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АН: Худал амлалт хэрээс хэтэрч
байгаагийн нэг нь “Итгэлийн зээл”

15 дугаар сургуулийн 529 сурагч
сүрьеэгийн халдвар авчээ

Шинэ хандлагаар эдийн засгийн
бүтцээ өөрчлөх шаардлагатай

Улс төрийн захиалгаар эсрэг шийдвэр гаргавал
ҮХЦ-ийг өөрчлөх санал оруулна.
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ХӨСҮТ-ийнхний шалгалтаар 38 хүүхэд, нэг багш
сүрьеэгээр өвчилснийг батлаад байна.
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Санхүүгийн нөхцөл бэлэн биш үед “ногоон
барилга” яриад үр дүнгүй.
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онцлох
улс төр
Л.Оюун-Эрдэнэ: 10 саяын
авлигын асуудал нэгэнт хэвлэлээр
гарсан тул нягтлах байх.
Х.Баттулга иргэдийг дэргэдээ
байгаа хүүхэд бүрт анхаарал тавьж
байхыг хүсэв.
АН: МАН ЖДҮХС-гаас хүүгүй
зээл авсан хэргээ цайруулахаар
“Итгэлийн зээл” гаргаж ирж байна.
ЗД нарыг намын гишүүнчлэлээс
хасах хуулийн төслийг гишүүн
Г.Тэмүүлэн санаачилжээ.

Мөнгө үржүүлдэг салбар
Монголд “унтаж” байна

эдийн засаг
Ашигт малтмалын тусгай
зөвшөөрлийн 43.5 хувийг
хайгуулынх бүрдүүлж байна.
"Багануур" компани энэ онд
4.1 сая тонн нүүрс олборлохоор
төлөвлөжээ.
Ирэх 10 жилд Азийн орнууд
эдийн засгийн өсөлтөөрөө тэр
гүүлнэ гэж Standard Chartered
таамаглав.
Топ 20 индекс 0.16 хувиар өсөж,
20310.91 нэгжид хүрсэн байна.
Топ 20 индекс
(нэгжээр)
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Монгол Улсад хөгжүүлэх хамгийн боломжит өндөр технологийн салбар нь биотехнологи. Энэ зууны хөгжлийн гол хүчин зүйлийн нэгд тооцогдож буй
уг салбарыг Монголд хөгжүүлэхэд боловсон хүчин, түүхий эдийн нөөц бий ч төрийн дэмжлэг, хөрөнгө оруулалт, техник хангамж дутагдаж байна. 12
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Ж.Гэрэлчулуун / ЗГМ©

20310.91

нийгэм
ХХААХҮЯ: Экспортод гаргах
махны хэмжээг дотоотын нийлүү
лэлттэй уялдуулан квот тогтооно.
Өнөөдрөөс говийн болон
баруун аймгуудын нутгаар
огцом хүйтрэхийг анхааруулав.
Монгол Улсад 2018 оны
байдлаар хавдраар өвчилсөн
702 хүүхэд байна.
АНУ-руу зорчихдоо виз мэдүү
лэхдээ бүрдүүлсэн материалаа
биедээ авч явахыг зөвлөв.
Дэлхий
Бээжин тарифын хариу арга
хэмжээ авахаа мэдэгдмэгц АНУ-ын
биржийн гол индексүүд буурлаа.
АНУ-ын дээд шүүх хэрэглэгч
дээс Apple компанид монополийн
эсрэг зарга үүсгэхийг зөвшөөрлөө.
Судалгаагаар ОХУ-ын иргэдийн
70 хувь нь “Хаадын тоглоом”-ыг
үзэж байгаагүй гэсэн хариу өгөв.
Өвөр Монголын өөртөө засах
орны удирдлагад ажиллаж байсан
эрхмийг авлигын хэрэгт татлаа.

Нийтлэлчийн булан

Ад үзэгдсэн Тахарын алба
НҮБ-ын анхааралд өртсөн нь
Б.Энхжин
ЗГМ
НҮБ-ын хүний эрхийн асуудал
хариуцсан тусгай шинжээч
Мишель Форст манай улсад хоёр
долоо хоног ажилласан тайлангаа
хэвлэлийнхэнд танилцууллаа.
30 шахам хуудас үргэлжлэх
түүний тайланд Монгол дахь
хүний эрхийн өнөөгийн байдал,
хууль дүрмийн гажуудал, авч
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний
зөвлөмж гээд олон чухал асуудал
багтжээ. Үүндээ Тахарын албаны
тухай дурдсан нь нэг хэсэг
мартагдаад байсан сэдвийг олон
нийтэд эргэн сануулав. Тэрбээр

тайландаа “Монгол Улс хэрэг
хянан шийдвэрлэх ажиллагааны
явцад гэрч, хохирогчийг
хамгаалах зорилгоор бий
болгосон бие даасан тахарын
үйлчилгээ буюу аюулгүй байдлын
хамгаалалтын албатай байжээ.
Гэвч хөрөнгө мөнгө дутагдалтайн
улмаас 2016 онд татан буулгасан
нь гэрч, хохирогчийг хамгаалах
чиглэлд маш том ухралт болжээ.
Тиймээс уг албыг дахин сэргээж,
хангалттай хэмжээний төсөв
хуваарилахыг зөвлөмж болгож
байна” хэмээн бичжээ.
Ингэхэд Тахарын алба гэдэг
чухам юу билээ.

згм: инфографик

Нийгмийн даатгалын
сангийн орлого, зарлага
(2019 оны эхний 3 сард, төрлөөр, тэрбум төгрөг)
Тэтгэврийн
даатгалын сан
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нийгмийн даатгалын сан

Трамп, Ши нар уулзах үеэр
АНУ-ын шинэ тариф
хэрэгжиж эхэлнэ
Маргарет Талив, Шон Доннан
Бээжингийн эсрэг шинээр
тариф тогтооход бэлдэж буй
Ерөнхийлөгч Дональд Трамп
ирэх сард G-20-ийн дээд хэм
жээний чуулгын үеэр БНХАУ-ын
дарга Ши Жиньпинтэй уулзахаа
мэдэгдлээ. Уг уулзалт гүнзгийр
сээр байгаа худалдааны зөрчлийн
онцгой чухал үйл явдал болно.
АНУ-ын Худалдааны Төлөө
лөгчийн оффис 300 тэрбум
ам.доллараар хэмжигдэх Хята
дын бараа бүтээгдэхүүний жаг
саалт даваа гарагт гаргалаа. Жаг
саалтад багтсан хүүхдийн хувцас,

Эрүүл мэндийн
даатгалын сан

34.3

ҮОМШӨ*-ний
даатгалын сан

ОРЛОГО

АЛТ

бүрэлдэхүүн
компани

Тэтгэмжийн
даатгалын сан

тоглоом, ухаалаг утас, зөөврийн
компьютер зэрэг төрөл бүрийн
бараанд Трамп 25 хувийн тариф
оноохоор зэхэж байна.
Трампын тариф хэрэгжвэл
БНХАУ-аас АНУ-д нийлүүлдэг
бараг бүх бараа бүтээгдэхүүн
шийтгэлийн шинжтэй импортын
тарифтай болж буй хэрэг. Дахин
сонгогдох арга эрэлхийлж буй
ерөнхийлөгчийн худалдааны дайн
эцсийн дүндээ олон америк хүний
түрийвчинд бодитой нөлөөлж
таарна.
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Г.Ариунтуяа:
Уралдах тусам
өөрийгөө улам
голдог
Б.Энхжин
ЗГМ

эдийн засаг

Цаг агаар

згм: зочин

574.6

ЗАРЛАГА

ҮОМШӨ*-ний
даатгалын сан

Ажилгүйдлийн
даатгалын сан

18.9

9.2

Тэтгэврийн
даатгалын сан

Тэтгэмжийн
даатгалын сан

Эрүүл мэндийн
даатгалын сан

444.5

29.0

73.0

ҮСХ©

Монголын авто спортын УАЗ
ангилалд ягаан имижтэй, 84
дугаартай тамирчин уралдаж
эхэлсэн нь Мастер кросс
уралдааны анхны эмэгтэй
тамирчин Ганбатын Ариунтуяа
юм.
Аавынхаа өвөр дээр залуур
атган, уралдаж байна хэмээн
мөрөөдөж явсан бяцхан
охины хүсэл тэмүүлэл түүний
ааваас эхтэй. Ариунтуяагийн
аав Ганбат 1990-ээд оны
дундуур энэ ангилалд уралддаг
байсан цөөн ахмад тамирчны
нэг. Мөн Батлан хамгаалах
яамны харъяа Алдар спорт
нийгэмлэгийн дугуйн спортын
ОУХМ, дугуйн спортын урдаа
барьдаг тамирчдын нэг
гэдгээр спорт сонирхогчид
мэднэ. Ариунтуяагийн ээж ч
дугуйн спортын тамирчин.
Тамирчин ээж, аавын охин анх
12 настайдаа УАЗ 469 машиныг
хөдөлгөж аавыгаа даган ойр
зуур бэлтгэл хийсээр байжээ.
Энэ нь түүнийг эрчүүдийн
самбаа сорих спортоор
хичээллэх гол суурь болсон байна.
Мөн тэрбээр сагсан бөмбөгийн
спортоор хичээллэж өсвөр,
идэрчүүдийн хот, улсын аварга
шалгаруулах тэмцээнээс олон
медаль хүртэж явсан тамирчин
юм.
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Улс төр

АН: Худал амлалт хэрээс хэтэрч
байгаагийн нэг нь “Итгэлийн зээл”
300 тэрбум
төгрөгийг
төсвөөс
гаргаад
гуравхан
хувийн хүүтэй
барьцаагүй
өгөх арга хаана
ч байхгүй. Тэр
дундаа ажил
хөдөлмөр
эрхэлдэггүй
хүмүүст өгөх
гэж байгаа бол
энэ “Итгэлийн
зээл” биш
халамж.

Улс төрийн
захиалгаар эсрэг
шийдвэр гаргавал
ҮХЦ-ийг өөрчлөх
санал оруулна
Б.Энхжаргал
@enkhjrglZGM
УИХ дахь Ардчилсан намын
Зөвлөлөөс Хэнтий аймгийн 42
дугаар тойргийн нөхөн сонгуулийн
талаар Үндсэн хуулийн цэцэд
сануулж, мэдэгдэл гаргаж байгаа
аж.
Нэр бүхий иргэд гишүүн асан
Д.Гантулгыг чөлөөлсөн УИХ-ын
49 дүгээр тогтоол Үндсэн хууль
зөрчсөн гэх мэдээллийг гар
гаад байгаа. Ингэснээр Хэнтий
аймгийн 42 дугаар тойргийн нөхөн
сонгууль болохгүй байх нөхцөл
байдал үүсч болзошгүй гэж тус
зөвлөл үзсэн байна. Монгол Улсын
Их Хурлын тухай хуульд заасан
тодорхой зүйл, заалт, шалтгааны
улмаас өөрийнхөө хүсэлтээр
чөлөөлөгдсөн Д.Гант улгын
асуудлыг улс төржүүлж байгааг
буруу гэж Ардчилсан намын
зөвлөлөөс үзэж байгаа аж. Хэнтий
аймгийн 42 дугаар тойргийн иргэд,
сонгогчид төрийн эрх барих
дээд байгууллагад төлөөлөлтэй
байх эрхийг хангахын тулд тус
тойрогт дахин сонгууль журмын
дагуу явагдах ёстой гэсэн байр

С.Батсайхан / ЗГМ©

суурийг тус зөвлөлийн дарга
Д.Эрдэнэбат илэрхийллээ. “Ирж
байгаа мэдээллийн хүрээнд авч
үзэхэд Монгол Улсын Үндсэн
хуулийн цэц эрх баригчдын
сануулгаар тус сонгуулийг явуу
лахгүй байх сонирхол давамгайлж
болзошгүй байгаа” гэж тэрбээр
нэмж тодотгов.
Энэ үеэр УИХ дахь Ардчилсан
намын Зөвлөлийн дарга Д.Эрдэнэ
батаас улс төрийн хүрээнд өрнөөд
байгаа зарим асуудлаар байр
суурийг нь сонирхсон юм.
-Хэрвээ Үндсэн хуулийн
цэцээс шийдвэр гарч сонгууль
цуцлагдвал танай намын зүгээс
ямар байр суурь илэрхийлэх вэ?
-Цэц яг Үндсэн хуулийг
мөрдөж түүнд заагдсан хүний
сонгох сонгогдох эрх, УИХ-ын
гишүүний ёс зүйн хэм хэмжээг
дагаж сануулах ёстой талаар
мэдэгдэл хийж байна. Энэ бол
шахалт дарамт биш. Үүнийг
зөв харж, зөв шийдвэр гаргах
нь чухал. Яагаад гэвэл тэнд улс
төрийн сонгууль болох гэж байна.
Гэтэл нэг хүний хараат байдлаас
болж гацааж болохгүй гэдгийг л
сануулж байгаа юм. Хэрвээ улс
төрийн захиалгаар эсрэг шийдвэр
гарвал цаашлаад Үндсэн хуулийн
цэцийг өөрчлөх санал гаргана.
Үндсэн хуулийн цэц нь хараат
бус байгууллага байх ёстой. Гэтэл
эхний шийдвэрт эрх баригчтай
холбоотой нэр бүхий иргэн Үндсэн
хуулийн цэцэд гомдол гаргаснаар
цуцлагдсан. Үүнийг улс төрийн

захиалгаар гаргасан шийдвэр гэж
харж байна. Яг үүн шиг дахин
ийм зохион байгуулалтай улс
төржсөн шийдвэр гарах юм бол
бид шударга Үндсэн хуулийн
цэцийг шаардах болно.
-“Оюутолгой”-н асуудал
дээр Ардчилсан нам ямар байр
суурьтай байгаа вэ?
-“Оюутолгой”-н ажлын хэсгийн
дүгнэлтэд өнөөдрийн гэрээний
нөхцөлийг зайлшгүй өөрчлөх
шаардлага байна гэж гарсан.
Үүн дээр бодлогын зөрчлийн
асуудал гарсан. Өөрөөр хэлбэл
эрх баригчид нэг бодлого дээр
ажиллаж чадахгүй асуудал.

“Жаст”-ын
Ш.Батхүүгийн
хэргийн хөөн
хэлэлцэх хугацаа
дуусахад хоёрхон
жил үлдсэн
“Оюутолгой”-н гэрээг нэн
яаралтай авч хэлэлцэх шаардлага
үүсээд байна. Уг нь гэрээг хийх
эрхийг УИХ-аас Засгийн газарт
өгсөн. Гэтэл Засгийн газарт
бүрэн эрх нь байхад үүнийг
УИХ-д оруулж, улс төржүүлэх
нь зарчмын хувьд буруу гэж бид
харж байна. Тиймээс Засгийн
газар энэ асуудлаар эцсийн үгээ

хэлэх хэрэгтэй. Гэрээгээ өөрчлөх
юмуу, эсвэл гэрээг өөрчлөхгүйгээр
цаашдаа яах вэ гэдгийг Засгийн
газар өөрөө санаачилж, УИХ-д
оруулж ирэх нөхцөл байдал үүссэн
гэж бодож байна.
-МАН-аас 20 сая төгрөгийн
“Итгэлийн зээл”-ийг олгож
эхэлнэ гээд ярьж эхэллээ. Үүн
дээр Ардчилсан нам ямар байр
суурьтай байна вэ?
-ЖДҮХС-гийн мөнгийг
зохион байгуулалттайгаар хулгай
хийгээд авсан хүмүүс түүнийгээ
цайруулах янз бүрийн аргуудын
нэг нь “Итгэлийн зээл”. Энэ бол
сонгуульд зориулагдсан зээл.
300 тэрбум төгрөгийг төсвөөс
гаргаад гуравхан хувийн хүүтэй
барьцаагүй өгөх арга хаана
ч байхгүй. Тэр дундаа ажил
хөдөлмөр эрхэлдэггүй хүмүүст
өгөх гэж байгаа бол энэ “Итгэлийн
зээл” биш халамж. Энэ мэт худал
амлалтууд хэрээс хэтэрч байгааг
сануулж байгаа юм.
Тэрнээс бид иргэддээ зээл
өгч болохгүй гэсэн асуудал
яриад байгаа юм биш. Үүнийхээ
оронд иргэд, жижиг дунд бизнес
эрхлэгчдийг дэмжихийн тулд
зээлийн хүүг бууруулах тал дээр
ажиллах нь зарчмын хувьд зөв.
Эрх баригчид хэдэн удаа энэ мэт
ард иргэдийг хуурах вэ Үүнийхээ
оронд 2016 оны амлалтуудаасаа
нэгийг ч болов биелүүлэх нь чухал
болоод байна.
-Улстөрчид хуулийн шахаа хэр
хийдэг вэ. Таны хувьд хуулийн
шахаа хийж үзсэн үү. Хөөн
хэлэлцэх хугацааг эрүүгийн

хуульд оруулсан энэ өөрчлөлт
дээр та ямар байр суурьтай
байна вэ?
-Би хуулийн шахаа гэж мэдэхгүй.
Би ямарваа нэгэн хууль дээр зарчим
бодлогыг л баримталдаг. Энэ бол
туйлын чухал. Өнөөдөр хөөн
хэлэлцэх хугацаа гэдэг нь гэмт
хэрэг үйлдсэнээс хойш шүүхийн
шийдвэр гарсан хүртэлх хугацаа
гэж заасан нь өөрөө ялаас мултрах
боломжийг бий болгож байна.
Ялангуяа энэ нь авлига, албан
тушаалын хэрэгтэй холбоотой.
Жишээ дурдахад энэ хуулиар
явбал “Жаст”-ын Ш.Батхүүгийн
хэргийн хөөн хэлэлцэх хугацаа
дуусахад хоёрхон жил үлдээд
байна. Энэ нь хэрэг цагаатах, ялаас
мултрах боломж бүрдэж байгааг
харуулж байна. Үүнээс харахад
тэд өөрийн авлига хээл хахуультай
холбоотой хэргийг хаах, цайруулах
үйлдлийг улайран хийж байгаа нь
энэ төрд байж болшгүй зүйл юм.
Тиймээс Эрүүгийн хууль дахь хөөн
хэлэлцэх хугацааг бид зайлшгүй
эргэн харах шаардлагатай.
-Засгийн газрын сайд 10 сая
ам.долларын авлигын асуудалд
холбогдлоо гэсэн мэдээлэл
гарсан. Энэ тал дээр мэдээлэл
байна уу?
-Бид үүнийг Зөвлөлийн хурал
даанаар авч хэлэлцээд Ерөнхий
сайдад асуулга явуулна. Иргэд
олон нийт үүн дээр их анхаарал
хандуулж байна. Тиймээс үнэн
үү үгүй юу гэдэг дээр асуулга
явуулж мэдээлэл авна. Үүний
дараа нийгэмд дахин мэдээлэл
гаргах байх.

Ерөнхийлөгч

Ерөнхийлөгч татварын
хуулиудад бүхэлд нь хориг
тавилаа
Б.Энх
ЗГМ

Ерөнхийлөгч Х.Баттулга УИХаас баталсан Татварын ерөнхий
хууль, Аж ахуйн нэгжийн орло
гын албан татварын тухай
хууль, Хүн амын орлогын албан
татварын тухай хууль болон
эдгээрийг дагалдаж батлагдсан
хуулиудад бүхэлд нь хориг
тавилаа.
Энэ тухайгаа “Хуульд хориг
тавих тухай” албан бичгээр
Монгол Улсын Их Хурлын дарга
Г.Занданшатарт мэдэгдсэн байна.
Уг хуулиуд нь аж ахуйн
нэгжүүдийн бизнесийн үйл
ажиллагаанд хүндрэл учруулах,
дарамт шахалтыг нэмэгдүүлэх,
авлигын нөхцөл байдлыг
хүндрүүлэх, татварын болон
төсвийн орлого буурах, улс
орны эдийн засагт сөрөг үр
дагавар учруулах олон асуудал
дагуулахаар батлагдсан гэдгийг
онцлон татварын багц хуулиас
Татварын ерөнхий хууль болон
Аж ахуйн нэгжийн орлогын
албан татварын тухай хуульд
хориг тавьж өгөхийг хүссэн

хүсэлт ирүүлсэнтэй санал
нэг байгаа тул тус хуулиудыг
дахин нягталж үзэх боломжийг
Улсын Их Хурлын гишүүдэд
олгох нь зүйтэй гэж үзлээ” гэж
Ерөнхийлөгч албан бичигтээ
дурдсан байна.
Мөн олон улсын санхүүгийн
бүлэглэлүүдийн улс дамнан
үйлдэж байгаа татвар, санхүү,
эдийн засгийн гэмт хэргүүдийн
эсрэг тэмцэх олон улсын хамтын
ажиллагаанд Монгол Улс 2018
онд нэгдэн орж, олон улсын
татварын байгууллагуудын
хэтийн чиг хандлагад нийцүүлэн
татварын эрх зүйн орчноо
сайжруулах шаардлагыг хүлээж
авсан. Үүнтэй холбогдуулан
татварын багц хуульд туссан
зарим өөрчлөлт, шинэчлэлтийг
ололттой, оновчтой гэж үзэхийг
үгүйсгэхгүй. Гэвч үүгээр
халхавчлан мөнгө угаах, хүүлэх,
татвараас зайлсхийх бусармаг үйл
ажиллагааг өөгшүүлж, үндэстэн
дамнасан корпорациудад бага
татвар төлөх, хуулийн хүрээнд
татвараас зайлсхийх арга зам,
боломжуудыг хуульчлан олгох нь
зүйд нийцэхгүй гэж тус мэдэгдэлд
бичжээ.

