижиг, дунд үйлдвэрийн 
салбарт нийт ажиллах хүчний 
43 хувь нь ажиллаж байна. 
улсын хэмжээнд идэвхтэй үйл 
ажиллагаа явуулж буй 78 мянган 
аж ахуйн нэгж байгаагаас 60.3 
мянга буюу 77 нь хувь нь  жижиг, 
дунд үйлдвэр эрхлэгч аж ахуйн 
нэгж ажээ. тус салбар дНБ-ий 
17 хувийг эзэлж байгаа бөгөөд 
нийт экспортын 2.3 хувийг 
дангаар бүрдүүлж байна. 2009 
оноос хойш Ждү-ийн сангаас 7.5 
мянган зээлдэгчид 835.1 тэрбум 
төгрөгийн зээл олгожээ. 

тус салбарыг зохицуулах 
Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай 
хуулийг 2007 онд батал сан. Жүд-
ийн салбарт бизнесийн зөвлөх 
үйлчилгээний хүртээмжийг 
сайжруулах шаард лагатай 
байгааг орол цогчид хэлж байна. 

Ждү-ийг хөгжүүлэх санд 
2009 оноос хойш 569.5 тэрбум 
төгрөгийн эх үүсвэр бүрдүүлсэн 
бөгөөд үүний 130.9 тэрбум нь 
улсын төсвөөс хийгдсэн хөрөнгө 
оруулалт аж. харин 438 тэрбум нь 
Засгийн газрын бонд, хөгжлийн 
банкны эх үүсвэр байна. Сангийн 
үлдэгдэл энэ оны эхний хагас 
жилийн байдлаар 335 тэрбум 
төгрөг байна. 

Жижиг, дунд үйлдэрлэгчид 
дэлхийн 17 оронд бараа, бү-
тээгдэхүүнээ сурталчлан та-
ниулж, олон улсын үзэсгэлэн 

худалдаанд оролцсоор буй. 
ингэснээр 2017 оны байдлаар 
167.4 сая ам.долларын орлого 
төвлөрүүлжээ. 

Мөн 6912 жижиг, дунд үйлд-
вэрлэгч тоног төхөөрөмжөө 
шинэчилсэн байна. Ждү-ийн 
салбарын эрх зүйн орчныг 
сайжруулахаар уих-ын хэм-
жээнд ажиллаж байгаа. Мөн 
үйлд вэр лэгчдийг дэмжих хөтөл-
бөрийг салбарын яамнаас боловс-
руулж буй бөгөөд “Нэг суурин-
Нэг бүтээг дэхүүн” санаачилга 
эхлүүлжээ.   

Т.Ганболд: Алт худалдан авалт 
энэ онд 22 тоннд хүрэхгүй

З.Гэрэл
ЗГМ

зэргээс болж салбар бүрт 
мэргэжлийн биш хүмүүс цоо 
шинээр суралцдаг, зарим 
нь хариуцлагагүй мэдэгдэл 
хийдэг зэрэг нөхцөл байдлаас 
болж үл ойлголцол их үүсдэг. 
Манай холбоо мэргэжлийн 
байгууллагын хувьд үүнийг л 
засаж залруулахын төлөө явж 
байна.

