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Ажил олгогчид “хатуурхсан”
хөдөлмөрийн хууль

Бизнес, эдийн засгийн төрөлжсөн
суваг Financial Times-ийн
нийтлэлүүдийг албан ёсны
эрхтэйгээр хүргэж байна.

Хувийн хэвшлийнхэн 800 мянган ажлын байр
бий болгодог. > 2

онцлох
улс төр

УИХ-ын чуулганаар
Хөдөлмөрийн тухай хуулийг
хэлэлцэхийг дэмжлээ.
Ерөнхий сайд Таван толгойн
ашиглалтыг сайжруулах улс
төрийн шийдвэр гаргана гэв.
Ж.Энхбаяр гишүүн “Цахим
бодлогын түр хороо” байгуулах
тогтоолын төслийг өргөн барив.
МАН-ын генсек Д.Амар
баясгалан тэргүүтэй гишүүд Хойд
Солонгост ажиллаж байна.

Хөрөнгө оруулалтаа
15 жилийн хугацаанд нөхнө
Манай төсөл дээр одоогоор 300 гаруй хүн
ажиллаж байна. > 11
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Telecom Mongolia JSC to be
nationalized
GoM to purchase 40 percent stake of Telecom Mongolia at USD 2.55 million. > 7

Дүрийн бизнесийн хэрэглэгч нь хүүхдүүд

эдийн засаг

Эцэг, эхийн зөвшөөрөлтэй нийтлэв.

Монголбанк 2017 онд 176.6
тэрбум төгрөгийн ашигтай
ажиллав.
Валют арилжааны цахим
талбараар 356.6 сая ам.долларын
арилжаа хийжээ.
Төсвийн орлогын 3.3 хувийг
тогтворжуулалтын сангийн
орлого эзэлж байна.
Гадаад худалдааны тэнцэл
523.7 сая ам.долларын ашигтай
гарав.
ТОП 20 индекс 19,429.62 нэгж
болж 3.01 хувиар өсчээ.

ТОП-20 индекс
(нэгжээр)
30,000

Хүүхэлдэйн киноны дүрээр амилсан бүтээгдэхүүний гол худалдан авагчид нь бага насны хүүхдүүд. Тиймээс улс орнууд энэ зах зээлд
чиглэсэн контент бүтээж, дүрийн бизнесээс ихээхэн хэмжээний ашиг олж байна. 5
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Эдийн засаг

нийгэм

Монгол Улсын хүн амын ердөө
10 хувь нь газар өмчилж авсан
байна.
Нийслэлийн төр, захиргааны
байгууллагын ажил өнөөдрөөс
эхлэн 08.00 цагт эхэлж байна.
Аялал, жуулчлалын салбарт
нээлттэй байгаа 500 ажлын
байрыг НАЖГ-аас танилцуулав.
Афганистанд үүрэг гүйцэтгэх
VII ээлжийн энхийг сахиулагчид
явахад бэлэн болжээ.

Дэлхий

ХБНГУ-ын бизнесийн
бүлгийнхэн ОХУ-д тавьсан
хоригийг дэмжиж байна.
Британийн зэвсэгт хүчнийг
Сирид илгээсэн байр сууриа
хамгаалж Тереза Мэй үг хэлэв.
Хөрөнгө оруулагч нь Deutsche
Bank-ны ерөнхий захирлыг солих
санал тавилаа.
Геополитикийн нөхцөлөөс үүдэн
газрын тосны үнэ 2014 оноос
хойш тохиолдоогүйгээр өслөө.

2018.04.16

12°

1°

ҮҮЛШИНЭ
ЦАГ АГААРЫН ДЭЛГЭРЭНГYЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ
8 ДУГААР НҮҮРЭЭС УНШИНА УУ.

00876

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдана ©

Г.Байгал
@baigalZGM
Хөрөнгийн зах зээлд үгүй
лэгдэж байсан компанийн бонд
эргэн ирлээ. 2000 оны эхээр
эрчимжиж байсан компанийн
бонд сүүлийн хэдэн жил татарсан.
Харин өнгөрсөн оноос үндэсний
хэд хэдэн компани дотоодод
өрийн бичиг гаргаж, санхүүжилт
татлаа. Зөвхөн 2017 онд дотоодын
аж ахуйн нэгжүүд Монголын
хөрөнгийн зах зээлээс нийт 8.8
тэрбум төгрөгийн бонд босгожээ.
Харин энэ он гарсаар Монголын
хөрөнгийн биржид компанийн
бондын хүсэлт ирээгүй байна.
“Гэхдээ компаниуд бонд гаргахаар
зэхэж байгааг үгүйсгэхгүй” гэж

Монголын хөрөнгийн биржийн
гүйцэтгэх захирал Х.Алтай хэллээ.
Харин гадаад зах зээлээс
Монголын хувийн хэвшлийн
төлөөлөл Худалдаа хөгжлийн банк
2015 оны тавдугаар сард 500 сая
ам.долларын санхүүжилт татсан.
Бондын эргэн төлөлтөө хугацаанд
нь амжилттай хийж байгаа билээ.
Үүнээс гадна Монголын тэргүүлэх
компанийн нэг “Монголын алт
компани” (МАК) энэ оны эхээр
бондын танилцуулгаа олон улсад
хийж эхэлсэн юм.
Гэвч МАК-ийн шинэ бонд
тодорхой шалтгааны улмаас
хойшилсон гэдгийг холбогдох эх
сурвалж мэдээлж байв.
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хөрсний төлөө хүн төрөлхтөн,
төрт улсууд өөр хоорондоо
дайтсаар ирсэн. Харин уур
амьсгалын өөрчлөлт, хүн амын
өсөлт, суурин хөгжлийн хэт
ачааллаас үүдэн улс орнууд
амьжиргааны эх үүсвэрийнхээ
төлөө өөр хоорондоо бус,
хатуу ширүүн уур амьсгалыг
зөөлрүүлэхээр тэмцэх болжээ.
Яагаад гэвэл хөрсний доройтол,
цөлжилтөөс болж дэлхий нийт

З.Гэрэл
ЗГМ
Дэлхийг дундуур нь зүсээд
харвал хамгийн гадна талаар
нь бүрхсэн хар хүрэн өнгийн
хөрс өндөгний уурагны гадуурх
нимгэн хальс шиг харагддаг. Энэ
бол хүн төрөлхтний хүнсний гол
эх үүсвэрийг тэжээн тэтгэдэг
үржил шимт хөрс юм. Ийм л

жилд 42 тэрбум ам.долларын
хохирол амсдаг.
Энэ нь дэлхийн ДНБ-ий 0.05
хувьтай тэнцдэг гэсэн үг. Гэхдээ
дэлхийн 167 улсад аж төрж
буй хоёр тэрбум гаруй хүний
амьжиргаа цөлжилт, газрын
доройтол нэмэгдэх тусам муудаж
байгаа нь хамгийн их санаа
зовоосон асуудал юм.
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Хөгжиж буй зах зээлийн 2018он
эдийн засаг
(хувиар)

Rio Tinto Ирланд дахь
Rusal-ын гэрээнээс татгалзана
Нил Хьюм, Хэнри Сандерсон
Rio Tinto компани ОХУ-ын
тэрбумтан Олег Дерипаскагийн
хяналтад байдаг Ирландын хөнгөн
цагааны үйлдвэртэй байгуулсан
гэрээнээсээ татгалзахаар зэхэж
байна. АНУ-ын хориг арга
хэмжээнд нэр нь орсон ноён Де
рипаскагийн хяналтад ажилладаг
хөнгөн цагааны Rusal групптэй
байгуулсан хэд хэдэн хэлэлцээртээ
форс мажор зарлахаар бэлтгэж
буйгаа Британи-Австралийн уул
уурхайн компани баасан гарагт
мэдэгдэв.
Хөнгөн цагаан үйлдвэрлэлийн
гол түүхий эд – бокситыг Rusal-ын
Огиниш үйлдвэрт нийл үүлэх

АЛТ

ЗЭС

1346.2
0.8%

6830
0.13%

бүрэлдэхүүн
компани

ЗГМ: Сэдэв

Сайн засаглал хямд санхүүжилт Цөлжилт сааруулах ажил элсний нүүдлээс ч
"даллана"
удаан байна

Цаг агаар

УЛААНБААТАР

С.Батсайхан /ЗГМ©

The official
gazette

хэлэлцээр уг форс мажорт багтаж
байгааг мэдээлэлд ойр эх сурвалж
тайлбарласан юм.
Форс мажор нь урьдчилан
харж, зохицуулах аргагүй онцгой
тохиолдолд талууд хэлэлцээрээр
хүлээсэн үүргээсээ чөлөөлөгдөх
боломж олгодог. “Олон хориг арга
хэмжээнээс шалтгаалан зарим
гэрээнд форс мажор зарлахаар
бэлтгэж буй Rio Tinto нийлүүлэлт
тасалдах магадлалыг багасгахаар
үйлчлүүлэгч нартайгаа хамтран
ажиллаж байгаа” хэмээн тус
компаниас гаргасан мэдэгдэлд
тайлбарлажээ
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10-ЧИНГИС БОНД Хуралдай бонд

97.870
0.06%

112.67
0.06%

1.9 ОХУ
Польш
Чех 3.2
4.2 Румын
3.5 МОНГОЛ
Грек 2.1
3.7 Турк
2.9 Өмнөд Солонгос
БНХАУ 2.4 Тайвань
Марокко 3.5
3.0 Арабын
Эмират Энэтхэг
Египет 4.4
3.0 Катар
Филиппин
3.6 Тайланд

3.8

2.2 Мексик
Колумб 2.6
Перу

3.9

7.4

Нигери 2.6
2.4

Бразил

6.5

Малайз

Ангол 2.2

2.8 Чили
Латин Америк
3.1 Аргентин
Дорнод Европ
Сахар орчмын Африк
Ази (Японоос бусад)
Ойрх Дорнод, Умард Африк

6.4

5.1

5.3

Индонези

1.3 Өмнөд Африк

Focuseconomics©

ГЭРЭГЭ БОНД

АМ.ДОЛЛАР

ЮАНЬ

РУБЛЬ

99.200
0.08%

2393.93

380.71

38.99

ubinfo.mn
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Улс төр
Парламент

13 наснаас эхлэн
хөдөлмөрийн
харилцаанд
орж болохоор
зохицуулжээ
Б.Энхжаргал
@enkhjrglZGM
Бараг 20 жилийн дараа өөрчлөх
гэж байгаа Хөдөлмөрийн тухай
хууль ажил олгогчийн эрх аш
гийг хангаагүй, хувийн хэвшлийн
аж ахуйн нэгжийг дэмжээ
гүй, ажилтны хүлээх үүргийг
тодорхойлоогүй хэмээн УИХ-ын
гишүүд шүүмжилж байна.
Хөдөлмөрийн тухай хуулийн
шинэчилсэн найруулгын төслийг
салбарын яамнаас боловсруулан,
өргөн барьсныг баасан гарагийн
чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар
хэлэлцсэн юм. Төслийг ХНХ-ын
сайд С.Чинзориг танилцуулав.
Тэрбээр “Төсөлд ажилтны хө
дөл
м өрийн харилцаан дахь
суурь эрх, ажил олгогчийн өмнө
зайлшгүй хүлээх үүрэг, эвлэлдэн
нэгдэх, ялгаварлан гадуурхахгүй
байх, хүүхдийн хөдөлмөрийг
хязгаарлах, хөдөлмөрийн ха
рилцаанд дарамтыг хориглох,
албадан хөдөлмөрийг хориглох,
хөдөлмөрийн гэрээг хугацаатай
байгуулах тохиолдлыг тодорхой
болгож, байнгын ажлын байранд
хөдөлмөрийн гэрээг хугацаагүй
байгуулах зохицуулалт тусгасан.
Мөн хөдөлмөр эрхлэлтийн хэв
шинж үйлчилж эхэлсэн л бол
хөдөлмөрийн харилцаа үүссэн
гэж үзнэ. Өөрөөр хэлбэл,
манай ажил олгогчид хүнийг
ажилд авахдаа туршилтын
хугацаа, дагалдангийн үе гэх
мэтээр хөдөлмөрийн гэрээ
байгуулахгүйгээр ажиллуулдаг.
Нэг, хоёр сарын дараа “Та
тэнцсэнгүй” гээд явуулдаг
тал бий. Хөдөлмөрийн гэрээ
байгуулаагүй учраас тухайн
хүн ажилласан хугацааны
хаа цалинг ч авч чадахгүйд
хүрдэг. Тиймээс дадлагажигч,
туршлагажигч хэн ч байсан
хөдөлмөр эрхлэлтийн харилцаа
үүссэн л бол хуулиар цалин хөлс,
нийгмийн асуудлыг нь шийдэж
байхаар зохицуулах юм. Өмнө
нь зөвхөн хөдөлмөрийн гэрээ
байгуулсан тохиолдолд л энэ
хууль үйлчилдэг байсан. Өөрөөр
хэлбэл, хамрах нь өргөжиж байна

Ажил олгогчид “хатуурхсан”
хөдөлмөрийн хууль
С.Батсайхан / ЗГМ©

гэсэн үг” хэмээв.
Үндэсний статистикийн хороо
ны мэдээгээр Монгол Улсад
нэг сая 200 мянган ажиллагсад
байгаа. Эдгээрийн 400 гаруй
мянга нь албан бус хөдөлмөр
эрхлэгчид аж. Өөрөөр хэлбэл,
албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийн
асуудлыг уг хуулиар бүрэн
зохицуулж чадаагүй байгааг
салбарын сайд хэллээ.

Хувийн
хэвшлийнхэн
800 мянган
ажлын байр бий
болгодог
Мөн Хөдөлмөрийн тухай
хуульд 15 нас хүрсэн, суурь
боловсрол эзэмшсэн хүүхэд,
эцэг, эх асран хамгаалагчдын
зөвшөөрлийн бичигтэй бол
хөдөлмөрийн харилцаанд орж
болно гэж заасан аж. Харин 13 нас

хүрсэн хүүхэд сурч боловсроход
саад учруулахгүйгээр, хөдөл
мөрийн аюулгүй байдал, эрүүл
ахуйн нөхцөл хангасан хөнгөн
ажлыг эцэг, эхийн зөвшөөрлийн
бичигтэйгээр эрхэлж болохоор
мөн оруулжээ. Үүнийг олон
улсын хөдөлмөрийн байгуул
лагын зөвлөмжийн дагуу
мэргэжил сургалт, үйлдвэр
лэлийн төвүүдэд суралцаж
байгаа хүүхдүүд мэргэжлийн
чиг баримжаа олох, дадлага
хийх боломжийг олгох үүднээс
оруулсан заалт хэмээн тайлбар
лаж байв.
Уг хуулийн төсөлтэй холбог
дуулан УИХ-ын гишүүдийн
хэлсэн үг, шүүмжлэл, дэвшүүл
сэн саналаас тоймлон хүргэе.
Л.Энх-Амгалан: Монгол Ул
сад байгаа 1.2 сая ажлын байрны
800 гаруй мянгыг нь хувийн
хэвшлийнхэн бий болгож
байна. Тогтмол үйл ажиллагаа
явуулж буй 40 гаруй мянган аж
ахуйн нэгж бий. С.Чинзориг
сайд эдгээр аж ахуйн нэгжийг

Татварын хуулиар дэмжихэд
болно гэж ярьж байгаа нь буруу.
Аж ахуйн нэгжүүд нэг ажилтнаа
хөдөлмөрийн дөртэй болгохын
тулд олон жил зар
ц уулж,
хөрөнгө мөнгөө зориул
д аг.
Хүндээ хийсэн хөрөнгө оруу
лалтыг мөнгөөр хэмжиж
болдоггүй. Гэтэл Хөдөлмөрийн
тухай хуулийн төсөлд ажил
олгогчийг дэмжсэн хөшүүрэг
алга.
Ж.Ганбаатар: Ажилтны
эрх ашгийг нэлээд сайн хам
гаалсан хуулийн төсөл байгаа
нь сайшаалтай. Аргагүй л дарга
хүний нүдээр харж, боловс
руулсан төсөл байна. Энэ олон
шаардлагыг ямар ком
п ани
биелүүлж, ажлын байр бий
болгох вэ? Бизнес эрхлэгчдийг
мөлжигч гэж харсан юм уу.
100-аас дээш ажлын байр бий
болгосон аж ахуйн нэгжид
Хөдөлмөрийн тухай хуулиар
ямар хөнгөлөлт, дэмжлэг
үзүүлэх юм бэ. Цаашлаад 500,
1000 ажлын байр бий болгож
байгаа компаниуд бий. Энэ
компаниуд хүмүүсээ ажилтай,

орлоготой болгох гэж байгаа.
Гэтэл Хөдөлмөрийн тухай хууль
чинь энэ компаниудын эсрэг
болчихож. Энэ төсөл хууль
болоод гарвал компаниуд олон
ажилтантай байхаас зайлсхийнэ.
Ц.Гарамжав: Хөдөлмөрийн
талаар гарч байгаа бүх
маргааныг аваад үзэхэд бараг
90 хувь нь ажил олгогчийн эсрэг
гардаг шүүхийн практик манайд
тогтчихсон.
Тухайн хүн ажил үүргээ
биелүүлээгүй, байгууллагадаа
хохирол учруулсан, залилан хий
сэн эсэхээс үл хамааран ажилтны
зөв гэсэн шийдвэр гардаг
тогтолцоо тогтчихсон байгааг
Хөдөлмөрийн тухай хуулиараа
анхаарах хэрэгтэй. Хөдөлмөрийн
харилцааны хамгийн том асуу
дал нь ажил олгогч, ажилтан
хоор онд ын маргаан байд аг.
Хөдөлмөрийн маргааныг эр
хийн болон сонирхлын маргаан
гэж зохицуулсан байна. Со
нирхлын маргааныг харахад
маргаан шийдэгч арбитраар,
байгууллагын дотоод журмаар
зохицуулах юм байна. Ингээд

Засгийн газар

У.Хүрэлсүх: Тавантолгойн ашиглалтыг сайжруулах улс төрийн шийдвэр гаргана
Төр төмөр замыг
санхүүжүүлж
чадахгүй тул ком
паниуд санаачилга
гарга гэв
Б.Сэлэнгэ
ЗГМ
Ерөнхий сайд У.Хүрэлсүх
БНХАУ-д хийсэн айлчлалаа дуус
гаад үргэлжлүүлэн Өмнөговь,
Дундговь аймагт ажиллалаа.
Тэрбээр Өмнөговь аймаг дахь
Тавантолгойн нүүрсний бүлэг
ордод ажиллаж, “Эрдэнэс Таван
толгой” ХХК, “Энержи Ресурс”
ХХК, орон нутгийн өмчит
“Тавантолгой” ХК-ийн удирд
лагуудтай уулзсан юм. Энэ үеэр
Тавантолгойн ордын ашиглал
тыг сайжруулах талаар ойрын
хугацаанд улс төрийн шийдвэр
гаргаж, УИХ-аар хэлэлцүүлэн,
төмөр зам, авто зам, цахилгаан
станц барих зэрэг асуудлыг
Засгийн газрын хуралдаанаар
хэлэлцэх шийдвэрийг Ерөнхий
сайд гаргав.
Эзэмшлийн 51 хувь нь Өм
нөговь аймгийн өмчид байдаг
орон нутгийн “Тавантолгой”
ХК Таван толгойн орд газрын
276 га талбайд үйл ажиллагаа
явуулдаг бөгөөд 192.7 сая тонн
нүүрсний нөөцтэй. Өнгөрсөн
онд улсын төсөвт 165 тэрбум
төгрөг төвлөрүүлж, 141 тэрбум
төгрөгийн цэвэр ашигтай
ажиллажээ. Өмнөговь аймгийн
төсвийн 70 хувь, Цогтцэций

үр дүнд хүрэхгүй бол ажил хая
на гэж тусгасан байна. Яагаад
ажил хаялтыг өөгшүүлсэн,
нийгмийн эмх замбараагаа
гүй байдалд турхирсан төсөл
оруулж ирж байгаа юм бэ? Ёс
зүйтэй, чадварлаг ажилтантай
болох эрэлд нийгмээрээ гарч
байна. Нөгөө талаасаа ажилтан
олон улсын хэмжээний эрхийг
хангасан ажилд орох гэж зүтгэж
байна. Гэтэл манай улсын
хө
д өлмөрийн суурь тогтол
цооноосоо болоод ажил олгогч,
ажилтан хоёрын сонирхол
давхцахгүй байна шүү дээ.
Ц.Мөнх-Оргил: Хөдөлмөр
эрхлэгч, дадлагажигч, түр ажил
тан, цагийн ажилтан гээд бүгдийг
нь Хөдөлмөрийн тухай хуу
лийнхаа хөшүүн зохицуулалтад
тулгаад оруулчихвал ажлын байр
нэмэгдэхгүй. Мөн түр ажилтан,
дадлагажигчийнхаа эрхийг ч
хамгаалахгүй, эсрэгээрээ тэдний

сумын төсвийн 90 хувийг
дангаар бүрдүүлдэг тус компани
1000 гаруй ажилчинтай, 95 хувь
нь орон нутгийн иргэн байдаг
хэмээн “Тавантолгой” ХК-ийн
захирал Р.Сэддорж танилцуулав.
Тавантолгойн бүлэг ордод 52 жил
үйл ажиллагаа явуулж байгаа
тус компани ордын хэмжээнд
дотоодын зах зээлд борлуулалт
хийдэг цорын ганц компани
бөгөөд нэг тонн нүүрсийг олбор
лох өртгөөс хоёр дахин хямд
үнээр иргэдэд борлуулдаг аж.
Монголын уул уурхайн
корпорацийн “Энержи Ресурс”
ХХК Тавантолгойн ордын Ухаа
худаг, Баруун нарангийн уур
хайд олборлолт хийж байгаа.
Үйлдвэрлэлийн нийт нөөц
509 сая тонн бөгөөд Өмнөговь
аймаг дахь нүүрс баяжуулах
цорын ганц үйлдвэрийг 2011
онд нээсэн. Өнөөдрийг хүртэл
нийт 40 орчим сая тонн нүүрс
баяжуулсан бөгөөд үйлдвэр
ашиглалтад орсноос хойш зөвхөн

баяжуулсан нүүрс экспортод
гаргаж байгаа. Мөн Ухаа худаг
цогцолборын хүрээнд 18 мвт-ын
хүчин чадал бүхий цахилгаан
станц барьж, ашиглалтад оруулж,
дэд бүтцээ хангалттай хэмжээнд
шийдвэрлэж чадсан ганц ком
пани юм. ӨМӨЗО-ы Бугат зэрэг
хотыг хамруулсан “А” бүсэд тус
компанийн боловсруулсан нүүрс
хамгийн өрсөлдөх чадвартайд
тооцогддог. Энэ бүсийн зах зээлд
зөвхөн Монголын компаниуд
өрсөлддөг гэдгийг“Энержи
Ресурс” ХХК-ийн гүйцэтгэх
захирал Г.Батцэнгэл хэлж байв.
“Зах зээлийн үнэ сайн үед
тээвэрлэлтээ даагаад хүрч очиж,
Австралийн нүүрстэй өрсөлдөх
чадвартай. Хятад улс төмөр,
гангийн үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлж
байгаа нь Монголын компаниудад
томоохон боломж олгож байгаа”
хэмээж байв. Гэхдээ экспортын
зөвхөн ганц гарцтай байх нь зөв
эсэхийг бодолцох хэрэгтэй гээд
боомтын эргэлт удааширснаар

нийлүүлэлтийн өртөг нэмэгдэж,
60 орчим ам.доллараар худал
даалж байгааг хэлэв. 2017 онд
борлуулалтын орлогыг өмнөх
оноос дөрөв дахин нэмэгдүүлж,
476 сая ам.долларын борлуулалт
хийсэн, үйл ажиллагааны ашиг
124 сая ам.долларт хүрсэн, 4.4
сая тонн баяжуулсан нүүрс
экспортолсон, үйлдвэрийнхээ
хүчин чадлын 50 хувийг л
ашигладаг гэсэн ста
т истик
мэдээллүүдийг Г.Батцэнгэл өгөв.
Хэрэв Гашуунсухайт боомтын
гацалт арилж, татан авалт сай
жирвал үйл ажиллагаагаа хоёр
дахин өсгөх бололцоотой, хилийн
цаана ч худалдан авагчид бэлэн
байгаа гэлээ.
Төрийн өмчит “Эрдэнэс
Тавантолгой” ХХК-ийн үйл ажил
лагааны тайланг тус компанийн
гүйцэтгэх захирлын үүргийг
түр орлон гүйцэтгэгч Б.Ганхуяг
танилцуулсан юм. Компанийн
үйл ажиллагаа идэвхтэй, эдийн
засгийн үр өгөөжтэй явж ирсний

дүнд 80.1 их наяд төгрөгийн
борлуулалтын орлого олж, өнөө
дөр дотоодод болон гадаадад
ямар ч өр төлбөргүй болсныг
мэдээлсэн. Ингэснээр нөөцийн
үнэлгээг баталгаажуулах, стра
тегийн томоохон төсөл рүү орох
уурхайг хөгжүүлэх нэгдүгээр
шат
ны гараанд гарч иржээ.
Хөрөнгө оруулагчдаас нэг тэр
бум ам.долларыг урьдчилсан
байдлаар олон улсын зах зээлд
болон төслийн хүрээнд ч босгох
бүрэн боломжтой болж бэхэжсэн.
Тавантолгойн бүлэг ордод
үйл ажиллагаа явуулж буй
олборлогч компаниуд ийн мэ
дээл
лээ танилцуулсны дараа
Ерөнхий сайд болон Зам тээврийн
хөгжлийн сайд, Уул уурхай, хүнд
үйлдвэрийн сайд нар холбог
дох шийдвэрийг гаргаж, үүрэг
даалгавар өглөө.
Зам, тээврийн хөгжлийн сайд
Ж.Бат-Эрдэнэ “Уурхайн аман
дээрээс ачилт хийхээ зогсоож,
тээвэрлэлтийн асуудлаа өөрс
дөө хариуц. Жолооч нарын
асуудлыг гэрээлэгч компаниуд
ха
риуц. Хоёрдугаарт, төмөр
замын 1.5 тэрбум ам.долларын
санхүүжилтийг энэ Засгийн газар
гаргаж чадахгүй. Тиймээс нүүрс
олборлогч компаниуд өөрсдөө
асуудлаа санаачлах хэрэгтэй.
Энэ тал дээр “Эрдэнэс Монгол”
компани санаачилгатай ажиллах
ёстой. Мөн “Энержи Ресурс”ын тавьсан Цагаан дэл, Ханги
мандал гэсэн хоёр боомт нэмэх
асуудлыг Засгийн газар дэмжин
ажиллаж, маршрутыг нь баталж
өгье. Түүнчлэн дахиад нэг хүнд
даацын авто замын асуудал
яригдаж байгаа. Энэ концесс нь
дүгнэх шатандаа яваа” гэв.

