
2019.03.18, ДАвАА ~ №049 (1101) YНЭ: 1000₮~ Соёлт хүНий өглөө СоНиН уНшихААС ЭхЭлДЭг ~

ЗГМ

Улс төр, эдийн засгийн бүлэглэлийн 
дайн хамгийн том эрсдэл

Танд орхигдсон зүйлс бусдад чухал 
хэрэглээ болно

Бид мөхөл рүүгээ биш юм бол 
хаашаа явна гэж...

ДНБ-ий өсөлтийг эдийн засгийн өсөлт гэж 
тайлбарлаж болохгүй.

Өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд, хөгж лийн бэрх-
шээл тэй иргэдийг ажлын байраар хангана.

Ингэж бичсэнээрээ ирээдүй үеэ басамжил сан -
гүй, басхүү өнгөрсөн үе рүүгээ нулимсангүй.
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Агтаа шалгаж уралд, бяраа шалгаж барилд
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улс төр
Д.Сумъяабазар “Эрдэнэт”-ийн 
49 хувьтай холбоотой асуудлыг 
шийдэх гарц нь "хэлцэл хийх" гэв. 
Ан-ын залуус ЖДҮхС-гаас 
мөнгө авсан улстөрчдөд хариуц-
лага тооцохыг шаардлаа. 

эдийн засаг
 “Баянгол Зочид буудал” нэгж 
хувьцаанд 355 төгрөгийн ногдол 
ашиг хуваарилна.
БнхАУ “Бүс ба зам” санаа чил-
гад нэгдэхийг АНУ болон Евро-
пын компаниудад уриаллаа.

нийгэм
УБ-Дарханы чиглэлийн 
204.16 км замыг $83.8 саяын 
хөнгөлөлттэй зээлээр барина. 
Баасан гарагт нээлтээ хийсэн 
“Нойрны төв” долоо хоногт 
гурван хүнд үйлчилнэ.

дэлхий
хятадын Ардын Чөлөөлөх 
Армид Google-ийг тус болж 
байна хэмээн Трамп шүүмжиллээ. 

Монгол ардын зүйр үг

2018 онд бизнесийн  орчинд тулгарсан хамгийн гол бэрхшээлийг “өндөр татвар” гэж энэ салбарынхан мэдэгдлээ. Мөн бизнес эрхлэгчдээс “албан бус 
татвар” нэхдэг байгууллагын тоонд шүүх, цагдаа, шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага орж байгаа нь анхаарал татна.  5

С.Батсайхан / ЗГМ©

БИЗНеС ЭРХЛЭГЧИД МЭРГЭжЛИйН ХяНАЛТыГ 
АвЛИГАД ХАМГИйН ИХ ИДЭГДСЭН ГЭв



Улс төр
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ЗГМ ТОвЧХОН
» МЭДЭгДЭл 
Ерөнхийлөгч Х.Баттулгын 
Улс төрийн бодлогын 
зөвлөхийн ажлаа өгч 
б у й г а а  м э д э гд с э н 
Н.Алтанхуяг шалтгаанаа 
“АН-ын удирдлагатай 
хариуц лага тооцох 
хойшлу улшгүй ажил 
хүлээж байна” хэмээн 
тайлбарлав.
 
» Тоо 

22 
Турк улсын Анкара хот 
дахь хуурай замын 
цэргийн их сургуульд 
Монгол Улсаас 
өнөөдрийн байдлаар 
22 сонсогч цэргийн 
нарийн мэргэжлүүдээр 
суралцаж байна. 
Батлан хамгаалахын 
сайд тус улсад хийсэн 
айлчлалынхаа үеэр 
тэдгээр сонсогчтой 
уулзлаа. Мөн тэрбээр 
Анкара хотод байрлах 
Машин Механизм, 
химийн аж үйлдвэрийн 
корпорацийн үйл 
ажиллагаатай танилцав. 
Тус үйлдвэр нь 1923 
онд Батлан хамгаалах 
салбарын анхны компани 
болон байгуулагдсанаас 
хойш бүх төрлийн зэвсэг, 
сум галт хэрэгслийг 
үйлдвэрлэсээр иржээ.

“Эрдэнэт”-ийн 51%-ийг “Стандарт” банк инд 
алдсан хүмүүст хариуц лага тооцох ёстой

АН-ын дэргэдэх Ардчилсан 
залуучуудын холбооноос 
мэдээлэл хийж, зарим асуудлаар 
эрх баригчдаас хариуцлага нэхлээ. 

тухайлбал, “Эрдэнэт” үйлд-
вэрийн 51 хувийг барьцаанд 
тавьж, өмнөд Африкийн 
“Стандарт” банк наас зээл авсан, 
авахад холбогдсон хүмүүст эрх 
баригчид хатуу хариуц лага тооцох 
ёстой гэж тэд үзээд байна. 

“Эрдэнэт” үйлдвэрээр баталгаа 
гаргуулж гадаадын банкнаас 
авсан зээлээ төлж чадаагүй 
буруутай этгээдүүдийн өмнөөс 
тус үйлдвэр өдөрт зөвхөн зээлийн 
хүүгийн төлбөрт 100 сая төгрөг, 
сард нэг сая ам.доллар төлж 
байгаа. тиймээс улсад учруулж 
буй хохирлыг барагдуулахын 
тулд хууль ёсны дагуу шалгах 
хэрэгтэй гэж АЗх-ны тэргүүн 
С.Эрдэнэболд хэллээ. 

мөн ЖДүхС-гаас 120 орчим 

тэрбум төгрөгийг мАН-ын эрх 
баригч дарга нар ойр тойрныхоо 
хүмүүст авч өгөн жирийн иргэ-
дийн боломжийг булаасан гэмт 
хэргийн шинжтэй үйлдэлд 
хариуцлага нэхэв. 

Энэ асуудалд Засгийн газрын 
нэр бүхий сайдууд, 20 гаруй 
гишүүн оролцсон. тиймээс Ерөн-
хий сайд у.хүрэлсүх “шударга 
ёсыг тогтооно” гэж хэл сэн үгэндээ 
хүрч, “ЖДү”-чин гишүүдийнхээ 

эрхийг түдгэл зүүлж, шалгуул” гэж 
сөрөг хүчний залуус шаардав. 

Саяхан АН-ын зарим залуус 
мэдээлэл хийж, “Намын удирд-
лагууд нь мАНАН бүлэглэлийг 
хамгаалж байна” гэх мэдээллийг 
өгсөн. Энэ талаар С.Эрдэнэболд 
“үзэл бодлоо илэрхийлэх 
эрхийг нь хүндэтгэж байгаа ч 
шинэчлэлийн төлөө явж буй 
намаа бүхэлд нь харлуулж 
болохгүй. мАНАН бүлэглэл 

2004 оноос эхлэлтэй. 2004 онд 
Ерөнхий сайдын суудлаар эхэлсэн 
мАНАН, 2008 онд таван хүний 
эрдэнэт амь эрсэдсэний дараа 
шадар сайдын суудлыг тухайн 
үеийн АН-ын даргад өгснөөр 
улам бүр бэхэжсэн. ийнхүү 
урт хугацаанд хоёр намын эрх 
ашгаар сүлбэлдсэн хүмүүсийн 
харилцаан дээр мАНАН бий 
болсон. өнөөдөр АН-ын залуус 
мАНАН-гийн аливаа нэгэн 

харилцааг залгамжилж авч 
үлдэхийг хүсэхгүй байна. 

мөн үүнээс болж хэн нэг-
нийг хамгаалж, хэн нэгнийг 
буруутгахдаа улс төрийн явцуу 
ашиг сонирхолд хөтлөгдөхгүй 
байхыг эрмэлздэг. тиймээс хэн 
нэг нийг үгүйсгэхийн тулд залуу-
чууд гар хөл болохгүй байхыг 
уриалж, цаашид АН бод лого 
суурь тай, үзэл баримтлалтай зарч-
маар ажиллана” хэмээв.  

ЖДҮХС-гийн 
мөнгийг авсан 
гишүүдэд хариуцлага 
тооцохыг шаардав

Б.Сэлэнгэ
ЗГМ

СОНГУУЛЬ

ЗАСГИйН ГАЗАР 

ЭшЛЭЛ 

БЗД-ийн сонгуульд дөрвөн намын 
найман хүн нэрээ дэвшүүлжээ

Д.Сумъяабазар: “Эко Алтан 
Заамар”-ын лицензүүдийг цуцалсан

Баянзүрх дүүргийн 10, 19 дүгээр 
тойргийн дахин сонгуулийг энэ 
сарын 23 буюу ирэх бямба гарагт 
зохион байгуулах юм.

өнгөрсөн 2016 оны аравдугаар 
сарын 24-нд Баянзүрх дүүргийн 
итх-ын сонгууль болсон. тухайн 
үед 10 дугаар тойрогт нэр дэвшсэн 
А.Эрдэнэсайхан, 19 дүгээр тойрогт 
нэр дэвшсэн х.өлзийхорол нар 
нь Сонгуулийн тухай хуулийг 
зөрчсөн гэж үзэн, улсын дээд 
шүүхээс тухайн тойргуудад дахин 
сонгууль явуу лах нь зүйтэй хэмээн 
шийджээ. Энэ талаар баасан гарагт 

нийслэлийн Сонгуулийн хорооны 
дарга ү.ганболд, Баянзүрх 
дүүргийн Сонгуулийн хорооны 
дарга и.Баттөгс нар мэдээлэл 
хийлээ.

Дахин сонгуульд дөрвөн намын 
найман төлөөлөл нэрээ дэвшүүлжээ. 
мөн дөрвөн хүн бие даан нэр 
дэвшиж буй аж. өөрөөр хэлбэл, 
нэг тойрогт зургаан нэр дэвшигч 
өрсөлдөнө гэсэн үг. хоёр тойрогт 
санал авах таван байр байгаа 
бөгөөд нэр дэвшигчид ирэх лхагва 
гарагийн 00.00 цагт сурталчилгаагаа 
зогсоох ёстой аж.   

уухүЯ-наас зохион байгуулдаг 
“ил тод уул уурхай” хэвлэлийн 
хурал болж, орд газруудтай 
холбоотой зарим асуултад 
мэргэжилтнүүд хариулсан юм. 
“өнөөдөр хүчин төгөлдөр үйлчилж 
байгаа хуулийн хүрээнд 400 
гаруй ордын тусгай зөвшөөрлийг 
цуцлах, улс авах асуудал байхгүй. 
Компаниуд хуулийн дагуу ажлаа 
хийж байна” хэмээн Амгтг-ын 
дарга хэллээ. 

2014 онд уих-ын тог тоолоор 
Цагаан суваргын ордод төрийн 
эзэмшил 0 байхаар тогтоосон билээ. 
улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул 
хийсэн ордуудын тусгай зөвшөөрөл 
эзэмшсэн бол өмнөх төлбөрийг 
тухайн компани нөхөн төлөх 
үүрэгтэй. Энэ зардлыг төлөөгүй 
бол тусгай зөвшөөрлийг нь хураан 
авдаг журам бий. өнөөдрийг 
хүртэлх хугацаанд ийм зөрчил 
гараагүй. улсын төсвийн хөрөнгөөр 
хийгдсэн хайгуулууд бүгд төлбөрөө 
хуваарийн дагуу төлөөд явж байгаа 
гэж тэрбээр нэмж хэлсэн юм. 

харин төв аймгийн Заамар 
суманд үйл ажиллагаа явуулдаг 
“Эко Алтан Заамар” компанийн 
уурхайд гарсан осолтой 
холбогдуулан тус компанийн үйл 
ажиллагааг зогсоохоо салбарын 
сайд Д.Сумъяабазар хэлэв. тэрбээр  
“Эко Алтан Заамар” компанийн 
тусгай зөвшөөрлийг цуцална. 
Компанийн эзэд ашгийн хойноос 
хөөцөлдөн, мэргэжлийн бус хүмүүс 
нь инженерүүдийнхээ зөвлөгөөг 
сонсдоггүй эздийн гайгаар эрдэнэт 
хүний амь нас эрдэж байна.Зөвхөн 
сорчилсон байдлаар олборлолт 
хийдгийн уршиг энэ юм. мхЕг-аас 
бидэнд удахгүй ослын дүгнэлтийг 
танилцуулна. осол болохоос 
нэг өдрийн өмнө тус компанийн 
0189 тоот лицензийн талбайд 
осол гарсан. Нийт дөрвөн тусгай 
зөвшөөрөл эзэмшдэг компани” гэв. 

харин “Эрдэнэт” үйлдвэрийн 
49 хувьтай холбоотой асуудлаар 
Д.Сумъяабазар “гарц нь талууд 
хэлцэл хийх” хэмээн товчхон 
хариуллаа.    

Сүүлийн үед бүс нутгийн хэмжээнд өрнөж буй 
байлдааны ажиллагаа, зэвсэгт мөргөлдөөний 
өрнөл, шинж чанараас үүдэн улс орнуудын 
батлан хамгаалах асуудалтай холбоотой 
дэвшигдэн гарч буй шинэ үзэл хандлагуудын 

нэг бол “хамтын батлан хамгаалах” судлал болж 
байна. Дэлхий дахинд аливаа нэг улс дангаараа, бие 

дааж өөрийнхөө аюулгүй байдлыг хангах, өөрийгөө 
батлан хамгаалах нь өрөөсгөл агаад сул талтай болох нь 
нэгэнт тодорхой болжээ. ийм нөхцөлд цэргийн итгэлцэл, 
цэрэг техникийн хамтын ажиллагааг бүх хөрш болон бусад 
орнуудтай бүх талаар хөгжүүлэх нь чухал болоод байгаа юм. 

Ерөнхийлөгч 
Х.Баттулга

Монгол цэргийн өдөр, орчин цагийн Зэвсэгт хүчин 
үүсэн байгуулагдсаны 98 жилийн ойн баярт

Эрхэм хүндэт генерал, офицер, ахлагч, түрүүч, байлдагчид 
аа,

Эх орныхоо нэрийн өмнөөс дэлхийн халуун цэгүүдэд үүрэг 
гүйцэтгэж байгаа энхийг сахиулагчид аа,

Бэлтгэлд болон чөлөөнд байгаа ахмад дайчид аа,
Эх орны маань нэр төр, сүр хүч, сүлд хийморийн илэрхийлэл 

болсон зэвсэгт хүчний нийт албан хаагчид, бэлтгэл болон 
чөлөөнд байгаа ахмад дайчид Та бүхэндээ Монгол цэргийн 
өдөр, орчин цагийн Зэвсэгт хүчин үүсэн байгуулагдсаны түүхт 
98 жилийн ойн баярын мэндчилгээг алс холын Африк тивийн 
Өмнөд Судан Улсад үүрэг гүйцэтгэж байгаа цэнхэр дуулгат 
Монгол цэргүүдийнхээ хамтаар  өргөн дэвшүүлж байна.

Алс холын оронд, Хубилай хааныхаа алдраар овоглосон 
цэргийн баазад Монгол цэргүүд дэлхийн хамтын нийгэм-
лэгийн өмнө хүлээсэн хүндтэй бөгөөд хариуцлагатай үүргээ 
нэр төртэй биелүүлж байгаа нь манай зэвсэгт хүчний нэгэн 
бахархал болж байна.

Түүхийн бүхий л үед Монгол цэрэг эх орон, ард иргэ-
дийнхээ өмөг түшиг байж, төр улсын тусгаар тогтнол, газар 
нутгийн бүрэн бүтэн байдал, хилийн халдашгүй дархан 
байдал, монгол түмнийхээ тайван амгалан амьдралын батал-
гаа, мандан бадрахын бэлгэ тэмдэг болж ирсэн түүхтэй билээ.

Цэрэг арми хүнийг зовлонд гунддаггүй жаргалд 
ташуурдаггүй болгож хүмүүжүүлдэг гэж би боддог.

Манай зэвсэгт хүчин Монголын залуучуудын эх оронч 
үзэл, итгэл үнэмшил, хүмүүжил, иргэний төлөвшил, тэсвэр 
хатуужлын сургууль болж ирсэн бөгөөд улс орныхоо хөгжил 
дэвшил, бүтээн байгуулалт ард түмнийхээ сайн сайхан 
амьдралд үнэлж баршгүй хувь нэмэр оруулсан юм.

Тусгаар Монгол Улсынхаа төлөө бүхий л цаг үед 
баатарлагаар тэмцсэн өвөг дээдсийнхээ алдар гавьяаг 
мөнхжүүлэх, халуун амь, бүлээн цусаа урсган байж  бидэнд 
үлдээсэн өнөөгийн энх цагийн үнэ цэнэ, утга учрыг хойч 
үедээ ойлгуулах, Эх оронч үндэс угсаагаараа бахархах үзэл 
төлөвшүүлэхэд  энэхүү Монгол цэргийн өдөр, Зэвсэгт хүчний 
ойн баяр онцгой ач холбогдолтой юм.

Эзэн Чингисийн эрэлхэг баатруудаас эхлэн орчин цагийн 
цэрэг эрсэд уламжлагдан ирсэн мохошгүй дайчин шинж 
чанар, ямар ч аюул занал, саад тотгороос үл шантрах эр 
зориг, өргөсөн тангарагтаа үнэнч байх шударга шулуун зан 
байдал нь Монгол цэргийн даян дэлхийд үнэлэгдэх үнэ цэнэ, 
мартагдашгүй дурсагдах алдар гавьяаны үндэс юм.

Баярын энэ өдөр Монгол Улсын Ерөнхий сайд миний 
бие эх орон, төр засаг, ард түмнийхээ итгэл найдвар, захиас 
даалгаврыг цэрэг хүний ёсоор нэр төртэй биелүүлж яваа 
эрэлхэг зоригт энхийг сахиулагч охид, хөвгүүдтэйгээ алс 
холын Африк тив, Өмнөд Судан Улсад нүүр тулан уулзан учирч 
байгаадаа сэтгэл хангалуун байна.

Манай улсын зэвсэгт хүчний хувьд оролцсон анхны 
томоохон ажиллагаа бол “Иракийн эрх чөлөө” ажиллагаа 
байсан юм. Анх оролцсон ажиллагаанаас эхлээд л Монгол 
цэргүүдийн эр зориг, авхаалж самбаа, ур чадварыг дэлхий 
дахин мэдэрч эхэлсэн билээ.

Манай цэргүүд Сьерра Леон, Косово, Афганистан, Чад, 
Судан зэрэг улсад хүлээсэн үүргээ нэр төртэй биелүүлж, 
Монгол цэрэг дэлхийн шилдэг энхийг сахиулагч цэргүүдийн 
нэг нь болохоо нотлон харуулж чадсан юм.

Өнөөдөр ч Та бүхэн олон үндэстний эвслийн цэргийн 
хүчний хэдэн мянган алба хаагчдын амь насыг үхлийн 
эрсдэлээс хамгаалж, олон улсын цэргийн гэмт хэрэгтнүүдийг 
шударга шүүхээр шүүн таслах нөхцөлийг хангаж, сөргөлдөгч 
талуудын гал зогсоох гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, 
аврал эрэн өвчинд шаналах зуу зуун иргэдэд амьдрал 
бэлэглэж, мянган мянган дүрвэгчдийн авралын од, аюулгүй 
байдлын баталгаа нь болж, оногдсон үүргээ нэр төртэй 
биелүүлж байна.

Манай цэргүүд аагим халуун, шаагих мөндөр, исгэрэх сум, 
тэсрэх бөмбөг, халдварт тахлын алинаас ч бэргээгүй, няцаагүй, 

шантраагүй.
Та бүхэн оролцсон ажиллагаа, үүрэг гүйцэтгэсэн ээлж 

болгондоо эх орон, ард түмнийхээ нэр төрийг өндөрт өргөж, 
баатарлаг үйлс, бахархам гавьяа байгуулсаар байна.

Хүлээсэн үүргээ цэрэг хүний ёсоор алдаа мадаггүй 
биелүүлэн халдлага, дайралт, аюул ослыг сөрөн зогссон 
жинхэнэ баатрууд Та бүхний дунд хэдэн арваараа зогсож 
байна.

Монгол Улсын Ерөнхий сайд миний бие гадаад орны төр, 
засгийн удирдлагатай уулзахад Та бүхнийхээ байгуулсан 
гавьяа, үйл хэргээр тань ямагт омогшин бахархаж, нүүр 
бардам зогсдог юм. Энэ эрхийг манай эрэлхэг зоригтой охид, 
хөвгүүд, энхийг сахиулагчид Та бүхэн бидэнд олгосон билээ.

Та бүхэн энхийг сахиулах ажиллагаанд үүрэг гүйцэтгэс-
нээрээ Монгол Улсынхаа нэр хүндийг дэлхийн тавцанд улам 
баталгаажуулж, зэвсэгт хүчнийхээ хөгжил дэвшилд бодит 
хувь нэмэр оруулж байгаагийн зэрэгцээ улс орныхоо эдийн 
засаг, аюулгүй байдал, тогтвортой хөгжилд ч шууд болон шууд 
бус хэлбэрээр ач тусаа үзүүлж байгааг баярын энэ өдөр би 
зориуд онцлон тэмдэглэж хэлэхийг хүсч байна.

Миний бие Ерөнхий сайд, Үндэсний аюулгүй байдлын 
зөвлөлийн гишүүний хувьд ч, бас цэрэг хүн, офицер хүний 
хувьд ч, улс орны батлан хамгаалах хүчин чадлыг бэхжүүлэх, 
зэвсэгт хүчний байгуулалтыг хөгжүүлэх талаар дэвшүүлсэн 
зорилтот хөтөлбөр, төслүүдийг тууштай хэрэгжүүлж, зэвсэглэл 
техникийн шинэчлэл хийх, цэргийн алба хаагчдын эрх зүй, 
нийгмийн баталгааг хангахад тодорхой арга хэмжээ авч, үр 
дүнд хүргэхийн чухлыг онцлон тэмдэглэж байна.

Монгол цэргийн баярын энэ өдөр байгуулсан гавьяа 
зүтгэл, шударга ариун хөдөлмөрийнхөө үнэлгээ болсон 
одон медалиараа гоёж, сэтгэл зүрх нь догдлон байгаа ахмад 
дайчиддаа чин сэтгэлийн хүндэтгэл илэрхийлэн, урт насалж 
удаан жаргахын ерөөл дэвшүүлье.

Та нарын маань нугаршгүй ноён нуруу, бүтээсэн алдар 
гавьяа, дадлага туршлагын их өв сан зэвсэгт хүчний хөгж лийн 
нэгэн тулгуур багана болсоор ирсэн, цаашид ч байх болно.

