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БҮРЭЛДЭХҮҮН
КОМПАНИ

АМ.ДОЛЛАР ЮАНЬ РУБЛЬ

2491.81 362.66 41.95

ЗЭС 5-ЧИНГИС БОНД

85.789
0.01%

5769
0.26%

1203.60
0.03%844.9

0.28%

АЛТMSE ALL 10-ЧИНГИС БОНД

Дэлхийн тэргүүлэх компаниуд гарааны компаниудад гар сунгаад эхэллээ. Энэ нь бизнесийн үсрэнгүй өсөлт, урт хугацааны амжилтын 
үндэс болохоор байна.  11

С.Батсайхан/ЗГМ©

Саудын Араб: Мэхт мэхэндээ 
болоход тун дөхлөө 
Бүс нутгийн төдийгүй дэлхийн дайн дэгдэх 
аюулыг бодитой болгож болох юм. >4

Цахилгаан хөдөлгүүрт 
машины ирээдүй
АНУ-д цахилгаан автомашины борлуулалт 
2016 онд 0.37 хувиар буурчээ. > 7

Драмаар давалгаалах 
“Оскар 2017”
“Оскар”-ыг 6000 гаруй кино урлагийн 
мэргэжилтнүүд шүүдэг. > 6

ЗГМ

~  T H E  O F F I C I A L G A Z E T T E  ~~  T H E  O F F I C I A L G A Z E T T E  ~

ОНЦЛОХ

ЦАГ АГААРЫН ДЭЛГЭРЭНГYЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ 
8 ДУГААР НҮҮРЭЭС УНШИНА УУ.

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдана ©

УЛС ТӨР
Хүүхэд хамгааллын талаар авч 
хэрэгжүүлж буй ажлаа Ерөнхий 
сайд өнөөдөр танилцуулна. 
Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн 
тухай хуулийн төслийг 
санаачлагчдад нь буцаав. 
Засгийн газраас ажлын байр 
нэмэгдүүлэхэд 61.5 тэрбум төгрөг 
зарцуулахаар болжээ. 
Инновацийн тухай хуулийн 
төслийг судлах Ажлын хэсэг 
технологийн сантай танилцлаа.
АН-ын даргын сунгааны санал 
асуулгын дүнг Д.Эрдэнэбат 
тэргүүлжээ. 

ЭДИЙН ЗАСАГ
Монголын хөрөнгийн биржийн 
индекс 844.90 нэгж болж, 0.28 
хувиар өссөн байна. 
Монголбанк пүрэв гарагт 
валютын дуудлага худалдаанд 
оролцсонгүй. 
НӨАТ суутган төлөгчөөр 
63.1 мянган компани, аж ахуйн 
нэгж бүртгүүлжээ. 
Нүүрснээс шингэн түлш 
үйлдвэрлэх үйлдвэрийн төсөл 3.6 
жилийн хугацаанд хэрэгжинэ. 
"Алт-2" үндэсний хөтөлбөрийн 
үр дүнд үйлдвэрлэл хоёр дахин 
нэмэгдэх боломжтой.

НИЙГЭМ
Ирэх онд гадаад паспортыг 
цахим хэлбэрт шилжүүлэх 
гэрээнд гарын үсэг зурлаа. 
Залуу дипломатчид ЭХЭМҮТ 
болон ГССҮТ-д  ор хандивлажээ. 
Арван хүүхэд тутмын найм нь 
халуун тогоонд түлэгдэж байна 
гэж ЭМЯ-наас мэдээллээ. 
Цагдаад ажиллаж буй 1100 
алба хаагчийг дотоодын цэрэг 
рүү татахаар болов. 
Архангай аймгийн есөн сумын 
Засаг даргыг батламжлаагүй 
байна.

ДЭЛХИЙ
БНХАУ-аас АНУ, ОХУ-тай 
харилцах харилцааг Ши Жиньпин 
тайлбарлав. 
Жулиан Ассанж өөрийгөө
АНУ-ын эрх баригчдад 
шилжүүлэхээс татгалзлаа.  
ОПЕК 2017 онд газрын 
тосны эрэлт өснө хэмээн 
үзэж байна.  
Жек Николсон “Гавьяны 
амралт”-аа эдлэхээр болсноо 
мэдэгдэв.  
Хятадад анхны робот-
сэтгүүлч материалаа сонинд 
нийтлүүлэв. 

ЦАГ АГААР

УЛААНБААТАР
2017.01.20
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БАГА ЗЭРГИЙН ЦАСТАЙ
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Харилцан ашигтай харилцаа 

96.570
0.03%

Ц.Элбэгдорж: Монголчууд 
ДЭЗЧ-д байр сууриа нэгэнт 
эзэлсэн

ЗГМ: ДАВОСООС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

Швейцарийн Давос хотноо 
зохион байгуулагддаг Дэлхийн 
эдийн засгийн чуулга уулзалтад 
найм дахь жилдээ урилгаар 
оролцож буй Монгол Улсын 
Ерөн хий лөгч Ца хиагийн 
Элбэгдоржтой Монголын зарим 
хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн 
сэтгүүлчид уг чуулганы болон 
Монгол Улсын оролцооны 
онцлогийн талаар ярилцлаа. 
Монголыг сурталчлах дэлхийн 
хамгийн чухал цэг бол Дэлхийн 
эдийн засгийн чуулга уулзалт 
хэмээн тэрбээр яриандаа 
тэмдэглэж байв.

-Монгол Улс Давосын Дэл-
хийн эдийн засгийн чуулга 
уулзалтад 1991 оноос хойш 

Б.Цэцэгсүрэн
ЗГМ

оролцож ирлээ. Үүнээс сүүлийн 
найман жилд Ерөнхийлөгчийн 
түвшинд оролцож байна. 
Энэхүү чуулга уулзалтад 
хүссэн хүн болгон оролцоод 
байдаггүй. Харин Монгол Улс 
сүүлийн жилүүдэд идэвхтэй 
оролцож байгаа. Монголын 
оролцооны талаар та байр 
сууриа илэрхийлэхгүй юу?

-Монголд боломж бага олддог 
улс гэж хэлж болно. Сайн боломж 
олдвол ашиглах хэрэгтэй. 
Давосын чуулга уулзалтад хүссэн 
болгон оролцоод байдаггүй, 
урилгаар оролцдог. Зарим 
улсын Ерөнхийлөгч энд ирээд, 
“хашааных” нь гаднаас буцсан 
тохиолдол олон бий. Нэгэнт 
урилга ирж байгаа тохиолдолд 
заавал оролцох шаардлагатай гэж 
би хувьдаа боддог.
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ЗГМ: СЭДЭВ

Зохиомол хэрэгцээт Д витамин
Г.Сайнзаяа
@sainzayaZGM

Монголын бяцхан үрсэд 
тавьдаг ерөнхий гурван онош бий. 
Рахит, тархины даралт, диатез. 
Та хүүхэдтэй бол энэ үгс дотно 
санаг даж байна уу. Тэгвэл надад 
ч бас. 

Бид эдгээр оношоос онцгойлон 
рахит болон Д аминдэмийн 
талаарх асуудлыг хөндлөө. Зах 
зээлийн нийгэм гэдэг "пуужинд" 
интернэт, олон нийтийн сүлжээ 
гэдэг “шатахуун” хийж хөөргө сөн 
улс нь бид. Үр дүнд нь элдэв эм, 
аминдэм, нүүрний бу даг тэргүү-

тэй эрүүл мэндэд шууд нөлөөлөх 
чадалтай бүтээг дэхүүний 
худалдаанд бид хяналт тавьж 
хүчрэхгүйд хүрэв. 

Д аминдэмтэй холбоотой 
эхний асуудал нь энэ. Удаах 
асуудлыг бизнесээс эхтэй ч гэж 
болохоор хэрэгцээнээс хэтэрсэн 
хэрэглээ юм. Шаардлагагүй 
тохиолдолд Д аминдэмийг 
эмчилгээний зориулалтаар буюу 
хэтрүүлэн хэрэглэж буйнхаа 
горыг бид 20 жилийн дараа 
амсана гэж мэргэжлийнхэн 
анхааруулж байна.
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ТОДРУУЛГА & ЗАЛРУУЛГА 

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

байвал

› OPED@ZASAG.CO

Утас: 99901526 хаягаар бидэнтэй 
холбогдоно уу. 

ЗГМ: ДАВОСООС МЭДЭЭЛЖ БАЙНА

» УУЛЗАЛТ
Ерөнхий сайд Ж.Эрдэнэбат 
БНХАУ-аас Монгол Улсад 
суугаа Онц бөгөөд Бүрэн эрхт 
Элчин сайд Шин Хайминийг 
өөрийн нь хүсэлтээр хүлээн 
авч уулзав. Уулзалтын үеэр 
талууд хоёр орны харилцаа, 
хамтын ажиллагааны өргөн 
хүрээтэй асуудлаар санал 
солилцож, цаашид хоёр талын 
улс төр, худалдаа, эдийн засаг, 
хүмүүнлэг зэрэг салбарын 
хамтын ажиллагааг эрчимтэй 
өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд хүчин 
чармайлт гаргахаар тохиров. 

» ТОО

447
Сая.төгрөг Нэн ховор монгол 
бөхөн бог малын мялзан 
өвчнөөр өвчилж, олон тоогоор 
хорогдож байгаа тул яаралтай 
авах арга хэмжээний төсөв 
болох 447 сая төгрөгийг 
Засгийн газрын нөөц сангаас 
гаргахаар боллоо. 

» ПАРЛАМЕНТ
УИХ-ын чуулганаар Замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлын 
тухай хуульд өөрчлөлт 
оруулах тухай, Захиргааны 
хариуцлагын тухай хуульд 
өөрчлөлт оруулах тухай 
хуулийн төслүүдийг баталлаа. 
Замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын тухай хуульд заасан 
баривчлах шийтгэлийг 
ногдуулах эрх бүхий албан 
тушаалтныг тодорхой 
болгож, үндсэн шийтгэлийг 
давхардуулан ногдуулахаар 
заасан зөрчлийг арилгахаар 
тусгжээ. 

» ШИЙДВЭР 
Шинжлэх ухаан, технологийн 
сангийн шинжлэх ухааны 
паркын менежментийн 
хэлтсийг Шинжлэх ухааны 
паркын захиргаа болгов. 
Захиргаа нь инноваци, өндөр 
технологийн үйлдвэрлэлийг 
хөгжүүлэх, шинжлэх ухааны 
парк байгуулах ажлыг удирдан 
зохион байгуулах үүрэг хүлээж 
байна. 

» ХЭЛЭЛЦЭЭР 
Засгийн газар, Ажил олгогч 
эздийн болон Үйлдвэрчний 
эвлэл хамтран Хөдөлмөр, 
нийгмийн зөвшлийн 
гурван талт 2017-2018 оны 
улсын хэлэлцээрт гарын 
үсэг зурлаа. Хэлэлцээрт 
төрийн албан хаагчдын тоо, 
бүтэц бүрэлдэхүүн гэх мэт 
бодлогын чанартай асуудал 
тусгагдсанаараа өмнөх долоон 
хэлэлцээрээс ялгаатай аж.

» ЦЭЦ
Үндсэн хуулийн цэц Дунд 
суудлын хуралдаанаараа 
Сонгуулийн тухай хуулийн 
зарим заалт Үндсэн хууль 
зөрчсөн, эсэх тухай маргааныг 
хянан хэлэлцжээ. Ингээд 
Сонгуулийн тухай хуулийн 
зарим заалт Үндсэн хууль 
зөрчөөгүй гэж Цэц дүгнэлээ.

» ТӨСӨЛ 
УИХ-ын гишүүн 
Г.Занданшатарын өргөн 
мэдүүлсэн Зөвлөлдөх санал 
асуулгын тухай хуулийн 
төсөл парламентын босго 
давлаа. Төрийн шийдвэр 
боловсруулах, хэлэлцэх, 
батлах, хэрэгжилтийг нь хянах 
бүхий л үйл ажиллагаанд 
иргэдийг оролцуулж, тэдний 
үзэл бодлоо илэрхийлэх, 
шийдвэрт саналаа шууд тусгах 
боломжийг бүрдүүлэх нь 
ардчиллын суурь зарчмыг 
бэхжүүлэх үндсэн нөхцөл 
гэдгийг төсөл санаачлагч 
онцлов. 

ТОВЧХОН 

Монголыг гадаадад 
сурталчилж байгаа 
хамгийн сайн 
талбар бол Давосын 
“Монголын үдэш”

1
Хэрэв тэр урилгаар тухайн 

чуулга уулзалтад оролцохгүй 
бол дахиад урихгүй. Дахиад 
энэ үйл ажиллагааны анхааралд 
Монголыг оруулж, дахиад 
орол цох хэмжээнд хүрэхийн 
тулд маш их хүч хөдөлмөр, 
цаг хугацаа зарцуулна. Тийм 
учраас энэ боломжийг бид 
алдахгүй ашиглах учиртай. 
Энэ чуулга уулзалтад Монгол 
Улс оролцохдоо зөв үнэлгээ 
авах ёстой гэсэн байр суурийг 
эхнээсээ баримталсан. Мон-
голоос ирсэн төлөөлөгчид 
манай энэ чуулга уулзалтад хувь 
нэмэртэй орох юм, хуралдаан, 
хэлэлцүүлэгт оролцож үг 
хэлдэг, санал дэвшүүлдэг, 
цааш дын хамтын ажиллагааны 
чигээ тогтоож чаддаг. Түү-
ний  гээ Монголдоо очоод 
үргэлж лүүлдэг, монголчууд 
харагдахуйц хэмжээнд оролцож 
байна гэсэн үнэлгээг эхний 
жилээсээ авах гэж оролдсон. 
Өнгөрсөн найман жилд Монгол 
Улс Давосын чуулга уулзалтад 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн түнш 
болж чадлаа. Энэ бол бидний 
том ололт.

-Өнөөг хүртэл явж ирсэн 
дэлхийн эдийн засгийн хөгжил 
буруу юм биш үү гэсэн шүүмж 
чуулга уулзалтын өмнө их 
гарч байсан. Энэ талаар 
төлөөлөгчид ямар байр суурь 
илэрхийлж байна вэ?

-Давосын хэмжээний чуулга 
уулзалт хийе гэсэн саналыг 
улс орнууд, удирдагчид байнга 
гаргадаг. Давос бол өнгөрсөн 
хугацаанд хамгийн нэр хүндтэй, 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн арга 
хэмжээ болж чадсан. Үүнд 
нууц мэдээж байгаа. Дэлхийн 
эдийн засгийн форум бол хувийн 
санаачилгаар эхэлсэн. Үүсгэн 
байгуулсан хүн нь Клаус Шваб. 
Тэр хүний нэр, нөлөөгөөр ийм 
хэмжээнд хүрч чадсан. Давостой 
өрсөлдөх олон санаачилга гардаг 
ч энэ хэмжээнд хүрч чадахгүй 
байгаа юм. 

Өнгөрсөн жил монголчууд 
Ази, Европын дэд түвшний 
уулзалтыг (ASEM) нутагтаа 

Ц.Элбэгдорж: Монголчууд ДЭЗЧ-д 
байр сууриа нэгэнт эзэлсэн

зохион байгуулсан. ASEM бол 
100 жилд Монголд нэг удаа болох 
арга хэмжээ байсан. Миний 
харж байгаагаар Давос бол 
дэлхийн ASEM. ASEM бол Ази, 
Европын уулзалт. Харин Давост 
АНУ болон Африк, Австрали 
тивээс төлөөлөл ирж оролцож 
байна. ASEM-ийн хэмжээний 
асуудлыг Давост цөөхөн хоногт 
ярилцдаг. Ярилцахдаа хамгийн 
гол нь өнгөрсөн жилээ дүгнэдэг. 
Давосын зохион байгуулалтын 
хүрээнд албан бус уулзалт 
гэж томъёологддог хэлбэр 

Б.Ганбаяр / ЗГМ©

дараагийн засаг захиргааны 
үйл ажиллагааны тэргүүлэх 
чиглэлүүд” сэдвээр албан 
бус хэлэлцүүлэг боллоо. Энэ 
хэлэлцүүлэгт АНУ-ын шинээр 
сонгогдсон Ерөнхийлөгч 
Дональд Трампын хамгийн 
ойрын гурван хүн ирж шинэ 
Ерөнхийлөгчийнхөө байр 
суурийг илэрхийллээ. Улс төр, 
хэвлэл мэдээлэл болон бизнесийн 
чиглэлийг хариуцсан хүмүүс 
ирсэн. Бас Конгрессын гишүүд. 
Энэ уулзалтад Америкаас 40 
гаруй хүн уригдсан байсан. 
Энэ үеэр маш их мэдээлэл, 
тэр дундаа дотоод гэж хэлж 
болохуйц мэдээллийг сонсох нь 
эргээд бидэнд хэрэгтэй. 

Монгол Улс олон улсын 
түвшинд, бүс нутгийн 
хэмжээнд бусадтай хамтран 
ажиллахад эдгээр мэдээлэл тус 
болно. Ийм уулзалтад Монгол 
Улсын Ерөнхийлөгч оролцож 
асуулт тавина гэдэг Монголын 
нэр хүндийг өсгөх, дэлхийн 
хэмжээнд жинг нэмэх гэсэн 
монголчуудын хүсэл зорилгод 
нийцсэн арга хэмжээ байдаг.

-Энэ чуулга уулзалт бол 
тухайн жилийнхээ улс 
төр, эдийн засгийн өнгийг 
тодорхойлдог гол арга хэмжээ 
хэмээн хүлээн зөвшөөрөгддөг. 
2017 оны Давосын чуулга 
уулзалтын онцлог нь юу вэ?

-Энэ удаагийн онцлог гэвэл 
манай урд хөрш БНХАУ-ын 
дарга Ши Жиньпин анх удаа 
оролцлоо. Ши Жиньпин дарга 
бодлогын шинжтэй томоохон 
илтгэл тавилаа. Энэ илтгэлийг 
“түүхэн илтгэл” гэж олон хүн 
ярьж байна. Өнөөдөр дэлхий 
нийтэд асар том өөрчлөлт гарч 
байна. 

Дэлхийн тогтсон системд 
өөрчлөлт орж байна. Энэ 
өөрчлөлтөд хамгийн том 
үүрэгтэй, дэлхийн хоёр дахь 
том эдийн засагтай, улс орных 
нь удирдлагын хувьд өвөрмөц 
Хятад орны залуур дээр сууж 
байгаа хүн юу хэлэх бол гэдэг 

бий. Тэр уулзалтад оролцож 
байгаа хүмүүс чин сэтгэлээсээ, 
хэлье гэснээ хэлчихдэг, 
албан уулзалтууд дээр, мөн 
хэвлэлийнхний өмнө тэр болгон 
илэрхийлээд байдаггүй санаа, 
байр сууриа энэ албан бус 
уулзалтын үеэр илэрхийлдэг. 
Манай улс, манай байгууллага 
энэ асуудлыг ингэж харж байна 
гэдгээ ярьдаг. 

Тухайлбал, ОУВС ч юм уу, 
Дэлхийн банкны төлөөлөл 
байр сууриа илэрхийлдэг. 
Энэ жил тухайлбал, “АНУ-ын 

нь маш чухал, сонин байсан. 
Даяарчлалын тухай маш 
нээлттэй ярилаа. Дэлхийн 
хамтын ажиллагаа, чөлөөт 
худалдааны тухай ярилаа. Одоо 
АНУ даяарчлалын тухай өөр 
ярьж, хөрөнгө оруулалт ашиггүй 
байна, буцааж татъя гэж байхад 
үүнээс тэс өөр өнгөөр Ши Жинь-
пин дарга ярилаа.

-Дэлхийн эдийн засгийн 
чуулга уулзалт дахь Монгол 
Улсын оролцооны нэг чухал 
элемент нь энэ үеэр зохиогддог 
“Монголын үдэш” арга хэмжээ. 
Ач холбогдлыг нь Та юу гэж 
дүгнэх вэ?

-Би олон газар, олон арга 
хэмжээнд оролцдог. Эдгээр арга 
хэмжээний үеэр Монголынхоо 
соёл, зан заншлыг тэр болгон 
сурталчлаад байж чаддаггүй. 
Ихэвчлэн тухайн очсон 
газ рынхаа соёл, түүх, зан 
заншилтай танилцаад буцдаг. 
НҮБ-ын том хэмжээний хурлын 
үеэр ч ийм боломж байдаггүй. 
Давосын чуулга уулзалтын 
үеэр зөвхөн өдөр арга хэмжээ 
болдоггүй, 24 цагийн турш арга 
хэмжээ болж байдаг. Үүнийг 
ашиглая гэж бодсон. 

Бид ийм арга хэмжээ зохион 
байгуулъя, үүндээ зориулж 
ийм ийм зүйл авчиръя гэхэд 
холбогдох зөвшөөрлийг авах 
тийм амар биш. Энэ арга хэмжээг 
зохион байгуулах байгууллага нь 
ямар байх уу, эдний стандартад 
нийцсэн аж ахуйн нэгж үү, 
үгүй юу гэдгийг хүртэл авч 
үздэг. Танай арга хэмжээг хүн 
тоож очих уу гэсэн асуулт 
хүртэл гардаг. Давосын чуулга 
уулзалтын үеэр 20-иод улс, 100 
гаруй компани ижил төстэй арга 
хэмжээг энд зохион байгуулдаг. 
Эхэн үедээ 100 гаруй хүн ирж 
байсан бол одоо 500 гаруй хүн 
манай “Монголын үдэш”-ийг 
сонирхон ирэх гэж байна. 

Монголын дуу хөгжмийг 
сонсож, бидний хувцсыг үзээд, 
идээ ундааг зооглосон хүмүүс 
бие биендээ хэлж түгээж 
байна. Үүгээр дамжуулаад 
бид Монголынхоо урлагийг, 
хувцсыг, түүхийг сурталчилж 
байна. Энэ жил бид 400 орчим 
хүн ирэх байх гэж тооцож байсан 
ч 500 хүнд урилга хүргүүллээ. 
Форумыг санаачлагч Клаус Шваб 
“Монголын үдэш”-ийг гэргийн 
хамт ирж нээдэг. Монголыг 
гадаадад сурталчилж байгаа 
хамгийн сайн талбар бол Давосын 
“Монголын үдэш”. Үүнийг бид 
том амжилт гэж үзэж байгаа. 3

Давос хамгийн 
нэр хүндтэй, 

хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн 

арга хэмжээ

Өнгөрсөн парламентаас батал-
сан Сонгуулийн тухай хуулиар 
УИХ болон орон нутгийн сон-
гуулийг зохион байгуулсан. Гэвч 
сонгууль зохион байгуулах явцад 
хуулийн хийдэл үүсэж, зөрчил 
гарсан тул Ерөнхийлөгчийн 
сонгуулийг бие даасан хуулиар 
зохицуулах хүсэлтээ Сонгуулийн 
ерөнхий хороо УИХ-ын Төрийн 
байгуулалтын байнгын хороонд 
хүргүүлсэн юм. Энэ дагуу УИХ 
дахь МАН, АН-ын гишүүд хамт-
ран Ерөн хийлөгчийн сонгуу лийн 
тухай хуулийн төслийг боловс-
руулж, УИХ-д өргөн мэдүүлсэн. 