ажлын байрыг багасгах тийшээ
орох юм биш үү. Энд илүү уян
хатан зохицуулалт хэрэгтэй.
Хөдөлмөрийн хуулийн нэг том
дутагдал бол тэгш байдал алга.
Ажил олгогчийг хамгаалсан,
ажилтны үүргийг нэмэгдүүлсэн
заалт нэмж оруулах хэрэгтэй
талаар дотоодын шинжээч,
олон улсын зөвлөмжүүдэд
байдаг. Гэтэл одоо байгаа
хууль ажил олгогчийн эрх
ашгийг хамгаалж чадаж байна
уу. “Ажил олгогч нэг хүнийг
сургаж, дадлагажуулахад, цаг
хугацаа зориулдаг. Хоёр жилийн
дараа овоо ажлын дөртэй болоод
ирэнгүүт өрсөлдөгч компани нь
хэдэн төгрөг нэмж өгөөд л нөгөө
ажилтныг авчихдаг. Ажил олгогч
хохироод, өрсөлдөгч нь хожоод
өнгөрдөг. Өнөөх ажилтан хэдэн
төгрөгийн нэмүү цалин аваад
явчихна. Үүний цаад үр дагавар
нь ажилгүйдэл нэмэгдэнэ. Яагаад
гэвэл тэр ажил олгогч шинэ
хүн авч ажиллуулах, сургахад
анхаарал тавихаа больдог. Энэ
зохицуулалтыг хуулийн төсөл
дөө оруулж өгөх ёстой юм.

Згм Товчхон
» Тоо

3.3

Сая. Ус бохирдуулсны
төлбөрийн тухай хуулийг
хэрэгжүүлэхдээ аж ахуйн
нэгжид оногдох татварын
дарамтыг багасгахын тулд
төлбөрийн доод хэмжээг 50-60
хувиар бууруулан тооцжээ.
Төлбөрийг тооцохдоо ус
бохирдуулсан бодис, хэмжээг
нь нарийвчлан тооцсон
аргачлал гаргасан. Ингэснээр
нэг аж ахуйн нэгжид 3.3 сая
төгрөгийн төлбөр ногдуулахаар
байгаа аж.
» Өв
Музейн үзмэр, эд өлгийн
зүйлийг гадаадад үзэсгэлэнд
оролцуулахаар явуулсан ч
эргэж ирээгүй гурван тохиолдол
гарчээ. Эдгээрийг хууль
хяналтын байгууллага шалгаж,
зохих шийдвэр гаргасны дагуу
музейгээс дутаасан үзмэрийг
нөхөн бүрдүүлэх арга хэмжээ
авсан гэж ЗГХЭГ-ын дарга
Г.Занданшатар мэдэгдэв.
» Харилцаа
НББСШУ-ны байнгын хорооны
дарга Ё. Баатарбилэг НҮБ-ын
Ундны усны аюулгүй байдал,
ариун цэврийн байгууламжийн
асуудал эрхэлсэн Тусгай илтгэгч
Лео Хеллерийг өөрийнх нь
хүсэлтээр хүлээн авч уулзлаа.
Лео Хеллер сүүлийн жилүүдэд
Монгол Улсад олон улсын
байгууллагын шугамаар энэ
чиглэлд олон төсөл, хөтөлбөр
хэрэгжүүлсэн ч үр дүн муу
байгааг сануулж байв.
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ЗГМ: Сэдэв

Цөлжилт сааруулах ажил элсний
нүүдлээс ч удаан байна
Манай улсын нийт
газрын доройтол
суурь түвшингээс
гурав дахин өндөр
байна

Манай улсын
цөлжилтийг
харуулсан
БНСУ-ын гэрэл
зурагчин Дэ
Сун Лигийн
цуврал бүтээл
Дэлхийн
гэрэл зургийн
байгууллагын
уралдаанд
2015 онд дэд
байрт шалгарч
байжээ.

1

Цөлжилт нь зөвхөн элсний
нүүдэл биш. Ган, үер ус,
хөрсний элэгдэл, зуд, түйрэн,
далайн шуурга гээд улс орнуудад
хамгийн их хохирол учруулдаг
байгалийн гамшигт үзэгдлүүдийг
багтаасан багц ойлголт. Хамгийн
харамсалтай нь энэ бүгдийг
оролцуулаад тооцвол дээрх 42
тэрбум гэдэг тоо бүр их болж
өснө. Улс орнууд хохирлоо хэрхэн
үнэлж, мэдээллээ яаж цуглуулж
нэгтгэхээс цөлжилтийн эдийн
засгийн хохирол арай өөрөөр
тооцогддог. Зөвхөн АНУ-ын
хэмжээнд цөлжилтөөс үүдсэн
эдийн засгийн хохирол жилд 27
тэрбум ам.доллараар хэмжигддэг.
Харин ДНБ-ий хэмжээтэй нь
харьцуулбал Энэтхэгт хоёр,
Нигерид найм, Кенид 0.7, Буркина
Фасод есөн хувийг эзэлдэг гээд
нэлээд том тоонууд гарч ирнэ.
Зөвхөн газар тариалангийн
салбарт гэхэд Африкт 9.3 сая,
Азид 21 сая, Австралид 3.1 сая,
Европт 1.5 сая, Хойд Америкт
4.8 сая ам.долларын хохирол
жилд учирдаг гэж НҮБ-ын Хүнс,
хөдөө аж ахуйн байгууллага
тогтоосон байх юм. Энэ хэрээр
ядуурал, өлсгөлөн бий болгож,
эдийн засгийн өсөлтөөс хойш
чангаах аюултай тул цөлжилтийг
сааруулахын тулд улс орнууд
идэвхийлэн чармайдаг. Өмнөд
хөрш гэхэд газрын доройтол,
цөлжилтөд өртсөн нийт
нутгийнхаа таван хувийг бүрэн
нөхөн сэргээсэн нь өдгөө дэлхий
нийтэд цуурайтаж буй гялалзам
амжилт болж байна. 2050 он гэхэд
тус улс ойжуулалтад жилд 9.5
тэрбум ам.доллар зарцуулахаар
төлөвлөсөн нь монголчууд
бидний санаанд ч багтахгүй том
зорилт юм.

С.Цогтбаяр зурж байна
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Учир нь бид цөлжилт гэхээр
хэдэн мод суулгахаас цааш
хэтэрдэггүй, өөрсдийнх нь
амьжиргаанд шууд нөлөөлж
байгаа гэдгийг төдий л сайн
ойлгодоггүй ард түмэн. Зарим
талаараа гутармаар ч юм шиг.
Цөлжилт гэдэг үг нийслэлд
суурьшиж буй нийт хүн амын
тэн хагаст дэндүү хол, эсвэл хаа
байсан урд зүгт говь цөлийн бүсэд
л хамаатай асуудал мэт хүлээж
авах нь бий. Гэтэл цөлжилтөөс
болж ургац хураалт багасаж,
талхны үнэ нэмэгддэг. Бас газрын
доройтлоос болж малын ашиг
шим багасаж, эсвэл мал үрэгдэж
махны нийлүүлэлт саарснаар
үнэ нь тэнгэрт хадаж, инфляц
хөөрөгдөх шалтгаан болдгийг
бид өчнөөн жил л мэдэрлээ.
Эдийн засгийн бүтцээр нь
авч үзвэл газрын доройтол,
цөлжилтийн
нөлөөлөлд
өртөмтгий салбар нь хөдөө аж
ахуй. Бодлого судлалын төвөөс
хийсэн судалгаагаар бэлчээрийн
доройтлоос шалтгаалан малын
гарц, ашиг шим буурснаар
нэг малчин өрх жилд 2.6 сая
төгрөгийн алдагдал хүлээдэг

аж. Үүнийг улсын хэмжээнд
авч үзвэл 368 тэрбум төгрөг
болж буй. Швейцарын
хөгжлийн агентлагийн “Ногоон
алт” төслийн бэлчээрийн
мэргэжилтний хэлж буйгаар
бэлчээр эрүүл байж гэмээнэ эрүүл
малаас өндөр ашиг шим хүртэнэ.
Гэтэл манай улсын нийт газрын
доройтол суурь түвшингээс гурав
дахин өндөр, бэлчээрийн даац 2.3
дахин хэтэрчихээд байгаа аж.
Тиймээс ч хонины амьдын жин
48-44 кг, ямааных 35-33 кг болж,
хонины ноос, ямааны ноолуурын
гарц 2-8 хувиар буурсан дүнг
Бодлого судлалын төвийнхөн
гаргасан байна.

Нэг малчин өрхөд
2.6 сая төгрөгийн
хохирол учирдаг
Түүнчлэн газар тариалангийн
бүс нутгууд газрын доройтол,
цөлжилтөд өртөх нь улам
нэмэгдэж буйг ШУА-ийн
Геологи, газарзүйн хүрээлэнгийн

Газрын доройтлын улаанбуудайн ургацад үзүүлэх нөлөө
1 гагаас жилд алддаг ургацын хэмжээ (тн)
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Олон улсын хүнсний бодлогын судалгааны хүрээлэн©

Цөлжилтийн судалгааны
салбарын эрдэм шинжилгээний
ажилтан Н.Мандах хэллээ.
Тухайлбал, атаршсан талбайн
хэмжээ нийт тариалалтын
талбайн 10 хувьтай тэнцэж
байна. Ийм газар байгалийн
урагамал сийрэг тул хөрс нь
салхи, усанд өртөмтгий болдог.
Тиймээс тариалалттай уринш
хийх, хамгаалалттай ойн зурвас
байгуулах, усалгаатай болгох

шаардлагатай аж. Харамсалтай
нь энэ тухай мэргэжилтнүүд олон
жил зөвлөж, бодлогын баримт
бичиг бүртээ дурдсан байдаг ч
огт ажил хэрэг болдоггүй. Гэтэл
үүний уршгаар өнгөрсөн жил
улсын хэмжээнд тооцоолж байсан
ургацынхаа 50 хувийг алдаж,
импортын улаан буудайгаар
нөхсөн.
Нөгөөтэйгүүр тариалангийн
газрын үржил шим муудсанаар

үр тариа, хүнсний ногоог органик
бус бордоогоор бордож, шим
тэжээл багатай ургац авна. Энэ
бүхэн хүнсний сүлжээнд орсноор
эргээд хүн амыг хоол тэжээлийн
дутагдалд оруулж, түүнээс
үүдсэн эрүүл мэндийн зардлыг
нэмэгдүүлдэг. Өөрөөр хэлбэл,
газар тариалан, мал аж ахуйн
салбар бол цөлжилтөөс үүдэх
эдийн засгийн шууд хохирол юм.
Харин шууд бус хохиролд
хот байгуулалт, зам тээврийн
салбарыг нэрлэж болно. Сүүлийн
үед гамшигт үзэгдлүүдийн
давтамж нэмэгдэж, дэд бүтцийн
байгууламжууд эвдэрч сүйдэх
нь нэмэгдэх болсон. Жил бүр
тэдгээрийг сэргээн засварлах
мөнгөний хэмжээ ихсэж буй.
Эдгээрээс хамгийн томыг
дурдахад 2010 онд Хэнтий
аймгийн Цэнхэр мандал сумаар
дайран өнгөрсөн мянганы
зам үерийн улмаас сэтрэхэд
2-3 тэрбум төгрөгөөр сэргээн
засварласан.
Уг нь манай улс 2012 онд
баталсан Цөлжилтөөс сэргийлэх,
хөрс хамгаалах тухай хуулиар
жилд нэг тэрбум төгрөгийг
цөлжилт, газрын доройтолтой
тэмцэхэд зарцуулдаг. Бас аймаг
бүр мод үржүүлэх чадавхтай
болсон. Газар тариалангийн
салбарт ганд тэсвэртэй
улаанбуудай, төмсний үрийн
сорттой болсон зэрэг сайн
жишээ бий. Гэхдээ л энэ бүх
ахиц дэвшил цөлжих үйл явцыг
гүйцэхээргүй удаан өрнөж байна.
Улсын хэмжээнд 2010 ба 2015
онд цөлжсөн талбайн хэмжээ
хоёр хувиар нэмэгдэж, гамшигт
үзэгдлүүдийн давтамж ихэссэн
тоог Байгаль орчны төлөв
байдлын тайлангаас харж болно.
Харин энэ бүхэн нэг аймаг, бүхэл
бүтэн салбар, цаашлаад улсын
эдийн засагт хэдий хэмжээний
хохирол учруулдгийг тооцсон
тоймтой дэлгэчих судалгаа алга.
Сүх далайтал үхэр амар гэгчээр
элсний чимээгүй нүүдэлд эзэнгүй
газар нутгаа эзлүүлэх хүртлээ
алгуурлаж байснаас наана нь
далайцтай арга хэмжээ авах
шаардлагатай байна.
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Шинжлэх ухаан

Дэлхий дээр
ус хэдийд бий
болсон бэ
Ц.Улам-Ундрах
ЗГМ
Science Advances сэтгүүлд
дэлхий үүссэн эхний шатанд
ирээдүйн сартай мөргөлдөхөөс
өмнө газрын гадаргуу дээр
ус бий болсон гэж бичсэн нь
манай гарагийн хувьслын тухай
нийтэд мэдэгдсэн онолоос зөрж
байна. Британийн Нээлттэй их
сургуулийн геологийн профессор
Ричард Гринвуд “Сар үүсэх,
сүүлт одтой мөргөлдөхөөс өмнө
манай гараг дээр ус бий болсон
гэдэг таамаг харь гарагт амьдрал
байх магадлалыг нэлээд өсгөж
байна. Бидний тогтоосноор ус
маш амь бөхтэй бөгөөд гарагийг
хайлуулж, ууршуулсан байлаа
ч алга болдоггүй. Ийм үзэгдэл
дэлхий болон нарны аймгийн бус

гарагууд дээр болсон” хэмээн
тайлбарлав.
Дэлхий болон нарны аймгийн
бусад гарагууд шинээр үүссэн
нарыг тойрч, хэдэн зуун сая
жил оршсон хий, тоосонцорын
манан дотор бүрэлдсэн. Дэлхий
эхнээсээ л улайссан бөмбөлөг
байсан агаад гадаргуу дээр нь
дэгдэмхий элементүүд, түүний
дотор ус, нүүрстөрөгч, азотын
нэгдлүүд болон “амьдралын
тоосго” гэгддэг органик бодис
орших нөхцөл байгаагүй юм.
Иймээс эдгээр бодис яагаад
дэлхийн гадаргуу болон газрын
гүнд элбэг байна вэ гэсэн асуулт
гардаг. Энэ тухайд эрдэмтэд хэд
хэдэн онол дэвшүүлсэн. Жишээ
нь, дэлхий дээр ус байгаа нь
манай гарагийг 3.8 тэрбум
жилийн өмнө бөмбөгдөж байсан
жижиг гараг, сүүлт одоор дамжин

ирсэн гэх таамаг бий.
Харин Гринвуд тэргүүтэй
эрдэмтэд тийм биш гэж
баталж байна. Тэд Apollon
сансрын хөлгөөр авчирсан
сарны чулуулгийн дээжийг
судалж үзээд усны анхны нөөц
тэр үеэс хавьгүй өмнө, үнэн
хэрэгтээ дэлхий мэндэлсэн
цагаас бий болсон гэж үзжээ.
Геологичдын анхаарлыг татсан
зүйл бол найрлагад нь маш их
хүчилтөрөгч байсан явдал. Учир
нь хүчилтөрөгчийн изотоп (нэг
элементийн атомын массаар
ялгаатай төрлүүд) тэнгэрийн
эрхэс хэзээ, хаана үүссэнийг
тодорхойлох паспорт болдог.
Түүний харьцаагаар тухайн
гараг, сүүлт од нарны аймгийн
нэг цэгт үүссэн үү эсвэл өөр
өнцөг буланд бүрэлдсэн үү,
гэдгийг тогтоодог байна.

Италид дундад зууны “киборг” олдов

ТУЗ-ийн дарга
Эрдэнэбаатарын ДОЛГИОН
Ерөнхий эрхлэгч
Баатарын Дуламхорлоо

харуулав. Тухайлбал, дэлхийн ба
сарны чулуулаг дахь изотопын
хувь хэмжээ бараг адил буюу
0.0000003 хувиар ялгаатай
байсан аж.
Хүчилтөрөгчийн изотопын
хувь хэмжээ өчүүхэн боловч
ялгаатай байгаа нь жижиг гараг,
сүүлт одууд газарт үнэхээр ус
авчирсныг нотолно. Гэхдээ маш
бага буюу нийт усны нөөцийн
тав орчим хувийг авчирчээ.
Өөрөөр хэлбэл, тэдгээрийн
усны нөөц дэлхий мэндэлсэн
даруйд бүрдсэн манай гарагийн

гадаргуу ба далай тэнгисийн
хэмжээнд бараг нөлөөлөөгүй
гэсэн үг. Гэвч ийм нээлт хариулт
өгөхөөс илүүтэй олон асуулт
үүсгэж байна гэж гараг судлаачид
дүгнэсэн байна. Дэлхий, Тейя
хоёр мөргөлдөхөд энэ их ус яасан
байх вэ, яагаад дэлхий бүрдэх
эхний шатанд сансарт ууршин
алга болсонгүй вэ гэдэг асуулт
гарна. Эндээс эрдэмтэд манай
гараг нарнаас хавьгүй хол зайд
бүрэлдсэн байж магадгүй хэмээн
таамаглажээ.

Чихрийн шижинг эсээр эмчлэх арга нээжээ

Италийн хойд нутагт маш
сонирхолтой олдвор илрүүлжээ.
Sciencealert сайтад бичсэнээр
гарны оронд хутгатай хүний
шарил олсон байна. Уг олдвор
манай эриний VI-VIII зуунд
хамаарахыг эрдэмтэд тогтоожээ.
Нас барах үедээ уг эрэгтэй 40-50
настай байсан гэж таамагласан
аж. Шарилын баруун гар нь
тайрагдаж, гарын сарвууны
оронд хутга суулгасан байжээ.
Археологич Иляна Микарелли
“Гарыг нь эрүүл мэндийн
шалтгаанаар буюу гэмтсэнээс
болж тайрсан байх” хэмээн
тайлбарлав. Судалгаанаас үзэхэд
эрэгтэйн шүд нэлээд элэгдсэн
байсныг эрдэмтэд протезээ
тогтооход ашигласнаас болсон
байх гэж үзсэн байна.

“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.

Гринвудын баг энэ үзэл
санааг баримтлан сарны
чулуулаг, солирууд болон
далайн гүнээс авсан хөрсөн дэх
хүчилтөрөгчийн изотопын хувь
хэмжээг харьцуулан судалжээ.
Геологичийн ярьснаар тэд манай
гараг ба сарны хооронд нэлээд
ялгаа гарна гэж таамаглаж
байв. Учир нь сарыг үүсгэсэн
эх гараг болох Тейя нарны
аймгийн өөр цэгт бүрэлдсэн тул
өөрийн усны нөөцөө авчирсан
байх ёстой гэж тооцож байжээ.
Гэтэл бодит байдал өөр зүйлийг

Оросын эрдэмтэд чихрийн
шижинтэй тэмцэх үйлчилгээтэй
эс бүтээсэн байна. ОХУ-ын
Эрүүл мэндийн сайд Вероника
Скворцова “Оросын анагаах
ухааны гайхалтай нээлтүүд”
сэдэвт бага хурал дээр энэ
тухай мэдээлжээ. Ийм эсүүдийг
лабораторийн нөхцөлд төрөл
бүрийн үүдэл эсээс ургуулан
авч диабетэд өртсөн нойр
булчирхайн эсүүдийн оронд
суулгах боломжтой юм байна.
Хатагтай Скворцова “Бид одоо
хүний өөрийнх нь эсээс эд
эрхтнийг орлуулагч буюу эд
эрхтнүүдийн системийг гарган
авах түвшинд хүрээд байна”
хэмээн онцлов. Өнгөрсөн оны
аравдугаар сард Оросын сайд
чихрийн шижинг эсээр эмчлэх

арга буюу өдөр бүр инсулин
тарилгаас татгалзах технологийн

талаар танилцуулна гэж анх
мэдэгдсэн билээ.

Архи ба амттанд дурладаг генийн шалтгаан

Cell Report сэтгүүлд нийт
лүүлсэн судалгаанаас үзэхэд
хүмүүс амттан ба согтууруулах
ундааг хэр хэмжээгээр хэрэг
лэдэг нь FGF21 гэдэг генээс
шалтгаалдаг аж. Эрдэмтэд цус,
шүлс, шээсний шилжилгээ
хийлгэсэн сая орчим хүний
өгөдлийг судлаад ийм дүгнэлтэд
хүрсэн байна. Тухайлбал FGF21
ген биедээ агуулдаг хүн бусдаас
илүү амттан идэж, архи хэрэг
лэдэг нь тог
тоогджээ. Ийм
гентэй хүмүүс эрүүл бус хоолны
зуршилтай боловч биед нь өөх тос

харьцангуй бага хуримтдлагдсан
байв.
FGF21 генийн зарим мутац
амттан ба архи хэрэглэх дуршил
төрүүлдэг аллель үүсгэдэг байна.
Тэдний цусны даралт нэлээд
өндөр байдаг аж. FGF21 бол хүний
хоолны дуршлыг хариуцдаг ген
юм. Энэ ген элэгний эсээс ялгарах
ба инсулинд мэдр эг байдлыг
тодорхойлно. Судлаачдын хэлс
нээр уг ген хүний тархин дахь
таашаалын төвд шууд нөлөөлж,
үйл ажиллагааг нь өөрчилдөг
байна.
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Ерөнхий сайдын “лүндэн”
Ц.Нямдоржийг барьц алдуулав

Эрдсийн ганзага дундраагүй

Ерөнхий сайд С.Зоригийн хэргийг яаралтай
шийдэхийг үүрэгджээ. > 2

Эрдсийн орлого ДНБ-ий 6.2 хувийг
бүрдүүлжээ. > 4

YНЭ: 1000₮

АНУ-д цохилт өгөх
чадалтай пуужин туршлаа
Ikea дэлгүүрүүдээ хотын
төвд шилжүүлнэ

Ubinfo.mn сайт шилдэгт багтлаа
“Засгийн газрын мэдээ”
сонины цахим хуудас
Ubinfo.mn нь Монголын
мэдээллийн шилдэг
сайтуудын тавдугаарт
бичигдлээ.