Цэргийн хүний гэр бүл  зэвсэгт хүчний бат бэх ар тал, ёс 
суртахууны үндэс суурь нь байдаг. Тэд үнэнч сэтгэлээр, тэсвэр 
хатуужилтайгаар, ажил амьдралын хүнд бэрхийг хамтдаа 
даван туулж, их үйл хэргийн төлөө өөрийгөө зориулахын 
үлгэр жишээ болсон хүмүүс юм.

Амжилт ололт, алдаа оноо бүрийнх нь ард сэтгэл догдлон 
байдаг цэргийн албан хаагчдын ар гэрийнхэн Та бүхэнд 
Монгол Улсын Засгийн газрын нэрийн өмнөөс болон хувиасаа 
чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье.

Баатарлаг дайчин уламжлал, бахархах үйлсийн арвин 
баялаг түүхтэй зэвсэгт хүчний эрэлхэг дайчид Та бүхнийг өнө 
эртний түүхт Монгол төрийн сүлд хийморь мөнхөд ивээж 
явахын өлзийтэй ерөөлийг өргөн дэвшүүлье.

Монгол цэргийн сүр хүч, цог золбоо үеийн үед мандан 
бадрах болтугай.

Монгол Улсын төлөө зүтгэе.

Монгол УлСЫн ЕРӨнхИЙ САЙДЫн
МЭнДЧИлгЭЭ
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Ингэж бичсэнээрээ  
ирээдүй  үеэ  
басамжилсангүй, 
басхүү өнгөрсөн үе 
рүүгээ нулимсангүй

Энэ жил монгол улсын түүхэнд 
магадгүй маш онцгой гэж хэлж 
болох нэгэн салбарын тэмдэглэлт 
ЖАрАН-ны ой тохиож буйг тэр 
бүрий анзаарах хүмүүн цөөн 
мэт санагдахын улмаас үзэг,цаас 
нийлүүл юү гэж зоригловой. учир 
юу гэвээс энэ салбарыг хамгийн сайн 
мэдэх хүмүүсийн нэг гэдгээ хаана ч 
бардам хэлж чадах билээ. тэгэхээр 
би бичиж, тэмдэглэж, сануулж, бас 
дурсахгүй юм бол өөр хэн гэж?

өгүүлэх нь: 1959 оны есдүгээр 
сарын 9-нд БНмАу-ын Сайд 
нарын Зөвлөл нэгэн чухал тогтоол 
гаргасан байдаг юм. “Нийслэлийг 
дулаацуулах байгуулалтыг хүлээн 
авахтай холбоотой зарим арга 
хэмжээний тухай” хэмээх энэ 
тогтоол бол монгол хүний, тэр 
тусмаа нийслэлчүүдийн тав, тухтай 
амьдрах нөхцөлийг шийдсэн түүхэн 
цаг бөлгөө. өөрөөр хэлбэл, монгол 
улсад хүн ам шигүү төвлөрсөн хот 
суурин амьдралыг цогцлоох үндсэн 
суурь болсон төвлөрсөн дулаан 
хангамж хэмээх цоо шинэ салбар 
энэ мөчөөс үүсч, бий болсон юм. 

монголчууд асар тав, тухыг 
эрхэмлэдэг үндэстэн. тийм 
болохоор миний тэрлэж буй энэ 
бичиглэл монгол улсын голт 
зүрх улаанбаатар хотын минь тав 
тухтай, сэтгэл тэнүүн ЖАрАН 
жилийн амьдралын тухай сэдэвтэй 
холбогдох юм. “Дулаан явбал, 
мянган лан “ гэдэг үгийг амьдралд 
нотолж, ард түмнээ, нийслэлчүүдээ 
дулаан байлгахын төлөө хил 
манасан цэрэг, хүний амь нас, 
эрүүл мэнд, амар амгаланг батлан 
сахисан эмч, цагдаа лугаа өндөр 
хариуцлага хүлээж, амсхийх завгүй 
зүтгэсэн улаанбаатар дулааны 
шугам сүлжээний хамт олны ажил 
хөдөлмөрийн онцгой, чухлыг 
энгийн иргэд, басхүү холбогдох эрх 
мэдэл бүхий хүмүүст бага ч болов 
ойлгуулж, хүргэх нь зөв байх гэж 
бодлоо. өнөөдөр нийслэл хот маань 
өдрөөс өдөрт өнгө засаж, өргөжин 
тэлж, өндөр өндөр байшин барилга, 
хороолол, үйлдвэр аж ахуйн газрууд 
баригдаж, хүн ам нэмэгдсээр л байна. 
үнэхээр сайхан. гэхдээ хүн бүхний 

нүдэн дээр ил энэхүү гайхамшиг 
газар дор бүтээн байгуулагдаж, 
хөгжиж сүндэрлэж байдаг гэдгийг 
мэддэг хүн хэр олон билээ дээ. 
Нүдээрээ хүн бүр харж чадахгүй 
ч, сэтгэл зүрх, бодол санаандаа 
төсөөлж чадах газрын доорх “хот”-
ыг бүтээгчид нэгэн ЖАрАН-г 
тууллаа. улаанбаатар хотыг хүнтэй 
зүйрлэвэл, цахилгаан станцын 
үйлдвэрлэсэн дулааныг нийслэлийн 
бүхий л эд , эсүүдэд түгээж байдаг 
зүрх , судасны систем нь газар доорх 
тэр нүсэр байгууламж байж таарна. 
Нийслэлийг дулаангүйгээр төсөөлөх 
зүрхтэн гэж үгүй. гэхдээ дулаангүй 
болох аюул ямагт бий. иймээс 
л монгол хүнийг хэдийд ч аюулд 
оруулахгүйн тулд, аз жаргалтай, тав 
тухтай, халуун дулаан байлгахын 
тулд 365 км урт , яг аалзны тор 
шиг адармаатай сүлжээ бүхий 
системийг ямагт анхаарч, тордож, 
тэтгэж, тэлж, хөгжүүлж, шинэчилж 
байх шаардлагатай байдаг юм. 
тэрхүү урт хоолойгоор цельсийн 
135 градустай халуун уурыг 
нийслэлийн энхэл донхол, уруу 
өгсүүр, нугачаа болгоныг давж, үл 

саатаж, яг хүний цусны даралт шиг 
хэвийнээр, ихэсгэж, багасгахгүйгээр 
бүхий л цэгүүдэд тогтмол хүргэнэ 
гэдэг баргийн бэрхшээлтэй зүйрлэж 
боломгүй, инженерийн маш нарийн 
тооцоолол шаардсан, төвөгтэй үйл 
ажиллагаа байдаг юм. Энэ бүхнийг 
тооцоолж, удирдаж, тохируулж 
ажилладаг хүмүүсийг улаанбаатар 
хэмээх том “хүн”-ий зүрх, судасны 
системийг хариуцсан эмч, эмнэлгийн 
ажилтнууд гэж тодорхойлбол 
жинхэнэ оносон зүйрлэл болно. 
маш ярвигтай, нарийн ажиллагаа, 
тохируулгатай, хүний мэдлэг 
мэргэжил, дадал туршлагаас үр дүн 
нь шууд шалтгаалдаг, өөрөөр хэлбэл 
дэлхийн хамгийн хүйтэн нийслэл 
гэгдэх бидний улаанбаатар хотоо 
ямар ч үед хөлдөөчихгүй, дулаан 
байлгах ажил эрхэлж, хариуцлага 
хүлээдэг хамт олон гэдгийг 
тодотгомоор байна. 

өгүүлэх нь: улаанбаатар хотыг 
200 гаруй уурын зуух галлаж халаадаг 
байсан гэдгийг одоо сонсоход 
итгээмээргүй санагдаж магад. 
үнэхээр л тийм байсан юм. хотын 
иргэд даарч, зутарч өвөлждөг байсан 

жаранд зутраагүй нийслэл минь
шугам, хоолойнууд 50 жил, 30 жил 
насалсан учраас цаашдаа ачаалал 
даахгүй болж байна. хот хөгжих 
үндэсийн үндэс болсон газар доорх 
“хот” маань хэцүүдэх аваас хотын 
амьдрал зутарч, бүхэлдээ хэцүүднэ 
гэсэн үг. хэрвээ бид хөгжлийг 
зорьж байгаа юм бол нэн даруй 
дулааныхаа шугам сүлжээг хамгийн 
түрүүнд эрс шинэчлэх хэрэгтэй болж 
байна. Бидэнд түмэн бэрхшээл, 
мянган зовлон бий. түүний нэг 
болох утааны хөнөөлөөс салж, 
тав тухтай, эрүүл амьдрахын тулд 
гэр хорооллыг барилгажуулах нь 
хамгийн зөв шийдэл хэдий ч, энэ 
төслөө амжилттай хэрэгжүүлэхэд 
нөлөөлөх гол асуудал, цогц судалгаа, 
тооцоон дээр үндэслэсэн зураг 
төсөлгүйгээр шийдэх гэж оролдож, 
ямар их алдаа гаргаж байгаагаа сайн 
ойлгож, ухаарахгүй зүтгээд байгаад 
санаа зовинодог юм. хөгжил ийм 
замаар ирэхгүй. газрын доорх 
инженерийн шугам сүлжээний зураг, 
төсөл, цогц шийдлүүдийг ганц, хоёр 
хүний оролцоотой, хувийн компани 
хийдэггүй юм. Бидэнд байсан давуу 
тал болох мэргэжлийн хүмүүсийн 
оролцоотой бүхий л дэд бүтэц, 
инженерийн шийдлүүдийг багтаасан 
зураг төсөл хийдэг үндэсний институ-
цүүдээ татан буулгасан алдаагаа 
засах шаардлагатай байна. Ямар 
нэгэн барилгыг цахилгаан, дулаан, 
халуун хүйтэн, цэвэр бохир усны дэд 
бүтцийг нь цогцоор шийдэлгүйгээр 
барьж, байгуулж байгаагийнхаа 
горыг бид түрүүчээсээ харж байна. 
Барилгажуулалт ийм байдлаар хэзээ 
ч амжилтад хүрэхгүй. тэгэхээр яавал 
дээр байх вэ, цаашид юу хийх нь зөв 
байх бол гэдэг дээр өөрийн санаа, 
бодож төлөвлөж, хийж зүтгэж 
байгаагаа товч өгүүлье гэж бодлоо. 

-Нийслэлийн гэр хорооллыг орон 
сууцжуулахад дулааны эх үүсвэр 
хамгийн тулгамдсан асуудал болж 
байна. иймд хотын хамгийн их гэр 
хороолол бүхий хойд хэсгүүдэд 
нүүрс түлдэггүй, байгалийн хий, 
био түлш ашигладаг, орчин үеийн 
бага оврын дулааны эх үүсвэрүүдийг 
байгуулах хэрэгтэй юм. 

-1978 онд баригдсан III цахилгаан 
станцын тэр үеийн хүчин чадалд 
тохируулж, хуучин Зху-ын зураг 
төслөөр хийсэн дулааны гол 
шугамуудыг маш сайн тооцоолсон 

зураг төслөөр яаралтай шинэчилж, 
тухайлбал, 5-А магистрал 2ш 800 mm 
–г 2ш 1000 mm болгох ёстой. уг нь 
үүнийг Дэлхийн банк санхүүжүүлнэ 
гэж байхад нь хийчих хэрэгтэй юм. 
түүнчлэн IV цахилгаан станцын 
дулааны гол шугамыг бидний хэсэг 
инженерийн тооцоогоор 2ш 1000 
mm болгож өөрчилснийг одоо 
мөн яаралтай 2ш 1400 mm болгох 
шаардлага тулаад ирлээ. 

-мөн ДЦС-II –ийн орчмын 
хэрэглэгчдийг бүхэлд нь дулааны 
хувьсах горимтой ажиллагаанд 
шилжүүлж, Амгалангийн станцаас 
2ш 1000 mm шугам татаж, Сэлбэ, 
Цагаан даваа орчмыг орчин үеийн 
хот болгох хэрэгтэй. 1980, 1990 
–ээд оны угсармал барилгуудын 
ханыг дулаалж, тоолууржуулах 
гээд нэн даруй хийх ажил мөн ч 
их байна даа. Эцэст нь өгүүлэхэд 
өнгөрч буй жаранд төвлөрсөн 
дулаан хангамжийн системийг 
байгуулж чадсанаар өнөөгийн 
улаанбаатар бий болсон юм шүү 
гэдгийг бахархалтайгаар хэлэх 
байна. хотын дулаан хангамжийн 
системийг 2004 онд АхБ-ны зээлээр, 
Дани улсын тоног төхөөрөмжөөр 
бид шинэчилж автомат горимд 
оруулсан явдал бол энэ ЖАрАН-
нд гарсан бас нэгэн том өөрчлөлт 
юм. Яагаад гэвэл, өмнө нь дулаан 
түгээх автомат тохируулгагүй, бүх 
хэрэглэгчдэд жил бүр 5000 төмөр 
нүхэлж тавиад түүнийхээ хэмжээгээр 
дулаан түгээдэг байсан гэвэл тун ч 
бүдүүлэг сонсогдох байх. үнэхээр л 
байр орон сууц нэг бол хэт халдаг, 
эс бөгөөс хөрж хүйтэн болдог 
байсныг улаанбаатарчууд санаж буй 
нь лавтай. өнөөдрийн нэгэн жигд 
автомат түгээлтийн тав тухад нэгэнт 
дассан иргэд тэр үеийг төсөөлөхөд 
бэрх байх нь аргагүй ээ.

Цаашдаа улаанбаатар хотын 
өнөөгийн төрхийг өөрчилж, илүү аз 
жаргал, тав тухтай, эко болгох гэвэл 
гагцхүү бид газар доорх “хот”-оо 
шинэчлэх учиртай юм. шинэчлэлийг 
хийх хөрөнгө мөнгийг гадаадын 
хандивлагч, хөрөнгө оруулагч 
улс орнууд, Дэлхийн банк, ЕСБх 
банкнаас гээд санхүүжилт хийх 
боломж бүрээс хайх хэрэгтэй. 
Энэ бүхнийг хийж чадвал жаранд 
зутраагүй ирсэн нийслэл маань 
цаашид ч зутрахгүй билээ.
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маш зовлонтой сэдвээр яг 
одоо л юм бичмээр санагдаад 
болдоггүй ээ! маш олон хүнийг 
энэ сэдэв зовоож, тарчлааж 
байгаа гэдгийг нь мэднэ. монгол 
яагаад ийм урагшгүй болчихов 
оо, монголын ирээдүйг хэрхэн 
харж, төсөөлж байна вэ гэсэн 
асуулттай бид байнга тулгарч 
байгаа биз дээ! монгол хүн 
ирээдүйдээ санаа зовж, бас ч гэж 
улс орныхоо хувь заяа, хэтийг 
эргэцүүлж байна гэдэг муу зүйл 
биш хэдий ч, энэ байдлаас гарах 
гарцыг бид өөрсдөө бөглөж 
таглаад, урагшлах замаа хааж, 
мухардаад байна гэдгээ хүлээн 
зөвшөөрч, ухаарч чадахгүй 
байгаад хамаг гэм буруу бий 
гэж би хувьдаа хариулмаар 
байна. монгол хүн бүрийн зүрх 
сэтгэлд агуу үндэстэн болох 
хүсэл мөрөөдөл мөнхийн уугиж 
байдаг ч, үүнийгээ гал болгон 
асааж дүрэлзүүлэх арга, чаргад 
нэн ядмаг, дорой болжээ гэж 
бодох боллоо. Энэ цагийн бидэнд 
хүн төрөлхтөнд бахархал болсон 
монголыг бүтээх чадвар байна 
уу гэж асуугаад үз дээ! мэдээж, 
“байна” гэж бараг л бүгдээрээ 

хариулах нь тодорхой. харин 
яаж? гэдэг нь тодорхой бус юм. 
Сайхан, сайхан ярьж болох ч, 
ярьснаар юм бүтдэггүй билээ. 
өвөг, дээдсийн бүтээсэн агуу 
үүх түүхийг эргэн эргэн нягтлах 
бүрийд өнөө цагийн бид хамгийн 
олхиогүй, арчаагүй, чадваргүй 
үеийнхэн болж түүхэнд үлдэх 
нь гэсэн бодол лавшрах юм. 
Нийтлэлч Баабар хориод 
жилийн өмнө тухайн үед 
дөчөөд настай байсан өөрийнхөө 
үеийнхнээ оролцуулаад дээших 
үеийнхнээ бүгд үхэж дууссаны 
дараа монголын нийгэм зөв 
голдиролдоо орох тухай бичиж 
байлаа. харин одоо цагаас 
харвал Баабарт “зүхэгдсэн” 
үеийнхэнд бахархах бахархал, 
хойч үедээ өвлүүлэх өв, үлгэрлэх 
ёс суртахуун ядаж байсан юм. 
хамгийн ойрын жишээ болгож 
аав, ээжүүдийнхээ үетэй харь-
цуулахад л хангалттай. хэдий-
гээр өнөө үед хамгийн муу 
муухайгийн туйл байсан гэж 
сурталддаг ч, монголыг орчин 
үеийн улс шиг улс болгосон 
социализмыг тэд бүтээж чадсан 
байдаг. хэн ч үүнийг үгүйсгэх 
гээд чадахгүй л дээ. шуудхан 
хэлэхэд, сөнөж мөхөх гэж байсан 
монголчууд социализмын хүчинд 
аврагдсанаар барахгүй сэргэн 
мандсан үнэн түүх бий. өнөөтэй 
харьцуулалтгүй, жинхэнэ 
хүмүүнлэг, хүн хүнийхээ төлөө 
гэсэн ёс суртахуунтай байжээ 
монголчууд. улс үндэстнийхээ 
ирээдүйд итгэх итгэл, эх оронч 
үзэл санааны тухайд бол өнгөрсөн 
үеийнхэнтэйгээ бүр харьцуулах 
ч юм биш. одоогийн бидэн шиг 
алга ташуулах гэж энэхүү үнэ, 

цэнтэй үгийг хэлдэггүй байж. 
Эх оронч гэдэг үгэнд өнөөдөр 
үнэ цэн оршихоо больсон цаг 
шүү дээ. 

хатуу сонсдогдож, хараал ши-
рээлээр булуулах хэдий ч, хэрвээ 
монгол зөв голди ролд орно гэх 
аваас одоо цагийнханд хамрагдах 
бүхэн үхэж дууссаны дараа л 
байх болов уу! гэж хэлмээр 
байна. ингэж бичсэнээрээ 
ирээдүй үеэ басамжилсангүй, 
басхүү өнгөрсөн үе рүүгээ 
нулимсангүй. монгол улс 
сайхан болно гэдэгт итгэж байгаа 
монгол хүн хэр олон байдаг 
гэж. Эргэн тойр ны хон тойгоо 
яг энэ сэдвээр яриа үүсгээд үз. 
төр, засагт ямар ихээр итгэл 
алдарснаа ярина. улстөрчид, 
эрх мэдэлтнүүдийг үзэн ядаж 
байгаагаа, авлига, хээл хахууль, 
хүнд суртал бүр найгүй болж 
байгааг шууд ярьж байгаа биз. 
тэнэг, тэнэг гарууд төр засгийн 
эрх мэдэлд гарсныг шүүмжилнэ. 
уул уурхайн асар баялагтай атлаа 
хамгийн ядуу дорой байгаагаа ч 
ярина. За тэгээд цааш үргэлжлэх 
тусам хэнд ч юм бухимдсаар “ 
түй, чёрт! ийм оронд амьдраад 
ч яах билээ. гадагшаа гарах 
минь...” гэснээр ихэвчлэн яриа 
өндөрлөж байгааг анзаарах 
болно. Бидний өнөөдрийн 
энэ их бухимдлын, арчаагүй 
байдлын гол буруутан нь хэн 
нэгэн тэнэг удирдагч, улстөрч, 
дарга даамлууд биш ээ. Энэ 
бүхэн өнөө цагийн монголчууд 
бидний “Би”-г шүтсэн өвчин дээр 
нэмээд бэлэнчлэх сэтгэлгээнээс 
гаталж чадахаа байсан дорой 
үе өсөж өндийсний лай ланчиг 
юм. өнөөдөр захын хулгайч, 

архичин эс бөгөөс тэнэмэл нэгэн 
маргааш гэхэд монгол улсын 
Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, 
төрийн түшээ болохоор зүтгэхэд 
хэн ч гайхахааргүй болчихсон 
байгаа биз дээ. төрт ёс гэдэг огт 
хүндлэлгүй болсны жишээ энэ л 
дээ. Цэр нь цээжиндээ байдгийг 
“Би”хэмээх өвчин бидэнд бүр 
мөсөн мартуулж орхиж. “Би л 
болж байвал боллоо” гэдэг үзэл 
санаа орчин үеийн монголчуудад 
бараг л номлол нь болчихлоо. 
хувиа бодох үзэл ямар аймаар 
үнэлэгдэх болов оо!

Бидний энэ муухай араншин 
гаднын хүнд ч анзаарагддаг 
болсон байна. “...монголд ирэх 
бүрийдээ монгол хүний хөгийн 
занг улам бүр анзаарах юм”, 
“тархины тураалтай монгол” 
гэж Кимура Аяако хэмээх япон 
бүсгүй бичсэний төлөө түүнийг 
ямар их хараав билээ.  