-алт тушаалтыг цаашид 
нэмэг дүүлэх ямар боломж, 
хийх шаард лагатай ажлууд 

байна вэ?
-Юуны өмнө эрх зүйн орчин 

тогтвортой байх хэрэгтэй. Нэг 
сайжраад, эсвэл муудаад байх 
нь зохисгүй. хэрэв одоогийн 
эрх зүйн орчинг цаашид 
тогтвортой үргэлжлүүлбэл 
нөөцөө 20 тонноос буулгахгүй, 
тогтвортой барихын төлөө 
олборлогч компаниуд зүтгэнэ. 
Нөгөөтэйгүүр, нөөцөө нэмэг дүү-
лэхийн тулд геологи, хайгуулаа 
эрчимжүүлэхээс аргагүй. гэтэл 
хайгуул гэдэг асар том эрсдэл. 
онолын хувьд мянган талбайгаас 
нэг л орд гардаг. хайгуулд асар 
их мөнгө зарцуулчихаад орд олж 
чадахгүй бол буцаагаад хөрөнгө 
оруулалтаа авах ямар ч боломж 
байхгүй. тиймээс ийм эрсдэл 
хийх том хэмжээний мөнгөтэй, 
техник тоног төхөөрөмж, ноу-
хаутай компаниудыг оруулж 
ирэхийн тулд эрх зүйн орчин 
нь тааламжтай, тогтвортой 
байх ёстой. тэгж байж тэдний 
хөрөнгө мөнгө, эрсдэлээр бид 
нөөцөө тодорхойлж гаргахгүй 
бол дотоодын компаниуд 
өрөмд лөг хийж, хайх ямар ч 
боломжгүй.

-ирэх онд алтны үнийн төлө-
вийг та хэрхэн харж байна?

-Алтны ханш унах нь юу л бол. 
Сүүлийн жилүүдэд тогтвортой 
байсан. ирэх онд ч гэсэн алтны 
ханш тогтвортой, бас өсөлттэй л 
байна. олон улсад ойлгомжгүй, 
хурцадмал нөхцөл байдал үүсэх 
тусам л улс орнууд валютын-
хаа нөөцийг нэмэгдүүлэхийн 
тулд алт худалдаж авдаг. 
одоо хондоо бол олон улсын 
түвшинд тайвширсан зүйл 
алга. тал талдаа дайнтай, үл 
ойлголцолтой, хоригтой гээд 
дэлхийн улс төрийн нөхцөл 
байдал ширүүн байна.

-орон нутагт алт худалдан 
авах нэг цэгийн үйлчилгээний 
төвүүд байгуулсан. үүний үр 
дүн олборлогчдод хэр зэрэг 
мэдрэгдэж байна вэ?

-Маш зөв, нүдээ олсон ажил 
болсон. өмнө нь зөвхөн улаан-
баатарт л алтаа сорьцлуулж, 
борлуулдаг байхад алт тушаагчид 
хонон өнжин, үүр цайхаас 
эхлээд дугаарладаг, алс холоос 
тээвэрлэдэг учир өөрсдийгөө 
эрсдэлд оруулж, цаг хугацаа, 
хөрөнгө мөнгө их алддаг байсан. 
одоо орон нутагт сорьцолж, 
худалдан авдаг болсноор тэр 
бүх хүндрэл байхгүй болсон. Ач 
холбогдлыг нь алт олборлогчид 
шууд мэдэрч байна.   

БИЗНеС

жДү-ийн салбарт бизнесийн зөвлөх 
үйлчилгээний хүртээмж дутагдаж байна

tesla компани БНХАУ-д 
үйлдвэрлэлээ эхлүүлнэ

ХөРш

Б.Мөнх 
ЗГМ

Б.Ариунболд
Шинжээч

• одоогийн эрх зүйн 
орчинг цаашид тогтвортой 
үргэлжлүүлбэл нөөцөө 
20 тонноос буулгахгүй, 
тогтвортой барихын төлөө 
олборлогч компаниуд 
зүтгэнэ. 

• Техник тоног төхөөрөмж, 
ноу-хаутай компаниудыг 
оруулж ирэх хэрэгтэй. 

• Ирэх онд ч гэсэн алтны 
ханш тогтвортой, бас 
өсөлттэй л байна.