Gogo.mn
Xopom.com
Ikon.mn
Caak.mn
Ubinfo.mn

Zaluu.com
News.mn
Medee.mn
Dorgio.mn
Zindaa.mn

Эх сурвалж: Alexa.com©

Амин дэмийн үнийг 800 хувь өсгөжээ

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

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

Эмма Данкли
Эдийн засгийн удаашрал,
хэрээс хэтэрсэн өр зээлийг
шийдвэрлэх арга хэмжээтэй
уялдан Хятадын ирээдүй бүрхэг
боллоо.
Сүүлийн хоёр долоо хоног
хагасын хугацаанд Хятадын
хувьцааны зах зээл таван хувиар
унаж, тус улсын Засгийн газрын
бондын өгөөж эгзэгтэй дөрвөн
хувийн хязгаарыг давсан нь
хөрөнгө оруулагчдыг улам
түгшүүлэв.
Хятадад хөрөнгө зарах ажил
лагаа эрчээ авсан нь дэлхийн
хувьцааны зах зээлийн өнөөгийн
нөхцөлөөс зөрүүтэй байгаа юм.
Эх газрын Хятадын CSI 300,
Хонконгийн Hang Seng индекс
саяхан унасан нь дунд зэрэг
өсөлттэй S&P 500, Euro Stoxx
50 индексээс эсрэг хандлага
тодорхойлж байна.
Хятадын хувьцааны зах зээл
дэх уналт нь сөрөг муу үзэгдэл
биш, ердөө л өсөлтийн он жилүү
дийн дараа хөрөнгө оруулагч
нар ашгаа хүртэж буйн тусгал
хэмээн зарим хөрөнгө оруулагч
тайлбарлах аж.
“Борлуулалтын ихэнх нь
хүмүүсийн сэтгэлийн хөдөл
гөөнөөс үүдэлтэй. Энэ онд
зах зээл ингэж их өссөн юм
чинь ашгаа олж авцгаая гэж
буй хэрэг” хэмээн Aberdeen
Standardын сангийн менежер
Николас Чуй тодотгов. “Хятадын
онцлогтой өвөрмөц үзэгдэл. Дээр
нь татварын шинэчлэлийн хууль
АНУд сэргэлт үүсгэчихлээ”
хэмээн тэрбээр нэмж өгүүллээ.
CSI 300, Hang Seng аль аль нь
олон жилийн турш тус бүр 31
болон 20 хувийн жилийн дундаж
өсөлттэй явж ирсэн юм. Жилийн
эцсээр ихэвчлэн арилжаа
намждаг тул зарим шинжээч
нар хөрөнгө оруулагчдад мөнгөө
хадгалж түр хүлээхийг зөвлөдөг.
Гэтэл өөр нэг хэсэг нь саяхны
борлуулалтыг зарчмын шинж
чанар бүхий, ирэх жил дуустал
үргэлжлэх урт хугацааны хүчин
зүйлээс шалтгааллаа хэмээн
тайлбарлаж сууна. “Сүүдрийн

Улстөржсөн ард түмэн
улс орноороо сүйрдэг

Хөрөнгийн биржийн “MSE ALL”
индекс 1261.81 нэгж болж, 0.42
хувиар буурав.
Монголбанк “төрц” алтыг
дэлхийн зах зээлийн үнээс
өндөр үнээр авч байна.
“Банкийг дахин хөрөнгөжүүлэх тухай хууль”-ийн төслийг
боловсруулна.
Зочид буудлын салбарын
орлого 112.6 тэрбум төгрөгт
хүрч, 4.1 хувиар өссөн байна.
ОХУ-ын гадаад худалдааны
нийт бараа эргэлт 144.4 тэрбум
ам.долларт хүрэв.
ГССҮТ гэр бүлийн хүчирхийллийн 960 хохирогчид тусламж
үзүүлжээ.
Ирэх онд Зүүн дөрвөн замын
давхар замын уулзварын
ажлыг эхлүүлнэ гэв.
Адууны махны экспортыг 10
мянган тонноор нэмэгдүүллээ.
33 дугаар сургуулийн хажууд
олгосон газрыг хүчингүй
болголоо.
ЕБС-иуд спорт заалаа ашиглуулсан мөнгөө тайлагнадаг
болно.

АНУ, Хойд Солонгосын зөрчил
Хятадын хил дээр айдас төрүүлэв

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

Холбооны нөөц
Ирэх оныг эрсдэлтэй
бодлогын хүүгээ
болгож буй Хятадын нөхцөл өсгөх дохио
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банкны үйл ажиллагааг нухчин
дарах ажиллагаа өрнөж,
хөрөн гийн менежментийн
бүтээгдэхүүнд саяхнаас нэмэлт
зохицуулалт үүсгэсэн”ийг State
Streetийн макро стратегич Бэн
Люк өгүүллээ.
БНХАУын засгийн газрын
бондын өгөөж эрс өссөн нь
хөрөнгө оруулагч нарын
итгэлийг сулруулах юм уу үгүй
болгож, улмаар зарах ажиллагааг
гааруулах эрсдэлтэйг тэрбээр
анхааруулав. “Эрх баригчдын
арга хэмжээ чангарч, бондын
өгөөж өсөн, АНУд саяхнаас
технологийн компаниудын
хувьцааг зарах хандлага ихэссэн
нь Хятадын онцлог бүхий
өвөрмөц нөхцөл үүсгэлээ”
хэмээн ноён Люк тайлбарласан
юм.
Өнгөрсөн долоо хоногт цохил
тод ноцтой өртсөн автомашин
үйлдвэрлэлийн салбар эргээд
сэргэж байна. Шинээр автомашин
худалдан авагсад эдэлдэг хоёр
жилийн хугацаат татварын
хөнгөлөлт ирэх онд төгсөхтэй
уялдан тус салбарын ирээдүй
тун бүрхэг болж байгааг зарим
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шинжээч дурдлаа. “Худалдаж
авахад үнэтэй автомашин гээч
барааг авахад олгодог татварын
хөнгөлөлтийг сунгахгүй л бол
байдал эрсдэлтэй” хэмээн ноён
Чуй өгүүлэв.
Удааширч буй Хятадын
эдийн засаг ирэх онд Ази дахь
бусад бүс нутагт нөлөөлж
болзошгүйд эдийн засагч нар
түгшиж байна. Bank of America
Merrill Lynchийн эдийн засагч
“Дотоодын хөрөнгийн зах зээлд
хөшүүргийн механизм суларсны
дүнд Хятадын эдийн засаг саарах
аваас нийт Азид өсөлт сулрах
аюултай”г саяхан тайлбарласан.
Бодлого тодорхойлогч нар хэт
чанга арга хэмжээ авч буйтай
зэрэгцэн үл хөдлөх хөрөнгө
үүсгэх ажиллагаа багасах аваас
БНХАУд эдийн засгийн удааш
рал тооцоолсноос ч ноцтой болж
хувирна хэмээн тус банкны эдийн
засагч нар сэрэмжлүүлсэн юм.
Хятадын үл хөдлөх хөрөнгийн
салбар ирэх онд анхаарлын
төвд байх төлөвтэй. Үүний
нэг шалтгаан нь нь түрээсийн
салбарт өсөлт үүсгэх зорилгоор
орон сууцны зах зээлд шинэчлэл
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хийх төсөл юм. ХКНын
аравдугаар сарын их хурал дээр
тус улсын дарга Ши Жиньпин
эдийн засгийн шинэчлэлийн
талаар үг хэлэхдээ орон сууц нь
“үнэ хөөргөдөх бус” хүн амьдрах
зориулалттайг анхааруулж байв.
Хятадад хоосон орон сууц
ихсэж буй сөрөг үзэгдэл байрны
түрээсийн шинэчлэлтэй хосолс
ноор үл хөдлөх хөрөнгийн зах
зээлд төдийгүй төмөрлөгийн
эрэлт нийлүүлэлтэд сөрөг
нө лөөлж бол зошгүйг зарим
ажиглагч сэрэмжлүүлсэн юм.
“Хоосон орон сууцны нөөц 25
хувиар өссөнийг бид тооцоолоод
байна. Гэтэл бусад хөгжингүй
улсад энэ үзүүлэлт 810 хувьтай”
хэмээн Liberum банкны шинжээч
нар хөрөнгө оруулагч нартаа
мэдэгджээ. “Хукоу” буюу өрхийн
бүртгэлийн шинэчлэл, хөрөнгө
нөөцийг үр ашигтай зарцуулах
бодлогын үр дүнд ирэх арван
жилд үл хөдлөх хөрөнгийн эрэлт
гурван тэрбум хавтгай дөрвөл
жин метрээр буурна хэмээн тус
банкны шинжээч нар
үзэж байна.

Сэм Флэминг
АНУын төв банкны үүрэг
гүйцэтгэгч Холбооны нөөцийн
систем энэ долоо хоногт бодлогын
хүүгээ өсгөх шийдвэр гаргах
төлөвтэй. Энэ удаа хүү өсөх аваас
татварын хөнгөлөлт, АНУын
эдийн засгийн өөдрөг нөхцөлтэй
уялдан ирэх онд бодлогын хүү
дахиад хэд хэдэн удаа өснө хэмээн
шинжээч нар таамаглаж байна.
Холбооны нөөцийн системийн
тэргүүнээр ажиллах хугацаандаа
хийж буй сүүлчийн том арга
хэмжээ болгон Жанет Йеллен
лхагва гарагт бодлогын хүүг
гуравдах удаагаа 0.25 хувиар өсгөх
бололтой. Энэ нь хүүг 1.251.5
хувьд хүргэх төв банкны зорилгод
нийцүүлсэн арга хэмжээ болох аж.
Татварын шинэчлэлийн хуулийг
конгресс шуурхай сайшаасантай
зэрэгцэн Холбооны нөөцийн
бодлого тодорхойлогч нар санхүү
гийн түлхэц өгөх бодлогоо хойш
тавьж дотоодын нийт бүтээг
дэхүүний тооцоонд татварын
хөнгөлөлтийн нөлөөг харгалзан
үзэхээр төлөвлөжээ.
“Эдийн засаг сайжирч байгаа нь
яах аргагүй бодит байдал” хэмээн
Орегоны их сургуулийн Холбооны
нөөцийн бодлого судлаач эксперт
Тим Дью өгүүлэв. Санхүүгийн
зах зээл тогтворжиж, татварын
хөнгөлөлт олгохоор зэхэж байгаа
нь ирэх шинэ онд бодлогын хүүг
улам нэмэх нөхцөл болно хэмээн
тэрбээр үзэж байна.
Бүгд найрамдахчуудын дэв
шүүлж буй татварын багц хууль
нь эдийн засгийн өсөлтөд дунд
зэрэг нөлөөтэйг шинжээч нар
тайлбарлав. Уг хууль 2018, 2019
онд эдийн засгийг тус бүр ердөө
0.3 хувиар өсөх нөхцөл болно
хэмээн Goldman Sachs тооцоолжээ.
Юутай ч АНУын эдийн засаг
ажиллах хүчийг бараг бүрэн
дайчилж, дэлхийн нийт эдийн
засаг тогтворжин, инфляц өсөх
магадлал ихсэж, ойрын богино
хугацаанд татварын хөнгөлөлттэй
нөхцөл бүрдэх гэж буйгаас үүдэн
ирэх онд хүү өсөх магадлал
өндөр байна. “Ирэх долоо хоногт
гарах эдийн засгийн урьдчилсан
тооцоогоор ажилгүйдлийн хувь

хэмжээ есдүгээр сарын таамгаас
бага, дотоодын нийт бүтээг
дэхүүний өсөлт ч илүү гарах
шинжтэй. Энэ хоёр үзүүлэлт аль
аль нь бодлогын хүүг хэвийн
хэмжээнд сэргээхэд дэмжлэг болж
байна” хэмээн JPMorgan Chase
ийн эдийн засагч Майкл Фероли
тайлбарлав.
Ажилгүйдлийн түвшин 2000аад
оны эхэн үеэс хойш тохиолдож
байгаагүй 4.1 хувь хүртлээ буурлаа.
Харин Холбооны нөөцийн систем
ажилгүйдлийн хэмжээг ирэх оны
эцэс гэхэд ийм үзүүлэлттэй болно
хэмээн тооцоолж байсан юм.
Өнгөрсөн долоо хоногт
нийтлэгдсэн статистикаас үзвэл
ажил олгогч нар 11 дүгээр сард
228 мянган ажлын байр шинээр
үүсгэжээ. Холбооны нөөцийн
систем есдүгээр сард гаргасан
тооцоондоо 2018 онд бодлогын
хүүг нийт гурван удаа нэмнэ
хэмээн таамаглаж байв. Холбооны
нөөцийн системийн тэргүүний
хувиар лхагва гарагт сүүлчийн
удаа хийх хэвлэлийн хурлын
үеэр хатагтай Йелленээс татварын
шинэчлэл эдийн засаг, мөнгөний
бодлогод хэрхэн нөлөөлөхийг
асууцгаана.
Холбооны нөөцийн системийн
өөрийнх нь тооцоогоор ирэх
онд өсөлт сайн байх төлөвтэй.
Хатагтай Йелленийг залгамжлах
Жэй Пауэлл ирэх 2018, 2019 онд
эдийн засаг 2.5 хүртэлх хувиар өснө
хэмээн тооцоолж буйгаа өнгөрсөн
сард тайлбарласан. Холбооны
нөөцийн систем есдүгээр сард
дундаж тооцоо гаргахдаа энэ оны
эдийн засгийн өсөлтийг 2.4, ирэх
оныхыг 2.1 хувьтай төсөөлсөн.
Хувьцааныхыг оролцуулаад
хөрөнгийн үнэ өсөх нь эдийн
засагт цаашид улам түлхэц өгнө.
Чикагогийн Холбооны нөөцийн
банкны санхүүгийн нөхцөлийн
индекс 1990ээд оны дунд үеэс
хойш тохиолдож байгаагүй сайн
үзүүлэлтэй гарлаа.
Гэхдээ инфляцын хэмжээ
бага, цалин өсөлт үлбэгэр бай
гаатай уялдан АНУын төв банк
бодлогын хүүг шуурхай
нэмэхээс цааргалсаар
байгаа юм.

Далай тэнгисийн амьсгааг боогч хуванцар
Та бидний далай тэнгис
хуванцраар дүүрлээ. Британийн
байгаль судлаач, нас сүүдэр
90 гарсан Дэвид Аттенборо
BBCгийн “Цэнхэр гараг II”
(The Blue Planet II) баримтат
цувралаар хуванцарт хахсан
салхич шувууны ангаахайг
телевиз үзэгчдэд харуулсан. Уг
бичлэгээс хойш британичуудын
олонх нь өдөр бүр үй олон
хуванцар уут сав хаядагтаа
үнэнхүү сэтгэл зовж эхэлсэн юм.
Хөгжингүй ертөнцийг нийтэд нь
хамраад байгаа ижил төстэй арга
хэмжээнүүд бүгд хэрэглэгчийн
ухамсрыг дээшлүүлэх зорилготой.
Нийт 60 гаруй жилийн турш хог
тариад сурчихсан та бидний
соёлын үлдэгдэл манай гарагийн
алслагдмал өнцөг буланд урсан
очиж овоорсоор.
Далай тэнгист хөглөрч
буй асар их хуванцар хогийг
(ойролцоогоор 800 сая тонн)
цэвэрлэх, хог хаягдал үүсгэж
буй тогтолцоог цөөлж багасгах
нь тулгамдсан шаардлага боллоо.
Энэхүү шаардлагыг улс орнуудын
засгийн газар, өргөн хэрэглээний
бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч
аль аль нь ухамсарлаж эхэллээ.
Өнгөрсөн долоо хоногт
НҮБаас баталсан шийдвэрийг
дэлхийн 200 гаруй улс орон

дэмжиж байна. Сайн дурын
шинжтэй, зарим зүйлс нь
бүрхэг уг санаачилга дэлхийн
улс орнуудад тодорхой үүрэг
хүлээлгэж, хамтын арга хэмжээ
авахад чиглүүлэх зорилготой.
Юутай ч зарим улс хуванцар
гялгар уут сав, микро үрлэнцэр
(microbeads) гэгддэг нэг мил
лиметр үл хүрэх хэмжээтэй
хуванцар үйлдвэрлэх, хэрэглэхийг
хориглож эхэллээ. Мөн компаниуд
дахивар боловсруулах, дахин
ашиглах тогтолцоо үүсгэхээр
амлаж буй нь бэрхшээлийг
шийдвэрлэхэд бага ч болов хувь
нэмэр оруулж буй хэрэг юм.
Хүрээлэн буй орчныг хамгаалах
кампани өрнүүлэгчдийн шахал
тад өртсөн олон үндэстний
аварга компаниуд сайн дураараа
санаачилга өрнүүлэхээ мэдэгдэж
эхэллээ. CocaCola, Unilever хоёр
2025 он гэхэд бүх савалгаагаа
дахин ашигладаг болгохоор
төлөвлөв. Procter & Gamble зарим
брэндийн бүтээгдэхүүнээ “далайн
хуванцар”ыг дахин боловсруулах
аргаар бүтээсэн лонхонд савлаж
байна.
Өргөн хэрэглээний бараа
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч,
жижиглэнгийн худалдаач нар
баглаа боодлоо хүрээлэн буй
орчинд ээлтэй болгох арга

Сайн дурынхан
өмнөд Английн
Плимүт дахь
эрэг хавийн
хуванцар
хог хаягдлыг
цэвэрлэж
байгаа нь.
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хэрэгсэл хайсаар цөөн бус жилийг
үдлээ. Шил, хөнгөн цагаантай
харьцуулахад хуванцрыг дахин
ашиглах нь түвэгтэй. Газрын
тосны үнэ хямд нөхцөлд
дахивар ашиглан үйлдвэрлэсэн
хуванцар нь цоо шинэ PET
буюу полиэтилен терефталатаас
хамаагүй үнэтэй. Ургамлын
гаралтай “биохуванцар” хүртэл
байгаль орчин бохирдуулагчид
тооцогддог. Хуванцар уут савыг
хэт нимгэн хийвэл урагдаж
цоорчихно.
Компаниуд хуванцар савал

гаанаас бүрмөсөн татгалзаж
картон гэх мэт байгальд эргэн
шингэдэг материал ашиглахыг
хэрэглэгчдийн зарим хэсэг
сайшаадаггүй. Уг салбарт техно
логийн хувьсгалт эргэлт хийхээр
оролдох компанид мөнгө орлого
төдийгүй зах зээлээ алдах аюул
нүүрлэдэг. Энэ бол зохицуулах
байгууллагад хөндлөнгөөс орол
цох ёстой чухам тэрхүү нөхцөл
юм.
Нэг удаагийн хэрэглээний
хуванцарт оновчтой татвар
оноож, арай үнэтэй ч хүрээлэн

буй орчинд уршиг бага тарьдаг
материал ашиглах компаниудын
сонирхлыг хөхүүлэн дэмжих,
хуванцар орлох бүтээгдэхүүний
судалгаанд хөрөнгө оруулах
хэрэгтэй.
Бодлого тодорхойлогч нар
иргэдийн соёлыг өөрчлөхөд
ч ихийг хийх ёстой. Нөөц
эргүүлж ашиглах схем буюу
хэрэглэгч нар хуванцар лонх
эргүүлж тушаахдаа анх төлсөн
мөнгөнийхөө багахан хэсгийг
эргүүлж авдаг тогтолцоотой
улсуудад дахивар эргэлт хавьгүй

өндөр байдаг.
Хөгжингүй баян орнуудад олон
нийтийн ухамсар дээшлэх нь
эргээд засгийн газруудад тодорхой
арга хэмжээ авах шахалт болно.
Харин хөгжиж буй оронд байдал
илүү түвэгтэй. Далайд хаягдаж
буй хуванцрын голлох хэсэг
нь ердөө Азийн тавхан улсаас
үүдэлтэй. Сэргээгдэх эрчим
хүчний хөгжлөөс шалтгаалан
өөр гарц хайж буй газрын тосны
компаниуд хөгжингүй зах зээлд
хуванцрын хэрэглээ өсөх ёстой
гэсэн тооцоо гаргаад байна.
Юутай ч хөгжиж буй улс
орнууд арга хэмжээ авах өөрийн
гэсэн учир шалтгаантай. Үерлэх
аюул, хогийн уулан овоолго нурж
хүмүүсийн аминд хүрдэг ослын
шалтгаан хэмээн үзсэний улмаас
Шри Ланка есдүгээр сард нэг
удаагийн хэрэглээний хуванцрыг
хориглов.
Илүү эрс арга хэмжээг БНХАУ
саяхан авлаа. Дэлхийн бусад
улсын хуванцрын хаягдлыг
олон жилийн турш импортоор
авч ирсэн тус улс энэ оны эцэс
гэхэд хуванцар хог хүлээн авахаа
зогсоохоор болов. Энэ бүхэн
өрнөдийн бодлого
тодорхойлогч нарт
ч шийдвэрлэх ёстой
асуулт болж байна.
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Нэг үе тав, арваараа хэл
хэлдсэн бүлэг хүүхэд хотын
гудамжаар их харагддаг бай
сан. Орон сууцны хороолол,
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дэлгүүр, худалдааны төв гээд
олон нийтийн газраар дуу
нь хадаж, нүд үзүүрлэгдэх
нь их. Одоогоос арав гаруй
жилийн өмнө ийн харагддаг
байсан эдгээр хүүхэд нэг л
өдөр усанд хаясан чулуу шиг
алга болчихсон. Хэн, хаашаа,

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

ДЭЛХИЙ

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

ЭДИЙН ЗАСАГ

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

Банкны өөрийн
хөрөнгө

77%

2 сая хүртэлх
төгрөгийн
өрхийн
орлоготой

Нэг хамтран
зээлдэгчтэй

15.7%

Улаанбаатар хотод
байршилтай орон
сууц худалдан
авчээ

Хамтран
зээлдэгчгүй

4.9%

92.4% 6.3% 1.3%

ОСИСТ
ТБХ*

*- Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн
тогтвортой тогтолцоо бүрдүүлэх хөтөлбөр

Нийтийн
зориулалттай
орон сууц

Хашаа
байшин

2 болон түүнээс
дээш хамтран
зээлдэгчтэй байна

Амины
орон
сууц

Хусмаар хуурах
заль
Г.Байгал
@baigalZGM

хэвлэмэл захиалга

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

Ubinfo.mn сайт шилдэгт багтлаа
“Засгийн газрын мэдээ”
сонины цахим хуудас
Ubinfo.mn нь Монголын
мэдээллийн шилдэг
сайтуудын тавдугаарт
бичигдлээ.

Gogo.mn
Xopom.com
Ikon.mn
Caak.mn
Ubinfo.mn

Zaluu.com
News.mn
Medee.mn
Dorgio.mn
Zindaa.mn

Эх сурвалж: Alexa.com©

MSE ALL

АЛТ

1261.81
0.42%

БҮРЭЛДЭХҮҮН
КОМПАНИ

Монголын ипотекийн корпораци©

1295
0.1%

THE OFFICIAL
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ЗЭС

6805
1.9%

10-ЧИНГИС БОНД

98.770
1.1%
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РУБЛЬ

100.19
0.03%

2,444.38

370.56

41.92

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

Эмма Данкли
Эдийн засгийн удаашрал,
хэрээс хэтэрсэн өр зээлийг
шийдвэрлэх арга хэмжээтэй
уялдан Хятадын ирээдүй бүрхэг
боллоо.
Сүүлийн хоёр долоо хоног
хагасын хугацаанд Хятадын
хувьцааны зах зээл таван хувиар
унаж, тус улсын Засгийн газрын
бондын өгөөж эгзэгтэй дөрвөн
хувийн хязгаарыг давсан нь
хөрөнгө оруулагчдыг улам
түгшүүлэв.
Хятадад хөрөнгө зарах ажил
лагаа эрчээ авсан нь дэлхийн
хувьцааны зах зээлийн өнөөгийн
нөхцөлөөс зөрүүтэй байгаа юм.
Эх газрын Хятадын CSI 300,
Хонконгийн Hang Seng индекс
саяхан унасан нь дунд зэрэг
өсөлттэй S&P 500, Euro Stoxx
50 индексээс эсрэг хандлага
тодорхойлж байна.
Хятадын хувьцааны зах зээл
дэх уналт нь сөрөг муу үзэгдэл
биш, ердөө л өсөлтийн он жилүү
дийн дараа хөрөнгө оруулагч
нар ашгаа хүртэж буйн тусгал
хэмээн зарим хөрөнгө оруулагч
тайлбарлах аж.
“Борлуулалтын ихэнх нь
хүмүүсийн сэтгэлийн хөдөл
гөөнөөс үүдэлтэй. Энэ онд
зах зээл ингэж их өссөн юм
чинь ашгаа олж авцгаая гэж
буй хэрэг” хэмээн Aberdeen
Standardын сангийн менежер
Николас Чуй тодотгов. “Хятадын
онцлогтой өвөрмөц үзэгдэл. Дээр
нь татварын шинэчлэлийн хууль
АНУд сэргэлт үүсгэчихлээ”
хэмээн тэрбээр нэмж өгүүллээ.
CSI 300, Hang Seng аль аль нь
олон жилийн турш тус бүр 31
болон 20 хувийн жилийн дундаж
өсөлттэй явж ирсэн юм. Жилийн
эцсээр ихэвчлэн арилжаа
намждаг тул зарим шинжээч
нар хөрөнгө оруулагчдад мөнгөө
хадгалж түр хүлээхийг зөвлөдөг.
Гэтэл өөр нэг хэсэг нь саяхны
борлуулалтыг зарчмын шинж
чанар бүхий, ирэх жил дуустал
үргэлжлэх урт хугацааны хүчин
зүйлээс шалтгааллаа хэмээн
тайлбарлаж сууна. “Сүүдрийн
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Г.Оюунтөгс
@oyuntugsZGM
Нэг үе тав, арваараа хэл
хэлдсэн бүлэг хүүхэд хотын
гудамжаар их харагддаг бай
сан. Орон сууцны хороолол,

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

авч явсныг мэдэх ганц ч хүн
алга. Явган яриагаар гад
нын оронд эд эрхтний донор
болгон аваад явчихсан, хүний
наймааны золиос болсон гэж
цуу сонсдоно.
Цагдаагийн алба, хүүхэд
хамгааллын байгууллага, хол
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шинжээч дурдлаа. “Худалдаж
авахад үнэтэй автомашин гээч
барааг авахад олгодог татварын
хөнгөлөлтийг сунгахгүй л бол
байдал эрсдэлтэй” хэмээн ноён
Чуй өгүүлэв.
Удааширч буй Хятадын
эдийн засаг ирэх онд Ази дахь
бусад бүс нутагт нөлөөлж
болзошгүйд эдийн засагч нар
түгшиж байна. Bank of America
Merrill Lynchийн эдийн засагч
“Дотоодын хөрөнгийн зах зээлд
хөшүүргийн механизм суларсны
дүнд Хятадын эдийн засаг саарах
аваас нийт Азид өсөлт сулрах
аюултай”г саяхан тайлбарласан.
Бодлого тодорхойлогч нар хэт
чанга арга хэмжээ авч буйтай
зэрэгцэн үл хөдлөх хөрөнгө
үүсгэх ажиллагаа багасах аваас
БНХАУд эдийн засгийн удааш
рал тооцоолсноос ч ноцтой болж
хувирна хэмээн тус банкны эдийн
засагч нар сэрэмжлүүлсэн юм.
Хятадын үл хөдлөх хөрөнгийн
салбар ирэх онд анхаарлын
төвд байх төлөвтэй. Үүний
нэг шалтгаан нь нь түрээсийн
салбарт өсөлт үүсгэх зорилгоор
орон сууцны зах зээлд шинэчлэл

XII
хийх төсөл юм. ХКНын
аравдугаар сарын их хурал дээр
тус улсын дарга Ши Жиньпин
эдийн засгийн шинэчлэлийн
талаар үг хэлэхдээ орон сууц нь
“үнэ хөөргөдөх бус” хүн амьдрах
зориулалттайг анхааруулж байв.
Хятадад хоосон орон сууц
ихсэж буй сөрөг үзэгдэл байрны
түрээсийн шинэчлэлтэй хосолс
ноор үл хөдлөх хөрөнгийн зах
зээлд төдийгүй төмөрлөгийн
эрэлт нийлүүлэлтэд сөрөг
нө лөөлж бол зошгүйг зарим
ажиглагч сэрэмжлүүлсэн юм.
“Хоосон орон сууцны нөөц 25
хувиар өссөнийг бид тооцоолоод
байна. Гэтэл бусад хөгжингүй
улсад энэ үзүүлэлт 810 хувьтай”
хэмээн Liberum банкны шинжээч
нар хөрөнгө оруулагч нартаа
мэдэгджээ. “Хукоу” буюу өрхийн
бүртгэлийн шинэчлэл, хөрөнгө
нөөцийг үр ашигтай зарцуулах
бодлогын үр дүнд ирэх арван
жилд үл хөдлөх хөрөнгийн эрэлт
гурван тэрбум хавтгай дөрвөл
жин метрээр буурна хэмээн тус
банкны шинжээч нар
үзэж байна.

