
ОНЦЛОХ

УЛС ТӨР
ЗГ соёлын биет бус өвийг 
өвлөн уламжлагчаар Д.Дулмааг 
тодруулж, ₮30 саяар шагнав.  
НӨАТ-ын  буцаан олголтыг 
өнөөдөр, маргааш  олгоно гэж 
Сангийн сайд мэдэгдлээ.  
Өнөөдөр МАН-ын Удирдах 
зөвлөлөөс УИХ-ын даргад нэр 
дэвшигчийг тодруулна.  
С.Амарсайхан ажлаа хийхгүй 
байгаа НИТХ-ын төлөөлөгчдийг 
зарлана гэв. 

ЭДИЙН ЗАСАГ
Нийслэлд 2018 онд 60.5 
мянган айлын орон сууцны 418 
төсөл хэрэгжжээ. 
Хөдөө аж ахуйн бирж 2018 
онд 711.4 тэрбум төгрөгийн 
арилжаа хийсэн байна. 
Intel Израилд 11 тэрбум 
ам.долларын хөрөнгө оруулалт 
хийнэ. 
Tоп 20 индекс 0.65 хувиар 
өсөж, 21630.39 нэгжид хүрэв.
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НИЙГЭМ
Нийтийн тээвэрт 1,200, хүүхэд 
тээвэрлэх зориулалтаар 250 
автобус нэвтрүүлнэ.
Зүүн баян дахь 336 дугаар 
ангийн захирагч, хурандаа 
Д.Өлзийбаярыг чөлөөлжээ.
Хөрөнгө орлогоо худал мэ дүүл  -
сэн нийслэлийн төрийн захир гаа-
ны албан хаагчдыг ажлаас халав. 
Шинийн 4-ний баасан 
гарагийн ажлын өдрийг ирэх  
бямба гараг руу шилжүүллээ.

ДЭЛХИЙ
Мөнгөний ханш унасан ул суу   дад 
iPhone-ы үнийг хямдруулахаар 
Тим Кук амлаж байна. 
АНУ-ын Техас муж улсад 
цөмийн цэнэгт байлдааны 
хошууны үйлдвэрлэл эхэллээ. 
Японы бүрэн эрх маргаантай 
арлуудад хүчин төгөлдөр 
хэмээн Шинзо Абэ мэдэгдлээ. 
Хурд 16 километр/цагаар 
хэтрүүлсэн Британийн парла мен-
тын гишүүнийг шоронд хорив. 
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ЗГМ

Монгол ардын зүйр үг

Өвөл, хаврын улиралд хурдан 
морины уралдааныг хориглолоо

Хар дарсан зүүдний үргэлжлэл Д.Ганхуяг: Нийт хэрэглээний 20-30 хувийг 
сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах боломжтой

Үйлдвэрлэсэн эрчим хүчээ нөөцлөх шийдэл 
цаг хугацааны л асуудал.

Өнгөрсөн өвөл, хавар зургаан аймаг, 13 суманд 
хурдан морины уралдаан болжээ. 

ЭСЯ-аа орхиж би дүрвэхгүй ээ, ЭСЯ-аа манаад 
үлдэнэ гэдгээ ч эцэст нь хэллээ. 

Бие шударга байвал сүүдэр муруйгүй
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Хамтарч ажиллахад хамгийн ээдрээтэй, хэлсэндээ хүрдэггүй орны нэгээр Монгол Улс тодорч, олон улсад нэр нүүрээ барж байна. Хөрөнгө оруулалт татах чадвар маань 
бусад улстай харьцуулахад сул гэсэн үнэлгээ авч, Монгол Улсын шүүх засаглал гэрээний эрх зүйд олон улсын хөрөнгө оруулагчид эргэлзэж байгаагаа нуусангүй.  3
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АМ.ДОЛЛАР ЮАНЬ РУБЛЬ

2929.69 391.97 39.78
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107.52
0.1%

94.26
0.00%6050

0.80%

ГЭРЭГЭ БОНД
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ЗГМ: ИНФОГРАФИК

Дарьганга        2 
Баяд                  2
Захчин             1
Буриад            1

93        Халх
11         Казах
2          Дөрвөд
2          Урианхай
2          Хотгойд
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Монгол Улсын хэмжээнд 2019 оны 1 дүгээр сарын 
23-ны өдрийн байдлаар 100 ба түүнээс дээш 

настай 116 хүн энх тунх амьдарч байна.

Улаанбаатар

12.1%

87.9%

Монгол Улсын өндөр настай иргэд, нас, хүйсээр

Монгол Улсын өндөр настай иргэд, үндэс угсаагаар

Орон нутаг

Г.Билгүүн
ЗГМ

Б.Баяртогтох 
@bayartogtokhZGM

Г.Байгал
@baigalZGM

УЛС ТӨР

ЭДИЙН ЗАСАГ

ЗГМ: СЭДЭВ

УИХ сонсгосон боллоо, утаа 
хэвээрээ л үлдэх нь

Идэвхгүй үнэт цаасыг биржийн 
бүртгэлээс хасна

Хөдөлмөрийн 
хууль хөгжлөөс
20 жилээр 
хоцорлоо

 Монгол Улс анх удаа Ерөнхий 
хяналтын сонсгол зохион 
байгууллаа. Ерөнхийлөгчийн 
санаачилгаар УИХ-ын Байгаль 
орчин, хүнс, хөдөө аж ахуйн 
байнгын хорооноос зохион 
байгуулсан тус хуралд байнгын 
хорооны гишүүд, төрийн болон 
төрийн бус байгууллагын 
төлөөлөл, Дэлхийн эрүүл 
мэндийн байгууллагын суурин 
төлөөлөгч, иргэний нийгмийн 
байгууллагын төлөөлөл болон 
агаарын бохирдлыг бууруулах 
ажилтай холбоотой албан 

“Баялгийн хуваарилалтыг зөв 
хийдэг шалгарсан механизм нь 
хөрөнгийн зах. Нөгөө талаас 
үндэсний компаниуд томрох, 
олон улсад өрсөлдөх боломжийг 
өнөөх л хөрөнгийн зах бий болгож 
чадна” хэмээн Монголын банкны 
холбооны ерөнхийлөгч, эдийн 
засагч Ө.Ганзориг онцолсон 
удаатай. Түүний тодорхойлсон энэ 
зах зээлд өнгөрсөн хоёр жилийн 
хугацаанд шинээр 10 компани 
өөрсдийн бизнесээ олон нийтийн 
хүртээл болгожээ. Хөрөнгийн 

Монголын хөгжлөөс 20 
жил хоцорч буй хөдөлмөрийн 
хуулийн төсөл УИХ-ын хаалгыг 
тогшоод нэг жил болох гэж байна. 
Гэвч ажил хийж буй иргэн бүр 
хамаатай, манай улсын хамгийн 
үнэ цэнтэй баялаг болох монгол 
хүний хөдөлмөрийн харилцааг 
зохицуулах уг хуулийн төслийг 
анхаарах сэхээ, сөхөж үзэх сөхөө 
шийдвэр гаргагчдад байсангүй. 
Хүн хэмээх үнэт капиталын 
хөдөлмөрийн харилцаа шинэ 
зуунд хөсөр хаягдсан. Монгол Улс 
1999 он буюу зах зээлийн замаар 
замнаад удаагүй, хагас их наяд 
төгрөг ч хүрдэггүй эдийн засагтай 
байхдаа Хөдөлмөрийн тухай 
хуулиа шинэчилж байжээ. Үүнээс 
хойш Хөдөлмөрийн тухай хуулийг 
цогцоор нь хөндөлгүй,  нэмэлт 
өөрчлөлт оруулж, холбогдох 
журмыг нь шинэчлэх зэргээр 
торгоосоор хоёр ч арван жилийг 
үдэж байна. Гэтэл энэ хугацаанд 
манай улсын ДНБ-ий хэмжээ 150 
дахин өсөж, аж ахуйн нэгжийн 
тоо бараг найм дахин нэмэгджээ.