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо: 2019 оны 05 дугаар сарын 15
Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухаан, Спортын Яамны харьяа Монгол-Германы
Хамтарсан Ашигт Малтмал, Технологийн Их Сургуулийн Дотуур байр болон
хичээлийн байрны засварын ажлын GMIT 051419 тоот тендерт оролцохыг урьж
байна.
Тендерийн саналыг 2019 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 10:00 цаг хүртэл
доорх хаягаар хүлээж авах ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг
байлцуулан тендерийг 2019 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн 11:00 цагт нээнэ.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар
авч болно.
Холбоо барих хаяг:
Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг, 8-р хороо,
Бага тойруу 62, Комод байшин, 3-р давхар
Утас: +976-7000-9973

залруулга

Згм Товчхон
» Томилолт
2020 онд Арабын Нэгдсэн
Эмират Улсын Дубай хотноо
“Дэлхийн Экспо-2020”
болно. Уг үзэсгэлэнд манай
улс оролцох шийдвэрийг
Засгийн газраас гаргаж,
оролцох бэлтгэл ажлыг
хангах Монголын талын
Ерөнхий комиссараар
Гадаад харилцааны сайд
Д.Цогтбаатар, Ерөнхий
комиссарын орлогчоор
МҮХАҮТ-ын Гүйцэтгэх захирал
Т.Дүүрэн нарыг тус тус
томилсон байна.
» Уул уурхай
Тавантолгой-Зүүнбаян
чиглэлийн 414.6 км замын
суурь бүтцийн барилгын
ажилд шаардлагатай түгээмэл
тархацтай ашигт малтмал хайх,
ашиглах талбайн эргэлтийн
цэг, солбицлыг батлав. Энэ
талбайд түгээмэл ашигт
малтмал ашиглах эрхийг төмөр
замын суурь бүтцийн ажил
гүйцэтгэх хуулийн этгээдэд
олгохыг Өмнөговь, Дорноговь
аймгийн Засаг дарга нарт
даалгажээ.
» Санхүүжилт
Ирэх онд баригдаж эхлэх
Улсын драмын эрдмийн театр,
Дуурь бүжгийн эрдмийн
театр /Үндэсний урлагийн
их театр/, Үндэсний номын
сангийн шинэ барилгын зураг
төсөл гүйцэтгэхэд шаардагдах
хөрөнгийг Засгийн газрын
нөөц сангаас гаргахаар болов.
» Харилцаа
Бүгд Найрамдах Грек Улс,
Бүгд Найрамдах Азербайжан
Улстай байгуулах Агаарын
харилцааны тухай
Засгийн газар хоорондын
хэлэлцээрийн төслийг дэмжив.
Хэлэлцээрт гарын үсэг зурах
эрхийг сайд Б.Энх-Амгаланд
олгосон байна.

Эшлэл

Шүүх хурлын үйл ажиллагаа
дуусаагүй, энэ сарын 20-ыг хүртэл
үргэлжилнэ. Одоо Малайзын
талын гэрчүүдээс мэдүүлэг
авах үйл ажиллагаа явагдаж
байна. Малайзын шүүхийн
зарчим нь манайхаас тэс өөр
юм. Эрүүгийн хэрэгт хангалттай
нотлох баримтууд цугларч түүний
дагуу буруутнуудыг ялласан
боловч иргэний нэхэмжлэлтэй
хэрэгт өмнөх баримтуудыг
татаж авч хэрэглэх боломжгүй.
Заавал дахин шинээр нотлох
шаардлагатай болдог юм байна.
Дахиад л гэрчүүдээ байцааж,
дахин нотлох баримтуудаа
үнэлүүлэх шаардлагатай тул маш
их цаг хугацаа ордог юм байна.
Монголын болон Малайзын
талаас дахин гэрчүүдээ дуудаж,
шүүх хуралд мэдүүлэг өгүүлнэ,
Малайзын талаас ч ялгаагүй,
талийгаачийг хүргэж өгсөн
таксины жолоочоос эхлээд аллагыг
гардан үйлдсэн офицерууд гээд
бүгдийг нэг бүрчлэн дуудаж
байцаах, хэргийн газраас олдсон
баримтуудыг дахин шинжлэх,
талийгаачийн яс, үсэнд ДНК
шинжилгээ хийж тогтоох гэх мэт
бүх л үйлдэл дахин давтагдах тул
маш удаан хугацааны төвөгтэй
процесс болох нь ээ. Цаад улсын
хуулийг бид яалтай ч билээ дээ.
Ерөнхийлөгчийн
Хүний эрхийн зөвлөх
Г.Уянга

тодруулга & Залруулга

Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, 2-р хороо,
МГТИС-ийн хотхон
Утас: +976-7023-2090

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

Э-шуудан: badamtsetseg@gmit.edu.mn

› INFO@zasag.co

2019 оны 5-р сарын 14-ний дугаарт уг тендерийн урилганы
огноог ташаа тавьсныг залруулан хүргэж байна.

Утас: 99903584 хаягаар бидэнтэй
холбогдоно уу.
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Засгийн газрын мэдээ Сонин
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Нийтлэлчийн булан
Гэрч, хохирогчдын
тун бага
хувь нь төрийн
хамгаалалтад
багтдаг
1

Анх Х.Тэмүүжин Хууль зүйн
сайд байхдаа зүтгэсээр байгаад
монголчуудын хувьд төдийлэн
танил бус Тахарын алба гээчийг
санаачлан байгуулж, орон тоог
нь батлуулж, чиг үүргийг нь
тодорхой болгож өгсөн байдаг.
Үндсэндээ шүүх, шүүгчийн
аюулгүй байдлыг хангах,
гэрч, хохирогчийг хамгаалах,
яллагдагч, ялтныг хуяглан
хүргэх, яллагдагч, гэрчийг алба
дан ирүүлэх, ялтан шилжүүлэх,
оргон зайлсан яллагдагч, ялт
ныг эрэн сурвалжлах гэх мэт
үүрэгтэй. Өмнө нь ШШГЕГ,
цагдаагийн алба эдгээр ажлыг
хариуцдаг байсан бол олон
улсын жишгийн дагуу нэг бай
гуулллагад хариуцуулсан нь энэ.
Гэвч Тахарын алба ердөө
хоёрхон жилийн настай байв.
2016 онд засаг солигдсон даруйд
уг албыг зардал өндөртэй хэмээн
ад үзээд татан буулгаж, хийдэг
байсан ажлыг нь цагдаагийн
байгууллагад хариуцуулахаар
болсон билээ. Ойролцоогоор
700 орчим хүнтэй, жилийн 10
гаруй тэрбум төгрөгийн төсөвтэй
байгууллага байжээ.
Тахарын албыг татан буулгах
үед эсэргүүцэх хүн олон бай
лаа. Тухайлбал, энэ албаны
“автор” нь болох Х.Тэмүүжин
“Цагдаагийн байгууллага хэвийн
үйл ажиллагаагаа явуулахад 1250
орон тоо дутуу байна. Гэтэл
ийм хүрэлцээгүй байгууллага
дээр Тахарын албаны гэрч,
хохи
рогчийг хамгаалах чиг
үүргийг нэмэхээр тэд ачааллаа
дийлэхгүй. Иргэндээ үйлчилдэг,
хүчирхийлэлд өртөгч, өртөх
магадлалтай хэсэгт үйлчилдэг
механизмыг үгүй болгох нь хэнд
хэрэгтэй гэж. Дуртай нь гэрчийг
айлгаж, дуртай нь гэрчийн
мэдүүлгийг өөрчлүүлж, хүссэн
эрх мэдэлтэн нь шүүх хурлыг
хойшлуулж байна шүү дээ. Хүний
эрхийн нөхцөл байдлаа жаахан ч
гэсэн сайжруулъя, шударга ёсыг
нэг ч гэсэн алхмаар урагшлуулъя
гэсэн бодлогыг үгүй хийх гэж
байгаа нь дэндүү харамсалтай”
хэмээн байр сууриа илэрхийлж
байв. Гэвч түүний хичээл зүтгэл
талаар өнгөрсөн юм.
Ингэхэд Тахарын албагүй
болсон гурван жилийн
хугацаанд юу болж өнгөрөв.
Монголд үнэхээр хэрэгтэй зүйл

С.Цогтбаяр зурж байна

Ад үзэгдсэн
Тахарын алба НҮБ-ын
анхааралд өртсөн нь

үү. Хэрэв эргэж
байгуулахгүй энэ хэвээр
байвал ямар хохирол учрах
магадлалтай байна вэ?
“Өмнө нь шүүхийн хэвийн
үйл ажиллагааг хангахад учир
дутагдалтай байсан. Шүүгчийн
бие махбод, амь насанд халдсан,
доромжилсон тохиолдлууд
гарч байв. Жишээлбэл 2008
онд долдугаар сарын 1-ний
цуглаанд оролцсон хүний хэр
гийг шийдвэрлэсэн нэг шүүгчийн
биед халдаж байсан. Мөн 2012
онд цагдаагийн хурандаа нарыг
цагдан хорих асуудлыг шийдвэр
лэсэн шүүгчийг шүүхийн байрны
гадаа цохиж, доромжилсон
хэрэг гарсан. Харин Тахарын
алба байгуулагдсанаар тэдний
аюулгүй байдал хамаагүй сай
жирсан. Түүнчлэн гэрч үнэнийг
мэдүүлэх үүрэгтэй гэдэг утгаараа
шүүхэд очиж мэдүүлэг өгдөг
боловч дараа нь тухайн гэрчийг
дарамтлах, айлгах, мэдүүлгийг нь
өөрчлүүлэх гэж шахдаг явдлууд

ил болон
далд хэлбэрээр
гардаг” хэмээн хууль
зүйн профессор О.Мөнхсайхан
бичжээ.
Монгол Улсад жилд хамгийн
багаар тооцоход гэмт хэргийн
улмаас хохирсон 5432 хохирогч,
16296 гэрчийг, харин хүч хэрэг
лэсэн гэмт хэргийн улмаас хохир
сон 1199 хохирогч, 3597 гэрчийг
хамгаалах шаардлагатай гэж Гэрч,
хохирогчийг хамгаалах үндэсний
тогтолцоог бий болгох судал
гааны тайланд дурдсан байна.
Гэвч гэрч, хохир огч ийн
аюулгүй байдлыг хамгаалах
хуулийн заалт байхгүйгээс тэд
гэмт хэрэгтэн, түүний хамсаат
наас айж эмээх, тэдний айлган
сүрдүүлэлт, санхүүгийн болон
бусад нөлөөнд автах, эцэст нь
гэмт хэрэг гарсан тухай мэдээлэл
өгөхөөс татгалзах, мэдүүлгээсээ
буцах, худал мэдүүлэг өгснийхөө
төлөө гэмт хэрэгтэн болон
хувирдаг талаар тус тайланд
онцолсон юм.
Хууль зүйн судалгааны төвийн
2018 онд хийсэн тайланд энэ
талаар илүү дэлгэрэнгүй бичжээ.

Тухайлбал, 2014 онд
1 гэрч, 19 хохирогч, 2015
онд 7 гэрч, 32 хохирогч, 2016 онд
4 гэрч, 23 хохирогч, 2017 онд 6
гэрч, 11 хохирогч, 2018 оны эхний
найман сарын байдлаар 3 гэрч,
15 хохирогчийг хамгаалалтад
авчээ. Жилд ойролцоогоор 30
мянга орчим хэрэг гардаг гэх
статистиктай харьцуулж тооцвол
гэрч, хохирогчдын тун бага хувь
нь төрийн хамгаалалтад багтдаг
байх нь. Харин үлдсэн хэсэг нь
дээр дурдсан дарамтад ямар нэг

байдлаар өртсөөр
байна уу. Аль эсвэл
хамгаалах шаардлага гардаггүй
юм болов уу.
Гадаадын кинон дээр гардаг
шиг шоронгоос оргосон гэмт
хэрэгтнийг улс орон даяар эрж
хайгаад л, барьж хориод байдаг
мэтээр Тахарын албыг төсөөлөх
нь өрөөсгөл болно. Мэдээж ийм
чиг үүрэг байгаа ч тэр нь өдрийн

од мэт ховорхон тохиолдоно.
Харин гэмт хэрэг, хүчирхийллийн
хохирогч, гэрчүүдийг бусдын
дарамтаас хамгаалах, тэдэнд
төрийн нэрийн өмнөөс үйлчлэх
нь энэ байгууллагын хийх гол
ажил байв. Угаас үндсэн үүрэг
нь учраас анхаарал тавьж, хичээж
ажиллахаас ч аргагүй. Харин одоо
бол энэ үүргийг цагдаагийнханд
хариуцуулаад орхичихсон.
Гэтэл цагдаа хүний гол үүрэг нь
нийгмийн хэв журмыг сахиулах.
Угаас барагддаггүй энэ ажил
дээр нь гэрчийг хамгаалах,
хохирогчийн эрх ашгийг хангах
үүрэг нэмээд өгчихөөр ачааллаа
даах уу гэдэг асуудал яригдана.
Монгол улс хохирогчоосоо илүү
хэрэгтнийг өмгөөлж хамгаалдаг
тогтолцоотой гэсэн шүүмжлэл
өрнөдөг нь ч чухам үүнтэй
холбоотой.
Хэрэв тухайн хэрэгтэн өм
гөө
лөгч хөлслөх санхүүгийн
бололцоогүй бол улсаас үнэгүй
өмгөөлөгч гаргаж өгдөг. Тэг
сэн хэрнээ хохирогч хүн ийм
давуу байдал эдэлдэггүй гэх
шүүмжлэлд үнэний ор бий.
Өнөөдөр хүчирхийллийн хохи
рогч болсон бүсгүй шүүхийн
танхимд гэмтний өөдөөс гэлбэл
зэн сууж, өөрөө хэрэг үйлдсэн мэт
дарамттай байдаг талаар хүний
эрхийн байгууллагынхан хэлдэг.
Энэ бүхнийг зохицуулах үүрэг
тэй мэргэжлийн байгууллага нь
татан буугдсан болохоор арга ч
үгүй юм.
Уг нь өнөөгийн Хууль зүй, до
тоод хэргийн сайд Ц.Нямдорж
гэрч, хохирогчийг хамгаалах
талаар их ярьдаг хүн. Тэгсэн
атлаа Тахарын албыг үгүй хийхэд
хамгийн их идэвх санаачилга
тай оролцсон нэгэн. Уг нь улс
10 гаруй тэрбум төгрөгийг нэг
жилд зарцуулаад энэ чиг үүр
гийн байгууллагаа аваад явчих
хэм
жээний тэнхээ баймаар
юм. Хэрэгтнээсээ дор үзэгдэх
нь холгүй шахам байдаг гэрч,
хохирогчийг хамгаалж, шүүх,
шүүгчдийн аюулгүй байдлыг
хангахад энэ зэргийн зардал
гаргахаас татгалзаж байгааг
ойлгох арга алга.
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Нийгэм
ХӨСҮТ-ийнхний
шалгалтаар 38
хүүхэд, нэг багш
сүрьеэгээр өвчилс
нийг батлаад байна

албаны их эмч Д.Наранзул “Тус
сургуулийн сүрьеэгээр өвчилсөн
багш болон зарим хүүхэд
бүрэн эдгэсэн. Заримынх нь
эмчилгээ дууссан. Эмчилгээгээ
үргэлжлүүлж байгаа хүүхдүүд ч
бий. Сүрьеэгийн халдвар авсан
хүүхдүүдийг өвчлүүлэхгүй
байхын тулд урьдчилан
сэргийлж изониазид гэдэг
эмийг уулгаж байгаа. Түүнээс
биш сүрьеэгээр өвчилсөн
болохоор уулгаж байгаа мэтээр
ойлгож болохгүй. 15 дугаар
сургуулийн хүүхдүүдийн тоо
их учир агааржуулалт муутай.

Г.Санжааханд
ЗГМ
Хан-Уул дүүргийн ерөнхий
боловсролын 15 дугаар
сургуулийн сурагчид сүрьеэгийн
халдвар авсныг нууж байсан нь
өчигдөр илэрлээ. Тус сургуулийн
1710 сурагчтай бөгөөд 529 нь
сүрьеэгийн халдвар авсан болох
нь шинжилгээгээр тогтоогдсон
байна. Эцэг эхчүүд “Сүрьеэгийн
халдвар багшаас нь дамжин
халдварласан” гэж үзэж байгаа
аж. Тодруулбал, тус сургуулийн

15 дугаар сургуулийн 529 сурагч
сүрьеэгийн халдвар авчээ
нэг багш 2017 онд сүрьеэ
өвчнөөр өвчилж байжээ. Энэ
талаар сургуулийн төлөөллөөс
тодруулахад, “Манай сургуулийн
багш сүрьеэ өвчнөөр өвчилсөн нь
үнэн. Гэхдээ хоёр жилийн өмнөх
явдал. Тухайн үед эмчилгээгээ
хийлгээд эдгэрсэн. Бид ХӨСҮТөөс “Энэ багш бүрэн эдгэрсэн.
Одоо ажилдаа орж болно” гэх
тодорхойлолт авсны үндсэн дээр
тухайн багшийг ажилд нь буцааж
авсан” гэв.
Сүрьеэ бол нийгмийн онц
аюултай халдварт өвчин. 529
хүүхэд ганцхан өдрийн дотор
өвчний халдварыг авахгүй.
Хоёр жилийн хугацаанд тус
сургуулийн хүүхдүүд ээлж
дараалан эмнэлэгт хандах,
шинж тэмдэг илэрч байхад
сургуулийн удирдлагууд,
цаашлаад ХӨСҮТ, ЭМЯ,
БСШУСЯ яагаад өнөөдрийг
хүртэл нуув. Эрт арга хэмжээ авч
эхэлсэн бол энэ олон хүүхдийг
халдварт өвчний нян тээгч
болгохгүй байх нөхцөл байсан.
Энэ талаар салбар хариуцсан

“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.