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

Сэм Флэминг
АНУын төв банкны үүрэг
гүйцэтгэгч Холбооны нөөцийн
систем энэ долоо хоногт бодлогын
хүүгээ өсгөх шийдвэр гаргах
төлөвтэй. Энэ удаа хүү өсөх аваас
татварын хөнгөлөлт, АНУын
эдийн засгийн өөдрөг нөхцөлтэй
уялдан ирэх онд бодлогын хүү
дахиад хэд хэдэн удаа өснө хэмээн
шинжээч нар таамаглаж байна.
Холбооны нөөцийн системийн
тэргүүнээр ажиллах хугацаандаа
хийж буй сүүлчийн том арга
хэмжээ болгон Жанет Йеллен
лхагва гарагт бодлогын хүүг
гуравдах удаагаа 0.25 хувиар өсгөх
бололтой. Энэ нь хүүг 1.251.5
хувьд хүргэх төв банкны зорилгод
нийцүүлсэн арга хэмжээ болох аж.
Татварын шинэчлэлийн хуулийг
конгресс шуурхай сайшаасантай
зэрэгцэн Холбооны нөөцийн
бодлого тодорхойлогч нар санхүү
гийн түлхэц өгөх бодлогоо хойш
тавьж дотоодын нийт бүтээг
дэхүүний тооцоонд татварын
хөнгөлөлтийн нөлөөг харгалзан
үзэхээр төлөвлөжээ.
“Эдийн засаг сайжирч байгаа нь
яах аргагүй бодит байдал” хэмээн
Орегоны их сургуулийн Холбооны
нөөцийн бодлого судлаач эксперт
Тим Дью өгүүлэв. Санхүүгийн
зах зээл тогтворжиж, татварын
хөнгөлөлт олгохоор зэхэж байгаа
нь ирэх шинэ онд бодлогын хүүг
улам нэмэх нөхцөл болно хэмээн
тэрбээр үзэж байна.
Бүгд найрамдахчуудын дэв
шүүлж буй татварын багц хууль
нь эдийн засгийн өсөлтөд дунд
зэрэг нөлөөтэйг шинжээч нар
тайлбарлав. Уг хууль 2018, 2019
онд эдийн засгийг тус бүр ердөө
0.3 хувиар өсөх нөхцөл болно
хэмээн Goldman Sachs тооцоолжээ.
Юутай ч АНУын эдийн засаг
ажиллах хүчийг бараг бүрэн
дайчилж, дэлхийн нийт эдийн
засаг тогтворжин, инфляц өсөх
магадлал ихсэж, ойрын богино
хугацаанд татварын хөнгөлөлттэй
нөхцөл бүрдэх гэж буйгаас үүдэн
ирэх онд хүү өсөх магадлал
өндөр байна. “Ирэх долоо хоногт
гарах эдийн засгийн урьдчилсан
тооцоогоор ажилгүйдлийн хувь

хэмжээ есдүгээр сарын таамгаас
бага, дотоодын нийт бүтээг
дэхүүний өсөлт ч илүү гарах
шинжтэй. Энэ хоёр үзүүлэлт аль
аль нь бодлогын хүүг хэвийн
хэмжээнд сэргээхэд дэмжлэг болж
байна” хэмээн JPMorgan Chase
ийн эдийн засагч Майкл Фероли
тайлбарлав.
Ажилгүйдлийн түвшин 2000аад
оны эхэн үеэс хойш тохиолдож
байгаагүй 4.1 хувь хүртлээ буурлаа.
Харин Холбооны нөөцийн систем
ажилгүйдлийн хэмжээг ирэх оны
эцэс гэхэд ийм үзүүлэлттэй болно
хэмээн тооцоолж байсан юм.
Өнгөрсөн долоо хоногт
нийтлэгдсэн статистикаас үзвэл
ажил олгогч нар 11 дүгээр сард
228 мянган ажлын байр шинээр
үүсгэжээ. Холбооны нөөцийн
систем есдүгээр сард гаргасан
тооцоондоо 2018 онд бодлогын
хүүг нийт гурван удаа нэмнэ
хэмээн таамаглаж байв. Холбооны
нөөцийн системийн тэргүүний
хувиар лхагва гарагт сүүлчийн
удаа хийх хэвлэлийн хурлын
үеэр хатагтай Йелленээс татварын
шинэчлэл эдийн засаг, мөнгөний
бодлогод хэрхэн нөлөөлөхийг
асууцгаана.
Холбооны нөөцийн системийн
өөрийнх нь тооцоогоор ирэх
онд өсөлт сайн байх төлөвтэй.
Хатагтай Йелленийг залгамжлах
Жэй Пауэлл ирэх 2018, 2019 онд
эдийн засаг 2.5 хүртэлх хувиар өснө
хэмээн тооцоолж буйгаа өнгөрсөн
сард тайлбарласан. Холбооны
нөөцийн систем есдүгээр сард
дундаж тооцоо гаргахдаа энэ оны
эдийн засгийн өсөлтийг 2.4, ирэх
оныхыг 2.1 хувьтай төсөөлсөн.
Хувьцааныхыг оролцуулаад
хөрөнгийн үнэ өсөх нь эдийн
засагт цаашид улам түлхэц өгнө.
Чикагогийн Холбооны нөөцийн
банкны санхүүгийн нөхцөлийн
индекс 1990ээд оны дунд үеэс
хойш тохиолдож байгаагүй сайн
үзүүлэлтэй гарлаа.
Гэхдээ инфляцын хэмжээ
бага, цалин өсөлт үлбэгэр бай
гаатай уялдан АНУын төв банк
бодлогын хүүг шуурхай
нэмэхээс цааргалсаар
байгаа юм.

дэмжиж байна. Сайн дурын
шинжтэй, зарим зүйлс нь
бүрхэг уг санаачилга дэлхийн
улс орнуудад тодорхой үүрэг
хүлээлгэж, хамтын арга хэмжээ
авахад чиглүүлэх зорилготой.
Юутай ч зарим улс хуванцар
гялгар уут сав, микро үрлэнцэр
(microbeads) гэгддэг нэг мил
лиметр үл хүрэх хэмжээтэй
хуванцар үйлдвэрлэх, хэрэглэхийг
хориглож эхэллээ. Мөн компаниуд
дахивар боловсруулах, дахин
ашиглах тогтолцоо үүсгэхээр
амлаж буй нь бэрхшээлийг
шийдвэрлэхэд бага ч болов хувь
нэмэр оруулж буй хэрэг юм.
Хүрээлэн буй орчныг хамгаалах
кампани өрнүүлэгчдийн шахал
тад өртсөн олон үндэстний
аварга компаниуд сайн дураараа
санаачилга өрнүүлэхээ мэдэгдэж
эхэллээ. CocaCola, Unilever хоёр
2025 он гэхэд бүх савалгаагаа
дахин ашигладаг болгохоор
төлөвлөв. Procter & Gamble зарим
брэндийн бүтээгдэхүүнээ “далайн
хуванцар”ыг дахин боловсруулах
аргаар бүтээсэн лонхонд савлаж
байна.
Өргөн хэрэглээний бараа
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч,
жижиглэнгийн худалдаач нар
баглаа боодлоо хүрээлэн буй
орчинд ээлтэй болгох арга

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

BBМ©

хэрэгсэл хайсаар цөөн бус жилийг
үдлээ. Шил, хөнгөн цагаантай
харьцуулахад хуванцрыг дахин
ашиглах нь түвэгтэй. Газрын
тосны үнэ хямд нөхцөлд
дахивар ашиглан үйлдвэрлэсэн
хуванцар нь цоо шинэ PET
буюу полиэтилен терефталатаас
хамаагүй үнэтэй. Ургамлын
гаралтай “биохуванцар” хүртэл
байгаль орчин бохирдуулагчид
тооцогддог. Хуванцар уут савыг
хэт нимгэн хийвэл урагдаж
цоорчихно.
Компаниуд хуванцар савал

гаанаас бүрмөсөн татгалзаж
картон гэх мэт байгальд эргэн
шингэдэг материал ашиглахыг
хэрэглэгчдийн зарим хэсэг
сайшаадаггүй. Уг салбарт техно
логийн хувьсгалт эргэлт хийхээр
оролдох компанид мөнгө орлого
төдийгүй зах зээлээ алдах аюул
нүүрлэдэг. Энэ бол зохицуулах
байгууллагад хөндлөнгөөс орол
цох ёстой чухам тэрхүү нөхцөл
юм.
Нэг удаагийн хэрэглээний
хуванцарт оновчтой татвар
оноож, арай үнэтэй ч хүрээлэн

буй орчинд уршиг бага тарьдаг
материал ашиглах компаниудын
сонирхлыг хөхүүлэн дэмжих,
хуванцар орлох бүтээгдэхүүний
судалгаанд хөрөнгө оруулах
хэрэгтэй.
Бодлого тодорхойлогч нар
иргэдийн соёлыг өөрчлөхөд
ч ихийг хийх ёстой. Нөөц
эргүүлж ашиглах схем буюу
хэрэглэгч нар хуванцар лонх
эргүүлж тушаахдаа анх төлсөн
мөнгөнийхөө багахан хэсгийг
эргүүлж авдаг тогтолцоотой
улсуудад дахивар эргэлт хавьгүй

өндөр байдаг.
Хөгжингүй баян орнуудад олон
нийтийн ухамсар дээшлэх нь
эргээд засгийн газруудад тодорхой
арга хэмжээ авах шахалт болно.
Харин хөгжиж буй оронд байдал
илүү түвэгтэй. Далайд хаягдаж
буй хуванцрын голлох хэсэг
нь ердөө Азийн тавхан улсаас
үүдэлтэй. Сэргээгдэх эрчим
хүчний хөгжлөөс шалтгаалан
өөр гарц хайж буй газрын тосны
компаниуд хөгжингүй зах зээлд
хуванцрын хэрэглээ өсөх ёстой
гэсэн тооцоо гаргаад байна.
Юутай ч хөгжиж буй улс
орнууд арга хэмжээ авах өөрийн
гэсэн учир шалтгаантай. Үерлэх
аюул, хогийн уулан овоолго нурж
хүмүүсийн аминд хүрдэг ослын
шалтгаан хэмээн үзсэний улмаас
Шри Ланка есдүгээр сард нэг
удаагийн хэрэглээний хуванцрыг
хориглов.
Илүү эрс арга хэмжээг БНХАУ
саяхан авлаа. Дэлхийн бусад
улсын хуванцрын хаягдлыг
олон жилийн турш импортоор
авч ирсэн тус улс энэ оны эцэс
гэхэд хуванцар хог хүлээн авахаа
зогсоохоор болов. Энэ бүхэн
өрнөдийн бодлого
тодорхойлогч нарт
ч шийдвэрлэх ёстой
асуулт болж байна.

ЭДИЙН ЗАСАГ

богдох албаныхнаас энэ талаар
тодруулахад эрэн хайж байгаа,
эсвэл одоо насанд хүрсэн, хө
дөлмөр эрхэлж байгаа гэсэн
товчхон бөгөөд цааргалсан
хариулт л өгдөг.
►5

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

хОсОлмОл захиалга
ЗГМ: ИНФОГРАФИК

ЦАГ АГААР

УЛААНБААТАР
2017.11.30

ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

3%

Банкны өөрийн
хөрөнгө

79.4%
Нэг хамтран
зээлдэгчтэй

Ипотекийн зээлтэй нийт
зээлдэгчид байгаагийн

64.9% 72.7%

Ипотекийн
зээлийн
үлдэгдэл

ҮҮЛШИНЭ

92,616

20%

Бусад эх үүсвэр

-14° -24°

77%

2 сая хүртэлх
төгрөгийн
өрхийн
орлоготой

15.7%

Улаанбаатар хотод
байршилтай орон
сууц худалдан
авчээ

Хамтран
зээлдэгчгүй

4.9%

92.4% 6.3% 1.3%

(хэвлэмэл + Онлайн)
MSE ALL

• Улиралд: 30 000Т (62 дУгаар)
• хагас жилд: 60 000Т (124 дУгаар)
• жилд: 120 000Т (248 дУгаар)

Avondale компани Niacor витамины жороор олгох хувилбарын
үнийг өнгөрсөн сард 809 хувиар өсгөсөн байна. > 10
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Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк, Дэлхийн банктай хамтран хийсэн судалгаагаар улс орон ядуу байх тусмаа иргэд нь улс төрийн өндөр
идэвхтэй байдаг нь харагджээ. Харин монголчууд улстөржилтөөрөө Зүүн Европ, Төв Азийн 29 орноос хоёрдугаарт жагссан байна. 3

Хамгаалал дутсан хүүхдээ төр хайхрах цаг болжээ

00774

ubinfo.mn

Амин дэмийн үнийг 800 хувь өсгөжээ

АНУ, БНХАУ-ын хувьцааны зах зээлийн индекс

банкны үйл ажиллагааг нухчин
дарах ажиллагаа өрнөж,
хөрөн гийн менежментийн
бүтээгдэхүүнд саяхнаас нэмэлт
зохицуулалт үүсгэсэн”ийг State
Streetийн макро стратегич Бэн
Люк өгүүллээ.
БНХАУын засгийн газрын
бондын өгөөж эрс өссөн нь
хөрөнгө оруулагч нарын
итгэлийг сулруулах юм уу үгүй
болгож, улмаар зарах ажиллагааг
гааруулах эрсдэлтэйг тэрбээр
анхааруулав. “Эрх баригчдын
арга хэмжээ чангарч, бондын
өгөөж өсөн, АНУд саяхнаас
технологийн компаниудын
хувьцааг зарах хандлага ихэссэн
нь Хятадын онцлог бүхий
өвөрмөц нөхцөл үүсгэлээ”
хэмээн ноён Люк тайлбарласан
юм.
Өнгөрсөн долоо хоногт цохил
тод ноцтой өртсөн автомашин
үйлдвэрлэлийн салбар эргээд
сэргэж байна. Шинээр автомашин
худалдан авагсад эдэлдэг хоёр
жилийн хугацаат татварын
хөнгөлөлт ирэх онд төгсөхтэй
уялдан тус салбарын ирээдүй
тун бүрхэг болж байгааг зарим

Далай тэнгисийн амьсгааг боогч хуванцар
Та бидний далай тэнгис
хуванцраар дүүрлээ. Британийн
байгаль судлаач, нас сүүдэр
90 гарсан Дэвид Аттенборо
BBCгийн “Цэнхэр гараг II”
(The Blue Planet II) баримтат
цувралаар хуванцарт хахсан
салхич шувууны ангаахайг
телевиз үзэгчдэд харуулсан. Уг
бичлэгээс хойш британичуудын
олонх нь өдөр бүр үй олон
хуванцар уут сав хаядагтаа
үнэнхүү сэтгэл зовж эхэлсэн юм.
Хөгжингүй ертөнцийг нийтэд нь
хамраад байгаа ижил төстэй арга
хэмжээнүүд бүгд хэрэглэгчийн
ухамсрыг дээшлүүлэх зорилготой.
Нийт 60 гаруй жилийн турш хог
тариад сурчихсан та бидний
соёлын үлдэгдэл манай гарагийн
алслагдмал өнцөг буланд урсан
очиж овоорсоор.
Далай тэнгист хөглөрч
буй асар их хуванцар хогийг
(ойролцоогоор 800 сая тонн)
цэвэрлэх, хог хаягдал үүсгэж
буй тогтолцоог цөөлж багасгах
нь тулгамдсан шаардлага боллоо.
Энэхүү шаардлагыг улс орнуудын
засгийн газар, өргөн хэрэглээний
бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч
аль аль нь ухамсарлаж эхэллээ.
Өнгөрсөн долоо хоногт
НҮБаас баталсан шийдвэрийг
дэлхийн 200 гаруй улс орон

ЦАГ АГААРЫН ДЭЛГЭРЭНГYЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ
8 ДУГААР НҮҮРЭЭС УНШИНА УУ.
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АНУ, Хойд Солонгосын зөрчил
Хятадын хил дээр айдас төрүүлэв

Холбооны нөөц
Ирэх оныг эрсдэлтэй
бодлогын хүүгээ
болгож буй Хятадын нөхцөл өсгөх дохио

ОСИСТ
ТБХ*

*- Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн
тогтвортой тогтолцоо бүрдүүлэх хөтөлбөр

Нийтийн
зориулалттай
орон сууц

Хашаа
байшин

БҮРЭЛДЭХҮҮН
КОМПАНИ

Монголын ипотекийн корпораци©

АЛТ

1261.81
0.42%

2 болон түүнээс
дээш хамтран
зээлдэгчтэй байна

Амины
орон
сууц

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдана ©

• Улиралд: 5000T (62 дУгаар)
• хагас жилд: 10 000Т (124 дУгаар)
• жилд: 15 000Т (248 дУгаар)
Бүх эрх хуулиар хамгаалагдана ©

00876

79.4%

Ипотекийн зээлтэй нийт
зээлдэгчид байгаагийн

64.9% 72.7%

Ипотекийн
зээлийн
үлдэгдэл

00774

92,616

20%

Бусад эх үүсвэр

ҮҮЛШИНЭ
ЦАГ АГААРЫН ДЭЛГЭРЭНГYЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ
8 ДУГААР НҮҮРЭЭС УНШИНА УУ.

ubinfo.mn
Дугаарын удирдагч
Г.Баярсайхан
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ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

3%

-14° -24°

Цахим хувилбар

Ikea дэлгүүрүүдээ хотын
төвд шилжүүлнэ

НИЙГЭМ

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

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

Хамгаалал дутсан хүүхдээ төр хайхрах цаг болжээ
Г.Оюунтөгс
@oyuntugsZGM

ЗГМ: ИНФОГРАФИК

ЦАГ АГААР

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

YНЭ: 1000₮

АНУ-д цохилт өгөх
чадалтай пуужин туршлаа

Улстөржсөн ард түмэн
улс орноороо сүйрдэг

ЭДИЙН ЗАСАГ

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

Онлайн захиалга

ХАЯГ

Эрдсийн орлого ДНБ-ий 6.2 хувийг
бүрдүүлжээ. > 4

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

УЛС ТӨР

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

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

Утас: 99903581
99903578
99909472
99907843

Эрдсийн ганзага дундраагүй

Ерөнхий сайд С.Зоригийн хэргийг яаралтай
шийдэхийг үүрэгджээ. > 2

УЛС ТӨР

НИЙГЭМ

зар сурталчилгаа

Ерөнхий сайдын “лүндэн”
Ц.Нямдоржийг барьц алдуулав

ОНЦЛОХ

ОНЦЛОХ

Цахим контент, бүтээлч үйлдвэрлэлийн алба
Эдитор Г.Баярсайхан
Утас: 99903574

~ СОЁЛТ ХҮНИЙ ӨГЛӨӨ СОНИН УНШИХААС ЭХЭЛДЭГ ~

2017.11.30, ПҮРЭВ ~ №228 (774)

2017.11.30, ПҮРЭВ ~ №228 (774)

Д.Лувсаншарав

Д.Лувсаншарав

ЗГМ

1295
0.1%

ЗЭС

6805
1.9%

10-ЧИНГИС БОНД

98.770
1.1%
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АМ.ДОЛЛАР

ЮАНЬ

РУБЛЬ

100.19
0.03%

2,444.38

370.56

41.92

THE OFFICIAL
GAZETTE

ubinfo.mn

• Улиралд: 32 000Т (62 дУгаар)
• хагас жилд: 65 000Т (124 дУгаар)
• жилд: 125 000Т (248 дУгаар)

QR код ашиглахгүйгээр төлбөр хийх бол:
Та QR кодыг уншуулан гүйлгээний утга хэсэгт
и-мэйл хаяг эсвэл утасны дугаараа бүртгүүлэн
засгийн газрын мэдээ сониныг өөрийн хүссэн
хэлбэрээрээ захиалаарай.
zgm.mn

ZGMmn

2600079789

тоот дансанд мөнгөө тушаана уу.
zasagco

zgm.mn

70103131 99903581

2018.04.16, Даваа ~ №077 (876)

Засгийн газрын мэдээ Сонин

5

Зах зээл
Дүрийн бизнес
бол эдийн
засгийг
солонгоруулах
том боломж

Алдартай хүүхэлдэйн
кинонуудын дагалдах
бүтээгдэхүүний
орлого
ПЭППА
ТОРОЙ

1

З.Цэлмэг
@tselmegZGM
Зургаагаас доош насны хүүх
дүүдийн үлгэр дуурайл, дотнын
анд болсон эдгээр баатрыг
зөвхөн хүүхэлдэйн киноны дүр
гэж харах нь өрөөсгөл. Мөн
цэвэр уран бүтээл, эсвэл хүүхэд
хүмүүжүүлэх суртал ухуулгын
хэрэгсэл төдийгөөр үзэх нь бүр
буруу.
Угтаа ийм контентийн эдийн
засгийн үр өгөөж, ач холбогдол
нь асар том. Цар хүрээг нь гагц
хүүхдэд хамаатуулж ойлгох
нь учир дутагдалтай гэсэн үг.
Харин маш хурдан хугацаанд
эдийн засгийг солонгоруулах,
тухайн улсыг дэлхийд таниулах
нүүр царай болдог. Яагаад
гэвэл ийм дүрээр амилуулсан
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний зах
зээл бэлэн байдаг. Хүүхдүүдийн
хайртай баатраар дамжуулж
үйлдвэрлэлийн олон салбар
идэвхжиж, тухайн улсыг
чиглэсэн мөнгөний урсгал
бүхий л сувгаар урсаж байна.
Хүүхдүүд хайртай баатраа
зөвхөн даган дуурайдаггүй.
Тэд худалдаж авдаг, бас
хэрэглэдэг. Хүүхэлдэйн
киноны дүрээр амилсан
бүтээгдэхүүний гол худалдан
авагчид нь бага насны хүүхдүүд.
Дэлгүүрт харсан л бол авч
байж салдаг, бас бусад насны
хүүхдүүдээс илүү эцэг, эх,
томчуудын хэтэвчид нөлөөлөх
чадвартай, нэг ёсондоо зүрхээр
сонголт хийдэг худалдан авагчид
юм. Тиймдээ ч энэ онцлогт
нь тохирсон контент нийтэд
танигдахдаа хурдан байдаг аж.
Зургаагаас доош наснынхныг
байлдан дагуулдаг Пэппа торой
Хятад болоод Азийн зах зээлд
нэвтэрсэн нь тус хүүхэлдэйг
үйлдвэрлэгч Entertainment One
группийн жилийн орлогыг 50 хувь
нэмэгдүүлсэн гэж FT мэдээлжээ.
Тодорхой хэлбэл, Пэппа торой
нэг тэрбум ам.доллар цуглуулж
чаджээ. Ойрын нэг жилд Пэппа
дахин хоёр тэрбум ам.доллар
цуглуулж чадна хэмээн барууны
хэвлэлүүдэд бичиж байна. Энэ
бол бидний газраа ухаад ч олж
чаддаггүй мөнгө.