Гэвч УИХ дахь МАН-ын 
бүлэг өнгөрсөн лхагва гарагт 
өргөтгөсөн хуралдаан хийж, 
Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн 
тухай хуулийн төслийг буцаах 
улс төрийн шийдвэр гаргав. 
Энэ талаар УИХ дахь МАН-ын 
бүлгийн дэд дарга Я.Содбаатар 
“МАН улс орны нийтлэг эрх 
ашгийн асуудалд үндэсний зөв-
шилц лийг эрхэмлэж ажилла даг 
улс төрийн хүчин. УИХ дахь 
65 суудлынхаа тоонд дулдуй-
дахаас илүү парламентын 

БҮЛЭГ 

МАН хүч түрэмгийлэхээс татгалзав
Б.Даваатогтох
@datoZGM

зөвшилцөл, ойлголцлыг хадгалах 
сонирхолтой байгаа. Иймээс 
иргэд, сонгогчдоос ирүүлсэн 
саналд үндэс лэн хуулийн төслийг 
буцаах шийдвэрийг гаргалаа. Мөн 
хэлэлцүүлгийн шатанд УИХ-
ын гишүүдээс энэхүү хуулийн 
төсөлтэй холбоотойгоор 149 
зарчмын зөрүүтэй санал гарсан 
нь нэгдсэн ойлголцолд хүрээгүй 
байна гэж үзсэн” гэв. 

Үүнээс гадна энэхүү хуулийн 
төс лийн хүрээнд Сонгуулийн 
тухай хуулийн 189 зүйл, заал-

тыг өөрчлөх шаардлага үүссэн 
байна. Өөрөөр хэлбэл, өнгөр сөн 
парламен таас баталсан Сонгуу-
лийн тухай хуульд бүрэн засвар 
ороход хүрсэн нь улс төрийн 
шийдвэр гаргахад нөлөөлжээ. 

Түүнчлэн Ерөнхийлөгчийн 
сонгуулийн товыг зарлах хугацаа 
тулсан тул хуулийн төслийг 
буцаахаар болсон гэдгийг ч МАН-
ын бүлгийн дэд дарга Я.Содбаатар 
онцлов. Сонгуулийн тов зарлах 
сүүлийн хугацаа ирэх долоо 
хоногоор дуусгавар болж байгаа 

аж. Иймээс ирэх зургадугаар 
сард болох Ерөнхийлөгчийн 
сонгуулийг Сонгуулийн тухай 
хуулиар зохион байгуулахаар 
болжээ. Гэхдээ УИХ дахь МАН-
ын бүлэг ирэх намраас УИХ, орон 
нутаг, Ерөнхийлөгчийн сон гуу-
лийн бие даасан хуультай бо лох 
тохиролцоонд хүрсэн байна. 

Товчхондоо, УИХ-д 65 суу-
далтай МАН-д уг хуулийн 
төслийг батлах боломж бүрэн 
байсан ч хүч түрэмгийлэхээс 
татгалзав.  

ЭШЛЭЛ 

-Үндсэн хууль батлагдсан 
л бол хэзээ ч, хэн ч өөрчилж 
болохгүй, энэ чигээрээ байх 
ёстой гэсэн юм байхгүй шүү 
дээ. Үндсэн хуульд ерөнхий 
зарчмуудыг суулгаад, төрийн 
байгууллагуудын эрх мэдлийг 
оновчтой хуваарилаад, суурь 
зарчмуудаа хуульчилчихсан. 
Харин УИХ-ын, Засгийн газрын, 
Үндсэн хуулийн цэцийн тухай 
хуулиудаараа тогтсон суурь 
зарчим, зохицуулалтаа дэмжээд, 
дэлгэрүүлээд зохицуулаад явдаг 
жишиг дэлхий нийтээр байна. 

Тэгсэн ч гэсэн тодорхой цаг 
хугацааны эрхээр нэмэлт, өөрч-
лөлт хийх шаардлага гарч таарна 
шүү дээ. Өөрчлөх асуудал байж 
болно. Эрх мэдлийн хуваарилалт 
дээр гажуудал байна, өөрчилье 
гэхэд болно. Үүнийг үгүйсгэхгүй 
байна. Харин заавал тав дахь 
Үндсэн хууль батлах энэ тэр гэж 
яриад хэрэггүй. 

Үндсэн хуулийн цэцийн 
гишүүн Д.Солонго
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»  Монголын говийн эрчим 
хүчийг ашиглах асуудал анх 
эндээс гарсан санаа.

»  Жэк Ма Монголд хоёр удаа 
ирсэн. Монголын талаар эерэг, 
их сайн ойлголттой хүн байна 
билээ. 

»  Монголын нэр, Монголын 
имиж Давост сайн гарч 
чадсаны илрэл.

ЗГМ©

Ц.Элбэгдорж: Монголчууд 
ДЭЗЧ-д байр сууриа нэгэнт эзэлсэн

1, 2
-Энэ жилийн Давосын чуул-

га уулзалтын Ази, тэр дундаа 
Монгол руу чиглэсэн зүйл юу 
байна вэ?

-Форумын үеэр маш өргөн 
сэдвээр хэдэн зуун хэлэлцүүлэг 
болдог. Эдгээрээс оролцох сэдвээ 
бид өөрсдөө сонгохыг хичээдэг. 
Бас зохион байгуулагчдын зүгээс 
бидэнд санал болгодог сэдэв 
байна. Монголчуудын байнга 
оролцдог нэг сэдэв бол мэдээж 
уул уурхай. Усны чиглэлээр 
монголчууд Давосын хүрээнд 
идэвхтэй ажиллаж байна. Энэ 
форумын Усны санаачилгын 
групп гэж бий. Энэ группт би хоёр, 
гурван жил гишүүнээр байсан. 
Усны асуудлаар Монголд гурван ч 
удаа том хэмжээний хурал зохион 
байгууллаа. Энэ санаачилгаа 
бид алдахгүй байх хэрэгтэй. 
Энэ жилийн форумын хүрээнд 
зохион байгуулагдаж байгаа 
Торгоны замын хуралдаанд бид 
оролцох гэж байна. Мөн өнгөрсөн 
жил Монголд зохион байгуулсан 
ASEM-ийн талаар мэдээлэл хийх 
хүсэлт ирсэн. 

Тэрчлэн сэргээгдэх эрчим 
хүчний сэдэв байна. Монголын 
говь бол сэргээгдэх эрчим хүчний 
асар их нөөцтэй, үүнийг ашиглах 
талаар ярилцаж байна. Монголын 
говийн эрчим хүчийг ашиглах 
асуудал анх эндээс гарсан санаа. 
Монгол, ОХУ, Өмнөд Солонгосыг 
оролцуулсан сэргээгдэх эрчим 
хүчний групп байгуулсан, одоо 
бизнесийн судалгаанууд хийгээд 
эхэлсэн. Байгаль орчны асуудал 
байна, утаа байна. Улаанбаатарын 
агаарын бохирдлыг бид Үндэсний 
аюулгүй байдлын зөвлөлийн 
хэмжээнд авч үзэн, гамшиг 
хэмээн тодорхойлж, шийдвэртэй 
арга хэмжээ авъя гэж байгаа 
гээд энд ярихад Монгол Улс улс 
төрийн шийдвэрээ гаргасан, энэ 
чиглэлийн байгууллагуудтай 
хамтарч ажиллах юм байна гэж 
ойлгон, хандлага нь өөр болдог. 
Ер Монголд хийгдсэн зүйлийн 
нэлээд нь Давост анхлан яригдсан 
байдаг.

-Энэ удаагийн форумд дэл-
хийн технологийн чиглэлийн 
том компаниуд иржээ. 
Өчигдөр гэхэд IBM-ийн захи-
рал хиймэл оюун ухааны 
чиглэлээр том танилцуулга 
хийлээ. Ирэх гуравдугаар сард 
IPO хийхээр төлөвлөж байгаа 
Snapchat-ынхан багаараа 
Давост ирчихсэн топ хөрөнгө 
оруулагчид, хөрөнгийн зах 
зээлийн шинжээчдэд ком паниа 
зөвөөр ойлгуулах гээд хичээж 
байх шиг байна. Та Давост 
Хятадын “Alibaba” компанийн 

Монгол Улс Давосын 
чуулга уулзалтад 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
түнш болж чадлаа

үүсгэн байгуулагч Жэк Матай 
уулзсан тухай сонслоо. Энэ 
уулзалтынхаа талаар яриач?

-Форумын эхний өдөр болсон 
албан бус уулзалтын үеэр IBM-
ийн захирал яг миний хажууд 
сууж таарсан. Тэгээд Трампын 
бодлого, татварын асуудал, 
технологийн чиглэлээр сонин 
содон зүйл ярьсан. Ийм маягаар 
бид уулзах бараг боломжгүй 
хүмүүстэй зэрэгцээд суудаг, 
зүс царайгаараа танигддаг нь 
их чухал. Форумын эхний өдөр 
профессор Клаус Швабын зохион 
байгуулсан, 400 гаруй хүн ирсэн 
хүлээн авалтын үеэр би Жэк 
Матай уулзсан. Жэк Ма Монголд 
хоёр удаа ирсэн. Монголын 
талаар эерэг, их сайн ойлголттой 
хүн байна билээ. 

Монголд дэлхийд танигдах 
бүтээгдэхүүнүүд хийж байна, 
үүнийгээ танай сүлжээгээр 
оруулъя, Монголд мэдээллийн 
технологийн олон компани гарч 
ирж байна, танай компанид 
ажиллах хүсэлтэй залуучууд бий, 
энэ чиглэлээр хамтарч ажиллая 
гэхэд маш дуртай хүлээж авсан. 
Иймэрхүү яриа Давост өрнөөд 
цаашаа ажил хэрэг болдог. 
Өнөөдрийн байдлаар Давост 
би 10 гаруй улсын төр, засгийн 
тэргүүнтэй уулзаад байна. Энд 
ирсэн дэлхийн санхүүгийн том 
байгууллагын хүмүүстэй уулзлаа. 
Бизнесийнхэн байна. Тэдэнтэй 
уулзаад санаа оноогоо ярилцаад, 
Монголын талаар мэдээлэл өгнө 
гэдэг том боломж.

-Жэк Ма бол Хятадын Билл 
Гэйтс, Хятадын Стив Жобс. 
Хятад бол манай хамгийн 
ойрын том зах зээл. Жэк Ма 

“Бид Азийн хөдөө аж ахуйн 
бүтээг дэхүүнийг эргэлтэд 
оруулна, Азийн контентыг 
дэл хийн түвшинд гаргана 
гэж хэлжээ. Дэлхийн том 
компаниуд, тэр дундаа АНУ 
төвтэй компаниуд Хятадын 
хөтөнгө оруулалтыг дагасан 
эдийн засгийн тэсрэлтүүдийг 
хүлээж байна. Монголын эдийн 
засаг өнөөдөр хүнд байна, 
хөрөнгө оруулалт дутаж байна 
гэдэг. Бид өөрсдийн хөдөө аж 
ахуйн бүтээгдэхүүн, контентоо 
“Alibaba” компанитай хамт раад 
бодитой болгох боломж нээгдэж 
байна гэж ойлгож болох уу?

-АНУ-ын шинэ Ерөнхийлөгч 
Трамп Жэк Маг уриад уулзсан. 
Хэдийгээр А НУ өөрөө 
технологийн чиглэлийн том 
компаниудтай ч АНУ-д хөрөнгө 
оруулалт хийгээч гэж Трамп 
хэлсэн байсан, тэр дагуу маш их 
хэмжээний хөрөнгө оруулахаар 
тохирсон байна билээ. “Alib-
aba” бол зөвхөн Хятадын биш, 
дэлхийн хэмжээний сүлжээ 
боллоо. Ийм сүлжээтэй, асууд-
лаа өөрөө шийддэг ийм хүнтэй 
харилцаа тогтоогоод ажиллах нь 
Монголын хувьд чухал.

-Энэ жилийн форумын топ 
сэдэв бол яах аргагүй Ши 
Жинь пин даргын илтгэл 
бай лаа. Илтгэлдээ Монгол, 
ОХУ, БНХАУ-ын гурван талт 
уул залтын талаар бас дурд-
сан байсан. Торгоны замын 
чиглэлийн том амбийцаа гло-
бальчлал гэдгийн доор багтааж 
илэрхийллээ.  

-Хятадын хувьд үнэхээр том 
өөрчлөлт болж байна. Эдийн 
засгийн хувьд Хятад дэлхийн 

Энэ 80 хувийнхаа 30 хувийг 
Хятад дангаараа бүтээж байна 
гэж. Маш их төлөвлөсөн, маш 
их бодсон, маш холыг харсан үг 
байлаа. Хөршийнхөө удир дагчаар 
бахархаж суулаа.

-Давосын хүрээнд болдог 
хоёр талт уулзалтуудын ач 
хол богдлыг та хэрхэн харж 
байна вэ?

-Өмнө нь бид уулзах хүмүү-
сийнхээ араас явдаг байсан. 
Харин одоо бидэнтэй уулзах 
гэж хүмүүс бидний араас явдаг 
болсон байна. Энэ бол Монголын 
нэр, Монголын имиж Давост сайн 
гарч чадсаны илрэл.

-Давос анх үүсэхдээ төр болоод 
хувийн хэвшлийн хоорон дын 
яриа хэлэлцээний түшиц байсан. 
Зөвхөн эдийн засгийн асуудал 
хөндөгддөг байсан. Одоо харин 
өөрч лөгд сөн. Дэлхий нийтийн 
харил цаа ч өөрчлөгдсөн. Та 
сүүлийн найман жил энэ чуулга 
уулзалтад оролцож бай на. 
Анхны үетэйгээ харь цуу лахад 
ямар өөрчлөлт байна вэ?

-Жил бүр шинэ сэдэв гарч 
ирдэг. Монголд ч адил. Өдөр 
бүр дэлхийд том том уулзалт, 
хурлууд болж байна. Гэхдээ би 
Ерөнхийлөгчийн хувьд Монгол 
Улс хоёр том арга хэмжээнд 
байнга идэвхтэй оролцож байя гэж 
боддог. Нэг нь НҮБ-ын Ерөнхий 
ассамблейн чуулган. Нөгөөх нь 
Давосын Дэлхийн эдийн засгийн 
чуулга уулзалт. Мэдээж бид бүх 
арга хэмжээнд оролцож чадахгүй. 
Жишээ нь, энэ хавар Мюнхенд 
аюулгүй байдлын чиглэлийн 
хурал болно. Аюулгүй байдлын 
чиглэлээр болдог хамгийн том 
арга хэмжээ. Энэ хуралд Азийг 

төлөөлөөд илтгэгчээр оролцооч 
гэсэн урилга надад ирсэн. Тэр 
хуралд хэн оролцохыг бид 
ажиглаж байна. 

Магадгүй АНУ-ын шинэ 
Ерөнхийлөгч ирнэ гэвэл тэр 
хуралд монголчууд оролцох 
хэрэгтэй. Ингэж сонголтоо 
хийх хэмжээнд Монгол очсон. 
Яг үнэндээ дотооддоо бид 
зөрчилдөөд байгаа ч гадаад 
талбарт, олон улсын харилцаанд 
сүүлийн жилүүдэд Монголын 
ололт мэдэгдэхүйц хэмжээнд 
хүрсэн. Энэ боломжийг бид 
цаашид “чулуу” болгож авч явах 
хэрэгтэй. Тэр бүр монголчуудад 
тоогоод байдаг механизм цөөхөн. 
Давост монголчууд байр сууриа 
нэгэнт эзэлчихсэн.

-Энэ удаагийн Даво сын 
форум бол таны Ерөнхий-
лөгчийн хувиар оролцож 
бай гаа сүүлийн уулзалт. Тэгэ-
хээр цаашид монголчууд энэ 
дэлхийн эдийн засгийн гэр 
бүлийн гишүүн болсон байр 
сууриа хэрхэн хадгалах вэ. 
Залгамж халаа нь юу байх вэ?

-Энэ бол Ерөнхийлөгчийн 
хувиар оролцож байгаа миний 

сүүлийн чуулга уулзалт. Энд 
тогтоосон сайхан харилцаагаа 
үргэлжлүүлж авч явна. Энд 
нэг нууц задалъя. Сая би Шваб 
гуайтай уулзаад, ирэх дол-
дугаар сард Ерөн хийлөгчийн 
албан тушаалаас бууна гэдгээ 
мэдэгдэж, өнгөрсөн найман 
жил намайг урьсанд баярлаж 
байгаагаа илэрхийлээд, энэ 
байгууллагын зорилгын төлөө 
монголчууд боломжоороо хичээж 
оролцсоноо хэлсэн. Давосын үйл 
ажиллагаанд монголчуудын 
оруулсан хувь нэмрийг үнэлдэг 
гэдгийг ноён Клаус Шваб хариуд 
нь тэмдэглэсэн. Шинэ нөхцөл 
байдалд монголчуудтай хэрхэн 
хамтарч ажиллах талаар ярилцъя 
гэдгээ хэлсэн. Ноён Шваб их 
сонин санал оруулаад сайхан юм 
хийх гэж оролдсон байна билээ. 
Үүнийг сонсоод надад их сайхан 
санагдсан. 

Гэхдээ тэр саналыг Дэлхийн 
эдийн засгийн форумын Удирдах 
зөвлөл шийднэ гэдгээ хэлсэн. 
Энэ Удирдах зөвлөл бол бодлого 
тодорхойлдог газар. Тийш орно 
гэдэг бол өндөр шалгууртай. 
Ажил хийвэл дуустал, давс хийвэл 
уустал гэж монголчууд ярьдаг. 
Эдийн засаг хүнд байна гээд бид 
энэ удаад оролцохгүй байж болох 
байсан. Гэвч нэгэнт эхэлсэн ажлаа 
нэр төртэй дуусгаад, сүүлийн 
форумдаа бүр их ач холбогдол 
өгч оролцох учиртай. Тиймээс 
ч энэ удаа би хэвлэлийнхэнд 
дэлгэрэнгүй ярилцлага өглөө. 
Өмнө нь Давосын форумын үеэр 
би сэтгүүлчдэд ийм ярилцлага 
өгч байгаагүй.

-Танд баярлалаа.  

хоёр дахь эдийн засаг гэж хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн. 

Одоо тэгвэл улс төрийн 
манлайлагч болон гарч ирж 
байна. АНУ-ын Ерөнхийлөгч 
бол дэлхийн хамгийн хүчтэй 
албан тушаал гэдэг. Тэгвэл одоо 
Ши Жиньпин дарга АНУ-ын 
Ерөнхийлөгчөөс илүү удирдагч 
болж үнэлэгдэж байна. Хятадын 
имижийг дэлхий нийтэд эергээр 
гаргахад түүний үг нөлөөллөө. 
Ши Жиньпин хэд хэдэн тоо 
хэлсэн нь их сонин сонсогдлоо. 
Дэлхийн эдийн засгийн 80 хувийг 
хөгжиж буй орнууд бүтээж байна. 



болгочих, түүнийгээ Лалын 
бага хурлын байгууллагаар 
зөв шөөрүүлчих нэг гарц байна. 
Ваххабит бус исламын бусад 
олон байгууллага үүнд нь 
дэмж лэг үзүүлнэ. Мөргөлчид 
чөлөө тэй зорчих, шиитүүд 
гадуурхагдахгүй байх үүд хаалга 
нээгдэнэ. 

Нэгэнтээ хоёр сая гаран 
хавтгай дөрвөлжин км нутаг 
дэвсгэр, тэгээд ихэнх нь цөл, том 
хотуудад нь хүн ам төвлөрдөг, 
лалын гол хоёр урсгал зэрэгцэн 
оршдог, хүний эрх, эрх чөлөөг 
нухчин дардаг тийм улсад 
зэвсэгт мөргөлдөөн дэгдвэл 
засаг захирганы 13 нэгж нь 
хэдэн тийшээ салж одох, шинээр 
улс, муж үүсэх олон хувилбар 
зэрэгцээд гарна ирнэ. Ирак, 
Иордантай залгаа Табук, Эль-
Худуд-эш-Шамалиа тойргууд 
нь төвдөө захирагдахгүй, 
салахаар үл барам Табук нь 
аюулгүй байдлаа хамгаалахын 
тулд Иордан, бүр Израилиас 
тусламж гуйх дээрээ тулна 
гэсэн таамаг явж байна. Тэр хоёр 
тойрог нь Ирактай харилцаагаа 
бүрэн хэвийн болгож, Иракийн 
шиит олонхийг хүндэтгэхээс 
аргагүй болно. Зүүн хойд Эль-
Жауф тойрог Улаан тэнгисээр 
Египеттэй ойр тул аюулгүй 
байдлын үүднээс Египет тийшээ 
цэргээ илгээх, араас нь Иордан 
цэргээр дарамтлах хувилбар 
бас байж болно. Дорнод Эш-
Шаркиa тойрог Йемен, Омантай 
залгаа, Оман нь суннитыг сөрдөг 
мусульман-ибадит шашинтай, 
ибадит нь лалын шиитийн 
урсгалаас салбарласан гэж 
үзвэл Оман-Саудын Арабын 
хооронд үл ойлголцол үүсч 
болох магадлал бий.  

Явж явж Саудын Араб нь 
Эр-Рияд тойрогтоо л хяналтаа 
тогтоож үлдвэл их юм. 
Гадаадын геополитик судлаач 
эрдэмтдийн бичээд буй дээрх 
сценар бол хэрэгжих тун 
магадлалтай, өөрөөр хэлбэл, 
үйл явц нэгэнтээ эхэлсэн, 
цаашаа доминогийн зарчмаар 
өрнөхийн босго руу дөхөж 
яваа гэж үзэхэд буруутахгүй. 
Гал дээр тос нэмэх магадгүй 
гол хүчин зүйл бол саудуудыг 
дотроо бужигнаад эхэлмэгц Иран 
хөндлөнгөөс оролцох, АНУ, 
түүний холбоотнууд, Сири, 
түүний холбоотон Орос тэр 
мөргөлдөөнд татагдан орох нь 
бүс нутгийн төдийгүй дэлхийн 
дайн дэгдэх аюулыг бодитой 
болгож болох юм.

гадаадаас олонтаа цухалздаг 
болжээ. Энэ хаан бол энэ улсыг 
үндэслэгч Абдель Азиз аль 
Саудын удам дамжсан хамгийн 
сүүлчийн хаан. Бие муутай, 
81 настай түүнийг мөд бурхан 
болсны дараа энэхүү вант 
улсын эрх мэдэл шинэ залуу 
үед шилжинэ. Учир нь хаан 
Салман залгамжлагчаараа ач 
дүү Мухаммад ибн Наиф гэгчийг 
зарласан, ахаас дүүд хаан ширээ 
шилждэг ёс энэ хүрээд өндөрлөж 
байгаа нь тэр болно.  