“Хөдөлмөрийн тухай хууль 
шилжилтийн үеийн хөдөлмөрийн 
харилцааг зохицуулахад өөрийн 
үүргээ хангалттай биелүүлсэн 
ч өнөөгийн шаардлагыг бүрэн 
хангаж чадахгүй байна” хэмээн 
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 
сайд С.Чинзориг мэдэгдсэн. 
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тушаалтан зэрэг 70 гаруй хүн 
оролцов.  

Хурлын эхэнд байнгын 
хорооны дарга Л.Элдэв-Очир 
зохион байгуулах дэгийг 
танилцуулж, зөвхөн УИХ-ын 
гишүүд л оролцогчдоос асуулт 
асууж хариулт авах эрхтэй 
хэмээв. Хурлыг санаачлагч 
Ерөнхийлөгчийн зүгээс ч асуулт 
асуух эрхгүй дэг тогтоосон нь 
үнэн чанартаа “хуваарилалт 
нь шог” гэдэг шиг болов.Мөн  
иргэдийн төлөөлөл гэх ганц 
хүн сууж байгаа нь ерөнхий 
сонсголыг зорилгоосоо хазайсан 
ердийн нэг хурал болголоо. 

биржийг хялбаршуулж ойлговол 
ердөө л дэлгүүр. 

Дэлгүүрийн лангуу сүүлийн 
жилүүдэд шинэ бараагаар 
төрөлжиж, бүтээгдэхүүний 
сонголт нь нэмэгдэж байна. 
Хаалттай байсан компаниуд 
нээлттэй хэлбэрт шилжиж, гэр 
бүлийн мэдлээ олон нийтийн 
өмчлөл рүү хөрвүүлж эхэллээ. 
Ингэснээр шаардлагатай хөрөнгө 
оруулалтаа дан ганц банкны зээл, 
компанийн өөрийн хуримтлалаар 
бус IPO хийх буюу иргэдэд 
хувьцаагаа санал болгох замаар 
шийдэх болов. 

МОНГОЛ УЛСЫН 100 БА ТҮҮНЭЭС 
ДЭЭШ НАСТАН
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МОНГОЛЧУУДТАЙ БОЛГООМЖТОЙ ТҮНШЛЭХИЙГ 
ДИПЛОМАТУУД НЬ АНХААРУУЛАХ БОЛОВ
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ЗГМ ТОВЧХОН 
» ЦЭЦ
ҮХЦ Их суудлын 
хуралдаанаараа Шүүхийн 
шийдвэр гүйцэтгэх тухай 
хуулийн зарим заалт 
Үндсэн хууль зөрчсөн эсэх 
маргааныг хянан хэлэлцэж 
эцэслэн шийдвэрлэжээ. 
Өмнө Цэц тус хуулийн 
31 дүгээр зүйлийн 31.4 
дэх заалт  Үндсэн хууль 
зөрчсөн гэж үзэн хүчингүй 
болгохоор шийдвэрлэсэн 
боловч УИХ хүлээн 
аваагүй юм. Тиймээс 
энэ удаад дээрх заалтыг 
дахин нягталж эцэслэн 
шийдвэрлэсний зэрэгцээ 
УИХ-ын тогтоолыг хүчингүй 
болгожээ.
 
» ПАРЛАМЕНТ
УИХ-ын АБГББХ Засгийн 
газраас өргөн барьсан 
Шанхай хотод Монгол 
Улсын Ерөнхий консулын 
газар нээж ажиллуулах 
тухай УИХ-ын тогтоолын 
төслийг хэлэлцэж, 
гишүүдийн олонхоор 
дэмжжээ.

» ХӨТӨЛБӨР
2019-2023 онд хэрэгжүүлэх 
“Эрүүл хүнс-Эрүүл монгол 
хүн” үндэсний хөтөлбөрийг 
Засгийн газар баталлаа. 
Тус хөтөлбөрт 148 тэрбум 
төгрөг шаардагдах тооцоо 
гарсан бөгөөд улсын 
болон орон нутгийн төсөв, 
гадаадын зээл, тусламж, 
хувийн хэвшлийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх замаар 
санхүүжүүлэх юм.

» ТОО

12.5 
Мянга. Өнгөрсөн онд анхан 
шатны шүүхүүд эрүүгийн 
12551 хэрэг, маргааныг 
хянан шийдвэрлэж, 
12904 зөрчлийн хэрэгт 
шийтгэл оногдуулж, 1087 
хүнийг хорих ял эдлэхээс 
хугацааны өмнө суллан, 
3747 хүнд цагдан хорих 
таслан сэргийлэх арга 
хэмжээ авчээ. Харин гэмт 
хэргийн улмаас 14053 хүн, 
127 төрийн байгууллага, 
99 компани, нэг нөхөрлөл, 
гурван төрийн бус 
байгууллага хохирсон 
байна.

» ШИЙДВЭР
Сар шинийн баярыг 
өргөн дэлгэр тэмдэглэн 
өнгөрүүлэх, иргэдийн 
амралт, чөлөөт цагаа зөв 
зохицуулах боломжийг 
бүрдүүлэх зорилгоор 
шинийн 4-ний баасан 
гарагийн ажлын өдрийг 
энэ долоо хоногийн 
бямба гарагт шилжүүлэх 
шийдвэрийг Засгийн 
газраас гаргав.

» АЙЛЧЛАЛ
Дэлхийн банкны  Бээжинд 
суух Зүүн Ази, Номхон 
далайн бүс нутгийн Хятад, 
Монгол,Солонгос Улсыг 
хариуцсан захирал Берт 
Хофман манай улсад 
айлчилж байна. Тэрбээр 
өчигдөр УИХ-ын төсвийн 
байнгын хорооны дарга 
Б.Чойжилсүрэнтэй уулзаж 
ОУВС-гийн  санхүүжилтийн 
хөтөлбөр, Дэлхийн банкны 
“Эдийн засгийн удирдлагыг 
дэмжих хөгжлийн 
бодлогын хөтөлбөр”-ийн  
хэрэгжилтийн талаар санал 
солилцжээ.

Х.Баттулга: 
Санаачлагч, ир гэд 
асуух эрхгүй танин 
мэдэхүйн хурал 
хийх хэрэггүй

Б.Хасуй / ЗГМ©

◄1
Уг нь Ерөнхийлөгчийн санаа-

чилснаар агаарын бохирдлыг 
бууруулж чадаагүй албан 
тушаалтан болон төсөв, төслийн 
олон зуун тэрбум төгрөгийг 
шамшигдуулсан буруутанд 
хариуцлага тооцох, утааг 
бууруулахаар цаашид ямар ажил 
хийхээр төлөвлөж буй зэрэг 
маш чухал асуудлаар иргэдэд 
дэлгэрэнгүй мэдээлэх зорилготой 
юм. Гэтэл дээрх байнгын 
хорооны хуралд оролцохоор 
бүртгүүлсэн эхний дөрөвхөн 
хүнийг сонгож, тэднээс ганц 
нь л иржээ. Байнгын хорооны 
баталсан дэгээр найман албан 
тушаалтны мэдээллийг сонсох 
байв. Эхэнд нь Ерөнхийлөгчийн 
Иргэний нийгэм, хүний эрхийн 
бодлогын асуудал хариуцсан 