» ХӨДӨлмӨрИйн ЗАХ ЗЭЭл 
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Нарендра Моди Энэтхэгийн 1.3 
тэрбум иргэнийг эрчим хүчээр 
бүрэн хангах амлалт өгсөн. 
Н.Модигийн Засгийн газрын нэр 
хүндийг өсгөх гол хөзрийн нэг 
болох энэ амлалтаа биелүүлэхийн 
тулд Энэтхэгийн албаныхан 
нүүрс ний импортод ээлтэй ханд-
саар байгаа юм. ингэснээр нүүрс-
ний эрэлтийн хүндийн төв хүссэн, 
хүсээгүй хятадаас Энэтхэг рүү 
шилжих нь тодорхой болов. 

Энэ шилжилтийг эртнээс 
олж харсан улс орнууд хэдийн 
ажил даа оржээ. БНхАу гэхэд 
дотоодын хэрэгцээгээ ч хангаж 
дийлдэггүй атлаа Энэтхэгийг 
чиглэсэн коксжих нүүрсний хэм-
жээгээ огцом нэмэгдүүлээд байна. 
Мөн тус улс дахь Энэтхэгийн 
ком паниуд хилийн чанадын 
нүүрс ний уурхайнуудад хөрөнгө 
оруулж эхэлсэн. тухайлбал, тус 
улсын adani групп Австралийн 
нүүрс ний салбарт 12 тэрбум 
ам.дол ларын хөрөнгө оруулалт 
хийжээ. 

уг нь Австрали зэрэг улстай 
харьцуулахад Монгол улс 

1
Сүүлийн жилүүдэд хятад 

улс нүүрсний хэрэглээгээ 
хумих бодлого баримталж буй 
төдийгүй энэ нь хэдийн бодитоор 
хэрэгжээд эхэлсэн. дээрээс нь 
удааширч буй энэ зах зээлийн 
өрсөлдөөн улам ширүүсч буй нь 
Монгол зэрэг орныг илүү шахаж 
эхлэх шинжтэй. ингэснээр ирэх 
жилүүдэд түүхий нүүрсээ зараад, 
экспортын орлого олчихдог 
байсан бид томоохон сорилттой 
нүүр тулах нь. гэтэл Монгол улс 
энэ эрсдэлийг тооцож байгаа ч 
юм алга. Нүүрснээс экспортын 
орлогынхоо бараг гуравны нэгийг 
олж, эдийн засгаа тэтгэхээр 
төлөвлөчихсөн сууна. 

 гэхдээ гутрах болоогүй. учир 
нь нүүрсний зах зээлийн “халим” 
болох хятадын эрэлт буурахтай 
зэрэгцээд тус түүхий эдийн 
хэрэглээгээр урд хөршийн араас, 
хоёрдугаарт жагсдаг Энэтхэгийн 
эрэлт эрчтэй өсөж байна. тус 
улсад гангийн үйлдвэрлэл нэмэг-
дэж, эрчим хүчний эрэлт өссөнөөр 
Энэтхэгийн нүүрсний хэрэглээ 
ирэх хоёр жилд БНхАу-ыг давах 
төлөвтэй. гэтэл энэ эрэл тийг нь 
тус улсын дотоодын олбор лолт 
гүйцэхгүй нь тодорхой бол сон тул 
импортоо өсгөсөөр буй. 

өнгөрсөн есдүгээр сард гэхэд 
тус улсын дулааны нүүрсний 
импортын өсөлт сүүлийн гурван 
жилийн дээд цэгт хүрчээ. Энэ 
төрлийн нүүрсний импорт бараг 
35 хувиар өсөж, 124.6 сая тоннд 
хүрсэн байна. BP global-ийн 
тооцоогоор Энэтхэгийн нүүрсний 
эрэлт ирэх 10 жилд эрчтэй өснө. 
тухайлбал, коксжих нүүрсний 
импорт 2017 онд 47 сая тоннд 
хүрсэн бол 2023 онд 58 сая болж 
өсөх төлөвтэй. Коксжих нүүрсний 
импортоор өдгөө хятад улс 

тэргүүлж буй ч энэ манлайллаа 
алсдаа Энэтхэгт алдсаар, 2023 
он гэхэд дэлхийн хамгийн том 
нүүрс импортлогчийн байр 
суурь Энэтхэгт шилжинэ гэж 
судлаачид дүгнэж байгаа юм. 
Австралийн Засгийн газрын 
хийсэн судалгаагаар 2021 онд 
дэлхийн коксжих нүүрсний 
импортын эрэлт 326 сая тонн 
болж нэмэгдэнэ. үүнээс хамгийн 
ихийг буюу 73 сая тонныг Энэтхэг 
улс импортлох юм. 