Багаар тооцоход
дагалдах
бүтээгдэхүүний
дотоод зах зээл
жилд 31 тэрбум
Гол орлого нь Пэппа торойн
адал явдалт киноноос бус түү
ний дүртэй хүүхдэд зориулсан
бүтээгдэхүүний борлуулалтаас
орсон байх юм. Угаасаа ч дэлхий
нийтэд ийм жишиг үйлчилдэг.
Нийт орлогын 20-40 хувийг
контентоос, үлдсэнийг нь
дагалдан гарах бүтээгдэхүүнээс
олдог. Өмнөд Солонгост бол
хүүхдэд зориулсан контентийн
бизнест эргэлддэг мөнгөний
хэмжээ K-pop энтертайнмент
салбараас хоёр дахин их. Тус
улсын Кератив контентийн
агентлагийн тооцоогоор 2015
онд дүрийн бизнесээс 9.6 тэрбум
ам.доллар, K-pop нь 4.7 тэрбум
ам.долларын орлого олсон байна.
Энэ орлогын тэн хагасыг гадаад
зах зээлээс олсон бөгөөд монгол
хүүхдүүдийн хайртай баатар
Пороро оцон шувуу бүр ч чухал
үүрэг гүйцэтгэсэн.
127 улсын хүүхэд багачуудын
хайртай баатар болсон Поророгийн
дүртэй бүтээгдэхүүн, үйлчил
гээний тоо хэдэн мянга. Өмнөд
Солонгосын зах зээлд Поророгийн
дүр бүхий 1500-аад төрлийн
бүтээгдэхүүн хэрэглэгчдэд хүрдэг
бөгөөд ид мандаж байсан 2011
онд дотоодоосоо 800 тэрбум вон
буюу одоогийн ханшаар 720 сая
ам.долларын орлого олж байжээ.
Өдгөө Пороро брэндийн
үнэлгээ 341.4 сая ам.доллараар
үнэлэгдэж байгааг Сөүлийн Биз
несийн агентлагаас хоёрдугаар
сард хийсэн судалгаагаар тог

тэрбум

Пороро
ОЦОН ШУВУУ

367
САЯ

ЛЮ БАО БЕЙ

156.8

САЯ

Дүрийн бизнесийн
хэрэглэгч нь хүүхдүүд

С.Батсайхан / ЗГМ©

тоожээ. Дэлхийн хэмжээнд бол
Пороро брэнд жилд 5.3 тэрбум
ам.долларын орлого олдог ба
70-аас дээш хувийг нь дагалдах
бүтээгдэхүүний борлуулалт
бүрдүүлдэг байна.
Монголд л гэхэд Пороро
оцон шувууны дүрийг бүтээг
дэхүүнийхээ нүүр царай болгох
эрхийг “Витафит” ХХК эзэмшдэг.
Тус компани Поророгийн дүр
бүхий найман төрлийн сүүн
бүтээгдэхүүн борлуулдаг. Бусад
ижил төрлийн бүтээгдэхүү
нээс илүү борлуулалт сайтай
тул дэлгүүрийн лангуун дээр
байхаасаа байхгүй нь их.
Харин хүүхэлдэйн киноных
нь нэг цувралыг гаргах эрх 2014
онд 15 мянган ам.доллар бай
сан гэдгийг “Монгол Контент”
ХХК-ийн зөвлөх Г.Гантуяа
сонирхууллаа. Тэрбээр “Гэвч
үүнээс үлдэх үнэ цэнэ нь По
ророгоор дамжсан импортын
бүтээгдэхүүний борлуулалтын
өсөлт. Тиймээс бид өөрсдийн
гэсэн дүртэй, хүүхдэд зориулсан
контенттой байх ёстой гэж үз
сэн учраас “Маамуу” цувралыг
хөгжүүлж эхэлсэн” хэмээв.
“Маамуу” цуврал зургаан анги
гараад буй бөгөөд дагалдаж гарсан
бүтээгдэхүүний тоо 70 орчим.
Үүнээс зарим нь хөгжүүлэлтийн
шатандаа яваа бол нэлээд хэсэг
нь ном, эвлүүлдэг тоглоом,
амттан гээд хүүхдэд зориулсан
бүтээгдэхүүн болж гарсан. Гэхдээ
дотоод зах зээл хүүхдийн контент
бүтээхэд үнэндээ л балчирдаж
буйг контент үйлдвэрлэгчид хэлж
байна. Тиймээс дүрийн бизнес
эрхлэхэд хүндрэл бэрхшээл их.
Дүрийн бизнес нь маш өндөр
чадвартай боловсон хүчнээс
гадна их хэмжээний санхүүжилт
шаарддаг. Хөрөнгөө босгож,
контентоо үйлдвэрлэнэ. Контент
үйлдвэрлэхэд дунджаар 1-2 жил
шаардлагатай. Дараа нь контентоо
түмэнд түгээж танигдаж
эхэлснээр түүнийг дагалдах
бусад бүтээгдэхүүний зах зээлийг
бэлддэг. Тухайлбал, Пороро, Лю
Бао Бей нь Өмнөд Солонгос,
Хятадын төр засгаас албан ёсоор
гаргасан контент. Холливудад бас
маш том аппарат ажилладаг. Гэтэл
Монголын нөхцөлд бизнесийн
энэ загварыг хүлээн зөвшөөрөх
чадавхтай үндэсний үйлдвэрлэгч,
зангарагатай хөрөнгө оруулагч
байхгүй. “Маамуу”-гийн нэг анги
л гэхэд 70 сая төгрөгөөр босдог.
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Үндэсний статистикийн хороо©

Ийм хэмжээний мөнгөө 2-3
жилд түгжихийг хэн ч хүсэхгүй
гэдгийг Г.Гантуяа хэллээ.
Харин Бумбардай хүүгийн адал
явдал контентийг хөгжүүлэгч
“Нүүдлийн зургийн өгүүлэмж”
компанийн ерөнхий продюсер
Э.Тамир “Бизнес талаас нь харвал
хүүхэлдэйн кино, ном бол тухайн
дүрийн түүхийг хүмүүст таниулах
үүрэг гүйцэтгэдэг тул үндсэндээ
маркетинг юм. Гол ашиг нь
дагалдах бүтээгдэхүүнээс ордог”
хэмээв. Дүрийн бизнесийн давуу
тал бол амьд хүнд тулгуурлаагүй
учир урт настай, цаг хугацаа
өнгөрөх тусам үнэд ордог аж.

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Харамсалтай нь манай зах зээлийн
онцлогоос хамаарч одоохондоо
энэ бизнес төрийн дэмжлэг,
үйлдвэрлэгчдийн итгэлээс бүрэн
хамааралтай. Тиймээс контент
үйлдвэрлэгчид гадаад зах зээлийг
онилж эхэлжээ.
Тэгээд ч манай контент
үйлдвэрлэгчид чанарын хувьд
гологдохгүй. “Бумбардай”-н
анхны цуврал гэхэд Японы
Засгийн газрын Олон улсын
манга бүтээлийн уралдаанд
2014 онд тэргүүн байр эзэлсэн.
Уг уралдаанд “Бумбардай” 30
гаруй шүүгчийн саналыг авахад
тийм ч хэцүү байгаагүйг Э.Тамир
сонирхууллаа. Үүний дараа
Японы хэд хэдэн компанитай
хамтарч ажиллах боломж олдож,
“Бумбардай” ногоон цай, аяга,
буддаг хуанли Монгол, Японы
зах зээлд борлогдож байна.
Удахгүй “Бумбардай”-гаар гоё
сон хэд хэдэн үндэсний брэнд зах
зээлд гаргахаар бэлтгэж буйгаа
найруулагч Э.Лувсангалдан
ярилаа. Харин “Маамуу” цувралыг
Хонконгийн хэд хэдэн хөрөнгө
оруулагч сонирхож буй нь манай
контент үйлдвэрлэл чанарын
хувьд олон улстай өрсөлдөх
хэмжээнд хэдийнэ хүрсний илрэл
юм. Хамгийн гол нь олон улсын
зах зээлд гарах хүртэл дотооддоо
өсөж өндийх, ийм боломжийг
бүрдүүлэх төрийн бодлого
үгүйлэгдэж байгааг контент
үйлдвэрлэгчид хэлж байна.
Уг нь дотоодын зах зээлийн
багтаамжийг харахад муугүй тоо
эргэлдэж байна. ҮСХ-ны мэдээ
гээр 2017 онд манай улсын зөвхөн
2-5 насныхан гэхэд нийт хүн амын
10 орчим хувийг эзэлж байна. 2-5
насныхан сард хамгийн багадаа
10 мянган төгрөгөөр хайртай
баатрынхаа зурагтай иогурт,
амттан, ном, зурагт хуудас, жижиг
сажиг зүйлс худалдаж авдаг
гэж тооцвол даруй 3.1 тэрбум
төгрөгийн зах зээл гэсэн үг.
Нөгөөтэйгүүр, үндэсний
хэмжээний дүртэй болно гэдэг
орчин үед соёлын дархлаагаа авч
үлдэх маш үр дүнтэй менежмент.
Хятадын Лю Бао Бей, Японы
Дэрсэн малгайт гэх мэт хүн
гэж хэлэхэд хэцүү, хүншүүлсэн
гэхэд бүр ойлгомжгүй дүрүүдийг
монгол балчирууд харж өссөнөөс
Ами, Тами зэрэг хүншүүлсэн
үлэг гүрвэлүүдтэйгээ дотно
нөхөрлөсөн нь дээр. Тэгээд ч
Монгол Улс бол үлэг гүрвэлийн
олдвороор дэлхийд танигдсан.
Үүнийгээ л дүрээр дамжуулж хойч
үедээ үлдээх нь хүүхдэд зориулсан
контентийн нэг давуу тал.
Эдийн засгийн тулгуур сал
баруудаас Монголыг дэлхийд
таниулах бэлэн бүтээгдэхүүн тун
ховор. Харин энэ орон зайг дүүр
гэх нөөц нь контент үйлдвэрлэл
байх ч юм бил үү.

Огноо: 2018.04.16

Тендер шалгаруулалтын нэр: Автомашин нийлүүлэх компанийг сонгон шалгаруулах 3 багц бүхий тендер
Багц 1-т Дунд оврын автобус 2 ширхэг,
Багц 2-т Бага оврын автобус 4 ширхэг, суудлын автомашин 2 ширхэг,
Багц 3-т Жижиг өргөгч машин.
Тендер шалгаруулалтын дугаар: МИАТ/201802212
МИАТ ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос
автомашин нийлүүлэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж
байна.
Тендерийн баримт бичгийг бичгээр хүсэлтээ гаргаж,
эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр 50000 төгрөг, эсхүл
түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валютаар
Цахим худалдан авах ажиллагааны систем www.
tender.gov.mn-с цахимаар худалдан авч болно. Тендер
нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор
хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь Санхүүгийн болон туршлагын
дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Санхүүгийн чадавхийг харуулах 2015, 2016, 2017 оны
жилийн эцсийн аудитаар баталгаажсан санхүүгийн
тайлан, аудитийн дүгнэлтийн хамт
Сүүлийн 3 жилийн хугацаанд гүйцэтгэсэн ижил төстэй
гэрээний талаарх мэдээлэл, нотлох баримтын хамт
ирүүлнэ. Үүнд: 2015, 2016, 2017 оны гэрээ болон гэрээ
дүгнэсэн акт байна.
Сүүлийн 3 жилийн аль нэг жилд гүйцэтгэсэн
борлуулалтын хэмжээ нь:
Багц 1-т 500 сая төгрөгөөс багагүй,

Багц 2-т 600 сая төгрөгөөс багагүй, Багц
3-т 200 сая төгрөгөөс багагүй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах
боломжтой зээлийн хэмжээ:
Багц 1-т 500 сая төгрөгөөс багагүй,
Багц 2-т 600 сая төгрөгөөс багагүй,
Багц 3-т 200 сая төгрөгөөс багагүй байна.
Төсөвт өртгийн 2 хувьтай тэнцэх тендерийн баталгааг
оролцох багц тус бүр дээр ирүүлнэ. Үүнд:
Багц №1 дээр 7,400,000 төгрөг
Багц №2 дээр 10,000,000 төгрөг
Багц №3 дээр 1,500,000 төгрөг байна.
Тендерийг 2018 оны 05-р сарын 17-ний өдрийн 10.00
цагаас өмнө Цахим худалдан авах ажиллагааны
систем www.tender.gov.mn –д цахим хэлбэрээр ирүүлэх
ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг
байлцуулан тендерийг 2018 оны 05-р сарын 17–ны
өдрийн 10 цаг 20 минутанд цахимаар нээнэ.
Гадаадын хуулийн этгээд тендерт оролцох эрхтэй.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад
мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

ХАЯГ: Хан-Уул дүүрэг, 10-р хороо, МИАТ ТӨХК
Харилцах утас: 9904-5326, 7004-9860, Факс: 976-11-7004-9919
Өрөөний дугаар : Хангамж, үйлчилгээний хэлтсийн 103 тоот
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Нийгэм

Нийтийн тээврийн салбарт шинэ
бодлого үгүйлэгдэж байна
Өдөрт 500
мянга орчим хүн
нийтийн тээврээр
үйлчлүүлдэг

Тэрбээр мөн “Манай иргэд
үйлчлүүлэхдээ хотын соёлыг
чухалчилдаг байна. Ундааны
сав, элдэв хоол хүнснийхээ
уут савыг сууж байгаа газраа
хаячихдаг. Согтууруулах ундаа
хэрэглэсэн үедээ жолоочийн
шаардлагыг биелүүлэхгүйгээр
дайрч орж ирдэг, суудлын
бүрээс бохирдуулдаг гэх
мэт зөрчил байнга үүсгэдэг.

» Хэнтий
Аймгийн Засаг даргын
Тамгын газраас 2018 оныг
“Гэр бүлийн хөгжлийг дэмжих
жил” болгон зарласан.
Тус аймагт энэ онд багтаж
хүчирхийллийн хохирогчдод
үйлчлэх төв байгуулахаар
болжээ.

С.Батсайхан /ЗГМ©

Хэдийгээр шалгалт хийдэг ч
зөрчил байсаар байна. Тэгэхээр
иргэдэд анхааруулахад Зөрчлийн
шинэ хуулиар нийтийн тээврийн
хэрэгслээр зорчихдоо бусдын амь
нас, эрүүл мэндэд аюул, гэм хор
учруулж болзошгүй эд зүйлийг
авч явсан, нийтийн тээврийн
хэрэгслийн эд ангийг эвдсэн, эсхүл
гэмтээсэн бол учруулсан хохирол,
нөхөн төлбөрийг гаргуулж
хувь хүнийг 25 нэгжтэй тэнцэх
хэмжээний төгрөгөөр торгоно”
гэж заасан байдаг. Тиймээс
нийтийн соёлоос тээврийн
үйлчилгээний чанар хамаарна”
гэсэн юм. Харин уг хууль
тогтоомжийг иргэд мэддэг эсэх,
нийтийн тээврийн үйлчилгээнд
хэрхэн сэтгэл хангалуун байдгийг
иргэдийн төлөөллөөс тодрууллаа.
ХҮҮХЭД ХӨГШДИЙГ
АВДАГГҮЙ

Х.Цэнд-Аюуш: (Чингэлтэй
дүүргийн XVII хорооны иргэн)
-Нэг үеэ бодвол ухаалаг картын
системд шилжээд үйлчилгээ нь
сайжирсан. Би Чингэлтэйн эцэс
хүртэл явдаг. Манай чиглэлд
хоёр компанийн автобус хоёрхон
чиглэлд үйлчилгээ үзүүлдэг.
Иргэд бид компанийнх нь
нэрийг мэдэхгүй юм. Гэхдээ
цэнхэр автобус нь арай дээр.
Нөгөө чиглэлийнх нь автобус
хүүхэд хөгшдийг ерөөсөө
авдаггүй. Орхиод явчихдаг. Сая
бас л орхигдчихоод дараагийн
автобусыг хүлээж сууна. Өвлийн
хүйтэнд чиглэлийнхээ автобусыг
нэг хоёр цаг хүлээх тохиолдол
гарч байлаа. Хотоос алслагдсан
дүүргүүддээ автобусныхаа
хүрэлцээг сайжруулаасай.
Аль болох хүмүүсээ бүрэн
суулгадаг байгаасай. Иргэд бууж
суух хугацааг ядаж 40 секунд
болгомоор байна. Зогсонгуут
хүнээ дутуу хагас буулгаад л
хөдөлчихдөг. Настай болон
хүүхдүүд амжиж бууж, сууж
чаддаггүй.

ЭРГЭЛТИЙН ХУГАЦААГАА
ШИНЭЧЛЭЭСЭЙ

Д.Алтанцэцэг: (Сүхбаатар
дүүргийн X хорооны иргэн)
-Аль ч чиглэлийн автобусуудын
нийтлэг бэрхшээл нь буудал дээр
ирэхээрээ бөөнөөрөө ирдэг.
Ирэхгүй болохоороо 30-50 минут
ч хүлээлгэдэг. Цагийн хуваарийн
буруу төлөвлөгөөтэй байдаг шиг
санагддаг. Нийслэлийн хүн ам
цөөн байх үеийн хуваарь, загвараар
эргэлтийн тооцооллоо хийчихсэн.
Гэтэл өнөөдрийн Улаанбаатарт
замын ачаалал тодорхой цагуудад
хэтэрдэг. Үүнийг удирдлагууд
нь мэдсээр байж иргэдийн
ачаалалгүй цагуудад тээврийн
хэрэгслүүдээ ойр ойрхон зам
дээр гаргачихдаг шиг санагддаг.
Өндөр ачаалалтай, ажил, цэцэрлэг,
сургууль тарах үеэр бүх чиглэлийн
автобус нэг талдаа гараад хэдэн
километрийн урт цуваа үүсгээд
түгжирчихдэг. Нэг үеэ бодвол авто
замын ачааллыг камераар хянаад
байж болдог болсон. Тэгэхээр
камерынхаа тусламжтайгаар
хөдөлгөөнөө зохицуулаад байж
болмоор санагддаг. Үүнээс болж
хүүхэд, хөгшид буудал дээр
удаан хугацаанд даарах, ажил
хичээлээсээ хоцорч бухимдал
үүсдэг. Тэгэхээр цагийн хуваарь,
үйлчилгээний хүртээмжээ
сайжруулах л хэрэгтэй байна.
ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ХИЙЖ,
ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ГАРГАДАГ
БАЙМААР САНАГДДАГ

С.Баяр: (Баянгол дүүргийн
оршин суугч)
-Манай нийслэл сая гаруй
хүн амтай том хот болсон.
Гэтэл гол үйлчилгээний салбар

Нийгмийн хариуцлага

Хандив цуглуулах арга хэмжээ боллоо

Бүгд Найрамдах Турк Улсаас
Монгол Улсад суугаа Онц
бөгөөд Бүрэн эрхт Элчин сайд М.
Ахмет Язалын гэргий хатагтай

» Баянхонгор
Аймгийн хэмжээнд сар
бүрийн 1-нийг "Давсгүй
өдөр", 15-ныг "Чихэргүй
өдөр" болгох Засаг даргын
захирамж гарчээ. Дээрх
өдрүүдэд үйлвдвэрлэгчид
бүтээгдэхүүндээ давс болон
чихрийг хязгаарлахыг
уриалав.
» Дорноговь
Тариалан эрхлэгчид өнгөрсөн
онд 8109 ам метр талбайд
хүлэмжийн тариалалт хийж,
24 тонн ургац хураан авчээ.
Энэ нь 2016 оныхоос 10
хувиар өссөн үзүүлэлт юм.

М.Мөнхтунгалаг
ЗГМ
Би нийтийн тээврийн үйлч
лүүлэгч. Өглөө орой автобусны
буудал “манаж”, товлосон
чиг
л элдээ амжиж суухаар
уралдан гүйлддэг мянга мянган
үйлчлүүлэгчийн нэг нь. Тиймдээ
ч нийслэлийн нийтийн тээврийн
алдаа, асуудал хоёрыг илүү
бодитоор уншигчдад хүргэхийг
зорилоо.
Зорчигч бууж, суугаагүй
байхад хөдлөх, буудал зарлахгүй
байх, жолооч замын хөдөлгөөнд
оролцож явахдаа утсаар ярих,
чихэвчээр хөгжим сонсох,
тамхи татах, ёс бус үг хэллэг
хэлэх, эргэлтийн цагаасаа 30-50
минутаар хоцрох, хурд хэтрүүлэн
давхих, эгнээ байр сольж сүлжих,
жирэмсэн болон хүүхэдтэй
хүмүүсийн суудал зориулалтаараа
ашиглагддаггүй, иргэд эд зүйлсээ
алдах, хяналтын камер нь
ажиллахгүй байх гэх мэт тоочоод
байвал дуусхааргүй нөхцөлд иргэд
зорчдог. Хэн бүхний мэддэг ч
чимээгүй эвлэрдэг зөрчлүүд
нийтийн тээврийн өнөөдрийн
өнгө, нүүр царай болжээ.
Хэдийгээр нийслэлийн нийтийн
тээврийн газрын байцаагч нар
шалгалт хийдэг ч зөрчил дутагдал
цэгцрэхгүй байгаа нь энэ салбарт
бодлогын шинэ менежмент
хийх цаг болсныг харуулах
шиг. Тухайлбал, харилцаа
үйлчилгээнийхээ чанарыг
сайжруулах, тээврийн хэрэгслийн
бэлэн байдал, парк шинэчлэлт,
цэвэрлэгээ ариутгал, эргэлтийн
хугацаа, хүртээмж гэх мэтэд
анхаарахад л асуудал цэгцэрнэ
гэдгийг нийтийн тээврийн соёлын
талаар саналаа хэлсэн иргэд дайж
байгаа юм.
Нийслэлийн тухайд өдөрт
дунджаар 500 орчим мянган хүн
нийтийн тээврийн үйлчилгээ
авдаг гэсэн судалгаа байна. Эдгээр
иргэнд энэ салбарт үйл ажиллагаа
явуулж байгаа 21 аж ахуйн
нэгжийн 937 их, дунд, угсраа буюу
троллейбус 88 чиглэлд үйлчилж
байгааг нийслэлийн Нийтийн
тээврийн газрын улсын ахлах
байцаагч Х.Нарангэрэл онцоллоо.

орон нутаг

Кадирэ Зэйнэп Сайым Язалын
санаачилсан хандив цуглуулах
арга хэмжээ бямба гарагт боллоо.
Тус арга хэмжээний үеэр цугласан

хандивыг «Лотус» хүүхдийн
төвийн хүүхдүүдийн хөгжлийг
дэмжих үйл хэрэгт зарцуулах аж.
Турк үндэстний гал тогоо, амтат
зоог багтсан тус арга хэмжээний
үеэр “Шар айраг", “Хөсөгтөн”
хамтлаг амьд тоглолт сонирхуулж,
цирк болон загварын үзүүлбэр
зочдын мэлмийг баясгасан юм.
Оройн зоогт 200 гаруй зочин,
төлөөлөгч оролцлоо. Энэ үеэр
зочдын дундаас УлаанбаатарИстанбулын чиглэлд үнэгүй
зорчих хоёр талын нислэгийн тийз
зэрэг олон олон шагналын эзэн
тодров.

болох нийтийн тээвэрт сэтгэл
хангалуун байж чаддаггүй. Маш
бохир. Сандал суудал, танхим нь
шороо тоос хир буртагтай. “Ривер
гарден” чиглэлийн автобусаар
үйлчлүүлдэг. Гэтэл энэ чиглэлийн
тээврийн хэрэгсэл цөөн, их удаан
хүлээлгэдэг. Төвийн чиглэлийн
автобуснууд хэд хэд ирсний дараа
арай гэж ганц ирдэг. Ирэхдээ маш
их хүнтэй байдаг. Жолооч нарынх
нь харилцаа их сул. Нэг үеэ бодвол
залуучууд настайчуудад суудал
тавьж өгдөг болсон ч автобус
үйлчилгээний компаниудаас
хамаарсан соёл үйлчилгээ нь
бухимдуулдаг. Өглөөд ажлаа
эхлэхдээ цэвэрлэгээ хийснийг нь
үйлчилгээнд гаргадаг баймаар.
Тэд ийн ярилаа. Мэдээж

тэр бүр сайшаал хүртээд
байдаггүй энэ салбарт шийдвэл
зохих асуудал бишгүй ч хувийн
компаниудын бодлого, эрх ашгийн
давамгайллаар өнөөдрийг хүртэл
хотын нийтийн тээврийн салбар
оршин тогтносоор ирснийг олон
хүн хэлдэг. Тиймээс алдааг нь
тоочихгүйгээр хэрхвэл зохих давуу
талыг нь онцлоход илүү хялбар
болов уу. Хотын соёлын нүүр царай
болсон нийтийн тээврийн салбарт
бодлогын хувьд ч үйл ажиллагааны
зөв хуваарилалтын хувьд ч шинэлэг
менежмент хэрэгтэй байгааг хаа
хаанаа анхаарах цаг болжээ. Цөөн
үгээр бол энэ салбарт хийх ёстой
хамгийн чухал хөрөнгө оруулалт
нь соёлын довтолгоо гэдгийг энэ
удаад хөндлөө.