Дэлхий нийтээс монгол хүн 
хувиа хичээх үзлээрээ ямар тод 
ялгарах болсныг тэр бүсгүй ичиж, 
улайтал бичсэн байв. хамгийн 
гол нь бидний зан араншинг 
тэр япон бүсгүйгээс өөр хэн ч 
ингэж үнэнээр нь хэлж байгаагүй 
юм. улс орныг жолоодож буй 
хүмүүсийн хэнээс нь ч энэ харь 
бүсгүйгээс илүү давахаар “Эх 
оронч” сэтгэл гарч байгаагүйг 
бодохоор ичгүүртэй санагддаг. 
магадгүй өнөөгийн ертөнцөд 
монгол хүн шиг амин хувийн 
эрх ашгаа чухалчилдаг үндэстэн 
бараг үгүй байх аа. хүн гэдэг өөрт 
байхгүй юмаа байгаагаасаа илүү 
мөрөөдөж, илүү ярьдаг гэдэг 
үнэн бол бидний байнга , бараг 
л ам нээх болгондоо цэвэр, ариун 
ёс суртахуун, эх оронч үзлийн 

эрхэмлэдэг болсон. өөрөө 
өөрийнхөө хувь заяагаа ч мэдэхээ 
байж, лам, бөө, мэргэч, төлөгчид 
даатгах болтлоо дорой, харанхуй, 
мунхаг боллоо. өнөөдөр монгол 
хүн гэж хэнийг хэлэх вэ гэж 
бодоод үзлээ. өнгөрсөн, улирсан 
түүхээ ярьж онгирсон, үргэл-
жийн бухимдаж, уур хорсолдоо 
багтарсан, хоорондоо хэрэлдэж 
зодолдсон, хялбар аргаар баяжиж 
хөлжихийг ямагт мөрөөдсөн, 
худлаа ярьж, хулгай хийсэн, 
хөдөлмөрлөхийг үзэн ядах 
атлаа тансаг амьдралыг хүссэн, 
найзалж нөхөрлөж чаддаггүй, 
улс үндэстнээ хайр ладаггүй, 
хувиа хичээгч, бүдүүлэг 
хэрцгий, хоосон цэцэрхэгч “Би” 
гэж цээжээ дэлдсэн хүмүүс л 
төсөөлөгдөх юм. Бид өөрсдөө 
ингэж эвдэрсэн ард түмэн 
болохоор өнөөгийн эвдэрсэн, 
харааж зүхсэн амьдрал маань 
бидний өөрсдийн л тусгал билээ. 
хэн нэгэн мундаг нөхөр гарч 
ирээд бүхнийг засаж, залруулах 
талаар л мө рөөдөцгөөнө. 

уг нь монголын ирээдүй 
хэрхэх эсэх өөрсдөөс маань 
шалтгаална. хамгийн гол нь 
үүнийгээ ухаарах чадвар бидэнд 
алга. хамгийн сүүлийн үеийн 
IPhone X утас барьж, үнэтэй 
брэндийн хувцасаар гангарсан 
монгол хүн үнэтэй машиныхаа 
цонхоор хогоо гаргаж хотын төв 
гудамжинд шидэхийг харлаа. Яг 
энэ үед  Кимура Аяакогийн хэл-
сэн шиг үнэхээр тархины тураал-
тай, хөгийн болчихоод байгаа 
монгол хүний тухай бод лоо. 
Бид энэ байдлаараа мөхөж яваа 
үндэстэн биш гэж үү. Биш ээ, 
гэвэл хаашаа явна гэж...?

тухай ярьдгийг маань зөвтгөж 
ойлгож болох юм. Бидний энэ 
унхайгүй байгаагийн бас нэг 
шалтгаан бэлэнчлэх сэтгэлгээтэй 
холбоотой билээ. өнөө цагийн 
монгол хүн шаргуу хөдөлмөрлөх 
гэдгийг огт ойлгодоггүй 
болсон. Бүр улс орноороо ийм 
болсон гэдгээ хүлээн зөвшөө-
рөх хэрэгтэй. уг нь XXI зууны 
асар их боломжийг бид бэлэнч-
лэхээсээ илүү өөрсдөдөө шин-
гээж, өөрийн болгож улам 
хүчирхэг болох зорилгоо 
болгосон бол мөрөөдөлдөө 
ядаж дөтлөх байлаа. Дахиад 
эргэн тойрноо анзаараарай! 
Нөгөө бидний аав, ээжүүдийн 
үеийнхний, нөгөө социализмын 
үед барьж байгуулсан “Эрдэнэт”, 
“говь” үйлдвэрээс давж гарахаа 
байг гэхэд дөхөж очихоор ганц 
ч болтугай үйлдвэрийг өнөө цагт 
байгуулж чадсан билүү. тэр 
цагт монголчууд ядаж л гутал, 
хувцсаа 100 хувь өөрсдөө хийж, 
хэрэгцээгээ хангаж чаддаг байсан 
гэвэл нэн залуу үеийнхэн бараг 
итгэхгүй биз. “Эзэн хичээвэл 
заяа хичээнэ” гэсэн гүн ухаанаар 
явж ирсэн монгол хүн өнөө цагт 
яаж хувирсан билээ. Ерөөсөө л 
бүх зүйлд гуйранч сэтгэлгээтэй 
болсон. материаллаг ашиг 
сонирхолтой ард түмэн болсон 
гэвэл хилсдэхгүй ээ! итгэл 
үнэмшил, үзэл бодлоо тав 
аравхан мянган төгрөг, уут гу-
рил, эс бөгөөс албан тушаалаар 
арилжчихдаг ард түмэн хөгжил, 
дэвшлийн талаар хэрхэн бо-
дож чадна гэж. монгол хүн 
социализмын үеийнхнээс илүү 
бэлэнчилж, бусдын гар харж, 
хандив тусламжаар амьдрахыг 

Бид мөхөл рүүгээ биш юм бол 
хаашаа явна гэж... 

нь нийслэлийн удирдлагуудын 
толгойны өвчин болсон гол асуудал 
болж байлаа. Нүүрс түлдэг тэдгээр 
уурын зуухнуудыг халж, хотыг 
төвлөрсөн халаалттай болгоно гэдэг 
нийслэлийн төдийгүй, монголын 
түүхэн дэх том бүтээн байгуулалт 
болсон юм. миний ажил амьдралын 
гараа энэ цаг үетэй давхацжээ. 1983 
онд Политехникийн их сургуулийг 
дулааны инженер мэргэжлээр 
төгсөж, улаанбаатар хотын 
Дулааны шугам сүлжээний газарт 
томилогдож ирээд, инженерээс 
эхлээд байгууллагаа удирдах 
хүртэл даруй 36 жил ажилласан 
байх юм. 1985 онд 16-р хороолол, 
Цэргийн дээд сургуулийн орчимд 
тооцоо, судалгааг хийж, тэр хавийн 
уурын зуухнуудыг зогсоож төвийн 
системтэй холболоо. 1990 онуудад 
төмөр замын хорооллыг, 2003 
онд ханын материалын орчмыг, 
мөн их тэнгэр цогцолбор, 2009 
онд “Дэнжийн-1000”, Цэргийн 
хотхоны уурын зуухнуудыг бүрэн 
зогсоож, төвийн сүлжээнд холбох 
ажлуудыг дуусгалаа. 2011 онд 
Цагдаагийн академи, 2016 онд 
Яармагийн хүүхдийн эмнэлэг, 
цэцэрлэг, сургуулиудыг, 2019 онд 
Баянхошуу орчмыг төвлөрсөн 
дулаанд холбох ажлуудын тооцоо 
судалгаа, техникийн шийдлийг 
инженерүүдтэйгээ хамтран боловс-
руулж, хийж, гардан ажиллаж, 
удирдан байгуулжээ. Ялангуяа, 80, 
90, 2000 онуудад хот тэр чигээрээ 
хөлдөх шахаж байсан хүнд үеүдэд 
манай хамт олны нойр, хоолгүй 
зүтгэсэн зүтгэлийн үр дүнд хотоо 
зутраалгүй авч гарсан бахархалт түүх 
бидэнд бий. уурын зуухан халаалтыг 
хална, зогсооно гэдэг амар байгаагүй 
юм. Асар эсэргүүцэлтэй тулна. 
ёстой л бүх хариуцлагыг даана гэж 
зориглон зүтгэсний үр дүн гарсан. 
Энэ бүх шинэчлэл, өөрчлөлт миний 
бахархал юм . хийсэн бүтээснээрээ 
бахархах нь хэнд ч зүй ёсны хэрэг 
буюу. 

харин энэ удаад улаанбаатартаа 
аз жаргалыг түгээгчид бид ирээ дүй-
гээ онцгой анхаарч харах хэрэг тэй 
болов уу гэсэн санаагаа удахгүй 
болох ойн босгон дээр зориуд 
тэмдэглэхийг хүслээ. Яагаад гэж 
үү? Нийслэлчүүдийн амь, амьд-
ралыг тэтгэгч хотын дулааны 
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хан див-
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хувцас хэрэглэлийг цэвэрлэж, 
засаж, шошго зүүгээд худалдахад 
бэлэн болгож өгдөг юм байна. мөн 
сэргээх боломжгүй эд зүйлийг 
хэлбэр, зориулалтыг нь өөрчлөн 
дахин ашиглахаар оёдол, засвар 
хийдэг аж. 

хэдийгээр нээгдээд удаагүй 
ч хүүхдийн тоглоом хамгийн 
их зарагджээ. гэхдээ амралтын 
өдрүүдээр иргэд гутал, хувцас, 
тоглоом, ном, гэр ахуйн бараа 
гээд маш олон зүйл авчирч өгдөг 
аж. Бараа нь долоо хоногтоо  
зарагдаж дуусдаг тухай худалдагч 
бүсгүй ярьж байлаа. хүмүүс энэ 
дэлгүүрийн тухай нэгнээсээ 
сонсдог, мөн фэйсбүүкээс олж 
мэддэг ажээ. Эхнэрийнхээ 
бэлдсэн гурван тортой эд зүйлийг 
авчирсан залуу, хоёр дахь 
удаагаа энэ дэлгүүрт ирж байгаа 
гэсэн. тэрбээр, “монголчууд 
хуучин хувцсаа хүнд өмсүүлэх 
муу, шатаана, устгана гэдгийг 
бид тоодоггүй. манайх гурван 
хүүхэдтэй, багадсан хувцас, 
хэрэглэхээ больсон, уйдсан 
тоглоомуудыг нь авчирч өгдөг 
юм. хэрэгтэй нэгэнд нь хүрч л 
байг” гэлээ. 

Барааны хувьд 200 төгрөгөөс 
30 мянган төгрөгийн үнэтэй 
бөгөөд “танд хэрэгтэй бол үнэгүй 
аваарай” гэсэн бичигтэй хоёр 
сагсанд зарим зүйлсийг хийжээ. 
СБД-ийн 13 дугаар хороо буюу 
32-ийн тойргоос баруун тийш 500 
метр газарт “мөрөөдлийн гэрэл” 
эко дэлгүүр байрладаг. Зорилтот 
бүлэгтээ ойр байх үүднээс гэр 
хороололд түрээсийн байранд 
нээсэн дэлгүүрээ цаашид олон 
салбартай болгох зорилготой 
гэсэн. 

БНСу-д ажиллаж амьдардаг 
найман залуу нэгдэж, энэ 
дэлгүүрийг нээжээ. Амьжиргааны 
түвшнээс доогуур орлоготой, 
өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд, 

нийгэм
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ТУЗ-ийн дарга
Эрдэнэбаатарын ДОЛГИОН

Ерөнхий эрхлэгч 
Баатарын ДУЛАМХОРЛОО

Зөвлөх
шатарбалын ДАвААДОРж

Орлогч эрхлэгч
Лхагважавын СУГАРМАА

Утас: 99903584

Улс төр, нийгэм, эрэн сурвалжлах мэдээллийн алба
Эдитор Б.Энхжаргал

Утас: 99901621

Цахим контент, бүтээлч үйлдвэрлэлийн алба
Эдитор Г.Баярсайхан

Утас: 99903574

Эдийн засаг, уул уурхайн мэдээллийн алба
Эдитор З.Цэлмэг

Утас: 99901526

Утас: 99903581
 99903578 
 99907843

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 
I хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, 

“Блю Скай тауэр” 407 тоот
Улсын бүртгэлийн дугаар. 1024

Утас: 70103131, 
Факс: 7010606

zgm.mn

ubinfo.mn
Дугаарын удирдагч

Л.Сугармаа

“Засгийн газрын мэдээ” сонин нь ардчилсан, 
шударга ёс, хүний эрхийг дээдэлж, чөлөөт 

сэтгүүл зүйн хэм хэмжээг бүрнээ сахин, олон 
ургальч үзлийг илэрхийлэх мэдээллийн 

индэр байж, нийт Монгол үндэстний 
ойлголцол, эв нэгдлийг бэхжүүлэхийг эрхэм 

зорилгоо болгоно.

РЕДАКц

ЗАР СУРТАлЧИлгАА

хАЯг

цАхИМ хУвИлБАР

0 0 1 1 0 1

Өрх толгойлсон 
эмэгтэйчүүд, хөгж-
лийн бэрхшээлтэй 
иргэдийг ажлын 
байраар хангана

Хүүхдийн тоглоом 
хамгийн их 
зарагджээ

Э.Батцэцэг
ЗГМ

үйлдвэрлэл хөгжихийн хэрээр 
хог хаягдлаа хаана агуулах вэ гэдэг 
асуудал тулгардаг. хүн төрөлхтөн 
1970 оноос дэлхийн нөөцийг 
үндсэндээ шавхаж дууссан гэж 
үздэг аж. үйлдвэрлэлийн явц дахь 
нүүрстөрөгчийн ялгаруулалтаа 30 
хувиар бууруулсан ч, 2030 оны 
есдүгээр сар гэхэд бидэнд дахин 
нэг дэлхий шаардлагатай болно гэж 
ногоон эдийн засагчид тооцоолсон. 
тэд байгалийн нөөцийн хомсдолыг 
бууруулж, орчны доройтлын эсрэг, 
хүний сайн сайхан, нийгмийн тэгш 
хүртээмжтэй байдлыг хангахын 
төлөөх эдийн засгийн онолыг 
баримталдаг. 2012 онд НүБ-ын 
тогтвортой хөгжлийн чуулганаар 
дэлхий нийтийн тулгамдсан 
асуудал бол ядуурлыг бууруулах 
бөгөөд ногоон эдийн засаг гол байр 
суурийг эзэлнэ гэж тунхагласан 
нь ирээдүйд тэргүүлэх салбар 
болгохоор чухалчилсны илрэл юм. 

хүн төрөлхтөн жилд 90 триллион 
ам.долларын бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээг үйлдвэрлэж, тэдгээрийн 
70 хувийг нь дахин ашиглахгүй 
хаядаг. тиймээс гурван “R” (Reuse-
дахин, сэргээж ашиглах, Recycle-
дахин боловсруулах, Reduce-
бууруулах) буюу дахин хэрэглээг 
амьдралдаа хэвшил болгохыг 
дэлхий нийтээр уриалах боллоо. 
танд орхигдсон, илүүдсэн зүйлс 
бусдад чухал хэрэглээ болдог тул 
эдгээрийг холбох зорилготойгоор 
олон улсад second hand буюу 
“дахин ашиглах боломжтой эд 
зүйлс”-ийн дэлгүүрийг байгуулж 
иргэд хоорондын гүүр болж иржээ. 
АНу-д гэхэд л Good will store 
сүлжээ дэлгүүр хамгийн алдартай 
бөгөөд улсаас нь татварын 
хөнгөлөлт үзүүлэн дэмждэг. харин 
БНСу дахь Beautiful store нь мянга 
гаруй сүлжээ дэлгүүр нээж, иргэдэд 
хамгийн ойр байхыг эрхэмлэдэг 
аж. тэгвэл монголд үүнтэй нэгэн 
адил “мөрөөдлийн гэрэл” эко 
дэлгүүр байгуулагдаад 20 хонож 
байна. 

тус дэлгүүрт иргэдийн сайн 
дураараа хандивласан дахин 
хэрэглэх боломжтой бараа 
бүтээгдэхүүнээс гадна хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн гар урлалын 
зүйлсийг хямд үнээр худалддаг. 
одоогоор өрх толгойлсон нэгэн 
эмэгтэй худалдагчаар нь ажилладаг 
ба хөгжлийн бэрхшээлтэй хоёр 
туслахтай болохоор зэхэж байгаа 
юм байна. Энэ хүмүүнлэгийн 
үйлсэд туслахаар сайн дурын 
гишүүд өдөр бүр ээлжлэн ирдэг. их 
дээд сургуулийн оюутнууд голдуу 

Танд орхигдсон 
зүйлс бусдад 
чухал хэрэглээ 
болно

ЗГМ©

хӨТӨлИЙн “цЕМЕнТ ШохоЙ” хК-
ИЙн хУвЬцАА ЭЗЭМШИгЧДИЙн 

ЭЭлЖИТ хУРлЫн ЗАР

холбоо барих: Утас: 70368151, 
Факс: 7036-8368

И-мэйл хаяг: info@khutulcement.mn 

хӨТӨлИЙн “цЕМЕнТ ШохоЙ” хК-ИЙн 
хУвЬцАА ЭЗЭМШИгЧДИЙн АнхААРАлД

“ЦЕМЕНТ ШОХОЙ” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2019 оны 4 
дугаар сарын 24  -ны өдрийн Даваа гарагийн 11.00 цагт “Цемент Шохой” ХК-
ийн өөрийн байр, Хурлын танхимд болно.

хААнА 

Сэлэнгэ аймаг, Сайхан сум, 1-р баг, “Цемент шохой” ХК-ийн өөрийн 
байр, Хурлын танхим

хЭЗЭЭ 

2019 оны 4 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 11:00 цагт

хУРАлД оРолцох ЭРхТЭЙ хУвЬцАА ЭЗЭМШИгЧДИЙн нЭРСИЙн ЖАгСААлТ 
гАРгАх БҮРТгЭлИЙн ӨДӨР: 

2019 оны 04 дүгээр сарын 04-ны өдөр

хУРлААР хЭлЭлцЭх АСУУДлУУД

Компанийн 2018 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн тайлангийн 
талаар гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах;
Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг чөлөөлж, 
томилох тухай Компанийн ногдол ашгийн талаар шийдвэрлэсэн 
ТУЗ-ийн тогтоолыг танилцуулах; 
Бусад.

хУРАл ЗохИон БАЙгУУлАх КоМИСС

Комиссын дарга: Б.Ариунтунгалаг 
Комиссын гишүүд:  А.Сосорбурам  
   Б.Соёл-Эрдэнэ 

Хурлын материал, гаргах шийдвэрийн төсөл болон холбогдох баримт 
бичигтэй ажлын өдрүүдэд /Даваа-Баасан/ 09-17 цагийн хооронд Хөтөлийн 
“Цемент Шохой” ХК-ийн байранд Гүйцэтгэх захирал А.Шоовдор болон 
комиссын гишүүдээс хүлээн авч танилцах боломжтой. 

ЗГМ ТОвЧХОН
» БоловСРол
“Инженер, технологийн 
дээд боловсрол” төслийн 
санхүүжилтээр Япон 
улсад суралцах 98 оюутан 
“батламж” гардан авлаа. 
Үүнээс “Коосэнд” 30, 
бакалаврын хамтарсан 
хөтөлбөрөөр 52, магистр, 
докторт 16 оюутан тус тус 
суралцах бөгөөд оюутнууд 
энэ сарын сүүлээр Япон 
улсыг зорих юм байна.

» ШҮҮх
Боловсролын зээлийн 
сангаас зээл авч суралцаад, 
төлбөрөө төлөөгүй 
оюутнуудын асуудлыг 
шүүхээр шийдвэрлүүлэхээр 
болжээ. Тодруулбал, тус 
сангаас зээл авсан 179 
оюутан ор сураггүй алга 
болсон байна. 

» цАг АгААР
Цаг уур, орчны 
шинжилгээний газраас 
ирүүлсэн мэдээллээр 
өнөөдөр баруун болон 
төвийн аймгуудын нутгаар, 
маргааш ихэнх нутгаар 
хур тунадас, нойтон цас 
орж, цасан шуурга шуурч, 
эрс хүйтрэхийг онцгойлон 
анхааруулж байна.

» СпоРТ
Олон улсын жүдо бөхийн 
холбооноос зохион 
байгуулдаг “Их дуулга” 
тэмцээн өнгөрсөн баасан 
гарагт ОХУ-ын Екатеринбург 
хотод эхэлсэн. Уг тэмцээнд 
47 орны 358 жүдоч 
өрсөлдөж буй бөгөөд 
Монголын 20 жүдоч 
оролцож байна.
Тэмцээний эхний өдөр 
60 кг-ын жинд Л.Өнөболд 
Марокко, Тайвань, ОХУ, 
Японы бөхчүүдийг дараалан 
ялж, аваргын алтан медаль 
хүртлээ. 

» нИЙСлЭл
Нийслэлийн газрын 
албанаас Хан-Уул дүүргийн 
15 дугаар хорооны нутаг 
дэвсгэрт байрлах Богд 
хааны ордон музейн 
эзэмшил хашаан дотор 
зөвшөөрөлгүй баригдсан нэг 
давхар барилгыг буулгав.

“Нойрны төв” долоо хоногт 
гурван хүнд үйлчилнэ 

Сүүлийн жилүүдэд нойргүйд-
лээр өвчлөх иргэдийн нас 
залуужсаар байна. тиймээс 
нойрны өвчнийг эрт илрүүлэх, 
урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 
Нойрны төвийг байгуулжээ. 
тус төв нь нас харгалзахгүйгээр 
нойрны өвч нийг оношилж,  
тохирох эмчил гээ бичиж өгөх аж. 
мөн төрийн тусгай алба хаагчид 
харьяаллын дагуу хэвтэн эмчлүү-
лэх боломжтой. 

харин оношилгоонд хамраг  дах 
иргэн эрүүл мэндийн даатгалаараа 

165 мянган төг рөг хөнгөлүүлж, 
эмнэлгийн кассанд 25 мянган 
төгрөг тушаагаад үйлчлүүлэх 
боломжтой аж. Нойрны төв 
нь долоо хоногт гурван хүн 
оношлох боломж той бөгөөд 
иргэд үйлч лүүлэхдээ урьдчилан 
цаг авах шаардлагатай. тус төв нь 
нойрны өвчлөлийн бүх төрлийг 
оношилж, эмчлэх бүрэн чадвар-
тай. тухайлбал, хурхирах, нойрон 
дундаа амьсгал тасалддаг эмгэг-
тэй хүмүүсийг тогтмол агаа  рын 
аппаратаар эмчлэх юм.  

хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдийг дэмжих гол зорилготой 
гэж тодорхойлсон уг ажил нь өдгөө 
байгаль орчныг хамгаалах, дахин 
хэрэглээг нэвтрүүлснээр нөөц 
хомсдолыг бууруулах, ногоон 
эдийн засгийг дэмжих эко сэдлээр 
үйлчлүүлэгч, иргэдийг татах 
болжээ. Нээлттэй ажлын байрыг 
байнга зарлах бөгөөд зорилтот 
бүлгийнхнийг ажилтай, орлоготой 
болгох нь тэдгээр залуусын анхдагч 
зорилт хэвээр буй. гадаад дахь 
монголчуудаас хандиваар авсан 
хувцас хэрэглэлээр дэлгүүрээ 
нээсэн бөгөөд, тээвэрлэлтийн 
зардал их тул дотоодын иргэдээс 

хандив авах нь хэрэглэгчдэд илүү 
хямд хүрэх эерэг талтай байв. 
Дэлгүүрийн нээлтэд санаачлагч 
залуусын хүрээлэл оролцсон 
бөгөөд 735 мянган төгрөгийн 
борлуулалтын орлого, 1.04 сая 
төгрөгийн хандив, мөн БНСу 
дахь “Ногоон Ази” тББ-ын 11.5 сая 
төгрөгийн хандивыг тус тус хүлээн 
авчээ. Санхүүгийн тайлангаа ил 
тод мэдээлж, илүү олон салбартаа 
өрх толгойлсон эмэгтэйчүүд, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг 
ажлын байраар хангахад үйл 
ажиллагаагаа чиглүүлэхээ тус тББ-
ын тэргүүн хэлнэ лээ. 

Дэлхийн 40 гаруй оронд 
хэвлэгдэж, New York Times 

сонины бестселлэрээр шалгарч 
байсан мари Кондо хэмээх япон 
бүсгүйн номын эхний хэсэгт 
өөрт хэрэгцээгүй зүйлсээсээ 
салах тухай өгүүлдэг. Ервопын 
орнуудад ихэд түгсэн эмх цэгцтэй 
амьдралын хэвшлийг монгол 
эзэгтэй нар хэрэгжүүлж эхлээд 
буй. хэзээ нэгэн цагт хэрэг 
болж магадгүй гэж хадгалсан 
хувцас хэрэглэл шүүгээнд чинь 
тоосонд дарагдаж байхын оронд 
“мөрөөдлийн гэрэл” эко дэлгүүр 
зэрэг дахин хэрэглээг дэмжих 
төслийн ачаар хэрэгтэй нэгэнд 
нь очвол хадгалснаас илүү сэтгэ-
лийн баяслыг танд авчрах буй за. 
та ч гэсэн туршаад үзээрэй.   



С.Батсайхан / ЗГМ©

Өндөр татвар 
бизнесийн орчны 
хамгийн том 
бэрхшээлээр 
нэрлэгдэв

ЗгМ: Сэдэв
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монгол улсын дэлхийд 
өрсөлдөх чадварын индекс 124-
өөс 101-т дэвшиж сайжирсан ч 
төсвөө үр ашиггүй зарцуулдаг 
орнуудын жагсаалтад эхний 
аравт багтсан хэвээр байгаа 
нь төрийн албанд авлига их 
байдагтай шууд холбоотой.

  Азийн сангаас жил бүр 
бизнес эрхлэлтийн орчин 
дахь авлигын судалгаа хийдэг. 
түүгээр бизнес эрхлэгчид 
өөрсдөд учирсан “зовлон”-гоо 
илэрхийлдэг болсоор өдгөө 
гурван жилийн нүүр үзэж байна. 
тус судалгаагаар бизнесийн 
таатай орчин бүрдүүлэхэд 
саад учруулж буй төрийн 
байгууллагуудын жагсаалтыг 
ч гаргадаг юм. түүгээр татвар, 
мэргэжлийн хяналт, гааль, 
орон нутгийн захиргааны 
байгууллагууд хамгийн их гай 
болдог талаар 330 компанийн 
удирдах түвшний ажилтнууд 
дуу нэгтэй хариулжээ. Сүүлийн 
гурван жилийн байдлаар 
татварын газар энэ жагсаалтыг 
тасархай тэргүүлж байгаа нь 
бизнес эрхлэгчдэд татварын 
дарамт их байдгийн тод илрэл 
юм. төр оршихын тулд татвар 
байх нь тодорхой боловч татвар 
авахдаа бизнесийг боомилж 
болохгүйг мяндагтан, мундгууд 
ойлгоогүй л байна. 2018 онд 
бизнесийн орчинд тулгарсан 
хамгийн гол бэрхшээл “өндөр 
татвар” гэж энэ салбарынхан 
мэдэгдлээ. үүнийг татварын 
хуулийн шинэчлэлээр удахгүй 
засна хэмээн “тайвшруулах 
тариа” хийснээс хойш багагүй 
хугацаа өнгөрч буй. татварын 
багц хуулийг парламентаар 
хэлэлцэхээр аль эрт өргөн 
барьсан ч суудлын хэрүүл, 
суулт тэмцлээс шалтгаалж он 
дамначхаад байгаа нь бизнес 
эрхлэгчид татварын дарамтаасаа 
илүү бэрхшээл болчхоод 
байна. уих-аар татварын багц 
хуулийг батлахын тулд өргөн 
барьсан гурван хууль болон 
дагаж 29 хууль, 45 эрх зүйн 
баримт бичигт нэмэлт өөрчлөлт 
оруулахаар хүлээж байна. үүнээс 
харахад бизнесийн орчинд эрх 
зүйн зохицуулалт ямар дутмаг 
байсныг төвөггүй ойлгох биз 
ээ. мөн хууль батлагдмагц 
18 мянган ААН 36.8 тэрбум 
төгрөгийн шууд хөнгөлөлт 
эдлэхээр хүлээж байгаа нь 
татварын дарамт хэр байгааг 
мөнгөн утгаар илэрхийлж байгаа 
хэрэг. 

“хар жагсаалт”-ын удаах 
байранд тусгай зөвшөөрөл, 
лиценз олголтын шат дамжлага 
нэрлэгдэж бизнесийн орчинд 
саад учруулагчаар тодорсон. 
2016 онд бизнес эрхлэгчдийн 
17 хувь нь тусгай зөвшөөрөл 

бүрдүүлэлт, ачаа тээврийн 
аюулгүй байдал зэргээс эхлээд 
гаалийнхныг царайчлах 
зүйл мундахгүй. гуйна гэдэг 
гутамшигт тооцогддог болохоор 
гутамшигтай арга замаар ажлаа 
бүтээхээс аргагүйд хүрдэг биз. 
тиймгүйсэн бол энэ салбарын 
330 саналын дийлэнх нь гааль 
авлигад их өртсөн гэж жил 
дараалан хариулахгүй байх 
сан. Энэ жил Засгийн газраас 
гаалийн албаны шинэчлэлийг 
хийж, бараа эргэлтийн хурдыг 
нэмэхээр амлаад буй. техник, 
технологийн шинэчлэл хийлгүй 
олон жил гаалийн байцаагчийн 
нүдээр “ажилласан” энэ салбар 
хамгийн их хардлагад өртөх нь 
зүй. үүнийгээ ч сайн ашигласан 
биз. харин гаалийн шинэчлэлийн 
дараа тэднийг жагсаалтад сүүл 
мушгиарай хэмээн ерөөе. 

Бизнесийн орчинд авлигад 
хамгийн их өртсөн байгууллагууд 
хэл амнаас гарахын тулд ямар 
ажил зохиодгийг сураглавал 
семинардаж, сэм найрдаад 
тардаг тухай л ойлголт олон 
нийтийн дунд бөх оршсоор 
байна. үүнийг “төрийн албан 
дахь авлига таны бизнест хэр 
нөлөөлдөг вэ” гэсэн асуултад 
79 хувь нь тодорхой хэмжээнд 
болон маш их гэж хариулснаас 
харахад ойлгомжтой. төр 
авлигачдаасаа салж чадахгүй 
байгаа нь бизнес эрхлэгчдэд 
муугаар нөлөөлж, цаашилбал 
хөгжлийн хурдыг сааруулагч 
болж буй нь дамжиггүй. мөн 
монголчууд авлигыг хүлээн 
зөвшөөрсөөр байгаа нь гадаадын 
хөрөнгө оруулалтыг бууруулахад 
бодитой хүчин зүйл болж байгааг 
энд дурдахад ер илүүдэхгүй.

Бизнес эрхлэгчдээс “албан 
бус татвар” нэхдэг байгууллагын 
тоонд шүүх, цагдаа, шийдвэр 
гүйцэтгэх байгууллага орж 
байгаа нь бас анхаарал татна. 
“хар жагсаалт”-ын эхний 
тавд дээрх байгууллагуудыг 

АТГ том “тул”-
аа  хүчрэхгүй, 
“жараахай” 
бүрийг хөөж 
амжихгүй 
байгаа тул 
гүйцэтгэх 
засаглалын 
тэргүүнд 
хандахаас 
аргагүй. 

Бизнес эрхлэгчид мэргэжлийн хяналтыг 
авлигад хамгийн их идэгдсэн гэв

Г.Билгүүн
ЗГМ

“проблем” болж байсан гэсэн 
бол энэ үзүүлэлт 2017 онд 
22.4, өнгөрсөн жил 24.8 хувь 
болж өсжээ. Нэгэнтээ Ерөнхий 
сайд олон цаас урж, хогийн 
саванд хийснээс хойш энэ 
чиглэлийн бичиг баримт бас л 
хуримтлагдсан байна. 

төрийн албан дахь авлигад 
хамгийн их өртсөн байгууллагын 
жагсаалтад гаалийн алба сүүлийн 
гурван жил дэд байранд баттай 
зогссоор байна. Бизнесийнхэн 
эргэлтээ нэмэхийн тулд гаалийн 
байгууллагын шат дамжлагыг 
товчлохыг хүсдэг. Энэ нь авлигад 
хүрэх хөшүүрэг болдгийг хэн 
үгүйсгэх вэ. импорт зонхилсон 
худалдааны байгууллага гаалийн 

олон хүн хэлнэ. Атг том тулаа 
хүчрэхгүй, жараахай бүрийг 
хөөж амжихгүй тийм л байдлаар 
ажиллаж буйг түмэн олон 
мэдэж байгаа хойно гүйцэтгэх 
засаглалыг барьж буй Ерөнхий 
сайдад хандахаас аргагүй. 
Азийн сангийн энэ судалгаа бол 
нийгмийг хамарсан том судалгаа 
биш ч гэсэн хөндлөнгөөс хийсэн, 
төрд долигоноогүй, бизнес 
эрхлэгчдэд чиг заачихдаг “суурь” 
судалгааны нэг учраас бодитой 
үр дүнг үүгээр шүүж болох мэт. 
Ядаж л бизнес эрхлэгчдийн дуу 
хоолойг тод сонсохын тулд энэ 
судалгааны үр дүнгээр төрийн 
зарим байгууллагын ажлыг 
дүгнэж болмоор. Ялангуяа, 
авлигад их өртсөн нэр зүүж хар 
жагсаалтыг манлайлж буй татвар, 
мэргэжлийн хяналт, гааль, цагдаа, 
газар, кадастрын албаны ажлын 
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ТЕнДЕР ШАлгАРУУлАлТЫн ДУгААР: ЗУХАГ2019/01
Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Шатахуун 

нийлүүлэх” тухай битүүмжилсэн тендерийг ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерийн баримт бичгийг бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэн төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж 
бүрдэлээр нь 50’000 төгрөгөөр худалдан авах ба үнийг Голомт банкны 1102626829 тоот дансанд 
шилжүүлнэ. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерийн хамт ирүүлж буй тендерийн үнийн дүнгийн 2 хувьтай тэнцэх төгрөгийн дүнтэй 
тендерийн баталгаа ирүүлнэ. 

Тендерийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 10:00 цагаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх 
ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2019 оны 04 дүгээр 
сарын 18-ны өдрийн 10:30-д нээнэ.

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

харилцаа холбооны зохицуулах хороо
Метро бизнес төв А корпус 5 давхар
Сүхбаатарын гудамж-13
Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар-14201-0033 
Утас:11-304258 Факс:327720. 
вэб хаяг:  www.crc.gov.mn; info@crc.gov.mn

ТЕнДЕРИЙн УРИлгА

ТЕнДЕРИЙн УРИлгА
 Огноо: 2019 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр

ТЕнДЕР ШАлгАРУУлАлТЫн нЭР: “Гашуун сухайт авто зам” ХХК-ийн Шалган 
нэвтрүүлэх цэг-2-ын цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг хангах 65 кВт-ын нарны 
цахилгаан станцын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил 
ТЕнДЕР ШАлгАРУУлАлТЫн ДУгААР: ЭМГЛ/201901016

“Эрдэнэс Монгол” ХХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Гашуун сухайт авто зам” 
ХХК-ийн Шалган нэвтрүүлэх цэг-2-ын цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг хангах 65 кВт-
ын нарны цахилгаан станцын зураг төсөл, барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх тухай 
битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.

 Тендерийн баримт бичгийг (хүсвэл нэмэлт хувийг) бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж 
төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг 100.000 /нэг зуун мянган/ төгрөг, эсхүл 
түүнтэй тэнцэх хэмжээний чөлөөтэй хөрвөх валютаар 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: 

1. Борлуулалтын хэмжээ:
Сүүлийн 3 жил буюу 2016, 2017, 2018 оны жилийн дундаж нь санал болгож буй 
үнийн дүнгийн 100 хувиас доошгүй байна.
2. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн 
хэмжээ: 
Санал болгож буй үнийн дүнгийн 50 хувиас багагүй байна. 
3. Сүүлийн 3 жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:
Сүүлийн 3 жил буюу 2016, 2017, 2018 онуудын аль нэг жилийн дүн нь тендерт 
санал болгож буй үнийн дүнгийн 100 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй 
ажил гүйцэтгэсэн байна.

Тухайн ажилд шаардлагатай дараах тусгай зөвшөөрөлтэй байх. Үүнд: 
Эрчим хүчний яамны:

● 0.1-5 МВт-ын Эрчим хүчний эх үүсвэр барих, угсрах, засварлах, туршилт 
тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ
● 0.4-10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын барилга угсралтын ажил 
гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөл
● Мөн  ЦДАШ, дэд станцын зураг төсөл боловсруулах байгууллага нь  ЦДАШ, дэд 
станцын зураг төсөл, ТЭЗҮ боловсруулах тусгай зөвшөөрөл

Тендерийн хамт 10.000.000 төгрөг, эсхүл түүнтэй тэнцүү чөлөөтэй хөрвөх валютын 
дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

Тендерийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 10 цаг 00 минутаас өмнө 
доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 
тендерийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 10 цаг 30 минутад нээнэ.

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх “эрхгүй”.
Дотоодын давуу эрх “тооцохгүй”.

“Эрдэнэс Монгол” ххК
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо,

Чингисийн өргөн чөлөө-15, Моннис цамхаг, 14 давхарт
Утас:97171505

Бизнест саад учруулж буй 
тэргүүлэх төрийн байгууллага

Татварын 
газар 

Мэргэжлийн 
хяналт

Бусад

Орон 
нутгийн 
захиргаа

Гааль, цагдаа
Хот 
төлөвлөлт, 
газрын 
алба

33.1 %

17.6 %

24.5 %

12.1 %

 8.5%

4.2%

28.8 %

Татварын 
алба

Мэргэжлийн 
хяналт

Шүүх

Цагдаа

Бусад

ШШГА

24.8 %

Авлигад хамгийн их өртсөн 
байгууллага

10.9 %

16.1%

7.9 %

11.5%

нэг үзүүлэлтийг үүгээр тогтоож, 
удирдлагатай нь хариуцлага 
тооцож яагаад болохгүй гэж. 
Ядаж л эхний гуравт жагссан 
төрийн байгууллагын удирдлагыг 
шууд халдаг болчихвол хэн 
бизнесийнхнийг дарамталсан 
гэдгээр ажлаа өгөхийг хүсэх вэ 
дээ. Цаашлаад төрийн зүгээс 
бизнесийг дэмжих, авлигатай 
тэмцэхэд бодитой ажил болох 
биш үү. Аливаа зүйл яаж ч 
муудсан сайжрах тал руугаа явж 
байдаг гэсэн афоризм бий. үүнээс 
муу зүйл гэж байж таарахгүй тул 
засах цаг нь тулсан. тиймээс 
Ерөнхий сайд у.хүрэлсүхийн 
“төрд хууль гэж байдаг юм шүү 
гэдгийг хууль завхруулж байгаа 
хүмүүст ойлгуул. Яс маханд нь 
мэдрүүл” гэсэн алдартай үгээр 
энэ сэдвийг нээлттэй үлдээе.  

нэрлэсэн нь нэгийг өгүүлж 
байна. ААН-үүдийн 35 хувь 
нь эдгээр байгууллага авлигад 
их өртсөн гэж мэдүүлсэн нь 
жижгүүд ч “хонгил”-оор ордог 
гэдгийн хариулт биш гэж үү. 

Цагдаагийн хурандаа нар ч эх 
захгүй баяжсан жишээ дуулдсаар 
байгаа. төсвийн цалингаар хэр 

хөрөнгө цуглуулж болохыг 
хэн хүнгүй мэдэх тул тэднийг 
бизнес эрхлэгчдийг дарамталсан 
гэж хардах үндэслэл дүүрэн. 
Бизнесийн аль ашигтай салбарт 
цагдаагийн албан тушаалтнууд 
монополь тогтоож байгаа гэсэн 
яриа гарсан нь ч үүний нэг тал. 
төрийн нэрийг барьж бизнесийг 
нь булаадаг, хувь хүртээхгүй 
бол хэрэг тохдог байхыг ч 
үгүйсгэхгүй. ийм нөхцөлд 
хууль, хүчний байгууллагад 
ямар бизнесмэн хандаж далан 
булчирхайгаа тоочих вэ.    

үүний нөгөө талд Атг-ын 
ажилд ахиц гарахгүй байгааг 
тодорхой харуулчихлаа. 
одоогийн үйлчилж буй авлигын 
эсрэг хууль, тогтоомж бизнесийн 
орчныг ил тод авлигагүй болгоход 
үр дүнгээ өгч чадахгүй байгааг 

Азийн сан©

Бизнес эрхлэгчид 
мэргэжлийн 

хяналтынхныг 
авилгад хамгийн их 

өртсөн гэв 
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гар утасны байршлыг 
эн гийн аргаар тодор-
хой лох замаар дэл гүүр, 
су пер маркетын үйлч лүү -

лэгч дийн худалдан авах хүсэл 
сонирхлыг оновчтой то дор хойлж 
болж байгааг CNBC мэ дээл лээ. 
ингэж тодор хой лохын тулд 
ухаа лаг утсанд хэрэглэгчийн 
байрш лыг мэдээлдэг тусгай 
программ суулгах шаардлагагүй, 
бүх зүйл хууль ёсны дагуу, ил 
тод өрнөнө. 

Эдүгээ ухаалаг утас хэрэглэдэг 
хүн бүр цаг агаарын мэдээнээс 
эхлээд төрөл бүрийн мэдээлэл 
хүлээн авах үйлчилгээ ашиглаж, 
байршлынхаа координатыг 
бусадтай хуваалцдаг болжээ. 
шинэхэн старт-ап Cosmose 
компаниас БНхАу-д явуул-
сан судалгаанаас үзвэл хэрэг-
лэгчдийн ухаалаг утас болгонд 
эзэмшигчийнхээ байршлыг 
мэдээлдэг дор хаяж долоон 
аппликэйшн ажиллаж байна. 

Cosmose бол хятад дахь 100 
мянга гаруй дэлгүүрт үйлчлүүлж 
буй ухаалаг утас эзэмшигчдийн 
байршлын мэдээлэл нийлүүлдэг 

гол компанийн нэг. ийм мэ дээ-
лэл нь нийтдээ нэг тэрбум ор чим 
гар утсыг хамарч байгаа юм. 

Цуглуулсан мэдээллээ 
Burbery, L’Oreal, Subway, Bud-
weiser зэрэг нэр хүндтэй брэн-
дүүдэд борлуулдаг Cosmose 
нь хэрэг лэгчдийн privacy буюу 
өгөгдлийн халдашгүй байдлыг 
зөрчдөггүй. тус компани ердөө 
лангуунаас лангуу дамжиж 
буй ухаалаг утасны байрш-
лын координатын мэдээллийг 
дамжуулдаг. 

Байршил тодорхойлох на-
рийвч лал маш сайн буюу 1.8 
метрийн радиусаар зөрөх магад-

лалтай нь худалдан авагч хувцас 
өмсөж үзэх бүхээг, мөнгө тушаах 
кассын алинд очсоныг алдаагүй 
тодорхойлоход хангалттай мэ-
дээ лэл болж өгдөг. 

ийм мэдээлэл нь дэлгүүрээр 
үйлч лүүлэгч ямар бараа бүтээг-
дэхүүнийг илүү сонирхоод 
байгааг олж тогтооход тустай. 
том компаниуд Cosmose-оос 
худалдан авсан мэдээлэлдээ 
тулгуурлан зар сурталчилгааг 
яг зөв хэрэглэгчдэд нь чиглүүлэн 
үр дүнтэй өрнүүлж чаддаг 
ажээ. Дэлгүүрт санаандгүй 
тохиолдлоор орсон хүмүүс 
ийм системийн ачаар худалдан 

авагчдын эгнээнд шилжиж 
байгаа нь БНхАу-ын туршлагаар 
нотлогдож байгаа юм. 

хятадын зах зээлд асар их 
амжилт олсон Cosmose дараагийн 
байгаа АНу-аар сонгожээ. ухаа-
лаг утасны байршлын мэдээл-
лийг АНу-д 75 орчим компани 
цуглуулж, 200 сая ширхэг 
дивайсын координатыг тодор-
хойлж байна. Google, Facebook 
зэрэг интернэт аваргууд хүртэл 
ийм мэдээллийг худалдаж мөнгө 
болгохыг эрмэлздэг. ухаалаг 
утасны байрлал тодор хойлж 
зар сурталчилгаа өрнүүл дэг зах 
зээлийн нийт үнэлгээ энэ жил 21 

тэрбум ам.долларт хүрэх төлөв-
тэй нь дэлгүүрээр хэсэгч дийг 
ахиу “мөрдөх” ёстойн шалтгаан 
болж байна. 

Anonymity буюу хэн болохоо 
нууц лахыг хичээдэг хэрэглэгчид 
эдүгээ “цаадуул чинь тэртээ 
тэр гүй мэдэж байгаа” гэсэн 
хайх  рамжгүй байр суурьтай 
болцгоосныг зах зээлийн шин-
жээчид анхааруулав. орчин 
цагийн хэрэглэгчид худалдаа 
наймаа хийхэд амар дөхөм 
байхын төлөө privacy буюу 
хувийн өгөгдлийн халдашгүй 
байд лыг золигт гаргаж, анзаа-
рахаа ч больж эхэллээ.  

Ухаалаг утас 
болгонд 
эзэмшиг-
чийнхээ 
байршлыг 
мэдээлдэг 
долоогоос 
доошгүй 
аппликэйшн 
ажиллаж 
байна.