учир нь тус улсын хүн амын 
тоо хурдтай өссөнөөр нүүрс 
нэхдэг эрчим хүч, барилга, бүтээн 
байгуулалтын хөгжил хурдасчээ. 
Мөн тус улсын Ерөнхий сайд 

Энэтхэгтэй илүү ойр. Монголоос 
2500 километрийн радиус дотор 
дэлхийн коксжих нүүрсний 
импортын 60-70 хувийг ашиглаж 
байхад энэхүү зах зээлийн 60-70 
хувийг 6-10 мянган километрийн 
цаанаас хангасаар байгаа. тэгвэл 
Энэтхэг улстай соёл, улс төрийн 
нягт харилцаатай, байршлын 
хувьд зэргэлдээ оршдог манай 
улсын оролцоо нүүрсний зах 
зээлд хангалтгүй байсаар. 

уг нь Энэтхэг улс Монголоос 
нүүрс худалдан авахад бэлэн 
гэдгээ илэрхийлж байсан. тод-
руул бал, 2011 онд Энэтхэг улсын 
Ерөн хийлөгч асан Пратибха де-
ви сингх Патил Монгол улсад 
айлчлах үеэр нүүрсний экспортыг 
хөндсөн. улмаар “Энержи ресурс” 
компани 2012 онд туршилтын 
жур маар Энэтхэг рүү бага хэм-
жээ ний нүүрс экспортолжээ. 
гэх дээ төд удалгүй зогссон 
байна. учир нь энэ туршилтыг 
тууш  тай нийлүүлэлт болгохын 
тулд хилийн шалган нэвтрүүлэх 
дэд бүтцийг сайжруулж, хүчин 
чад  лыг нэмэгдүүлэн, хилийн 

боом тыг олон улсын статустай 
бол гох шаардлагатай гэсэн мэргэ-
жилтнүүдийн дүгнэлт гарчээ. 

Манай нүүрсний импортод 
хятад улс ирэх жилүүдэд ч 
голлох худалдан авагч байх нь 
тодор хой. гэхдээ бид зөвхөн 
урд хөр шид борлуулж, нэг 
улсын татан авалтаас хараат 
байх бус худалдан авагчаа нэмэх 
шаардлага тулгарсаар байгаа юм. 
Монгол улсын нүүрсний зах 
зээлээ тэлэх боломжит худалдан 
авагч нь яах аргагүй Энэтхэг 
улс болчихоод байна. үнэнийг 
хэлэхэд, манай бүс нутгийн буюу 
Азийн таван зах зээлд (хятад, 
Япон, БНСу, тайвань, Энэтхэг) 
дэлхийн нийт коксжих нүүрсний 
импортын 80 хувь нь ногддог. 
гэвч бид тэдний ердөө ганцхан 
улсад нь нүүрс нийлүүлж байгаа. 
ингэхдээ тогтвортой ч бус, 
байсхийгээд гацаж, зогсолтод 
өртчихдөг болсон. хэрэв бид 
боломжит зах зээлээ ашиглаж 
чадсан бол өнөөдрийнх шиг 
ингээд нэг улсыг харан, гар 
хумхиад суухгүй л байлаа.  
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шинэ найдвар нь 
Энэтхэг

Энэтхэгийн нүүрс-
ний хэрэглээ ирэх 
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