» Булган
Рашаант суманд шүлхий
өвчин дэгдэж, хоёр сар
орчим хорио цээрийн дэглэм
тогтоосон. Энэ хугацаанд
үйлдвэрлэл, үйлчилгээний
байгууллагуудын үйл
ажиллагаа түр зогсож,
сумын төсвийн орлогын
төлөвлөгөө тасарсан байна.
Тиймээс ИТХ, Засаг дарга төв
сууринд мал болон тэжээвэр
амьтан маллах журмын төсөл
боловсруулснаа иргэдэд
танилцуулж эхэлсэн байна.
Өмнөговь
Мал төллөлт аймгийн
хэмжээнд 14.5 хувьтай байна.
Тус аймагт энэ хавар 151.7
мянган төл гарснаас 690 нь
хорогдож, төл бойжилт 99,5
хувьтай байна. Энэ онд 15
сумын 58 багт 5819 малчин
өрхөд 2,6 сая толгой мал
хаваржиж байгаа юм.

"Хөдөө аж ахуйн давхар даатгал" ХК
"Хөдөө
аж ахуйн давхар даатгал" ХК
2018 оны 03 дугаар сарын 31-ний өдрөөрх
2018 оны 03 дугаар сарын санхүүгийн
31-ний өдрөөр
санхүүгийн байдлын тайлан
байдлын тайлан
3/31/2018
Мян.төг
ХӨРӨНГӨ
Эргэлтийн бус хөрөнгө
Үндсэн хөрөнгө
Биет бус хөрөнгө

12/31/2017
Мян.төг

345.206
411.343
756.549

363.229
423.300
786.529

42,475,760
139.266
445.897
20.721
408.864
43,490,508

41,635,403
205.193
0
315.597
20.721
431.186
42,608,100

НИЙТ ХӨРӨНГӨ

44,247,057

43,394,629

ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ
Эздийн өмч
Эзэмшигчдийн өмч
Эздийн өмчийн бусад хэсэг
Хуримтлагдсан ашиг
Нийт эздийн өмч

15,000,000
489.264
8,781,822
24,271,086

15,000,000
489.264
7,669,695
23,158,959

Өр төлбөр
Алдагдлаас хамгаалах нөөц сан
Хамтын эрсдэлийн сан
Эрсдлээс хамгаалах нөөц сан
Орлогод тооцоогүй хураамжийн нөөц
ААНОАТатварын өглөг
Урьдчилж олсон орлого болон бусад өглөг
Давхар даатгагчид өгөх өглөг
Нийт өр төлбөр

15,000,000
1,176,887
3,271,403
309.833
144.057
73.791
0
19,975,971

15,000,000
1,165,807
3,270,696
460.217
131.002
105.950
101.998
20,235,670

НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗДИЙН ӨМЧ

44,247,057

43,394,629

Эргэлтийн хөрөнгө
Хадгаламж, үнэт цаас
Давхар даатгалын хойшлогдсон хураамж
Бараа материал
Урьдчилж төлсөн зардал болон бусад авлага
Даатгалын хураамжийн авлага
Мөнгө, түүнтэй адилтгах хөрөнгө

"Хөдөө аж ахуйн давхар даатгал" ХК
"Хөдөө аж ахуйн давхар даатгал" ХК
2018 оны 03
сарын
31-ний
дуусгавар
2018дугаар
оны 03 дугаар
сарын
31-ний өдрөөр
өдрөөр дуусгавар
болсон болсон
жилийн
ашиг,
алдагдал
ба
бусад
орлогын
тайлан
жилийн ашиг, алдагдал ба бусад орлогын тайлан
3/31/2018
Мян.төг
Даатгалын хураамжийн орлого
Давхар даатгалын хураамж
Даатгалын цэвэр хураамжийн орлого

12/31/2017
Мян.төг

2.828
-566
2.262

1,851,623
-800.423
1,051,200

83.750
83.750

0
-206.219
-206.219

1,535,084

5,814,162

34.914

101.810

-394.006

(1,908,232)

-5.819

-129.027

1,256,185

4,723,694

Орлогын татварын зардал

-144.058

-404.011

Татварын дараах ашиг

1,112,127

4,319,683

Нийт төлсөн нөхөн төлбөр
Нөөц сангийн өөрчлөлт
Нөхөн төлбөрийн цэвэр зардал
Хөрөнгө оруулалтын орлого
Үндсэн бус үйл ажиллагааны орлого
Үйл ажиллагаа, ерөнхий удирдлагын зардал
Үндсэн бус үйл ажиллагааны зардал
Татвар төлөхийн өмнөх ашиг
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GoM to purchase KT Telecom's
stake in Telecom Mongolia JSC

Housing Price Index grows 0.88
percent yoy

Bank of Mongolia releases 2017
financial statement

Top 20 Index grows 3.01 percent,
to 19,429.62 points

MSE announces to conduct the package trade
soon.

New housing price increases 2.93 percent yoy

BoM's revenue results MNT 176.6 billion in
2017.

Market cap stands at MNT 2.37 trillion.

ZGM: highlights
Politics

Prime Minister visits Tavan
Tolgoi residual deposits.
To serve in the NATO-led
mission, Resolute Support
Afghanistan Mission, the
seventh turn of Mongolian
peacekeepers paid respect to
the banner of the Mongolian
Armed Forces on April 13. The
seventh turn will cooperate
with the US Army in the
Resolute Support Afghanistan
Mission.

Telecom Mongolia JSC to be
nationalized

7

Stakeholders’
meeting
of Telecom
Mongolia to
be held on
April 30.

Parliament approves a
trilateral agreement between
the Governments of
Mongolia, Russian Federation
and People’s Republic
China on conducting transit
transportation through Asian
Highway Network.
Foreign Minister of India
Sushma Swaraj to pay an
official visit to Mongolia on
April 24-25.

Economy

Bank of Mongolia (BoM)
discloses 2017 financial
report. Within the fiscal
year, BoM earned a total
of MNT 176.6 billion and
reduced MNT 3 trillion deficit
accumulated between 20122016 to MNT 2.8 trillion. BoM
informed that the key factor
was gold purchase, which
reached its historic record of
20 tons.
Financial Regulatory
Commission informs five
insurance companies have
fulfilled necessary equity
capital.
Mongolia exported 33 million
tons of coal in 2017, of which
nearly 50 percent or 17
million tons were produced
by Erdenes Tavan Tolgoi and
were transported through
Gashuunsukhait border
checkpoint.
Open bid for land licenses
to be organized on April 20.
A total of 134 hectares of
land in 29 locations around
Bayanzurkh, Khan-Uul,
Songinokhairkhan, Nalaikh,
Bagakhangai and Baganuur
districts.
Top 20 Index grows 3.01
percent, to 19,429.62 points.
MSE A Index surges 3.66
percent, to 9197.72 points.
MSE B Index increases 0.53
percent, to 10045.05 points.
Market cap stands at MNT
2.37 trillion.

Top 20 Index
(units)
30,000

GoM to purchase
40 percent stake of
Telecom Mongolia at
USD 2.55 million
Tugsbilig.B
@tugsbiligZGM
Mongolian Stock Exchange has

Batsaikhan.S / ZGM©

announced that the 40 percent stake
of Telecom Mongolia JSC, MSE Tier
II listed firm, will be transferred to
the Government of Mongolia in a
package deal. KT Corporation,
formerly known as Korea Telecom,
previously publicized to sell its
stake in Telecom Mongolia JSC to
the GoM. The company has reached
a deal with the GoM to sell its 40
percent stake at USD 2.55 million.
Established in 1921, Telecom
Mongolia JSC is one of the pioneer

companies in Mongolia and provides
telecommunications, internet, cable
television and directory services
nationwide. Presently, 5.33 percent
stake of the company is owned by
the public, while the Government
holds 54.67 percent of the company
and South Korean KT corporation
owns 40 percent.
Altan-Ochir Munkhuu, CEO
of Telecom Mongolia JSC, has
previously told the media that the
company will be fully nationalized

Society

the base period with 0,924 point,
which is 0.16 percent growth in the
month-over-month comparison and
0.21 percent increase year-over-year.
The HPI was estimated with

hedonic regression method which
includes information of 4718 new
and old accommodations commis
sioned in February in Ulaanbaatar
city.

•
•
•
••
•

UB Housing Price Index up 1.7 percent
Tenkhleg Zuuch real estate agency
has disclosed the Housing Price In
dex (HPI) of February. The general
index grew by 1.7 percent, to 1.017
points compared to the base period

of January 2013. Month-over-month
comparison increased 0.21 percent,
while the year-over-year compari
son is demonstrating 0.88 percent
growth. In specific, the new housing

price resulted 1,177 points, which is
1.09 percent higher than January and
2.93 percent higher than last year.
On the other hand, old housing
price fell 7.59 percent compared to

stock market

Standard Noos JSC plans to prepare 300 tons of
wool in 2018
Oyunbayar.N
ZGM
This year, Standart Noos JSC
is planning to purchase 300 tons
of wool from herders for prepara
tion according to marketinfo. The
company will have the necessary
capacity after the completion of
wool washing facility equipment
installation and construction of a

new warehouse. In 2017, Standard
Noos prepared 122 tons of wool
from Bayankhongor aimag and
supplied primary processed wool
to Ulaanbaatar Khivs JSC. The
company notified that financial
issues and wool purchase of
exchanges will have impact on
its fulfillment of its current year
plan. In 2014, the company's stock
price was MNT780 and dropped
to MNT500 in February.

67.3 percent of Standard Noos
JSC is owned by a single share
holder, 32.7 percent is possessed
by the public or 539 small share
holders. Primarily, the company
was named Ariljaa Impex JSC
and supplied materials and tech
nicals in Bayankhongor aimag. In
2016, the company was renamed
Standard Noos and changed its
operation into wool preparation
and washing.

ZGM: infographic

Economic indicators of March 2018
budget

(MNT Trillion)

Revenue

Expenditure

Deficit

1.811

1.836

25

Foreign trade

(USD million)

Export

foreign relations

President Battulga phonecalls President of Azerbaijan

Road closure placed 50
meters from the intersection
near unfinished Hilton Hotel
and backside of Home Plaza
Shopping Mall.

1482

Import

1130

Revenue

351

Coal export

500

Copper concentrate export

460

Half-processed gold

Bus schedules moved forward
5-10 minutes in connection
to the readjustment of public
servants' working hours.
One of Mongolia’s prominent
rock band “Chono” to perform
at Crocus Event Hall on April
20. Scan the QR code to get
linked to the Facebook event
page.

The meeting is expected to discuss
the following:
2017 operational report and its
board review.
2017 financial statement with
an independent audit review.
The selection of ordinary and
independent members of the Board.
Approval of 2018 board budget.
The Board of Directors' decree
on not distributing dividends.
Write out of an immovable
object from asset account.

real estate

25,000
20,000
15,000
10,000

this year. After the sale, the Govern
ment will own 94.67 percent, while
the remaining is publicly owned. The
sales revenue of Telecom Mongolia
JSC reached MNT 20.7 billion with
net profit of MNT 6 million in 2017.
Market cap of Telecom Mongolia
JSC stands at MNT 12.9 billion.
In addition, the stakeholders’
meeting of Telecom Mongolia will be
held on April 30 at the Information
and Communication Networking
Company’s conference hall at 11AM.

Iron ore and concentrate
inflation
President of Mongolia Battulga
Khaltmaa has made a phone call to
President of the Republic of Azer
baijan Ilham Aliyev.
Mr Battulga congratulated Ilham
Aliyev on his victory in the presiden
tial election, and wished him success
in his presidential activities towards
ensuring the well-being of the people
and state of Azerbaijan.
Mr Aliyev thanked President Bat

tulga for congratulations. The heads
of state expressed confidence that
relations between the two countries
will continue to strengthen.
Aliyev brought forward the date
of the vote to April 11 from Octo
ber 17, a move his allies said was
necessary to avoid presidential and
parliamentary elections clashing in
2025. He won 86.09 percent of votes,
according to the Central Election

Commission, at a turnout of about
75 percent.
In March, Mongolia expressed its
willingness to increase cooperation
with Azerbaijan in fields such as
trade and economy, culture, educa
tion, science and sport.
Mongolia and Azerbaijan estab
lished diplomatic ties on April 16,
1992.

(percent)

0.9
3.2
6.6

(Month over month)

(In 2018)

120
60
Money supply

(м2)

Reaches MNT

MNT

3.8

16.1
trillion

trillion growth

(Year over year)
National Statistics Office©

8

Засгийн газрын мэдээ Сонин

2018.04.16, даваа ~ №077 (876)

Өдрийн хэмнэл
ТВ ХӨТӨЛБӨР

ОНЦЛОХ үзвэр

“Сэтгэлийн анир” юуг өгүүлэв
09.00 “Тусгай ажиллагаа”
Монголын УСК

11.0

“Монголын мэдээ”
мэдээллийн хөтөлбөр
/шууд/

“Лучин Де Ламмермур” дуурь
Хаана: УДБЭТ
Хэзээ: 04.21-ний 17.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 10-20 мянга

“Нэргүй од” жүжиг
Хаана: УДЭТ
Хэзээ: 04.20-21-ний 18.00-19.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 10-20 мянга

“Ромео, Жульетта” жүжиг
Хэзээ: 2018.04.22-ны 19.00 цагт
Хаана: УДЭТ
Тасалбарын үнэ: ^10-30 мянга

“Травиата” дуурь
Хэзээ: 2018.04.22-ны 17.00 цагт
Хаана: УДБЭТ
Тасалбарын үнэ: ^10-20 мянга

14.00 “Нотариатч Неглинцевын
адал явдал”
УСК 1, 2-р анги

18.00 Эх орны төлөө
19.25 Эрх зүйн хөтөч
21.10 Дэлхийн түүхүүд: “Өчил”
баримтат кино /шууд/

08.00 Daybreak Asia
11.00 Made In Mongolia
14.00 Блумберг форум
17.00 Bloomberg Surveilance

“Touch the feeling, Carmen Suite”
баллет
Хаана: The Corporate Hotel &
Convention Centre
Хэзээ: 04.21-нд 19.30 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 30-40 мянга

Найруулагч Э.Чинзоригийн бүтээл
“Сэтгэлийн анир” уран сайхны кино
дөрөвдүгээр сарын 12-ноос эхлэн
“Өргөө” кино театрын дэлгэцнээ

гарч эхэллээ. Хүний амьдралын,
гэр бүлийн үнэ цэнийг харуулсан
уг бүтээлийн гол дүрд жүжигчин
О.Долгор, Э.Мөнхтөр, А.Баттүшиг
нар тогложээ.
Төгс хэмээх залуу эрдэм
шинжилгээ, судалгааны ажлаар
эхнэр Анираа дагуулан нэгэн
буйдхан тосгонд ирснээр үйл явдал
эхэлнэ. Буйдхан газар хосууд улам
бүр ойртож, бие биедээ гаргах
цаг бүр ч их гарна гэж бодсон
ч тэд шинэ орчинд энэ олон

жил амьдрахдаа бие биенээсээ
олж хараагүй зан чанаруудыг
таньж мэднэ. Ийнхүү хосуудын
харилцаанд үл ойлголцол үүсч,
эцэст нь амьдралаа авч үлдэх үү гэх
асуулттай тулгардаг.
“Өргөө” кино театрт
цацагдаж байгаа
бусад киноны
трэйлерийг энэхүү
QR кодыг уншуулж
үзнэ үү.

“Инээмтгий хүн” тоглолт
Хэзээ: 2018.04.20-ны 19.00 цагт
Хаана: The Corporate Hotel &
Convention Centre
Тасалбарын үнэ: ^ 70-90 мянга

20.00 Студи 1.0
22.30 Амжилтад хязгаар үгүй

ЗГМ: Үгийн сүлжээ
1

2

3
5

4

6

7

07.05 “Ай Күү” хүүхэлдэйн
кино 1-5-р анги

13

11.20 Үүнийг хэрхэн хийдэг вэ
13.05 “Кино миний амьдрал”

9

8

17

11

10
14
16

12

15
18

нэвтрүүлэг

18.05 “Бяцхан оцон шувуу

Пороро” хүүхэлдэйн
кино

20.50 “Та 5-р ангийн хүүхдээс
ухаантай юу” шоу
нэвтрүүлэг

23.05 “Оюутны байр” ОАК 5354-р анги

09.30 Тог тог тог /season-5/
12 дугаар хэсэг

БОСООГООР:
1.Үндэсний дуу бүжгийн
чуулга

2. Илтгэгчийн байр,
тавцан
3. Хэт зөөлөн биет

4. Мал амьтны толгойд
байдаг ясан ургацаг
6. Адуу малын зүс

8. Олимпийн 28
медаль, үүнээс 23
алдан медаль зүүсэн
АНУ-ын домогт усанд
сэлэгч
9. Ардын аман
зохиолын төрөл
11. Гоёл
12. Улирал
14. Зан аяг
15. Модлог сөөг
Хөндлөнгөөр:
1. Алан хядагч

бүлэглэл
4. Шанаа орчмын яс
5. Агнуурын шувуу
7. Мандухай хатны
авааль нөхөр
8. АНУ-ын автомашины
алдарт үйлдвэр
10. Эелдэг, зочломтгой
11. Дэлхийн хуурай
газрын хамгийн том
амьтан
13. Японы алдартай
пүүс
15. Хутга ирлэдэг чулуу

16. Х-түц хамтлагийн
жүжигчин, МУГЖ
17. Тамирчдад
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хориотой бэлдмэл
18. Бяруу шүдлэнгийн
зааг дахь насны үхэр
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Өмнөх дугаарын хариу / 04.13

ЗГМ: СүдоКҮ
4
8
5
3
7 6
1 9
3 6
2
5 9
2
9
7 8 4
3
6 4
8
5
4
9 3 7
3
5 2
9

8
1
5
3
2
4
9
7
6

3
9
2
6
7
5
8
1
4

6
7
4
1
9
8
3
5
2

4
3
8
9
5
2
1
6
7

7
2
9
8
1
6
4
3
5

1
5
6
4
3
7
2
9
8

ертөнцөөр” /season 8/
9-р хэсэг

14.00 “Хүрээлэн амьд ертөнц”
19-р хэсэг
хүүхэлдэйн кино

20.00 Оргил цаг мэдээллийн
хөтөлбөр

21.00 “Он цагийн учрал” ОАК
12-р анги

Зурхай

Галт тэрэгний цагийн хуваарь
Эрээн-УБ
УБ-Хөх хот
Хөх хот-УБ
УБ-Эрхүү
Эрхүү-УБ
УБ-Сүхбаатар
Сүхбаатар-УБ
УБ-Эрдэнэт
Эрдэнэт-УБ
УБ-Замын-Үүд
Замын-Үүд-УБ

18.00
20.00
22.50
21.10
15.35
21.15
20.55
20.30
19.10
17.20
17.35

11.15
20.49
11.15
02.40
06.20
05.12
05.03
07.45
05.48
07.05
08.55

Билгийн тооллын 30
Хаврын дунд хөхөгчин туулай сарын
найман цагаан мэнгэтэй шар бар өдөр.
Үс засуулбал: Эрлэг лугаа учирна
Наран ургах, шингэх: 06.03-19.42
Барилдлага: Үл зохилдох
Шүтэн барилдлага: Төрөхүй
Суудал: Төмөр
Аргын тооллын дөрөвдүгээр сарын
16. Сумъяа гараг. Билгийн тооллын
битүүн. Шийдэм одтой, шар бар өдөр.
Өдрийн наран 06.03 цагт мандан, 19.42
цагт жаргана. Тухайн өдөр морь, нохой
жилтнээ аливаа үйлийг хийхэд эерэг
сайн. Эл өдөр архи уух, тамхи татах, сэтгэл
муутантай нөхөрлөх зэргийг цээрлэх
хэрэгтэй ба сан тавиулах, угаал үйлдэх,
өглөгийн түллэг хийх, хишиг дуудуулах,
хот балгадын үйл, цэрэг, цагдаагийн
үйл, сэтгэлд сэвтэй газар очих, хүүхэд
хөлд оруулахад муу. Өдрийн сайн
цаг нь хулгана, үхэр, луу, могой, хонь,
нохой болой. Хол газар яваар одогсод
баруун урагш мөрөө гаргавал зохистой.
Үс шинээр үргээлгэх буюу засуулахад
тохиромжгүй.
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(Өмнөх дугаарын хариу)

12.30 “Ан амьтдын

17.30 “Пэппа торой”
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НИСЛЭГИЙН цагийн хуваарь
УБ-Бээжин
Бээжин-УБ
УБ-Хонконг
Хонконг-УБ
УБ-Сөүл
Сөүл-УБ
УБ-Токио
Токио-УБ
УБ-Эрхүү
Эрхүү-УБ
УБ-Хөх хот
Хөх хот-УБ

06.10
09.30
13.00
18.30
08.40
14.20
07.45
14.40
07.50
10.15
13.10
16.50

08.25
12.00
17.30
23.10
12.50
17.00
13.40
19.15
19.15
11.45
15.50
19.20

Deutsche банкны хөрөнгө оруулагч
зөвлөлийн даргаа халахыг уриалав

Зах зээл тайвширсан ч Уол Стрит
анхаарлаа сулруулсангүй

Хонконг мөнгөн тэмдэгтээ худалдан авч
эхэллээ

Ерөнхий захирлыг солих ажлыг буруу удирдсан гэж
үзжээ. > 10

Ойрх Дорнодын тодорхойгүй байдал, АНУ-Хятадын
худалдааны сөргөлдөөн үргэлжиллээ. > 10

Хонконг өөрийн мөнгөн тэмдэгтээ худалдан авч эхэлсэн нь
бодлогын хүүгээ өсгөх зорилготой. > 10

Rio Tinto Ирланд дахь Rusal-ын
гэрээнээс татгалзана
1

Олборлосон бокситын хүд
рийг боловсруулж, хөнгөн
цагааны исэл болгосны дараа
ундааны лаазнаас нисэх онгоц
хүртэлх төрөл бүрийн хөнгөн
цагаан гаргаж авахад ашигладаг
юм.
Огиниш бол Европын хөн
гөн цагаан боловсруулах
хамгийн том үйлдвэр. Нийт 450
ажилчинтай тус үйлдвэр Rio-гоос
боксит нийлүүлэхээ зогсоох гэж
буйгаас шалтгаалан ирээдүйдээ
түгшиж эхэллээ. Тэртээ тэргүй
өсөөд эхэлчихсэн хөнгөн
цагааны үнийг Форс мажор улам
гааруулна. Төмөрлөгийн үнийн
Metal Bulletin сайтын мэдээллээс
үзвэл хөнгөн цагааны үнэ баасан
гарагт сүүлийн найман жилд
тохиолдож байгаагүйгээр буюу
бараг 17 хувиар өсөж, тонн нь
556 ам.доллар болов.
Огинишийн үйлдвэрийн
гол ханган нийлүүлэгч Rio нь
Европ тивд үйлдвэрлэдэг хөнгөн
цагааныхаа түүхий эд болох
хөнгөн цагааны ислийн багагүй
хэсгийг бусдаас худалдаж авдаг.
Тус компани Франц дахь жилдээ

Ирландын
Лимерикийн
ойролцоох
хөнгөн
цагааны
Огиниш
үйлдвэр. Уг
үйлдвэр нь
ОХУ-ын Rusal
компанид
харьяалагддаг.