Спорт дрон нисгэгчдийн 
авхаалж самбааг сорих чухал 
тэм цээн энэ жил дэлхийн үзэгч-
дэд үнэ төлбөргүй хүрэх гэж 
байна. DRL буюу Дроны урал-
дааны холбоо хэмээх олон 
улсын спортын холбоо дөрөв 
дэх улирлын тэмцээнээ найм-
дугаар сарын 11-нээс Twitter 
болон БНхАу-ын Youkou видео 
сервис ашиглан шууд дамжуулна. 
холбооны шийд вэрийн ачаар 
технологийн спор тын тэмцээ-
нийг АНу-ын NBC теле визийн 
сүлжээ, NBCSN спорт сувгийн 
захиалагч нар төдий гүй хүссэн 
хүн бүхэн үнэгүй үзэх юм. 

Дроны уралдаанд дурлах 
хүмүүсийн сонирхлыг NASCAR-
ын түвшинд хүргэх хүсэлтэй тус 
холбоо өмнөх гурван улирлын 
тэмцээнийг ESPN, Sky, Disney-н 
захиалгат хэрэглэгч, төлбөр 
бүхий онлайн телевизийн 
үйл  чил  гээний хэрэглэгчдээр 
хязгаар  ладаг байлаа. DRL дижи-
тал спорт үзэгчдийн цар хүрээг 
тэлэх зорилгоор хуучин байр 

сууриа өөрчилснийг тус холбоо-
ны гүйцэтгэх захирал Николас 
горбачевски мэдэгдлээ. “Дроны 
уралдааныг гол стриминг плат-
фор муудаар үзэх боломжгүй 
бай гаад DRL-ийн хорхойтнууд 
сүү лийн гурван жилийн турш 
гомдол тавьж ирсэн”-ийг захи-
рал дурд лаа. Twitter нь DRL-
ийн урал   дааныг хэлэлцдэг гол 
плат  форм болж хувирсан учраас 
дээрх шийд вэрийг гаргасныг 
гор  ба   чевс ки нэмж тайлбарласан 
юм. 

Дөрөвдүгээр улирлын тэмцээн 
нийт 44 цагийн нэвтрүүлэг болно. 
Агаар, сансрын нислэгийн 
Lockheed Martin компани ивээн 
тэтгэдэг тэмцээнд оролцогчид 
130 километр/цаг хүртэл хурдлах 
чадвартай дроныг олон хаалга, 
нарийн хонгил дамжуулан 
нисгэж ялагчаа тодруулна. Энэ 
улир лын тэмцээнд хиймэл оюун 
ухаан оролцох тул өмнөхөөсөө ч 
онцгой содон. тэмцээний тэргүүн 
байр 200 мянган ам.долларын 
шагналтай.  

БНхАу-ын Huawei ком-
панид зах зээлийн тун 
таагүй нөхцөл бүр-
дүүлсэн АНу-ын дарамт 

шахалт эдүгээ хүртэл үргэлжилж 
байгаа төдийгүй эрчээ улам 
авсаар. ухаалаг утсыг нь АНу-
ын зах зээлд борлуулахыг 
хориглосон ч Huawei 2018 онд 
Apple-ыг шахаж бүтээгдэхүүн 
нийлүүлэлтээр дэлхийд хоёр-
дугаарт ордог болсон. 

тус компани Huawei Mate 20 
загвараа гаргаснаас хойш зах 
зээлд уг цувралыг хэдийн 10 
сая гаруй ширхэг борлуулаад 
байгаагаа twittter-ээр дамжуу лан 
мэдэгдлээ. Huawei 2018 онд нийт 
200 сая ширхэг утас зарсантай 
харьцуулах юм бол уг тоо бага 
санагдаж магадгүй. гэхдээ 
дотроо дөрвөн загвар бүхий Mate 

20 цувралыг ердөө өнгөрсөн 10 
дугаар сарын 20-нд зах зээлд 
гаргасныг харгалзах юм бол уг 
тоо тун өөдрөг статистик болж 
байна. хожим гарсан Mate 20 
Lite загварын борлуулалт ч сайн 
байх төлөвтэй.  

Huawei компанийн хувьд 
АНу-ын ухаалаг утасны зах зээл 
анх эпспертүүдийн таамаглаж 
байсан шиг амин чухал биш 
бололтой. АНу-ын аварга 
зах зээлийг алдсан хохирлоо 
тус компани бусад улсын зах 
зээлд төвлөрөх замаар нөхөх 
боломжтой. гэхдээ энэ нь АНу-
ын зах зээлээс бүрэн татгалзана 
гэсэн үг биш. Huawei одоо ч 
АНу-ын олон компанитай нягт 
хамтран ажиллаж байгаа. 

Huawei-гийн хэрэглэгчийн 
салбар хариуцсан гүйцэтгэх 

Huawei шинэ үйлдлийн системтэй болно
захирал ричард Ю саяхан Die 
Welt-д ярилцлага өгөх үеэрээ 
АНу-ын Qualcomm, Microsoft, 
Google-ыг гол түншээ хэмээн 
нэрлэж байв. Ялангуяа Аndroid 
үйлдлийн системийг хөгжүүлэгч 
Google компанитай харилцаагаа 
таслах нь Huawei-гийн бизнест 
ноцтой хохирол учруулна. 

харин тэд Qualcomm-ын 
чипээс хамааралтай байдлаа 
аль болох багасгах сонирхол-
той. Эдүгээ Huawei компани 
Qualcomm-ын чипийг зөвхөн 
дунд ангиллын бүтээгдэхүүндээ 
ашиглаж, дээд зэрэглэлийн 
үнэтэй загваруудаа өөрийн Kirin 
процессортойгоор зах зээлд 
гаргадаг. 

Android үйлдлийн системээс 
татгалзах тухай яриа байж 
таарахгүй ч Huawei ком-

пани бусдаас хамааралгүй, 
өөрийн гэсэн үйлдлийн систем 
хөгжүүлж эхэлснийг ноён Ю 
мэдэгдлээ. 

“Бид өөрийн үйлдлийн систем 
бүтээнэ. Бидний хувьд одоогийн 
платформуудыг ашиглах ар-
гагүй нөхцөл үүсэхэд бэлэн байх 
шаардлагатай. өөрөөр хэлбэл 
нөөц төлөвлөгөө гэсэн үг. гэхдээ 
бид Google, Microsoft-ийн 
экосистемтэй ажиллахыг аль 
болох хичээнэ” хэмээн захирал 
өгүүлэв. 

Huawei компанийн мобайл 
үйлдлийн системийн тухай 
мэдээлэл 2018 оны эхээр 
анх гарсан юм. уг үйлдлийн 
систем нь Android-д суурилсан, 
нээлттэй платформ байх болно 
хэмээн хэвлэлүүд таамаглаж 
байна.    

Хиймэл оюун 
оролцсон дроны 
уралдааныг 
Twitter-ээр 
дамжуулна

Огноо: 2019 оны 03 дүгээр сарын 18-ны өдөр

Тендер шалгаруулалтын нэр: ДххА гүйцэтгэх механизм  нийлүүлэх
Тендер шалгаруулалтын дугаар: МС-2019/058-01

 
“ДцС-4” ТӨхК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос  ДХХА гүйцэтгэх механизм  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. (2017 он, 2018 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  2017, 2018 онд ижил төстэй гэрээт 
ажил гүйцэтгэсэн байна. 

Тендерийн хамт 2% үнийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ. 
Засгийн газрын бондоор ирүүлсэн тендерийн баталгааг хүлээн зөвшөөрнө. 
Тендерийг 2019 оны 04 дугаар сарын 18-ны өдрийн 10.00 цагаас өмнө цахим системээр илгээх ба нээлтэд 

оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2019 оны 04 дугаар сарын 18-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

ТЕнДЕРИЙн УРИлгА



corruption of its authorities, weak 
financial discipline, poverty, and 
frustration of Ulaanbaatar are the 
key downside factors. We can in-
vite anyone, but we need to be dil-
igent and patient. I hope it would 
be a reminder to us. 

I want to praise Kim Jong-un. His 
autobiography is not uncommon, 
but also very ordinary. If you try 
to write a CV, it will not even fill 
a page. He is not well known in the 
world except his two meeting with 
Trump and a few visits to China.

And the main thing to praise is 
that this young leader is the one 
who wrote his name on Korean 
history by fulfilling his father 
and grandfather's dream to make 
a straightforward deal with the 
United States.

The scandal around 
The firsT summiT

The whole world paid attention 
to the day that Trump and Kim's 
meeting took place on June 12, 
2018. During this meeting, many 
countries including Russia, Japan, 
South Korea were disappointed 
for being left out. It is because 
the nuclear bomb issue of North 
Korea has to involve more than 6 
countries.

The meeting between Kim 
Jong-un and Donald Trump was 
unbelievable for Russia. It was not 
because Russia was outside from 
the geopolitical games, the reason 
was that they do not know well 
about North Korea’s history, the 
leader's viewpoint, and managing 
technique. Russian publishers were 
still writing the dark side of North 
Korea only. The research of North 
Korea is very developed in Russia 
and I was part of this in 1992-1993, 
so believe me, my perspectives 
have accuracy.

The entire world except Russia 
was joyful, assuming Kim Jong-un 
actually banned the nuclear weapon 
program. Russian websites were 
warning Kim not to repeat Mua-
mmar Al Gaddafi’s pitiful destiny 
in 2018. Also, there was a question 
of “What is the cost of this surren-
der?”. Russia wondered why North 
Korea compromised even though 
it cost a lot of power, money, and 
capital in order to make rocket-fired 
nuclear weapons. 
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Politics
Minister of Defense Enkhbold 
Nyamaa pays an official visit 
to the Republic of Turkey on 
March 13-15.

Ambassador of Mongolia 
to the Russian Federation 
Delgermaa Banzragch 
attends the 26th MITT- 
Moscow International Travel 
& Tourism Exhibition in 
Moscow. Representatives of 
foreign tour operators and 
Russian citizens expressed 
interested in the promotion of 
Mongolian companies.

Ambassador of Mongolia to 
the Republic of Uzbekistan 
Battulga Luvsan presents 
his Letter of Credence to the 
Minister of Foreign Affairs of 
Uzbekistan Abdulaziz Kamilov.

Economy
As of February this year, 
mining and heavy industry 
sector accumulated MNT 478 
billion to the state budget as 
taxes, fees, and royalties, with 
an increase of 35.1 percent or 
MNT 124 billion as compared 
with the same period of the 
previous year.

According to Erdenes Mongol 
LLC, about 400 coal trucks 
need to enter Gashuunsukhait 
border to reach coal export 
target of 42 million tons this 
year.

sociEty
Mongolian judoka Unubold 
Lkhagvajamts claims the 
gold medal in the 60kg 
weight range at the Grand 
Slam-Ekaterinburg-2019 
competition held by the 
International Judo Federation 
in the Russian Federation.
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Bayarkhuu Dashdorj
Prof.

Xi Jinping is 
preventing the two 
countries from 
merging into one

Ulaanbaatar’s standpoint 
on Trump-Kim Summit

Огноо: 2019 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр.

Тендер шалгаруулалтын нэр: XII.1.1.178 “Дотуур байрын барилга” / Баян-Өлгий, цэнгэл/ 
төсөл арга  хэмжээний  гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендер.
Тендер шалгаруулалтын дугаар: ТӨБЗг-2019/XII.1.1.178

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газар нь эрх 
бүхий тендерт оролцогчдоос: “Дотуур байрын барилга” / Баян-Өлгий, цэнгэл сум/ ажлыг 
гүйцэтгэх тухай цахим тендер ирүүлэхийг урьж байна. Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь 
төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем ашиглан явагдаж буй цахим тендер тул www.
tender.gov.mn хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг авна 
уу. Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан “Цахим 
тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам”-ын дагуу зохион байгуулж байна. 

Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө 50,000.00 (Тавин мянга) төгрөгийг цахим систем 
ашиглан төлсөн байх ёстой.

Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс хойш 45 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.
 Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.Үүнд:
 Сүүлийн 3 жил буюу 2016, 2017, 2018 онуудын борлуулалтын орлогын дундаж хэмжээ нь 

батлагдсан төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байна.
 Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүн: Батлагдсан төсөвт 

өртгийн 30 хувиас багагүй байна. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой 
зээлийн нийт дүнг дараах шалгуур үзүүлэлтүүдийн аль нэгээр эсвэл тэдгээрийн нийлбэрээр нь 
тодорхойлно. 
 Байгууллагын дансны үлдэгдэл харилцагч банкны тодорхойлолтоор 
 Арилжааны банкны зээлийн тодорхойлолтыг тус тус тооцно. 

 Сүүлийн 3 жил буюу зөвхөн 2016, 2017, 2018 оны аль нэг жилд доод тал нь нэг удаа батлагдсан 
төсөвт өртгийн үнийн дүнгийн 30 хувиас доошгүй хэмжээний ижил төстэй  барилга угсралтын 
ажлын гэрээ байгуулж ерөнхий гүйцэтгэгчээр ажилласан байна. Гэрээ болон ажил хүлээлгэж 
өгсөн улсын комиссын актыг хавсаргана.
 

Дараах тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай
 БА-8.1. Барилга байгууламжийн засвар, засал чимэглэл, интерьер, орчны тохижилтын ажил
 БА-2.1 Цутгамал болон угсармал төмөр бетон, мод ба өрөгт бүтээцэн барилгын угсралт, 

өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил
 БА-6.1. Барилга байгууламжийн дотор ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, 

тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралт
 БА-6.2. Барилгын барилга байгууламжийн дотор халаалт, салхивчийн шугам сүлжээ, 

тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралт
 БА-6.3. Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн угсралт, 

тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт,
 БА-6.4. Барилга байгууламжийн дотор холбоо дохиолол, интернэт сүлжээ, гал унтраах 

болон галын аюулын дохиоллын системийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн 
барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт. 

/Түншлэлийн гишүүн болон туслан гүйцэтгэгчид нь гүйцэтгэх ажил үүргийнхээ дагуу тусгай 
зөвшөөрөлтэй байна./

 Тусгай зөвшөөрлийн шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг Барилга, хот байгуулалтын сайдын 
2018 оны “Аргачлал батлах тухай” 33 дугаар тушаалаар батлагдсан аргачлалын дагуу дүйцүүлж 
үзнэ. 

Тендерийн баталгааны дүн: 16,181,000.00 (Арван зургаан сая нэг зуун наян нэгэн мянга) төгрөг. 
Монгол Улсын хуулийн этгээд тендерийн баталгааг банкны баталгаа, Засгийн газрын бонд, 
Засгийн газраас зөвшөөрсөн үнэт цаасны хэлбэрээр ирүүлж болно.

Тендерийн материалд цахим тендерийн баталгааг хавсарган ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд 
цахим систем тендерийн баталгаа гаргагч арилжааны банкны мэдээллийн сангаас тендерт 
оролцогчийн тендерийн баталгааны талаарх мэдээллийг шалгана. 

Тендерийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 14.00 цагаас өмнө цахим системээр 
илгээх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2019 оны 04 
дүгээр сарын 18-ны өдрийн 14.30 цагт нээнэ.

Гадаадын  этгээд  тендер ирүүлэх эрхгүй.
Дотоодын давуу эрх тооцно.
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас зохион байгуулдаг цахим худалдан авах 

ажиллагааны төлбөргүй  сургалтад хамрагдахыг зөвлөж байна.
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, ТӨРИЙн ӨМЧИЙн БоДлого, ЗохИцУУлАлТЫн 
гАЗАР, Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-16А, 

Засгийн газрын IX байр, нэг цэгийн үйлчилгээ, Утас: 62263014, 62263038 
цахим хаяг: www.tender.gov.mn
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The only remainder of the 
long-persisting conflict after the 
Cold War is the North Korean 
peninsula. The war ended in 1953, 
but no peace agreement was con-
cluded in this particular region for 
66 years. This pitiful scene makes 
me wonder why they collected so 
many soldiers and weapons in such 
a small area.

Kim Jong-un’s 
achievemenT

The second summit of the North 
Korea-U.S leaders did not bring ex-
pected results, leaving the world in 
mistrust. Trump's plan to have faith 
in Kim and perform a political show 
has failed this time. North Korea 
shut its door on the U.S because 
Trump had promised to flourish 
capitalism in the northern part of 
the Korean peninsula, which means 
their social institution (70 years of 
uncompromising labor), communist 
ideology, and the great power of 
Kim would be denied. It may just be 
because the "communist capitalist" 
Vietnam, which had been under 
war for a long time, was chosen 
for the venom to be seen as a liv-
ing example to demotivate North 

Koreans. The world was left with a 
question if Vietnam induced North 
Korea that it is possible to develop 
a market economy and liberate a 
market under the strict control of 
a communist party.

It is unfortunate that Ulaanbaatar 
was not selected as the venue for 
the North Korea - U.S summit. Ini-
tially, when the officials of the two 
sides were holding a secret meeting, 
North Korea proposed to host the 
summit in Pyongyang, but the U.S 
did not accept it. It was reported 
that Mongolia and its capital Ulaan-
baatar was selected as the best pos-
sible option for the meeting.

It is easy to explain why Ulaan-
baatar was not selected as the ven-
ue. The current air and environmen-
tal pollutions, political instability, 

Over 400 coal trucks need to pass border 
to fulfill export target

The Government of Mongolia is 
planning to export 42 million tons 
of coal this year. In this regard, coal 
exports at Gashuunsukhait border 
checkpoint will be increased to 23 
million tons from 18 million tons 
of last year. According to Erdenes 
Mongol LLC, about 400 coal trucks 
need to enter the border per day in 
order to fulfill this plan.

A spokesperson of the Infrastruc-
ture and Logistics Department of 
Erdenes Mongol LLC remarked, 
“The traffic congestion at the 
boarding pass depends on China’s 
accessibility. Building parks will 
allow drivers to release the road 

without waiting in line and relax. 
The parking lot is being constructed 
by a local private entity. Last year, 
about 1,600 cars were in operation 
at peak hours. Therefore, there are 
no problems with the capacity.”

Security issues in Gashuun-
sukhait route road that involve 13 
thousand vehicles in traffic are 
currently under discussion. The 
national auto transportation center 
controls the transport safety of Ta-
vantolgoi - Gashuun Sukhait road. 
The organization is under the con-
trol of Gashuunsukhait Autoroad 
company.

There are 172 shipping service 

providers who are responsible for 
enforcing labor safety regulations. 
These companies receive “C” li-
censes for international shipping 
from the National Transportation 
Department. Special security re-
quirements must be met to obtain 
consent. However, according to 
sources, there are a number of com-
panies that do not pay for the social 
security of transport drivers. In this 
connection, the Social Insurance 
General Office is planning to inves-
tigate companies that are making 
transportation via Gashuunsukhait. 
Appropriate actions will be taken 
if delict occurs. 

MINING

and the main form of advertise-
ment was shown”. Some Russian 
publications were writing that the 
Russian-Chinese issue was likely 
to arise as a result of the Korean 
peninsula dispute.

According to the Russians, the 
Chinese leader Xi Jinping is pre-
venting the two countries from 
merging into one. If Kim and 
Trump become comrades, they will 
create a new“communist capitalist 
Korea” in the north and confiscate 
their weapons, but that weapon is 
an instrument necessary for holding 
the United States. Although Pyong-
yang's leader is difficult to read, he 
listens to what Beijing says. Once 
in the past, China has fought for 
North Korea's independence and 
has suffered a great deal. There-
fore, the Russian authorities and re-
searchers predicted that China will 
not be happy with the integration.

If Westerners use their money 
to stop nuclear weapon prolifera-
tion, China will pay more money 
than they could. It will be enough 
for China to abolish the sanctions 
against Pyongyang.

Moreover, Russians are worried 
about what will happen next. It is 
good for two Koreas to have a net-
work as much as possible. It is a 
waiver for war. If it is overtaken 
by the West and rescind China’s 
political support, the process will 
turn very easily. North and South 
Koreas’ overwhelming relation will 
doubt the U.S, and its faith will 
decline. 

Consider the statement of Rus-
sian press about Trump changing 
his position and views three times 
a day, which will directly affect the 
Korean issue. When the reservoir 
is canceled, the South's investment 
will start to crush and start integra-
tion. It means North Korea's USD 
3 trillion mineral wealth, mine, and 
a huge workforce that is efficient 
to the South will be in circulation. 
However, in the Chinese experi-
ence,  perestroika must be done so 
as to not imitate the Soviet Union.

If China's reforms are made in 
the DPRK, Russia will have a lot of 
opportunities. No Korean railway 
project can be implemented without 
Russia. If Russia and China take 
part in North Korea's "perestroika", 
the West will not take the lead. 

In general, Russians are mak-
ing logical conclusions that being 
helped by the western countries 
will completely destroy a country's 
social regime. 

norTh’s furTher 
acTions

Two Koreas have worked togeth-
er with the United States and China 
in hopes to end the Korean War of 
the 1950s and establish constant 
peace and stability. Steady and 
persistent peace cannot be estab-
lished, but the first steps were al-
ready made. Stages of the weaponry 
and warfare have discontinued, the 
two countries stopped their hostile 
activities, renewed their borders, 
established border crossings, and 
sought to seek multilateral nego-
tiations. The world is waiting for 
the opening of the railroad and the 
road connecting the two Koreas.

The South Korean President 
Moon Jae-in was in the right di-
rection. According to the Russian 
press, “The participants had a very 
good performance on the crowd, 

• We can invite anyone, but 
we need to be diligent and 
patient.

• the meeting between Kim 
Jong-un and Donald trump 
was unbelievable for Russia.  

• Russian authorities and 
researchers predicted that 
China will not be happy with 
the integration.
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Өдрийн хэмнэл

ЗУРХАй

Билгийн тооллын 12
Хаврын дунд улаагчин туулай 
сарын таван шар мэнгэтэй, хөх 
бар өдөр
Үс засуулбал: Өвчин эмгэг ирнэ.
наран ургах, шингэх: 06.59-19.00
Барилдлага: Рашаан
Шүтэн барилдлага: Хуран 
үйлдэхүй
Суудал: Төмөр

Аргын тооллын гуравдугаар 
сарын 18, Сумъяа гараг. 
Билгийн тооллын 12, үнэг 
одтой, хөх бар өдөр. 
Өдрийн наран 06.59 цагт 
мандан, 19.00 цагт жаргана. 
Тухайн өдөр морь, нохой 
жилтнээ аливаа үйл хийхэд 
эерэг сайн. Эл өдөр эм, 
эмнэлгийн элдэв үйл, хагалгаа 
хийлгэх, биеийн тамирыг 
сэргээх, сүм дуганыг сэргээх, 
амьлуулах, өглөгийн түллэг 
хийх, хишиг дуудуулах, хот 
балгадын үйл, цэрэг, цагдаагийн 
үйл, тангарагаа буцаахад сайн. 
Гөлөг тэжээх, золиг гаргах, 
бумбын үйл, хүүхэд хөлд 
оруулахад муу. Өдрийн сайн 
цаг нь хулгана, үхэр, луу, могой, 
хонь, нохой болой. Хол газар 
яваар одогсод баруун урагш 
мөрөө гаргавал зохистой. 