зөвлөх Г.Уянга мэдээлэл хийсэн. 
Тэрбээр мэдээллийнхээ эхэнд 
иргэдийн оролцоог хангаагүйд 
сэтгэл дундуур байгаагаа 
илэрхийлж, хурал санаачлагчийг 
асуулт асуух эрхгүй дэглэснийг 
шүүмжлэв. Ерөнхийлөгч хуралд 
илгээсэн бичигтээ агаарын 
бохирдлыг бууруулах хөтөлбөр, 
Цэвэр агаар сангийн хөрөнгийг 
зүй бусаар зарцуулсан хүмүүст 
хариуцлага тооцуулахаар ерөнхий 
прокурорт хандсаныг дурдаад, 
хүн амын тодорхой хэсэг нь 
Үндсэн хуульд заасан эрхээ 
эдэлж чадахгүй амь насаараа 
хохирч байгаа учир жилийн өмнө 
онц байдал зарлах санал гаргаж 
байсныг онцолжээ. Мөн утааг 
бууруулахад мөнгө зарахгүйгээр 
зохион байгуулалт хийхийг 
санал болгосон. Тухайлбал, 
Ерөнхийлөгч өнгөрсөн жил 
агаарын бохирдлыг бууруулахад 
ямар арга хэмжээ авбал зохилтойг 
судлах баг гарган ажиллуулжээ. 
Тус баг гэр хорооллын утааны 
голомтод буй 200 мянган айлыг 
бэлэн байгаа 110 мянган орон 
сууцанд оруулах ажлыг зохион 
байгуулбал үр дүнтэй гэж 
үзсэн аж. Судалгааны дагуу 
Ерөнхийлөгч төр бэлэн орон 
сууцуудыг худалдан авч утааны 
голомтод буй өрхүүдэд хүүгүй 
зээл олгон орон сууцжуулах 
бодлого гаргахыг санал болгосон 
байв.

Дэгийн дагуу Ерөнхийлөгчийн 
үгтэй холбогдуулан гишүүд 
Г.Уянга болон холбогдох албан 
тушаалтнуудаас асуулт асууж 
эхэлсэн. УИХ-ын гишүүн 
С.Бямбацогт хот руу чиглэсэн 
нүүдлийг зогсоох, Ховдод утааг 

бууруулах талаар холбогдох албан 
тушаалтнууд ямар ажил хийсэн, 
хийх гэж буй тухай асуусан 
бол М.Оюунчимэг Өргөдлийн 
байнгын хороо ажлаа тултал 
хийсэн талаар тайлагнаж бусад нь 
хангалтгүй байгааг шүүмжлээд, 
мөн л утааг бууруулахад хийсэн 
болон хийх ажлын “тайлан” 
нэхэв. Мөн А.Сүхбат гишүүн 
агаар, хөрс, орчны болон аюултай 
хог хаягдал гэсэн сэдвүүдээс 
зөвхөн агаарын бохирдлоор 
сонсгол зохион байгуулах болсон 
учрыг лавлаж байлаа. Харин энэ 
үеэр Ерөнхийлөгч өөрийн биеэр 
хуралдаанд оролцохоор ирэв. 

Тэрбээр ирсэн даруйдаа хурлын 
үйл ажиллагаанд шүүмжлэлтэй 
хандсан юм. Х.Баттулга 
“Танилцах уулзалт шиг танин 
мэдэхүйн асуулт хариултаа 
болъё оо. Утааг бууруулах ямар 
бодлогоор явах тухайгаа яръя” 
гэв. Түүний санал болгосон 
шийдэл нь орон сууцжуулах 
бодлого болон хөдөөг хөгжүүлж, 
хот руу чиглэсэн нүүдлийг 
сааруулах, дагуул хотуудыг бий 
болгон төрийн байгууллага, 
яамд, төрийн өмчийн их дээд 
сургуулиудыг нүүлгэх бодлого 

ЗАСГИЙН ГАЗАР

Өвөл, хаврын улиралд хурдан 
морины уралдааныг хориглолоо

Экспортын гол боомтуудыг 
хөгжүүлнэ

2019 оныг “Эх оронч худалдан 
авалтыг дэмжих жил” болгон зарлав

Нийтийн тээвэрт 1200 цахилгаан 
автобус нэвтрүүлнэ

Жил бүрийн 11 дүгээр сараас  
5 дугаар сар хүртэлх хугацаанд 
хурдан морины уралдаан, сунгаа, 
үсэргээ зохион байгуулахыг 
хориглов. Тус тогтоолын 
хэрэг жилтэд хяналт тавьж 
ажиллахыг холбогдох сайд нар 
болон бүх шатны Засаг дарга 
нарт даалгажээ. Өнгөрсөн жил 
Засгийн газраас “Өвөл, хаврын 
улирлын хурдан морины 
уралдааны тухай” 19 дүгээр 
тогтоол гаргаж Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын хөгжлийн газраас 21 

аймаг, Нийслэлийн Засаг даргад 
уралдаан зохион байгуулахыг 
хориглосон захирамж гаргах, 
захирамжгүйгээр уралдаан, 
сунгаа зохиосон бол хариуцлага 
тооцох тухай санал хүргүүлсэн 
аж. Гэвч дээрх тогтоол хэрэгжиж 
эхэлснээс хойш зургаан аймаг, 
13 суманд хурдан морины 
уралдаан болж 975 хүүхэд морь 
унаж оролцжээ. Тогтоол зөрчсөн 
дээрх 12 хэрэгт Зөрчил шалган 
шийдвэрлэх тухай хуулийн дагуу 
хариуцлага тооцжээ.  

Засгийн газрын хуралдаанаар 
экспортын гол боомтуудад олон 
улсын шаардлагад нийцсэн, орчин 
үеийн дэвшилтэт тоноглол, тоног 
төхөөрөмж бүхий лаборатор 
байгуулахаар шийдвэрлэлээ. 
Ингэснээр экспортоор гарч 
байгаа нүүрс, зэсийн баяжмал 
зэрэг ашигт малтмал, бусад 
бүтээгдэхүүний чанар, агуулга, 
тоо хэмжээг тээврийн хэрэгсэл 
бүрээр тодорхойлж, татварыг 
бүрэн ногдуулах боломжтой 
болно. Мөн хилээр хууль бус 
бараа бүтээгдэхүүн нэвтрүүлэх, 

тоо хэмжээ, агууламж, чанарыг 
зөрүүтэй мэдүүлэхээс сэргийлж 
рентген болон хяналт шалгалтын 
бусад системийг хилийн 
хяналтын болон гүний гаалийн 
байгууллагуудад суурилуулах 
зэргийг үе шаттай хийхээр болов. 
Үүний үр дүнд уул уурхайн 
бүтээгдэхүүний дор бараа нууж, 
хууль бусаар гаргах, тээврийн 
хэрэгслүүдийг хилээр хоосон 
бүрдүүлэлт хийх, өндөр чанартай 
нүүрсийг бага чанартай мэтээр 
бүрдүүлдэг зэрэг зөрчлийг бүрэн 
хянах юм.  

Засгийн газар дотооддоо 
ү й л д в э р л э с э н  б а р а а , 
бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээг 
худалдан авч, хэрэглэхийг 
байгууллага, аж ахуйн нэгж, 
иргэдэд уриалж  2019 оныг 
“Эх оронч худалдан авалтын 
жил” болгон зарлав. Үүнтэй 
холбогдуулан сайд, агентлагийн 
дарга, аймаг, нийслэлийн 
Засаг дарга, төрийн өмчит 
компани, төсвийн байгууллагын 
удирдлагуудад жилийн ажлын 

төлөвлөгөөг нарийвчлан гаргаж, 
эрхэлсэн салбар, нутаг дэвсгэртээ 
хэрэгжүүлэх, тайлангаа хагас 
жил, жилийн эцсийн байдлаар 
Аж үйлдвэрийн бодлогын 
зөвлөлд хүргүүлэхийг даалгалаа. 
Мөн тогтоолын хэрэгжилтэд 
хяналт тавьж удирдлага 
зохион байгуулалтаар ханган,  
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг 
Засгийн газарт танилцуулахыг 
ЗГХЭГ-ын дарга Г.Занданшатарт 
үүрэг болгов.    