BBM©

280 мянган тонн хөнгөн цагаан
үйлдвэрлэх хүчин чадалтай
үйлдвэрээ саяхан бизнесмен
Санжеев Гуптад зарсан юм.
Rio Tinto нь эдгээр үйлдвэрийн
түүхийг эдийг бусад эх сурвал
жаас хангахаар чармайж байгаа

нь хөнгөн цагааны ислийн зах
зээлд хүндрэл үүсгэж болзошгүй.
Хөнгөн цагааны исэл худалдан
авах давалгаа үүсээд байгааг
арилжаачид баталж байна.
Rusal “үйлдвэрээ ажил
луу
лахад хэцүү болох гэж

байгаа”-г консалтингийн CRU
компанийн хөнгөн цагааны
түүхий эд хариуцсан захирал
Жастин Хьюз өгүүлэв. “Түүхий
эд, бүтээгдэхүүний аль аль нь
хориг арга хэмжээнээс болоод
гацаж орхилоо. Хөнгөн цагааны

Лондоны хөрөнгийн биржийн санаанд
оромгүй томилгоо
Филипп Стаффорд
Лондоны хөрөнгийн биржийн
группийн (LSEG) шинэ гүйцэтгэх
захирал болох гэж байгаа Дэвид
Швиммер гээчийг мэдэх үү гэсэн
асуултыг өрсөлдөгч биржээр
үйлчлүүлдэг банкны эзэд,
хөрөнгийн менежер, гүйцэтгэх
захирлууд өнгөрсөн баасан гарагт
тавьцгааж байв.
Лондоны хөрөнгийн биржийг
жижиг тоглогчоос Европын
зах зээлд 15 тэрбум фунт стер
лингийн хөрөнгө бүхий аварга
болгож өгсөн хуучин тэргүүн
Хавьер Роле-г орлох удирдагч
хайсан долоон сарын хайгуул
Шинэ томилгооны ачаар эцэс
боллоо. Засаглалын хямралтай
тулгарсан ноён Хавьер өнгөрсөн
арваннэгдүгээр сард огцорсон
юм.
Өнгөц харвал Лондоны
хөрөнгийн бирж шинэ захирлаа
хуучин шалгуураараа сонгож гэж
дүгнэхээр. Тус бирж Goldman
Sachs-ийн хөрөнгө оруулалтын
банкинд ажиллаж байсан, тус
салбарт дадлага туршлагатай
удирдагч сонголоо.
Ноён Швиммер Нью-Йоркийн
унаган иргэн. Тэрбээр Харвардын
хуулийн сургууль дүүргэснээсээ
хойш ажилласан замналынхаа
дийлэнхийг тус хот дахь Gold
man Sachs-д өнгөрөөжээ. Тэрбээр
хожим нь Москва дахь Goldman-ы
салбарт гурван жил ажилласан.
Шинэ томилгоонд түүнийг
“дайчин, шат ахих эрмэлзэлтэй”
хэмээн тодорхойлсон байна.
Сүүлийн арван жилд тэрбээр
металл, уул уурхайн салбарт
хөрөнгө оруулалтын банк
удирдаж ирсэн юм. Ноён
Швиммер Goldman-д хамгийн
сүүлд зах зээлийн бүтцийн хэрэг
эрхэлсэн захирлаар ажиллаж
байв. Гэхдээ ашиг сонирхлын
зөрчлөөс үүдэн Goldman тус
салбарт хэрэгжүүлсэн ажил
цөөн хэмээн өрсөлдөгч банкууд
тайлбарладаг.
Юутай ч тэрбээр урьд нь
АНУ-ын банк, санхүүгийн
салбарт голлон ажилласан

Лондоны хөрөнгийн биржийн бизнесийн задаргаа

Группийн орлого салбар тус бүрээр, 2017 (тэрбум фунт стерлинг)

Бусад

2.0

Технологийн
үйлчилгээ

Хөрөнгийн зах зээл

1.5

Худалдааны дараах Итали

Худалдааны дараах Лондон

Мэдээллийн үйлчилгээ

1.0

0.5

0

намтартай. Чикагогийн Cboe
Global Markets бирж 2010 оноос
Goldman-тай хамтран IPO-гийн
арилжаа явуулж эхэлсэнтэй
уялдан тухайн үед тус биржийн
гүйцэтгэх захирал байсан Билл
Бродски ноён Швиммертэй
таван жил хамтран ажиллажээ.
Ноён Швиммер хожим Москвад
шилжсэний дараа ч ноён Бродски
түүнийг биржийн хуралдаанд
оролцохыг шаарддаг байсан юм.
“Дэвид манайд чухал хүн
байлаа. Санаагаа зөв илэрхийлдэг,
ухаалаг, бусдын анхаарлыг татаж
чаддаг. Дэлхийн санхүүгийн зах
зээлийг гүн ойлгодог, салбараа
маш сайн мэддэг хүн. Лондоны
хөрөнгийн биржийн группийг
удирдахад яг таарна” хэмээн
ноён Бродски тайлбарлав. Харин
Goldman-ы удирдлагад түүнтэй
хамж ажиллаж байсан өөр нэг

эрхэм шинэ томилгоонд “тун
гайхсан”-аа нуусангүй. Ноён
Швиммер “биржийн салбарт
дадлага туршлага тун бага”
гэдгийг тэрбээр анхааруулсан юм.
Deutsche Bоrse-г өөртөө
нэгтгэх ажиллагаа нь 2017
онд бүтэлгүйтсэн Лондоны
хөрөнгийн биржийг өөрчлөх эрх
чөлөө ноён Швиммерт хангалттай
байгаа бололтой. АНУ-ын
Intercontinental Exchange бирж
Лондоны хөрөнгийн биржийг
худалдан авахаар үнэ хаяж буй
тухай цуу байнга дэгдэж ирсэн.
Гэхдээ ийм наймаа хийхэд
Европын холбооноос гадуурх
Их Британийн фьючерс саад
учруулж байгааг АНУ-ын групп
мөн тайлбарласаар ирсэн юм.
Лондоны хөрөнгийн бир
жийг Их Британийн хувьд
бизнес төдийгүй Сити (тайлбар:

Лондоны санхүүгийн төв хэсэг),
Засгийн газар хоёрыг холбогч
гүүр болгох ноён Швиммерийн
санаа нь Brexit-д чухал ач
холбогдолтой.
Brexit ажлын байранд нөлөө
тэйг бүр 2015 онд рыцарын зэрэг
хүртсэн ноён Роле анхааруулж
ирсэн юм. Лондоны хөрөнгийн
бирж нь Саудын Арабын газрын
тосны Aramco компанийг
Лондонд бүртгүүлэхийг дэмж
дэг. Мөн төвөө Нидерландад
шилжүүлж буй өргөн хэрэглээний
бараа бүтээгдэхүүний Unilever
компани ч Лондонд тэргүүлэх
бүртгэлтэй үлдэх сонирхолтой.
Гэхдээ ноён Швиммерт шинэ
ерөнхий захирлынхаа хамт
Сититэй ажиллах хугацаа бага.
Учир нь Лондоны хөрөнгийн
биржийн хувьцааны таван хувийг
эзэмшдэг Хүүхдийн хөрөнгө
оруулалтын сангийн (TCI – The
Children’s Investment Fund) ша
халтаар ноён Брайдон ирэх жил
ерөнхий захирлын албанаасаа
огцрох юм. Өмнөх гүйцэтгэх
захирал ноён Ролетэй санал
зөрөлдсөн нь огцрох шалтгаан
болжээ. Ноён Швиммерийн то
милгоотой холбогдуулан тайлбар
өгөхөөс TCI татгалзлаа.
Ноён Швиммерийн Goldman-д
ажиллаж байсан үеийнх нь хэл
хээ холбоо Лондоны хөрөнгийн
биржид чухал үүрэгтэй. Учир
нь тус биржийн орлогын 20
хувь нь АНУ-аас ордог. Хэрвээ
гүйлгээний одоогийн тогтолцоо
өөрчлөгдвөл Brexit-ээс шалт
гаалан Лондоны хөрөнгийн
биржийн зарим чухал гүйлгээ
АНУ-д шилжиж магадгүй хэмээн
ноён Роле сэрэмжлүүлж байв.
Биржид ноён Ролегийн баримт
ласан стратегид нийцүүлэн ноён
Швиммер ч жижгэвтэр арилжаанд
анхаарах болов уу хэмээн зарим
шинжээч таамаглав. Лондоны
хөрөнгийн бирж группийн үйл
ажиллагааны зардал өнгөрсөн
оны арванхоёрдугаар сарын байд
лаар 16 хувиар өсөж,
919 сая фунт стерлинг
болжээ.

үйлдвэрээ ажиллагаатай хэ
вээр байлгах нь хүнд асуудал
болох нь” хэмээн тэрбээр
тайл
б арласан юм. Байдлыг
тогтворгүй болгож буйнх нь
төлөө Москваг шийтгэхээр АНУ
долоо хоногийн өмнө хориг арга

хэмжээ зарласан. Уг хориг нь
ноён Дерипаскагийн хяналтад
ажилладаг Rusal болон бусад
компаниас АНУ-ын санхүүгийн
тогтолцоотой харьцахад хүндрэл
учрууллаа.
Үүсээд буй нөхцөл байдлыг
хянамгай ажиглаж буйгаа Ир
ландын Засгийн газар мэдэгдэв.
Лимерик дэх үйлдвэрийн ме
нежментэд “тохирох зөвлөгөө
өгсөн”-өө тус улсын Гадаад
хэргийн яам мэдээлллээ.
“Хэдэн долоо хоног өнгөрө
хөөс нааш бүрэн хэрэгжиж
амжихгүй хориг арга хэмжээ
Ирландын эдийн засагт хэрхэн
нөлөөлөхийг тооцоолохын тулд”
Засгийн газарт тодорхой хугацаа
шаардлагатайг Ирландын бизне
сийн яам тайлбарлав. Rio, Rusal
хоёрын бизнесийн харилцаа
Огинишээр тогтохгүй. Rusal нь
Австрали дахь Rio-гийн мэдлийн
Квинслендийн хөнгөн цагааны
ислийн үйлдвэрийн хувьцааны
20 хувийг эзэмшдэг. “Rio Tinto
АНУ-ын хориг арга хэмжээнд
бүрэн захирагдана”
хэмээн тус компани
мэдэгдэж байна.

Burberry компани
Жерри Мерфиг
ерөнхий захирлаар
томилов
Наоми Ровник
Олон жил ажилласан ерөнхий
захирал Жон Пийс халаагаа
өгөхөөр зэхэж эхэлснээс хойш
хоёр жилийн дараа Их Британийн
хувцас загварын Burberry ком
панийн шинэ гүйцэтгэх захирлын
нэр тодорхой боллоо.
Сэр Жоны орыг жижиглэн
худалдааны Kingfisher компанийн
гүйцэтгэх захирал байсан Жерри
Мерфи залгамжилж байна.
Тус компанийн нүүр царайг
тодорхойлдог дөрвөлжин хээ
Британийн хөлбөмбөгийн фэ
нүүд
т эй холбоотой болсон
2002 оноос хойш Сэр Жон Bur
berry-г удирдаж ирсэн юм. Уг
томилгоо нь FTSE 250 группэд
багтдаг Tate & Lyle хоол амтлагч
бүтээгдэхүүний компани, АНУын Blackstone International хувийн
хөрөнгө оруулалтын компанийн
Европын бизнесийг хариуцдаг
ноён Мерфигийн удирдлагыг
дахин нэгээр баяжууллаа.
Ноён Мерфид байгаа “Их Бри
тани болоод дэлхийн бизнесийн
дадлага туршлага нь Burberry-д
чухал хөрөнгө болж өгнө”
хэмээн тус компанийн бие даасан
тэргүүн захирал Жереми Дарроч
мэдэгдлээ. Компанид тавдугаар
сараас ажиллаж, долдугаар сараас
үүрэгт албан тушаалдаа орох ноён
Мерфигийн томилгоо нь хувцас
загварын компанийн удирдлагын
бүтцэд гарч буй өөрчлөлтийн
сүүлийн жишээ болов.
Burberry-гийн хуучин гүй
цэтгэх болоод креатив захирал
Кристофер Бэйли ди
з айны
ур чадвараар амжилт олсон
ч менежментийн хувьд бэрх
шээлтэй тулгарчээ. Түүний
удирдлагын үед компанийн
борлуулалт саарсан тул ноён
Бэйли өнгөрсөн онд албан
тушаалаа өгч, 17 жилийн замналаа
дуусгасан юм. Ноён Бэйлигийн

оронд гүйцэтгэх захирал болсон
итали бизнесмен Марко Гобетти
британи брэндийг тансаг ангил
лын зах зээлд хүчтэй сурталчилж,
хээнцэр дэлгүүрүүдэд жилийн
50 сая фунт стерлингийн нэмэлт
зардал гаргажээ.
Уг стратеги нь 2020 он хүртэлх
хугацаанд жил тутам 120 сая
фунт стерлинг хэмнэх Burber
ry-гийн зорилготой нийцсэнгүй
хэмээн зарим хөрөнгө оруулагч
шүүмжилж байв. Энэ оны эцэс
гэхэд 60 орчим сая фунт стерлинг
хэмнэж чадахаар байгааг Bur
berry нэгдүгээр сард мэдэгдсэн.
Burberry-гийн ашиг орлого,
үйл ажиллагааны зардал хоёр
цаашдын хэдэн жилдээ тэнцвэр
барихаар байгааг шинжээч нар
тайлбарлаж байна. “Бизнесийн
оргилд цуврал шинэчлэл өрнүүлж
чадсан” болохоор ноён Жон албан
тушаалаа өгөхөд тохиромжтой
цаг ирээд байгааг RBC-гийн
шинжээч Рожерио Фүжимори
анхааруулав.
Ноён Гобетти гуравдугаар сард
Givenchy-гийн Риккардо Тишиг Burberry-гийн шинэ креатив
захирлаар томилсон юм. Хувцас
загварын компаниудад креатив
захирлын алба нь гүйцэтгэх
захирлынхаас илүү чухал
байдгийг ноён Фүжимори онцлон
дурдсан юм. “Burberry асар их
өөрчлөлт туулж өнгөрүүллээ.
Одоо гүйцэтгэх захирал, креатив
баг хоёр хэрхэн хамтарч ажиллах
нь л чухал” хэмээн тэрбээр
тайлбарлав. Эдүгээ 62 настай ноён
Мерфи жижиглэн худалдааны
Kingfisher-т шилжихээсээ өмнө,
залуудаа Carlton Television-ыг
удирдаж байжээ. Тэрбээр мөн
ханган нийлүүлэх сүлжээний
Exel, дөхөм дэлгүүрийн бараа
үйлдвэрлэгч Greencore
компанийг ч тэргүүлж
байсан юм.

Зах зээл тайвширсан ч Уол Стрит
анхаарлаа сулруулсангүй
Олаф Сторбек
Deutsche банкны нэг
хөрөнгө оруулагч захирлуудын
зөвлөлийн дарга Пол Аклейт
нерыг халахыг уриалж, ирэх
сарын 24-нд Франкфуртад болох
хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд
уг саналаа албан ёсоор тавихаар
төлөвлөж байна. Тус банкны
менежментийн зөвлөлд ирүүлсэн
55 хуудас баримтыг FT сонины
сурвалжлагч олж үзсэн бөгөөд
энд Кельн хотод байрлалтай
хөрөнгө оруулагч Карл-Вальтер
Фрайтаг зөвлө
л ийн даргыг
огцруулах зорил
гоор санал
хураах болсноо дурджээ. Ноён
Фрайтаг Deutsche банкинд 0.01
хувь эзэмшдэг аж.
Ноён Аклайтнер банкны
ерөнхий захирал Жон Крианыг
солих ажлыг буруу удирдаж, дээд
зэргийн мэргэжлийн бус үйлдэл
хийсэн тул бүтцийн өөрчлөлт
хийж чадах мэргэжилтнээр
түүнийг солих ёстой гэж үзсэн
байна. Банк уг баримтыг
тайлбарлахаас татгалзав.
Түүнчлэн хэд хэдэн хөрөнгө
оруулагч ерөнхий захирлыг
солих ажлыг буруу гүйцэтгэсэн
гэж үзэж буй. Deutsche банкны
томоохон хөрөнгө оруулагчийн
нэг Hermes сангийн захирал
Ханс-Кристофер Хирт захирлыг
солих ажил эмх замбараагүй
явагдсан хэмээн шүүмжлэв.
Тэрбээр “Стратеги ба түүний
хэрэгжилтийг зөвлөлийн
дарга биечлэн удирдах ёстой.
Ноён Аклайтнер хувьцаа
эзэмшигчдийн хурлын өмнө
болон хурлын үеэр хэд хэдэн
ноцтой асуултад хариулах
болно” гэсэн юм.
Гэвч хөрөнгө оруулагчийн
шүүмжлэлийг үл харгалзан

Нефтийн
үнийн
өсөлтийг
дагаад эрчим
хүчний
салбар долоо
хоногийн
эхэнд дөрвөн
жилийн дээд
хэмжээнд
хүрсэн
нь Ойрх
Дорнодоос
нийлүүлэлт
тасалдаж
болзошгүй
эрсдэлийн
илэрхийлэл
юм.

BBM©

Алтны ханш /Comex/
(ам.доллар)

Брент маркийн нефтийн үнэ /ICE/
(ам.доллар)
1,350
1,340
1,330
1,320
1,310

70.00
68.00
66.00
04/18 72.58

04/18 1,547.90

29

12

IV/1

9

13

12

29

IV/1

9

13

Deutsche-гийн том 10 хөрөнгө
оруулагчийн гурав нь
Аклайтнерыг яг одоо огцруулах
хүсэлгүй байгаа аж. Тэд ерөнхий
захирал ба зөвлөлийн даргыг
нэгэн зэрэг солих таатай зүйл
биш гэж үзэж байгаа бололтой.
Өмнө нь Германы даатгалын
Allianz компанийн зөвлөлийн
гишүүн, Goldman Sacks-т
удир
дах ажил хийж байсан
ноён Аклайтнер 2012 оноос
Deutsche-гийн зөвлөлийн дарга
болсон юм. Зургаан жил ажиллах
хугацаандаа тэрбээр хоёр удаа
ерөнхий захирлаа сольжээ. 2015
онд Аншу Жэйн, Юрген Фитчен
нарыг халж, оронд Жон Крианыг
томилсон юм. Өнгөрсөн ням
гарагт ноён Крианы оронд
Кристиан Севинийг томилсон нь
нэлээд маргаан дагуулсан байна.
2017 оны жилийн тайлангийн
хурал дээр хөрөнгө оруулагчид
Аклайтнерыг хоёр дахь таван
жилийн хугацаанд 93.5 хувийн
саналаар сонгосон. Харин зөв
лөлийн даргыг огцруулахад
тавиас дээш хувийн санал
шаардлагатай байдаг. Хөрөнгө
оруулагчдын санал зөрөлдөөнийг
үл харгалзан ноён Аклайтнер
албан тушаалдаа бүтэн хуга
цаанд үлдэх хүсэлтэй байсныг
түүнд ойр хүмүүс ярьсан байна.
Түүнчлэн ноён Фрайтаг хөрөнгө
оруулалтын банкны ирээдүйн
талаар санал хураах асуудлыг
тавихаар төлөвлөжээ. Тухайлбал,
Deutsche-гийн АНУ дахь үйл
ажиллагааг хязгаарлаж, Европ,
Азид хөрөнгийн менежментийн
шинэчлэл хийх санал оруулах
аж. Ийм шилж илт хийхэд
хувьцаа эзэмшигчдийн
75 хувийн санал шаард
лагатай юм.

Хонконг мөнгөн тэмдэгтээ
худалдан авч эхэллээ
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Худалдааны зөрчил Азийн валютын зах зээлд нөлөөлөв
(хувиар)
102.0

Сингапур доллар

101.5
101.0
100.5
100.0

Хонконг доллар
I

2018

Эмма Данкли
Хонконг өөрийн мөнгөн
тэмдэгтээ худалдан авч эхэлсэн
нь бодлогын хүүгээ өсгөх болон
үл хөдлөхийн зах зээлд шахалт
үзүүлэх зорилгоор хэрэгжүүлдэг
ховор арга хэмжээ юм. Түүнчлэн
Сингапур улс зургаан жилд анх
удаагаа мөнгөний бодлогоо
чангатгах алхам хийлээ. Хон
конгийн мөнгөний бодлогын
зохицуулагчид пүрэв, баасан
гарагт зах зээлд оролцсоноор
хонконг долларын ханш 2005
оноос хойш хамгийн доод
түвшин буюу нэг ам.доллар
7.85 хонконг доллартай тэнцэж
байснаа дээшилж эхэлжээ.

IV

99.50

Хонконгийн төв банкны үүрэг
гүйцэтгэдэг байгууллага нөөцөө
ашиглан 415 сая ам.доллар
худалдаж, 3.26 тэрбум хонконг
доллар худалдан авсан байна.
Бүс нутгийн мөнгөний
менежмент Хонконгоор зогс
сонгүй. Сингапурын Мөнгөний
бод
л огын агентлаг мөнгөн
тэмдэгтээ үл ялиг дээшлүүлэх
арга хэмжээ авчээ. Энэ нь
хөдөлмөрийн зах зээл сайжирч
буйг харгалзан инфляцыг тэг
түвшнээс хөдөлгөх зорилготой
аж. Сингапур доллар баасан
гарагийн үдээс хойш 1.3114
ам.доллараар арилжигдаж байв.
АНУ, Хятадын худалдааны

сөргөлдөөн эрчимжиж буй үед
ийм алхам хийснийг шинжээчид
урьдчилан сэргийлэх арга
хэмжээ гэж дүгнэжээ.
Сингапурын зохицуулагчид
“Худалдааны зөрчлийг дагаад
макро эдийн засгийн байдал
тодорхойгүй болж буйн улмаас
данс тооцоогоо эргэн харах
ёстой болсон. Эдийн засгийн
байдлыг цаашдаа нарийн
ажиглах болно” гэж мэдэгдсэн
байна. Тус байгууллага мөнгөн
тэмдэгтийнхээ үнэлгээг нэмэх
арга хэмжээ авсан боловч ямар
хэмжээнд хүргэх төлөвлөгөөгөө
танилцуулсангүй. RBC Capital
Markets фирмийн Азийн валю
тын стратегийн тэргүүн Суэ
Тринх “Хэрэв худалдааны
дайн хурцадвал Сингапурын
зохицуулагчид мөнгөний бод
логоо даруй сулруулах болно”
гэсэн байна.
Хонконгийн хувьд Хятадаас
бүрэн хамааралтай учир худал
дааны зөрчил нэмэгд эж буй үед
экспортоо дэмжих зохистой
арга юм хэмээн тэрбээр дүг
нэж ээ. Хатагтай Тринхийн
тооцоогоор АНУ-ын протек
ционизмд хамгийн их өртөх
эдийн засгуудын жагс аалт ад
Хонконг дөрөвт бичигдэж
байна. Долоо хоногийн сүүлээр
Азийн валютын зах зээлд нэг
ам.доллар 7.8499 хонконг дол
лараар арилжигдаж байсан учир
Хонконгийн мөнгөний бодлого
зохицуулагчид шинэ долоо
хоногт дахин арга хэмжээ авах
байх гэж шинжээчид тэмд эг
лэв. Тухайлал, Merill Linch-ийн
стратегич Рональд Ман “Хонконг
мөнгөн тэмдэгтээ тогт

воржуулахын тулд ирэх долоо
хоногуудад 80 тэрбум
хонконг доллар худал
дан авах байх” хэмээв.

Deutsche банкны хөрөнгө оруулагч
зөвлөлийн даргаа халахыг уриалав
Олаф Сторбек
Deutsche банкны нэг хөрөнгө
оруулагч захирлуудын зөвлөлийн
дарга Пол Аклейтнерыг халахыг
уриалж, ирэх сарын 24-нд
Франкфуртад болох хувьцаа
эзэмшигчдийн хуралд уг
саналаа албан ёсоор тавихаар
төлөвлөж байна. Тус банкны
менежментийн зөвлөлд ирүүлсэн
55 хуудас баримтыг FT сонины
сурвалжлагч олж үзсэн бөгөөд
энд Кельн хотод байрлалтай
хөрөнгө оруулагч Карл-Вальтер
Фрайтаг зөвлө
л ийн даргыг
огцруулах зорил
гоор санал
хураах болсноо дурджээ. Ноён
Фрайтаг Deutsche банкинд 0.01
хувь эзэмшдэг аж.
Ноён Аклайтнер банкны
ерөнхий захирал Жон Крианыг
солих ажлыг буруу удирдаж, дээд
зэргийн мэргэжлийн бус үйлдэл
хийсэн тул бүтцийн өөрчлөлт
хийж чадах мэргэжилтнээр
түүнийг солих ёстой гэж үзсэн
байна. Банк уг баримтыг
тайлбарлахаас татгалзав.
Түүнчлэн хэд хэдэн хөрөнгө
оруулагч ерөнхий захирлыг солих
ажлыг буруу гүйцэтгэсэн гэж үзэж

буй. Deutsche банкны томоохон
хөрөнгө оруулагчийн нэг Hermes
сангийн захирал Ханс-Кристофер
Хирт захирлыг солих ажил эмх
замбараагүй явагдсан хэмээн
шүүмжлэв. Тэрбээр “Стратеги
ба түүний хэрэгжилтийг
зөвлөлийн дарга биечлэн удирдах
ёстой. Ноён Аклайтнер хувьцаа
эзэмшигчдийн хурлын өмнө
болон хурлын үеэр хэд хэдэн
ноцтой асуултад хариулах болно”
гэсэн юм.
Гэвч хөрөнгө оруулагчийн
шүүмжлэлийг үл харгалзан
Deutsche-гийн том 10 хөрөнгө
оруулагчийн гурав нь
Аклайтнерыг яг одоо огцруулах
хүсэлгүй байгаа аж. Тэд ерөнхий
захирал ба зөвлөлийн даргыг
нэгэн зэрэг солих таатай зүйл
биш гэж үзэж байгаа бололтой.
Өмнө нь Германы даатгалын
Allianz компанийн зөвлөлийн
гишүүн, Goldman Sacks-т
удир
дах ажил хийж байсан
ноён Аклайтнер 2012 оноос
Deutsche-гийн зөвлөлийн дарга
болсон юм. Зургаан жил ажиллах
хугацаандаа тэрбээр хоёр удаа
ерөнхий захирлаа сольжээ.