Тв ХӨТӨЛБӨР
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06.00  "7 хоногийн тойм" 
хөтөлбөр

09.00  "Цэрэг эрсийн жирийн 
өдрүүд" МУСК

11.00  "Монголын мэдээ" 
мэдээллийн хөтөлбөр

15.45  "Шинжлэх ухааны цаг" 
хөтөлбөр

19.20  Дэлхийд Монгол цэргийн 
үнэ цэнэ

21.10  "Монгол омогшил" 
хүндэтгэлийн концерт

07. 00  "Ногоон хот" нэвтрүүлэг

11.00  "#Made in Mongolia" 
баримтат цуврал 
нэвтрүүлэг

14.00  "Суутнуудын намтар" 
нэвтрүүлэг

18.00  "Бизнесийн төв цэг" 
мэдээний хөтөлбөр - 
давталт

20.00  "Инновац-2050" 
нэвтрүүлэг

22.30  "Амжилтад хязгаар үгүй" 
нэвтрүүлэг

11.45  Би Монгол хүн

13.50  Хөгжмийн цаг

14.10  "Эмоци продакшн" хошин 
шоу тоглолт

16.10  Монголчууд XX зууны 
эхэнд нэвтрүүлэг

20.40  "МонГал товчоо" VII. 
Амьдрал Урлахуй 
Жамьяндоржийн 
Отгонболд

23.05  "Нууц материалууд" ОАК 
3.16-17-р анги

10.30  "Хуурай эгч дүүс" СОАК 
33-р анги

12.30  "Эх орон дуудаж байна" 
МУСК

 
16.00  "The Voice of Mongolia" 

шоу нэвтрүүлэг 16-р хэсэг

18.30  "Чимээгүй номын сан" /
season1/ 4-р хэсэг

20.00  "Бүтэлгүй Севкат" ТОАК 
10-р анги

22.00  "Сайн аав" МУСК

У.Шекспир “Ромео, Жульетта”
хаана: УДЭТ
хэзээ: 2019.03.27-29-нд
Тасалбарын үнэ: ^10-30 мянга

Э.Чойдог “Чойжид дагина”
хаана: УДБЭТ
хэзээ: 2019.03.24-ний өдөр
Тасалбарын үнэ: ^10-20 мянга

Эрчүүддээ
хаана: Amrita Night Club
хэзээ: 2019.03.18-нд
Тасалбарын үнэ: ^20 мянга 

ОНЦЛОХ үЗвЭР

Япон поп соёлын өдөрлөг-2019
хаана: Corporate Convention Centre
хэзээ: 2019.03.24-нд
Тасалбарын үнэ: ^10 мянга  

УБ-МОСКВА 13.50 14.28
ЭРЭЭН-УБ 18.00 11.15
УБ-БЭЭЖИН 07.15 14.04
УБ-ХӨХ ХОТ 20.00 20.49
ХӨХ ХОТ-УБ 22.50 11.15
УБ-ЭРХҮҮ 21.10 02.40
ЭРХҮҮ-УБ 15.35 06.20
УБ-ЭРДЭНЭТ 20.30 07.45
ЭРДЭНЭТ-УБ 19.10 05.48

УБ-БЭЭЖИН 17.15 19.30
БЭЭЖИН-УБ 20.30 23.00
УБ-ХОНКОНГ 07.50 12.25
ХОНКОНГ-УБ 13.25 18.05
УБ-СӨҮЛ 07.45 12.05
СӨҮЛ-УБ 13.20 16.05
УБ-ТОКИО 08.55 14.30
ТОКИО-УБ 15.30 20.25
УБ-ХӨХ ХОТ 10.30 12.00
ХӨХ ХОТ-УБ 13.00 14.40

БоСоогооР:
1. Д.Сүхбаатар жанжны 
номын багш
2. Саяны нуруунаас 
хойгуур урсан Енисейд 
цутгадаг гол
3. Жүжгийн зохиолын агуу 
мастер, төрийн шагналт 
УГЗ 
4. Булганы зулзага
5. Уралдаан тэмцээнд 
түрүүлэгчийг нэрлэх нэр

6. Алтан ургийн хааны 
угсааны хүний цол хэргэм
7. Хэлмэгдэж алагдсан 
Ерөнхий сайд, УБХ-ын 
анхны дарга
8. ОХУ-ын байлдааны 
сөнөөгч онгоц
9. МУГЖ Д.Жаргалсайханы 
дуу ... Монгол орон
17. ... чадвар
18. Макаровын өмнө 
Оросын цэргийн 

ЗГМ: үГИйН СүЛжЭЭ
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13. Дэлхийн II 
дайнд Герман, Япон 
улсуудтай нэгэн эвсэл 
болон оролцсон улс
14. Хар арьстнуудыг 
нэрлэдэг нэр
15. Цагдаагийн 
хэрэгсэл

16. Зэвсэг
19. Жужан улсын өөр 
нэр
20. Улсын хилээр 
нэвтрэгсдийг шалган 
байцаах алба
21. ... орон, газар

зэвсэглэлд элбэг 
байсан гар буу

хӨнДлӨнгӨӨР:
1. Ялалтын маршал
4. Хашиж хаасан 
байдал
7. Ардын хувьсгалаас 
өмнө манай оронд 
цөмрөн орж ирсэн 
хятад цэргүүдийг 
нэрлэдэг нэр
10. Аматай цуг 
мэргэжлийн сүмод 
хөл тавьсан Монгол 
бөх
11. Японы Ерөнхий 
сайд
12. Дорнодын их тал

фОТО АГшИН

С.Батсайхан / ЗГМ©1949 оны 11 дүгээр сарын 7-нд нийслэл Улаанбаатар хотноо анхны илчит тэрэг дуут дохио хангинуулан орж 
ирснээр Монголын төмөр замчдын түүх эхэлсэн. Өдгөө Монгол Улс 16 мянган төмөр замчинтай болжээ. 
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 III.21  
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КоМпАнИЙн нЭР ӨӨРЧлӨх ТУхАЙ 
6232426 тоот регистрийн дугаартай “Хүн 

Ян” ХХК нь нэрээ өөрчилж, “Монголиа 
Найрамдал Констракшн” ХХК нэртэй 

болсныг мэдэгдье.

Олон улсын гайхамшигтай 
циркийн тоглолтыг энэ 
сарын 23-ны өдрөөс 
эхлэн АСА циркт 
толилуулах гэж байна. 
Олон улсын циркийн 
шилдэг уран бүтээлчид 
шилдэг үзүүлбэрүүдээрээ 
үзэгчдийг алмайруулах 
юм. 120 минутын турш 
таны нүдийг баясгах 
энэхүү гайхалтай цирк 
нь сургуультай нохой, 
морьтны тоглолт, агаарын 
амь эрссэн үзүүлбэр, 
хөгжөөн баясгах алиалагч, 
хүч тамирын гайхамшиг 
зэрэг шилдгийн шилдэг 
үзүүлбэрүүдээр үзэгч 
хүүхдүүд болон эцэг 
эхчүүдийн сэтгэлийг 
баясган догдлуулах 
болно.  

ОЛОН 
УЛСыН 
ЦИРКИйН 
ТОГЛОЛТ

Сонгодог хөгжмийн концерт
хаана: Улсын филармони
хэзээ: 2019.03.20-нд
Тасалбарын үнэ: ^25 мянга
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“хайрын урь” тоглолт
хаана: Corporate Convention Centre
хэзээ: 2019.03.30-нд
Тасалбарын үнэ: ^20-30 мянга
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Уилл вэйд
АНу-ын эрчим хүчний салбарт 

нүүрс салшгүй амин чухал үүрэг 
гүйцэтгэсээр байна хэмээн долоон 
жилийн тэртээ Cloud Peak Energy 
Inc байдаг бооцоо тавьсан юм. 

Бооцоо эдүгээ нүүрс олбор-
логчийг дампуурлын ирмэгт 
аваачаад байна. тус компани 
вайоминг, монтанагийн олбор-
лоход хялбар ил уурхайн нүүрсээр 
цахилгаан станцуудыг хангана 
гэсэн тооцоонд тулгуурлан 
ажиллаж иржээ. Cloud Peak-ийн 
бизнес түрхэн зуур цэцэглэж, 
өрсөлдөгч нар нь зээлээ төлж 
дийлэлгүй ар араасаа дампуурцгаах 
үед АНу-ын гурав дахь гол нүүрс 
олборлогч болж амжсан удаатай. 
гэтэл нүүрсэн галлагаат цахилгаан 
станцууд хаагдаж эхэлмэгц Cloud 
Peak-ийн үйлчлүүлэгч цөөрөв. 

ирэх долоо хоногуудад багтаан 
АНу-ын дампуурлын хуулийн 
11 дүгээр зүйлийн дагуу өргөдөл 
гаргаж болзошгүйгээ Cloud 
Peak баасан гарагт зарласан нь 
ерөнхийлөгч Дональд трамп 
аврахаар яаж ч чармайгаад 
нүүрсний үйлдвэрлэлд зайлшгүй 
уналт нэгэнт нүүрлэсний илрэл 
боллоо. АНу-ын Ерөнхийлөгч 
байгаль орчныг хамгаалах зарим 
зохицуулалтыг халчихаад байгаа 
ч цагтаа цахилгаан эрчим хүчний 
салбарын хаан байсан нүүрс илүү 
цэвэр эх үүсвэр болох шатдаг 
хий, сэргээгдэх эрчим хүчинд 
шахагдсаар ирлээ. 

“Залруулах зохих бэрхшээл 
огт биш” хэмээн Clarksons Platou 
Securities-ын шинжээч Жереми 
Сюссман үзэж байна.  өнөө цагийн 
нүүрсний үйлдвэрлэл нь Cloud Peak 
компани уул уурхайн аварга Rio Tin-
to Group-ээс салбарлан үүссэн алс 
тэртээх 10 гаруй жилийн өмнөхөөс 
эрс ялгаатай. АНу-д нүүрсний 
олборлолт, хэрэглээ аль аль нь 33 
гаруй хувиар буурчихлаа. тухайн 
үед АНу-ын цахилгаан эрчих хүч 
үйлдвэрлэлийн талаас илүүг хангаж 
байсан нүүрс энэ онд 25-аас доош 

АНУ-ын сенатч хийгээд Ерөнхийлөгчид нэр дэвшигч Элизабет 
Уоррен түүний компанийг хуваах санал дэвшүүлжээ.

Холбооны Нөөцийн Системийн арга 
хэмжээ үр дүн муутай
елена Попина

холбооны Нөөцийн Систем 
хөрөнгө оруулагчдын сэтгэлийг 
амрааж нэгдүгээр сард “тагтаа”-
ны бодлогодоо эргэн шилжсэний 
нөлөө илэрч байгаа бололтой. 

хүү өсгөх эсэхийг лхагва 
гарагт шийдэхээс өмнө S&P 500 
индекс дээшилж, хувьцааны 
сангуудад мөнгө сүүлийн нэг 
жилд тохиолдож байгаагүйгээр 
цутгалаа. S&P 500 индекс 2.9 хувь 
дээшилсэн нь 2016 оноос хойш 
бодлогын хүү өсгөхийн өмнөхөн 
үүсдэг өсөлт дотроо үнэмлэхүй 
нь болов. 

тус системийн тэргүүн Жером 
Пауэлл “харцага”-ын байр сууринд 
шилжиж буйгаа нэгдүгээр сард 
зарлаж АНу-ын хувьцааг баавгайн 
зах зээлийн ирмэгт аваачсан 
нь хөрөнгө оруулагчид сэрээж 
өгсөн. гэхдээ л хөрөнгө оруулагч 
нар саяхан болтол эдийн засгийн 

гутранги статистик, худалдааны 
дайны баргар нөхцөлөөс 
шалтгаалан мөнгөө хэтэвчиндээ 
хадгалж, эдийн засгийн сэргэлтэд 
зориулахаас цааргалж байлаа. 

“холбооны Нөөцийн Систем 
тоглоомыг бүхэлд нь өөрчилсөн 
тул зах зээл боломжийг ашиглаж 
байгаа хэрэг” хэмээн Front Barnett 
Associates-ын хөрөнгө оруулалт 
хариуцсан захирал маршалл 
Фронт тайлбарлав. “холбооны 
Нөөцийн Системийн шийдвэрт 
түгшихээ больсон хөрөнгө 
оруулагчид тарифын асуудлыг 
шийдэгдэж, эдийн засгийн өсөлт 
сайжирна гэж боддог болсон”-ыг 
захирал өгүүлсэн юм. 

АНу-д хувьцааны үнэ холбооны 
Нөөцийн Систем 2016 онд хүү 
өсгөснөөс хойш тохиолдож 
байгаагүйгээр өслөө. 

S&P 500 индексийн хувьд 1991 
оноос хойш тохиолдож байгаагүй 

сайн эхлэл нь холбооны Нөөцийн 
Системийн оролцоо харьцангуй 
бага үед тохиосныг JPMorgan 
Chase-ын статистик харуулав. уг 
статистикаас үзвэл хедж сангуудад 
АНу-ын үнэт цаас байрших хэмжээ 
бага буюу ердөө 25 процентиль 
болж байна. Зах зээлээс хожоо 
гаргах гол арга гутранги байр 
суурь болоод байгааг тус банкны 
квант эксперт марко Коланович 
тайлбарласан юм.  

худалдааны сөргөлдөөнийг нэг 
мөр шийдвэрлэх АНу, БНхАу-
ын уулзалт лавтай дөрөвдүгээр 
сар хүртэл хойшлогдож буйтай 
уялдан хөрөнгө оруулагчид 
лхагва гарагт гарах холбооны 
Нөөцийн Системийн байр 
суурийг харзнаж байна. Пауэлл 
тэргүүлдэг холбооны Нөөцийн 
Систем бодлогын хүүгээ хэвээр нь 
хадгалж, тагтааны байр сууриндаа 
үлдэнэ хэмээн шинжээчдийн ихэнх 

Apple Watch 
зүрхний өвчин 
илрүүлж 
чадаж байгааг 
судалгаа батлав

БнхАУ тусгай 
бүсдээ гадаадын 
технологийн 
чадалтнуудыг 

татаж байна

Роберт Лангрет
Apple Watch зарим хүний зүрхний 

хэмтэй холбоотой онош тогтоож амжаагүй, 
далд гажгийг илрүүлж чадаж байгааг 
Стэнфордын их сургуулийн Анагаах ухааны 
сургуулийн судлаачдын судалгааны дүн 
нотлов. 

Ухаалаг бугуйн цаг зүрхний тосгуурын 
бүлэгнэлийг (atrial fibrillation) байнга 
хуурамч түгшүүр зарлалгүйгээр зөв 
тодорхойлж байгааг Apple Inc-ийн ивээл 
дор, 419,297 хүнд явуулсан аварга цар 
хүрээтэй судалгаа харуулсан юм. 

Илрэх шинж муутай далд гажиг болох 
зүрхний тосгуурын бүлэгнэлээр АНУ-д 
жилдээ 750 мянган хүн эмнэлэгт хэвтэж, 
130 мянга нь хорвоог орхидог байна.

Роберт Лангрет
Хонконг, Макаог өмнөд Хятадын том 

хотуудтай холбосон нарийн технологийн 
бүсэд мэргэжилтэй ажиллах хүч татах 
зорилгоор гадаадын авьяас чадвартнуудад 
татварын хөнгөлөлт үзүүлэх гэж байгаагаа 
БНХАУ-ын эрх баригчид мэдэгдлээ. 

“Их булангийн бүс”-д ажиллах гадаадын 
өндөр ур чадвартай иргэдийг орон нутгийн 
удирдлага хувь хүний орлогын татвараас 
чөлөөлөх юм. Албан ёсны мэдээллээс 
үзвэл гадаадын нарийн технологийн ур 
чадвартай иргэдийг 2019 оны нэгдүгээр 
сарын 1-нээс эхлэн таван жилийн 
хугацаатай хувь хүний орлогын татвараас 
чөлөөлж байна. 

Закербергийн муу өдрүүд улам дордлоо

оруулагч нар бооцоо тавьж байна. 
хөрөнгө оруулагчид гуравдугаар 
сарын 11-нээр дууссан долоо 
хоногт АНу-ын хувьцааны санд 
нийт 25.4 тэрбум ам.доллар 
оруулсан нь сүүлийн нэг жилийн 
хугацаанд тохиолдож байгаа 
хамгийн аварга урсгал болсныг 
EPFR Global-ын статистик харуулж 
байна.   

холбооны Нөөцийн Систем 
зах зээлд таатай нөлөөлж байгааг 
Miller Tabak + Co-гийн үнэт 
цаасны стратегич мэтт мэйли 
өндөр үнэллээ. “ихэнх түгшүүр 
сарнисан ч сэтгэл амрах цаг 
эхэлж буй хэрэг биш. Юутай ч 
холбооны Нөөцийн Систем зах 
зээлийн өөдрөг хувиралд гол 
үүрэг гүйцэтгэлээ. Зарим хөрөнгө 
оруулагч нар холбооны Нөөцийн 
Систем энэ долоо хоногт зах зээлд 
шинэ сэргэлт авчирна хэмээн 
найдаж байгаа.” 

холбооны нөөцийн Систем хүү өсгөх шийдвэр гаргахаас өмнөх долоо 
хоногийн S&P 500 индексийн үзүүлэлт

Cloud Peak-ын олборлолт буурсаар
(100 сая тонн)

нь таамаглаж байгаа. 
Бодлого тодорхойлогч нар 

тайлан тэнцлийг хэвийн болгох 
ажиллагаагаа хойшлуулж 
байгаагаа ойлгуулах нь зах зээлд 
нэмэлт хөшүүрэг болж өгнө. Бодит 
үнэнийг хэлэх аваас “холбооны 
Нөөцийн Системийн тагтааны 
бодлогод гайхаад байх зүйлгүй”-г 
Wells Fargo Securities-ын үүсмэл 
үнэ цаасны стратегич Правит 

Чинтавонванич анхааруулав. 
S&P 500 индекс таван өдөр 

өссөний дүнд дөрвөн хувиар 
сайжирсан. Dow Jones Industrial 
Average индекс долоо хоногт 1.6 
хувиар өслөө. Nasdaq 100 индекс 
4.2 хувиар сэргэсэн нь 11 дүгээр 
сараас хойш тохиолдоогүй өсөлт 
болсон юм. 

одоогийн өсөлт цаашдаа 
үргэлжилнэ хэмээн хөрөнгө 

хувьтай болоод байгааг АНу-
ын Эрчим хүчний мэдээллийн 
Захиргаа (US Energy Information 
Administration) тооцоолжээ. 

Cloud Peak нь үйлдвэрлэлээ 
цахилгаан станцын дулааны 
нүүрсэнд төвлөрүүлсэн хэвээр. 
гэтэл өрсөлдөгч Peabody Energy 
Corp, Arch Coal Inc өр зээл тавин 
байж үйлдвэрлэлээ ган хайлуулахад 
ашигладаг металлургийн нүүрсэнд 
шилжүүлцгээж байна. 

Анх Cloud Peak илүү ухаалаг 
шийдсэн юм шиг санагдаж байсан 
үе бий. Нүүрсний үнэ навс унаснаас 
Peabody, Arch хоёр 2016 онд 
дампуурлаа зарлаж байхад Cloud 
Peak 21.8 сая ам.долларын ашигтай 
ажилласан. тэгвэл эдүгээ хувь заяа 
эргэлээ. 

Дээрх хуулийн дагуу дампуурлаа 
зарлаж бүтцийн өөрчлөлт 
хийснээсээ хойш Peabody, Arch 
хоёрын тайлан тэнцэл тогтвортой 
ашигтай байгаа. Ашигтай ажиллаж 
байгаа нь 2016 оноос хойш үнэ нь 
хоёр дахин өссөн металлургийн 
нүүрсний ач юм. харин Cloud 
Peak энэхүү боломжийг ашиглаж 
чадсангүй. 

тус компани бас нэг боломж 
алдсан нь экспорт. Эрчим хүч-
ний мэдээллийн Захиргааны 
статистикийг үзвэл АНу-д 2018 
онд нүүрсний экспорт 2016 оны 
үеэс 91 хувиар өссөн. уг өсөлт 
үндсэндээ Аппалач, иллинойсын 
хотгорын нүүрс. гэтэл Cloud Peak-
ийн аварга ил ордууд далайгаас 
олон зуун бээр алсад, вайоминг, 

монтана муж улсын Паудэр голын 
ногоон хөндийд, Байцат уулсаар 
зааглагдсан таагүй байрлалд 
оршдог. 

тус компани олборлож буй 
нүүрснийхээ 11 хувийг гуравдугаар 
улиралд ванкуверын терминалаар 
экспортод гаргахаар хэлэлцэн 
тохирсон. гэтэл терминал хүргэх 
тээврийн урт зам уурхайн ашгийг 
“идэж орхив”. вашингтон, 
орегон, Калифорни муж улс эх 
газрын дотоодоос баруун эргийн 
терминалуудад нүүрс гаргахад 
хаалт тавьсан нь Cloud Peak-ийг 
ямар ч сонголтгүй болгов.

холбооны нутаг дэвсгэрт 
олборлолт явуулахад олон сая 
ам.долларын роялти төлдөг 
обамагийн үеийн зохицуулалтыг 
Цагаан ордон бүр 2017 онд 
хүчингүй болгосон. Энэ нь Cloud 
Peak-д даан ч хожимдсон тус 
боллоо. хоёр жилийн өмнө буюу 
2017 онд 6.6 сая ам.долларын 
алдагдалтай ажилласан тус компани 
өнгөрсөн онд 718 сая ам.долларын 
алдагдал хүлээснээ баасан гарагт 
тайлбарласан юм. Борлуулалт 
14 хувиар багассантай зэрэгцэн 
олборлох зардал тонн тутамд 13 
хувиар өсжээ.