Засгийн газраас “Байгаль 
орчинд ээлтэй, нэгдсэн 
ухаалаг систем бүхий нийтийн 
тээврийг хөгжүүлэх төсөл”-
ийн хүрээнд нийтийн тээврийн 
үйлчилгээнд 1200, хүүхэд 
тээвэрлэх зориулалтаар 250 
цахилгаан автобус нэвтрүүлэхээр 
шийдвэрлэв .  Ингэхд ээ   
ухаалаг систем бүхий нэгдсэн 
удирдлагын төв, олон улсын 
стандартад нийцсэн дөрвөн 
авто бааз байгуулахын зэрэгцээ 
одоо үйлчилгээ үзүүлж буй 

“Зорчигч тээврийн нэгтгэл” 
ОНӨААТҮГ-ын гурван авто 
баазыг шинэчлэхээр төлөвлөжээ. 
Төсөлд 854 тэрбум төгрөг 
шаардагдах бөгөөд концессоор 
хэрэгжүүлэх учир Засгийн газар 
ямар нэг санхүүжилт, баталгаа 
гаргахгүй аж. Үүний үр дүнд 
замуудыг өргөтгөн хотын замын 
хөдөлгөөнд өдөрт оролцож байгаа 
300 орчим мянган тээврийн 
хэрэгслийн тоог 150-200 мянга 
болгон бууруулна гэж тооцож 
байгаа юм.   

боловсруулах байв. Харин 
Ерөнхийлөгч Х.Баттулгын асуулт 
хариултыг зогсооё гэсэн санал 
байнгын хорооноос баталсан 
дэгтэй зөрчилдөж эхэлсэн учраас 
хурал даргалагч Л.Элдэв-Очиртой 
санал зөрөлдсөн юм. Улмаар 
Ерөнхийлөгч, хурал даргалагч 
нар толхилцож эхлэв. Х.Баттулга 
“Агаарын бохирдлыг бууруулах 
нэрээр зуух шахсан гол эзэн нь 
энд агаарын бохирдлыг бууруулах 
хурлыг даргалаад сууж байна” 
гэсэн бол Л.Элдэв-Очир “Зуух 
нийлүүлэх байсан эхний компани 
нь санхүүгийн асуудалд ороод 
MCS групп зуух нийлүүлэх ажилд 
оролцсон. Намайг оролцсон, 
буруутай гэж үзэх юм бол би 
хариуцлага хүлээхэд бэлэн. Манай 
тараасан зуух сайн болохоор зах 
зээлийн эргэлтэд орсон. Өнөөдөр 
гудамжаар нэг “Өлзий зуух авна” 
гэсэн зар байгаа” гэв. Хариуд 
нь Ерөнхийлөгч “Тэр тараасан 
зуух чинь эзэндээ хүрээгүй, 
Улаанбаатараас тараасан 
зуухнуудаа олж хараарай, бүгд 
хөдөө рүү гарсан. Тиймээс төрийн 
мөнгийг өгөөд, тараасан зуухаа 
цуглуулж аваарай” гэсэн юм. 

Ерөнхий сонсголын үдээс 
өмнөх хурлын төгсгөлд 
Ерөнхийлөгчийн зөвлөх 
Г.Уянга “Ядаж хуралдааныхаа 
дэгд санаачлагч асуулт асууж, 
хариулт авах эрхийг оруулж 
өгөөч” хэмээв. Харин байнгын 
хорооны гишүүд завсарлагаараа 
“харж үзэх” талаар хэлэлцэхээр 
болов. Хурлын завсарлагаар 
Нийслэлийн Засаг даргын орлогч 
Ж.Батбаясгалан “Энэ хурлаас 
ямар ч шийдвэр гарсан хөрөнгө 
мөнгө батлаагүй учраас үр дүнд 

хүрэх нь юу л бол. Нийслэлийн 
удирдлагууд агаарын бохирдлыг 
бууруулахад 150 тэрбум төгрөг 
төсөвлөж өгөөч гэсэн хүсэлт 
гаргасан боловч УИХ-аас 75 
тэрбум болгож бууруулсан. 
Иймээс батлагдсан хөрөнгийн 
хэмжээнд л ажиллана” гэсэн байр 
суурийг илэрхийлэв. 

Мөн Ерөнхий аудиторын 
орлогч С.Оюунбилэг мэдээлэлдээ 
“Төрийн аудитын байгууллагаас 
агаарын бохирдлыг бууруулах 
талаар зөвлөмж, албан шаардлага 
өгч байсан боловч харьяалах 
Төсвийн ерөнхийлөн захирагч 
нар тодорхой арга хэмжээ авч 
ажиллаагүй. Мөн зарим аж 
ахуйн нэгж, байгууллагатай 
холбоотой  зөрчилтэй зургаан  
асуудлыг шалгуулахаар 
Нийслэлийн Прокурорын Газарт 
шилжүүлсэн  бөгөөд  аудитаар 
гарсан зөрчилтэй холбоотой 
зарим албан тушаалтнуудад 
хариуцлага тооцуулахаар 
нэрсийн жагсаалтыг хүргүүлж, 
зөвлөмжийг Ерөнхий сайд болон 
Сангийн сайдад хүргүүлсэн” 
гэв.   Хурлын төгсгөлд тус 
байнгын хорооны дарга Л.Элдэв-
Очир “Анхны ерөнхий сонсгол 
гэхэд дэгийн дагуу аятайхан 
болчихлоо, алдаа оноотой, 
шүүмжлэлтэй зүйл байсан бол 
хуульд өөрчлөлт оруулаад засах 
боломжтой. Ерөнхий сонсгол 
зохион байгуулсан талаар 
Ерөнхийлөгчид албан бичиг, 
тайлан хүргүүлнэ. Мөн ирэх 
баасан гарагт иргэдэд зориулж 
ерөнхий сонсголын талаар 
мэдээлэл өгнө” хэмээснээр улсын 
хэмжээний анхдугаар ерөнхий 
сонсгол өндөрлөв.  

УИХ сонсгосон боллоо, утаа 
хэвээрээ л үлдэх нь

ТОДРУУЛГА & ЗАЛРУУЛГА 

Манай сонин энэ сарын 29-ний өдрийн 
дугаартаа нийтэлсэн “Популизмд 

бүдэрсэн Венесуэл бидний ирээдүй 
биш” нийтлэлд 2018 оны нэгдүгээр 

сарын 1-ний өдөр болсон жагсаалын 
гэрэл зургийг архиваас авч эвлүүлэн 

ашигласан болно. Энэхүү зураг нь буруу, 
ташаа ойлголт төрүүлсэн бол хүлцэл 

өчье.

› INFO@ZASAG.CO

Утас: 99903584 хаягаар бидэнтэй 
холбогдоно уу. 

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

Б.Энхжаргал

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

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

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

зорилгоо болгоно.

РЕДАКЦ

ЗАР СУРТАЛЧИЛГАА

ХАЯГ

ЦАХИМ ХУВИЛБАР

0 0 1 0 7 3

Танилцах уулзалт 
шиг танин 

мэдэхүйн асуулт, 
хариултаа 
болъё гэв



• Хөрөнгө оруулалт татах 
чадвар маань бусад улстай 
харьцуулахад сул гэсэн 
үнэлгээ авч, Монгол Улсын 
шүүх засаглалд олон 
улсын хөрөнгө оруулагчид 
эргэлзэж байгаагаа 
нуусангүй. 