Салман хааны хүү 31 настай 
Мохаммад бин Салман угсаа 
залгамжлагчаар өрсөлдөх 
магадлалтай. Өмнөх хааны 
үед угсаа залгамжлагчийн 
залгамжлагч хэмээн тодорсон 
Мукрин ибн Абдул-Азиз аль-
Сауд гэж өөр нэг нөхөр хааны 
сэнтийд санаархаж бас болно. 
Гэхдээ засгийн эрхийн төлөө 
тэмцэл Мохаммад бин Наиф, 
Мохаммад бин Салман буюу 
хоёр үеэлийн хооронд өрнөх 
нь бараг бодитой болж байна. 
Эхнийх нь До яамыг толгойлж, 
хоёр дахь нь БХЯ, Эдийн 
засаг, хөгжлийн зөвлөл, газрын 
тосны Saudi Aramco компанийг 
гартаа атгаж байна. Батлан 
хамгаалахын сайд Мохаммад 
бин Салман нь Саудын Арабаас 
гадагш явуулж буй байлдааны 
ажиллагааг удирдаж, Йеменд 
хусит босогчдыг дарах, Сири, 
Иракт жихадист боевикуудыг 
байлдуулахыг удирдан буй. 
Бахрейнд хүн амын мусульман-
шиит олонхийг өндийлгөхгүй 
байх үүрэгтэй. Ирантай хожим 
дэгдэж мэдэх дайныг энэ залуу 
бас төлөвлөнө.  

Саудын Арабын анхны 
хаан нь 22 эхнэрээсээ 37-44 
хүү тө рүүлсэн ба амьд үлдсэн 
хөв гүүдээс хам гийн ахмад 
нь болох 85 настай хунтайж 
Талал бин Абдул Азиз буюу 
“улаан хунтайж” гэх хочтой 
өвгөн Салман дүүгийнхээ 
хэт эрх мэдлийг сөрдөг. Тэр 
утгаар хунтайж нарын хооронд 
засгийн эрхийн төлөө дайн 
дэгдэхэд гайхах зүйл байхгүй. 
Абдул Азизын удмын тэр Талал 
(“Судайрийн 7” буюу 2 хаан, 
5 хунтайж) ба Салман хааны 
хамаардаг Хассан бин Ахмедын 
гэр бүлийнхний өвөр хоорондын 
зөрчил бугшсаар байна. Судайри 
гэдэг нь хаадын эртний овгийн 
нэр.  

Хэрэв хааны гэр бүлийнхний 
хооронд мөргөлдөөн дэгдвэл 
тэр нь Саудын Арабын бүс 
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Дугаарын удирдагч
Б.Гандолгор

“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.

0 0 5 6 0
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Саудын Арабтай холбогдох 
“муу үйл” цухалзсаар л. “Арабын 
хавар” дэгдэхэд Сауд нь Ливи, 
Сири, Ирак, Йемений босогчдыг 
дэмжиж, төр засгийг нь нураахад 
улайм цайм оролцсон, Ирак, 
Сири тэсээд үлдлээ, Бахрейнд 
босогчдыг нь дарахад цэрэг 
илгээсэн, Ливаны дотоод хэрэгт 
байнга хутгалддаг, улмаар 
давраад Афганистан, Пакистан, 
Этиоп, Филиппин дэх лалын 
жихадистуудыг дэмжсэн, шашин 
хоорондын мөргөлдөөнийг нь 
дэвэргэсэн, Европт олон муу 
үйлийг өдөөсөн гээд жагсаагаад 
байвал баримт зөндөөн. Германы 
дэд канцлер Зигмар Габриэль 
Bild am Sonntag сонинд ноцтой 
мэдэгдэл хийсэн. Радикал 
исламистуудыг Эр-Риядаас 
санхүүжүүлдэг ,“даян дэлхийгээр 
тархсан ваххабит бүх мечетийг 
Саудын Араб санхүүжүүлдэг. 
Аюултай олон исламистууд 
тэндээс л Германд ирж байна”, 
“Энэ ноцтой асуудлыг таслан 
зогсоож хүчрэхээ болилоо” 
гэж тэрээр хэлээд “Лалын улс” 
(ISIL) бүлгийг Саудын Араб 
санхүүжүүлдэг хэмээн хардахаа 
шахсан нь Герман-Саудын Араб 
хоорондын харилцааг хурцатгаад 
авсан. 

Энэ бүх нүгэл нь эргээд 
дотоод байдал руу нь нөлөөлж, 
эзэн хаан Салман бин Абдул 
Азизын дэглэмийг хөнтрөх юм 
биш байгаа гэх сэрэмжлүүлэг 

Саудын Араб: Мэхт мэхэндээ 
болоход тун дөхлөө  

BBM©

Олхонуд Баярхүү
проф.

С.ЦОГТБАЯР ЗУРЖ БАЙНА

нутгуудаар тархаж, иргэний 
дайнд хүргэж тун мэднэ. Ливи, 
Сири, Ирак, Йеменд тэдний 
дэмжиж өдөөсөн дайны гал 
нутагт нь ороод ирнэ гэсэн үг. 

Хааны их гэр бүлийг хагалан 
бутаргаж дайтуулах эхний бүс 
нутаг бол тус улсын Дорнод 
муж юм. Тэр мужийг Сауд бин 
Наиф захирч байна. Түүний дүү 
нь одоогийн угсаа залгамжлагч, 
ирээдүйн хаан, хоёулаа Салманы 
хааны ач дүү нар. Дорнод муж бол 
нефтийн ордууд бүхий газрын 
тосны аж үйлдвэрийн төв, тэнд 
нь мусульман-шиитүүд олноороо 
аж төрдөг, бас гадаадын ажилчид 
маш олуулаа бий. Гэхдээ энэ 
мужид хүн амын тооллого 
зориудаар хийдэггүй, ерөөсөө 
Саудын Арабт хүн амынхаа 
тооллогыг хийх сонирхолгүй, 
учир нь мусульман-шиитүүд 
олон болчихсон байх вий гэдгээс 
суннитууд нь үхтлээ айна.  

Дорнод бүс нутаг бол шашин 
хоорондын мөргөлдөөний бугш-
сан голомт. Дорнод тойр гийг  
(Эш-Шаркиa) мусульман-
шиитүү дийн эх орон болгож 
Саудын Арабаас салгах гэсэн 

үзэл суртлыг номлосон гэх 
шалтгаанаар 2009 онд шиитийн 
нэрт зүтгэлтэн Нимр Бакир 
аль-Нимр гэгчийг баривчилсан 
ба 2015 онд аль-Нимрийг 
цаазалчихсан. Тэр муж дахь 
шиитүүд хааныхаа эсрэг босоод 
ирэх бэлээхэн хөрс бүрдчихсэн. 

Дараагийн халуун цэг 
Йементэй залгаа Асир тойрогт 
бугшжээ. Асир бол мусульман-
зейдитүүдийн өлгий нутаг. 
Зейдит нь шиит шашны нэг 
урсгал, тэр утгаар суннитыг 
хатуу баримтлагч Саудын дэглэм 
зейдитүүдийг ямагт гадуурхаж, 
дарж, алж талж ирсэн, эдүгээ 
ч  йемений хусит нарыг зейдит 
гэдгээр нь интервэнц хийн 
устгаж эхлээд байна. 

Гэм нь хусит босогчдын 
хорлон сүйтгэх ажиллагаа хил 
дамнан өрнөлөө. Асир дахь 
саудын цэргийн объектуудыг 
ониллоо, Саудын Арабын хил 
дагуух Жизан, Нажран тойрог 
руу халдлаа, тэр нь даамжирсаар 
Саудын Арабын өмнөд бүс 
нутгийн нийт зейдитүүдийг 
төрийнх нь эсрэг босгоод ирэх 
нигуртай. 

Йеменд зөвхөн иргэний 
дайн өрнөж буй мэт ойлгож 
болохгүй, тэнд олон улсын маш 
том дайн өрнөж байна. Тэндхийн 
хуситуудын “Ансар Аллах” 
хөдөлгөөнөөс дэмжлэгтэй, дээр 
нь Иран тоглолт хийгээд эхэлбэл  
Саудын Арабын Асир, Нажран, 
Жизан, шиитүүд олонхи болж 
буй Дорнод бүс нутаг тэр чигтээ 
зэвсэгт тэмцлийн талбар болж 
хувирахад тун ойрхон байна. 

Тэгээд тэр дайнд нь АНУ, НАТО 
хөндлөнгөөс оролцвол Арабын 
хойгийн бүс нутгийн маш том 
дайн дэгдэж таарна. Өртөг нь 
Америк ба Баруун Европт маш 
үнэтэй тусна. Олон тэрбумын 
цэргийн зардал, эрдэнэт хүний 
өдий төдий амь, хорлон сүйтгэх 
ажиллагаанууд, газрын тосны 
үнийн уналт, эсвэл огцом өсөлт, 
дэлхийн биржүүдийн хямрал, 
Европын хотууд дахь лалын 
террорист халдлагууд гээд 
цаашаа арилж өгнө.  

Йемен улс өмнөд хойдоороо 
хуваагдах нь бараг бодитой бол-
чихлоо. Мусульман-зейдитүүд, 
шиитүүд нь Йемений хойд хэсэгт 
улсаа байгуулна, өмнөдөд нь 
суннитууд шахагдаж очих биз. 
Тэр нь Саудын Арабын угжны 
улс, цэргийн бааз болж хувирна. 

Хэрэв Саудын Араб даяар 
зэвсэгт мөргөлдөөн тархвал 
яах вэ? Ариун дагшин, их 
зөнчийн өлгий нутаг болох 
Мекка, Медина нь салж тусгаар 
тогтнолоо зарлах нь тодорхой. 
Тэгж л тэр ариун газраа авч 
үлдэхгүй бол дайны хөлд сүйдвэл 
эргэж сэхэшгүй, тэр нь лалын 
бүх ертөнцөд сөрөг нөлөөтэй. 
Хэрэв мусульман-шиитийн цэрэг 
Мекка, Мединаг эзэлж аваад 
шашныхаа төв гээд зарлачихвал 
суннитын ертөнцөд түүн шиг 
аймшигт гай түйтгэр гэж байхгүй 
болно. Өөр нэг хувилбар байж 
болно. Мусульман-шиитүүд 
байлдсаар ялсаар Сауд Арабын 
баруун мужууд руу хүрлээ гэхэд 
Мекка, Мединаг хөндөхгүй, хэн 
нь ч эзэгнэхгүй «нейтрал бүс» 

Бүс нутгийн 
төдийгүй дэлхийн 

дайн дэгдэх 
аюулыг бодитой 
болгож болох юм
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Д аминдэмийг 
хэтрүүлвэл горыг 
нü 20 жилийн 
дараа амсана

ДИЗАЙНЕР:

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:
	 •	Мэргэжлийн	чиглэлээр	их	дээд	сургууль	төгссөн	
	 •	Мэргэжлээрээ	ажиллаж	байсан	туршлагатай
	 •	Photoshop,	Corel	Draw,	InDesign,	Illustrator	болон	бусад	мэргэжлийн		
    программууд дээр ажиллах чадвартай
	 •	Англи	хэлний	зохих	түвшний	мэдлэгтэй

ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГУУД:
	 •	Бүтээлч	сэтгэлгээтэй,	шинийг	санаачлагч
	 •	Хариуцлагатай
	 •	Тогтвор	суурьшилтай	ажиллах	хүсэл	эрмэлзэлтэй
	 •	Ажлын	ачаалал	даах	чадвартай
	 •	Хувийн	зохион	байгуулалт,	цагийн	менежмент	сайтай

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛУУД:
	 •	Ажилд	орохыг	хүсэгчийн	анкет	
	 •	Ажилд	орохыг	хүссэн	өргөдөл
	 •	Гурван	үеийн	намтар
	 •	Ерөнхий	боловсролын	гэрчилгээний	хуулбар
	 •	Иргэний	үнэмлэхний	хуулбар
	 •	Их,	дээд	сургуулийн	диплом	болон	мэргэжлийн	үнэмлэхний	хуулбар
	 •	2	хувь	цээж	зураг	(сүүлийн	3	сарын	хугацаанд	авахуулсан	байх)
	 •	Оршин	суугаа	хаягийн	тодорхойлолт
	 •	Өмнө	нь	ажиллаж	байсан	байгууллагын	тодорхойлолт

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

Өргөдлийг “Засгийн газрын мэдээ сонин”-ны байранд ирж бөглөх болон 
baasan.b@zasag.co и-мэйл хаягаар явуулна уу. Утас: 7010-3131

1
Д аминдэмийн хэрэглээг 

ярихын тулд эхлээд рахитын 
талаар зөв ойлголттой болох 
нь зүйтэй. “Эрчимтэй өсөж 
буй бие махбодод Д витамин 
дутагдсанаас ясны өсөлтийн 
бүсэд фосфор, харин гадаргууд 
кальци багасаж, өсөлт удаашрах, 
яс хэлбэрээ алдах өвчнийг 
рахит гэнэ” гэж анагаах 
ухаанд тодорхойлжээ. Бор 
арьстай, наранд гардаггүй, эх 

Монгол Улс,Улаанбаатар хот
1 дүгээр сарын 18, 2017 он

“Эрдэнэс Монгол” ХХК нь стратегийн ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах, төрийн 
эзэмшлийн хувьцааг эзэмших, ордыг хамтран ашиглах болон тэдгээрийн дэд бүтэц, 
боловсруулах (баяжуулах) үйлдвэрийн төслийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Таван толгой 
ордыг түшиглэн нүүрсийг хуурай аргаар баяжуулах туршилтын (загвар) үйлдвэрийн төслийг 
Япон Улсын Нагата Инженеринг компанитай хамтран хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. 

Энэхүү туршилтын үйлдвэрийг барих суурилуулах зардлын тодорхой хэсгийг нь Япон 
Улсын Шинэ Эрчим Хүч Хөгжлийн Байгууллага /NEDO/-аас санхүүжүүлэх бөгөөд бусад тоног 
төхөөрөмжийг Монгол Улсын хилээс үйлдвэрийн талбай хүртэлх тээврийн зардал, барилга 
байгууламж, тоног төхөөрөмжийн угсралт, суурилуулалттай холбогдох бүх ажлыг Монголын 
тал хариуцан хийж гүйцэтгэх юм.

“Эрдэнэс Монгол” ХХК нь төр хэвийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд дотоодын 
хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжтэй хамтран Монголын талын санхүүжилтийн асуудлыг 
шийдвэрлэж хамтран ажиллах сонирхолтой байгаа болно. Энэ үүднээс дараах шаардлагыг 
хангах аж ахуйн нэгжүүдийг хамтран ажиллах санал ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд: 

 Монгол Улсад бүртгэлтэй аж ахуйн нэгж байх;
 Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт туршилтын үйлдвэрийг барих, угсрах, суурилуулах, 

тээвэрлэхэд шаардлагатай 8 хүртэл тэрбум төгрөгийг өөрийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх 
чадавхитай байх;

 Жилд 300,000 хүртэл тонн бүтээгдэхүүнийг зах зээлийн үнээр худалдан авах санхүүгийн 
боломжтой байх;

 Туршилтын үйлдвэртэй холбоотой үйл ажиллагааны зардлыг санхүүжүүлэх боломжтой 
байх:

 Төсөлтэй холбоотой гарсан урьдчилсан санхүүгийн эрсдэлийг бүрэн хариуцах 
чадвартай байх.

Энэхүү төслийг сонирхсон, хамтран ажиллах хүсэлтэй аж ахуйн нэгж нь дор дурдсан 
материалуудыг бүрдүүлэн “Эрдэнэс Монгол” ХХК-д битүүмжлэн ирүүлнэ үү.
 “Эрдэнэс Монгол” ХХК-д хандсан төслийг хамтран хэрэгжүүлэх тухай хүсэлт, албан 

бичиг;
 Байгууллагын ерөнхий танилцуулга;
 Компанийн дүрмийн хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах шаардлагагүй/;
 Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /Нотариатаар баталгаажуулах 

шаардлагагүй/;
 Шүүхэд сүүлийн нэг жилийн байдлаар болон одоо нэхэмжлэгч, хариуцагч, 3-дагч 

этгээдээр оролцож байсан эсэх тодорхойлолт;
 Харьяалагдах татварын тодорхойлолт /2016 он/;
 Сүүлийн 1 жилийн /2016 он/ санхүүгийн тайлан;
 “Эрдэнэс Монгол” ХХК болон түүний охин компаниудтай ашиг сонирхлын зөрчилгүй 

болох тухай мэдэгдэл /албан бичгээр/;
 Төслийн санхүүжилтийг хийж чадахыг нотлох бусад баримт.

Материал хүлээн авах эцсийн хугацаа: 2017 оны 2 дугаар сарын 20-ны өдрийн 17:00 
цагаас өмнө ирүүлсэн байна.

Төсөлтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг 75553399 утсаар асуух, эсхүл oyubat@erde-
nesmongol.mn имэйл хаягаар хандаж авч болох бөгөөд шаардлагатай зарим мэдээллийг 
сонирхсон аж ахуйн нэгжүүдэд зөвхөн цахим шуудангаар илгээх болно.

Зохиомол хэрэгцээт 
Д витамин

Д аминдэм 
багадахаасаа 
илүү ихэдвэл 

аюултай

нь жирэмсэн үедээ Д аминдэм 
уугаагүй, зургаан сар хүрээд 
нэмэлт хоолонд ороогүй, төрс-
нөөс хойш Д витамин уугаагүй 
хүүхэд энэ өвчнөөр өвдөх 
магадлал ихтэй юм байна.

Харвардын анагаах ухааны 
их сургууль, Харвардын 
нийгмийн эрүүл мэндийн их 
сургуулийн багш, дэд профессор 
Д.Ганмаа сүүлийн 12 жилийн 
турш монголчуудад зонхилон 
тохиолддог өвчлөлийн эсрэг Д 
аминдэмийн судалгааг хийсэн. 
Үүнээс харвал Монгол Улс хойд 
өргөргийн 48 хэмд байрладаг тул 
нарны тусгал газрын гадаргууд 
ташуу байдлаар тусдаг. Иймээс 
монголчуудын арьсан дахь 
Д аминдэмийн нийлэгжилт 
хангалтгүй байгаа юм. Түүнчлэн 
Д аминдэмийн хагас задрах 

хугацаа дунджаар хоёр долоо 
хоног учраас сард нэг удаа өндөр 
тунгаар уух нь хангалтгүй. Мөн 
хот, хөдөөгийн иргэдийн Д 
аминдэмийн хэмжээг шинжилж 
үзэхэд байх ёстой хэмжээнээс 
2-3 дахин бага, 99 хувь нь Д 
аминдэмийн дутагдалтай байгаа 
аж.

Хүүхдийн өвчний цогц 
менежментийн 2015 онд шинэ-
чилсэн удирдамжид “Гавлын яс 

зөөлөрсөн, сампингийн эрхний 
шинж илэрсэн тохиолдолд л 
Д аминдэмийг эмчилгээний 
тунгаар уулгана” гэж заажээ. 
Гэтэл манайд хүүхдийг хөлрөх, 
шилээ шөргөөх, шээс нь эхүүн 
үнэртэй болох, үс унах, цочих, 
уурлаж, үсээ зулгаахад нь рахит 
гэж оношлон Д аминдэмийг 
эмчилгээний өндөр тунгаар 
бичиж өгдгийг эцэг, эхчүүд сайн 
мэдэх биз ээ. 

Хүүхдийн хийдэг эдгээр 
зүй лийг анагаах ухааны 
үндэс  лэлтэй тайлбарласныг 
танд хүргэе. Хүүхэд хөлрөх нь 
халууцах, бэгнэх, удамшил, 
нойр ны эмгэг, зүүдлэх, зүрх-
ний төрөлхийн гажгуудтай 
холбоотой. Хүүхэд байгалийн 
хүчин зүйлийг давахын тулд 
насанд хүрэгчдээс хэд дахин 
зузаан арьстай байдаг. Тиймээс 
амархан халууцаж, ингэхдээ 
зулайгаараа буюу хөлсний 
булчирхайн хэсгээрээ их хурдан 
хөлөрдөг. Харин шээс эхүүн 
үнэртэй байх  нь шээс живхэндээ 
удах, даавууг сайн угаагаагүй, 

шингэн дутагдах, эхийн сүүнд 
уураг давамгайлах, эхийн идсэн 
хоол зэргээс шалтгаална. Мөн 
эм, хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн 
хэрэглэх болон шээсний замын 
халдвар авсан тохиолдолд эвгүй 
үнэртэй болдог ажээ.

Хүүхдийг Д аминдэмийн 
дутагдлаас хамгаалахын тулд 
400 нэгжээр өдөр бүр уулгах 
ёстой гэж ДЭМБ, Америкийн 
хүүхдийн анагаахын нийгэмлэг, 
Их Британийн Анагаах ухааны 
үндэсний хүрээлэн, Их Брита-
нийн эмийн үндэсний лавлах 
тэргүүтэй байгууллагууд 
зөвлөдөг. Гэтэл манайд рахит-
тай ямар ч холбоогүй шинж 
тэмдгүүдэд үндэслэн 2000, бүр 
заримдаа 4000-5000 нэгжээр 
уулгахыг зөвлөж байна. Д 
аминдэм багадахаасаа илүү 
ихэдвэл аюултай. Ганхашгүй 
ганц үнэн бол энэ аж.

Дараагийн нэг асуудал бол 
хувиараа Д аминдэм борлуулах 
явдал. Фэйсбүүкийн эцэг, 
эхчүү дэд зориулсан зөвлөгөө, 
худалдааны группүүдэд “Д 

витамин хүргэлт үнэгүй, 
1500 төгрөг” гэсэн гадаадын 
бүтээг дэхүүнүүдийн зар олон 
харагдана. “Ухаад” үзвэл бүгд 
л хувь хүмүүсээр дамжин 
хэрэглэгчдэд хүрдэг юм байна. 
Хувь хүнээс Д авдаг нэгэн ээж 
“Гэрт маань хүргээд өгчихдөг 
болохоор амар бас илүү хямд 
байдаг” гэсэн юм. Хямдхан 
байлгүй яахав дээ. Гаргаад 
харуулчих гэрчилгээ, хяналт 
шалгалтын дүн тэдэнд алга. 
Эмийн сан биш гэртээ гутал, 
хувцастайгаа хамт хадгалж 
байгаад л гаргаад өгчихнө. Бүгд 
ийм гэж байгаа юм биш. Гэхдээ 
л тусгай зориулалтын агуулахад 
хадгалах нь юу л бол.