сайд нараас тодруулахад
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан,
спортын сайд Ё.Баатарбилэг
“Сургуульд карентин тогтоох
эсэх асуудлыг мэргэжлийн
байгууллагын дүгнэлтийг
үндэслэн шийдвэрлэнэ. Бид
шууд дур мэдээд шийдвэр
гаргачихаж болохгүй. ХӨСҮТөөс баг гарчихсан сургууль
дээр ажиллаж, шинжилгээ
хийж, урьдчилан сэргийлэх
процесс үргэлжилж байгаа

юм байна гэсэн мэдээллийг
авсан. Одоогоор цаашид яах вэ,
ямар арга хэмжээ авах вэ зэрэг
асуудлыг танилцуулж бэлэн
болоогүй байна. Эдгээр зүйл
тодорхой болохоор шаардлагатай
арга хэмжээг нь аваад явна.
Хаана ямар хариуцлага алдсан
нь тодорхой болсны дараа
хариуцлагын асуудал яригдана”
гэх хариултыг өгсөн юм.
Харин Эрүүл мэндийн
сайд Д.Сарангэрэл “Өнөөдөр

(өчигдөр) өглөө ЭМЯ-наас
ажлын хэсэг гарч ажилласан.
2015 оноос хойш буюу дөрвөн
жилийн турш энэ сургууль дээр
сүрьеэгийн халдвар гарсаар
байжээ. Энэ асуудлыг ХӨСҮТ
хяналтдаа авч, эмчилгээ хийж
байна. Мэдээж эцэг, эхчүүд энэ
асуудалд нэлээн эмзэглэж байгаа.
Эмчилгээ их хүнд, хүүхдийн элэг
гэмтээх хэмжээнийх юм байна.
Тиймээс эмчилгээ хийх хэрэг
байна уу, үгүй юу гэдэг асуудал

хүртэл ярьж байгаа. Одоогийн
байдлаар ХӨСҮТ-ийнхний
шалгалтаар 38 хүүхэд, нэг багш
сүрьеэгээр өвчилснийг батлаад
байна. Өмнө 15 дугаар сургуульд
сүрьеэгээр өвчилж байсан багш
ажиллаж байсан юм байна.
ХӨСҮТ-өөс эмчилсэн гэсэн
бичиг хийж өгөхгүй. Эмчлүүлээд
гарлаа гэсэн лист бичиж өгнө.
Түүнээс биш сүрьеэгүй гэдэг
бичиг хийж өгөхгүй” гэлээ.
Харин ХӨСҮТ-ийн сүрьеэгийн

Эцэг эхчүүд
“Сүрьеэ багшаас
дамжин
халдварласан”
гэж үзжээ
Ийм орчинд дархлаа султай
хүүхдүүд бөөгнөрч байгаа нь
сүрьеэгийн халдвар тархах,
өвчлөх нөхцөл бүрдүүлж байна.
Цаашид өөр сургуульд ч ийм
асуудал гарч болно. Тиймээс
нягтралыг бууруу
л ах, багш
ажилчдын ачааллыг багасгах,
нэг ангид ногдох хүүхдийн
тоог стандартын дагуу байлгах,
агааржуулалтын системийг
сайжруулах, цонхыг онгойл
гож агаарын солилцол бий
болгох хэрэгтэй. Сүрьеэ нь
хөл хорио тогтоох өвчин биш
учраас сургуулийг хаах шаард
лага байхгүй. Сүүлийн үед тус
сургуульд сүрьеэгийн халдвар
нэмэгдээд байгаа нь 2017 оноос
хойш урьдчилан сэргийлэх
үзлэгт хамруулсантай холбоо
той” хэмээн тайлбарлав.

Цусны даралт ихсэлттэй тэмцэх дэлхийн өдөр

Хүмүүсийн 75 орчим хувь нь цусны даралт өндөр гэдгээ мэддэггүй
Монгол Улс тархинд цус
харвах нас баралтын тоогоор
дэлхийд нэгдүгээрт жагсаж,
дэлхийн дунджаас дөрөв дахин
их үзүүлэлттэй байна. “Энэхүү
өвчин нь хүн төрөлхтөнд
мэдэгдэж буй хамгийн том тахал”
хэмээн “Оном” сангийн гүйцэтгэх
захирал Д.Наранжаргал хэлсэн
юм. Тус сан нь өнгөрсөн онд
нийслэлийн хэмжээнд 4500
гаруй хүнийг түүврийн аргаар
сонгон авч, судалгаа хийжээ. Уг
судалгаанд 20-иос дээш насныхан
хамрагдсан байна. Судалгааны үр
дүнд насанд хүрсэн хүмүүсийн 50
гаруй хувь нь даралт ихсэлттэй
хэмээн гарчээ. Даралт ихсэх
өвчин нь нас ахих тусам тархалт
өндөр байдаг учраас ахмадуудын
өвчин гэж ярьдаг. Гэхдээ залуу
хүнд тохиолдохгүй гэсэн үг
биш хэмээн эмч нар хэлж
байлаа. “Оном” сангаас гаргасан
судалгаанаас харахад хамрагдсан

нийт иргэдийн 75 орчим хувь
нь даралттай гэдгээ мэддэггүй
хэмээн хариулжээ. Тодруулбал,
20-29 насныхан ийнхүү хариулсан
байна.
Үүнийг нотолж байна уу
гэлтэй сүүлийн жилүүдэд улсын
нэг болон гуравдугаар төв
эмнэлгүүдэд дөнгөж 20 гаруй
насны залуучууд тархиндаа цус
харвасан байдалтай ирэх болжээ.
Тэд “Даралт ихсээд цус харвана
гэж төсөөлж байгаагүй” хэмээн
ярьдаг байна. Тиймээс даралт
ихсэх өвчнийг анхаарахгүй
бол цус харвалт залуужих
хандлагатай байгаа аж. Даралт
ихсэлтийг эхнээс нь хянаад явсан
тохиолдолд тухайн хүн харвахгүй,
урт наслах боломжтой. Одоогийн
байдлаар хянаж чадахгүй байгаа
учраас даралт ихсэх өвчний
нас баралт өндөр байгаа аж.
Нийт хүмүүсийн ердөө зургаан
хувь нь даралтаа зөв хэмждэг.

Тиймээс эхлээд даралттай
эсэхээ мэддэг болох, даралттай
бол эмээ тогтмол уух зэргээс
гадна хөдөлгөөн хийх, турах,
зөв хооллох зэргийг хийснээр
даралтаа хэвийн хэмжээнд барих
бүрэн боломжтой.
Уг өвчин залуужих болсон
шалтгаан болон даралтаа
хэрхэн хянах талаар “Оном”
сангийн гүйцэтгэх захирал
Д.Наранжаргалаас тодруулсан
юм.

-Даралт ихсэх өвчний хор
хөнөөл нь юу юм бол?
-Даралтыг анхдагч, хоёрдогч
гэж хоёр хуваадаг. Анхдагч

гэдэг нь нас ахих тусам ихсэх
даралтыг хэлнэ. Гэхдээ хэдэн
насандаа даралттай болох вэ
гэдэгт нөлөөлөх хэд хэдэн хүчин
зүйл бий. Тухайлбал, биеийн
жин, буруу хооллолт, архи
болон тамхины хэрэглээ ихээхэн
нөлөөлдөг. Хоёрдогч гэдэг нь
бөөр болон зүрхний өвчнөөс болж
даралт ихсэхийг хэлнэ. Гэхдээ энэ
нь нийт даралт ихсэлтийн хоёр
хувийг л эзэлдэг.
-Уг өвчин залуужиж байгаа
шалтгаан нь юу юм бол?
-Тамхи татдаг хүний даралт
ихсэх магадлал өндөр байдаг.
Эрчүүдийн хоёр хүн тутмын
нэг нь тамхи татаж байна. Мөн
нийгмийн стресс, агаарын
бохирдол, давсны хэрэглээ зэрэг
нөлөөлнө. Гэхдээ хувь хүнээс
шалтгаалсан архи уух, тамхи
татах, жингээ барих зэрэг асуудал
бий.
-Даралтаа хэрхэн хянах вэ?

-Ихэнх айл даралтын
аппараттай болсон. Тиймээс
даралтаа зөв хэмжиж сурах
хэрэгтэй. Тодруулбал, давсгаа
суллаад, хөлийн улаа шаланд
бүрэн тулж, сандлын түшлэг
налан суугаад, ханцуйгаа шууж,
даралт хэмжигчийг зүрхтэй
харалдаа байрлуулан, ярьж
болохгүй таван минут тайван
суусныхаа дараа даралтаа үзүүлэх
ёстой. Энэ үед даралт ихсэлттэй
хүн өдөрт нэг удаа заавал даралтаа
үзнэ. Харин даралт ихсэлттэй биш
бол жилдээ нэг удаа даралтаа
үзүүлж байх хэрэгтэй. Өрхийн
эмнэлгүүд 2017 оноос эхлээд
18-аас дээш насны хүмүүсийг
жилд нэг удаа даралтын үзлэгт
хамруулна гэсэн заавар гарсан.
Ганц удаа хэмжиж үзээд онош
тавихгүй. Гурван удаа үзүүлэх
ёстой. Хэрвээ даралт хэвийн байх
юм бол дараа жил дахин үзүүлэх
боломжтой.

ТУЗ-ийн дарга
Эрдэнэбаатарын ДОЛГИОН
Ерөнхий эрхлэгч
Баатарын Дуламхорлоо
Зөвлөх
Шатарбалын Даваадорж
Орлогч эрхлэгч
Лхагважавын Сугармаа
Утас: 99903584
РЕДАКЦ

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

Утас: 99903581
99903578
99907843
ХАЯГ

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
I хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө,
“Блю Скай тауэр” 407 тоот
Улсын бүртгэлийн дугаар. 1024
Утас: 70103131,
Факс: 7010606
Цахим хувилбар

zgm.mn
ubinfo.mn
Дугаарын удирдагч
Э.Батцэцэг
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ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Тендер шалгаруулалтын нэр: Үндэсний оношилгоо, эмчилгээний төв
байгуулах төслийн монгол талын хөрөнгө, “Тавилга, эд хогшил” нийлүүлэх
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЭМЯ-19/004
Эрүүл мэндийн яам нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Үндэсний
оношилгоо, эмчилгээний төв байгуулах төслийн монгол талын хөрөнгө,
“Тавилга, эд хогшил” Дугаар: ЭМЯ-19/-004 нийлүүлэх тухай цахим тендер
ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү барааны тендер шалгаруулалт нь Төрийн худалдан авах ажиллагааны
цахим системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул www.tender.gov.mn
хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг
авна уу. Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө
50,000 (тавин мянга) төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байх ёстой.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг
хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ:
Сүүлийн 2 жил буюу 2017, 2018 онуудын борлуулалтын орлогын дундаж
хэмжээ нь тухайн багцын батлагдсан төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй
байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн
хэмжээ:
Тухайн багцын төсөвт өртгийн үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байх.
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:
Сүүлийн 2 жил (2017, 2018 он).
Сүүлийн хоёр жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:
Сүүлийн 2 жил буюу 2017, 2018 оны аль нэг жилд тухайн багцын төсөвт
өртгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй нэг удаагийн гэрээгээр нийлүүлсэн
байх. (Бараа нийлүүлсэн гэрээний хуулбар, хүлээлгэж өгсөн актын

Огноо: 2019 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр
хуулбарыг ирүүлнэ).
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:
Үгүй
Тендерийн хамт дараах тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Нийт дүн: 17,920,000.0 /арван долоон сая есөн зуун хорин мянга/ төгрөг
Багц-1-д 14,241,000 /арван дөрвөн сая хоёр зуун дөчин нэгэн мянга/
төгрөг
Багц-2-д 3,679,000 /гурван сая зургаан зуун далан есөн мянга/ төгрөг
Хүчинтэй байх хугацаа: 2019 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийг дуустал
хүчинтэй байна
Цахим тендерийн баталгааг цахим баталгаа гаргах эрх бүхий арилжааны
банкаар гаргуулна. Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) үнэ
төлбөргүйгээр татан авах боломжтой бөгөөд тендерт оролцохын тулд эргэж
төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгөөр 50,000 төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний
чөлөөтэй хөрвөх валютаар цахим тендерийн хураамж төлнө.
Тендерийг : 2019 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 10 цаг 00 минутаас
өмнө ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан
тендерийг 2019 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 10 цаг 30 минутад
Эрүүл мэндийн яамны хурлын 215 тоот өрөөнд нээнэ.
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
Дотоодын давуу эрх тооцохгүй.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх
хаягаар авч болно.
Засгийн газрын VIII байр, Олимпийн гудамж-2, Сүхбаатар дүүрэг,
Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс, Эрүүл мэдийн яам,
Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс.
Утас: 51-263631
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Засгийн газрын мэдээ Сонин
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ЗГМ: Зочин

Г.Ариунтуяа:
Уралдах тусам
өөрийгөө улам
голдог

Өнөөдөр түүнийг Монголын авто
спортын урдаа барих эмэгтэй тамирчин
болгосон шалтгаан тамирчин гэр
бүлийн хүмүүжил, аавынх нь тэсвэр,
хатуужилд бэлтгэсэн сургуулилт
бахдам гавьяа гэлтэй. Үүний үр дүн ч
анхны тэмцээнээс нь харагдаж Мөсөн
замын уралдааны алтан медаль, холын
зайн ралли уралдааны мөнгөн медаль
түүний энгэрт гялалзаж байлаа.
Энэ шавилхан бүсгүй орос тэрэгний
хүнд залуурыг эрчүүдээс дутахгүй
мушгин, амжилт үзүүлж буйн
шалтгааныг өөрөөс нь тодотгох сонин
байв. Тиймээс Монголын авто спортын
УАЗ ангиллын эмэгтэй тамирчин
түүнийг сониныхоо “Зочин” буланд
урьж ярилцлаа.

Би уралдааны
машинтай сэтгэл
зүрхээрээ байнга
“ярилцдаг”
1

- Та юунаас хамгийн их айдаг
вэ?
- Би өөрөөсөө айдаг. Холын
том зорилго тавьчихаад түүндээ
хүрч чадахгүй, шантарч ухрах вий
гэхээс айдаг. Яагаад ч юм миний
“дотор хүн” эсрэг, тэсрэгийн туйл
юм шиг санагддаг. Нэг талаараа
би асаж чаддаг. Харин нөгөө туйл
шантрах тал руугаа явчих вий гэж
их айдаг. Эмэгтэй хүнийхээ хувьд
шавьж, хорхойноос айдаг.
-Тэгвэл уралдахдаа айдаг уу?
-Эхний тэмцээндээ түрүүлээд,
дараагийнхад нь мөнгөн медаль
авсан явдал надад маш их урам
өгсөн. Эсрэг тэсрэг туйлынхаа
эерэг талруу тэмүүлж чадсан нь
маш том урам болсон. Эмэгтэй
хүн гэж өөрийгөө голох, УАЗ
469 машины уралдаан хатуу гэх
айдсыг тайлж өгсөн жил 2016
он байсан. Тэр үеэс л уралдааны
айдасгүй болчихсон.
-Тэр хүртэл өөрийгөө яаж
бэлддэг байв.
-Хүүхэд байхаасаа л аавыгаа
дагаж 10 настайгаасаа УАЗ
469 гэдэг машиныг хөдөлгөж
эхэлсэн. Өгсүүрт унтраагаад,
жалга руу жолоодлого алдсаар
сурсан. Дунд ангидаа аавынхаа
уралдааны машиныг хотоос
зайдуу унаж сургуулилт хийдэг
болж зүгширсэн. Аав маань ч их
зүйлийг сургасан. Би аавынхаа

Ж.Гэрэлчулуун / ЗГМ©

дэргэд байхдаа айдаггүй байсан.
Миний аав жолоо бариад явж
байхад надад ямар ч айдасгүй
амар амгалан байдаг. Тэр хүний
ур чадварыг харж өссөн болохоор
суралцсаар л ирсэн. Би авто спор
тоор хичээллэж ааваасаа илүү
амжилт гаргаж чадсандаа, аавдаа
бэлэг барьсандаа маш их баярлаж
явдаг.
-Уралдах машинаа өөрөө
бэлддэг үү. Эсвэл тусгай
механиктай юу?
- Надад өөрийн гэсэн механик
байхгүй. Тамирчин найзууд, ах
нар маань тал талаасаа дэмжиж
туслаад машиныг минь бэлдэж
өгдөг. Монголын авто спортын
төрөлд хамгийн их өрсөлдөөнтэй
ангилал УАЗ 469-ынх байдаг. Эр
зоригийн энэ талбарт 10 жил
уралдаад амжилт үзүүлээгүй
эрчүүд зөндөө байхад эмэгтэй
хүн зориглоод орж ирэхэд хүмүүс
гайхсан. Анхандаа машиныг яаж
бэлдэх ёстойг нарийн мэддэггүй
байлаа. Дөрвөн жил уралдаж
байж машинаа дуугаар нь мэддэг
болсон. Кросс буюу тойрог урал
даанд огцом хурд, хүчтэй байх,
холын зайн уралдаанд гүйлт
сайтай байх ёстой. Ямар уралдаанд
орохоос шалтгаалж моторын гал,
тохиргоо ч өөр өөр байдгийг
ойлгосон. Машиныхаа чадлын
хувийг тодорхойлох баримжаатай
болчихдог юм билээ.
-Ягаан машин гэнэт урал
дааны замд гараад ирэхэд
их содон байх. Машиндаа их
хайртай биз?
-Анхнаасаа л машиндаа
хайртай болсон. Машинтайгаа
байнга ярьдаг. Миний машин
амьтай гэж хэлнэ. Уралдаанд

бэлтгээд засаж байхдаа “Хоёулаа
үүнийгээ янзалнаа, тэрийгээ гоё
болгоноо” гээд ярьдаг. Уралдааны
замд техникийн саатал гарахад
“хоёулаа замаа гүйцээнэ шүү” гээд
сэтгэл зүрхээ хуваалцдаг. Эрэг дов
мөргөж машинаа эвдсэн үедээ
уучлалт гуйдаг.
-Уралдааны замд машин чинь
эвдрээд зогсчихвол уйлмаар
болдог байхдаа?
-Би ер нь их шартай. 2016
онд тойргийн раллид уралдаж
байхад техникийн саатал гараад
тэмцээнээс хасагдаж байсан.
Тэгэхэд яаж ийж байгаад замаа
дуусгаад барианд оръё гээд
шаралхаж улайрч байсан ч
хамтрагч ах маань “Чи залуу хүн
цаашдаа олон тэмцээнд орно,
үүнээс болж машинаа дуусгаж
болохгүй. Техникийн сааталтай
тамирчин хүн эвлэрч сур” гэж
зөвлөсөн. Түүнээс хойш энэ чинь
техник спорт шүү дээ гэдгийг
ойлгож авсан. УАЗ бол орос
тэрэг, техник эвдрэл байнга гардаг
учраас сэтгэлзүйгээрээ эвлэрсэн.
Тэмцээний үеэр техникийн саат
лаас болоод хоцрох, ур чадвар
дутаад гүйцэгдэх хоёр өөр учраас
шаралхах, шатах хоёр ч ялгаатай.
-Эвдрэлээ засах зардлыг
хаанаас гаргадаг вэ. Эмэгтэй
тамирчин гэдгээр ивээн тэтгэг
чид ялгавартай ханддаг зүйл
бий юу?
-Би ивээн тэтгэгчгүй уралддаг.
Өдий хүртэл гурван тэмцээнд л
их, бага хэмжээгээр ивээн тэт
гэгчтэй уралдаж байсан. Засвар
үйлчилгээгээ өөрийн цалин
гаасаа хийдэг. Одоо ч энэ спорт
цалингаараа уралддаг спорт биш
юм аа гэдгийг илүү их мэдэрч

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Тендер шалгаруулалтын нэр: Дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн яаралтай тусламж, тарианы өрөөний
шинэчлэлт, засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/-ын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-19/055
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Дүүргийн эрүүл
мэндийн төвийн яаралтай тусламж, тарианы өрөөний шинэчлэлт, засвар /Улаанбаатар, Сүхбаатар дүүрэг/ын ажлыг гүйцэтгэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системээр зарлагдаж
байгаа цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн
баримт бичгийг авна уу.
Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө 50 000 (тавин мянга) төгрөгийг банкны
цахим төлбөр тооцооны системийг ашиглан төлсөн байх ёстой.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс хойш 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендер нь дараах багцаас бүрдэнэ: Багцгүй.
Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
1. Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 3 жил буюу 2016, 2017, 2018 онуудын борлуулалтын дундаж орлого
нь төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй байна.
2. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Төсөвт өртгийн 50
хувиас багагүй байх.
3. Санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 3 жил буюу 2016, 2017, 2018 онуудын жилийн эцсийн
баталгаажуулсан санхүүгийн тайланг аудитын дүгнэлтийн хамт хуулбарыг ирүүлнэ.
4. Сүүлийн 3 жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: Сүүлийн 3 жил буюу 2016, 2017, 2018
онуудын аль нэг жилд төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажил гүйцэтгэсэн байх.
Ижил төстэй ажилд барилгын засварын ажил болон түүнээс дээш ажил хийж гүйцэтгэсэн туршлагыг тооцно.
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: Тийм

байгаа. Холын зорилгодоо хүрэ
хийн тулд, гаднын дэвжээнд хөл
тавихад цалингаараа зүтгээд байх
хэцүү л дээ. Тиймээс өөр зүйл
бодож эхэлсэн.
-Тэнгэрт тулсан шороо тоосон
дунд уралддаж байгаа харагддаг.
Гоо сайхандаа яаж анхаардаг вэ?
-Ус арьсыг бас энергийг гоё
болгодог, өндөр ачаалал авдаг
болохоор завтай үедээ сайн
унтаж амрах бас эрүүл хооллох
тал дээр анхаардаг. Арьс арчилгаа
эмэгтэйчүүдээс ялгарах онцгой
зүйлгүй ээ.
-Ээж тань яаж хүлээж авсан
бэ. Эмэгтэй хүний эрүүл мэндэд
сөрөг гэж хориглох үе байх уу?
-Тамирчин байсан учраас
ээж маань ааваас илүү ойлгож
дэмждэг. Тэмцээнд оролцох бүрт
сүү өргөөд хүлээж байдаг. Гэхдээ
манай хоёр намайг гэмтэж бэртэх
вий гэсэн сэтгэлийн зовнилтой
байдаг нь мэдрэгддэг юм. Аавын
намайг хурцалдаг, хатуужилтай
болгох гэж хэлсэн “Нойр хоолгүй
уралддаг тамирчин гэж юу байсан
юм, машинаа эрт бэлдээд амарч
чаддаггүй” гэх зэмлэл үгийн цаана
ямар утга агуулагдаж байгааг би
мэдэрдэг.
-Ийм турьхан бүсгүй УАЗ
469-ын залуурыг яаж дийлж
мушгидаг байна гэсэн бодол
шууд төрж байна л даа?