• Гаднын хөрөнгө 
оруулагчдын эрх ашгийг 
хамгаалах зөвлөлийг манай 
улс 2016 онд байгуулж, 
тэдний бизнест тулгарч буй 
хууль бус дарамт, шахалтыг 
хазаарлана гэж ам гарсан. 

• Хөрөнгө оруулалтын 
орчин муудахад нөлөөлж 
буй хоёр дахь хүчин зүйл нь 
гэрээний хэрэгжилт. 

Гэрээгээ мөрдөхгүй 
цагт хөрөнгө 
оруулагчид 
Монголоос 
зугтсаар байх нь

Б.Баяртогтох 
@bayartogtokhZGM
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Нийтлэлчийн булан

Б.Хасуй / ЗГМ©

Төв банкны 
зарласан 
албан ханшаар 
ам.доллар 
лхагва 
гарагийн 
байдлаар 2629 
төгрөгтэй 
тэнцэж байна. 
Гадаадын 
шууд хөрөнгө 
оруулалт 
хумигдсан 
жилүүдэд 
валютын орох 
урсгал татарч, 
ам.долларын 
эрэлт өсөж 
байлаа. Энэ 
хандлага одоо 
ч эдийн засагт 
хүчтэй хэвээр.  

Шударга шүүх 
засаглал нь 

хөрөнгө оруулалт 
татах чадварыг 

нэмдэг

Монгол Улсын төр, нийгмийн зүтгэлтэн 
Цэдэвийн Дашдорж мөнх тэнгэрт хальж, 
монгол түмэнд хүнд уй гашуу тохиолоо. 

Цэдэвийн Дашдорж нь 1985 онд Нийс
лэлийн 10 жилийн 12 дугаар дунд сургууль,  
1990 онд Политехникийн дээд сургуулийг 
тус тус төгссөн. Өрөмдлөгийн технологич 
инженер мэргэжил эзэмшсэн. 

Тэрээр 19901993 онд “Газрын тос” ХХК
д өрөмдлөгийн инженер, 19952000 онд 
“Их тэмүүлэл” ХХКомпанийн Ерөнхий 
захирлаар ажиллаж байжээ. Улмаар 
20002004, 20082012, 20122016 онуудад 
Монгол Улсын Их Хурлын гишүүнээр 
сонгогдож Монгол Улсын хууль тогтоох 
үйл ажиллагаанд нэр төртэйгөөр гар бие 
оролцсон юм. Үүний зэрэгцээ 20042008 онд 
Барилга, хот байгуулалтын дэд сайд, 2012 
онд Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын 
сайд, 20162017 онд Уул уурхай, хүнд 
үйлдвэрийн сайдаар тус тус ажиллаж байлаа. 

Тэрээр Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдаар ажиллаж байх хугацаандаа Уурхайн 
дэргэд үүссэн овоолго, хаягдлыг дахин ашиглах зорилгоор 2016 оны 11 дүгээр сарын 
10ны өдөр Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулж, үүсмэл 
орд ашиглах эрх зүйн орчныг бүрдүүлсэн юм. Түүнчлэн уул уурхайн салбарын 
хөгжлийг шинэ шатанд гаргахаар төлөвлөн ашигт малтмалын орд газруудыг шинээр 
ашиглалтад оруулахаас гадна одоо ажиллаж байгаа үйлдвэрүүд дээр технологийн 
шинэчлэл хийх, нэмүү өртөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чиглэлд 
онцгой анхаарч ажиллахаас гадна салбарын хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалт, 
олборлолт, баяжуулалт, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, 
нөхөн сэргээлт, уурхайн хаалттай холбоотой харилцааг зохицуулахаар бие даасан 
“Уул уурхайн тухай” хуулийн төслийг санаачилжээ. 

Ц.Дашдоржийн хөдөлмөр зүтгэлийг төрөөс үнэлж, 2006 онд Алтангадас одон, 
бусад ойн медалиудаар шагнажээ. 

Эх орныхоо эдийн засаг, нийгэм ялангуяа зам тээвэр, уул уурхайн салбарын 
хөгжилд оруулсан түүний үнэтэй хувь нэмэр болоод бүтээлч төлөв томоотой, аливаа 
асуудалд нухацтай ноён нуруутай ханддаг түүний зан чанар Монголын ард түмний 
сэтгэлд мөнхөд дурсагдах болно. 

Ум сайн амгалан болтугай

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧ Х.БАТТУЛГА,
МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙД У.ХҮРЭЛСҮХ, 

УИХ-ЫН ГИШҮҮН, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮН Д.СУМЪЯАБАЗАР, 
Р.ЖИГЖИД, Д.ГАНХУЯГ, 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ГИШҮҮД, 
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГИШҮҮД

ЭМГЭНЭЛ

Цэдэвийн Дашдорж 
/ 1967-2019 /

Хөрөнгө оруулалтын орч ныг 
сайжруулна, хөрөнгө оруу-
лагчдын эрх ашгийг хамгаална, 
хууль эрх зүйн актуудаа тогт-
вортой байлгана, татварын 
дарамтыг багасгана... эдгээр 
амлалтууд үнэ цэнээ бүр алдаж 
гүйцлээ. Үүнийг манай засаг 
төр тоть мэт байнга давтаж, 
үе үеийн сайд, дарга нар амны 
уншлага болгосон ч хэлсэн 
үгнийхээ эсрэг хийтэй үйлдэл 
гаргасаар ирсэн нь хөрөнгө 
оруулалт дайжихад хүргэж 
байна. Бидний үгэнд ч гаднын 
хөрөнгө оруулагч бүрэн дүүрэн 
итгэж чадахаа байж. Итгэл 
байхгүй бол бизнес өрнөхгүй, 
хамтарч ажиллаж чадахгүй. 

Монголчуудтай болгоомжтой 
түншлэхийг дипломатууд нь 
анхааруулах болов

аль эсвэл Лондоны шүүхээр 
шийдвэрлэх зохицуулалтыг 
заавал гэрээндээ суулгасан 
байх ёстойг хөрөнгө оруулагчид 
яс махаараа мэдэрч авчээ. 
Олон улсын хөндлөнгийн 
шүүхээр бизнесийн маргаанаа 
хагалж, өөрсдийн эрх ашгаа 
хамгаалуулах нь илүү цаг 
хугацаа, мөнгө хэмнэнэ гэж 
хөрөнгө оруулагчид үзэж 
байна. 

“Монголд хөрөнгө оруу-
лалт  хийж,  бизне сийн 
үйл ажиллагаа явуулахаар 
ирсэн өөрийн орны хөрөнгө 
оруулагчдад хандан гэрээндээ 
маргаан үүслээ гэхэд түүнийгээ 
заавал олон улсын шүүх, 
арбитрт мэдүүлэх хэрэгтэй 
гэж зөвлөдөг” тухайгаа Канад 
Улсаас Монгол Улсад суугаа 
элчин сайд Дэвид Струп албан 
бусаар илэрхийлсэн юм. Ер 
нь гаднын орнуудаас Монгол 
Улсад суугаа Онц бөгөөд Бүрэн 
эрхт элчин сайдууд манай 
улсын хөрөнгө оруулалтын 
орчны эрсдэлийг маш өндөр 
гэж нэрлээд зогсохгүй гэрээний 
соёл бүрэн утгаараа хэрэгжиж 
чадахгүй байгаад эмзэглэж 
байгаагаа илэрхийлж буй. 
Элчин сайд Дэвид Спрул 
“Хөрөнгө оруулалтын орчныг 
сайжруулахад шударга шүүх 
юу юунаас илүү чухал. Монгол 
Улсын хувьд шүүх засаглалын 
чанар чансааг илүү сайжруулах 
бодитой шинэчлэл, өөрчлөлт 
хийгээсэй гэж хүсдэг” тухайгаа 
манай сонинтой хуваалцсан 
юм.  