Энэ мэтчилэн хяналтаа алдсан 
Д-гийн хэрэглээ, нийлүүлэлтийг 
“төрхөмд нь буцааж” хожмын 
зовлонгоос сэрэмжлэх цаг 
болжээ. Харин зөв зохистой 
хэрэглэж чадвал хүн амынх нь 99 
хувь нь дутагдалд орчихоод буй 
манай улсад өнөө маргаашгүй 
хэрэгтэй зүйлсийн нэг яахын 
аргагүй мөн билээ.  

Анагаах ухааны доктор, 
клиникийн профессор, хүүхдийн 
их эмч, ЭМЯ-ны Хүүхдийн ана-
гаахын мэргэжлийн зөвлөлийн 
гишүүн Т.Навчаагаас Д амин-
дэмийн хэрэглээ болон үр 
нөлөөний талаар зарим зүйлийг 
тодрууллаа.

-Д аминдэмийг эрүүл мэндэд 
тустайг хэзээнээс тогтоосон бэ?

-Д аминдэмийг 100 гаруй 
жилийн өмнө Английн эрдэм тэд 
нээж илрүүлсэн байдаг. Ингэхдээ 
өөх ихтэй тарган загасыг хүүхэд 
хүнсэнд хэрэглэж, нарны гэрэлд 
байвал рахитаар өвчлөхгүй 
гэдгийг тогтоосон. Д нь 
витаминаас илүү гормон төст 
үйлчилгээ үзүүлдэг нэн чухал 
зүйл болохыг нотлож, сүүлийн 
10-аад жил гүнзгийрүүлэн 
судалсан гэхэд болно. Үүнээс 
өмнө Д-г хүүхдийг зөвхөн 
рахитаас сэргийлэх үйлдэлтэй 
гэж л үздэг байлаа. Одоо харин 
хэвийн өсөлт хөгжилт, тархи, 
дархлааны үйл ажиллагааг 
дэмждэгийг мэдлээ. Түүнчлэн 
насанд хүрэгчдийг зүрх судасны 
өвчин болон зарим нэг төрлийн 
хорт хавдраас сэргийлэх үйл-
дэлтэйг анагаах ухаан нотолсон.

-Энэ витамин хүнсэнд агуу-

ЗГМ:ТОДРУУЛГА

Хүүхдэд спиртэн эм, витамин өгч болохгүй
лагддаггүй юм уу?

-Д аминдэм хоол хүнсэнд 
бараг агуу лагддаггүй, түүнээс 
авах боломж  гүйг нотолсон 
юм. Амин дэм бол хоол хүн-
сэнд агуу лагддаг, хүний биед 
нийлэгж  дэггүй, бодисын 
солил цоонд нэн чухал зүйлийг 
нэрлэдэг. Гэтэл Д аминдэм 
хоол хүнсэнд агуулагд даггүй 
болохоор анагаах ухаан үүнийг 
витамин мөн эсэхэд эргэлзэхэд 
хүрчихээд байна.

-Гадаадын халуун орны 
хүмүүс нарнаас илүү их Д 
авдаг гэсэн, үнэн юм уу?

-Нүцгэн арьсан дээр нарны 
гэрэл тусаж байж бид Д 
витаминыг нийлэгжүүлдэг. Энэ 
талаар Харвардын багш Ганмаа 
судаллаа шүү дээ. Мөн Монголд 
зургадугаар сарын дунд үеэс 
наймдугаар сарын эхэн үе 
хүртэлх хугацаанд л нарнаас 
Д авах боломжтойг 10-20-иод 
жилийн өмнө Цэрэндулам 
эрдэмтэн тогтоосон.

-Манайд Д аминдэм хэзээнээс 
дэлгэрсэн бэ. Заавал өдөр бүр 
уух ёстой юм уу?

-Анагаах ухаан хөгжсөн 
орнуу дад гарч буй стандарт 
удирдамжаар бол бүх насныхан 
жилийн турш тасралтгүй ууна 
гэдэг юм. Манайд одоо ч хүртэл 
зуны улиралд уулгахгүй, зөвхөн 
хүүхэд л хэрэглэнэ гэсэн буруу 

ойлголттой байна. Чинээлэг Их 
Британи гэхэд л нийгмийн эмзэг 
давхаргынханд л Д аминдэмийг 
үнэгүй олгодог. Монголд бол 
0-4 настай хүүхдэд толгой 
дараалан өгч байна. Үүнээс 
харахад манай улс үүнд чухал 
ач холбогдол өгдөг нь харагддаг. 
Гэхдээ сард нэг удаа өндөр 
тунгаар Д өгөөд нэмэргүйг 
судалгаанууд харууллаа. Мөн 
хүүхдэд аливаа спиртийн найр-
лагатай эм, витамин өгөхгүй 
байхыг ДЭМБ-аас зөвлөдөг. 
Тэгэхээр баталгаатай, хүүхдэд 
тохиромжтойг нь сонгож хэрэг-
лэхэд эцэг, эхчүүд анхаарах 
ёстой.

-Д аминдэм ихэдвэл аюултай 
гэж сонссон. Энэ үнэн үү?

-Д витаминыг өндөр тунгаар 
удаан хэрэглэж бөөрний эд эс 
гэмтсэн бол архаг дутагдалд 
орно. Анагаах ухаанаар 
тайлбарлаж чадахгүй зүйлсээ 
рахит, тархины даралт гэж 
оношилдог хойд хөршийн 
хандлага одоог ч хүртэл манайд 
байгаа нь харамсалтай. Ингээд 
хүүхэд бүрийг рахиттай гэж 
оношлон зохиомол хэрэгцээ 
үүсгэж, өндөр тунгаар Д 
уулгаар байвал 15-20 жилийн 
дараа бөөрний эмгэгтэй хүн 
олшрох магадлалтай. Японд 
10 гаруй жилийн өмнө дутуу 
нярайн сүүг Д витамины өндөр 
тунгаар бяжуулснаас болоод 
дэлхий нийтээр шуугисан шүү 
дээ. Тэр зэргээс сургамж авч, 
хүүхдийг төрснөөс эхлэн 50 
орчим нас хүртэл нь өдөрт 400 
- 500 нэгжээр уулгавал зохилтой. 
Харин ахмад настнууд тунгаа 
өндөрсгөж болно.  

ХАМТРАН АЖИЛЛАХ УРИЛГА

Уг витамин 
хүнсэнд 

агуулагддаггүй



Галзуу тулаан, хурдан 
өрнөлтэй адал явдалт кино 
өнгөрсөн жилийн “Оскар”-ын 
наадмын шилдгүүд байсан. 
Харин энэ жил тус наадам хайр 
дурлал, гэр бүлийн харилцааг 
хөндсөн драмын кинонуудаар 
давалгаалах нь. Кино урлагийн 
шилдгүүдийг тодруулдаг 
Академийн шагнал гардуулах 
ёслол буюу “Оскар”-ын наадам 
эхлэхэд сар гаруйн хугацаа 
үлдлээ. Шүүгчид ирэх долоо 
хоногт нэр дэвшигчдийг албан 
ёсоор зарлана. Гэхдээ Оскарын 
наадмаас шагнал хүртэх 
магадлалтай уран бүтээлчдийн 
таамаг аль хэдийн гарчээ. 

Оны эхэнд болсон “Алтан 
бөмбөрцөг” наадам өнгөрсөн жил 
дэлгэцнээ гарсан шилдэг бүтээл, 
уран бүтээлчдийг тодруулсан. 
Тус наадмын шилдгүүд “Оскар”-
ын шагналд нэр дэвших, шагнал 
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Драмаар давалгаалах “Оскар 2017”

ЦАХИЛГААН БАРАА ГАР УТАС

1.  Ачааны зориулалттай 
автомашин маш хямд зарна 
Утас: 96481125, 99087992
2.  Автомашины хагарч цуурсан 
шил наагч зарна.
Хүргэлттэй. Үнэ: 35000 төгрөг
Утас: 99679962
3.  Шинэ дугуйнууд зарна.
Үнэ: 100.000 төгрөг
Утас: 88006734
4.  Agiom шинэ дугуйнууд зарна
Утас:99101688 /Үнэ тохирно/
5.  2009 oны "FX35" хямд зарна. 
Үнэ: 25 сая төгрөг
Утас: 99111468
6.  "G500" zarna 2004-2012. Дотор 
гаднагүй он залуу болгосон машин 
оролцуулна. 
Утас: 99993434
7.  2017 онд орж ирсэн гаалийн 
бичиг тэйгээ байгаа авто маши-
нууд зарна. 

Хаан, Хас, ХХБ, Банк болон 
банк бусын Лизин гээр авч болно. 
"Prius	11,	20,	30,	Estima"	
Утас: 91113532

ҮЛ ХӨДЛӨХ НОМ, ХЭВЛЭЛ

1.  Бүх төрлийн ном хэвлэл 
худалдаалж байна.
Утас: 99144154
2.  Хуучин номнууд зарна.
Утас: 94640105 
3.  Бизнес удирдлагын 
магистерийн ангид хэрэглэгдэх 
2003-2008	оны	Pearsons	interna-
tional	edition	номнуудыг	тус	бүр	
30.000 төгрөгөөр зарна. 
Утас 99153637
4.  Ээж ба хүүхэд ном зарна. 
Утас: 99089401
5.  Сэргэн мандалтын үеийн нэрт 
зураачдын бүтээлийг өнгөтөөр 
хэвлэж, орос хэлээр нийтэлсэн 
Монголд цөөн байдаг уран 
зургийн ном зарна. 
Утас: 99625921
6. 	Official	guide	of	TOEFL	
TEST	4th	edition.	Албан	ёсны	
TOEFL тест гаргадаг газраас 
уг шалгалтад бэлтгэгчдэд 
зориулан	гаргасан	GUIDE	
book-ийн хамгийн сүүлийн 
хэвлэл. Хэрэглэж байсан мөн 
дисктэйгээ. Утас: 99674312 
7.  Монго лын залуучуудад 
хүн төрөлхт ний хөгж лийн их 
алхаатай хөл нийлүү лэхийн 
зэрэгцээ өөрийн үндэсний 
зан заншил, ухамсар, ёс 
суртахууныхаа үнэт зүйлийг 
гээлгүй зөв хослуулан авч явахыг 
зөв ухамсарлан ойлгуу лах 
энгийн хялбараар илэр хийлж 
чадсан “Монгол хүний хөгжил 
төлөвшлийн ДЭЭД УХААН” ном 
уншигчдын гар дээр очиж байна.
Утас: 98111029
8.  Өсвөр насныхны дээдэлж 
мөрдөх 7 зуршил ном зарна. 
Үнэ: 30.500

1.  Ар хустайн зусланд цэвэр 
агаарт хаус зарна. 2011 онд 
ашиглалтанд орсон төмөр 
бетон суурь, төмөр бөс бетон, 
38-ийн дан тоосго, гадна талд 
хөөсөөр дулаалсан 200м2, 
2давхар, машины гражтай, 380в 
цахилгаантай, цахилгаанаар 
бүрэн халдаг, 96м гүнээс 
худагийн ус гарсан цэвэр устай, 
халуун устай, цэвэр бохироо 
бүрэн шийдсэн өвөл зуны 
дулаахан чанартай сайн барьсан. 
- Нийт 6 өрөө, гал тогоо, зочны 
өрөө, 2 ариун цэврийн өрөөтэй, 
гал тогоо 00-д халуун устай, 
вакум цонх, паркетин шалтай 
дотор интерьер засал сайн. 
Утас: 99289768
2.  10-р хороололд Сувилахуйн 
сургуулийн хойно 47м.кв хоёр 
өрөө байр зарна. Утас: 88192130
3.  Төмөр замд СОТ-н таван 
давхарт угсармал байрны хоёр 
өрөө байр зарна. Утас: 99466494
4.  -Хүүхдийн Паркийн замын 
урд зам дагуу төвийн шугамд 
холбогдох боломжтой 300м2.
-22-н товчоо тойргийн хажууд 
зам дагуу 1га 380 тогтой блокон 
хашаатай газар.
-Хонхорт зам дагуу 9200м2 
төвийн шугамд холбогдох 
боломжтой, худалдааны төв, 
шатхуун түгээгүүр, аж ахуй, 
агуулах, хөнгөн үйлдвэр 
зориулалтаар ашиглах боломжтой 
газар.
-Эмээлтэд 5га газар.
Утас: 99289768
5.  Сансарын тунелд 1 давхарын 
гал тогоо тусдаа 3 өрөө байр 
зарна. Утас: 99760217, 99101271

1.  Гэр болон оффиссын сүлжээ 
хүрдэггүй газарт сүлжээ дахин 
дамжуулагч суурилуулна. 
Угсралт тохиргоо үнэгүй.
Утас: 75752020
2. 	Black	iPad	mini	Wi	Fi	64GB	
багтаамжтай. Үнэ: 400.000 төгрөг
Утас: 88998138
3. 	Ipad-1	wifi	16gb	зарна.	
Утас: 99002508
4.  Төмөр гадаргуутай 2TB 
багтаамжтай	зөөврийн	hard	диск	
зарна. 
Утас: 98886655
5. 	"Sony	Vaio	core	i5"	notebook	
хямд зарна. 
Үнэ:500.000 төгрөг
Утас:88102740
6. 	Sony	15.6	Core	I7	560-d	
зарна.	model	VPCF133FX	In-
tel(R)	Core(TM)i7	Q740	1.70	ghz	
Ram	4g	hhd	500gb	Display	15.6	
inch	numlock
Утас: 88771767
7. 	“Kory	notebook	shop”	
бүх	төрлийн	used	нөтбүүк,	
таблет худалдаалж байна. 
Үнийн хувьд хамгийн хямд, 
өргөн сонголттой. Өдөр бүр 
11.00-20.00 цагийн хооронд 
ажиллана. Утас: 89997986

КОМПЬЮТЕР БА 
ДАГАЛДАХ ХЭРЭГСЭЛ

UBshop.mn
ЧӨЛӨӨТ ХУДАЛДААНЫ ПЛАТФОРМ

Юу авмаар байна? Юу зармаар байна?
АВТОМАШИН

1.  Электрон жин худалдана.
Алт, мөнгөн эдлэл болон эмийн 
тунг жигнэх зориулалтай. 
Авсаархан	хөнгөхөн.	LCD	
дэлгэцтэй. 200 гр хүртэл 
Хэмжээ: 115Х65Х15 мм, Жин: 
95 гр 1 минутанд автоматаар 
унтарна. Тэжээл: 2 AAA 
батарей (дагалдахгүй) Ажиллах 
температур: 10-30 хэм (C)
Утас: 88512938, 96012938
2.  Модерн загварын ханын цаг 
(45-55cm) худалдана.
Утас: 96012938 , 88512938
3.  USB гагнуурын алх. Эгшин 
зуур хална, хөрнө. 480 C градус 
хүртэл хална.

Утас: 96012938

1.  Америкийн BLU брэндийн 
STUDIO	X8	HD	гар	утас	-2	
СИМ-тэй.
Утас: 96012938, 
8851293
2.  50-60 мянгад Android утас 
худалдаж	авна.	Note1	f100	f200	
гэх мэт.
Утас: 91228822 95228822 
3. 	iPhone	7	plus	black	128GB	цоо	
шинэ хайрцагнаас нь задлаагүй. 
128GB. 2 сая 400-аас яриад өгнө.
Утас: 93117711, 
89808313
4.  Хар батга арилгагч гурвалсан 
үйлчилгээтэй маск зарна.
Утас: 88857871
5.  Samsung.Note.3	32gb	
4.4.4.version	Korea	хамгийн	өндөр	
үзүүлэлттэй цэмбэгэр утас хямд 
зарна. Чихэвч дагалдана.
Утас: 91228822, 
95228822

ubshop.mn сайтад та зараа 
байрлуулбал манай сонины 
зарын энэ хэсэгт шууд орох 
юм. Зөвхөн кирил үсгээр 
бичсэн, холбоо барих утас, 
зарах үнэ нь тодорхой 
зарууд энэ хэсэгт орохыг 
анхаарна уу.

UBSHOP.MN

УТАС: 95777773
ПЯНЗ ХУДАЛДАНА. МОНГОЛ, ОРОС, БУСАД.

ХУДАЛДАНА

ЗГМ: ИНФОГРАФИК

гардах магадлал өндөр байдаг. 
“Алтан бөмбөрцөг” наадмын 
90 гаруй шүүгчид кино 
болон телевизийн салбарын 
шилдгүүдийг тодруулдаг юм. 
Харин “Оскар”-ын наадмын 
шүүх бүрэлдэхүүн дэлхийн 
өнцөг булан бүрт буй кино урла-
гийн 6000 гаруй мэргэжилт нээс 
бүрддэг. Тэдний 20 хувь нь 
жүжигчид байдгаараа онцлог 
аж. Тиймээс илүү мэргэжлийн 
шалгаруулалт болдог гэж 
үнэлдэг юм. 

Энэ жил шилдэг хүүхэлдэйн 
кинонд “Кубо ба хоёр чавх-
дас”, “Алдрын зам”, “Моана”, 
“Амьт дын хот” нэр дэвших 
магад лалтай. Мөн шилдэг га-
даад  хэл дээрх киногоор Иран, 
Францын хамтарсан “Худал даа-
чин”-ы нэр яригдаж байгаа юм. 
Харин шилдэг хувцас загварын 
номинацид	 “Fantastic	 beasts:	
Where	to	find	them”	кино	амжилт	
үзүүлнэ гэх таамаг байна. 

“Оскар 2017” наадамд шагнал 
гардах магадлалтай зарим ки-
ноны талаар хүргэе. 

“MOONLIGHT”
Майамигийн хар тамхичдын 

ертөнцөд өсч буй өнгөт арьст 
хүү Чироны амьдралын гурван 
үеийг үзүүлжээ. Эхний хэсэгт хар 
тамхинд донтсон ээжийнхээ хайр, 
халамжийг эдэлж чадахгүйгээр 
үл барам хар тамхины наймаачин 

Жоаны дэргэд өсч буй бяцхан 
хүүгийн түүхийг өгүүлдэг. 
Хоёр дахь хэсэгт өсвөр насанд 
хүрсэн Чирон хар тамхи, дээрэм 
тонуултай харанхуй ертөнцөд 
дасан зохицож буй тухай гарна. 
Харин сүүлийн хэсэгт Чирон 
насанд хүрч, “Black” хочтой 
хар тамхины наймаачин болсон 
байна. Гэсэн ч хүнд бэрх амьдрал 
туулсан Чирон сэтгэлийн шархаа 
эдгээж, хайртай хүмүүстэйгээ 
эргэн уулзаж, тэднийгээ уучилж 
буйгаар кино төгсөнө. 

Тус кино “Алтан бөмбөрцөг” 
наадмын шилдэг киногоор 
шалгарсан. “Оскар 2017” наадамд 
шилдэг эрэгтэй гол дүрийн 
жүжигчин, шилдэг эрэгтэй 
туслах жүжигчин, шилдэг 
найруулагч зэрэг номинацид нэр 
дэвших магадлалтай. 

“LA LA LAND”
“Hairspray”-ээс	хойш	мюзикл	

төрлийн кино шилдгүүдийн 
тоонд багтаагүй байв. Харин 

“La la land” кино цөөнгүй 
амжилт үзүүллээ. Тус кино 
“Алтан бөмбөрцөг” наадмаас 
хамгийн олон буюу долоон 
шагнал хүртсэн юм. “Оскар”-ын 
наадамд ч энэ амжилтаа давтана 
гэж шүүмжлэгчид дүгнэж байна. 
Инээдэм, хайр сэтгэл, дуу 
хөгжмийн ертөнцийг хослуулсан 
сонирхолтой бүтээл гэж “La la 
land”-ыг үнэлжээ. 

Алдартай жазз хөгжимчин 
болох мөрөөдөлтэй залуу 
Себастиан /Райн Гослинг/, 
жүжигчин болох хүсэлтэй Миа 
/Эмма Стоун/ нар Лос-Анжеласт 
танилцан, бие биедээ дурлана. 
Гэвч хайртай бүсгүйнхээ 
төлөө Себастиан мөрөөдлөө 
золиослох болдог. Тэр хэчнээн 
тэмцээд ч хайр сэтгэлээ аварч 
чадсангүй. Гэвч киноны 
төгсгөл сонирхолтой. Миа 
нөхөртэйгээ нэгэн жазз клубт 
баяр тэмдэглэхээр ороод хуучин 
дурлалт залуу Себастиан нь 
хөгжим тоглож байхтай таарна. 
Тэдний хайр бүтээгүй ч хоёул 
өөрсдийн хүссэн амьдралаа 
бүтээсэн нь энэ аж. 

“FENCE”
Жүжигчин Дензел Вашингтон 

энэ киногоор гурав дахь 
“Оскар”-ын шагналаа авч 
магадгүй гэж таамаглаж байна. 
Бэйсболын тамирчин болох 
мөрөөдөлдөө хүрч чадаагүй 

ам жилтыг давтаж магадгүй. 
Жүжигчин Бен Аффлект 
“Оскар”-ын хоёр цом байдаг. 
Харин энэ жил дүү нь шилдэг 
эрэгтэй жүжигчнээр тодрох 
магадлал байна.  Тэрбээр “Man-
chester	by	the	sea”	киноны	гол	
дүрд тоглосон нь шүүмжлэгчдээс 
цөөнгүй магтаал сонсоод буй. Энэ 
оны “Алтан бөмбөрцөг” наадамд 
тус кино таван номинацид нэр 
дэвшиж, Кэйси Аффлек шилдэг 
эрэгтэй жүжигчин болсон юм. 

Ажил амьдрал нь доройтож, 
шөнийн цэнгээний газарт цаг 
нөхцөөдөг болсон Лии Чандлер 
(Кэйси Аффлек) гэх залууд 
нэг өдөр шүүхээс бичиг ирнэ. 
Төрсөн ах нь нас барсан тул хүүг 
нь асран халамжлах үүрэгтэй 
болжээ. Гэвч өөрийнх нь хүү 
ослоор амиа алдсан түүний хувьд 
энэ бол хүнд даваа. Хүүгийнхээ 
үхэлд өөрийгөө буруутгаж 
явдаг түүнд өсвөр насны хүүг 
өргөж авна гэдэг бүтэшгүй мэт 
санагдана. Мөн л гэр бүл, хүний 
сэтгэлийн нарийн утсыг хөндсөн 
уг киноны нэр шилдэг эрэгтэй 
гол дүрийн жүжигчин, эрэгтэй 
туслах жүжигчиний номинацид 
яригдаж байна.  

Трой (Дензел Вашингтон) 
хүү гээ хөлбөмбөг тоглохыг 
эсэр гүүцнэ. Тэр залуудаа шо-
ронд орж, тэнүүлчдийн дунд 
амьдарч байхдаа бэйсболын 
тамирчинтай танилцжээ. Трой 
хэдийгээр авьяастай байсан ч нас 
нь хэтэрсэн гэсэн шалтгаанаар 
мэргэжлийн тамирчин болж 
чадаагүй юм. Үүнийг арьс 
өнгөний үзлээс болсон гэж 
насан туршдаа итгэж явсан 
нэгэн. Тиймээс хүүгээ хөлбөмбөг 
тоглохыг хориглосноор киноны 
үйл явдал хурцадна. 