Cloud Peak 
Energy компани 
дан эрчим 
хүчний нүүрс 
олборлолтод 
түшиглэсэн 
нь дампууралд 
хүргэлээ. 

АНУ-ын эрчим хүчний зах зээлд 
бооцоо тавиад алдсан
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Ёс суртахууны хэм хэмжээг хатуу баримтлагч нар генийн засва-
рын технологийг хүнд хэрэглэхийг хориглохыг уриалцгаав.

хүний үр хөврөлийн Днх өөрчилдгийг 
хориглохыг уриалав
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Молли шуэц
Facebook-ын ерөнхий захирал 

марк Закербергийн хувьд маш 
муу долоо хоног өнгөрлөө. Энэ 
сарын 8-нд эхний муу мэдээ 
сонсогдож, АНу-ын Сенатч 
хийгээд Ерөнхийлөгчид нэр 
дэвшигч Элизабет уоррен 
түүний компанийг хуваах санал 
дэвшүүлжээ. Дараа нь нийгмийн 
сүлжээний түүхэнд хамгийн удаан 
тасалдал гарч, өгөгдлөө алдсан 
хэрэгт шалгагдаж буй Face-
book-ын үйлчилгээ түр хаагдав. 
мөн ажлаа дөнгөж сэргээтэл 
хоёр чухал захирал нь халагдах 
өргөдлөө өгчээ. гэвч хамгийн 
том цохилт баасан гарагт ирсэн 
нь шинэ Зеландад 50 хүнийг 
хөнөөсөн аллагыг Facebook-ээр 
шууд дамжуулсан явдал байв.

Lynx Equity фирмийн шинжээч 
Жаханара Ниссар “муу мэдээг 
хүртэл тайван ажигладаг хедж 

Закербергийн муу өдрүүд улам дордлоо
сангууд ч гайхаж эхэллээ. 
түүнчлэн стратегийн зөрчлөөс 
улбаалан хоёр захирал явж 
байгаа нь сэтгэл түгшээв” 
гэжээ. иймэрхүү муу мэдээний 
хуримтлал компанийнх нь 
үнэлгээнд нөлөөллөө. Баасан 
гарагт эдний хувьцааны үнэ 2.5 
хувиар унаж, 165,98 ам.доллар 
дээр иржээ. Twitter-ийн жиргээнд 
суурилсан судалгаанаас үзэхэд 
нийгмийн сүлжээнд хандсан 
сөрөг үзэл най ман сарын дээд 
хэмжээнд хүрэв.

Facebook-ын талаар сэтгэгдэл 
өгсөж, урууддаг ч долдугаар 
сараас хойших жиргээ голдуу 
сөрөг өнгө аятай байна. тэр 
үед орлого болон хэрэглэгчийн 
тооны өсөлтийн тааруу тайлан 
гарч, хувьцаа нь их хэмжээгээр 
зарагдсан. Ноён уоррены санал 
нийгмийн сүлжээний хувьд шинэ, 
түгшүүртэй байдал үүс гэлээ. 

Закерберг 2004 онд харвард 
дахь оюутны байрандаа байгуул-
сан компани нийгэмд сайнаас 
илүүтэй муу зүйл авч раад байна 
уу гэх асуултыг хэрэг лэгч, хууль 
тогтоогч, хөрөнгө оруулагч гэх 
мэт улам олон хүн тавих боллоо.

Facebook хэрэглэгчдийн 
өгөгдлийг муу хамгаалсан, үзэн 
ядсан үг яриаг хааж чадахгүй 
байгаа, буруу мэдээлэл тараадаг, 
хамгийн сүүлд хүчирхийллийг 
шууд дамжууллаа гэх шүүмжлэл, 
гомдол улам нэмэгдэж байна. 
шинжээчид зохицуулагчид болон 
улстөрчид оролцох цаг нь болжээ 
хэмээн анхааруулж буй. хатагтай 
уоррен нийгмийн сүлжээг задлах 
саналаа Facebook-т тавьсан 
боловч тэр дор нь хаачихсан байв. 
Энэ нь олон нийтийн хэлэлцүүлэг, 
санаа бодлоо илэрхийлэх индэр 
гэх зарчмыг алдагдуулав.

Facebook-ын мэдэгдэлд 

уор рены сурталчилгаа ком-
панийн логог ашигласан нь 
манай бодлогыг зөрчсөн хэмээн 
тайлбарлаад “хэлэлцүүлгийг 
идэвх жүүлэх үүднээс суртал-
чилгааг сэргээнэ” гэжээ. өнгөр-
сөн лхагва гарагт эднийд хоёр 
хямрал нүүрлэв. Нью-йоркийн 
11.15 цагт Facebook-ын аппли-
кейшнээс эхлээд Instagram, 
WhatsApp сайтууд дэлхий даяар 
тасалдсан байна. Пүрэв гарагийн 
үдээс хойш хүртэл тасалдал 
үргэлжилсэн нь 2012 оноос хойш 
тэмдэглэгдсэн хамгийн удаан 
зогсолт боллоо.

34 настай марк Закер берг 
зар суртал чилгааны хүчир хэг 
хэрэгсэл болох 2.7 тэрбум хэрэг-
лэгчтэй нийг мийн сүл   жээ-
нийхээ кон тен тыг 
хяна хад хүнд-
рэлтэйг хүлээн 
зөв шөөр сөн. 

тус ком панийн бизнес 
загвар нь хүмүүсийн 
сэтгэг дэлд суурилдаг 
авч тэр нь цаашлаад 
хуу рамч мэдээ, хэт 
үзлийг тараах суваг 
болдог .  гэвч 
майамын их сур-
гуу  лийн хуулийн 
про фессор мари 
Энн Франкс “Амьд 
дам  жуу  лалтын үйл-
чилгээг бодитойгоор 
зохи цуулах боломж 
хомс” хэмээн дүг нэсэн 
байна.

ТЕнДЕРИЙн УРИлгА
 ТЕнДЕР ШАлгАРУУлАлТЫн нЭР: XII.1.1.178 “Дотуур байрын барилга” / Баян-

Өлгий, Цэнгэл/ төсөл арга  хэмжээний  гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах 
тендер.

ТЕнДЕР ШАлгАРУУлАлТЫн ДУгААР: ТӨБЗГ-2019/XII.1.1.178
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Төрийн өмчийн бодлого, 

зохицуулалтын газар нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос: “Дотуур байрын 
барилга” / Баян-Өлгий, цэнгэл сум/ ажлыг гүйцэтгэх тухай цахим тендер 
ирүүлэхийг урьж байна. Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь төрийн худалдан 
авах ажиллагааны цахим систем ашиглан явагдаж буй цахим тендер тул www.
tender.gov.mn хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн 
баримт бичгийг авна уу. Тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 
дугаар тушаалаар батлагдсан “Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах 
журам”-ын дагуу зохион байгуулж байна. 

Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө 50,000.00 (Тавин мянга) төгрөгийг 
цахим систем ашиглан төлсөн байх ёстой.

Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс хойш 45 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан 

байна. Үүнд:
- Сүүлийн 3 жил буюу 2016, 2017, 2018 онуудын борлуулалтын орлогын дундаж 

хэмжээ нь батлагдсан төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байна.
- Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт 

дүн: Батлагдсан төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байна. Түргэн хөрвөх 
чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүнг дараах шалгуур 

үзүүлэлтүүдийн аль нэгээр эсвэл тэдгээрийн нийлбэрээр нь тодорхойлно. 
-  Байгууллагын дансны үлдэгдэл харилцагч банкны тодорхойлолтоор 
- Арилжааны банкны зээлийн тодорхойлолтыг тус тус тооцно. 
- Сүүлийн 3 жил буюу зөвхөн 2016, 2017, 2018 оны аль нэг жилд доод тал нь нэг 

удаа батлагдсан төсөвт өртгийн үнийн дүнгийн 30 хувиас доошгүй хэмжээний 
ижил төстэй  барилга угсралтын ажлын гэрээ байгуулж ерөнхий гүйцэтгэгчээр 
ажилласан байна. Гэрээ болон ажил хүлээлгэж өгсөн улсын комиссын актыг 
хавсаргана. 

Дараах тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай
- БА-8.1. Барилга байгууламжийн засвар, засал чимэглэл, интерьер, орчны 

тохижилтын ажил
- БА-2.1 Цутгамал болон угсармал төмөр бетон, мод ба өрөгт бүтээцэн барилгын 

угсралт, өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил
- БА-6.1. Барилга байгууламжийн дотор ус хангамж, ариутгах татуургын шугам 

сүлжээ, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралт
- БА-6.2. Барилгын барилга байгууламжийн дотор халаалт, салхивчийн шугам 

сүлжээ, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралт
- БА-6.3. Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн 

угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугам 
сүлжээний угсралт,

- БА-6.4. Барилга байгууламжийн дотор холбоо дохиолол, интернэт сүлжээ, 
гал унтраах болон галын аюулын дохиоллын системийн угсралт, тэдгээрийн 
тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт. 

/Түншлэлийн гишүүн болон туслан гүйцэтгэгчид нь гүйцэтгэх ажил үүргийнхээ 
дагуу тусгай зөвшөөрөлтэй байна./

- Тусгай зөвшөөрлийн шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг Барилга, хот 
байгуулалтын сайдын 2018 оны “Аргачлал батлах тухай” 33 дугаар тушаалаар 
батлагдсан аргачлалын дагуу дүйцүүлж үзнэ. 

Тендерийн баталгааны дүн: 16,181,000.00 (Арван зургаан сая нэг зуун наян 
нэгэн мянга) төгрөг. Монгол Улсын хуулийн этгээд тендерийн баталгааг 
банкны баталгаа, Засгийн газрын бонд, Засгийн газраас зөвшөөрсөн үнэт 
цаасны хэлбэрээр ирүүлж болно.

 Тендерийн материалд цахим тендерийн баталгааг хавсарган ирүүлэх 
шаардлагагүй бөгөөд цахим систем тендерийн баталгаа гаргагч арилжааны 
банкны мэдээллийн сангаас тендерт оролцогчийн тендерийн баталгааны 
талаарх мэдээллийг шалгана. 

 Тендерийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 14.00 цагаас өмнө 
цахим системээр илгээх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг 
байлцуулан тендерийг 2019 оны 04 дүгээр сарын 18-ны өдрийн 14.30 цагт 
нээнэ.

Гадаадын  этгээд  тендер ирүүлэх эрхгүй.
Дотоодын давуу эрх тооцно.
Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас зохион байгуулдаг цахим 

худалдан авах ажиллагааны төлбөргүй  сургалтад хамрагдахыг зөвлөж байна.                      
Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх 

хаягаар авч болно.

Огноо: 2019 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдөр

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг,  ТӨРИЙн ӨМЧИЙн БоДлого, ЗохИцУУлАлТЫн гАЗАР, Улаанбаатар хот, 
Баянзүрх дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө-16А, Засгийн газрын IX байр, нэг цэгийн үйлчилгээ, 

Утас: 62263014, 62263038 цахим хаяг: www.tender.gov.mn

Мишель Кортез
хятад эрдэмтэн ихэр охидын 

ДНх-д санаатай засвар оруулснаа 
мэдэгдэж, дэлхий нийтийг 
цочроосноос дөрвөн сарын дараа 
генетикийн тэргүүлэх шинжээч, 
ёс суртахууны хэм хэмжээг 
баримтлагч нар генийн засварын 
технологийг хүнд хэрэглэхийг 
хориглохыг уриалцгаав. 

Амьд хүүхэд бүтээх зорилгоор 
эр бэлгийн эс, өндгөн эс, үр 
хөврөлийн ДНх-д өөрчлөлт 
оруулахыг бүх доктор, эрдэмтдэд 
хатуу хориглохыг генийн 
засварын арга анх хөгжүүлэгчид 
хүртэл оролцож буй судлаачдын 
бүлэг дэлхийн улс орнуудад 
уриалж байна. Энэ хориг нь 
генийн засварын илүү хатуу 
чанд хяналттай шинэ стандарт 
бий болох хүртэл үйлчлэх юм. 
шинэ стандарт мөрддөг болох 
хүртэл ДНх засварын CRISPR 
технологийг нөхөн үржих эсийн 
бус түвшинд судалгаа хийх, 
эмгэг өвчин анагааж эмчлэхэд 
л ашиглах аж. 

“шинжлэх ухааны түүхэн дэх 
шийдвэрлэх мөч ирлээ. Энэхүү 
шинэ технологи хүмүүний 
амьдралын эх үндсийг шинээр 
бичих боломж бүрдүүлж өгнө” 
хэмээн Эрүүл мэндийн үндэсний 
хүрээлэнгийн шинжлэх ухааны 
бодлого эрхэлсэн захирал Кэрри 
Фишер, тэргүүлэгч Франсис 
Коллинз тэргүүтэй эрдэмтэд 
Nature сэтгүүлд нийтлүүлсэн 
уриалгадаа хавсаргасан захидалд 
тайлбарлажээ. 

тэд “хүний генийн засварыг 
нөхөн үржихүйн зорилгоор 
ашиглах нь нийгэм, ёс суртахуун, 
философи, шашин шүтлэгийн 
маш ноцтой үр дагавартай. 
Агуу их үр дага вартай зүйлийг 
асар нарийн эргэцүүлэх ёстой” 
хэмээв.

CRISPR хэрэглүүр нь ДНх-
ийн үсэг бүрдүүлэгч генийн 
кодын биетүүдийг “тасалж 
авах, наах” боломж олгодог. уг 
хэрэглүүрийг генийн гажгаас 
үүдэлтэй өвчин эмгэгийг эмчлэх 
шинэ арга хэмээн үздэг. 

гэхдээ хэрэглэхэд харьцангуй 
хялбар байдгаас шалтгаалан 
өвчтөнийг хорлох, төрөөгүй 

Хүний үр хөврөлийн 
ДНХ өөрчилдгийг 
хориглохыг уриалав
байгаа хүүхдэд шаардлагагүй 
засвар оруулахад CRIS-
PR-ийг ашиглаж болзошгүйд 
эрдэмтдийн сэтгэл түгшиж 
байна. уриалга гаргасан эрдэмтэд 

ийм шаардлагагүй засвараас 
үүдэлтэй, эдүгээ хэн ч хэлж үл 
мэдэх үр дагаврыг та бидний 
ирээдүй үеийнхэн үүрнэ гэдгийг 
сануулсан юм. хориг тавих нь 

CRISPR ашигладаг судалгаа 
туршилтын ажлыг удаашруулах 
эрсдэлтэй ч ноцтой технологийг 
буруу зорилгоор ашиглахыг 
зогсоох ач холбогдолтойг 

судлаачид тайлбарласан юм. 
“Эрдэмтдийн уриалга нь 

хүмүүний төрлийг шинэчлэн 
инженерчлэх хамгийн балмад 
төлөвлөгөөнд хаалт болж өгнө” 

хэмээн судлаачид бичжээ. CRIS-
PR-ийг хүний ДНх өөрчлөхөд 
ашиглах нь өвчтөнд хор хөнөөл 
хүргэх, нийгмийн итгэлийг 
алдагдуулах зэрэг хавьгүй ноцтой 
уршигтайг тэд анхааруулж байна. 

уриалгад гарын үсэг зурсан 
эрдэмтдийн дотор масса-
чусетсын технологийн их Сур-
гууль, харвардын их Сур гууль 
хамтарсан Брод хүрээ лэнгийн 
захирал Эрик ландер, CRISPR 
технологийг анх хөгжүүлэгчдийн 
нэг - Берлин дэх халдварын 
Биологийн макс Планкийн 
хүрээлэнгийн захирал Эммануэль 
шарпентье нар багтаж байна. 
мөн уг технологийг хүний эсэд 
анх туршсан хүн болох Брод 
хүрээлэнгийн биохимич Фэн 
Жан ч уриалгад гарын үсэг 
зуржээ. 

HIV буюу хүний дархлал 
хомсдлын вируст тэсвэртэй 
болгохын тулд генд нь засвар 
хий сэн ихэр охид 11 дүгээр 
сард хорвоод мэндэлсэн тухай 
мэдээлэл нийтэд тарсан нь энэхүү 
уриалга гарах эхийг тавьсан юм. 
АНу-д боловсрол олсон БНхАу-
ын эрдэмтэн, шэньжэньд 
амьдардаг хө Жянкуй CRISPR 
ашиглан хийсэн өөрчлөлтийн 
улмаас ихэр охид дэлхийн анхны 
генийн засвартай нялхас болсон. 
БНхАу нь хүний үр хөврөлд 
генийн засвар оруулахыг хориг-
лодог зохицуулалттай. хоригийг 
нэр хүндтэй эрдэм тэд дэмжиж 
буйтай зэрэгцэн дэлхийн олон 
орон ийм прак тикийг хууль бус 
хэмээн зарлаад байна.  

“иймэрхүү зүйл тохиолдож 
болзошгүй олон оронд хүний 
генийн засвар хэдийн хууль 
бус болсон. хятадад анх бүрхэг 
байсан зохицуулалт эдүгээ 
тодорхой болчихлоо” хэмээн 
Калифорни дахь Стэнфордын их 
Сургуулийн био ёс зүйч хэнк 
грили анхаарууллаа. 

ДНх засах ажиллагаа ойрын 
таван жилдээ хүний үр хүүхдэд 
турших хэмжээнд аюулгүй 
найдвартай болох магадлал хомс 
хэмээн грили үзэж байв. “ойрын 
үед иймэрхүү үйлдлийг хүүхдэд 
турших нь гэмт хэрэг” хэмээн 
эрдэмтэн тайлбарлав.

ДНХ засах 
ажиллагаа 
ойрын таван 
жилдээ хүний 
үр хүүхдэд 
турших 
хэмжээнд 
аюулгүй 
найдвартай 
болох 
магадлал 
хомс.



сэргэж байгаа юм байна, яваандаа 
улам сайжирна гэсэн хүлээлттэй 
болж, үүндээ тулгуурлан зээл 
авах гэх мэт шийдвэр гаргадаг. 
Бидний сүүлийн хэдэн жилийн 
хэрэглээний зээлийн өсөлтийг 
үндэсний нийт орлогын өсөлттэй 
харьцуулбал сэтгэл сэртхийм дүн 
гарна. 

Бид эдийн засаг өсөж байна гэж 
ярьдаг. гэтэл энэ өсөлт энгийн 
иргэдийн амьдралд наалдсангүй. 
ингээд бодит хөр сөн дээр бууж 
ирсэн нь хэрэглээгээ танах, зээл 
авахаа багас гах байдлаар илэрч 
байгаа юм болов уу. 

-2019 оны эдийн засгийн 
ерөнхий төлөв байдлыг та 
ямраар төсөөлж байна вэ?

-хэрэв ДНБ-ээ яривал 
эдийн засгийн нөхцөл байдал 
харьцангуй сайн байх төлөвтэй. 
харин үндэсний нийт орлогыг 
яривал нэг их өсөлт гарахгүй 
болов уу. Бид урьдчилсан дүгнэлт 
хийхдээ хамгийн сүүлийн тоо 
баримтад тулгуурлах ёстой. 
гэтэл 2019 оны гуравдугаар сар 
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ЗГМ ТОвЧХОН
» хӨРӨнгИЙн ЗАх ЗЭЭл
Монголын хөрөнгийн биржийн 
баасан гарагийн арилжаагаар 
35 хувьцаат компанийн 
110,733,242 төгрөгийн үнийн 
дүн бүхий 405,350 ширхэг 
хувьцаа арилжигдсанаас 13 
компанийн хувьцааны ханш 
өсч, 17 компанийн хувьцааны 
ханш буурчээ. 

Энэ өдөр “Нэхээсгүй Эдлэл” 
(NXE+14.71%) болон “Увс 
Чацаргана” (CHR+10.67%) ХК-
ийн хувьцааны ханш хамгийн 
өндөр өсөлттэй байсан бол 
“Хай Би Ойл” (HBO-5.17%) 
болон “Гермес Центр” (HRM-
3.57%) ХК-ийн хувьцаа хамгийн 
их уналттай байв.

» ногДол АШИг

355 
Төгрөг. “Баянгол Зочид буудал” 
ХК-ийн ТУЗ-ийн тогтоолоор 
компанийн 2018 оны цэвэр 
ашгаас нэгж хувьцаанд 
355 төгрөг буюу нийт 150.1 
сая төгрөгийн ногдол ашиг 
хуваарилахаар шийдвэрлэсэн 
байна.

» ТУСгАЙ ЗӨвШӨӨРӨл

3022 
Лиценз. Улсын хэмжээнд 
энэ оны гуравдугаар сарын 
байдлаар ашигт малтмалын 
хайгуул болон ашиглалтын 
3022 тусгай зөвшөөрөл хүчин 
төгөлдөр байна. 

ЗАСгийН гАЗрыН мЭДЭЭ СоНиН

АНУ-ын доллар 2,631.60

Евро  2,981.21

Японы иен 23.56

ОХУ-ын рубль 40.24

БНХАУ-ын юань 391.83

БНСУ-ын вон 2.32

вАЛЮТыН ХАНш

ДНБ-ий өсөлтийг 
эдийн засгийн 
өсөлт гэж 
тайлбарлаж 
болохгүй

З.Энхболор 

Монгол Улсын 2019 оны эдийн 
засгийн ерөнхий төлөв болон 
гол эрсдэлийн талаар МУИС-
ийн эдийн зас гийн тэнхимийн 
багш Б.Эрдэнэ баттай ярилцлаа. 
Тэрбээр эдийн засгийн өсөлтийн  
суурь нөхцөл нь институцын 
чадавх, тогвортой байдал 
хэмээгээд энэ оны нийт эдийн 
засгийн гол эрсдэл нь улс төр, 
эдийн засгийн бүлэглэлийн дайн 
болохыг анхаарууллаа. 

-Оны эхний хоёр сарын 
байдлаар инфляц 6.9 хувьтай 
байна. Инфляцын өсөлтийн 
хандлагаас ямар дүр зураг 
ажиглагдаж байна вэ?

-Бидний зорилго бол инф-
ляцыг найман хувьд барих. харин 
одоогоор инфляц улсын хэмжээнд 
6.9, нийслэлийн хэмжээнд 7.9 
хувьтай байна. Ерөнхийдөө 
зорилтот түвшиндээ гэсэн үг. 
Эх үүсвэрийг нь задалж харвал 
нийлүүлэлт тал дээр ам.долларын 
ханшийн өөрчлөлт нэлээд 
нөлөөлсөн. 