Хөрөнгө оруулалтын орчин 
муудахад нөлөөлж буй хоёр 
дахь хүчин зүйл нь гэрээний 
хэрэгжилт. Байгуулсан гэрээ-
гээ мөрддөггүй, гэрээгээр 
хүлээсэн үүргээ цаг хугацаанд 
нь биелүүлдэггүй байдал 
хөрөнгө оруулалт хөрөнгө 
оруулагчтайгаа хамт манайхаас 
дүрвэх ээлжит шалтгаан 
болж байна. Ямар ч нөхцөлд 
гэрээгээ мөрдөж ажиллах нь 
хоёр талын үүрэг, хариуцлага 
атал байгуулсан гэрээгээ 
умартах муу соёлыг төр өөрөө 
түүчээлж, хөрөнгө оруулагчдыг 
айлган дарамтлах үзэгдэл нэг 
бус удаа гарч буй. Энэ байдалд 
хөрөнгө оруулагчид хамгийн 
эмзэг хандаж байгаа төдийгүй 
цаашид монголчуудтай биз-
несийн түнш байх боломжгүй 
гэсэн үг зарим нь унагахад 
хүргэж байна. 

Сангийн дэд сайдын хэлс-
нээр, энэ онд гадаадын шууд 
хөрөнгө оруулалт  өмнөх оноос 
13 хувиар өсөж, 1.9 тэрбум 

ам.долларт хүрэх бөгөөд гадаад 
худалдааны эргэлт дөрвөн 
хувиар сайжирч, 14 тэрбум 
ам.доллар давахаар байгаа 
юм. Мөн гадаад валютын 
нөөц 28 хувиар нэмэгдэж, 
4.1 тэрбум ам.долларт хүрнэ 
гэсэн тооцооллыг 2019 оны 
төсөвт зурагласан. Ийм өөдрөг 
төсөөллөөр хөрөнгө оруулалт 
нэмэгдэнэ гэж харж байгаа 
боловч Засгийн газартай 
холбоотой маргаанууд шинээр 
орж ирэх хөрөнгө оруулагчдын 
хөлийг чөдөрлөж мэдэхээр. 

Авлигын индексээр Мон гол 
Улс 175 орноос 103-т эрэм-
бэлэгдэж, 2017 онтой харь-
цуулахад 16 байраар ухарсан 
байна. Эндээс авлига нэмэгдэж 
байна гэсэн дүгнэлтэд шууд 
хүрч болохоор. Хөрөнгө 
оруулагчдын эрх ашгийг 
хамгаалах зөвлөл өмнө нь 
цаасаар санал, гомдол хүлээн 
авдаг байсан бол энэ оноос 
гомдлыг барагдуулах цахим 
сис темийг нэвтрүүлэхээр 
болсон нь нэг дэвшил. Мөн 
хөрөн гө оруулагчдад зориулсан 
нэг цэгийн үйлчилгээний 
төвийг энэ сард багтаан нээхээ 
мэдэгдсэн ч энэ нь одоогоор 
бодит ажил болж амжаагүй 
байна. 

Монголбанкны мэдээлснээр, 
өнгөрсөн онд хөрөнгө оруулалт 
2017 онтой харьцуулахад 30 
гаруй хувиар нэмэгдсэн гэх. 
Гэхдээ үүний ард нөгөө л 
“Оюутолгой” төслийн хоёр 
дахь шатны хөрөнгө оруу-
лалт буй. Өсөлтийн үлдсэн 
хэсэг нь ОУВС-гийн манай 
улсад хэрэгжүүлж буй хөтөл-
бөрийн хүрээнд хийсэн 
ам.долларын санхүүжилтээр 
тайлбарлагдана.  Шинээр 
орж ирсэн хөрөнгө оруулагч, 
томоохон хөрөнгө оруулалт 
гээд дурдахаар тоо баримт 
маруухан. Бидний хувьд хөрөн-
гө оруулалт татахын тулд 
хамгийн наад захын соёл гэгдэх 
байгуулсан гэрээнийхээ өмнө 
өөрсдөө хариуцлагатай, ёс 
зүйтэй байх шаардлага хөрөнгө 
оруулагчдын зүгээс тавигдаж 

байна. Хэрэв ингэж чадахгүй 
бол юун хөрөнгө оруулалт 
мөрөөдөх.  Төв банкны 
зарласан албан ханшаар 

ам.доллар лхагва гарагийн 
байдлаар 2629 төгрөгтэй 
тэнцэж байна. Гадаадын шууд 
хөрөнгө оруулалт хумигдсан 

жилүүдэд валютын орох урсгал 
татарч, ам.долларын эрэлт 
өсөж байлаа. Энэ хандлага 
одоо ч эдийн засагт хүчтэй 
хэвээр. Импортын хэрэглээ 
давамгайлсан манай улсад 
валютын ханшийн өсөлт 
эдийн засгийн хүндрэл бий 
болгоод зогсохгүй иргэдийн 
хэрэглээг ч улам үнэтэй болгож 
орхидог. Тиймээс экспортын 
орлогод дан ганц найдахаас 
гадна эдийн засгийн өсөлтийг 
дэмжих хөрөнгө оруулалтад 
найр тавих хэрэгцээ, шаардлага 
их байна. Ирэх жилүүдэд өндөр 
дүнтэй валютын зээлийн эргэн 
төлөлт биднийг хүлээж байгаа. 
Ийм нөхцөлд ам.доллар улам 
үнэтэй болох эрсдэл бидэнд 
байна.   

Гаднын хөрөнгө оруулагчдын 
эрх ашгийг хамгаалах зөвлөлийг 
манай улс 2016 онд байгуулж, 
тэдний бизнест тулгарч буй 
хууль бус дарамт, шахалтыг 
хазаарлана гэж ам гарсан. 
Гэвч нөхцөл байдал үүнээс 
хойш өмнөхөөсөө дээрдэх 
бус улам дордож, хөрөнгө 
оруулалтын өртөг, зардал 
нэмэгдэж байна. Монголыг 
тойрох хямд мөнгөний урсгал 
бидэнтэй ялгаагүй хөгжиж яваа 
эдийн засгуудыг чиглэн шинэ 
боломжоор тэднийг тэтгэж, 
тэнд ажлын байр бий болгож, 
иргэдийнх нь амьжиргааг 
сайжруулж эхэллээ. Хамтарч 
ажиллахад хамгийн ээдрээтэй, 
хэлсэндээ хүрдэггүй орны 
нэгээр харин Монгол Улс 
тодорч, олон улсад нэр нүүрээ 
барж байна. 

Хөрөнгө оруулалт татах 
чадвар маань бусад улстай 
харьцуулахад сул гэсэн 
үнэлгээ авч, Монгол Улсын 
шүүх засаглалд олон улсын 
хөрөнгө оруулагчид эргэлзэж 
байгаагаа нуусангүй. Тий-
мээс монголчуудтай бизнес 
хийхийн тулд маргаан гар-
сан тохиолдолд түүнийг 
Улаанбаатарт бус Сингапур 
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эвслийн хүчин” (Эвлэрлийн төлөө 
үндэсний эвсэл гэж бас нэрлэж 
байв) гэсэн нэртэй сөрөг хүчний 
эвсэл бий болж байгаа юм байна. 
Улс төрийн олон нам хөдөлгөөн, 
“Лалын ахан дүүс”-ийнхэн нэг 
тугийн дор нэгдэж эхэлжээ. Олон 
хүн ширээ тойроод хуралдаж 
байгаа дүрс гарч байна. Хуралд 
нь Мохамед эль-Барадей алга, 
харин тусдаа ярилцлага өгч байна. 
Х.Мубаракийг огцрохоос нааш 
ямар ч хэлэлцээ хийхгүй гэдгээ 
л хэлж байна.  Ерөнхийлөгчийн 
ордон руу жагсагчдын тайван 
жагсаал явж байгааг ТВ-үүд 
харуулж байна. Ерөнхийлөгчийг 
огцруулах, шинэ Засгийн газар 
болон парламентыг тараах, 
шинэ сонгууль зарлах гэх мэт 
шаардлагууд цууриатсаар.  