Гэр бүлийн үнэ цэн, өөрч-
лөгдөж буй нийгмийн хандлагыг 
харуулсан энэ киног Амери-
кийн кино институтээс 2016 
оны шилдэг 10 киноны нэгээр 
тодруулсан	байна.	“Fence”-ийг	
жүжигчин Дензел Вашингтон 
найруулжээ. Тус кино шилдэг 
эрэгтэй гол дүрийн жүжигчнээс 
гадна шилдэг зураг авалт, 
шилдэг эмэгтэй туслах дүрийн 
номинацид нэр дэвшиж мэднэ. 

“MANCHESTER BY 
THE SEA”

Холливудын алдарт жүжиг-
чин Бен Аффлекийн дүү Кэйси 
Аффлек энэ жил ахынхаа Кэйси Аффлек 

энэ жил ахын-
хаа амжилтыг 

давтаж 
магадгүй ХАМГИЙН ӨНДӨР 

ОРЛОГОТОЙ ЖҮЖИГЧИД
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АНУ-д 
цахилгаан 
автомашины 
борлуулалт 
2016 онд 0.37 
хувиар буурчээ.

Эмэгтэй жолооч нарт дугуй 
хагарсан үед яах ёстойг хэн 
ч зааж өгдөггүй. Ийм хичээл 
жолооны курст ч гэсэн ордоггүй 
болохоор гайхаад зогсож байх 
нь элбэг. Хот дотор болон 
хөдөлгөөн ихтэй газар бусдаас 
тусламж авах нь мэдээж. Харин 
бусдын тусламж авах аргагүй 
болсон тохиолдолд дараах 
зөвлөмж хэрэг болно. Хэрэв 
таны машины дугуй замын гол 
хэсэгт явж байгаад хагарсан 
бол зөөлөн явж аль болох 
замын баруун захад шахаж, 
боломжтой бол замаас гарч 
зогсох хэрэгтэй. Ер нь шалгаж 
байхад илүүдэхгүй зүйлийн нэг 
бол нөөц дугуйны хий. Дугуй 
хагараагүй байсан ч аажимдаа 
хий нь суларсан байдаг.

1. Юуны өмнө машинаа тэг-
шивтэр газар сонгож зогсоох 
хэрэгтэй. Ингэхдээ урд дугуй-

гаа тэгшилж чигээрээ зог соорой. 
Ингэсний дараа машин хөдөлөх-
гүй байх бүхий л арга хэмжээг 
авна.	Паркинг	P	байрлалд	юмуу	
механик бол нэгдүгээр араандаа 
хийж зогсоолын буюу гар 
тоормозоо сайтар татна. 

2. Одоо машинаасаа бууж 
тээш ний хэсгээ онгойлгон дугуй 
солиход шаардлагатай багаж, 
нөөц дугуйг гаргах хэрэгтэй. 
Үүнд:

-машин өргөх данхраад 
(домакрат)

-дугуйны гайк тайлах түлхүүр 
буюу торцов

-данхраадны эргүүлэх иш, 
хэрэв гидр данхраад бол хошуу 
эргүүлэх урт иш, бахь

-зориулалтын ивүүр байвал 
түүнийг гаргах хэрэгтэй. Байх-
гүй бол ивээс болчихоор чулуу, 
мод зэргийг бэлдэх

-анхааруулах гурвалжин 
тэмдэгийг гаргаж машиныхаа ар 
талд (хотод 15 м, хөдөө хээрийн 
замд 30 м-ээс доошгүй зайд) 
тавина.

3. Хэрэгтэй зүйлсийг 
бэлдсэний дараа ивүүрээр ивж 
өгнө. Ингэхдээ урд болон хойд 
талд хойш, урагшаа өнхрөхгүй 
байхаар хашиж ивнэ.

4. Дараа нь данхраадаа хийнэ. 
Хаанаас өргөх вэ гэдгийг 
данхраад дээр наалттай байгаа 
зааварт зургаар үзүүлсэн байдаг. 
Ямар төрлийн машин болохоос 

ша лтгаа лж данхраадны 
байрлалууд өөр өөр. Суудлын 
жижиг машинд голдуу хажуу 
хоёр дугуйны хооронд, кузовын 
доод ирмэгт дугуйнд ойрхон 
газар сэтэрхийгээр тэмдэглэсэн 
байдаг. Ийм тэмдэгтэй хэсэг 
нь тулахад зориулсан бөх бат 
хийцтэй ба үүнээс өөр газраас 
өргөвөл хонхойх, мултрах 
аюултай. Жийп машин арай 
өөр бөгөөд голдуу тэнхлэгээс 
нь өргөдөг. 

Данхраадаа зохих газар нь 
хийгээд бага зэрэг өргөнө. 
Дугуйг хөндийрүүлж болохгүй.

5. Ингээд дугуйн гайк 
тайлах түлхүүрээр бэхэлгээг 
суллана. Суллахдаа нар буруу 
буюу цагийн зүүний эсрэг 
эргүүлнэ. Гараараа дийлэхгүй 
үед хөлөөрөө гишгэж суллана. 
Хөлөөрөө гишгээд ч сулрахгүй 
бол түлхүүрийн ишийг уртасгах 
труба хэрэглэвэл зүгээр. Энэ 
мэтээр бүх боолтыг суллана.

6. Дугуй бэхлэх гайкаа 
сулласны дараа данхраадаар 
машинаа өргөх ба ишийг нь нар 
зөв эргүүлнэ. Хагарсан дугуйг 
газраас хөндийртөл өргөнө. 
Ингэсний дараа дугуйгаа авна.

7. Эцэст нь нөөц дугуйгаа 
хийгээд гайкаа тултал нь 
эргүүлж чангална. Эндээс эхлэн 
дээр эхэлсэн ажиллагааг эсрэг 
дарааллаар нь хийж гүйцэтгэнэ.

cardoctor.mn©

Цахилгаан хөдөлгүүрт 
машины ирээдүй

ЗӨВЛӨГӨӨ

Дугуй хагарсан үед яах вэ

ЗГМ: ИНФОГРАФИК

» МЭДЭГДЭЛ
Их Британийн Ерөнхий сайд 
Тереза Мэйн BREXIT-ийн 
төлөвлөгөөнөөс үл хамаараад 
"Toyota" болон "Nissan 
Motor" компаниуд тус улсад 
автомашин үйлдвэрлэсээр 
байх болно гэж мэдэгдлээ. 

» ТОРГУУЛЬ
“Rolls-Royce” компани 
авлигын хэргээ шийдвэрлэх 
тохиролцоонд хүрч, 807 
сая ам.долларын торгууль 
төлөхөөр боллоо. Тус 
компанийн төлөөлөгчид 
бизнестээ давуу тал олж 
авахын тулд гаднынханд их 
хэмжээний авлига өгсөн гэх 
хэрэг дээр АНУ, Их Британийн 
мөрдөн байцаагчид удаан 
хугацаанд ажилласан юм.

» ОСОЛ
Энэтхэгийн Уттар-Прадеш 
мужид сурагчдыг тээвэрлэж 
явсан автобус осолдсон хэрэг 
гарлаа. Ослын улмаас 25 
хүн нас барсны 18 нь хүүхэд 
байв. Мөн 50 гаруй хүн гэмтэл 
авчээ. 

» АЖЛЫН БАЙР
Америкийн “General Mo-
tors” компани нэг тэрбум 
ам.долларын хөрөнгө 
оруулалт хийж, мянга 
гаруй ажлын байр шинээр 
нэмэгдүүлэхээр төлөвлөж буй 
талаар The Wall Street Journal 
мэдээлэв. 

» БОРЛУУЛАЛТ
Японы “Nissan” компани 
өнгөрсөн онд Орост 16796 
машин борлуулжээ. “Outland-
er” загвар хамгийн олон буюу 
11209 ширхэг зарагдсан байна. 
Оросын эдийн засаг сэргэх 
төлөвтэй байгаа тул энэ жил 
борлуулалт илүү нэмэгдэнэ 
гэж найдаж буйгаа компанийн 
төлөөлөгч илэрхийлжээ.

ТОВЧХОН 

Дэлхийд газрын тосны үнэ 
өсөж, буурах давтамжтай 
зэрэгцэн хэрэглэгчдийн 
цахилгаан автомашин сонирхох 
нь ихсэж, багасаж иржээ. 
Хөгжингүй орнуудад шатахууны 
үнэ унаснаас шалтгаалан ойрын 
үед цахилгаан автомашин 
худалдан авагчийн тоо төдийлөн 
өсөхгүй хэмээн шинжээчид 
таамаглаж байна. 

Цахилгаан хөдөл-
гүүрт тээврийн 
хэрэгслийн хөгжлийн 
чиг хандлага 2017 
оноос сайжирна

Г.Очирбат
@ochirbatZGM

Цахилгаан хөдөлгүүрт 
автомашины давуу тал эдүгээ ч 
маргаантай хэвээр. Хэмнэлттэй 
гэсэн ойлголт зарим талаар л 
үнэн. Шатахууны зардал гэж 
байхгүй ч цахилгаан машины 
үнэ бензин болон дизель 
хөдөлгүүрт хувилбараасаа 
хавьгүй өндөр. Цаашид 
нийтийн хэрэглээ болох тусам 
энэ бэрхшээлийг хэсэгчлэн 
шийдвэрлэх боломжтой хэмээн 
үйлдвэрлэгчид үзэж байгаа юм. 

Хүрээлэн буй орчинд хоргүй 
гэсэн тайлбар ч эргэлзээтэй. 
Цахилгаан автомашин нь агаарт 
шууд хорт утаа ялгаруулдаггүй 
ч цахилгаан эрчим хүчийг нь 
ихэвчлэн байгаль орчинд 
хортой дулааны цахилгаан 
станцуудаас хангадаг. Харин 
бүтцийн хувьд дотоод шаталтын 
хөдөлгүүрт машинаас энгийн, 
хялбар. Цахилгаан машинуудад 
бензиний насос, олон төрлийн 

шүүр-фильтр, тусгай хөргөл-
тийн систем, түвэгтэй бүтэц 
бүхий хүч дамжуулах анги 
байдаггүй. Энэ нь ашиглалтын 
явц дахь засвар үйлчилгээг 
хялбар болгож өгөөд зогсохгүй 
ажиллагааны найдвартай байд-
лыг нь сайжруулж буй давуу 
талтай.  

Харин сул тал нь өндөр үнээс 
гадна нэг удаагийн цэнэгээр 
туулах зай дотоод шаталтын 
хөдөлгүүрт машиныхаас бага, 
цэнэглэх хугацаа урт байгаа 
явдал. Орчин үеийн цахилгаан 
машин бүрэн цэнэгтэй нөхцөлд 
гэр, ажлын хооронд зорчих 
хэрэглээг бүрэн хангаж чадна. 
Харин өдөржингөө байнга унах 
тохиолдолд маршрутаа нарийн 
төлөвлөж, цэнэглэх станцад 
өнгөрөөх хугацаагаа заавал 
тооцох шаардлагатай. Ялангуяа 
цаг уурын эрс тэс нөхцөлтэй 
улсын хэрэглэгчдэд энэ бэрхшээл 

бүр ч ноцтой. Хүйтэн үед цэнэг 
хураагуурын багтаамж буурч, 
машиныг халаах үеийн эрчим 
хүчний зарцуулалт ихэсдэг тул 
туулах зай үйлдвэрлэгчийнхээ 
үзүүлэлтээс ч багасна. 

Дээрх хүчин зүйлсээс 
шалтгаалан ойрын ирээдүйд 
дотоод шаталтын хөдөлгүүрт 
машиныг цахилгаан болон 
гибрид машинаар бүрэн 
орлуулах найдвар эдүгээ ч хомс 
байгаа юм. Гэхдээ цахилгаан 
хөдөлгүүрт тээврийн хэрэгслийн 
хөгжлийн чиг хандлага 
2017 оноос сайжирна хэмээн 
автомашин үйлдвэрлэлийн 
салбарын мэргэжилтнүүд үзэж 
байгааг	Reuters	агентлаг	саяхан	
мэдээлсэн. АНУ төдийгүй 
БНХАУ, Европын холбооны 
улсуудад дотоод шаталтын 
хөдөл гүүрт автомашины 
хорт ялгарлын үзүүлэлтэд 
тавьдаг шаардлага жил ирэх 
тусам чангарч байна. Шинэ 
шаардлагад нийцүүлэхийн тулд 
үйлдвэрлэгчид, хэрэглэгчид 
цахилгаан болон гибрид 
тээврийн хэрэгслийг дэмжихээс 
аргагүй нөхцөлтэй тулгараад 
байгааг Детройтын авто 
шоуд оролцсон компаниудын 
төлөөлөгч нар тайлбарласан юм. 

“Автомашиныг цахилгаан 
хөдөлгүүрт шилжүүлэх яв-
дал эргэлт буцалтгүй боллоо” 
хэмээн	Францын	Valeo	компа-
нийн захирал Жак Ашенбройх 
Детройтын авто шоуд орол-
цохдоо	 мэдэгдсэн.	 Valeo	 нь	
автомашины эд анги нийлүүлэгч 
дэлхийн голлох үйлдвэрлэгчийн 
нэг. Тус компани цахилгаан, 
гибрид автомашины эд ангид 

түлхүү анхаарах болсон сүүлийн 
таван жилийн хугацаанд 
борлуулалт нь 50 хувиар өсөөд 
байгаа юм. 

Европын орнуудад төрөл 
бүрийн татварын хөнгөлөлт, 
нөхөн олговрын ачаар “ногоон” 
автомашин худалдан авагчдад 
улам бүр ашигтай сонголт болон 
хувирсаар. Үүний зэрэгцээ 
жолоодох, зогсоолд тавихад 
хүртэл хязгаарлалт тогтоох 
зэргээр ердийн дотоод шаталтын 
хөдөлгү үртэй машинтай 
хэрэглэгчид үзүүлэх дарам 
шахалт ихэссээр. 

Том хотууд дахь агаарын 
бохирдол ноцтой хэмжээнд 
хүрсэн БНХАУ цахилгаан 
болон гибрид хөдөлгүүртэй 
автомашины хэрэглээг идэвхтэй 
дэмжих боллоо. Хятадын эрх 
баригчид “ногоон” автомашин 
үйлдвэрлэгчдэд төрөл бүрийн 
хөнгөлөлт үзүүлж, судалгааны 
ажилд оруулах хөрөнгө оруу-
лалтаа ихэсгэж байна. Үүний 
зэрэгцээ дизель, бензин хө-
дөл гүүрт авто машиныг том 
хотуу дад ашиглахыг хориглох 
хууль зүйн зохицуу лалтыг одоо-
ноос боловсруулж эхэллээ. 

АНУ-д шатахууны үнэ унас-
наас шалтгаалан цахилгаан, 
гибрид автомашины хэрэглээ 
сүүлийн хоёр жилд багассан. Тус 
улсад цахилгаан автомашины 
борлуулалт 2016 онд 0.37 хувиар 
буурсан дүнтэй гарчээ. Гэхдээ 
Хятад, Европоос хоцрохгүй гэвэл 
цахил гаан автомашины үйлд-
вэрлэлийг цаашид ч дэм жихээс 
аргагүйг Детройтын шоуд орол-
цогч компанийн удирд лагууд 
тайлбарласан юм.  

Улаанбаатар хотод 
2015, 2016 оны байдлаар 1.510.400

орчим тээврийн 
хэрэгсэл байна

Улсын хэмжээнд 

Нийслэлд

Орон нутагт

720 мянга

444 мянга

276 мянга

2015 он 2016 он

791 мянга

467 мянга

276 мянга
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CORPORATE HOTEL & 
CONVENTION CENTER

Та бүхэнд бидний сайн мэдэх, домогт 
"Star Wars" болон "Star Trek" уран 
бүтээлүүдийн сэтгэл хөдөлгөм, 
гайхамшигт хөгжмийг бүрэн хэмжээний 
симфони оркестр тоглох гэж байна. 
Энэ сарын 27-нд болох тоглолтод 
Дуурь бүжгийн эрдмийн театрын 
оркестр, Монгол Улсын филармонийн 
бүрэн оркестр болон 20 гаруй хүний 
бүрэлдхүүнтэй найрал дуучид оролцох 
юм. 

УДЭТ 
Италийн алдарт зохиолч Нобелийн 
шагналт Дарио Фо "Чөлөөт хос" мюзикл 
инээдмийн жүжгийг энэ сарын 27-нд 
19.00, 28-нд 18.00 цагт толилуулна. 

“ДУНД ГОЛ” КАФЕ
“Wine and Jazz night” дуучин Солонго 
өөрийн уран бүтээлээс болон, гадаадын 
жааз дуунуудыг дуулах аж. Тоглолт 
маргааш 20.00 цагт болно.

ДБЭТ
“Жаргалтай залуу нас” залуу 
хөгжимчдийн концертыг ирэх сарын 14-
нд 19.00 цагт Дуурь бүжгийн эрдмийн 
театрт тоглоно.

УЛСЫН ФИЛАРМОНИ
“Сонгодог хөгжмийн концерт”-ыг 
энэ сарын 26-нд 19.00 цагт Улсын 
филармонид тоглох гэж байна.

"ӨРГӨӨ" КИНО ТЕАТР
“Приусны босс”
11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00
 
"XXX Return of Xander Cage"
12:30 | 15:50 | 19:20 | 20:10 | 22:40

НИСЛЭГИЙН ЦАГИЙН ХУВААРЬ

УБ-Хонконг   07.20 10.50
Хонконг-УБ     12.00 17.40
УБ-Токио     08.55 13.40
Токио-УБ     14.40 20.10
УБ-Сөүл     09.45 12.50
Сөүл-УБ    14.20 17:50
УБ-Бээжин    18.55 20.10
Бээжин-УБ    21.10 00.40

УБ-Москва  13:50 14:28
Эрээн-УБ   18:00 11:15
УБ-Бээжин  07:15 14:04
УБ-Хөх хот    20:00 20:49
Хөх хот-УБ    22:50 11:15
УБ-Эрхүү   21:10 02:40
Эрхүү-УБ     15:35 06:20
УБ-Сүхбаатар  21:15 05:12
Сүхбаатар-УБ     20:55 05:03
УБ-Эрдэнэт    20:30 07:45
Эрдэнэт-УБ   19:10 05:48
УБ-Замын-Үүд  17:20 07:05
Замын-Үүд-УБ  17:35 08:55
УБ-Зүүнхараа    17:30 21:45
Зүүнхараа-УБ   04:25 08:40
УБ-Сайншанд    09:15 19:15
Сайншанд-УБ     20:25 07:01

ГАЛТ ТЭРЭГНИЙ ЦАГИЙН ХУВААРЬ

08.00

12.00

14.00

18.00

20.00

22.00

09:10 “Гэмт 
хэргийн мөрөөр” 
УСК 7,8 дугаар 
анги

12:30 “Хүрээлэн” 
амьд ертөнцийн 
цуврал

14:00 Энд гарц 
байна: “Монгол 
наадмын өнөө ба 
ирээдүй”

17:15 Эх өв: 
“Эсгий ширдэг”

21:05 “Баасан 
гараг” цэнгээнт 
нэвтрүүлэг

22:05 Нийтийн 
шилдэг 10 дууны 
албан ёсны 
жагсаалт

07:30 
"Удирдагчид 
Лакуатай хамт" 
нэвтрүүлэг

11:30 "Шилдэг 
санаа" нэвтрүүлэг

14:00 "Дарханы 
төмөрлөгийн 
үйлдвэр: 
Үндэсний 
хөгжлийн гараа"

17:00 "Bloomberg 
Surveillance" 
шууд орчуулгын 
хөтөлбөр

20:10 "Амжилтад 
хязгаар үгүй" 
нэвтрүүлэг

22:00 "Давос 
2017" тусгай 
хөтөлбөр

08:05 Үүнийг 
хэрхэн хийдэг вэ?

12:10 "Шадар 
гурван цэрэг" 
ОАК нэг, хоёр-
дугаар анги

14:05 “Mongolia’s 
next top model” 
шоу нэвтрүүлэг

17:00 "Агуу 
тэсрэлтийн онол" 
ОАК 10-11 дүгээр 
анги

20:50 "Ялалт" 
ток шоу 
нэвтрүүлэг

00.25 "Кино 
миний амьдрал" 
нэвтрүүлэг

09:30 Тог тог 
тог /season-2/ 
230 дугаар хэсэг

11:40 "Гурван 
баавгай" 
хүүхэлдэйн кино 
31 дүгээр анги

14:00 Спортын 
шинжлэх ухаан 
19 дүгээр хэсэг

18:00 “Наашаа 
цаашаа” 
нэвтрүүлэг

21:00 "Муу 
залуус" СОАК 
наймдугаар 
анги

22:10 
Америкчууд /
season-4/ ОАК 
13 дугаар анги

ТВ ХӨТӨЛБӨР ОНЦЛОХ ҮЗВЭР

Дэлхийн нэрт хөгжмийн 
зохиолч Людвиг ван 
Бетховенийн есөн симфонийн 
нэг болох V симфони, 
Оросын хөгжмийн зохиолч 
Н.А.Римский Корсаковын 
дорно дахиныг хөгжмөөр 
амилуулсан “Шехеразада” 
симфони чуулбарыг энэ 
сарын 26-нд 19.00 цагт  Улсын 
Филармонийн тайзнаа ганцхан 
удаа тоглох гэж байна. 
Тоглолтод улсын 
Филармонийн Симфони 
найрал хөгжим, удирдаач 
Д.Нямдашын удирдсанаар 
үзэгч, сонсогчдын хүртээл 
болно.   

ЗУРХАЙ

ЗГМ: СҮДОКҮ

(Өмнөх дугаарын хариу)

ҮЗВЭР

MNB Bloomberg Боловсрол Монгол ТВ

Г.Сайнзаяа
ЗГМ

АЯН

ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ЗӨВЛӨГӨӨ

Хүүхдийн 
түлэгдэлт 
буурахгүй байна

Бетховений 
V симфони 
эгшиглэнэ

Тэтгэврээ 
шалгуулаарай

Эмэн дээр бичсэн 
тооны учир

Манай улс 100 мянган хүнд 
ногдох хүүхдийн түлэгдэлтийн 
тоогоор дэлхийд хоёрдугаарт 
бичигддэг. Хүүхэд ахуйн ор-
чинд түлэгдэж, нас барах 
то хиол дол буурахгүй байгаа 
тул Эрүүл мэндийн яамнаас 
“Хүүх дийн түлэгдэлт эцэг 
эхийн хариуцлагаас” сарын 
аяныг зохион байгуулж байна. 
Аяны хүрээнд хорооны нийг-
мийн ажилтан, өрхийн эмч 
нартай хамтран эцэг, эхчүү-
дэд түлэгдэлтээс сэргийлэх, 
түлэгдсэн тохиолдолд авах зөв 
арга хэмжээг сурталчлах юм 
байна. 