-Эрэгтэй тамирчныг бодвол
руль, араа солиход бяр хүч дутаж
байгаагаа мэдэрнээ. Тэгэх тусам
хатуужлын дасгал их хийдэг л
дээ. Дасгал гэхээр булчин суух
биш юм аа.Том булчин амархан
цуцдаг учраас нарийн ширхэгт
булчин хөгжүүлэхийг илүүд үзнэ.
Боксынхон голдуу хичээллэдэг
тэмцэх чадвар, тэсвэр, тэвчээрийн
дасгал их хийдэг.

Авто спортоор
хичээллэж, аавдаа
бэлэг барьсандаа
баярлаж явдаг
-Уралдаан орохын өмнө
сэтгэлзүйгээ хэрхэн бэлддэг вэ?
-Тамирчин хүнд хамгийн чухал
нь бэлтгэл сэтгэл зүйн бэлтгэл
гэдэг нь ойлгомжтой. Тиймээс
бүх зүйлийг тооцоолж тайван
байхыг хичээдэг. Кросс уралдаанд
тэр олон машин гараанаас гарах
үеийн моторын дуунд сандардаг.
Сүрдмээр сайхан шүү. Гараан
дээр машинаа унтрааж байсан
тохиолдол ч надад бий. Дараа
гийн уралдаан хүртэл өмнөх
тэмцээний алдаа, зам хоёр тархи

наас салдаггүй. Уралдах тусам л
өөрийгөө би улам голж болоогүй
байна гэдгээ мэдэрдэг. Тиймээс
би сайн тамирчдаасаа суралцахыг
зорьж байна.
-Авто ангилалд эрчүүдтэй
уралдаж буй эмэгтэй тамирчны
давуу тал гэж байх уу?
-Эрчүүдийг бодвол бартаа
туулахдаа хүчилж биш аргадаж
уралдана. Нөгөө талаар би урал
дааны амортизатор тавиагүй
тоноглол дутуу уралдаж байгаа.
Тийм болохоор аргадаж урал
даад сурчихсан. Хэцүү бартааг
машинтайгаа яриад л гарахыг
бодно. “Хоёулаа энэ бартаагаар
ингэс гээд эвтэйхэн гарчихнаа” гэж
машинтайгаа яриад туулчихдаг.
Уг нь бол хааз хасмааргүй л
уралдмаар байгаа юм. /инээв/
-Уралдааны дараа харамсах
үе тохиолдох уу?
-Зорилготой хүн аз жаргалтай
болдог юм билээ. Зав л гарвал
уралдааныхаа тухай боддог.
Бичлэг үзнэ, юун дээр алдсанаа
ойлгоно. Өөр тамирчдын бичлэг,
оролцож чадаагүй тэмцээнийг
очиж үзэн туршлага судалдаг.
Туршлагатай тамирчид араагаа
хаана солих, замаа яаж сонгож
байгаа зэргийг моторын дуугаар нь
мэдэрч аль болох ойроос үзэхийг
хичээдэг. Өөрийнхөө уралдааны
алдааг дараагийн тэмцээн хүртэл
боддог. Түүгээрээ давхар сэтгэл
зүйн бэлтгэл хийдэг юм.
-Тэмцээний үеэр эмэгтэй хүнд
гүйцэгдсэн, хоцорч барианд
орсон эрчүүд ямар байдалтай
байдаг бол оо?
-Өмнөх тэмцээндээ миний
ард орсон тамирчин дахиж
Ариунаагийн ард орохгүй гээд
гурван өдөр машинаа бэлдэж
бэлтгэл хийсэн гэж сонсоод би
баярлаж байсан. Спортын хор
шараар хөдөлмөрлөж байна гэдэг
хөгжил байхгүй юу.
-Машиндаа ямар төрлийн
бензин хийж уралддаг вэ?
-Хамгийн өндөр октантай АИ98
бензин хэрэглэдэг.
-Хотын замын хөдөлгөөнд
оролцож байхад эрчүүд дээрэлхэх
тохиолдолд яаж ханддаг вэ?
-Ямар машинтай явж байгаа
гаас их шалтгаалдаг юм шиг
санагдсан. Тийм тохиолдолд
зүгээр л өнгөрөөгөөд явуулчихдаг.
Гэхдээ хотод замын хөдөлгөөнд
оролцох дургүй. Стрессдэхгүйн
тулд аль болох алхах, таксинд
өөр юм бодоод явж байх нь гоё
байдаг.

Огноо: 2019 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр
Барилга, хот байгуулалтын яамнаас олгодог:
Хуучин бол
Барилгын засвар, засал чимэглэл, орчны тохижилт
2.2.1. Барилгын дотор халаалт, салхивч, ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ,
тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралт
Шинэ бол
БА-6.1 Барилга байгууламжийн дотор ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, тэдгээрийн
тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралт
БА-8.1 Барилга байгууламжийн засвар, засал чимэглэл, интерьер, орчны тохижилтын ажил
болон түүнээс дээш.
Тендерийн баталгаа: 800,000 /найман зуун мянга/ төгрөг
Хүчинтэй байх хугацаа: 2019 оны 08 дугаар сарын 29-ны өдрийг дуустал.
Тендерийг 2019 оны 06 дугаар сарын 17-ний өдрийн 10 цаг 00 минутаас өмнө системд ирүүлэх ба
нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2019 оны 06 дугаар сарын 17ний өдрийн 10 цаг 30 минутад Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын 1012 тоот өрөөнд нээнэ.
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
Дотоодын давуу эрх тооцно.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон холбогдох бусад материалыг www.tender.gov.mn, www.
ub-procurement.mn цахим хуудаснаас, бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.
Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу-15,
Нийслэлийн Засаг захиргааны IV байр, 10 дугаар давхар,
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757810.
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Үзэл бодол

И.Цэрэнхүү
Социологич, памфлет нийтлэлч
Шинэ нөхцөл байдал үүссэн
гэж сүүлийн үед ам булаалдан
ярьцгаадаг болсон, энэ нь ч
үнэний талтай. Энэ чухам юуг
хэлээд байна, тэр нь ард түмэнд
ямар ач холбогдолтой байх тухай
санаа бодлоо илэрхийлэхийг
уншигчид надаас хүсээд нилээд
удлаа. Ерөнхийлөгч Х.Баттулга,
БНХАУ-д албан ёсны айлчлал
хийсэнтэй холбогдуулаад эдийн
засгийн салбарт шинэ нөхцөл
байдал үүссэн юм. Эндээс улс
орны бүхий л харилцаанд үүссэн
шинэ нөхцөл байдлын талаар
хэлэхээр шийдэж, төлөвлөж
байсан Монтескьёогийн үндэслэ
лүүдийн тайлбарлалыг түр хойш
тавилаа.
Улс төр, нийгэм эдийн засаг,
хууль гээд бүхий л салбарт
шинэ нөхцөл байдал үүсэн,
хуучин дадлаар амиа аргацаах
аргагүй боллоо.
Парламентын
спикер
солигдсоноор байдал нилээд
өөрчлөгдөн, гишүүд хурууны
хээ таниулан ирцээ бүрдүүлж,
ярих хэлэх зүйлд ч бас шинэ
шаардлага тавигдах болсноор
гишүүд урьд нь байгаагүй
шинэ сорилттой тулгарав.
Байнгын хороодын дарга нар
шинэчлэгдсэн нь бэлчээрийн
үхэр шиг хөдөлж ядсан зуунги
байдал өөрчлөгдөж арай ч
шуурхай болох тийш хандав.
Урьдын юм ул болж өчигдөр
бүү хэл өнөөдрийн үйл нүдний
өмнө гялалзан өнгөрч байгааг
хагас хугас хүлээн зөвшөөрцгөөж
байх шиг байна. Энэ бол УИХын танхим дотор үүссэн шинэ
нөхцөл байдал.
Шинэ нөхцөл байдал гэж
л ярьцгаагаад байна, гэтэл
юуг хэлээд байгааг бас бүрэн
ухаараагүй, ойлголтын зөрүү
нилээд байх шиг байна. Агуу
Эйнштейнээр л ойлгоод явах
ёстой л доо. Эйнштэйн, биднийг
тойрон хүрээлж байгаа нөхцөл
байдлыг тодорхойлохдоо, бид
ахуйн дотор оршоод байгаа
юм биш, цагийн дотор оршоод
байна гээд нөхцөл байдал гэдэг
нь цагийн орчил (zeitrahm) юм
гэж тодорхойлсон байгаа. Бид
яаж амьдрах нь цаг хугацаанд
яаж хандсанаас хамаарна л
гэсэн үг. Энэ чиглэлд ч гэсэн
шинэ шинэ өөрчлөлтүүд гарч
шинэ нөхцөл байдал үүссэр
байгаа. Өөрчлөгдөж байгаа
шинэ нөхцлүүд хүсэвч эс хүсэвч
шинэ хэрэглээг бий болгож,
үндсэндээ нөхцөл байдал
хэрэглээ хэрэгцээний эргэн
солигдох гинжин урвал дунд
нийгэм бүхэлдээ амьдарцгааж
байна гэсэн үг. Мэдээж үүний
учрыг гүнзгийрүүлэн тайлбарлах
нь чухал, танин мэдэхүйн түв
шиндээ боловсруулалт шаардсан
том сэдэв юм. Энэ удаад гадаад
талдаа үүссэн шинэ нөхцөл байд
лын талаар урьд нь яригдаж
байгаагүй шинэ санааг дэвшүү
лэхээр зорьсон минь энэ болой.
Улс орны дотоодод гарч
байгаа өөрчлөлтийг дагаад
гадаад талдаа шинэ нөхцөл
үүсч байна.
Энэ бол концепци, урьд нь
үүнийг хэн ч анзаардаггүй
байж. Монгол Улс уул уурхайн
олборл олт, борлуулалтын
эдийн засагтай улс орон.
Гэтэл сүүлийн үед, улс орны
хөгжил үйлдвэржилт, нөхөн
үйлдвэрлэлийг түлхүү анхаа
рахгүйгээр хөгжих ямар ч бо
ломжгүй юм гэдгийг төрийн
удирдлагын дээд түвшинд ойл
гож эхэллээ. Үйлдвэрлэлийн
салбарыг хөхүүлэн дэмжиж,
нийгмийн бүтээгдэхүүнд нэмүү
өртөг шингээх хамгийн бодитой
арга зам нь мэдээж эрчим
хүчний хэрэглээгээ өөрсийн хүч
бололцоог ашиглан бүрэн хангах
явдал. Үүнийг олон жил ярьж
байгаа ч тодорхой концепци гарч
ирсэнгүй. Цахилгаан гаргалтаа
нэмэх гэхээр шугам сүлжээ
нь даахгүй, шугам сүлжээгээ
өргөтгөх гэхээр хөрөнгийн эх
үүсвэр дутагддаг ийм л чөтгөрийн

Лууны аманд орохгүй шинэ
нөхцөл байдал
тойрогт суусаар өнөөдрийг
хүрлээ. Харин Ерөнхийлөгчийн
зүтгэл санаачилгаар ОХУ-тай
үүсгэсэн яриа хэлэлцээ биеллээ
олж Зүүн хойд Азийн цахилгаан
эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд
манай улс үйлдвэрлэгчийн
статустай оролцох болсонooр
томоохон шинэ нөхцөл байдал
үүслээ. Энэ нөхцлийг боломж
болгон ашиглах ёстой юм.
Үүнийг манай урд хөрш тийм
таатай хүлээн аваагүй нь
ойлгомжтой. Гэхдээ дипломат
түвшиндээ ойлголцоод явах гарц
байгаа гэдэгт итгэж байна.
Өөр нэг анхаарвал зохилтой
шинэ нөхцөл нь улс нийгмийн
дотоодын хямралт байдал юм.
Улс орон дотооддоо хичнээн
хямралтай байх тусам Хятадын
экспанси бодлого хэрэгжихэд
төдий чинээ дөхөмтэй байх
болно.
Хятадын экспанси бодлого
байсаар байна, цаашдаа ч олон
жил үргэлжлэх байх. Гагцхүү арга
нь л улам нарийссаар байгаа юм.
Үүнийг монголчууд мэдэрсээр
ирсэн, хаадын сургаал, хар
хайрцагны бодлогод ч тийм зүйл
бий. Ийм нөхцөлд бэлчээрийг
хувьчлах яриа ерөөсөө байж
болохгүй гэж мэргэжилтнүүд
үзэж байна. Хүн амын зээлгүй
хэсэгт гэж хаяглан хөнгөлттэй
зээл олгох гэж байгаа нь ч улс
орны тусгаар тогтнолд сайнгүй
зүйл гэдгийг учир мэдэх хүмүүс
хэлсээр байна. Хүн зоноороо
өрөнд орж ард түмэн туйлдах
тусам экспанци бодлогод таатай
нөхцөл бүрдсээр байх болно.
Ер нь бол хятадын экспанси
бодлогод туслаад байгаа юм шиг
үйлдлүүд манай түшээдээс их
гарах боллоо, энэ нь яав ч сайн
зүйл биш л дээ.
Хятадын экспанси бодлого
байсаар байгаа.
Луугийн аманд монголчууд
тийм амар орохгүй, үндсэн
баталгаа нь хойд хөрш гэж
ойлгож яваа. Хоёр хөрштэйгөө
мэдээж тэгш харьцана, гэхдээ
хойшоо ялимгүй налалттайгаар
тэгш харилцах учиртай. Луу
гэхээр Хятад улсын тухай гэж
монголчууд шууд л ойлгоно,
харин аманд гэдгийг эзлэгдэж,
эрхэнд нь орлоо гэж, эсвэл хэлсэн
аманд нь унаж өглөө гэж хоёр
талаас нь ойлгож болох байх.
Эзлэгдэх гэдгийн тухайд
тусгаар тогтносон Монгол улсыг
урд хөрш маань эзэлчихсэн мая
гаар байнга л басамжилж, элэглэн
доог хийсэн өнгө аяс гаргадгийг
монголчууд андахгүй. Ер нь
Монголыг улс төрийн юмуу,
эдийн засгийн механизмаар эзлэн
авах бодлого, Хятадын төрийнх
нь ой санамжинд суучихсан
байдаг тодорхой асуудал.
Ингэж зоригтой хэлж байгаа
гийн аргументыг одоо хэлье.
Хэдэн жилийн өмнө юм даг,
Хятадын дэвсгэр нутагт Мон
гол Улсыг багтаагаад хийчих
сэн газрын зураг гарч шуугиан
дэгдээх үеэр, “улс төрийн асуудал
байхгүй, уран бүтээлчийн халил,
хуучин мөрөөдөл, билэгдлийн
чанартай” гэх мэтээр хятад
сэтгүүлч бичиж байсныг санаж

л байна. Тухайн үедээ би,
“билэгдэл” гэснийг ойлгоогүй,
эргэлзээд өнгөрч билээ. Харин
саяхан, намайг хүндэлж явдаг
нэг уншигч дүүгээс “хятадаас
авах зээлийн тухай бичээч”
гэсэн хүсэлт аваад тэгдэг ч юмуу
хэмээн бодож, Хятадын газрын
зургийг харж суунгаа сонин дүрс
ажиглан, нуруугаар хүйт даах шиг
болов. Хятадын газрын зургийг
зэрвэсхэн ажиглаваас, баруун
зүгт толгойгоо хандуулан, дэлээ
босгон уурссан хэвтээ арслан,
ангайсан амандаа Таджикстаны
нутгаас соёогоороо зуусан
байдалтай, хондлой дээр нь мөн л
баруун тийш зүглэсэн байдгаараа
ангайсан амандаа Монголын зүүн
хязгаарыг үмхсэн луугийн толгой
эрүүгээрээ дэрлэн хэвтэж байгаа
дүрс тодорно.
Газрын арслан, тэнгэрийн луу
хоёр бол Хан үндэстний билэгдэл
гэдгийг хэн хүнгүй мэднэ.
Арслан, луу хоёр ангайснаа
үмхэх нь Хятадын хөгжлийн
билэгдэл, цагийн байдал гэж
тэр сэтгүүлч, егөөдөн бичсэн
байхыг үгүйсгэхгүй. Гэхдээ
түүний бодлоор болно ч гэж юу
байхав, зүгээр л эвгүй юм. Нөгөө
талаар, Хятадын геополитикийг
ялимгүй сонирхоход л билэгдэл
гэгч нь биелээд байгаа нь тун
хачирхалтай, цаагуураа нэг
зэвүүн.
Хятадын эдийн засгийн
экспанси бодлого гэж юу вэ.
Хятад гүрний геополитик нь
олон туйлт үзэл санаанд хам
рагддаг, Америкийн ганц туйлт
бодлогыг эсэргүүцдэг, бүс ну
тагтаа жанжлах далдхан санаа
агуулдгийг дэлхий нэгэнт мэддэг
болжээ. Хямд үнэтэй бараа, нам
хүүтэй зээлээр дэлхийг аажим
эзлэх бодлого нь ОУ-ын нийгэм
зүйд Хятадын экспанси бодлого
гэж нэрлэгддэг аж. Энэ нь хөрш
зэргэлдээ улс орнуудынхаа эдийн
засгийг эзлэх замаар болвол газар
нутгаа, болохгүй бол нөлөөллөө
алхам, алхмаар өргөтгөхөд
чиглэгдсэн бодлого гэсэн үг юм.
Хятад гүрэнд язгуур сонирхол
гэж байдаг бол тэр нь Ар Монгол
байх ёстой гээд Хятадын эдийн
засгийн реформыг үндэслэгч Дэн
Сяо Пины хэлсэн үг төрийх нь
хар хайрцаганд хэвтэж байдаг ч
байж мэднэ.
Дундад Улсын эдийн засаг
хүчирхэгжихийн хирээр, экс
панси бодлого нь амжилттай
хэрэгжиж байна. Хятадын
ДНБ 2,6 их наяд ам.доллараар
хэмжигдэж байна. Энэ нь хүчир
хэг Их Британи улсыг аль хэдийн
ардаа орхиж, дэлхийд АНУ,
Япон, Германы дараа дөрөвт
жагслаа гэсэн үг. Хятадын валю
тийн нөөц 91 сая ам.долларт
хүрэв, энэ нь манай муу бичил
эдийн засгийг 10 удаа залгих
чадамжтай гэсэн үг. Хятад улс,
дэлхийн тэргүүлэх Их долоод
албан ёсоор орохыг хүсдэггүй,
дэлхийн Эдийн засгийн Хамтын
ажиллагааны байгууллага (
OESD)-д элсэхэд яардаггүй,
хөгжингүй орны статус авахыг
хүлээн зөвшөөрдөггүй ийм л их
гүрэн.
Хөгжиж байгаа орон гэсэн

статустай байхыг эрмэлздэг нь
барын сүүл байснаас батганын
толгой байсан нь дээр гэж
үздэг, жанжлах бодлоготой
нь холбоотой байх. Хятад хүн
танигддаггүй шиг, геополитикийг
нь ойлгоход маш төвөгтэй, санаа
зорилго нь далд, маш нууц байдаг
байна. Алжирт цөмийн хошуу
нууцаар нийлүүлснийг ойлгоход
хэцүү, яг түүн шиг Монголтой
цөмийн энергийн талаар хамтран
ажиллах сонирхолтой байдгийн
далд санааг хэн ч үл ойлгоно.
Хятад өөрийн геополитикийг
“энгийн, ядуу буурай орнуудад,
улс төрийн тогтолцоог нь харгал
захгүйгээр тусалж, хүнд байд
лаас гаргахад мөнгө хайрлахгүй”
гэж тодорхойлсон.