Шөнө дунд Х.Мубарак ард 
түмэндээ хандаж үг хэлэх болжээ. 
Энэ өдрийг тэмцлийн шийдвэрлэх 
өдөр, түүхэн өдөр хэмээн гадаа-
дын ТВ-үүд таамаглаж байвч 
Египетийн Nile ТВ-ийн сувгуудыг 
харвал тэгнэ гэх шинж тэмдэг 
алга. Х.Мубаракийн энэ удаагийн 
хэлсэн үг өмнөхөөсөө арай 
зөөлөрсөн, босогчдын шаардлагыг 
тусгасан шинжтэй байв. Тэрбээр 
Ерөнхийлөгчийн албан тушаалд 
дахин нэр дэвшихгүй, албан 
тушаалаа  үүрд орхих болно. 
Гэхдээ тэр нь 2011 оны намар 
9 дүгээр сард, Засгийн эрхийг 
өөрийнхөө залгамжлагчид тайван 
замаар шилжүүлнэ. Тайван 
амгалан эх орноо дараагийнхаа 
Төрийн тэргүүнд үлдээнэ. Сөрөг 
хүчний тавьж буй шаардлагын 

тандаж мэдэхээр танил дотно 
зарим Элчин сайд нар руугаа 
залгалаа. Ийм хүнд үед мэдээлэл 
нэн чухал. Зөвхөн зурагтын 
мэдээнд найдаад сууж болохгүй. 
БНСУ-ын Элчин сайд Жон Кон Ен 
руу ярилаа. Өмнөд Солонгосын 
300 гаруй иргэд байна, ихэнх 
нь жуулчин. Тэднийг нүүлгэн 
шилжүүлэхээр ажиллаж байгаа ч 
бүтэл муутай. Өргөөний харуулууд 
дайжаад алга болсон, гэрт нь эхнэр 
тогооч хоёр маань байгаа. Гэрээт 
харуулын албатай холбоо барьж 
төлбөртэй харуул тавья гэж хоёр 
өдөр яриад алга байна гэж надад 
хэлэв. Харуул хамгаалалтгүйн 
зовлон зөвхөн биднийх биш юм 
байна. Гватемалын Элчин сайд 
Малауф Габриелтай ярилаа. 
Гэртээ эхнэртэйгээ хоёулхнаа 
үлдсэн, Элчин зөвлөх нь Перуд 
томилогдоод явчихсан, харуулууд 
алга болсон. Хоёрдугаар сар 
гараад нутаг буцна гэхээс өөр 
юм хэлсэнгүй. Бразилын ЭСЯ 
нь хотын яг төвд, Тахрирын 
талбайн цаахна Төв ТВ-ийн яг 
наана байдаг. Тэнд ширүүн тэмцэл 
өрнөж, босогчид бөөгнөрсөн, танк 
хуягт очсон, яаж байгаа бол, сэтгэл 
зовоод Элчин сайд Ц.Нето руу хэд 
хэд залгалаа, хариу алга. Мөн 
ОХУ-ын ЭСЯ руу утасдаад хариу 
алга, Хятад, Намиби, Казахстаны 
ЭСЯ руу утасдаад хариу өгсөнгүй. 
ОХУ-ын Элчин сайд М.Богданов 
Вести-д ярилцлага өгч, орос 
иргэдээ нүүлгэн шилжүүлж байгаа 
тухай ярьж байна. 

 Манай архан талд метроны 
төмөр зам гараад Шинэ Маади 
дүүрэгт  Казахстан, Украин, 
Азербайжан, БНСУ, Филиппин, 
Израиль, Швейцар, Македон, 
Мексик, Венесуэл, Парагвай, 
Гватемал, Намиби, Уганд, 
Мали, Ирак гээд 20 гаруй орны 
ЭСЯ, Элчин сайдын өргөө 
байдаг. Манай хажууд Буркино-
Фасогийн ЭСЯ, ойролцоо Японы 
ЭСЯ бий. Тандаад, сураглаад 
үзтэл Израилийнхаас бусад 
ЭСЯ-ны харуул хамгаалалт 
бултаараа тараад алга болжээ. 
Харин Израилийн Элчин сайдын 
өргөөний эргэн тойронд танк, 
хуягт ирж байрлан, олон цэрэг 
манаж байгаа гэж байна. 

Ерөнхийлөгч Х.Мубарак 
шинэ Засгийн газрын гишүүдээр 
тангараг өргүүлж байгаа үйл 
явдал зурагтаар гарч байна. 
Ахмед Шафикийн шинэ Танхим 
үүрэгт ажилдаа оржээ. Батлан 
хамгаалахын, мөн Гадаад хэргийн 
сайдууд суудалдаа үлджээ. Батлан 
хамгаалахын сайд маршал 
Мухаммед Тантави нь бусдаасаа 
нэг шатаар илүү, Шадар сайд 
болсон юм байна. Бусад сайд 
нарыг нэлээд сольж, сэлгэжээ. 
Барилгын сайд эль-Барадей гэх 
шинэ нөхөр гараад иржээ. Арай 
нөгөө сөрөг хүчний удирдагч 
Мохамед эль-Барадейн ах дүү 
биш байгаа? 

Дэд ерөнхийлөгч Омар 
Сулейман үг хэлж, сөрөг хүчний 
болон улс төрийн бүх намынхантай 
хэлэлцээ хийе, Үндсэн хуулийн 
реформыг эхлүүлье хэмээн шөнө 
дунд уриалан дууджээ. Египетийн 
ГХЯ-ны шуурхай бүлгээс (Op-
erations Sector) ноот факсаар 
ирүүлжээ. Уг нь 29-нд бичсэн ноот 
байна, гэтэл 1-нд ирүүлэв. Тайван 
амгалан байцгаа, ЭСЯ-наасаа 
бүү гадагшаа гар,  жагсаал болж 
байгаа газар руу зүглэж болохгүй 
гэж ДТГ-уудад анхааруулсан байв.  

Найман жилийн тэртээх яг энэ 
өдөр. Эртний түүхт Мисир оронд 
би их түүхэн цаг үед нь алба хаших 
хувь тохиожээ. Төр засгийнхаа, 
эрх баригч дэглэмийнхээ эсрэг 
ард түмэн, түүний залуу үе боссон 
тэмцлийн түүх бол энэ орон, ард 
түмний хувьд жирийн зүйл огт 
байгаагүй. Үнэндээ бол бидний 
яг нүдэн дээр тэр орны залуу үе 
түүхийг бүтээсэн юм. 