Өнгөрсөн онд 0-5 хүртэлх 
насны хүүхдийн нас баралтын 
шалтгааны 76.5 хувийг түлэгдэлт 
эзэлжээ. Нас барсан хүүхдүүдийн 
77 хувь нь халуун хоол, цайнд, 23 
хувь нь халуун усанд түлэгдсэн 
байна. Мөн 80 гаруй хувь нь 
гуравдугаар зэрэг буюу 80-аас 
дээш хувийн түлэгдэлттэй 
эмнэлэгт ханджээ. 

Цагаан сарын баярын үеэр 
халуун тогоотой хоол, цайнд 
түлэгдэх тохиолдол нэмэгддэг. 
Тиймд эцэг, эхчүүдийг аюулгүй 
орчныг бүрдүүлж, хүүхэд 
түлэгдсэн тохиолдолд заавал 
эмчид хандахыг мэргэжилтнүүд 
санууллаа.  

Билгийн тооллын 23
Өвлийн дунд цагаан хулгана сарын есөн 
улаан мэнгэтэй улаагчин хонь өдөр.
Үс засуулбал: Эд эдлэл, идээ, ундаа 
олдоно.
Наран ургах, шингэх: 08.20-17.37
Барилдлага: Үл тохирох
Шүтэн барилдлага: Төрөн түгэхүй

Аргын тооллын нэгдүгээр 
са рын 20, Сугар гараг. Билгийн 
тоол лын 23, Салхины эх одтой, 
улааг чин хонь өдөр. 

Өдрийн наран 08.20 цагт мандан, 
17.37 цагт жаргана. Тухайн өдөр гахай 
жилтнээ аливаа үйлийг хий хэд эерэг 
сайн ба бар, туулай жилт нээ сөрөг муу 
нөлөөтэй тул элдэв үйлд хянамгай 
хандаж, биеэ энхрийлүүштэй. Эл өдөр 
хууль цааз гаргах, батлах, хэрэглэх, 
хулгай дээрмийг номхотгох, гэмтнийг 
шийтгэх, мал адгуус номхруулах, 
хишиг даллага дуудуулах, насан 
бүтээл хийлгэх, мал худалдан авах, 
мал түгээх, сахил санваар авах, 
хануур, төөнүүр хийлгэх, хийморийн 
дарцаг хатгахад сайн. Эрдэнийг 
гадагш өгөх, уул овоо тахихад муу, 
Өдрийн сайн цаг нь бар, туулай, 
могой, бич, нохой, гахай болой. Хол 
газар яваар одогсод урагш мөрөө 
гаргавал зохистой. Их хүйтэн болох 
улирал 5 цаг 43 минутад эхэлнэ. Үс 
шинээр үргээлгэх буюу засуулбал эд, 
эдлэл, идээ, ундаа олно.

ЗГМ: ҮГИЙН СҮЛЖЭЭ
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Тэтгэврийн зээлийн хүүг 
бууруулсантай холбогдуулан 
тэтгэвэр тогтоолт, олголтыг 
шалгах хоёр сарын аян эхэллээ. 
Энэ хүрээнд ахмадуудын тэт гэ-
вэр олголтыг нягтлах, одоо авч 
байгаа тэтгэврийн хэмжээг батал-
гаажуулах юм байна. Түүнчлэн 
тэт гэвэрт гарах өргөдлийг хүлээн 
авч, түргэн шуурхай шийдвэрлэх 
аж. Энэхүү аян энэ сарын 16-наас 
гуравдугаар сарын 15 хүртэл 
үргэлжилнэ. Иргэд тэтгэврээ 
хэрхэн тогтоосныг шалгуулахыг 
хүсвэл харьяа дүүргийнхээ 
Нийгмийн даатгалын хэлтэст 
хандана.  

Эмийн зохистой хэрэглээг 
манайхан тэр бүр мэддэггүй. 
Зарим тохиолдолд эмэн дээр 
утга бүхий тоо бичигдсэн байдаг. 
Гэсэн ч тэдгээр тоонууд ямар 
учиртай, ямар анхааруулга өгч 
байгааг тэр бүр анзаардаггүй. 
Тэгвэл дараах тоотой эмийг 
хэрэглэхдээ анхаараарай.

1-ийн тоо: Нойрмог болгох 
магадлалтай. 
2-ийн тоо: Ямар ч эмийг 
согтууруулах ундааны хамт 
хэрэглэгдэггүй. Гэхдээ тус 
тоотой эмийг онцгойлон 
анхаараарай.
3-ийн тоо: Сүү, төмрийн 
бэлдмэлтэй хамт хэрэглэж 
болохгүй.
4-ийн тоо: Зөвхөн эмчийн 
зааврын дагуу хэрэглэхийг 
зогсооно.
5-ийн тоо: Тогтмол хугацаанд 
ууж, дуустал хэрэглэнэ.
6-ийн тоо: Шээсний өнгө 
хувиргана.
7-ийн тоо: Галаас хол хадгална.
8-ийн тоо: Хэлэн доор тавьж, 
хүлхэнэ.
9-ийн тоо: Хоногт наймаас 
илүү шахмал хэрэглэж 
болохгүй.
10, 11-ийн тоо: Хоолны дараа, 
эсвэл өмнө хэрэглэнэ.
12-ийн тоо: Өлөн үед хоолноос 
нэг цагийн өмнө хэрэглэнэ.
13-ийн тоо: Багаар түрхэж, 
дуусгана.
14-ийн тоо: Уухаасаа өмнө 
сэгсэрнэ.
15-ийн тоо: Ууж хэрэглэж 
болохгүй.   

14. Еврейн монгол 
нэр
15. Дэлхийг нарны 
хэт ягаан туяанаас 
хамгаалах давхарга

ХӨНДЛӨНГӨӨР:
1. ОХУ дахь монгол 

туургатан
3. Зүдүү, тарчиг
5. Тосонд багсарсан 
арвайн гурил
7. Гэр орон байрны 
тусгаарлагч
9. Ургуудын нэгдэл
11. Буртаг

14. Амтат ургамал
15. Норвеги улсын 
нийслэл
17. Өршөөл
18. Байлдаан
19. Чингис хааны 
эсрэг тэмцсэн 
Найманы хаан
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ганц хононг 

үлдлээ.



ISIS-ийн дайчид Мосулаас 
зугтаж байна

АНУ-ын компаниудын 
болгоомжлол

Энэтхэгийн төв банкийг тойрсон 
шүүмжлэл

Иракийн цэргийн хүчин Мосул хотоос ISIS-ийн дайчдыг 
шахан гаргаж байгааг албаныхан мэдээлэв. > 10

Хятадад ажилладаг АНУ-ын компаниуд Трампад хандаж, 
худалдааны бодлогоо зөөлрүүлэхийг уриалах бодолтой. > 10

Мөнгөн тэмдэгтийн гүйлгээнээс хасах шийдвэрийн дараа 
төв банкны бие даасан байдал хаачив гэх хүн олширлоо. > 10

Сүйрлийн уршигт тахалтай тэмцэх эвсэл
Клайв Куксон, Тим Брэдшоу

Сүйрлийн уршигт тахлын 
вирусээс хамгаалах шинэ 
вакцин бүтээх ажилд олон 
тэрбум ам.доллар зарцуулж 
чадах дэлхийн эвсэл албан 
ёсоор үүслээ. Эдүгээ шинэ 
вакцин бүтээхэд шаардагдаж 
буй 10 жилийн хугацааг 12 сар 
хүрэхгүй болтол богиносгож 
чадна хэмээн уг эвслийг өөрийн 
сангаар дамжуулан ивээн тэтгэгч 
гол хүмүүсийн нэг Билл Гэйтс 
найдаж байна. “Жил хүрэхгүй 
хугацаанд бүтээж дөнгөхгүй 
аваас бидэнд өөрсдөд маань 
гутрам хэрэг болно” хэмээн 
ноён Гэйтс Давост хуралдаж 
буй Дэлхийн эдийн засгийн 
чуулганы	үеэр	Financial	Times-д	
тайлбарлав.

Тахлаас сэргийлэх инновацийн 
эвслийг	(CEPI	-	The	Coalition	for	
Epidemic	Preparedness	Innova-
tions)	Давосын	чуулганы	үеэр	
460 сая ам.долларын эхний 
хөрөнгө оруулалттайгаар бай-
гуул жээ. Уг хөрөнгийг ХБНГУ, 
Япон, Норвегийн Засгийн газар, 
дэлхийн эрүүлийг хамгаалах гол 
хоёр хандивын байгууллага - 
Wellcome	Trust,	Bill	and	Melinda	
Gates	Foundation	гаргах	юм.	

Цаашид АНУ, Их Британи, 
Энэтхэг зэрэг хандивлагч 
нэмэгдсэнээр ирэх таван жилд 
нийт хөрөнгө нэг тэрбум 

Хятадын олборлолт коксжих 
нүүрсний үнийг унагалаа

Нил Хьюм
Бээжингийн шахалтад хариу 

болгон Хятадын уурхайнууд 
олборлолтоо ихэсгэсэн нь 
2016 оны шилдэг үзүүлэлттэй 
таваар коксжих нүүрсний үнийг 
унагалаа. Өрөндөө баригдсан 
нүүрсний үйлдвэрлэлийн 
орлогыг сайжруулахын тулд 
Хятад улс олборлолтыг нь багас-
гасны дүнд 2016 онд коксжих 
нүүрсний үнэ эрс өссөн юм.

Өнгөрсөн оны арванхоёр-
дугаар сард кокс жих нүүрсний 
үнэ дөрөв дахин өсөж тонн нь 
300 ам.долларт хүрчээ. Ийм 
огцом өсөлт хамгийн сүүлд 
2011 онд тохиолдсон түүхтэй. 
Олборлолтыг багасгасан нь 
дулааны цахилгаан станцад 
эрчим хүч гаргахад хэрэглэдэг 
хүрэн болон чулуун нүүрсний 
үнийг	ч	өсгөж,	Anglo	American,	
Teck	Resources,	Glencore	зэрэг	
үйлдвэрлэгчдийн орлогыг 
ихэсгэв.

Гэвч коксжих нүүрсний үнийн 
огцом өсөлт ган төмөрлөгч 
үйлдвэрлэгч компаниудыг түг-
шүүлж эхэллээ. Бээжингийн 
бодлого тодорхойлогчид ажлын 
өдөрт тогтоосон чанд зохицуу-
лалтаа зөөлрүүлж, олон зуун 
уурхайд өвлийн халаалт дуусах 
гуравдугаар сарыг дуустал 
олбор лолтоо өсгөх зөвшөөрөл 
олголоо.  

“Уурхайн ажлын өдрийг 
жилд 276-гаар тогтоосон 
хяз гаарлалтаа Хятадын эрх 
баригчид 330 болгосон нь олбор-
лолт өсөхөд хүргэв. Хятадын 

зах зээлд дотоодын коксжих 
нүүрсний нийлүүлэлт аажим 
боловч тогтвортой нэмэгдэж 
байна”	хэмээн	судалгааны	Steel	
Index	компани	саяхан	нийтэлсэн	
тайландаа тайлбарлажээ.

БНХАУ-ын Улсын хөгжил, 
шинэчлэлийн комисс (тайлбар: 
хуучнаар Улсын төлөвлөгөөний 
комисс) олборлолтыг өсгөх 
бодлого хэрэгжүүлж байгаа 
нь дотоодын уурхайнуудын 
үйлдвэрлэл сэргэх, Хятад 
төдийгүй олон улсын хэмжээнд 
коксжих нүүрсний үнэ буурахад 
хүргэнэ хэмээн шинжээчид 
таамаглаж байна. “Дотоодын 
нийлүүлэлт ихэссээр. Энэ 
хандлага, ялангуяа дулааны 
цахилгаан станцын хэрэглээний 
нүүрсний хувьд илт байгаа” 
хэмээн	 CRU	 консалтингийн	
группын Стивен Дак өгүүллээ.

Эрэлтийн талаас нь авч 
үзвэл Хятадын ган төмөрлөг 
боловсруулах үйлдвэрүүдийн 
ихэнх нь энэ өвөл дуустал 
хэрэглэх нөөцөө хэдийнэ 
базаачихсан. Мягмар гарагт 
Австралийн дээд зэрэглэлийн 
коксжих нүүрсний Хятадад 
хүргэх үнэ тонн нь 175.9 ам.дол-
лар байлаа. Энэ нь он гарснаас 
хойш үнэ 22 хувиар унасан 
үзүүлэлт	 болохыг	 Steel	 In-
dex-ийн	тайланд	тайлбарлажээ.	
Өнгөрсөн онд тонн нь 110 
ам.доллар байсан эрчим хүчний 
зориулалттай нүүрсийг эдүгээ 
82 ам.доллараар арилжиж байна.

Үнэ унасан нь зөвхөн дотоодын 
зах зээлээс хамаарсан хэрэг бус. 

Өнгөрсөн арванхоёр дугаар сард 
Drummond	 Coal,	Warrior	Met	
Coal,	 Blackhawk	 зэрэг	 АНУ-
ын олборлогчид Хятад дахь 
үнийн өсөлтөөс ашиг гаргах 
зорилгоор экспортоо өсгөснийг 
ноён Дак дурдлаа. АНУ-д 30 сая 
тонн орчим коксжих нүүрсний 
нөөц хуримтлагдсан байж 
болзошгүй	талаар	Barclays-аас	
саяхан нийтэлсэн тайланд 
анхааруулжээ. Үүний ихэнх 
нь коксжих нүүрсний дундаж 
үнэ 2015 онд 105 ам.доллар 
болтлоо унамагц олборлолтыг 
нь зогсоосон цагаас хойш 
хуримтлагдсан нөөц.  

Үүний зэрэгцээ 2015 онд 
тонн нь 100 ам.доллар хүрэхүй 
хямдарсан Австрали, Канад, 
Мо з а м би к и й н  кокс ж и х 
нүүрсний олборлолт сэргэсэн 
нь нийлүүлэлтийн дарамтыг 
ихэсгэв. Хар салхины улирал 
Австралийн коксжих нүүрсний 
үйлдвэрлэлд хал балгүй өн гөр  лөө. 
Үер нийлүүлэлтэд нөлөө   лөхөөс 
болгоом	жилсон	Glencore,	Nippon	
Steel	 компани	 энэ	 оны	 эхний	
улиралд кокс жих нүүрсний 
нэг тонныг 285 ам.доллараар 
тооцохоор бүр арван  хоёр дугаар 
сард тохиролцсон.

Хятадын эрх баригчид 
нүүрс  ний үнийг олборлогчдод 
ашигтайн зэрэгцээ эрчим хүч-
ний компаниуд, ган төмөрлөгч 
үйлдвэрлэгчдэд дарамт учруу-
лахгүйгээр тэнцвэр бариул  на 
хэмээн шинжээ  чид 
таамаглаж байна.

ам.долларт хүрнэ хэмээн үүсгэн 
байгуулагчид нь тооцоолжээ. 
Вакцин үйлдвэрлэгчид ч эвсэлд 
нэгдэх хүсэлтэйгээ илэрхийлээд 
байна.

Шинэ эвсэл Ойрх дорнодын 
амьсгалын замын хам шинж 
буюу	 MERS,	 Ласса,	 Нипах,	
Эбола, Марбург, Зика гэсэн 
зургаан ноцтой тахлын вирусын 
судалгааг эн тэргүүнд сонгожээ. 
Мөн дэлхий нийтийн эрүүл 
мэндийг хямрааж болзошгүй 
аливаа шинэ өвчин үүсгэгчийн 
эсрэг вакциныг шуурхай бүтээх 
шинжлэх ухаан, технологийн 
үндэслэл боловсруулах нь ч уг 
хөтөлбөрийн гол зорилго.

“Хүн төрөлхтний амьдрал, 
эрүүл мэнд, хөгжил дэвшлийг 
тахлаас хамгаалж чадахуйц 
вакцин бүтээх ажилд бид тун 
ч бага зүйл хийжээ” хэмээн 
Wellcome	 Trust-ийн	 захирал	
Жереми Фаррар мэдэгдлээ. “CE-
PI	нь	сүүлийн	үед	дараалан	болж	
өнгөрсөн олон эмгэнэлт явдлаас 
сургамж авч, тахлын эсрэг шинэ 
вакцинаар хамгаалалт үүсгэх 
боломжийг нээж өглөө” хэмээн 
тэрбээр нэмж өгүүлэв.

Өрнөд Африкт 2014-2015 оны 
хооронд дэгдэж 11000 хүний 
амийг авч одсон Эбола тахал нь 
CEPI-г	байгуулах	гол	шалтгаан	
болсон юм. Уг тахал тархахаас 
өмнөхөн зарим их сургууль, 

шаардах аргагүй” хэмээн ноён 
Гэйтс тайлбарлаж байлаа. 
Гэх дээ GSK зэрэг вакцин 
үйлдвэр	лэгчдэд	CEPI-г	дэмжих	
үйл ажиллагааны болоод сан-
хүүгийн учир шалтгаан бий. 
“Онцгой нөхцөл үүссэнээс 
үүдэн вакцин бүтээх салбарт 
түгшүүрийн харанга дэлдэх 
нь биднийг гарах гарцгүй 
байдалд түлхдэг. Өнөөдөр 
дэлхийн вакцин үйлдвэрлэлийн 
тогтолцоонд сул зай үлдээгүйг 
хүмүүс ойлгодоггүй” хэмээн Сэр 
Эндрю өгүүлсэн юм.

GSK ирээдүйд дэгдэж бол зош -
гүй тахлыг эмчлэх вакциныг 
орлогын бус үндсэн дээр бүтээ-
хийн тулд Мэрилэнд муж улсын 
Роквиллд байрладаг судал гааны 
төвөө	 CEPI-д	 ашиглуулах	
санал	 тавиад	 байна.	 CEPI	 нь	
Норвегийн нийслэл Осло хотод 
байрлана. Тус байгууллага 
тэмээнээс хүнд халдварладаг, 
үхлийн аюултай амьсгалын 
замын	өвчин	-	MERS,	мэрэгчээс	
гаралтай, цус алдуулдаг чичрэг 
– Ласса, сарьсан багваахайнаас 
хүнд халддаг, амьсгалын зам, 
уураг тархийг гэмтээгч – Нипах 
гэсэн гурван тахлын эсрэг тус 
бүр хоёр вакцин бүтээх юм. Мөн 
Зика, Марбург, Эболагийн хэд 
хэдэн төрлийг анагаах 
вакцин боловсруулна.

лын голомтод турших явцад 
халд варын тархац аяндаа 
буурсан ч Гвинейд хэрэглэсэн 
вакцин бусдаасаа илүү үр дүнтэй 
нь батлагдсан. Гэвч вакциныг 
хэрэглээнд нэвтрүүлэхэд хэдэн 
сарын хугацаа алдсанаас болж 
олон мянган хүний амь хохирчээ.

“Эболагаас сургамж авч, 
цаашид хүмүүсийн эрүүл мэндэд 
тулгарах аюулаас сэргийлэх арга 
замыг хамтран боловсруулах 
шаардлагатайг ухамсарласан 

вакцин үйлдвэрлэгч тэргүүлэх 
компа ниуд, олон улсын эрүүл 
мэндийн байгуул лагууд CE-
PI-гийн	суурийг	бүр	өнгөрсөн	
оны Давосын чуулганаар 
тавь	сан”	 хэмээн	 GlaxoSmith-
Kline-ийн	 (GSK)	 ерөнхий	
захи рал Сэр Эндрю Уитти 
тайлбарлав.

“Тахал байнга дэгдээд бай-
даггүй тул зах зээл асуудлыг лав 
шийдвэрлэхгүй. Шийдвэрлэхээр 
боллоо ч хүмүүс их мөнгө 

компанийн лабораториуд тус 
тусдаа туршилтын вакцин 
бүтээж чадсан. Гэвч вакциныг 
хүмүүст хэрэглэж болохуйц 
аюулгүйн тест эдүгээ хүртэл 
бүрэн хийж амжаагүй байна.

Тахлын тархац ноцтойг 
ухамсарласан ДЭМБ зэрэг олон 
улсын эрүүлийг хамгаалах 
байгууллагууд найдвартай 
гэж үзсэн вакциныг клиник 
туршилтад оруулах шаардлага 
тавьж эхлэв. Вакцинуудыг тах-
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хувийг гүйлгээнээс хасах шийд-
вэр гарсны дараа төв банкны бие 
даасан байдал хаачив гэх хүмүүс 
олширлоо. Улс орны хамгийн 
чухал институцийн чадавхид 
эргэлзсэн, шүүмжилсэн үгс 
хэвлэл мэдээллээр тарж байна. 
Нарендра Моди том дэвсгэртийг 
хасах тухай  шийдвэр гаргах үед 
арваннэгдүгээр сард Энэтхэгийн 
нөөцийн банкны тэргүүнээр 
томилогдсон Уржит Пател ажлаа 
аваад хоёр сар болж байгаа юм.

Мөнгө солих машин хангалт-
гүй, бэлэн мөнгөний хүрэлцээ 
муу байснаас гэнэтийн шийдвэр 
улс даяар эмх замбараагүй 
байдал үүсгэв. Эхлээд төв банк-
наас зөвлөмж авч маш нарийн 
төлөвлөх ёстой байсан арга 
хэмжээг гэнэт нэвтрүүлсэн 
нь нөөцийн банкны бие 
даасан байдлыг хөндлөө гэсэн 
шүүмжлэл гарч байна. Тус 
банкны захирагч асан Ив Редди 
“Төв банкны эдийн засагт 
гүйцэтгэх үүрэгт аюул учруулж, 
үндэсний хэмжээнд бэрхшээл 
үүсгэлээ” гэж дүгнэв.

Мөнгийг гүйлгээнээс хасах 
шийдвэрт төв банкны зөвшөөрөл 

шаардлагатай агаад Энэтхэгийн 
мөнгөний бодлогод ойрын үед 
гараагүй чухал шийдвэрт төв 
банкны оролцоо ямар байсныг 
эргэн нягтлахыг шаардсан дуу 
хоолой сонсогдож эхлэв. Арван-
хоёрдугаар сард төв банкнаас 
парламентад ирүүлсэн тайланд 
Засгийн газраас уг асуудлыг 
авч үзэх зөвлөмж хүлээн авс-
наас хойш ганц хоногийн 
дараа уг төлөвлөгөөг дэмжсэн 
тухай дурджээ. Сөрөг Конгресс 
намын үед Сангийн сайд бай-
сан Чидамбарам “Захирагч төв 
банкны эрх мэдэлд халдах болом-
жийг Засгийн газарт олголоо” 
хэмээн буруутгасан байна.