Газрын арслан,
тэнгэрийн луу
хоёрыг Хан
үндэстний
билэгдэл гэдгийг
хэн хүнгүй мэднэ
Үүний цаана, улс төрийн ямар
далд санаа нуугдаж байдаг нь
мэдэгдэхгүй, гэхдээ зарим нэг
зүйл тодорхой болсоор байна.
Бибээр, Хятадын геополитик
судлаач биш, нарийн ширийнийг
нь үл мэднэ, гэвч уншигчийн
асуултанд хариулах үүднээс
Хятадын зүгээс, бүс нутагтаа
явуулж байгаа, гадаад эдийн
засгийн зөөлөн аргаар эзлэх (
колончлох) зарим бодлогоос
нь мэдэж байгаа хэмжээндээ
дурдахаас өөр аргагүй, учир нь
энийг хэлэхгүйгээр хятадаас авах
зээлийн талаар үндэслэлтэй юм
хэлэх боломжгүй юм.
Хятадын эдийн
засгийн колончлол
Хөгжил бууруай орнуудыг
эдийн засгийн талаар хараат
байдалд оруулж, колончлох
бодлого явуулдаг орнуудын
нэг нь гарцаагүй Хятад. Хэдэн
жилийн өмнөөс л, ГХЭ (
газрын ховор элемент, металл)
олборлолтын аварга том үйлдвэр
уурхайнуудаа хааж эхэлсний
учрыг анхандаа хэн ч тайлж
чадаагүй. Гэтэл, одоогоор Хятад
улсын эзэмшилд оччихоод байгаа
Таджикстаны уулархаг муж нь
вольфрамаас өгсүүлээд ГХЭийн ашигт малтмалаар асар их
баялагтай бүс нутаг юм байна.
Хятадууд тэнд олноор суур
шиж, Таджикстаныг ханьжуу
лах (хан үндэстний нөлөөлөл)
бодлого явуулж, орон нутгийн
оршин суугчдыг хятадад авч ирэн
байршуулж байна. Хятадууд,
таджикуудын оршин суугаа
дүүргүүдээ “халтар тосгон” гэж
нэрлэдэг. Таджикстаны эдийн
засаг Хятад гүрний эрхшээлд
бүрэн орсон. Хятадаас анх авсан
хоёрхон сая ам.долларын зээлийн
өр ийм л үр хөврөлийг энэ
жижигхээн улсад авчирчээ. Одоо

Таджикстаны эдийн засгийн 60
хувийг Хятад дангаар хянаж
байна.
Таджикстан, Узбекстан,
Туркмен зэрэг орнуудад Хятад
Улс 80 гаруй том төслийг
зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэн
хэрэгжүүлж байна. Эдийн
засгийн талаар аль хэдийн
Хятадын хараат болчихоод
байгаа энэ улс орнуудын Оростой
харилцах харилцаа сүүлийн
жилүүдэд суларсантай холбогдон
гарсан хоосон орон зай бий,
түүнийг Хятад улс чадамгай
ашигласан.
Туркмен бол байгалийн шатдаг
хийн асар их нөөцтэй улс. 2009
онд Орос руу хий шахах хоолой
дэлбэрснээс үүдэн, эдийн засгийн
хүнд байдалд орох үед нь Хятад
нөгөө ах дүүгийн ёс гэдгээ
хэлж, тусламж үзүүлж 10 сая
ам.долларын зээлийн хөрөнгө
оруулалт хийж, жилдээ 30 сая
куб.метр хий олборлох хамтарсан
төслийг нэг талын зээлийн
санхүүжилтээр хэрэгжүүлж
эхэлсэн байна.
Энэ оны зургадугаар сарын
22-нд Хятад улсын ерөнхийлөгч
Ши Жиньпин, Узбекстаны
парламентад үг хэлэхэд, танхим
дүүрэн байнга алга ташиж,
баярлаж хөөрч, бараг үгээ
гүйцээж хэлэх боломж олгохгүй
байгаа харагдсан. Яг тэр өдрөө,
ерөнхийлөгч нар 19 км урттай,
төмөр замын хонгилын нээлт
хийж, мөр зэрэгцэн хөгжих
боломж орж ирлээ хэмээлцэн
тэврэлдэж, ахан дүүсийн
барилдлага тогтоосон.
"Ядрах цагт нөхрийн чанар
танигдлаа" гэж Каримов дуу
алдаж байв. Уул нүхэлсэн
хонгилын төмөр зам, Киргизээр
дайран Хятадыг европтой холбох
коридор болох стратегитай юм.
Манайх санаа авчихмаар алхмыг
харин Киргиз хийсэн байгаа, юу
вэ гэхээр “Киргизээр дайруулан
төмөр замын коридор байгуулах
төслийг эсэргүүцэхгүй, гэхдээ
төсөлд оролцох сонирхолгүй,
харин газар нутгаар дайруулан
зам тавьсны бонусанд таван
сая ам.долларын төлбөрийг
урьдчилгаа болгон яг одоо
шилжүүлэх ёстой. Цаашид
үргэлжлэх төлбөрийг цаг тухай
үед нь шийдээд явахад бэлэн
байна” гэж Киргизийн Засгийн
газар мэдэгдсэн.
2006 онд Хятадад, Африкын
53 орон оролцсон саммит болж,
нөлөөллийн бүс гэдэг геопо
литикийн бодлогыг батал
гаажуулан зарласан. Африкт,
хята
д ууд эрүүл мэндийн
чиглэлээр хөнгөлттэй зээлийн
том төслүүд оруулж байгаа.
Анголд эмнэлэг барих чиглэлээр
оруулсан таван сая ам.долларын
хөрөнгө оруулалтын зээлийн өр,
газрын тосоор эргэн төлөгдсөөр
байна. Африкт олгож байгаа зээ
лийн бодлогоо Хятадын Ерөнхий
сайд Ли Кө Цян "LossLead"
(тэтгэлэгийн, хүүгүй зээл) гэж
нэрлэсэн байгаа.
Африкт урьд нь зээлүүлсэн
10 сая ам.долларын зээлээ тэг
лүүлээд, шинээр эрдэс баялгаар
эргэн төлөгдөх нөхцөлтэйгөөр

12 сая ам.долларын зээл олгосон.
Ер нь Хятад улс, маш их
хөнгөлөлттэй, заримдаа хүүгүй
удаан хугацааны зээлийг хөрш
орнууддаа буруу зөвгүй олгож
байна. Ганцхан л нөхцөлтэй,
эргэн буцах төлбөрийг эрдэс
баялгаар хийнэ гэсэн тохиролцоо.
Эрдэс баялгийн үнийг хятадууд
өөрсдөө тогтоодог, яг л манайх
Петрочайна Дачин Тамсагийн
өрийг барагдуулж байгаа
механизм дүрээрээ.
Хятадаас зээл авах
нь агуулга талаасаа
зөв, нөхцлөө харин
анхаарах ёстой!
Хятадаас Монгол Улс, их
хэмжээний, удаан хугацаатай
зээл авахад болгоомжлох зүйл
байгаа гэж Японы судлаачид
анхааруулаад байгаа нь
сонирхол татаж байна. Энэ бол
санамсаргүй анхааруулга биш,
олон талын бодит үндэслэлтэй
юм. Энэ үндэслэлүүд, миний
дээр гаргасан эрсдлүүд, Хятадаас
зээл авч болохгүй гэсэн баталгаа
бол биш, геополитикийг нь сайн
судлаад монгол чигж ухаанаар
хариу нөхцөлөө хэл л гэсэн санаа.
Миний хувьд, Монгол Улс
эдийн засгаа тогтворжуулах
бодлогыг үндэс болгон төмөр
зам мэт маш чухал төслийг
санхүүжүүлэх чиглэлээр
Хятадаас зээл авахаас өөр арга
үлдээгүй гэж үздэг. Монголын
төрийн жолоог сүүлийн 26 жилд
атгасан намчид, олигархи голдуу
улс төрчид, үүнээс өөр арга
үлдээгээгүй юм. Хятадаас банк
оруулахыг ч мэргэжлийн хүний
хувьд буруу гэж үзэхгүй, харин
Австри юмуу Лихтенштайнаас
европын соёлтой банк яг
зэрэгцүүлээд оруулаад ирэх
хэрэгтэй юм.
Хятадаас зээл авах, Хятад
банк оруулах зэрэгт эмзэглээд
дургүйцээд байх шалтгаан
харагдахгүй байна. Гагцхүү
авлигад нь хууртаад аманд нь сайн
дураараа гүйгээд орчихолгүй,
зээлийн төлбөрийг дэлхийн бусад
соёлтой банкуудын жишгээр
эрдэс баялгаар биш, валютаар
нь эргүүлж төлнө гэсэн хатуу
нөхцөлтэй л оруулах ёстой.
Манайх бас чиг арай ч Африк
биш ээ! Бусад орнуудын банкийг
заавал зэрэгцүүлэн оруулах
шаардлагатай, энэ бол эрсдлээс
зайлсхийх цорын ганц сайн арга.
Хөршүүдтэйгээ ах дүүгийн гэж
сүржигнэх нь хаашаа юм, зүгээр
найрсаг сайхан харилцаатай, эрх
тэгш хэмжээнд харилцан ашигтай
урагш ахих нь туйлийн зорилго,
гадаад бодлогын цөм нь болж
явах ёстой байх. Хэт нэг талыг
барьж аманд нь унаад байвал
цаашид яах вэ гэсэн ноцтой
асуудал үүсэх л болно. Монгол
зон олныхоо хойч ирээдүйд
хохирол учруулчихааргүй алхам
хийгээсэй гэсэн чин хүсэлтэй
байна, жирийн иргэд үүнийг
л бодож байгаа байх. Ядаж
л арилжааны хэдэн банкны
сүлжээ дөнгөнөөс гарч, чөлөөт
зах зээлийг үргэлжлүүлэн
хөгжүүлэхэд нэмэртэй л ажил
болоосой!
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Rio Tinto's annual meeting in Canada to discuss OT issue

Experts anticipate 6-7 percent GDP
growth in Q1

ERD: The drilling in Khundii project
shows effective results

Top 20 index hikes 0.17 percent, to
20,310.91 points

OT is one of Rio Tinto's most important
growth assets.

The BoM estimated Mongolia's economic
growth of 2018 a 6.9 percent.

ERD's share price reached CAD 0.19 at the
Toronto Stock Exchange.

Market cap stands at MNT 2.38 trillion.

ZGM: highlights
Politics

Minister of Foreign Affairs
Tsogtbaatar Damdin receives
Ambassador of Qatar to
Mongolia Sultan bin Salmin Al
Mansouri.
The MPP caucus held its regular
meeting and discussed a bill on
granting MNT 20 million loans
with 3 percent interest rate,
and the majority of the group
members voted to pass the bill.

7

Rio Tinto's annual meeting
in Canada to discuss OT issue

Economy

Monos Food JSC to initiate
secondary market trade on
May 20.
The main coal supplier of Central
Energy Plant Baganuur JSC
approves the mining and sales
plan of 2019. The company plans
to extract and sell 4.1 million
tons of coal this year and a net
profit of 1.8 billion MNT.
The seminar to teach the
basics of the securities market,
organized by the Mongolian
Stock Exchange, to begin on
May 20.
Top 20 index up 0.17 percent, to
20,310.91 points. MSE A index
increases 0.21 percent to, 9,453.6
points. MSE B index hikes 0.16
percent, to 7,875.19 points.
Market cap stands at MNT 2.38
trillion.

Oyu Tolgoi
project may not be
sustainable until
2022
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Society

A ceremony takes place to
receive the measles vaccine
for 577,000 people donated
by UNICEF at the Vaccine
and Biopreparation Center
of the National Center for
Communicable Diseases.
Mongolian Minister of Health
and UNICEF Representative
in Mongolia signed an
acknowledgment of receipt for
the vaccine, syringe and safety
kit worth a total of USD 500,000.
According to the General Police
Department, a person who
disobeys the order to sell raw
coal in the capital city to be
fined 300 units or MNT 300,000
and legal entities to be fined
3,000 units or MNT 3 million.
A construction work of the
cement plant Khovd EcoCement commences in Bryant
soum of Khovd province.

Mining

Rio Tinto executives announced
an urgent meeting in Canada to discuss the Oyu Tolgoi (OT) concerns.
The Anglo-Australian mining company Rio Tinto has invested USD
5.3 billion for the underground development of the Oyu Tolgoi project with a plan to produce 550,000
tons of copper per year. However,
the project has begun to face some
technical difficulties and may not
be sustainable until 2022.
The green energy revolution is
booming and demand for industrial
metals is growing these days. OT
is one of Rio Tinto's most important projects as the future trend of
copper will continue to grow.
Rio Tinto still moderates the Oyu
Tolgoi project, but it does not di-

Batsaikhan.S / ZGM©

rectly own shares of the deposit. 66
percent of OT's deposit is owned
by Canadian mining company
Turquoise Hill Resources (TRQ),
which is listed on the Toronto
Stock Exchange. The remaining
34 percent is owned by the Government of Mongolia. Rio Tinto owns
50.8 percent of the TQR.
At Tuesday’s annual shareholder meeting, SailingStone Capital
Partners is planning against the
re-election of Turquoise Hill’s four
independent directors, which it said
have been handpicked by Rio and
are not acting in the interest of all
shareholders.
“After five years of engagement,
we simply do not believe that they
are acting in our best interests,
and therefore no longer deserve
our support,” said SailingStone,
which owns a 10.9 percent stake in
Turquoise Hill. It wants minority
shareholders to have a direct say
in the appointment of one independent director to the board. SailingStone said the primary headwind
for Turquoise Hill’s poor stock
performance has been corporate
governance.
The fund also said that attempts
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Turquoise Hill Resources Ltd
(One month to date)
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to portray the delays at Oyu Tolgoi as being related to “ground
conditions” are only part of the
story, and Rio’s management of

V/2

V/7

V/10

the project has also been a “critical
factor”.
“These are not geotechnical
issues — these are project man-

Rio is overseeing
construction of a
underground project
aimed to lift 550,000
tons annually
tivity”.
Rio Tinto declined to comment
but has said it will provide an
update on the project in August
alongside its interim results.
Turquoise Hill said it had enhanced its corporate governance
practices in light of feedback from
shareholders. It pointed to the appointment of a new chief executive
in 2018 who is a direct employee
of the company and reports exclusively to the board.

Investment

Mongolia and India to sign agreement on oil refinery
Mongolia and India are expected to sign an agreement for the
construction of Mongolia’s first oil
refinery that will cut some of its
dependence on fuel import from
Russia. When signed, it will be
the largest project undertaken by
the Government of India under its
Lines of Credit program.
The petrochemical refinery near
Sainshand in southern Dornogovi

province will be built at an approximate cost of USD 1.25 billion
utilizing the USD 1 billion line
of credit announced during the
Indian Prime Minister Narendra
Modi’s visit to Ulaanbaatar in
2015. It is expected to be completed by 2022.
“Mongolia has its own oil fields
producing enough crude for its
requirements. However, almost

Mongolia's economy grew by 6-7
percent in the first quarter of 2019,
according to Bloomberg TV Mongolia's Economist Club Experts.
The economy is projected to
grow by 6.8 percent this year,
which is similar to the Asian Development Bank (ADB) and the
Bank of Mongolia's estimations.
The BoM estimated Mongolia's
economic growth of 2018 a 6.9
percent, while the ADB predicted
6.7 percent and the World Bank
reported that it would increase
7.2 percent. About 90 percent
of respondents said that mineral
products were the main factors for

economic growth. For example,
high prices for minerals, export net
taxes, fiscal investment, and consumption are expected to support
the domestic economy.
This year, the government expects coal and copper exports to
rise from the previous year. Thus,
it is estimated that the budget will
be about MNT 3 trillion in revenue from the mining sector. On the
other hand, the budget investment
has doubled from the previous year
to about USD 1.6 trillion. Experts
consider that this will positively
impact domestic economic growth
but increase inflation pressure.

ERD: The
drilling in
Khundii project
shows positive Finance
results
Experts predict 6-7 percent GDP
Erdene Resource Development growth in Q1
Corp. (ERD) has presented its drilling results for the second quarter
of the Khundii gold project.
The drilling total of 1,800 meters
has expanded the mineralization
zone of the Bayan Khundii deposit.
It is expected that the project will
support the preliminary feasibility
study. “We found 5.9 grams of gold
per ton of soil at 112 m depth in
the Midfield field of the project,
which has resulted in unprecedented mineralization in the heart
of the Bayan Valley deposit,” said
Chief Executive Director of ERD
Peter Akerley. ERD's share price
reached CAD 0.19 at the Toronto
Stock Exchange.

agement shortcomings,” said SailingStone, citing a statement issued
in February by Turquoise Hill that
blamed delays sinking a key shaft
on “structural, mechanical, piping
and electrical installation produc-

Rio Tinto Ltd
(One month to date)

all of its crude oil is exported and
all of its finished petrochemical
products are imported. The establishment of this refinery will
be a significant step towards the
reduction of import dependence
and will ensure energy security
for the country,” the spokesperson said.
When built up, the capacity of
the refinery will be 1.5 million

metric tons per annum, with diesel
and gasoline as the primary products and LPG (liquefied petroleum
gas), fuel oil and jet fuel being
produced as secondary products.
According to news reports,
products from the Mongolian refinery could be sold to the People’s
Republic of China (PRC). The
PRC produces around 3.8 million
barrels per day (BPD) of crude,

and imports more than 9 million
BPD, according to statistics. Mongolia produced 7.6 million barrels
of oil in 2017, about 21,000 BPD,
amounting to 6 percent of its total
export earnings.
The ground-breaking ceremony for the oil refinery took place
in June 2018 during the visit of
home minister Rajnath Singh to
Mongolia.
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Өдрийн өнгө
онцлох үзвэр

ТВ ХӨТӨЛБӨР

07:00 “Өглөө” хөтөлбөр
09:05 “Жив жив” бага насны
хүүхдэд зориулав
14:00 Бидний цөөхөн
Монголчууд: “Эгэл баатар”
15:10

“Урлаг” теле сэтгүүл

17:15

Нийгмийн хэлэлцүүлэг

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

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

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

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

23:40 “Гэрэлтэй цонх” үдшийн
хөтөлбөр

08:00 “Bloomberg Daybreak Asia”
11:00 “Боломжгүйг өөрчлөх
төсөл” нэвтрүүлэг

“Диваажинд хүрэх зам”
дүрслэлийн шинэ технологи

14:00 “Америкийг бүтээсэн
автомашинууд” нэвтрүүлэг
17:00

Найруулагч Д.Ганцогтын бүтээл
“Диваажинд хүрэх зам” уран
сайхны кино энэ сарын 17-нд
Зайсан хилл цогцолборын кино
театрт нээлтээ хийх гэж байна.
Mesmerism продакшн, BRB ХХК,
XMF-Хуур хөгжмийн наадам,
Монгол НD телевиз хамтран
ажиллажээ. Рой Кларкийн
“Луйварчид” зохиолоос сэдэвлэн

“Bloomberg Technology”

20:00 “Тэрбум долларын хэлцэл”
нэвтрүүлэг
22:00 “Инновац 2050” нэвтрүүлэг

07:05 Монголчууд ХХ зууны
эхэнд нэвтрүүлэг

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

1

10:00 “4 өнгө” цаг агаарын
хөтөлбөр
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11:50
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10:30 “Миний дурласан цэвэрч
залуу” СОАК 12-р анги
12:00 Хөтөч мэдээллийн
хөтөлбөр

БОСООГООР:
1. Хүн
төрөлхтнөөс
анх удаа
дэлхийн дээвэр
Эверестэд
Английн
Ж.Хилларитай
цуг хөл
тавьсан уулчин

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

ЗГМ: СүдоКҮ

12

14:07 “Мөнгөтэй зочин” шоу
нэвтрүүлэг
20:30 “Шинэ монголын залуус”
нэвтрүүлэг 2-р хэсэг

Киноны зургийг зургаан сарын
хугацаанд, 80-100 хүнийг
оролцуулан авсан байна.
Гол дүрд залуу жүжигчин
С.Идэрмаа, Э.Мөнх-Эрдэнэ,
Д.Ганцогт, дүрүүдэд МУАЖ
С.Сарантуяа, МУГЖ Ц.Төмөрхуяг,
МУСТА О.Гэрэлсүх, Б.Батзаяа,
Б.Навчаа, Б.Ангараг, У.Содхүү нар
тогложээ.