харин манай улстөрчдийн ярих 
дургүй байдаг эдийн засгийн 
хамгийн чухал үзүүлэлт болох 
үндэсний нийт орлого сүүлийн 
гурван жил өссөнгүй. тэгэхээр 
эрэлт талаасаа инфляцын дарамт 
байхгүй гэсэн үг. 

-Инфляцын цаашдын 
төлөвийг хэрхэн дүгнэж байна. 
Төв банкны зорилтот түвшинд 
бүтэн жилийн турш байж чадах 
болов уу?

-Зорилтот түвшинд байна 

Улс төр, эдийн засгийн бүлэглэл 
хоорондын дайн хамгийн том эрсдэл

С.Батсайхан / ЗГМ©

тал даа орчихоод байхад өнгөрсөн 
жилийн үндэсний нийт орлогын 
үзүүлэлт гараагүй л байна. ийм 
нөх цөлд таамаг дэвшүүлнэ гэдэг 
хэцүү. 

-Гол эрсдэл юу байх бол?
-Авлига, хээл хахуулийн хэмжээ 

дэлхийн хэмжээнд яригдахаар том 
асуудал болчихлоо. Энэ мэдээж 
гадаадын хөрөнгө оруулагчдад 
нөлөөлнө. тэд ямар хэмжээний 
өгөөж тэй төслүүдэд хөрөнгө 
оруулах вэ гэдгээ тооцохдоо 
авлигын зардал гэдэг зүйлийг 
давхар тооцдог болсон. Энэ 
хэмжээ нь жил ирэх тусам өсөж 
байна. мөн улс төр, эдийн засгийн 
бүлэглэл хоорондын дайн болж 
байна. Энэ дайн нийт эдийн 
засагт маш том сөрөг нөлөө 
үзүүлэх магадлалтай. Эдийн 
засгийн өсөлтийн суурь нөхцөл 
нь институцын чадавх, тогтвортой 
байдал. гэтэл бүлэглэл хоорондын 
дайн ихэвчлэн институцын чадав-
хыг устгадаг. тэгэхээр энэ дайн 
хамгийн том эрсдэл, хамгийн том 
асуудал болчихоод байна. 

УУЛ УУРХАй

Гашуунсухайт боомтод нэг цэгийн үйлчилгээний 
зогсоол барина

Төмрийн хүдэр олборлогч компаниудын экспорт 
буурах бололтой

Засгийн газрын тооцоогоор 
энэ онд манай улс 42 сая тонн 
нүүрс экспортолно. үүнтэй 
холбоотойгоор өнгөрсөн онд 18 
сая орчим тонн нүүрс нэвтрүүлсэн 
гашуунсухайд боомтоор гарах 
нүүрсний хэмжээг 23 сая тонн 
болгож нэмэгдүүлэхээр болсон 

юм. төлөвлөгөөг биелүүлэхийн 
тулд боомтоор өдөрт дунджаар 
400 тээврийн машин нэмж 
нэвтрүүлэх шаардлагатайг 
“Эрдэнэс монгол” компаниас 
мэдээллээ.

БНхАу-ын нэвтрүүлэх 
чадвараас хамааран боомт дээр 
түгжрэл үүсдэг. харин нэг цэгийн 
зогсоол баригдсанаар жолооч 
нар цуваанд хүлээлгүй замаа 
чөлөөлж, амрах нөхцөл бүрдэх 

юм байна. Зогсоолын бүтээн 
байгуулалтыг дотоодын хувийн 
хэвшил хариуцаж байгаа аж. 
Боомтын хүчин чадлын тухайд 
энэ жил нийт 23 сая тонн нүүрс 
нэвтрүүлэхийн тулд өдөрт 
дунджаар 1300 машин нэвтрүүлэх 
шаардлагатай. өнгөрсөн жилийн 
оргил ачааллын үеэр өдөрт 1600 
машин нэвтэрч байв. тиймээс 
боомтод ачааллын чанартай 
хүндрэл үүсэхгүй гэж мэдэгдлээ. 

төмрийн хүдрийн олбор-
лолтоор тэргүүлэгч компаниудын 
экспортын дүн нэгдүгээр улиралд 
өмнөх жилийн мөн үеэс 2.5 хувиар 
буурч, 288 сая тонн болох төлөвтэй 
гэх урьдчилсан тооцооллыг Ber-
nstein хийсэн байна. Энэ нь 
өмнөх тооцооллоос 200 мянган 

тонноор буурсан дүн юм. Bernstein 
энэхүү таамагтаа Vake-аас гадна 
Rio Tinto, BHP, Fortescue Metals 
зэрэг томоохон компаниудыг 
хамруулжээ. Vale-ийн хувьд 
ослын улмаас энэ онд төмрийн 
хүдрийн гарц нь 50 сая тонноор 
буурна гэж тооцоолж байгаа аж. 
харин бусад компани энэ дүнг 
нөхөх хэмжээнд гарцаа өсгөх 
боломжгүйг мэдэгдээд байгаа юм.

тээврийн мэдээллээс харахад 

дээрх компаниуд сүүлийн нэг 
долоо хоногт 22.2 сая тонн төмрийн 
хүдэр экспортолсон байна. Энэ нь 
өмнөх долоо хоногийнхоос 2.7 сая 
тонноор буурсан дүн болжээ. Vale 
компанийн Бразил дахь уурхайн 
ослын дараах үр дагавраас 
шалтгаалаад энэ оны хоёрдугаар 
улиралд зах зээлд 12 сая тонн 
төмрийн хүдрийн хомсдол үүсэх 
төлөвтэй байгааг Credit Suisse 
анхаарууллаа.

Б.Дашням
Шинжээч 

М.Золбоо
Шинжээч 

байх. гэхдээ инфляц бол тийм 
том асуудал биш. угаас сүүлийн 
гурав, дөрвөн жилд инфляц нэг 
их том асуудал байгаагүй. харин 
дефляц болчихлоо, яах вэ гэдэг 
асуудал байсан. хэрэв “Эрдэнэт” 
үйлдвэртэй холбоотойгоор их 
хэмжээний ам.доллар монголоос 
гараагүй бол инфляц бүр бага, 
цаашлаад дефляц болох нь гэдэг 
асуудалтай тулгарах байлаа. 

-Үндэсний нийт орлого гэдэг 
үзүүлэлт ДНБ-ээс яагаад чухал 
юм бэ?

-ДНБ гэдэг тухайн тайлант 
хугацаанд тухайн улсын нутаг 
дэвсгэр дээр бий болсон нэмүү 
өртгийг хэмждэг зүйл. Энэ нь 
мон гол эх үүсвэртэй өсөлт байж 
болно. мөн гадаадынхны монгол 
улсад үйл ажиллагаа явуу лаад 
олсон ашиг бас тооцогдоно. 
харин манайхны авч үлдэж байгаа 
зүйл буюу үндэсний хэмжээнд авч 
үлдэж байгаа орлогыг үндэсний 
нийт орлого гэж нэрлэдэг. 
Ялангуяа, уул уурхайн салбарт 
гадаадын асар их хөрөнгө 

оруулалт хийгдсэн энэ үед ДНБ-
ий өсөлтийг эдийн засгийн өсөлт 
гэж тайлбарлаж болохгүй. 

-Оны эхний хоёр сарын 
байдлаар зээлийн өсөлт жилийн 
өмнөх үеэс саарчээ. Хэрэглээний 
зээлийг хязгаарлах бодлогыг та 
зөв гэж үздэг үү?

-хүмүүст зөв мэдээлэл өгөхгүй 
бол эдийн засгийн буруу шийдвэр 
гаргаж эхэлдэг. 2018 онд ДНБ-ий 
өсөлт 6.9 хувьтай гарлаа гэж байна. 
Энэ нь манай эдийн засаг 6.9 
хувиар өсөж, тэр өсөл төөс нь бид 
хувь хүртэх юм шиг сэтгэгдлийг 
олон нийтэд төрүүлээд байгаа 
юм. тиймээс хүмүүс эдийн засаг 

Хөрөнгө оруулагчид 
авлигын зардлаа 

давхар тооцдог 
болсон

Бид эдийн 
засаг өсөж 
байна гэж 

яриад байдаг. 
Гэтэл энэ 

өсөлт энгийн 
иргэдийн 
амьдралд 

наалдсангүй. 
Ингээд бодит 

хөрсөн дээрээ 
бууж ирсэн нь 

хэрэглээгээ 
танах, зээл 

авахаа 
багасгах 

байдлаар 
илэрч байна. 

БЛУМБеРГИйН ЗОЧИН



Монголын 
санхүүгийн зах 
зээл банкны 
систем дээр оршин 
тогтнож байна

Б.Баяртогтох
@bayartogtokhZGM

• хувийн хэвшлийн 
томоохон компани, аж 
ахуйн нэгжээс эхлүүлээд 
өрхийн үйлдвэрлэл хүртэл 
банкны зээлээр бойжиж, 
өөрсдийн өндөрлөгт 
хүрцгээсэн.

• Банкны салбар хамгийн 
ээдрээтэй, хүнд хэцүү 
цагийн шалгуурт орж, 
тэндээс тэсэж үлдсэн нь 
өнөөдрийн санхүүгийн зах 
зээлийн 95 хувийг бүрдүүлж 
байна.  

• Мөнгөний гэнэтийн хэрэг 
гарлаа гэхэд ойр тойрны 
нэгнээсээ сураглахаас 
илүүтэй банк л бидний очих 
газрын нэг болтлоо энэ 
амьдралтай холбогджээ.

Эдийн засаг 
өнгөрсөн онд 
6.9 хувиар 
өсөхөд банкны 
салбарын 
үүрэг, оролцоо 
хамгийн их 
байсан. 
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Эдийн засаг

ЗАСгийН гАЗрыН мЭДЭЭ СоНиН

SHaNGHaI 
COMpOSITe

HaNG SeNG KOSpIS&p 500 TOpIxDOw JONeS FTSe 100 NIKKeI 225

0.77%0.54% 0.90% 1.04% 0.56% 0.95%0.60%0.50%

erdene Resource Development Торонто

Өдөр     4.65%       Сар          Жил

0.27
0.25
0.24

aspire Mining Австрали 

Өдөр       4.17%            Сар              Жил

0.02

0.02
0.02

Rio Tinto Австрали

Өдөр      0.43%      Сар          Жил
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75.33
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Өдөр      4.00%       Сар    Жил

Turquoise Hill Resources Ltd Торонто

2.48
2.33
2.19

ЗАХ ЗЭЭЛИйН ГОЛ үЗүүЛЭЛТ:

Өдөр      1.92%      Сар       ЖилӨдөр      1.18%         Сар      Жил
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ГОвЬ ХК

Өдөр       0.71%      Сар          Жил
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Өдөр       2.73%      Сар        Жил

Арилжааны банк үйл ажил-
лагаа явуулах эрх зүйн орчин 
манай улсад 1990 онд тавигдсан. 
тухайн үеийн Сайд нарын зөвлөл 
422 тоот тогтоол гаргасан нь 
улсад аж ахуйн банк буюу хувийн 
банк байгуулахыг зөвшөөрсөн 
явдал юм. ингэснээр монгол 
улсад банкны хоёр шатлалт 
тогтолцоо бий болж, өнөөдрийн 
арилжааны банкны түүх эхэлсэн 
билээ. Эргэн харахад, өнгөрсөн 
29 жилийн хугацаанд нийгэм, 
эдийн засгийн амьдралд өчнөөн 
зүйл өөрчлөгдөж, банк гэдэг 
ойлголт бидний хувьд хэрэгцээ, 
шаардлага болон хувирчээ.

мөнгөний гэнэтийн хэрэг 
гар лаа гэхэд ойр тойрны нэг-
нээ сээ сураглахаас илүүтэй 
банк бидний очих газрын 
нэг болтлоо энэ амьдралтай 
холбогджээ. Цалингийн зээл, 
байрны зээл, автомашины 
зээл энэ бүхэн байгаагүй бол 
хэзээ мөнгөө хурааж, хэзээ 
нь байртай, машинтай болох 
байснаа ер төсөөлшгүй. Энэ 
төрлийн үйлчилгээг төв банк 
бус түүний хараа хяналт дор үйл 
ажиллагаа явуулдаг арилжааны 
банкууд иргэдэд олгож, санхүү-
гийн хэрэгцээгээ банкны тус-
ламжтайгаар хангаж өдий 
хүрлээ. Цаашдаа ч ийм байх нь 
дамжиггүй. 

Дэлхий нийтээр банк, сан-
хүү гийн үйлчилгээ авснаар 
боломжоо нэмэгдүүлж, цаг 
хугацааг хэмнэж, амьдралаа 
сайж руулж байна. хувийн 
хэвшлийн томоохон компани, 
аж ахуйн нэгжээс эхлээд өрхийн 
үйлдвэрлэл хүртэл банкны 
зээлээр бойжиж, өөрсдийн 
өндөрлөгт хүрцгээсэн юм. 
иргэдийн хадгаламжийг татан 
төвлөрүүлж, хэрэгцээтэй бай-
гаа хэсэгт нь зээл болгон 
гаргаснаар банкны зуучлал 
хөгжиж, өнөөдөр бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээгээрээ хоорондоо тэд 
өрсөлдөж, төрөлжиж байна. 
үүнийг бичих сэтгүүлч миний 
хувьд ч ялгаагүй банкны зээлээр 
наад захын хэрэгцээгээ хангаж, 
байрны зээлд хүртэл хамрагдсан 
нэгэн. хувь хүний санхүүгийн 
сахилга баттай ч болгосон. хэрэв 
мөнгөө хураагаад байртай болно 
гэвэл залуучуудын хувьд бараг 
л боломжгүй. Залуу гэр бүлүүд 
урьдчилгаа нөхцөлөө хангаж 
л байвал орон байртай болох 
боломжийг банк олгож байгаа. 

Арилжааны банк бий болсноор 
хүн хувийн өмч хөрөнгөтэй 
болж, баялгийн эзэн болсон. 
тухайлбал, хувийн хэвшлүүдийн 
дийлэнх нь банкны зээлээр 
босож ирсэн юм. Банкны салбар 
хамгийн ээдрээтэй, хүнд хэцүү 
цагийн шалгаралд орж, тэндээс 
тэсэж үлдсэн нь өнөөдрийн 
санхүүгийн зах зээлийн 95 
хувийг бүрдүүлж байна. 
Алдаа оноо нь олон нийтэд ил, 

Банк бол улстөржүүлэх,
оноо цуглуулах "хөзөр" биш
хүмүүсийн итгэл дээр оршин 
тогтнож ирсэн банкны салбар 
хамгийн өрсөлдөх чадвартай 
салбарт тооцогдож, үйлчилгээ, 
бүтээгдэхүүнээрээ эрс ялгарах 
боллоо. 

Нөгөө талдаа банкны хөгжил 
эрчимжиж, түүний нийгэм, 
эдийн засагт гүйцэтгэх үүрэг, 
оролцоо нэмэгдэх хэрээр банк 
гэдэг санхүүгийн тогтвортой 
байдлыг илтгэх чухал багана 
болж байна. Эдийн засгийн 
тусгаар тогтнолын нэг хэмжүүр 
нь банк гэгдэх хэмжээнд 
ирлээ. Нийгэм, эдийн засгийн 
хөгжлийн хурдасгуур нь банк 
болж, хүмүүсийн ахуй амьдралд 
ч тэр банкаар дамжуулан эрүүл 
мэнд, боловсрол, амьжиргааны 
тулгамдсан асуудлыг шийдэж 
байна. хэрэв банкны систем гэнэт 
байхгүй боллоо гэж бодоход хэн 
бидэнд банк шиг бага хүүтэй, урт 
хугацаатай зээлийн үйлчилгээ 
санал болгох вэ. хэн бидэнд 
итгэж хэрэглээний зээл олгож, 
хөл дүүжлэх унаатай болгох вэ. 
ингээд бодохоор банк зөвхөн 

ашгийн төлөө бус нийгмийн 
өмнө хариуцлага хүлээдэг 
байгууллага болж таарч байгаа 
юм. тиймээс ч дэлхийн нийтээр 
банктай холбоотой мэдээлэлд 
хамгийн эмзэг, хамгийн 
хариуцлагатай ханддаг. 

Популист улстөрчийн хийтэй 
үг, үйлдэл, тэдний гаргасан 
ойворгон гэнэтийн шийдвэр 
бүхэл бүтэн банкны систем, 
үүнээс улбаалан эдийн засгийн 
урт хугацааны хямрал, уналтыг 
дагуулах хэмжээний эрсдэлтэйг 
хэн хүнгүй бодох учиртай. 
Банк харилцагчийнхаа өмнө, 
хадгаламж эзэмшигчийнхээ 
өмнө, нийгмийн өмнө ямагт 
хариуцлага хүлээж байдаг. 
тиймээс банкны салбар, түүний 
дотор системийн нөлөө бүхий 
банк руу чиглэсэн халдлага, 
нийгмийг тэвдүүлсэн огцом 
мэдэгдэл болгон нь эдийн 
засгийн эрсдэлийг нэмэгдүүлэх 
хүчин зүйлийн нэгд тооцогддог. 

тухайлбал, худалдаа хөгж-
лийн банктай холбоотой, тус 
банк руу чиглэсэн дайралт 

эргээд санхүүгийн салбарт 
хамгийн том цочроо болж, 
олон нийтэд харилцан адилгүй 
цуурхал түг сэн. монголын 
банкны системийн 25 хувийг 
бүрдүүлдэг, олон талт банк 
гэж тодотгодог тус банк руу 
бүлэглэн дайрсан явдлууд 
нийгмийг, бизнесийн орчныг 
айдас хүйдэстэй болгосон гэхэд 
хилсдэхгүй. 

Санхүүгийн зах зээлийн 95 
хувийг банкны систем бүрдүүлж 
байгааг эхэнд дурдсан. Банк 
өөрөө нийгэм, эдийн засагт 
хамгийн том хариуцлага үүрч 
яваа нөхцөлд хий хардах эсвэл 
гүтгэх чухамдаа улсаа нураах ч 
аюултай. Банк бол улстөржүүлэх, 
оноо цуглуулах “хөзөр” биш юм. 
улсад олон улсын санхүүгийн 
зах зээлээс валют авчирдаг, 
монголын банкны салбарын 
нэр нүүр болсон, гадаад төлбөр 
тооцооны 80 гаруй хувийг 
хийдэг худалдаа хөгжлийн 
банкны нэр төрд санаатайгаар 
бүдүүлгээр халдсан үйл явдал 
эргээд монголд итгэх хөрөнгө 

оруулагчдыг нүүрээ бууруулахад 
хүргэж байна. Энэ нь эдийн 
засагт хамгийн том шок гэсэн үг.  

валютын нөөцийг зузаатгахад 
хүчин зүтгэдэг банк монголд хэд 
билээ. хэрэв төв банкны нөөц 
дундарч, ширгэсээр байвал энэ нь 
ам.долларын ханш өсөх, улмаар 
бидний хэрэглээ улам үнэтэй 
болох наад захын эрсдэлд хөтлөх 
билээ. Ам.доллар тэргүүтэй 
валютын ханш өссөнөөр 
шатахууны үнэ нэмэгдэх, олон 
улсад төлөх монгол улсын өр 
ханшийн зөрүүнээс болоод улам 
л нэмэгдэнэ гэсэн үг. том зургаар 
нь харвал, зүгээр нэг банкны 
эсрэг хийсэн харалган дайралт 
бүхэл бүтэн эдийн засгаа эрсдэл 
рүү түлхэж мэдэх нөлөөтэйг 
анзаарсан болов уу. Жишээ 
нь, банкны салбар эвгүйтэхэд, 
бүхэлдээ даалуу шиг эрсдэлд 
ороход танай байгууллагын 
цалинд хүртэл өөрчлөлт орох, 
хүндрэл үүсэх нөлөөтэй. 

иргэн хүний амьдралд хүр-
тэл банкны үйлчилгээ авах бо-
ломж, бололцоо улам хумиг -
дах эрсдэлтэй. Нөгөө талдаа 
иргэдийн хувьд банк тай 
холбоотой цуурхалд итгэж, 
түүнийг ам дамжуулан ярих гүй 
байхаас хүртэл энэ нь хамаарна. 
Банктай холбоотой сөрөг 
мэдээллүүд жишээ нь өрсөлдөг-
чийнх нь зохион байгуулалттай 
тараасан цуурхал байсан бол 
яах вэ. Системийн нөлөө бүхий 
банк гэдэг бүхэл бүтэн салбарыг 
авч явдаг, цаашилбал, улсын 
эдийн засгийн тусгаар байдал, 
тогтвортой хөгжлийн баталгаа 
болдог. тиймээс л эдгээрийг 
хөндлөө.  

БНхАу одоо хэрэгжүүлж 
буй эдийн засгийг дэмжих 
бодлогоо үргэлжлүүлэхээр 
болж байна. мөн мөнгөний 
бод логыг хэт зөөлрүүлэх, 

төсвийн зарцуулалтыг огцом 
нэмэгдүүлэхээс зайлсхийнэ 
гэж тус улсын Ерөнхий сайд 
мэдэгдлээ. тэрбээр Бүх хятадын 
Ардын төлөөлөгчдийн их 
хурлын чуулганыг хааж 
хэлсэн үгэндээ “Эдийн засагт 
тулгарсан эрсдэлүүдийн эсрэг 
арга хэмжээ авах”-аа онцолсон 

байна. ингэхдээ зах зээлийн 
тоглогчдыг дэмжих санаачилгыг 
орхигдуулахгүй гэдгээ цохон 
тэмдэглэв. үүнээс гадна БНхАу 
энэ онд 298 тэрбум ам.доллараар 
хэмжигдэх татвар бууруулах 
шийдвэрээ танилцууллаа. 
Дөрөвдүгээр сарын 1-нээс 
хэрэгжих энэхүү зохицуулалтад 

аж үйлдвэрийн салбарыг дэмжих 
зорилгоор НөАт-ыг гурван 
хувиар бууруулах санаачилга 
багтжээ. түүнчлэн АНу-тай 
үүсээд байгаа "худалдааны 
дайн"-ыг эцэслэхэд дэмжлэг 
болох гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалтын шинэ хуулиа 
баталлаа. 

ХӨРш

БНХАУ эдийн засгаа дэмжих бодлогоо үргэлжлүүлнэ
Б.Номин-Эрдэнэ
Шинжээч