Энэтхэгийн нөөцийн банк 
шаардлагатай доод хэмжээний 
шинэ дэвсгэртийг хэвлэсэн 
учир солих арга хэмжээг 
эхлүүлсэн гэсэн боловч дараа 
нь улс даяар бэлэн мөнгөний 
дутагдал үүссэн билээ. Ийнхүү 
шүүмжлэл нэмэгдэж буй үед 
Засгийн газраас мэдэгдэл гаргаж, 
нөөцийн банкыг дэмжихийн 
сацуу төв банкны эрх мэдэлд 
халдсан гэж шүүмжлэгсдэд 
хариу өгчээ. Тухайлбал, Сангийн 
сайд “Засгийн газар Энэтхэгийн 
нөөцийн банкны бие даасан, 

тусгаар байдлыг хүндэтгэж 
буйгаа хариуцлагатай мэдэгдэж 
байна” гэсэн юм.

Шийдвэр гаргах үйл явцаас 
гадна төв банк бодлогыг 
хэрхэн хэрэгжүүлж буй байдал 
мөн шүүмжлэлтэй тулгарч, 
бэлтгэлгүй байсан, шийдвэр 
гаргасан мөртөө дүрэм журмаа 
өөрчлөөгүй, урьд үзэгдээгүй 
эдийн засгийн туршилтын талаар 
мэдээлэл хангалтгүй байгаа 
гэх мэт үг яриа гарсан байна. 
Ноён Чидамбарам “Нөөцийн 
банк мөнгө солих ажиллагааг 
чадваргүй, мэргэжлийн бус 
байд лаар явууллаа” хэмээн 
шүүмжлэв.

Ноён Пателийг шүүмжлэхдээ 
түүнийг өмнөх захирагч Рагху-
рам Ражантай харьцуулж 
байгаа аж. Ражан тал тохой 
татдаг байдал, нийгмийн үл 
хүлцэл зэргийг шүүмжилдэг 
хүн учир Засгийн газар түүнийг 
төв банкнаас зайлуулсан гэж 
шинжээчид үздэг. Лондон дахь 
GAM фирмийн менежер Пол 
МкНамара “Буруу ч бай, зөв ч 
бай, Ражаны үед ийм арга хэмжээ 
авах боломжгүй байсан. Одоо 
үүнийг нурлаа гэх нь хэтрүүлсэн 
хэрэг болно” хэмээв. Хоёр сарын 

турш мөнгөний дутагдлаас болж, 
эдийн засаг тасалдаж байхад 
Пател хоёрхон удаа хэвлэлд 
ярилцлага өгсөн бөгөөд түүнийг 
олон нийттэй харилцахаас 
цааргалж байна гэсэн шүүмжлэл 
бас дэгдэв.

Гэсэн хэдий ч төв банк зарим 
хүний эргэлзээнээс санаа авч 
чадавхаа дээшлүүлэх, инфляцийн 
зорилтоо шинэчлэн тогтоох зэрэг 
алхам хийж магадгүй юм. Stan-
dard	and	Poor-ын	шинжээч	Киран	
Карри мөнгө солих ажиллагааны 
талаар “Энэ явдал төв банкны 
чадавхи, бие даасан байдалд 
сүүдэр тусгалаа. Гэвч бид уг 
институцийг маш найдвартай гэж 
үзсэн хэвээр байна. Мөнгөний 
бодлого явуулахын хувьд эднийх 
маш боловсронгуй байгууллага” 
хэмээн	 үнэлсэн	 юм.	 Legal	 &	
General	 Investment	 Manage-
ment	компанийн	эдийн	засагч	
Эрик Лует гадаадын хөрөнгө 
оруулагчдын хувьд энэ бол 
онц хамаатай асуудал бус гээд 
“Сардаа нэг удаа ашгийг тооцож 
олгодог. Иймээс тэд хүүгээ авч 
байгаа цагт өөр зүйлд нэг их 
анхаарахгүй” гэв. 

Энэтхэгийн төв банкийг 
тойрсон шүүмжлэл

Эрика Соломон
Иракийн цэргийн хүчин 

Мосул хотын зүүн дүүргүүдээс 
ISIS-ийн дайчдыг шахан гаргаж 
байгааг албаныхан мэдээлэв. Тус 
улсын Ерөнхий сайд гурван сар 
үргэлжилсэн довтолгооны дараа 
ялалт байгуулах нь гарцаагүй 
гэж мэдэгдсэн юм. Хот руу 
дайралтыг удирдаж байгаа 
Иракийн терроризмын эсрэг 
албаны тэргүүн хэлэхдээ түүний 
цэргүүд лхагва гарагт Мосулын 
дундуур урсдаг Тигрис мөрний 
зүүн эргийн хяналтдаа авснаар 
төлөвлөгөөний дагуу эзлэх 
ёстой бүсийг гартаа орууллаа 
гэж мэдээлжээ. Цэргийн бусад 
бүлгүүд хотын зүүн хойд дүүрэгт 
давшилтаа үргэлжлүүлж байгаа 
аж.

Иракийн хоёр дахь том хотыг 
хяналтдаа буцаан авах ажиллагаа 
хэрэгжвэл жихадын бүлэг эндэх 
хамгийн том түшиц газраа алдах 
юм. Мосулыг эргүүлэн авах 
ажиллагаа Багдадын гол зорилт 
агаад Барак Обамагийн засаг 
захиргааны гадаад бодлогын 
чухал хэсэг байсан. ISIS Ирак 
болон Сирид халифат гэгч улс 
байгуулах хүрээнд саяхнаас энд 
хэд хэдэн довтолгоон хийсэн 
байна. Гэвч тус бүлэг 2014 онд 
Мосулыг эзэлж, хойд Иракийн 

нэлээд нутгийг эрхэндээ авч 
байсан үеийг бодвол одоо 
хяналтад байсны нутгийнхаа 
арав хүрэхгүй хувийг гартаа 
барьж байгаа аж.

Иракийн Ерөнхий сайд 
Хайдар Абадийн мэдэгдэлд 
“Манай баатарлаг зэвсэгт хүчний 
амжилтын үр дүнд Мосулд ялалт 
улам ойртож, хотыг чөлөөлөх 
амлалт хэрэгжих дөхлөө. 
Хотын төв болон зүүн эргийг 
жихадаас цэвэрлэх төлөвлөгөө 
үндсэндээ хэрэгжиж дууслаа” 
хэмээн онцолжээ. Мосулын 
төлөөх тулалдаан өнгөрсөн 
аравдугаар сард эхэлсэн бөгөөд 
зүүн бүсийг эзлэн авах нь 
баруун хэсгийг довтлохоос 
хавьгүй хялбар байсан гэж 
ажиглагчид үзэж байна. Хотын 
нарийн гудамжууд, тэнд суугаа 
энгийн иргэдэд хохирол учрах 
тул Иракийн цэргүүд дайралтаа 
үргэлжлүүлэх нөхцөл хүндэрч 
байгаа юм. Гудамж руу гүн 
орчихвол заримдаа хэд талаас 
галлах аюулд өртдөг гэж цэргийн 
ярив.

Иракийн цэргүүд болон АНУ 
тэргүүтэй эвслийнхэн сүүлийн 
хэдэн долоо хоногт дараалан 
дотолгоо хийсний дүнд зарим 
амжилтад хүрлээ. Тигрис голын 
дээгүүрх гүүрүүдийг ISIS-т 

тусламж очихоос сэргийлэн 
холбоотны онгоцууд бөмбөгдсөн. 
Түүнчлэн Иракийн цэргүүд 
тэдэн рүү илгээдэг машинтай 
бөмбөгийг устгахдаа дадлагажиж 

байгаа аж. Терроризмын эсрэг 
хүчний командлагч генерал 
Талиб Шагхати хотын баруун 
хэсгийг эзлэхэд хялбар байх 
болно гэжээ. Гэвч энд хүн ам 

шигүү, тэдний зарим нь ISIS-ийг 
дэмждэг тул довтолгоон саатах 
байх гэж шинжээчид ярьсан 
билээ.

АНУ-ын албаныхан саяын 

амжилт нь Мосул хот дотор 
Иракийн цэргүүдтэй хамт 
Америкийн хүчнийг 
байрлуулсантай холбоо-
той гэж үзэж байгаа аж.

ISIS-ийн дайчид Мосулаас зугтаж байна

Люси Хорнби, Шон Доннан
Хятадад хөрөнгө оруулдаг 

АНУ-ын компаниуд Трампын 
засаг захиргаанд хандаж, ху-
дал  дааны асуудлаар бодлогоо 
зөөл рүүлэхийг уриалах бо дол-
той байна. Хэрэв шинэ захиргаа 
импортын тарифыг өсгөх 
амлалтаа хэрэгжүүлбэл Аме-
рикийн компаниуд хариу арга 
хэмжээнд өртөж болзошгүй 
байгаа аж. Америкийн худал-
дааны танхимын Бээжингийн 
бодлогын хорооны дарга Лестер 
Росс “Хятад хариу арга хэмжээ 
авахаар бэлтгэж, алхам хийж, 
анхааруулж байгаа” гэжээ.

АНУ-ын бизнесийнхэн 
Бээ жинтэй хэлэлцээ хийхэд 
Ва шинг тоноос тусламж хүсэж, 
худал даа, хөрөнгө оруулалт, 
оюуны бүтээлийн хамгаалалт 
зэрэг асуудлаар зовнилоо улам 
шаргуу илэрхийлэх болсон. Гэвч 
одоо Трамп Хятадад үйлдвэр-
лэсэн бараанд өндөр тариф 
тогтоо вол ямар үр дагаварт 
хүрэхийг Хятадын бизнесийнхэн 
цэг нэж үзэх цаг ирлээ. Хятадаас 
АНУ-д экспортлодог олон бү -
тээг дэхүүнийг Америкийн 
ком   паниудад буюу тэдний 
нэрийн өмнөөс үйлдвэрлэ сэн 
байдаг. Эдгээр компани мөн 
Хятад дахь борлуулалтаас ихээ-
хэн хамааралтай. Иймээс тэд 
АНУ тарифаа нэмбэл Бээжин 
хариу арга хэмжээ авна хэмээн 
болгоомжилж байгаа юм.

АНУ-ын улс дамнасан корпо-
рациуд олон жилийн турш 
тусламж хүсэж байгааг Хята-
дын асуудлаар мэргэжилтэн 
Скот Кеннеди онцлоод “Гэтэл 
одоо тусламж ирэхээр өөрсдөд 
нь муу юм болох нь хэмээн 
түгшиж эхэллээ” гэжээ. Am-
Cham-ын	Бээжин	дэх	салбарын	
захирал асан бизнесийн зөвлөгч 
Жеймс МкГрегор “Хятад дахь 
Америкийн бизнес бүлгийнхэн яг 
одоо тайван бус байна” хэмээв. 

Хятадад шахалт үзүүлэх нь 
сайн хэрэг боловч Твиттерийн 
мэдэгдэл Хятадтай харилцах 
ухаалаг арга биш үзэж байна.
AmCham-ын	тэргүүн	Уильям	

Зарит “Худалдааны дайн хэн 
нэгэнд ашиг авчирна гэж бо-
дохгүй байна” гэсэн нь мягмар 
гарагт Давосын чуулган дээр 
Хятадын Ерөнхийлөгч Ши 
Жинпиний хэлсэн үгтэй нийцэж 
байгаа юм. АНУ-д бизнесийн-
хэн Трампын засаг захиргааны 
хувьд “хүлээе, харъя” гэдэг 
зарчим баримталж, түүний таах 
аргагүй хэв маягт дасан зохицо-
хыг эрмэлзэж буй бололтой. Тэд 
Трампын протекционист бодлого 
Хятадтай худалдааны дайнд 
хүргэх талаар зовнилоо нууж, 
тат вар, зохицуулалтыг багасгах 
эерэг амлалтад төвлөрч байгаа 
аж.

Трампын дайралтын бай 
болоод	буй	Boeing	компанийн	
захирал Деннис Муиленбург 
“Ноён Трамп бизнесийнхнийг 
захиргаандаа оруулж байгаа 
нь сайн хэрэг. Үүн дээр бүгд 
санал нэгтэй байгаа” гэжээ. 
Сурталчилгаа дууссан хэдий 
ч Трамп Хятадын талаар үг 
яриагаа зөөлрүүлсэнгүй. Түүний 
бүрдүүлж буй худалдааны багт 
Хятадыг шүүмжлэгчид олон 
орсон нь Хятадтай худал-
дааны дайн эхлүүлэхгүй гэсэн 
найдварт эргэлзээ үүсгэ жээ. 
Шинэ Ерөнхийлөгч Бээжин, 
Вашингтоны хооронд тохирол-
цоод удаж буй нэг Хятадын 
бодлогыг дахин хэлэлцэх 
боломжтой гэсэн шуугиан тариад 
байгаа. Тэрбээр Бээжин өөрийн 
мөнгөн тэмдэгтийн ханш дээр 
тоглолт хийж байна хэмээн 
буруутгасан авч Ерөнхийлөгч 
болсон эхний өдрөө Хятадыг 
валютын залилагч хэмээн зар-
лана хэмээн амласнаа 
хэрэгжүүлэхээс татгалз-
сан гэнэ. 

АНУ-ын компаниудын 
болгоомжлол

ВВМ©

ВВМ©

ВВМ©



“Өдөр бүр Дракертай хамт” 
номноос “Менежмент нь даран-
гуйллын альтернатив хувилбар” 
хэсгийг онцоллоо. Зөв зүйлийг 
хийх урам зориг, шинэ санаа 
өгөх 366 өдрийн хичээлийн 

эхний хичээл танд ийн хүрч 
байна. ”Өдөр бүр Дракертай 
хамт” ном нь Питэр Ф.Дракерын 
бүтээлүүдийн гол санаануудыг 
багтаан хураангуйлан гаргасан 
бүтээл юм. Үр бүтээлтэй захирлын 

Нүүрснээс шингэн түлш 
үйлдвэрлэх үйлдвэрийн төсөлд 
“Эрдэнэ Монгол” компани 
АНУ-ын “Поларис Ассет корпо-
раци”-тай хамтран ажиллахаар 
болов. Төслийн урьдчилсан 
тооцооноос харахад нүүрснээс 

өдөрт 10 мянган баррель шингэн 
түлш үйлдвэрлэнэ гэж үзвэл 
жилд ойролцоогоор 269.5 сая 
ам.долларыг хэмнэх нь. “Энэхүү 
төсөл нь Монголын эдийн зас-
гийн тогтвортой хөгжлийг 
хан гах, түлш, эрчим хүчний 
хараат бус байдал, цаашлаад үн-
дэс ний аюулгүй байдалд дэмжлэг 
үзүүлэх чухал ач холбогдолтой” 
хэмээн “Эрдэнэс Монгол” 

ком панийн гүйцэтгэх захирал 
Ц.Түмэнцогт өгүүлсэн юм. 

Төсөл 3.6 жилийн хугацаатай 
хэрэгжих бөгөөд хэд хэдэн ажлыг 
хийж гүйцэтгэхээр төлөвлөжээ. 
Тухайлбал, төслийн хугацаанд 
байгаль орчны судалгаа болон 
техник, эдийн засгийн үндэслэл 
/ТЭЗҮ/-ийг боловсруулах юм 
байна. Шингэн түлш үйлдвэрлэх 
олон улсын технологийг дотоодод 

нутагшуулах дээрх төслийн 
байршлыг судалгааны үндсэн 
дээр нарийвчлан тодор хойлох аж. 
Төслийн нийт хө рөн гө оруулалт 
нь 1.152 тэрбум ам.дол  лар бөгөөд 
үйлдвэрийн нас  жил тийг 30 
жилээр тооцсон байна.

Нүүрснээс шингэн түлш 
үйлд вэрлэх үйлдвэрийн төсөлд 
оролцох “Поларис Ассет кор-
пораци”-ийн гүйцэтгэх захирал 

Реза Хашампуур “Дэлхийн 
улс орнууд бензин, дизелийн 
хэрэг цээний 30 орчим хувийг 
дотоодын нүүрснээс гарган 
авч байна. Ялангуяа Монгол 
болон газрын тосны импортоос 
ихээхэн хамааралтай, их 
хэмжээний нүүрсний нөөцтэй 
орнуудад нүүрснээс шингэн түлш 
үйлдвэрлэх нь тохиромжтой” гэж 
хэллээ. 
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» БАНК САНХҮҮ 
Санхүүгийн зохицуулах 
хорооноос “Номин гүнж”, 
“Начин заан финанс” 
компанид банк бус 
санхүүгийн зээлийн үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай 
зөвшөөрөл шинээр олгов. 
Мөн хөдөө орон нутагт 
үйл ажиллагаа явуулахаар 
хүсэлт ирүүлсэн хадгаламж, 
зээлийн хоршоодод 
тусгай зөвшөөрөл олгож, 
заримынх нь зөвшөөрлийн 
хугацааг сунгалаа.

» ТАЙЛАН 
Олон улсын валютын сан 
энэ онд бага орлоготой 
хөгжиж буй орнууд түүхий 
эдийн үнийн уналттай 
нүүр тулж, макро эдийн 
засгийн эмзэг байдал 
нь үргэлжилнэ гэж үзэж 
байна. 

» ЭРЧИМ ХҮЧ 

200
Мвт. БНСУ-ын “Geo” групп 
Сонгинохайрхан дүүрэгт 
200 мВт-ын хүчин чадалтай 
цахилгаан станц барих 
санал тавьжээ. Уг станц нь 
нүүрсээр биш, мазутаар 
ажиллах аж. 

» ХӨРШ

70
Тэрбум юань. БНХАУ-д 
номын борлуулалт 2016 
онд 12.3 хувиар өссөн 
байна. Зах зээлийн нийт 
борлуулалт 70 тэрбум 
юаньд хүрчээ. 

» ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ 

20
Тэрбум төгрөг. Монгол 
Улс жилд 15-20 тэрбум 
төгрөгийн вакцин 
худалдан авч байгаа. 
Дотооддоо үйлдвэрлэвэл 
тээвэр, гаалийн зардлыг 
хэмнэснээр 3-4 дахин бага 
мөнгө вакцинд зарцуулна. 

» ДЭЛХИЙД 

1.9
Хувь. Германы эдийн засаг 
2016 онд 1.9 хувиар өссөн 
байна. Энэ нь сүүлийн 
таван жилийн хугацаан 
дахь ДНБ-ий хамгийн 
өндөр өсөлт. Тус улсын 
өрхийн зарцуулалт хоёр 
хувиар өссөн байна. 

864
Сая ам.доллар. Олон 
улсын үнэлгээний 
"Moody’s" агентлаг АНУ-ын 
Засгийн газарт 864 сая 
ам.долларын торгууль 
төлөхөөр болсон байна. Тус 
байгууллагыг хоёрдугаар 
зэргийн үнэт цааснуудын 
үнэлгээг буруу хийсэн гэж 
АНУ-ын Хууль зүйн яам 
буруутгаж байгаа юм.

» АВТО ЗАХ ЗЭЭЛ 

15.8
Мянга. Японы “Toyota” 
компани БНХАУ-ын зах 
зээлээс “Lexus” загварын 
15.8 мянган автомашинаа 
эргүүлэн татна. 

ЗГМ ТОВЧХОНХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ 

Технологийн 
тэргүүлэгчид 
гарааны бизнест 
гар сунгаж 
эхэллээ

АНУ, доллар 2491.83 

Евро  2651.81

Япон, иен 21.70

ОХУ, рубль 41.95

БНХАУ юань 362.66

БНСУ вон 2.11

ВАЛЮТЫН ХАНШ

Г.Байгал
@baigalZGM

Б.Тулгат
ЗГМ
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Харилцан ашигтай харилцаа

“Аpple”	өгөөмөр	загнаж	байна.	
Тэрбум ам.доллар амаллаа. 
Зөвхөн хазсан “алим”-аар зог-
сохгүй.	 “Oracle”,	 	 “Foxconn”	
гээд технологийн тэргүүлэгчид 
гарааны бизнест гар сунгаж 
эхэллээ. “Алсын хараа” нэртэй 
хөрөнгө оруулалтын санд хувь 
нэмэр оруулахаар хэлэлцэж 
байна, тэд.  Гарааны бизнесийг 
хөл дээр нь босгох зорилготой 
энэ санг анх Японы “Soft-
Bank” байгуулж, технологийн 
элитүүдээс мөнгө татаж эхэлсэн 
юм. 

Сонирхолтой нь, ийм сайн 
санааны “аян”-ыг “SoftBank”-аас 
гадна	алдарт	“Samsung”	хүртэл	
өрнүүлж байгаа. БНСУ-ын 
гар утас үйлдвэрлэгч 150 сая 
ам.долларын хөрөнгөтэй сан 
байгуулаад удаагүй байна. Тэд 
томоохон тоглогчдыг “дүү”-дээ 
мөнгө өгөх “челлэнж”-д дуудаж 
байгаа	нь	энэ.	“Apple”,	“Samsung”	
гээд бизнесийн эзэнт гүрнүүд 
гэнэт халуун сэтгэл гаргаад 
эхэллээ. 

Яагаад? Чухал ямар шалтгааны 
улмаас ийм өгөөмөр зан гаргах 
болов. Мөнгө нь илүүдсэн дээ, 
эсвэл өрөвдсөндөө өгөөмөр зан 
гаргаагүй нь лав.  Тэгээд бүр 
ийм олуулаа шүү. Энэ асуулт 
эрхгүй сонирхол татаж байгаа 
биз. Хариулт нь харин их энгийн. 
Үүнийг	 “Fortune”-ийн	 ахлах	
эдитор Эрин Гриппит харилцан 
ашигтай харилцаа хэмээн 
тодорхойлж байна. 

Том болоод жижиг тоглогчид 
хэн хэнийхээ дутууг гүйцээж, 
дундуурыг дүүргэх аж. Том 
компаниуд гарааны бизнест 
шаардлагатай санхүүжилт 
олгоно. Харин шинэ тоглогчид 
акулуудыг урт хугацаанд үр 
ашигтай ажиллахад шинэ 
санаагаар тэтгэнэ. Ийм л 
харилцан ашигтай түншлэлийг 
эхлүүлэхийн тулд томоохон 
компаниуд санаачилга гаргаад 
эхэлжээ.   
Тиймээс	 л	 “Аpple”	 халаас	

Менежмент нь дарангуйллын альтернатив хувилбар

Инститү түү-
дийн алüтернатив 

хувилбар нü эрх чөлөө 
биш, дарангуйллын 

дэглэм юм

ӨДӨР БҮР ДРАКЕРТАЙ ХАМТ

дэлгэж, хошуу дэвсэж буй нь 
энэ. Ингэж гараанаас хөлд орсон 
компани цөөнгүй. Гэхдээ тэдний 
үерхэл зөвхөн хөрөнгө, мөнгөөр 
хэмжигдэхгүй. Чадлаараа тусалж 
буй	жишээ	ч	 бий.	 “Facebook”	
гэхэд старт апуудад зориулж 
албан тасалгаа барьж байна. 
Гарааны бизнесийн дэлхийн 
хамгийн том хотхон Францын 
нийслэл Парис хотод 2017 онд 
босно. 3000 ширээтэй “Station 
F”	хотхоныг	“Facebook”	компани	
хамтран барьж буй аж.  Үүгээр 
зогсохгүй 1.7 тэрбум хүний 
нэгдэл, энэ эзэнт гүрэн хагас 
жил тутамд гарааны 10-15 ком-
панитай хамтран ажилладаг гэх 
мэдээлэл байдаг. 