ЗГМ: Үгийн сүлжээ

08:30 “Монкард” хүүхэлдэйн
кино 11-12-р анги

Би Монгол хүн

бүтээсэн уг киноны зургийг
дэлхийн номер нэг ARRI камераар
хийсэн нь илүү мэргэжлийн,
чанарын өндөр түвшинд хүргэсэн
гэдгийг найруулагч онцлов.
Кинонд хүсэл зорилгынхоо
төлөө тэмүүлж буй хоёр найзын
амьдралын үнэ цэн, хэнд ч
дийлдэшгүй хүсэл мөрөөдөл,
үнэнч нөхөрлөлийг харуулжээ.

Дэнзэн...
2. Сул дорой
эцгийгээ
хөнөөн, Хүннү
гүрнийг
хамгийн
хүчирхэг
болгосон хаан
3. Гутал
хэлбэртэй

хойгт оршдог
Европын
хөгжингүй
орон
4. Асуух утга
илтгэх үг
5. Их
Британийн гол
цөм болдог
орон

6. Ардчилсан
шинэ Үндсэн
хуулийн эцэг
гэгддэг гавьяат
хуульч асан
7. Гадаад орчин
талбай
10. ЗХУ-ын
алдарт жүжигчин
Никулин, Вицин,
Моргунов
гурвын тоглосон
нэгэн киноны
ажиллагааны нэр
Хөндлөнгөөр:
1. Дорноговь
аймгийн
Сайхандулаан
сумын харьяат

"Гандангийн
бүрхэг"
хэмээн
алдаршсан
хүчит
арслан
8. Алдарт
М.Жордан,

С.Пиппен
нартай
тоглож асан
НБА-ын
нэгэн од
9. Насаар
ахиу
эмэгтэйг

нэрлэх нь
11. Аялан
жуулчлагч
12. Усанд
сүү хольж
цэгээн
болгодог
унд

4
7

1
9 5
3

Өмнөх дугаарын хариу / 05.14

ү с
о
н
д
у
у
о л

э г
з ө
х
а
у
о
а р а н т у я
т
ь
р
р а н ч и м э
а
а
и
г о
о м
н

13:30 Chart news 52-р хэсэг
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19:00 “Оргил цаг” мэдээллийн
хөтөлбөр
20:00 “Бүтэлгүй Севкат” ТОАК
51-р анги

5
2
8
9
3
6
7
4
1

5

8

6

6 8
7 1 6
1
2
7

4 6 5
9 3
7
1
9
4
7
8
2
5
3
6

7
6
3
1
5
4
8
2
9

8
1
7
5
2
3
6
9
4

9
3
6
4
1
8
2
5
7

4
5
2
6
7
9
3
1
8

6
7
5
2
9
1
4
8
3

3
4
1
8
6
5
9
7
2

2
8
9
3
4
7
1
6
5

Зурхай

Билгийн тооллын 11
Зуны тэргүүн шарагчин могой
сарын нэг цагаан мэнгэтэй хар
хулгана өдөр
Үс засуулбал: Эрхтэн хурц болно
Наран ургах, шингэх:
05.17-20.22 цаг
Барилдлага: Үл зохилдох
Шүтэн барилдлага: Тийн
мэдэхүй
Суудал: Ус
Аргын тооллын тавдугаар
сарын 15. Буд гараг. Билгийн
тооллын 11, Тугчин одтой, хар
хулгана өдөр.
Өдрийн наран 05.17 цагт
мандан, 20.22 цагт жаргана.
Тухайн өдөр луу, бич жилтнээ
аливаа үйлийг хийхэд эерэг
сайн ба могой, морь жилтнээ
сөрөг муу нөлөөтэй тул элдэв
үйлд хянамгай хандаж, биеэ
энхрийлүүштэй. Эл өдөр
архи уух, тамхи татах, сэтгэл
муутантай нөхөрлөх зэргийг
цээрлэх хэрэгтэй ба угаал
үйлдэх, хүүхэд үрчлэн авах,
улааны үйл, хур оруулах,
дарханы үйлд сайн. Төлөг тавих,
морь уралдахад муу. Өдрийн
сайн цаг нь хулгана, үхэр,
туулай, морь, бич, тахиа болой.
Хол газар яваар одогсод зүүн
зүгт мөрөө гаргавал зохистой.
Үс шинээр үргээлгэх буюу
засуулахад тохиромжгүй.

Ж.Гэрэлчулуун / ЗГМ©

Москва-УБ
21.35
УБ-Бээжин	07.15
УБ-Эрхүү	 21.10
Эрхүү-УБ
15.35
УБ-Сүхбаатар	21.15
Сүхбаатар-УБ
20.55
УБ-Эрдэнэт	20.30
Эрдэнэт-УБ
19.10
УБ-замын-үүд	17.20

07.30
14.04
02.40
06.20
05.12
05.03
07.45
05.48
07.05

УБ-Бээжин	07.30
Бээжин-УБ
10.50
УБ-Хонконг	07.50
Хонконг-УБ
13.25
УБ-Бусан	 07.35
Бусан-УБ
13.00
УБ-Улаан-Үүд	09.40
Улаан-Үүд-УБ
18.40
УБ-Ховд	 16.00
Ховд-УБ
17.10

09.45
13.20
12.25
18.05
12.00
16.10
11.10
20.10
16.40
19.50

(Өмнөх дугаарын хариу)

Аадар
бороонд ч
ажрахгүй
хамтдаа.

16:00 “Миний найзууд”
СОАК 6-р анги
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Эдийн засаг

Америкт чинээлэгт тооцогдоход хэдий
мөнгө хэрэгтэй вэ

Uniqlo-гийн Япон дахь 460 мянган
хэрэглэгчийн өгөгдлийг хакерджээ

Сингапурт тэтгэврийн сангаас байр
авахыг зөвшөөрлөө

Нэг сая ам.доллартой бол Америкт баянд тооцогдохоо больсон
бололтой.
> 10

Сингапурын насжиж буй хүн амын байрны асуудал Засгийн
газрын зовоож эхэлжээ.

Жижиглэн худалдааны Fast Retailing компанийн онлайн
хэрэглэгчдийн хувийн мэдээлэл алдагдав.

> 10

9

> 10

Трамп, Ши нар уулзах үеэр
АНУ-ын шинэ тариф
хэрэгжиж эхэлнэ
Шинэ тарифын
улмаас АНУ-ын эдийн
засаг бүр буурч
болзошгүй хэмээн
эдийн засагчид
түгшиж байна.

1

АНУ-ын албаны хүмүүсийн
тооцоолсноор, шинэ тариф
зургадугаар сарын эцсээс нааш
хэрэгжиж амжихгүй. Гэтэл энэ
нь зургадугаар сарын 28-29-нд
Японы Осакад чуулах G-20ийн чуулганы үеэр Трамп, Ши
нар тусдаа уулзах уулзалттай
давхцаж байгаа нь тэртээ тэргүй
хурцадсан худалдааны дайныг
улам хүндрүүлэхээр байгаа юм.
АНУ-ын Ерөнхийлөгч Хята
дын 200 тэрбум ам.долларын
бараа бүтээгдэхүүнд нэмж тариф
тогтоохоор долоо хоногийн
өмнө сүрдүүлсэн юм. Хариу
арга хэмжээ авахаа мэдэгдсэн
БНХАУ-ыг АНУ-ын худалдааны
байр сууринд халтай, даварсан
үйлдэл хийхгүй байхыг Трамп
даваа гарагт мөн анхааруулав.
“Хариу арга хэмжээ авч мэдэх
ч сүйдтэй юм болохгүй” хэмээн
Трамп даваа гарагт Унгарын
Ерөнхийлөгч Виктор Орбантай
Цагаан ордонд уулзах үеэрээ
тайлбарлаж байлаа.
Худалдааны дайн ширүүссэн
тэй уялдан АНУ-д үнэт цаас

ны үнэ суларч, S&P 500 индекс
сүүлийн дөрвөн сарын үнэмлэхүй
хэмжээнд буурлаа. Эрсдэлээс
хамгаалж чадах найдвартай валют
болж хувирсан япон иений ханш
өсөв.
Нэмэлт тариф тогтоох бараа
ны жагсаалт гарч, байдал хур
цадсан нь худалдааны татварыг
бууруулахын төлөө лоб
би
өрнүүлж буй бизнесийн груп
пүүдэд таагүй хэрэг боллоо.
Эмийн бүтээгдэхүүн, газрын
ховор элементийг шинэ жаг
саалтад оруулаагүйг АНУ-ын Ху
далдааны Төлөөлөгчийн оффис
тайлбарлалаа.
“Америкийн бизнес, ажилчдын
эх ашигт нийцсэн худалдааны
утга учиртай хэлэлцээр бай
гуулах засаг захиргааны хүчин
чармайлтыг бид дэмждэг. Гэхдээ
сүүлийн шинэ тарифын сүрдүүлэг
АНУ-ын эдийн засгаар хэтэрхий
мөрийцсөн хэрэг боллоо” хэмээн
Үндэсний Жижиглэн Худалдааны
Холбооны ерөнхийлөгч, гүйцэт
гэх захирал Мэтью Шэй мэдэгдэв.
Одоогийн тариф АНУ-ын
эдийн засгийн өсөлтөд сөрөг

Дутертег дэмжигчид
Филиппиний сонгуульд
хошуучилж явна
Андрео Калонзо
Филиппиний дунд хугацааны сонгуулийн урьдчилсан дүнгээс
үзвэл парламентын дээд танхимын сонгууль ерөнхийлөгчид
Родриго Дутертед үнэнч холбоотнуудаас бүрдэх нь нэгэнт
тодорхой боллоо.
Сонгуулиас өмнө Сенатын 24 гишүүний 17 нь Дутертег дэмжигч
нар байсан бол сонгуулийн дараа 18-20 нь ерөнхийлөгчийн
талынх болох гэж байна. Парламентын дээд, доод танхимыг
гишүүдийг сонгох сонгуулийн дүнг баасан гарагт зарлана.

Худалдааны дайн АНУ-ын инфляцыг
өсгөж буйг Goldman Sachs тооцоолов
Рид Пикет
Худалдааны дайны улмаас АНУ-д ирэх жил суурь инфляцын
хэмжээ хоёр хувиас давах төлөвтэй байгааг Goldman Sachs
хөрөнгө оруулалтын банк гуравдугаар сард Үндэсний Эдийн
Засгийн Судалгааны Хорооноос гаргасан статистикт тулгуурлан
тооцооллоо. “Тарифын зардал АНУ-ын бизнесийн бүлэг, айл
өрхийн нуруун дээр дарамт болж буй”-г Goldman Sachs-ын
судалгаанд анхааруулжээ. Худалдааны дайн өргөжих нь АНУ-ын
дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг 0.4 хувиар буурахад хүргээд
зогсохгүй, үнэт цаасны зах зээлд худалдах хандлага газар авбал
байдал дордоно хэмээн судлаачид үзэж байна.

ХБНГУ Авто машин
цэнэглэдэг хурдны
замтай болов
Оливер Сахгау
ХБНГУ-д гибрид ачааны автомашиныг явуут дунд нь цахилгаанаар
цэнэглэдэг “цахилгаан хурдны зам” ашиглалтад орлоо.
Франкфуртээс урагш орших А5 автобаны (өндөр хурдны зам) 10
километр урттай хэсэгт одоогоор ганц ачааны машин цахилгаан
холболттой зорчиж байгаа ч 2020 он гэхэд дөрөв болгохоор
төлөвлөжээ. Цахилгаан галт тэрэг, трамвай, троллебусанд
ашигладагтай төстэй цахилгаан холболттой системийг Мюнхений
Siemens AG бүтээж, Volkswagen AG-ийн Scania ачааны автомашин
ашиглаж байна.

АНУ-ын 2018 оны гадаад худалдааны ашиг, алдагдлыг гол түншүүдээр тооцвол
(тэрбум ам.доллараар)

Япон
Өмнөд
Солонгос

58

5

Канад
1

Их Британи

20

13

БНХАУ

379

ХБНГУ

Франц

67
Итали

35

Тайвань

13

Мексик
Бразил

78

30

Сингапур

18
Энэтхэг

Саудын
Араб
3

Өмнөд Америк
(Бразилыг тооцохгүйгээр)

82

24
АНУ худалдааны алдагдал хүлээдэг түншүүд

АНУ худалдааны ашигтай гардаг түншүүд
U.S. Department of Commerce©

нөлөөтэйг эдийн засагчид угаас
анхааруулдаг. Гэтэл Хятадын
импортод нийтэд нь тариф тог
тоож, Бээжин хариу арга хэмжээ
авах тохиолдолд байдал одоо
гийнхоос дордон, АНУ-ын эдийн
засаг бүр буурч болзошгүй хэмээн
эдийн засагчид түгшиж байна.
БНХАУ-ын тал ч зургадугаар
сарын нэгнээс АНУ-ын 60 тэрбум
ам.долларын бараа бүтээгдэ
хүүний татварыг өсгөхөө даваа
гарагт мэдэгдсэн нь Трампын
худалдааны дайнд бууж өгөхгүй
гэж буй хэрэг боллоо.
“Хятад хариу аргаа хэмжээ
авах учиргүй. Авбал байдал бүр
дордоно” хэмээн Трамп жиргэс
нээс хойш хоёр цаг ч бололгүй
БНХАУ-ын Гадаад Хэргийн Яам
авах арга хэмжээгээ вэбсайтдаа
зарласан юм. Бээжин шинэ 25
хувийн тарифыг АНУ-ын 2,493
нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүнд
оноохоор тусгажээ. Уг жагсаал
тад жижиг оврын нисэх онгоц,
компьютер, бөс даавуу, химийн
бүтээгдэхүүн, мах, улаан буудай,
дарс, байгалийн хий багтаж
байна.

Дөхөм дэлгүүрийн сүлжээнд халгаатай
дайсагнал
Синди Ван, Рэйчел Чан
БНХАУ дахь Японы дөхөм
дэлгүүрийн хамгийн амжилттай
сүлжээ-FamilyMart хамтрагч
талуудын роялти төлбөрийн мар
гааны улмаас түншлэлээ зогсох
аюултай тулгараад байна.
Японы FamilyMart UNY
Holdings Co БНХАУ-ын нутаг
дэвсгэрт Chinese FamilyMart
сүлжээ ажиллуулахын тулд
Тайванийн Ting Hsin International
Group-тэй тогтоосон түншлэлээ
зогсоохоор зарга дэгдээв.
Тайбэйд төвтэй Ting Hsin International нь асар хурдацтай өргөжин
тэлж буй сүлжээнээс оногдох
ашгийг шударга бус хуваарилж
байна хэмээн япон түнш үзсэнээс
түншлэл зогсохдоо тулаад бай
гааг үйл явдалд ойр дөт эх сур
валж Bloomberg-д мэдээлсэн юм.
Түншлэлийн нөхцөлд
заас
ны дагуу Ting Xsin нь
БНХАУ-д 2,500 гаруй FamilyMart дэлгүүрийг амжилттай
эрхлэн ажиллуулсны орлогоос
тодорхой хувь болон роялти
төлбөрийг Японы компанид
төлдөг. Хэдийгээр үндэслэгчид
нь тайваньчууд боловч Ting Hsin
бүр 1980-аад оны сүүл буюу
Бээжин эдийн засгаа нээхээс
бүр өмнө БНХАУ-ын зах зээлд
нэвтэрсэн, дотоодын компанид
тооцогддог аж ахуйн нэгж юм.
Ting Hsin нь хүнс, ундааны өөр
олон брэнд эзэмшдэгийн дотор
Хятадын дөхөм гоймонгийн
тэргүүлэх үйлдвэрлэгч багтдаг.
FamilyMart нь Ting Xsin
болоод хамтарсан аж ахуйн нэгж
бүртгүүлсэн Кайманы арлуудын
шүүхэд хандан түншийнхээ 60

БНХАУ дахь
FamilyMart
дөхөм
дэлгүүр.

хувийн эзэмшлийг татгалзуулах
өргөдөл гаргасныг компанийн
дотоод асуудал хөндөж буйгаас
нэрийг нь дурдахыг зөвшөө
рөөгүй эх сурвалж өгүүлсэн юм.
Euromonitor International-ын
судалгаагаар, БНХАУ-ын дөхөм
дэлгүүрийн зах зээл ирэх таван
жилд 60 гаруй хувиар өсөж 27
тэрбум ам.доллараар хэмжигдэх
гэж буй чухал цаг үед шүүхийн
зарга заалхай дэгдлээ. Хятад
орон эрчимтэй хотжиж, хоол
хүнс, зууш, ундааны 24 цагийн
үйлчилгээний эрэлт хурдацтай
нэмэгдэж байна.
Бээжин өргөн хэрэглээний
бараа, жижиглэн худалдаа зэрэг
шийдвэрлэгч бус үйлдвэрлэлийн
салбарт хязгаарлалтаа султгаж
буйтай уялдан Хятадын дотоо
дын зах зээл дэх түншлэлээ
өөрчлөхөөр чармайж байгаа
гадаадын компаниудын шинэ

жишээ нь FamilyMart боллоо.
Төлж буй роялтийн хэмжээ нь
7-Eleven зэрэг өрсөлдөгчдийнх
нь дунджаас гурав дахин их
хэмээн Ting Hsin хариу маргаж
байгаа.
“Шүүхийн заргатай холбоотой
тайлбар өгөхгүй” хэмээн Itochu
Corp 50.1 хувийг нь эзэмшдэг,
Токиод төвтэй FamilyMart-ын
төлөөлөгч Шинсүкэ Ооцүки
мэдэгдлээ. Ting Xsin итгэмж
лэгдсэн гэрээ хэлэлцээрийн
нөхцөлийг задруулах учиргүйг
цахим захидалдаа тайлбарлав.
БНХАУ дахь япон өрсөлдөгчид
дотроо дөхөм дэлгүүрийн
тоогоор 7-Eleven толгой цохиж,
борлуулалтынхаа хэмжээгээр
FamilyMart тэргүүлдэг. Euromonitor-ын статистикаас үзвэл,
дөхөм дэлгүүрийн 17 тэрбум
ам.долларын борлуулалтын
8.4 хувь нь Family Mart-д

оногдож байгаа. FamilyMart
нь Хятад орны харьцангуй сул
хөгжилтэй бүс нутагт хямд
үнийн бүтээгдэхүүн борлуулдаг,
дотоодын Dongguan Sugar &
Wine Group Co-гийн дараа
хоёрдугаарт ордог том сүлжээ
юм.
FamilyMart анх хамтарсан
компани байгуулж байсан
2004 онд гадаадын бизнес
эрхлэгчдийг Хятадад дотоодын
түншгүйгээр бие дааж бизнес
эрхлэхийг бараг зөвшөөрдөггүй
байлаа. Бизнесийн шударга бус
талбарт дэлхийн бизнесийн
бүлгүүд шахалт үзүүлж ирсний
дүнд Бээжин шаардлагаа аажим
сулруулсаар эдүгээ хөдөө аж
ахуй, шинжлэх ухааны судалгаа
зэрэг тусгай хамгаалалттай цөөн
хэдэн салбарт л хамтарсан аж
ахуйн нэгж байгуулах шаардлага
тавих болжээ.
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Эдийн засаг

Америкт чинээлэгт тооцогдоход
хэдий мөнгө хэрэгтэй вэ
Сюзан Вулли
Нэг сая ам.доллартой бол
Америкт баянд тооцогдохоо
больсон бололтой. Чарльз
Швабын жил бүрийн судалгаа
наас үзэхэд асуулгад оролцсон
хүмүүс баян гэж хэлэхийн тулд
дунджаар 2.3 сая ам.долларын
хөрөнгөтэй байх ёстой гэж
хариулсан аж. Энэ нь АНУ-ын
өрхийн дундаж орлогоос 20
дахин илүү хөрөнгө юм. Гэхдээ
өмнөх хоёр жилийн дундаж болох
2.4 саяас жаахан доошилжээ. Нас
ахих тутам хөрөнгө арвиждаг нь
мэдээж. Их төрөлтийн үеийнхний
(одоо 55-73 настай) чинээлэг гэж
үздэг хөрөнгийн дундаж хэмжээ
2.6 сая ам.доллар байгаа нь
мянганы үеийнхний таамгаас 35
хувиар дээгүүр байгаа юм.
Харин санхүүгийн хувьд
таатай нөхцөл гэж үздэг орлогын
хэмжээ нэлээд доошилсон байна.
Уг үзүүлэлтийн дундаж хэм
жээ 1.1 сая ам.доллар байгаа
бол зөвхөн Z үеийнхэн (9-22