2015 онд Аншу Жэйн, Юрген
Фитчен нарыг халж, оронд Жон
Крианыг томилсон юм. Өнгөрсөн
ням гарагт ноён Крианы оронд
Кристиан Севинийг томилсон нь
нэлээд маргаан дагуулсан байна.
2017 оны жилийн тайлангийн
хурал дээр хөрөнгө оруулагчид
Аклайтнерыг хоёр дахь таван
жилийн хугацаанд 93.5 хувийн
саналаар сонгосон. Харин зөв
лөлийн даргыг огцруулахад
тавиас дээш хувийн санал
шаардлагатай байдаг. Хөрөнгө
оруулагчдын санал зөрөлдөөнийг
үл харгалзан ноён Аклайтнер
албан тушаалдаа бүтэн хуга
цаанд үлдэх хүсэлтэй байсныг
түүнд ойр хүмүүс ярьсан байна.
Түүнчлэн ноён Фрайтаг хөрөнгө
оруулалтын банкны ирээдүйн
талаар санал хураах асуудлыг
тавихаар төлөвлөжээ. Тухайлбал,
Deutsche-гийн АНУ дахь үйл
ажиллагааг хязгаарлаж, Европ,
Азид хөрөнгийн менежментийн
шинэчлэл хийх санал оруулах аж.
Ийм шилжилт хийхэд хувьцаа
эзэмш игчд ийн 75
хувийн санал шаард
лагатай юм.
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Эдийн засаг
Згм Товчхон

Сэргээгдэх эрчим хүч

» Арилжаа

2.3

Хөрөнгө оруулалтаа
15 жилийн хугацаанд нөхнө

С.Батсайхан / ЗГМ©

Манай төсөл дээр
одоогоор 300 гаруй
хүн ажиллаж
байна
Б.Тулгат
ЗГМ
“Сайншанд салхин парк”
компанийн захирал Р.Даваа
нямтай ярилцлаа. Монгол Улс
2030 он гэхэд үндэсний эрчим
хүчний нийт үйлдвэрлэлийн
30 хувийг сэргээгдэх эрчим
хүчээр хангана гэсэн зорилт
тавиад байгаа. Уг зорилттой
нийцсэн гурав дахь салхин
станц Дорноговь аймагт
энэ оны дөрөвдүгээр улиралд
ашиглалтад орох юм. Төсөл
хэрэгжсэнээр Монгол Улсад 120
сая ам.долларын шууд хөрөнгө
оруулалт орж ирэхээр байна.
-Төслийн барилгын ажил
хэр урагшилж байна вэ.
Төлөвлөсөн хугацаанд салхин
станц ашиглалтад орох уу?
-Төлөвлөгөөний дагуу бүх
ажил урагшилж байна. Төс
лийн барилгын ажил өнгөрсөн
оны аравдугаар сард эхэлсэн.
Үүнээс хойш өвөл болохоос
өмнө богино хугацаанд дөрвөн
суурь хийж амжсан. Мөн төсөлд
ажиллах багаа бүрдүүлж, энэ оны

гуравдугаар сараас барилгын
ажил үргэлжилж байна. Манай
төсөл дээр одоогоор 300 гаруй
хүн ажиллаж байна. Үүний 90
гаруй хувь нь монголчууд. ТЭЗҮ
болон төлөвлөгөөнд тусгасны
дагуу энэ оны наймдугаар сарын
30 гэхэд барилгын ажил дуусах
ёстой.
-Станцын хүчин чадлаар
хэчнээн өрхийг эрчим хүчээр
хангах боломжтой вэ. Төслийн
талбай дээр одоо ямар ажил
өрнөж байна вэ?
-Станцын хүчин чадал 55
МВт. Ойролцоогоор 50 мянга
гаруй тонн нүүрс хэмнэнэ. Жилд
100 мянга гаруй айл өрхийн
цахилгааны хэрэглээтэй тэнцэх
ногоон эрчим хүч үйлдвэрлэнэ.
Төвийн бүсийн сүлжээнд жилд
210 сая кВт цаг цэвэр эрчим хүч
нийлүүлнэ. Манайх бүс нутгийн
уур амьсгалын нөхцөл болон
эрчим хүчний үйлдвэрлэлд
хамгийн тохиромжтой Дани
улсын “Вестас” компанийн
25 ширхэг турбин захиалсан.

ЗГМ: ИНФОГРАФИК

Нийгмийн даатгал, халамж
2017 оны I-III сар

2018 оны I-III сар

Нийгмийн даатгалын сан

484.7

орлого
сая төгрөг

529.5

Үүний эхний таван багц нь талбай
дээрээ ирсэн. Одоогоор зургаан
суурь цутгагдсан, долоо дахь
суурийн ажил үргэлжилж байна.
Ирэх намар гэхэд туршилтын
үйлдвэрлэл явуулж, улсын
комисст хүлээлгэн өгнө. Салхин
паркийн үйл ажиллагаа эхэлснээр
30-40 тогтмол ажлын байр бий
болох урьдчилсан тооцоо гарсан.
-Хөрөнгө оруулалтаа хэдий
хугацаанд нөхөх вэ?
-Үйлдвэрлэсэн эрчим хүчээ
төвийн эрчим хүчний нэгдсэн
системд нийлүүлэх гэрээтэй.
Бидний тооцоолсноор 15 жилд
багтаж хөрөнгө оруулалтаа
нөхнө. Худалдах, худалдан авах
гэрээгээр үүнийг 26 жил мөрдөнө.
-Та эрчим хүчний салбарын
хөгжлийг хэрхэн харж байна

вэ?
-2005 онд сэргээгдэх эрчим
хүчийг хөгжүүлэх үндэсний
хөтөлбөрийг баталсан. Энэ
хөтөлбөрт 2020 он гэхэд
сэргээгдэх эрчим хүчний
хэрэглээг 20, 2030 он гэхэд 30
хувьд хүргэх зорилт тавьсан.
Өнөөдрийн байдлаар манай төсөл
ороогүйгээр эрчим хүчний нийт
үйлдвэрлэлийн 11, ороод 15 хувьд
хүрээд эхэлнэ. Ирэх он гэхэд 20
хувьд хүрэх магадлалтай. 2007
онд Сэргээгдэх эрчим хүчний
тухай хуулийг баталсан. Маш
сайн хууль болсон гэж үзэх
хэрэгтэй. Энэ хуулийн хөрс суурь
дээр гадаад, дотоодын хөрөн
гө оруулалт нэмэгдэж, өмнөх
тавьсан зорилт биеллээ олоход
ойрхон байна.

-Гадаадын шууд хөрөнгө
оруулалт татах боломжтой
нэг том салбар бол сэргээгдэх
эрчим хүч. Цаашид энэ салбарт
хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх
хандлага хэр байна вэ?
-Сэргээгдэх эрчим хүч 2014
оноос хойш эрчимтэй хөгжиж
байна. Монголыг сэр
гээгдэх
эрчим хүчний диваажин гэж
хэлдэг. Бидэнд нар, салхи байна.
Тодорхой хэмжээнд усны нөөц
нь байна. Мөн гүний эрчим
хүчийг ашиглах боломжтой. Энэ
бүхнээс харахад нөөц нь байна.
Гэвч ашиглах боломж, систем нь
байхгүй. Тэгэхээр багтаамжийг
сайжруулах хэрэгтэй. Эрчим
хүчний экспортыг хөгжүүлж
чадвал бидэнд бүрэн боломж
байна.

Хөрш

БНХАУ хөрөнгө оруулалтаас илүү дотоод
хэрэглээг дэмжинэ
Б.Мөнх
ЗГМ
Азийн хөгжиж буй дийлэнх
орны эдийн засаг өснө гэж Азийн
хөгжлийн банк шинэ гарсан
тайландаа дурджээ. Өсөлтийн
хурд болон далайцаараа толгой
цохих орны тоонд өмнөд
хөрш багтаж буй. БНХАУ-ын
үйлчилгээний салбар өнгөрсөн
онд найман хувиар өссөн нь
эдийн засгийн өсөлт үргэлжлэх
гол хөшүүрэг болсон юм. Тэгвэл
энэ онд тус улсын эдийн засаг
6.6 хувиар өсөх өсөх төлөвтэй
байна. Эдийн засгийн бүтцийн
өөрчлөлт үргэлжилж, дотоод,
гадаад эрэлт өндөр байгаа
нь ДНБ-ий өсөлтийг хангах
төдийгүй тогтвортой байхад
голлох нөлөө үзүүлэх аж.

Хятадын үйлчилгээний салбар
болон экспорт эдийн засгийн
өсөлтийг тэтгэхээр байна. Тус
улсын Ардын банк юанийн
ханшийг хамгаалах болон
цаашид зээлийн өсөлтийг
бууруулах зорилгоор мөнгөний
бодлогоо чангаруулах магадлал
өндөр хэвээр байгаа.
Өмнөд хөрш сүүлийн жи
лүүдэд дотоод эрэлтэд суурилсан
тэнцвэртэй өсөлт бий болгохоор
зорьж буй. Эдийн засгийн
өсөлтийн зорилтоо тогтмол
бууруулж, дунд, урт хугацаанд
аж үйлдвэр болон үл хөдлөх
хөрөнгийн салбарт оруулах
хөрөнгө оруулалтаа хязгаарлах
төлөвтэй байна. Хятад улс 2020
он гэхэд 2010 оны ДНБ-ий
хэмжээгээ хоёр дахин нэмэгдүү
лэхээр төлөвлөсөн. ОУВС-гийн
шинжээчдийн тооцоолсноор

БНХАУ-ын өрх, компани болон
Засгийн газрын зээл 2022 он
гэхэд ДНБ-ий 300 хувьд хүрч
нэмэгдэхээр байна. Энэ нь бизнес
эрхлэгч болон банкны салбарын
тогтворгүй байдал бий болгох
эрсдэлтэйг анхааруулжээ. Харин
Дэлхийн банкнаас гаргасан
Зүүн Ази, Номхон далайн бүс
нутгийн эдийн засгийн тайланд
дурдсанаар Хятад улсын эдийн
засгийн өсөлт энэ онд бага
зэрэг удааширч, 6.5 хувь болох
төлөвтэй байна.
Өнгөрсөн онд хүлээлтээс илүү
хурдацтай өссөн БНХАУ эдийн
засгаа дахин тэнцвэржүүлэх
буюу хөрөнгө оруулалтаас илүү
дотоод хэрэглээг бодлогоор
дэмжиж зээлийн өсөлтийг
удаашруулах, эдийн засгийн
өсөлтийн чанарыг дээшлүүлэх
бодлого баримталж байна.

Их наяд төгрөг. Монголын
хөрөнгийн бирж баасан
гарагийн үнэт цаасны
арилжагаар 23 хувьцаат
компанийн 980,374 ширхэг
хувьцаа арилжлаа. Энэ өдөр 14
компанийн хувьцааны ханш
өсөж, гурван компанийнх
буурсан бол зургаан компанийн
хувьцааны ханш тогтвортой
байлаа. Үүнээс “Ремикон” болон
“Говь” компанийн хувьцааны
ханш хамгийн өндөр хувиар
өсөв. Хөрөнгийн зах зээлийн
үнэлгээ 2.3 их наяд төгрөгтэй
тэнцэж байна.
» Банк, санхүү

8.7

Хувь. Банкны системийн
хэмжээгээр чанаргүй зээл энэ
оны гуравдугаар сарын эцэст
1.2 их наяд төгрөг болж, нийт
зээлийн өрийн үлдэгдлийн 8.7
хувийг эзэлж байна.
» Монголбанк

176.6

Тэрбум төгрөг. Монголбанк 2017
оны жилийн эцсийн санхүүгийн
тайлангаа хөндлөнгийн аудитын
PWC Mongolia компаниар
баталгаажууллаа. Тайлант
хугацаанд төв банк 176.6 тэрбум
төгрөгийн ашигтай ажиллаж,
нийт хуримтлагдсан алдагдал
2.8 их наяд төгрөг болж буурчээ.
» Нийгмийн даатгал

44.8

Тэрбум төгрөг. Нийгмийн
даатгалын сангийн орлого энэ
оны эхний улиралд өмнөх оны
мөн үеэс 44.8 тэрбум төгрөгөөр
нэмэгджээ.
» Валют арилжаа

356.6

Сая ам.доллар. Монголбанкнаас
банк хоорондын валют
арилжааны цахим талбарыг
нэвтрүүлснээс хойш нэг
жилийн хугацаанд 356.6 сая
ам.долларын болон 87.1 сая
юанийн арилжаа цахим талбарт
хийгээд байна.
» Төсөв

81.2

Хувь. Улсын нэгдсэн төсвийн
орлогын 81.2 хувийг татварын
орлого, 9.7 хувийг татварын бус
орлого, 5.9 хувийг ирээдүйн
өв сангийн орлого, 3.3 хувийг
тогтворжуулалтын сангийн
орлого эзэлж байна.
» Орон сууцны индекс

450.3

зарлага
тэрбум төгрөг

504.0

Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж

651.8
38.1

хамрагдсан
хүүхэд
мянган хүн

олгосон тэтгэмж
тэрбум төгрөг

679.7
40.8

Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмж

170.3
33.6

хамрагдсан хүн
мянган хүн

олгосон тэтгэвэр,
тэтгэмж
тэрбум төгрөг

145.4
34.2
Үндэсний статистикийн хороо©

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА
Огноо: 2018 оны 04 дүгээр сарын 16-ны өдөр
Тендер шалгаруулалтын нэр: Химийн эсрэг осмосын бодис нийлүүлэх
Тендер шалгаруулалтын дугаар: МС-2018/81
“ДЦС-4” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Химийн эсрэг осмосын бодис нийлүүлэх
тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна.
Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж
байгаа цахим тендер тул www.tender.gov.mn хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн
баримт бичгийг үнэ төлбөргүйгээр татан авна уу.
Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө 50.000 (тавин мянга) төгрөгийг цахим систем ашиглан
төлсөн байх ёстой.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
1. Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 2 жилийн жил бүрийн борлуулалтын орлого нь санал болгож
буй үнийн дүнгээс багагүй байна. (2016 он, 2017 он)
2. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Тендерт санал
болгож буй үнийн дүнгээс багагүй байна.
3. Сүүлийн 2 жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажил: Сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017 онд ижил
төстэй гэрээт ажил гүйцэтгэсэн байна.
Тендерийн хамт 2% үнийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.
Засгийн газрын бондоор ирүүлсэн тендерийн баталгааг хүлээн зөвшөөрнө.
Тендерийг 2018 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн 10.00 цагаас өмнө цахим системээр илгээх ба
нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2018 оны 05 дугаар сарын
16-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад нээнэ.
Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.
Монгол улсын гарал үүсэлтэй бараанд давуу эрх тооцохгүй.
Сонирхсон этгээд бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 20 дугаар хороо, Эрчим хүчний гудамж,
“ДЦС-4” ТӨХК-ийн Захиргааны байр, 3 дугаар давхар, 312, 313 тоот өрөө Худалдан авах
ажиллагааны хэлтэс Утас 7018-1309, 7000-1357, 7017-1357, Факс 7018-1309 7000-1357

0.88

Хувь. Орон сууцны үнийн
индексийн судалгааны энэ
оны хоёрдугаар сарын үр
дүнг танилцууллаа. Тайлант
хугацаанд орон сууцны
үнийн ерөнхий индекс 1.017
болж, суурь үе буюу 2013 оны
нэгдүгээр сараас 1.7 хувиар
өссөн байна. Энэ нь өмнөх
сараас 0.21, өнгөрсөн оны мөн
үетэй буюу 2017 оны хоёрдугаар
сарын үр дүнтэй харьцуулахад
0.88 хувиар өсчээ.

Валютын ханш
АНУ-ын доллар

2,393.93

Евро		

2,954.11

Японы иен

22.24

ОХУ-ын рубль

38.99

БНХАУ-ын юань

380.71

БНСУ-ын вон

2.24
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Эдийн засаг
Хөрөнгийн зах зээл

Сайн засаглал хямд санхүүжилт
"даллана"
Дотоодын 15
орчим компани
32 тэрбум
төгрөгийн бонд
босгожээ

Компанийн
бондыг шингээх
орон зай
хөрөнгийн зах
зээлд үүсээд буй.
Учир нь бондын
зах зээлийн гол
тоглогч болох
Засгийн газар
сүүлийн хэдэн
сар дотоодод
бонд гаргахгүй
байгаа.

1

Тэгвэл өнгөрсөн долоо хоногт
олон улсын үнэлгээний “Fitch”
агентлаг МАК-ийн зээлжих
зэрэглэлийг “ССС+” түвшинд
баталгаажуулсан байна. Тус
агентлаг МАК-ийн зээлжих
зэрэглэлийн урт хугацааны
төлөвийг эерэгээр үнэлсэн
бөгөөд үйлдвэрлэл, хөрөнгө
оруулалтын зардлаа танаж
чадна гэж дүгнэжээ. Ингэснээр
тус компанийн үнэт цаас гаргах
үйл явц хурдсах төлөвтэй байна.
МАК ойролцоогоор 200 сая
ам.доллараар хэмжигдэх бондын
хөрөнгөөрөө банкуудаас авсан
зээлээ эргэн төлөхөөр төлөвлөж
буйгаа өмнө нь мэдээлж байсан.
Эх сурвалжийн мэдээлж буй
тус компанийн ам.доллараар
нэрлэсэн шинэ бонд таван
жилийн хугацаатай байх аж.
Компанийн бонд нь
бага зардлаар санхүүжилт
татах, хөрөнгө оруулагчид
найдвартай өгөөж хүртээхээс
гадна санхүүгийн болон үйл
ажиллагааны ил тод байдлыг
бий болгодог. Компанийн бонд
нь хувьцаатай харьцуулахад
өгөөж доогуур ч эрсдэл багатай.
Одоогоор аж ахуйн нэгжүүд
хөрөнгө оруулалт, эргэлтийн
хөрөнгийн санхүүжилтийг
дунджаар 19-25 хувийн хүүтэй
татаж байгаа. Харин хөрөнгийн
зах зээлд компанийн бонд
гаргаснаар бусад санхүүжилтийн
өртгөөс 2-6 хувийн хүү хэмнэх
боломжтой. Тухайлбал,
өнгөрсөн онд “Сүү” хувьцаат
компанийн босгосон зургаан
тэрбум төгрөгийн бонд 12 сарын
хугацаатай, жилийн 17.5 хувийн
хүүтэй байв.
Монголын хөрөнгийн биржид
бүртгэлтэй компаниуд дунджаар
жилийн 17-19 хувийн хүүтэй
компанийн бонд гаргах боломж
той гэсэн тооцоог шинжээчид
гаргажээ. Тиймээс аж ахуйн
нэгжүүд санхүүжилтийн өртөг,
барьцаа хөрөнгө зэрэг зээлийн
шалгуураас зугтан дотоод болон
гадаад зах зээлээс санхүүжилт
татах хандлагатай байна. Гэхдээ
ийн хямд санхүүжилт татахад
компанийн засаглал чухал
болохыг Санхүүгийн зохицуулах
хорооноос сануулж байна.
Үйл ажиллагааны цар хүрээ,
санхүүгийн хүчин чадлаараа
дотоод төдийгүй гадаад зах
зээлд хүлээн зөвшөөрөгдсөн
компаниуд өнгөрсөн 30 орчим
жилд Монголд бий болсон. Гэсэн
ч орчин цагийн бизнесийн тулах

ЗГМ©

Монголын хөрөнгийн зах зээлд гаргасан компанийн
бондын дүн
(тэрбум төгрөгөөр)
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•

Он гарсаар Монголын
хөрөнгийн биржид
компанийн бондын хүсэлт
ирээгүй байна.

•

Компанийн бонд нь
хувьцаатай харьцуулахад
өгөөж доогуур ч эрсдэл
багатай.

•

Компанийн бонд
гаргаснаар бусад
санхүүжилтийн өртгөөс
2-6 хувийн хүү хэмнэх
боломжтой.

цэг болох компанийн засаглалыг
нь сайжруулах шаардлага тул
гарсаар байгааг салбарынхан
хэлж байна.
Учир нь 2011 онд шинэчилсэн
Ком
п анийн тухай хуулиар
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай
компани хөрөнгийн зах зээлд
нээлттэй бонд гарган олон
нийтээс хөрөнгө оруулалт
татахыг хориглосон. Тиймээс

компанийн засаглал, санхүү,
үйл ажиллагааны ил байдал нь
Монголын хөрөнгийн биржийн
шаардлагад нийцсэн компаниудад
бонд босгох боломж нээлттэй
байгаа юм. Үүний нэг жишээ
нь “Сүү” компани. Монголын
хөрөнгийн биржийн ТОП-20
индекст багтдаг тус компани
2017 оны зургадугаар сард 10
хүрэхгүй хоногийн дотор зургаан
тэрбум төгрөгийн компанийн
бонд босгож байв. Тус бондын
андеррайтераар ажилласан
“Голомт капитал” үнэт цаасны
компанийн мэдээлснээр “Сүү”
бонд эрэлт өндөр байсан бөгөөд
саналыг нь 13 хувиар давсан
захиалга хөрөнгө оруулагчдаас
иржээ.
2001 оноос эхлэн дотоодын
компаниуд Монголын хөрөнгийн
зах зээлд бонд гарган хөрөнгө
оруулалт татаж эхэлсэн байдаг.
Компанийн анхны бондыг
“Барилга корпораци” хувьцаат
компани гаргаж байжээ. Үүнээс
хойш дотоодын 15 орчим
компани 32 тэрбум төгрөгөөр
хэмжигдэх бонд босгосон байна.
Нөгөө талд, дотоодын бондыг
шингээх орон зай хөрөнгийн зах
зээлд үүсээд буй. Учир нь бондын
зах зээлийн гол тоглогч болох

компанийн Бонд, хувьцааны ялгаа
Бонд
1. Тодорхой хугацааны дараа эргэн төлөгдөнө.
2. Зээлдүүлэгчийн хувьд зээлийн хүүг авна. (Компанийн
ашигт ажиллагаанаас үл хамааран анх тогтсон хүүг авна)

Хувьцаа
1. Эргэн төлөгдөх нөхцөлгүй.
2. Өмчлөгчийн хувьд өөрт ногдох ногдол ашиг хүртэнэ.
(Хувьцааны ногдол ашиг ашигт ажиллагаанаас хамаарах тул
тогтмол биш байна)
3. Хөрвөх чадвар сайтай. Хоёрдогч зах зээл дээр
арилжаалагддаг. Өөрөөр хэлбэл хувьцаа эзэмшигчид
хоорондоо арилжаалдаг.
4. Компани оршин тогтнох бүхий л хугацаанд хүчинтэй.
5. Компани дампуурвал хувьцаа эзэмшигчид өөрт ноогдох
хөрөнгийг компанийн бүх өр төлбөр, зээлийг барагдуулж
дууссаны дараа авдаг.

3. Хөрвөх чадвар хувьцаанаас сул. Гэхдээ хүссэн үедээ
хоёрдогч зах зээл дээр арилжаалж болдог.
4. Зээлийн хугацаанд хүчинтэй.
5. Компани дампуурвал зээл олгогчид өөрийн зээлдүүлсэн
хөрөнгийг хүүгийн хамт хамгийн түрүүнд авдаг.

Дотоодод бонд гаргасан компанийн тоо
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Засгийн газар сүүлийн хэдэн
сар дотоодод бонд гаргахгүй
байгаа. Тэгвэл энэ орон зайг
нөхөх боломж байсаар байгаа аж.
Өнгөрсөн онд гэхэд дотоодын
хөрөнгийн зах зээлийн нийт
арилжааны 91 хувийг Засгийн
газрын болон компанийн бонд
бүрдүүлсэн бөгөөд үнийн дүн

нь 782 тэрбум гаруй төгрөгөөр
хэмжигдсэн юм. Өөрөөр
хэлбэл, компанийн засаглалаа
сайжруулж, бизнесийн зарчмыг
дээшлүүлж чадвал хөрөнгийн зах
зээлээс хямд өртгөөр санхүүжилт
татах боломж байсаар байгаа аж.
Түүнчлэн дотоодод босгосон
бондын өгөөжийг монголчууд

хүртдэг. 2015 онд гэхэд “Эрчим
инженеринг” компани 500
сая төгрөгийн “Эрчим” бонд
босгосон. 18.5 хувийн хүүтэй
бондын эргэн төлөлтийг тус
компани зургаан сарын дараа
хийсэн бөгөөд өгөөжийг нь 100
гаруй монгол хүн хүртэж байсан
юм.

Зах зээлийн гол үзүүлэлт:
Апу ХК

Говь ХК
25k
24.5k
24k
23.5k
22k

660
650
640
630
III/08

Өдөр 7.12%

III/29

IV/11

Сар		

Prophecy Development

Жил

Торонто

III/25
Өдөр 2.06%

III/29

IV/11

Сар		

Жил

Rio Tinto

Лондон

2.89
2.71
2.45
III/18

III/26

Өдөр -2.00%

Сар		

IV/13

Dow Jones

S&P 500

0.5%

0.25%

СҮҮ ХК

590
585
580
575

220

240

III/24

III/28

IV/2

Өдөр 0.38%

Сар		

Жил

Xanadu Mines

Австрали

3850.00
3800.00
3785.00
III/18

Жил

Монгол шуудан ХК

III/26

Өдөр 0.93%

FTSE 100

0.16%

Сар		

Жил

II/22

Өдөр 6.6%

III/06

IV/11

Сар		

Turquoise Hill Resources

Жил

Торонто
4.25

0.24
0.22
0.20
III/18

IV/13

200

III/26

Өдөр 2.63%

IV/13

Сар		

4.06
3.84
III/18

Жил

Өдөр -0.52%

Nikkei 225

Topix

Shanghai
Composite

Hang Seng

0.18%

0.42%

0.68%

0.07%

III/26

IV/13

Сар		

Жил

Kospi

0.52%