Ингэж шинэ сэдэл, санаачилга, 
эрч хүчээр өөрийгөө цэнэглэдэг. 
Ийм харилцан ашигтай үерхэл 
бизнесийн талбарт эрчимжээд 
эхэллээ . Хэтдээ энэ нь бизнесийн 
үсрэнгүй өсөлт, урт хугацааны 
амжилтын үндэс болохоор байна. 
Учир нь энэ үерхлийг үл тоосны 
гарз хохирол нь хэдийнэ ил 
болоод байгаа юм. 

Гашуун атлаа гунигтай нэгэн 
түүх өгүүлье. Нолан Бушнелл 
хэмээх нэрийг та дуулсан 
байж магад. Видео тоглоомын 
“Atari” компанийг үндэслэгч 
тэрбээр	 “Аpple”-ийн	 Стив	
Жобсыг 19 настайд нь өөрийн 
компанидаа ажилд авч байжээ. 

Хэдэн жилийн дараа Стив Жобс 
бие дааж, өөрийн компаниа 
байгуулаадаахав. Энэ үеэрээ 
хуучин захирлаасаа хөрөнгө 
оруулж, хувь эзэмшихийг хүссэн 
байдаг. Харамсалтай нь, ноён 
Нолан  Жобсыг үүргэвчнээс өөр 
зүйлгүй хэмээн үл тоож, хувьцааг 
нь худалдан авахаас татгалзжээ.  
Харин тэрбээр тухайн үедээ 
дэлхийн хамгийн  өндөр зах 
зээлийн үнэлгээтэй гурван 
компанийн	нэг		“Apple”-ийн	30	
хувийг алдсанаа зүүдлээ ч үгүй 
биз. Хэдийгээр Нолан Бушнелл 
чинээлэг нэгэн ч түүний түүх 
хөрөнгө оруулагчдын дунд 
сургамж болон үлдсэн юм. 
Бусдыг басамжилж, өөрийгөө 
өргөмжлөхийн хор энэ.

Тэгвэл дэлхийд дэлгэрээд 
буй энэ хандлага манайд бүрхэг 
хэвээр.  Монголчууд чөлөөт зах 
зээлээр замнаад хагас жарныг 
үдэх гэж байна. Сүүлийн 15 жилд 
Монгол Улсын долларын саятны 
тоо 67 хувь өссөн гэх дүн. Хувийн 

ширээний ном болох энэхүү 
бүтээл нь гүйцэтгэлд чиглэсэн 
болохыг Питэр Ф.Дракер 
тодотгосон удаатай. Питэр 
Ф.Дракер нь менежментийн 
ухааныг үндэслэгч бөгөөд 
ХХ зууны сүүлийн хагасын 
менежментийн хамгийн нөлөө 
бүхий сэтгэгчдийн нэг юм.

Хэрвээ бидний олон ур-
галч үзэл бүхий нийгмийн 
бай  гуул лагын институтууд 
хариуц  лагатай бие даасан 
байдалд үйл ажиллагаа явуулж 
чадахгүй бол бид индивидуал 
үзэл болон өөрийгөө хөгжүүлэх 
боломж бүхий нийгмийг цогц-
лоож чадахгүй. Харин оронд нь 
хэн ч бие дааж ажиллах эрхгүй, 
хатуу дэглэмийг өөрсөддөө 

тул гана. Бид өөрийн хүссэн 
зүй лийг хийх таатай сайхан 
бо ломж байтугай төлөөллийн 
ардчиллыг ч алдаж, оронд нь 
Ста линизм дор амьдрах болно. 
Дарангуйлал нь хүчтэй, бие 
даасан институтуудийн цорын 
ганц альтернатив хувилбар болох 
юм. 

Дарангуйлал нь хоорондоо 
өрсөлдөх институтуудийг 
хэмжээлшгүй эрхт ганц аргаар 
сольчихдог. Мөн хариуцлага 
хүлээхийг айдсаар сольдог. 
Дарангуйлал бүх институтуу-
дийг бүхнийг хамарсан хүнд 
суртлын аппаратад живүүлэх 
замаар үгүй хийдэг. Бараа 
бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээг 
бий болгодог ч тасалдуулж, 

дэмий үрэгдүүлж,чанаргүй 
хийх, асар их хэмжээний хүнд 
суртал, үүнийн дагасан сорилт, 
бэрхшээлийг авчирдаг. Тиймээс 
институтээ хариуцлагатай 
бие даасан, өндөр түвшинд үр 
бүтээмжтэй ажиллуулах нь олон 
ургалч үзэл бүхий нийгмийн 
эрх чөлөө болон нэр хүндийг 
хамгаалах цорын ганц урьдчилан 
сэргийлэх хамгаалалт. Гүйцэтгэл 
сайтай, хариуцлагатай удирдлага 
нь дарангуйллыг орлох мөн 
түүнээс хамгаалах цорын ганц 
зэвсэг. 

Гүйцэтгэх зүйл: Өөрийн ха-
риу  цаж байгаа интитутийнхээ 
гүйцэтгэлийг сайжруулахын 
тулд та болон танай хамт олон 
юу хийж чадах вэ. 

ЭРЧИМ ХҮЧ

Төслийн үр дүнд жилд 269.5 сая ам.доллар хэмнэнэ

хэвшил хөрөнгөжиж, чөлөөт зах 
зээлээр чөмөг суусныг батална. 
Азийн саятнууд дунд манай 
цөөнгүй иргэний нэр цохиж 
явна. Монголоос үндэсний гэх 
тодотголтой томоохон компани 
цөөнгүй төрөөд байгаа. Өөрөөр 
хэлбэл, гарааны бизнест хөрөнгө 
оруулах хэмжээний чадалтай 
компаниуд манайд бий.   

Гэхдээ дээр өгүүлсэн том 
компани болон гарааны бизне-
сийн үерхэл тун сул байдгийг 
сал ба рынхан учирлалаа.  “Бид-
нийг  тоодоггүй юм”. Энэ 
үгийг гарааны бизнес эрхлэгч 
нэ гэн танил маань унагаж байв. 
Хө рөнгө босгохоор олон ком-
панийн үүд татсан. Үүргэвч нээс 
өөр зүйлгүй гэж хардаг хэмээн 
гомдоллож байна, тэр. Яг түүн 
шиг шинэ санаа тээсэн 10 мянган 
залуу байдаг гэх баримт бий. 
Гэвч өнөөг хүртэл амжилттай 
яваа гарааны компани гээд 
нэрлэчих бизнесийн тоо гарын 
арван хуруунд багтах төдий. 

Шалтгаан нь санхүүжилт. Улс 
орнууд төрийн бодлогоор шинэ 
санаачилгыг дэмждэг. Харин 
манайд үгүй гэхэд болно. 2012 онд 
Инновацийн тухай хууль баталж,  
салбарыг дэмжих хөрөнгө 
оруулалтын сан байгуулсан. Гэвч 
удалгүй татан буугдсанаар төрд 
найдалтгүй болжээ. Нөгөө талд 
банк, санхүүгийн зах зээлийн 

90 хувийг банк бүрдүүлдэг. 
Банкны салбар барьцаагүйгээр 
зээл олгох боломжгүй. Ийм л 
учраас шинэ санаа  түгжигддэг 
гэдгийг гарааны бизнес 
эрхлэгчид хэлж байна. Тиймээс 
томоохон компаниудтай хамтран 
ажиллах нь хамгийн боломжит 
хувилбарын нэг. Гэвч томчууд 
нь тоодоггүй. 

Тэгвэл инноваци нэвтрүү-
лээгүй компани хаана хүрдгийг 
хаалгаа барьж буй олон компани 
харуулж байгаа. Бидний сайн 
мэдэх ганцхан жишээ. Оюут-
ны дотуур байранд төрсөн 
шинэ санаачилга нэгэн цагт 
хэрэглэгчийн тоогоор тэргүүлж 
байсан	“Yahoo”-г	яаж	“эзэнгүй”	
платпорм болгож чадаж буйг 
дэлхий харж байна. Хэдхэн 
жилийн өмнө технологийн 
салбарыг эзэгнэж байсан энэ 
компани нүд ирмэхийн зуур 
уруудлаа. Нүцгэн бөгөөд гунигт 
үнэн ил байсаар байтал бид үл 
тоосоор байх уу. 

Технологийн салбар тэрбумт-
нуудыг төрүүлж буй шигээ төдий 
тооны баячуудыг ч хэн ч биш 
болгож дөнгөнө. Энэ ширүүн 
өрсөлдөөнд тэсч үлдэх аргаа 
технологийн томчууд хэдийнэ 
олчихож. Харин хөгжлийн 
шуурга дунд нүдээ аниад орох 
уу? Эсвэл эрсдэлээ тооцож, алсаа 
хараад, түншлэх үү.  

Харилцан ашигтай 
үерхэл бизнесийн 

талбарт эрчим-
жээд эхэллээ

Гарааны 
бизнесийг хөл 
дээр нь босгох 
зорилготой энэ 
санг анх Японы 
“SoftBank” 
байгуулж, 
технологийн 
элитүүдээс 
мөнгө татаж 
эхэлсэн юм. 



Эдийн засаг
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63.53 +0.62% 1/19/2017

0.03 -3.33% 1/19/2017

29.625 +22.8% 1/19/2017

0.031 -3.13% 1/19/2017

0.013 -7.69% 1/19/2017

5.03 -5.45% 1/19/2017

4.45 -0.22% 1/19/2017

0.255 -3.77% 1/19/2017

0.215 -2.27% 1/19/2017

0.56 +1.79% 1/19/2017

Хөрөнгийн биржийн индекс 0.28 хувиар өсөв

99903584, 99903581

Монголын хөрөнгийн бирж 
пүрэв гарагийн үнэт цаас-
ны арилжаагаар нэг, хоёр 
болон гуравдугаар ангилалд 
бүртгэлтэй 17 хувьцаат 
компанийн нийт 19,800  ширхэг 
хувьцаа арилжжээ. Хөрөнгийн 
биржийн индекс энэ өдөр 844.90 
нэгж болж 0.28 хувиар өссөн 
байна. 

Ингэснээр зах зээлийн үнэлгээ 
1.44 их наяд төгрөгт хүрлээ. 
Ханшийн өөрчлөлтийн хувьд 13 

компанийн хувьцааны ханшид 
өөрчлөлт орж, зах зээлд өсөлт 
давамгайллаа. 

Үүнээс “Женко тур бюро” 
компани хамгийн өндөр буюу 
3.06 хувиар өссөн бол “Говь”  
гурав, “Монгол шуудан” 1.91 
хувийн өсөлтөөр удаалжээ. 
Өнөөдрийн арилжааны үр дүнд 
зах зээлийн голлох индексүүд 
долоо хоногийн эхний өсөлтийг 
үзүүлсэн байна. 

МОНГОЛД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛДАГ ГАДААД КОМПАНИУД

ТҮҮХИЙ ЭД

RIO TINTO RIO ASX AUD

WOLF PETROLEUM WOF ASX AUD

PETRO MATAD MATD LON GBX

ASPIRE MINING AKM ASX AUD

GUILDFORD COAL GUF ASX AUD

PROPHECY DEVELOPMENT PCY TSX CAD

TURQUOISE HILL RESOURCES TRQ TSX CAD

SOUTHGOBI RESOURCES SGQ TSX CAD

XANADU MINES XAM ASX AUD

ENTREE GOLD ETG TSX CAD

НЭР СИМБОЛ НЭГЖ ХАНШ ($) ӨӨРЧЛӨЛТ % ОГНОО

АЛТНЫ СПОТ XAU унци 1201.82 -0.9% 1/19/2017

ЦАГААН АЛТ PLA унци 964.3 -0.78% 1/19/2017

МӨНГӨ SIA унци 16.985 -1.67% 1/19/2017

ЗЭС (COMEX) HGA фунт 262.55 +0.34% 1/19/2017

ТӨМРИЙН ХҮДЭР TIOA тонн 79.66 +1.23% 1/19/2017

WTI ТОС CLA баррель 51.56 +0.94% 1/19/2017

БРЕНТ COA баррель 54.46 +1% 1/19/2017

БЕНЗИН XBA  154.66 -0.14% 1/19/2017

БАЙГАЛИЙН ХИЙ NGA Mmbtu 3.336 +1.03% 1/19/2017

НҮҮРС (NYMEX) QZA тонн 333.9 +0.2% 1/19/2017

НҮҮРС (NEW CASTLE) XWA тонн 83.55 -0.71% 1/19/2017

ЭЛСЭН ЧИХЭР SBA фунт 0.209 +1.21% 1/19/2017

БУДАА RRA центнер 9.915 -0.05% 1/19/2017

БУУДАЙ WA бушель 429.25 -0.41% 1/19/2017

КАКАО CCA тонн 2233 -0.09% 1/19/2017

КОФЕ KCA фунт 1.492 -0.47% 1/19/2017
Энэхүү ханшийн мэдээлэл нь хүснэгтэд заасан өдрийн 15 цагийн байдлаарх дүн тул 
үүнээс хойш өөрчлөгдсөн байх боломжтой. 
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НЭР СИМБОЛ БИРЖ ВАЛЮТ ХАНШ ӨӨРЧЛӨЛТ % ОГНОО
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НЭР СИМБОЛ ХАНШ (нэгж) ӨӨРЧЛӨЛТ         ӨӨРЧЛӨЛТ % ОГНОО

NASDAQ COMPOSITE CCMP 5555.656 +16.93 +0.31% 1/19/2017
DAX INDEX DAX 11599.39 +59.39 +0.51% 1/19/2017
TORONTO STOCK EXCHANGE SPTSX 15397.85 -43.51 -0.28% 1/19/2017
S&P/ASX 200 AS51 5692.184 +13.43 +0.24% 1/19/2017
S&P 500 INX 2271.89 +4 +0.18% 1/19/2017
SHANGHAI COMPOSITE SHCOMP 3099.457 -13.56 -0.44% 1/19/2017
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDU 19804.72 -22.05 -0.11% 1/19/2017
TOP 20 MSETOP 12205.5 +61.55 +0.51% 1/19/2017
FTSE 100 UKX 7247.61 +27.23 +0.38% 1/19/2017
HANG SENG HSI 23000.74 -97.52 -0.42% 1/19/2017
NIKKEI 225 NKY 19072.25 +177.88 +0.94% 1/19/2017
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ДЭЛХИЙН ГОЛЛОХ ИНДЕКСҮҮД

Тухайн өдөр арилжаалагдсан хувьцаа

МОНГОЛЫН ХӨРӨНГИЙН БИРЖ

НЭР  СИМБОЛ ХАНШ (нэгж) ӨӨРЧЛӨЛТ % ОГНОО

АПУ ХК   APU 370.05 -0.16 % 1/19/2017
ГОВЬ ХК   GOV 10310 3.00 % 1/19/2017
МАХ ИМПЕКС ХК   MMX 2705 0.19 % 1/19/2017
СҮҮ ХК   SUU 128.06 -0.73 % 1/19/2017
АДУУН ЧУЛУУН ХК   ADL 1750 -0.06 % 1/19/2017
АТАР-ӨРГӨӨ ХК   ATR 63000 1.61 % 1/19/2017
БАЯНГОЛ ЗОЧИД БУУДАЛ ХК   BNG 42000 0.00 % 1/19/2017
ЖЕНКО ТУР БЮРО ХК   JTB 66.99 3.06 % 1/19/2017
ФРОНТИЕР ЛЭНД ГРУПП ХК   MDR 450 -0.00 % 1/19/2017
МОНГОЛ ШУУДАН ХК   MNP 360.35 1.91 % 1/19/2017
МЕРЕКС ХК   MRX 69 0.00 % 1/19/2017
РЕМИКОН ХК   RMC 55 0.00 % 1/19/2017
ТАВАНТОЛГОЙ ХК  TTL 2692 1.58 % 1/19/2017
УЛСЫН ИХ ДЭЛГҮҮР ХК  UID 536.02 -0.10 % 1/19/2017
МОНГОЛ САВХИ ХК   UYN 700 -6.67 % 1/19/2017
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АМЖИЛТАА АХИУЛСАН

Казахстан улсын нийслэл Алматы 
хотод зохиогдсон Жаутыковын нэрэм
жит Олон улсын Математикийн XIII 
олимпиадад 17 орны 182 сурагч өрсөлд
сөн бөгөөд Монгол Улсыг төлөөлөн 13 
сурагч оролцож 1 алт, 4 хүрэл медаль 
авсан өндөр амжилт үзүүлж эх орныхоо 
нэрийг гаргажээ. 

Тус нэр хүндтэй олимпиадаас Мон голын 
цорын ганц алтан медалийг хүрт сэн сурагч 
нь “Улаанбаатар Эмпати” сургуулийн 12 
дугаар ангийн сурагч С.ЦэндАюуш  бөгөөд   
түүнтэй хамтран нэг баг шийн удирдлаганд 
бэлтгэлээ  базаасан тус сургуулийн сурагч  
Б.Алтангэрэл хү рэл медаль хүртэж Монгол 
Улсаа төлөө лөн оролцсон сургуулиудыг 
тэргүүлсэн байна. Тэдний багш “Улаанбаатар 
Эмпати” сургуулийн Математикийн багш 
Б.Ганбат дасгал жуулагч багшийн хувьд 
“Засгийн газрын мэдээ” сонинд өгсөн товч 
ярилцлагадаа Орос, Болгар, Казахстан 
зэрэг олон хүн амтай, өндөр хөгжил тэй орны 
сурагчидтай эн тэнцүү хэн өрсөлдөж өндөр 
амжилт үзүүл сэн сурагчдаараа бахархаж 
буйгаа илэрхийлжээ.

Монголын Хэвлэл Мэдээллийн 
Бизнес Эрхлэгчдийн Холбоо, WWW.
BESTOFMONGOLIA.MN  тав дахь 
жилдээ  “BEST OF MONGOLIA” салбар 
салбарын оны шилдэг байгууллага, аж 
ахуйн нэгжийг хэрэглэгч олон нийтийн 
санал асуулгаар тодруулахад Шилдгийн 
шилдэг хувийн сургуулиар ЭМПАТИ 
СУРГУУЛИУД тодорлоо.

 
Энэхүү санал асуулгаар өмнөх 

жилүүдэд давхардсан тоогоор 1.3 сая 
хүн хандаж, нийт 500 мянга орчим санал 
өгч 650 гаруй байгууллагаас хэрэглэгч 
олон нийтээс хамгийн өндөр санал авсан 
60 байгууллагад батламж гардуулж 
байсан бол энэ жил ч мөн өмнөх жилийн 
жишгээр 66 байгууллага шилдгээр 
шалгарч, батламжаа гардан авлаа. 

“BEST OF MONGOLIA2016” төсөл нь 
шууд хэрэглэгч, олон нийтээс үнэлгээ 
авдагаараа онцлог бөгөөд жил бүр 
уламжлал болон зохион байгуулагдаж 
байгаа томоохон төслүүдийн нэг юм.

Суралцагчдыг бие даан амьдрах 
ухаан, сурах арга барилд суралцуулах 
зорил гоор тав тухтай, эрүүл аюулгүй 
орчныг бүрдүүлсэн дотуур байраар 
ханга даг нь тэдний амжилтыг улам 
тодотгодог. 

Суралцагчдын сурлага хүмүүжил 
болон олимпиадын амжилтаар Монгол 
Улсын тэргүүлэгчдийн эгнээнд зүй 
ёсоор тооцогддог “Эмпати сургууль”ууд 
байгуулагдсан цагаасаа хойш буюу 1994 
оноос 2016 оныг хүртэл улсын болон 
олон улсын чанартай олимпиадуудаас 
нийт 60 гаруй алт, 80 гаруй мөнгө, 
90 хүрэл медаль хүртээд байгаагийн 
зэрэгцээ:

• 2004 онд “Улаанбаатар Эмпати” 
сургууль “Өсвөр үе, боловсролд хөрөнгө 
оруулагч байгууллага”

• 2006 онд “Дархан Эмпати” сур
гууль Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 
нэрэмжит “Үндэсний бүтээмжийн хөгжил” 
алтан цом

• 2006, 2007 онд “Орхон Эмпати”, 
2007 онд “Улаанбаатар Эмпати” сургууль 
“Шилдэг үнэлгээтэй сургууль”,

• 2009 онд “Улаанбаатар Эмпати” сур
гууль “Нийслэлийн тэргүүний сургууль”

• 2010 онд Монгол Улсын хэм
жээнд 609 сургуулиас Их, дээд сургуу
лиудад элсэн орох шалгалтын дүнгээр 
“Улаанбаатар Эмпати” сургууль I байр, 
“БаянӨлгий Эмпати” сургууль II байр, 
“Орхон Эмпати” сургууль V байр

• 2012, 2013 онд “Эмпати сур гууль”
ууд “BEST OF MONGOLIA” цахим санал 
асуулгын шилдэг дунд сургууль

• 2015 онд BID буюу Business Initia
tive Directions байгууллагаас “Дэлхийд 
чанарыг эрхэмлэгч байгууллага” 

• 2016 онд “Эмпати сургууль”ууд Best 
of the Best 

“ЭМПАТИ“ СУРГУУЛИУД
Байгуулагдсан өдрөөсөө 

өнөөд рийг хүртэл Монголын 
боловс ролын салбарт олон 
олон амжилт гаргасан 
“Эмпати” сургуулиуд амжил
таа ахиулсаар байна. Энэ долоо 
хоногт авсан 2 том шагналаар 
амжилтаа баталгаажууллаа.

“Best of best” 
ЭМПАТИ СУРГУУЛИУД

ЭМПАТИ СУРГУУЛИУД
Боловсролын салбарт чанарыг 

эрхэм лэсээр ирсэн хувийн хэвшлийн 
ууган дунд сургуулиуд болох “Эмпати 
сургууль”ууд нь байгалийн ухааны гол 
хичээлүүд (Математик, Хими, Физик, 
Мэдээлэл зүй)ийг Англи хэл дээр 
судлахаас гадна Англи хэл, мэдээлэл 
зүйн хичээлийг стандартын өндөр 
түвшинд судалдаг давуу талтай тус сур
гуулиуд дахь Багшсурагчэцэг эхчүүд 
хоорондын нягт холбоо, хамтын ажил
лагаа нь тэдний тогтвортой амжилтын 
баталгаа болдог.

Тав дахь жилдээ шилдгээр 
шалгарсан “Эмпати Сургууль”
ууд 2016 онд ШИЛДГИЙН 
ШИЛДЭГээр шалгарлаа.