Америкчууд хөрөнгөжих хугацааг хэрхэн төсөөлдөг вэ

Америкчуудын баян гэж үздэг хөрөнгөний
хэмжээг төрсөн оноор харуулбал
1996-2000
оныхон
1981-1995
оныхон

1981-1995 онд
төрөгсөд

$1.5 сая

1944-1964 онд
төрөгсөд

1 жилд

$1.9 сая

1965-1980
оныхон

5 жилд

$2.5 сая

10 жилд
25 жилд

1944-1964
оныхон

$2.6 сая

ВВМ©

насныхан, Швабын судалгаанд
18-22 гэж тооцсон) нэг саяас
доош хөрөнгийг нэрлэжээ.
Швабын судалгаанд Америкийн
өнцөг булан бүрээс 21-75 насны
1000 хүн хамрагдсан бөгөөд
америк
ч уудын үл хөдлөх
сонирхох байдлыг харуулав.
Бүх насныханд “Гэнэт нэг сая

Баян болохгүй
Одоо баян гэж боддог

$2.3 сая

Дундаж

ам.доллартой болбол юунд
зарцуулах вэ?” гэсэн асуулт
тавихад хамгийн түгээмэл
хариулт нь орон сууц гэсэн байв.
Мянганыхан бас агуулгатай
санал зөрсөн хариу өгсөн байна.
Тухайлбал тэдний дөрөвний
гурав нь хувийн баялгийн
тодорхойлолт нь долларын

0

20

тооноос илүүтэй хүн яаж амьдарч
байгаагаар хэмжигдэнэ гэж
үзжээ. Гэхдээ тэдний 60 хувь
нь 10 жилийн дотор баяжна
гэж төлөвлөж байгаа тул санаа
зовох зүйл алга гэв. Бас нэг
сонирхолтой зүйл нь мянганыхан
баяжих зорилгодоо хүрэхийн
тулд нийгмийн сүлжээн дэх

40

60

80%

найз нарынхаа постыг тоохгүй
байх ёстой гэсэн байна. Учир
нь тэдний хувьд виртуал шунал
хүсэл тусдаа асуудал болсон
бололтой.
Судалгаанаас үзэхэд нийгмийн
сүлжээнд хэт цаг зарах нь (таны
мөнгийг хялбархан татаж
авдаг) мөнгөний менежментэд

Uniqlo-гийн Япон дахь 460 мянган
хэрэглэгчийн өгөгдлийг хакерджээ

Сингапурын
насжиж буй
хүн амын
байрны
асуудал
Засгийн газар
хийгээд сууц
эзэмшигчдийн
санааг зовоож
эхэлжээ.

Сингапурт тэтгэврийн сангаас
байр авахыг зөвшөөрлөө
Пужа Махротри
Сингапурын насжиж буй хүн
амын байрны асуудал Засгийн
газар хийгээд сууц эзэмшигчдийн
санааг зовоож эхэлжээ. Ялангуяа
хүн амын 40 хувийнх нь хөрөнгө
үл хөдлөхтэй холбоотой тус
улсад сонгууль ойртож байгаа
үед бүр ч чухал болж байна.
Ийм цаг үед Засгийн газар
хуучин байр худалдан авах шинэ
журам гаргасан нь зарим талаар
асуудлыг зөөлрүүлэх боломжтой.
Шинжээчдийн тооцоогоор шинэ
журамд эргүүлэн худалдахад
үнэ буурдгийг зогсоох болон
худалдан авах эрэлтийг дэмжих
арга хэмжээ тусгагджээ. Өнгөрсөн
долоо хоногоос эхлэн байр
худалдан авах хүмүүс тэтгэврийн
хуримтлалаасаа зарцуулах
зөвшөөрөл олгосон байна.
Өмнөх журмаар тэтгэврийн
сангийн зарцуулалтыг худалдан
авах хүний наснаас бус
байр түрээслэх хугацаанаас
хамааран хязгаарладаг байжээ.

1965-1980 онд
төрөгсөд

хамгийн муу нөлөө үзүүлдэг
гэнэ. Нийгмийн сүлжээ зардал
их гарсаар байна. Жишээ нь,
гуравдугаар сард Instagram
компани шууд худалдан авалт
хийж болдог Checkout хэмээх
аппликейшн туршилтын
журмаар нээсэн нь жижиглэн
худалдаачдаар дамжуулалгүй
хэрэглэгчийн халаасыг нимгэлэх
арга юм.
Асуулгад оролцсон америк
чуудын 59 хувь нь цалингаас
цалингийн хооронд амьдардаг
гэж хариулжээ. Эдийн засаг
сайжирч, ажил эрхлэлт нэмэгд
сэнээр хэрэглэгчид өрөө төлөх
мөнгөтэй байгаа ч АНУ-ын
банкууд машин ба орон сууцны
зээлтэй харьцуулахад кредит
картаас алддаг мөнгөний хэмжээ
сүүлийн 10 жилд үзэгдээгүй
хэмжээнд хүрснийг мэдээлсэн.
Иймээс сүүлийн зээлээ төлж
дуустал америкчууд хэр баян
бэ гэдгээ бодох сөхөөгүй байх
болов уу.

Сингапурт хүн амын 80 орчим
хувь нь 99 жилийн түрээсээр
олгодог Орон сууц хөгжлийн
зөвлөлийн байранд амьдардаг
аж. Түрээсэлсэн хугацаа 40 жил
болохын хамт уг байруудыг
буцаан зарах үнэ үлэмж буурсан
байна. Зөвлөлийн харьяаны
байруудын үнэ сүүлийн гурван
сар дараалан унажээ.
60 жилээс доош түрээстэй
байруудын худалдаа нэгдүгээр
улиралд нийт худалдсан байрны
14 хувийг эзэлсэн нь хуучин
орон сууцны хувьд дээд үзүүлэлт
болсон юм. OrangeTee фирмийн
судалгааны захирал Кристин Сун
“Байр худалдан авах насны дээд
хязгаарыг 95 болгосноор хуучин
орон сууц авах хүмүүсийн тоо
нэмэгдэнэ. Эрэлт өссөнөөр
хуучин ба шинэ байрны үнийн
ялгаа багасах боломжтой” хэмээн
тайлбарлав.
Ерөнхий сайд Ли Сиен
Лунгийн удирддаг эрх баригч
Ардын үйл ажиллагааны нам

сонгуулийн өмнө ийм алхам
хэрэгжүүлсэн нь улс төрийн
хувьд мөн үр ашигтай нүүдэл
юм. Сингапурын тэтгэврийн санд
хуримтлагдсан мөнгөнөөс сүүл
таван жилд жил бүр 7.3 тэрбум
орчим ам.долларыг үл хөдлөх
худалдан авалтад зарцуулахаар
гаргажээ. Хуучин байрны үнэ
цэнийг дэмжих арга хэмжээ
хувийн байрны эрэлтийг давхар
нэмэгдүүлж магадгүй.
Учир нь хуучин байрны
эзэд байраа түргэн худалдаж,
бассейн, гимнастикийн өрөө
гэх мэт төхөөрөмжтэй хувийн
байшин худалдан авах боломж
нээгдэнэ. ZACD Group-ын
захирал Николас Мак “Шинээр
баталсан журам худалдан
авагчдын тоог нэмэгдүүлж,
хувийн байшин болон хуучин
байрны зах зээлд бэлэн мөнгө
оруулна. Энэ нь хуучин байраа
зарахад бэрхшээл учирч байсан
орон сууц эзэмшигчдэд тус дэм
болно” хэмээн дүгнэв.

Лиза Ду
Азид жижиглэн худалдаагаар
тэргүүлдэг Fast Retailing компани
Uniqlo ба GU брэндийн хагас
сая шахам онлайн хэрэглэгчийн
хувийн мэдээлэл хакеруудын гарт
орсон байж болзошгүй хэмээн
мэдэгдэв. Хакерууд Fast Retailing-ын онлайн дэлгүүрийн Японд
бүртгэлтэй наад зах нь 460 мянган
аккаунтад нэвтэрсэн аж. Токиод
төвтэй жижиглэн худалдааны
компани хэрэглэгчдийн хувийн
мэдээлэл, худалдан авалтын түүх
болон картын дугаар алдагдсаныг
хүлээн зөвшөөрсөн байна.
Компанийн таамгаар дөрөв
дүгээр сарын 23-наас тавдугаар
сарын 10-ны дотор гэмт үйлдэл
хийгдсэн байх магадлалтайг компа
нийн дотоод мөрдөн байцаалтаар
тогтоожээ. Цахим худалдааны
компаниуд дахь хэрэглэгчдийн

өгөгдөл алдагдсан талаар мэдээ
тасрахгүй байгаа нь өгөгдлийн
аюулгүй байдлын асуудлыг бүр
хурцатгалаа. Уг үйлдэл Японоор
хязгаарлагдсан бөгөөд жагсаалтад
суурилсан халдлага байсан гэж
Fast Retailing-ын мэргэжилтнүүд
дүгнэсэн байна.
Хэрэглэгчид өөр өөр сайтад
ижил нэр ба нууц үг ашигласнаас
ийм дайралт хийх нөхцөл бүрддэг
аж. Иймээс компанийн төлөөлөгч
өөрийн хэрэглэгчдэд хандаж,

хэрэглэгчийн нэр ба нууц үгээ
солихыг анхааруулжээ. Fast Retailing компани цахим арилжаанд
орохын тулд нэлээд хөрөнгө
зарцуулсан. Эдний санхүүгийн
жилийн эхний хагасын орлогын
10 хувь цахим худалдаанаас оржээ.
Тус компани нийт онлайн хэрэг
лэгчдийнхээ тоог зарлахаас түд
гэлзэв. Дээрх мэдээлэл гарсны
дараа Fast Retailing-ын хувьцааны
үнэ мягмар гарагт 0.9 хувиар
унасан байна.

шатаж эхэлснийг дээрх мэдээнд
дурджээ. Тэсрэх чимээ сонсогдож,
гал сөнөөгчид галыг унтраахын
тулд 45 минут зарцуулсан байна.
Өнгөрсөн сард Шанхайд Tesla-гийн логотой машин шатаж
байгаа зураг Хятадын нийгмийн
сүлжээгээр тарсан. Үүний зэрэгцээ
эдний өрсөлдөгч NIO компанийн
цахилгаан машиныг Сиан хотод
засварлаж байх үеэр шатсан
тухай мэдээлэл нийтлэгджээ. Тус
хоёр компани гал гарсан учир

шалтгааныг мөрдөн шалгаж
байгаагаа мэдэгдсэн. Эдгээр
тохиолдол Хятадад цахилгаан
машины талаарх түгшүүрийг
нэмэгдүүллээ. 2018 онд тус улсад
шинэ төрлийн түлштэй машин
тай холбоотой 40 орчим галын
тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Үүнд,
дан цахилгаан батарей, хосолмол
хөдөлгүүртэй болон түлшний
эсээр ажилладаг машинууд багтсан
гэж Зах зээлийн зохицуулалтын
захиргаанаас мэдээлсэн.

Хонконгт
Tesla-гийн
машин
гэнэт шатав
Ангус Уитли
Tesla компанийн цахилгаан
машин Хонконгийн нэг зогсоол
дээр гэнэт шатлаа гэж орон нутгийн
сонинд мэдээлжээ. Сар хүрэхгүй
хугацааны өмнө Шанхайд мөн
төстэй тохиолдол гарсан юм.
Бээжин дэх компанийн төлөөлөгч
уг явдлын талаар тайлбар өгсөнгүй.
Сан По Конг ордны дэргэдэх
зогсоолд тавьсан Tesla Model
S загварын машин ням гарагт
батарейнаас нь утаа гарч байснаа
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Эдийн засаг

Шинэ хандлагаар эдийн засгийн
бүтцээ өөрчлөх шаардлагатай 10,400
Згм Товчхон

» ӨСӨЛТ

Санхүүгийн
нөхцөл бэлэн
биш үед “ногоон
барилга” яриад үр
дүнгүй

Дулаан алдалт,
эрчим хүчний
үрэлгэн
зарцуулалт,
цэвэр усны
замбараагүй
хэрэглээ гэх
мэт асуудал
бизнест
шинэ эдийн
засгийн тухай
ойлголтыг авч
ирлээ.

Э.Батцэцэг
ЗГМ
Bloomberg TV Mongolia-аас
Шинэ эдийн засгийн форум зохион
байгуулсан. Уг хэлэлцүүлэгт
уригдсан бизнес эрхлэгчдийн
байр суурийг бид дугаар бүртээ
цувралаар хүргэх юм. Энэ удаад
“Монгол базальт” ХК-ийн үүсгэн
байгуулагч Л.Ариунболдын яриаг
онцоллоо. Тус компани өнгөрсөн
онд IPO гаргаж, олон нийтийнх
болсон ба Төв Азийн томоохон
экспортлогч болох хэтийн
төлөвлөгөөтэй. Эдийн засгийн
шинэ хандлагыг Л.Ариунболд
байгальд ээлтэй, хэмнэлттэй
хэрэглээ гэж тодорхойлсон юм.
-Шинэ эдийн засгийн форумыг
та ямар өнцгөөс харж байна вэ?
-Шинэ эдийн засаг, шинэ
хандлагыг зах зээлд өгч байгаа
гаараа ач холбогдолтой форум
болж өнгөрлөө. Дэлхийн дулаа
рал, уур амьсгалын өөрчлөлт,
байгалийн хязгаарлагдмал
нөөцийг зохистой хэрэглэх гэх
мэтээр улс орнуудын удирдлага,
хувийн хэвшлийнхэн шинэ эдийн
засгийн бүтцийг тодорхойлохыг
шаардаж байна. Мэдээж валютын
ханшийн өөрчлөлт, мөнгөний
хомсдол, хэт үйлдвэрлэл,
нөгөө талаас ажилгүйдэл гэх
мэт эдийн засагт тулгарч буй
сорилтуудыг авч хэлэлцэх нь зүй.
Гэхдээ хэт их ашгийн төлөө улс
орнууд, компаниуд явж ирсэн
сүүлийн 15-20 жилийн турш
байгальд хөнөөлтэй, дэлхийн
даац хэтрүүлсэн, иргэдэд тэгш
бус байдлыг үүсгэсэн нөхцөл
давамгайлж иржээ. Бизнес гэдэг
бол зөвхөн ашгийн төлөө биш.
Өнөөдөр үйл ажиллагаа, өртөгийн
тухай ойлголт өөрчлөгдөж
байна. НҮБ-аас тогтвортой
хөгжлийн концепц тавьж, улс
орнууд байгальд ээлтэй, иргэдэд
тэгш хүртээмжтэй бодлогыг

хэмнэлт хийж болно. Өнөөдөр
айл өрхөөс эхлээд улс орны
түвшинд үрэлгэн байгаа нь баяжих
боломжоо хааж буйгаас өөрцгүй.
Хуучин хандлага л ийм байдалд
хүргэж байна. Өнөөдөр нүүрсний
цахилгаан станцаар агаарын
бохирдол үүсгэж, байгалийн
хязгаарлагдмал нөөцийг шавхан
байж үйлдвэрлэсэн цахилгаан
эрчим хүчээ хэмнэх наад захын
алхам хийхэд ямар ч нэмэлт
хөрөнгө зарцуулахгүй шүү дээ.

Дэлхийн
дулаарлаас үүдэн
хөдөө аж ахуйн
салбарын өгөөж
буурч байна
-Шинэ хандлагад шилжих
зайлшгүй шаардлага Монгол
Улсад үүссэн үү. Одоогийн эдийн
засгийн бодлогоороо цааш явбал
яах вэ?
-Эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүд
нь байгалийн баялагтаа
тулгуурладаг манай улсын хувьд
уур амьсгалын өөрчлөлтөд
хамгийн их өртдөг орон.
Дэлхийн дулааралтай холбоотой
ган гачиг, цөлжилтийн улмаас
хөдөө аж ахуйн салбарын өгөөж
буурч байна. Мөн борлогдоогүй
маш олон орон сууцтай, гэтэл

нөгөө талд орон сууцанд орох
боломжгүй олонх байна. Энэ
бүхэн чинь шинэ санаагаар,
шинэ хандлагаар эдийн засгийн
бүтцээ өөрчлөх шаардлагатайг л
сануулаад байгаа юм.
-Төрөөс “Ногоон барилга”ын стандартыг баталж гаргаад,
гадаад, дотоодын эх үүсвэрээр
хөнгөлөлттэй зээлд хамруулах
замаар орон сууцны асуудлыг
шийдэх боломж бий юу?
-Ногоон барилга гэдгээ эхэлж
ойлгох хэрэгтэй л дээ. Төрийн
байгууллагууд, мэргэжлийн
холбоод, бизнесмэнүүд нийлээд
ногоон барилгын талаар зөндөө
ярьж байна. Яг ямар шалгуурыг
хангасныг ногоон гэх вэ, ямар
хөнгөлөлт үзүүлж болох вэ гэх
мэтээр шат шатандаа санал бодлоо
дэвшүүлж байна. Гэхдээ зөвхөн
хэлэлцүүлгээс цааш ажил өрнөх
боломжгүй байна л даа. Яагаад
гэвэл, стандартаа батлаад, үйл
ажиллагааны чиглэлээ тодорхойлж,
дүрэм журмаа гаргалаа гэхэд иргэд
тэрхүү барилгыг худалдан авах
уу гэдэг асуудал арай хол байна.
Өнөөдөр хямд үнэтэй юм уу
түрээсийн орон сууцанд шуурч
байгаа хүмүүс, эрчим хүч, усаа
хэмнэсэн, дулаан алдагадлыг
бууруулсан, цэцэрлэгжүүлэлтдээ
хөрөнгө хаясан гэх мэтээр өртөг
их шингэсэн ногоон орон сууцыг
сонгоно гэвэл эргэлзээтэй.
Тэгэхээр санхүүгийн нөхцөл
бэлэн болоогүй үед салбарынхан
ногоон барилга гэж мянга яриад
үр дүнгүй.

-Магадгүй улаанбуудайн
урамшуулал, шатахууны
онцгой татвар тэглэх зэргээр
хэрэглээний зардлыг хямд
барих нь тулгамдсан асуудал
болохоос биш, ногоон барилгыг
тодорхойлж, түүнд дэмжлэг
үзүүлнэ гэвэл эсэргүүцэлтэй л
тулгарах юм байна…
-Шатахууны үнийн урамшуулал
чинь ногоон барилгадаа садаа л
болж байгаа шүү дээ. Аливаа юм
хямд байна гэдэг ямар ч хэмнэлт
гарахгүй гэсэн үг. Ялангуяа
байгаль дэлхий, эдийн засагт их
хохирол учруулдаг бүтээгдэхүүний
үнийг өндөр байлгах хэрэгтэй.
Хямд дулаан, шатахуун, ус, нефть
гэдэг их хэмжээний хохирол л
дагуулж байна. Магадгүй бид
нефтийн бүтээгдэхүүнд татаас
өгдөггүй байсан бол өнөөдөр
нийтийн тээврээ шийдчихсэн,
хүн бүр машин авч унахгүй л
байх байсан. Эрчим хүчний
үнээ чөлөөлөөгүй учраас хүн
болгон гэртээ арван халаагуур
асаачихаад халууцсандаа цонхоо
онгойлгоод сууж байгаадаа огт
сэтгэл зовохгүй байна. Энэ бүх
хандлагыг өөрчлөхөд манлайлан
оролцох хүмүүс нь энд цугласан
төр, бизнесийн төлөөллүүд юм.
Санал бодлоо солилцож, нөхцөл
байдлаа ярилцсанаар шинэ эдийн
засгийн хандлагыг дэлгэрүүлж,
түүнийг баримталж, ирэх зуу,
зуун жилд байгаль дэлхийгээ
хамгаалах, үр хойчдоо үлдээх нь
өнөөдрийн олох ашгаас илүү чухал
гэдгийг ойлгох байх.

Уул уурхай

“Бондын төлбөрийг Тавантолгойн IPO-гоор хийх боломжтой”
Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн
яам “Хариуцлагатай уул
уурхай” сэдвийн хүрээнд
ээлжит сарын мэдээллээ
танилцууллаа. Мэдээллийн үеэр
УУХҮ-ийн сайд Д.Сумъяабазар
“Тавантолгой ордоо түшиглэн

гадаадын хөрөнгийн зах зээлд
IPO хийж чадвал эдийн засгийн
тусгаар тогтнолоо хамгаалж
чадна.
Энэ ажлыг хийхийн тулд олон
улсын зах зээлээс хөрөнгө босгох
ажлыг сайн ойлгодог залуусаар

багаа бүрдүүлэх шаардлагатай.
Одоо
г ийн үнийн өсөлтийн
тааламжтай үеийг алдах юм
бол Монгол Улсад л хохиролтой.
АНУ, Хятадын хооронд үүссэн
татварын маргаанаас үүдэлтэй
дэлхий дахинд шинэ эдийн

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Тендер шалгаруулалтын нэр: Үндэсний оношилгоо, эмчилгээний төв байгуулах төслийн монгол
талын хөрөнгө, “Тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл” нийлүүлэх
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЭМЯ-19/003
Эрүүл мэндийн яам нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Үндэсний оношилгоо, эмчилгээний төв байгуулах
төслийн монгол талын хөрөнгө, “Тоног төхөөрөмж” Дугаар: ЭМЯ-19/-003 нийлүүлэх тухай цахим тендер
ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү барааны тендер шалгаруулалт нь Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим системээр зарлагдаж
байгаа цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн
баримт бичгийг авна уу. Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичгийг илгээхийн өмнө 50,000 (тавин
мянга) төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байх ёстой.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
1. Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 3 жил (2016, 2017, 2018 он)-ийн дундаж борлуулалтын хэмжээ нь
тухайн багцын төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байх.
2. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Тухайн багцын төсөвт
өртгийн үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байх.
3. Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: Сүүлийн 3 жил (2016, 2017,
2018 он).
4. Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг: Сүүлийн 3 жил буюу 2016, 2017, 2018
оны аль нэг жилд тухайн багцын төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй нэг удаагийн гэрээгээр
нийлүүлсэн байх. (Бараа нийлүүлсэн гэрээний хуулбар, хүлээлгэж өгсөн актын хуулбарыг ирүүлнэ).
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх: Тийм
Багц-2, багц-3, багц-4 дээр Эмнэлгийн багаж, тоног төхөөрөмж импортлох, ханган нийлүүлэх,
худалдах тусгай зөвшөөрөлтэй байна.
Тендерийн хамт дараах тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

засгийн хямрал айсуй талаар
өчигдөр болсон эдийн засгийн
форум дээр яригдсан. Үүнд
Монгол Улс бэлтгэлтэй байх
ёстой.
Тавантолгой олон улсад
хүлээн зөвшөөрөгдөөд IPO

» ХАЙГУУЛ

1800

Метр. Erdene Resource
Development компани
“Хөндий” алтны төслийн
талбайд нийт 1800
метрт өрөмдлөг хийв.
112 метрийн гүнд тонн
тутамд 5.9 грамм алтны
илэрц гарчээ.
» АРИЛЖАА

С.Батсайхан / ЗГМ©

чухалчилж эхэллээ. Хямрал гэдэг
зөвхөн мөнгө биш. Бид өөрсдийн
хэрэглээг хянаж сурах хэрэгтэй
болж байна. Дулаан алдалт, эрчим
хүчний үрэлгэн зарцуулалт, цэвэр
усны замбараагүй хэрэглээ гэх
мэт асуудал бизнест шинэ эдийн
засгийн тухай ойлголтыг авч
ирлээ. Үүнд Bloomberg TV Mongolia-ийн Шинэ эдийн засгийн
форум томоохон дохио өгнө гэж
найдаж байна. Зөвхөн энэ форум
ч биш, сүүлийн үед тус телевизийн
бодлого энэхүү шинэ эдийн
засгийн хандлага руу чиглэсэн
байгаа нь анзаарагдсан.
-Эдийн засагчид, судлаачдын
байр сууринаас энэ шинэ
хандлага хэр ажиглагдаж байна.
Тэд өөрчлөгдөхөд бэлэн үү?
-Өнөөдрийн хувьд хуучин
хандлагаараа л “нүүрсний үнэ
өслөө”, “ахиухан зарах хэрэгтэй
байна”, “ам.долларын ханш
өслөө”, “сонгууль дөхлөө”
гэх мэтээр ярьж байна л даа.
Улстөрчид, бизнесмэнүүд эхэлж
бодлого, үйл ажиллагаагаа шинэ
хандлагад нийцүүлснээр иргэдэд
ойлгуулах суурийг тавих ёстой
юм.
-Таны бизнес дулаан алдалтыг
бууруулах замаар байгалийн
нөөцийг хэмнэхэд чиглэсэн.
Гэхдээ ногоон болох тусмаа
хөрөнгө их зарцуулдаг. Өнөөдөр
хэрэглэгчид тэрхүү өртөг өндөр
зах зээлд бэлэн гэж үү?
-Хэрэглэгч болохын тулд
хэмнэхээс эхлэх хэрэгтэй. Авч
байгаа цалингаасаа эхлээд

Ам.доллар. Ирэх
онуудад Азийн орнууд
өсөлтөөрөө тэргүүлэх
бөгөөд 2500 ам.доллар
байсан Вьетнамын нэг
хүнд ногдох орлого
2030 он гэхэд 10,400
ам.долларт хүрнэ.

хийвэл 33600 шинэ ажлын байр
бий болно. Монгол Улс ирэх
2021 онд 2.9 тэрбумын бондын
төлбөрийг хийх ёстой. Үүнийгээ
ч эндээс олж, хямрал ирэхэд
асуудалгүй давах боломжтой”
гэлээ.

25

ХК. МХБ-ийн өчигдрийн
арилжаанд 25 ХК
оролцож, 41,091,148
төгрөгийн үнийн дүн
бүхий 128,292 ширхэг
хувьцаа арилжаалагдав.
» ОРЛОГО

63.3

Сая ам.доллар. Avengers: Endgame кино Box
Office-ийн жагсаалтыг
гурав дахь долоо
хоногтоо тэргүүлж,
Хойд Америкийн
орнуудаас 63.3 сая
ам.долларын орлого
оллоо.
» ХУВЬЦАА
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ХК. Хөрөнгийн биржийн
арилжаагаар 12 ХК-ийн
хувьцааны ханш буурч,
10 ХК-ийн ханш өслөө.
Мөн гурван компанийн
хувьцааны ханш
тогтвортой байв.

Валютын ханш
АНУ-ын доллар

2,642.95

Евро		

2,963.28

Японы иен

23.70

ОХУ-ын рубль

40.57

БНХАУ-ын юань

392.44

БНСУ-ын вон

2.27

Огноо: 2019 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр

Нийт дүн: 27,080,000.0 /хорин долоон сая наян мянга/ төгрөг
Багц-1: Угаалга ариутгалын тоног төхөөрөмж-3,680,000 /гурван сая зургаан зуун наян мянга/ төгрөг,
Багц-2: ҮОЭТ-ийн тоног төхөөрөмжтэй цуг ашиглагдах багаж, хэрэгсэл-3,098,500 /гурван сая ерэн найман
мянга таван зуун/ төгрөг
Багц-3: Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжүүд-9,569,000 /есөн сая таван зуун жаран есөн мянга/ төгрөг
Багц-4: Эмнэлгийн бусад багаж, хэрэгсэл-8,332,500 /найман сая гурван зуун гучин хоёр мянга таван зуу/
төгрөг
Багц-5: Эмнэлгийн мэдээллийн систем, мэдээлэл технологийн хэрэгсэл-2,400,000 /хоёр сая дөрвөн зуун
мянга/ төгрөг,
Хүчинтэй байх хугацаа: 2019 оны 08 дугаар сарын 26-ны өдрийг дуустал хүчинтэй байна
Цахим тендерийн баталгааг цахим баталгаа гаргах эрх бүхий арилжааны банкаар гаргуулна. Тендерийн
баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) үнэ төлбөргүйгээр татан авах боломжтой бөгөөд тендерт оролцохын
тулд эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгөөр 50,000 төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх
валютаар цахим тендерийн хураамж төлнө.
Тендерийг: 2019 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн 09 цаг 00 минутаас өмнө ирүүлэх ба нээлтэд
оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2019 оны 06 дугаар сарын 14-ний өдрийн
09 цаг 30 минутад Эрүүл мэндийн яамны хурлын 215 тоот танхимд нээнэ.
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
Дотоодын давуу эрх тооцохгүй.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.
Засгийн газрын VIII байр, Олимпийн гудамж-2, Сүхбаатар дүүрэг,
Улаанбаатар хот 14210, Монгол Улс, Эрүүл мэдийн яам,
Хөрөнгө оруулалтын хэлтэс.
Утас: 51-263631
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Эдийн засаг
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

Өндөр технологиос
Монгол Улсад
хөгжүүлэх хамгийн
боломжтой салбар
нь биотехнологи
Г.Байгал
@baigalZGM
Азийн арслан, бар болох
Сингапурын нийт экспортын
45, Малайзын 43, БНСУ-ын 26
хувийг дэвшилтэт технологийн
бүтээгдэхүүн бүрдүүлж байна.
Тэгвэл Монголын нийт экспортын
90 хувийг зөвхөн ашигт малтмал,
дөнгөж тав хүрэхтэй үгүйтэй
хувийг дэвшилтэт технологийн
бүтээгдэхүүн эзэлж буй. Бид
шинжлэх ухаан, технологийн
хөгжлөөрөө дэлхий дахинд
төдийгүй бүс нутагтаа хол
хоцорч хаягдлаа.
Уг нь Монгол Улсад шинжлэх
ухаан, технологийг өндөр түв
шинд хөгжүүлэх боломж байхгүй
биш байгааг салбарынхан учир
ладаг. Ялангуяа, өндөр техно
логийн чиглэлүүдээс Монгол
Улсад хөгжүүлэх хам
г ийн
бо
л омж
той салбар нь био
тех
нологи аж. Учир нь энэ
салбарыг хөгжүүлэх түүхий
эдийн нөөц болон боловсон
хүч
н ий бааз суурь манайд
бий. Энэ сарын эхээр Монгол,
БНСУ-ын Шинжлэх ухаан,
технологийн хамтын ажилла
гааны форум болж, хоёр улсын
шинжлэх ухааны салбарынхан
чуулав. Энэ үеэр Монгол Улсад
биотехнологийн салб арыг
хөгжүүлэх боломжтойг орол
цогчид онцолсон юм.
БНСУ-аас Монгол Улсад
суугаа Онц бөгөөд Бүрэн эрхт
Элчин сайд Жон Жэ Нам хоёр
улсын хооронд дэвшилтэт техно
логид суурилсан үр дүнтэй
хамтын ажиллагааг эхлүүлэх нь
зүйтэй. Монгол мэргэжилтнүүд
ухаалаг, аливааг суралцахдаа
хурдан зэрэг олон давуу талтайг
онцолсон юм. Харин Монголын
шинжлэх ухааны салбарын гол
компаниудын нэг “Монос” груп
пийн ТУЗ-ийн дарга Л.Хүрэл
баатар “Монгол Улсад өндөр
технологи хөгжүүлэх хамгийн
боломжит салбар нь биотех
нологи. Энэ салбарыг хөгжүү
лэхэд төрийн төдийгүй төрийн
бус байгууллагуудын дэмжлэг
хэрэгтэй. Монгол мэргэжилтнүүд
ур чадвараар гологдохгүй. Хам
гийн гол нь туршлага, лаборатори,
техник хангамж дутагдаж байна”
хэмээн өгүүлсэн юм.
Туршилт судалгаагаар хөрс
хийж, хөгжин дэвждэг энэ сал
барын эрдэмтэд орчин үеийн
жишигт нийцсэн лаборатори,
техник хангамжгүйн улмаас гар
мухардах нь цөөнгүй. Тухайлбал,
үүдэл эсийн чиглэлээр судалгаа
хийдэг ХБНГУ-ын Фрайбургийн
их сургуулийн доктор, биохимич
Н.Ариун “Монголд судалгааны
сайн лаборатори байхгүй
учраас чанартай нийтлэл
бичиж чадахгүй л байна. Олон
улсын сэтгүүлүүдэд нийтлэгдэх
чанартай нийтлэл гаргахын тулд
туршилтад хэрэглэх багаж олон

Мөнгө үржүүлдэг салбар
Монголд “унтаж” байна
Биотехнологийн зах зээл бүс нутгаар
(хувиар)

3

7

Биотехнологийн зарим бүрэлдэхүүний өсөлт
(тэрбум ам.доллараар)

2.50
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үүлдрийн мал, шинэ сортын
ургамал бүтээж байна.
Түүнчлэн биотехнологи
нь бай
г аа баялгийг ухаж
олборлоод дуусгачихдаг бус
өсгөн үржүүлж, оргүйгээс баялаг
бүтээдэг талбар. Өөрөөр хэлбэл,
мөнгө үржүүлдэг зах зээл гэж
ойлгож болно. Өнгөрсөн зуунд
энэ салбарын өнгийг барууны
өндөр хөгжилтэй орнууд тодор
хойлж, үр шим, хөрөнгө оруу
лалтыг хувааж хүртдэг байсан
бол сүүлийн жилүүдэд БНХАУ,
Израиль зэрэг орон хүч түрж
байна. Мөн хөрөнгө оруулаг
чид ч технологиос гадна био
технологи руу хошуурсаар байна.
Тухайлбал, Германы биотех
нологийн салбарын хөрөнгө
оруулалт 2017 онд 674 сая еврод
хүрч, түүхэн дээд цэгт хүрчээ.
Харин жилд 7.4 хувиар тэлж
буй дэлхийн биотехнологийн
зах зээлийн хэмжээ 2025 онд
727 тэрбум ам.доллартай тэнцэх
төлөвтэйг Grand View Research
тооцоолжээ.

2025

Гоо сайхны бүтээгдэхүүн

Grandviewresearch©

улсын стандартад нийцсэн байх
ёстой” хэмээн нэгэн ярилцлагадаа
өгүүлж байна. Мөн тэрбээр мик
робиологийн лаборатори Мон
голд байгуулах гэж хэд хэдэн удаа
оролдоод бүтэлгүйтсэн билээ.
Биотехнологи нь генетик,
микробиологи, молекул биологи,
биохими зэрэг солонго адил олон
салбарт хуваагддаг. Улмаар хөдөө
аж ахуй, хүнс, эрүүл мэнд, уул
уурхай, байгаль орчин зэрэг
олон салбарт ид шид, үр өгөө
жөө үзүүлж, эдгээр салбарын
хөгжлийн нэг түлхүүр болдог аж.
Эдүгээ биетехнологийг өндөр
хөгжүүлсэн орнууд эсийн аргаар
морь, нохой гээд амьтдыг хувилж
байхад энэ чиглэлээр хоцорч
яваа монголчууд мал сүргээ
эрүүлжүүлээгүй, хөдөө аж ахуйн
экспортоо хүссэнээрээ өсгөж
чадахгүй л сууна. Орчин үеийн
биотехнологийн эрдэмтэд ямар
нэгэн амьд организмын генийн
мэдээллээр дамжуулан шинэ
зүйл нэмж, эсвэл түүнээсээ өөр
өвөрмөц төрөл үүсгэж, сайн

2024
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Гэтэл мөнгө үржүүлдэг энэ
салбар манай улсад харьцангуй
хязгаарлагдмал хүрээнд хөрөнгө
санхүүгийн гачигдал дор унтаж
байна. Гуравдагч орнуудын
шинжлэх ухааны холбоо, бай
гууллагын судалгаагаар Монгол
Улс шинжлэх ухааны хөгжлөөр
“чив чимээгүй” орнуудын анги
лалд багтжээ.

Дэлхийн
биотехнологийн
зах зээл 2025 онд
$727 тэрбумтай
тэнцэх төлөвтэй
Гэтэл Индонез, Малайз
биднийг хол орхиж, үүдэл
эс зэрэг олон чиглэлийн
лабораторийг хэдийн байгуулсан
бол Израиль улс нэг хүнд ногдох

биотехнологийн гарааны компа
ниараа дэлхийд тэргүүлж
байна. Бидэнтэй адил хөгжиж
буй эдгээр орон биотехнологи,
нано технологиор салбараа
хөгжүүлээд үр шимээ хүртэж,
мөнгө олох боломжтойд нь
амтшаад эхэлжээ.
Уур амьсгалын өөрчлөлттэй
уялдуулан Монголын онцлогт
тохирсон ган, хүйтэнд тэсвэртэй
ургамал хүнсийг тарих болон
өндөр ашиг шимтэй мал аж ахуйг
хөгжүүлэх шаардлага тулгарсаар.
Ингэхийн тулд дэлхийт эй хөл
нийлүүлж, ахисан түвш
ний
судалгаа хийх шаардлагатай
юм. Гэхдээ мэдлэг шингэсэн
бүтээгдэхүүн гаргахад хөрөнгө
мөнгөний гачигдал тулгарах нь
ойлгомжтой.
Гэхдээ шинжлэх ухаан, техно
логийн салбарт хийсэн хөрөнгө
оруулалт эдийн засагт хэдэн
арав дахин нугарсан ашиг болж
шингэдэг. Тиймээс ч БНСУ
энэ салбартаа ДНБ-ийхээ 4.4,
Израиль З.9, Финланд 3.5 хувьтай

тэнцэх хөрөнгө зарцуулдгаараа
дэлхийд тэр
г үүлжээ. Энэ
үзүүлэлт ДНБ-ий 0.2 хувиас бага
байвал тухайн улсад шинжлэх
ухаан “үзэгдэл төдий” байна
гэж эрдэмтэд дүгнэд эг. Бусад
улс орон ДНБ-ийхээ 4-5 хувийг
инновацын хөгжилд зарцуулдаг
байхад ма
н айх шинжлэх
ухаандаа ДНБ-ийхээ дөнгөж 0.12
хувийг зарцуулж байх жишээний.
Үүнийг нэг хувьд хүргэчихэд л
улс орондоо төдийгүй дэлхийн
шинжлэх ухаанд хувь нэмэр
оруулах мэдлэг үйлдвэрлэх бүрэн
бололцоотой. Гэтэл орчин цагт
улс орнуудын хөгжил дэвшлийг
байгалийн баялаг бус инновац,
технологи нь тодорхойлох
болсон.
Биднийг энд алт ухаж, илүү их
нүүрс экспортлохоор муйхарлах
хооронд бусад улс илүү их
мэдлэгийг баялаг болгохын төлөө
зүтгэж байна. Тиймээс мэдлэгийн
салбар буюу боловсрол, шинжлэх
ухаандаа онцгой анхаарах цаг
болжээ.

Зах зээлийн гол үзүүлэлт:
Апу ХК
640
620
600
580
Өдөр

монгол шуудан ХК
650

0.45%

IV/25

V/14

Сар		

Жил

Turquoise Hill Resources Ltd

IV/17
Өдөр

2.78%

Өдөр

Торонто

V/14
Сар		

550

Жил

330

IV/10
1.81%

IV/25
Сар		

V/14
Жил

Erdene Resource Development

1.7
1.6
1.5
1.4
1.3

IV/17
Өдөр

СҮҮ ХК
210
205
200
195

340

600

IV/10

Говь ХК
350

2.70%

Торонто

V/14
Сар

Өдөр

Жил

IV/10
1.58%

IV/25
Сар		

Aspire Mining

0.21
0.20
0.20
0.20
0.19
0.18

0.02%

Өдөр

Австрали

IV/17
Өдөр

V/14
Жил

V/14
Сар

Жил

Dow Jones

S&P 500

FTSE 100

Nikkei 225

Topix

Shanghai
Composite

2.16%

2.23%

0.60%

0.72%

0.53%

1.21%

IV/10
1.58%

IV/25
Сар		

Rio Tinto

0.03
0.02
0.02
0.02
0.02

Австрали

IV/17
Өдөр

V/14
Жил

0.69%

Hang Seng

V/14
Сар		

Жил

Kospi

1.38%
0.84%

102
100
98
96
94
92