Хоёр өдрийн өмнө сүрхий 
бужигнаж, тэмцэл дээд цэгтээ 
тулж нэг хоногт л 800-аад хүн 
алагдчихсан, тэмцэл зогсох 
шинж алга байв. Ерөнхийлөгч 
Х.Мубарак Жанжин штабт очиж 
цэргийн дээд командлалтай 
зөвлөлдөж байгаа тухай мэдээг 
Nileinternational.net,  Egypt State 
Information Service, Nile ТВ-
ийн Nile News-ээр зэрэг зэрэг 
дамжуулав. Зэвсэгт хүчний дээд 
ерөнхий командлагчийн хувьд 
амгалан тайван байдал тогтоохыг 
БХЯ, цэргийнхэнд уриалж  
үүрэгджээ. Гээд ямар ч нэмэргүй. 
Сүрийг үзүүлэх зорилгоор танкууд 
оруулаад, агаарт нисдэг тэрэг, 
байлдааны сөнөөгч онгоц нисгээд 
ч ямар ч үр дүн гарсангүй. Харин 
ч Тахрирын талбайд байлдааны 
олон хуягтуудаа шатаалгасан, 
цэргийн амь арай эрсдээгүй байх. 
Хөл хорьсон цагийг зөрчвөл хатуу 
цээрлүүлнэ гэсэн хууль гаргаад 
ч мөрдөж байгаа юм байхгүй. 
Египет орон, Каир хот хяналтаас 
бүрэн алдагдах дээрээ тулсан 
бололтой, нэн түгшүүртэй байв.

Египетийн Сангийн шугамаар 
дипломатын курсэд ирсэн 
манай дипломат албаны 14 
нөхөр Луксорт зочид буудалдаа 
хашигдчихаад хүндхэн байгаа 
тухай мэдээ аваад суугаа орныхоо 
ГХЯ руу  холбоо барих гэсэн 
боловч болдоггүй. Бүр цөхөрлөө.  
Тэднийг нэн яаралтай нутагт нь 
буцаах, мөн Аль-Азхарын их 
сургуульд суралцаж байгаа манай 
мусульман оюутнууд, тэдний гэр 
бүл, үр хүүхдийг хамгаалах гэх мэт 
олон ажил ийнхүү биднийг зовоож 
байв. Аль-Азхарын их сургуулийн 
хотхонд дээрэм, тонуул, халдлага 
маш их гарч тэсэхүйеэ бэрх 
болсон тухай, ойролцоох ядуусын 
хороолол тэр чигтээ боссон тухай, 
манай оюутнууд маш ихээр айж 
балмагдаж байгаа талаар бидэнд 
байнга хэлж тусламж хүсч байв. 

Манай хэд яаж ийгээд бүртгэлээ 
хийлгээд, цаашаа хүлээлгийн 
танхим руу орж байна гэсэн мэдээг 
орой 19.00 цагийн үед аваад дотор 
уужирлаа. Яаж ийгээд оруулах 
нь оруулжээ. Одоо манай хоёр 
ажилтан хоёр машинтайгаа эсэн 
мэнд ЭСЯ-ндаа ирэх ёстой. Энэ 
бол сэтгэл зовоох бас нэг асуудал 
байв. Азербайжаны ЭСЯ-ны нэг 
дипломатч замд явж байгаад 
алуулсан гэх мэдээг Оросын Вести 
ТВ-ээс сонсоод би ч ухаан алдах 
шахлаа. Утасдъя гэхнээ нэгж 
байхгүй, нөгөө хоёрын маань нэгж 
бас дуусч байгаа, сэтгэл тавгүй 
дахин хоёр цагийг өнгөрөөв. 
Зурагтаар Тахрирын талбайг л 
үзүүлээд байх юм. Агаарт нисдэг 
тэрэг, байлдааны онгоцууд хөөрч 
давхиад түүнд цочирч байгаа хүн 
алга. Бүр ч улиг болж байх шиг. 
Ерөнхийлөгч асан Н.Энхбаяр 
Улаанбаатараас утасдаж, байдлыг 
асууж, манайханд сэтгэл санааны 
дэмжлэг үзүүлж байна. 

 Тэгж тэгж орой 21.00 цагийн 
үед гадаа машин орж гардаг том 
хаалганы төмөр  дугуй хяхарч 
дуулдлаа. Би ч хар хурдаараа 
гуравдугаар давхрын том тагт 
руу гарав. Манай хоёр ажилтан, 
хоёр машин маань эсэн мэнд 
иржээ. Түгжрэлтэй үед нэг цаг 
явдаг, түгжрэлгүй бол 30 минут 
давхидаг замыг тэд маань бараг 
гурван цаг туулжээ. Зам дагуу 
буу зэвсэг агссан хүмүүс битүү, 
мэргэн буудагчийн бууны хурц 
улаан гэрэл цээжин дээгүүр нь 
гүйгээд маш тавгүй, бүр маш 
аюултай зам туулсан гэж байна. 
Залуу хүн тулдаа л манай хоёр 

Олхонуд Баярхүү 
профессор

Хар дарсан зүүдний үргэлжлэл
ийм сорилтыг давсан байх. Хамаг 
бухимдал нь үхэж дууссан болов 
уу гэж би тэр хоёроо өрөвдөж, бас 
тэднээрээ бахархаж байлаа. 

Гэхдээ тайвшрах үндэс бас 
байна. Эргэн тойрон “Ардын 
сайн дурынхан” битүү эргүүл 
хамгаалалтад гарсан гэв. 
Цагдаа алга болчихсон үед тэд 
цагдааг орлож хотод эмх дэглэм, 
аюулгүй байдлыг сахиулж 
байгаа аж. Заавал конторт хонох 
шаардлагагүй, нэгэнтээ эргэн 
тойрон “Ардын сайн дурынхан” 
байгаа учраас гэр гэртээ байх нь 
зүйтэй гэж үзлээ. Орондоо ороод 
дөнгөж зүүрмэглэтэл автоматын 
тачигнаан маш ойрхон, бараг 
ЭСЯ-ны гадаа хаалганы хавьд 
дуугараад сэрцгээлээ. Ширүүн 
буудалцаан болж байгаа бололтой, 
энд тэндгүй буун дуу. Тэгснээ 
00.00 цагийн үед таг чиг болчихов. 
Ямар  ч чимээ алга, бүр нам гүм. 
Өглөө сэрэхэд нам гүм, энэ их 
хот яагаад чимээгүй болчихов. 
Маш их гайхлаа. Шөнө нэлээн 
хүйтэн хоносон тул хүйтнээс 
дайжаад хүмүүс тарцгаасан байх 
магадлалтай. 

Үдэд  Египетийн Дотоод 
хэргийн шинэ сайд тодорчээ. 
Nile ТВ-ээр харуулж байгаагаар 
бол сайд нараа томилж эхэлж 
байгаа бололтой. Гэвч жагсагчид 
хүлээн авах шинж алга. Ганцхан 
шаардлага болох Ерөнхийлөгч 
Х.Мубаракийг өөрийг нь огцор 
гэсэн шаардлагаа л тавьсаар 
байна. Их үдийн мөргөлөөс 
хойш Тахрирын талбай дахин 
жагсагчдаар дүүрч эхэллээ. 
Анхлан ядуурал, авлигал 
ажилгүйдлийг эсэргүүцэж 
өрнөсөн жагсаал одоо ганцхан 
Ерөнхийлөгч рүүгээ онилжээ. 
Жагсагчдын  (“босогчид” хэмээн 
ТВ-үүд нэрлэж эхлэв) нийтлэг 
шаардлагын илэрхийлэл болж 
Эв нэгдлийн засгийн газар 
байгуулахаар Вениас ирсэн 
Нобелийн энх тайвны шагналт 
Мохамед эль-Барадей (Олон улсын 
атомын эрчим хүчний агентлагийг 
толгойлж асан) өчигдрөөс олны 
дунд ил гарч иржээ. Тэрээр 
цэргийнхэнтэй хэлэлцээ хийнэ, 
Мубаракийн дэглэмийг өөрчилж, 
Египетийн шинэ эрин үеийг 
эхлүүлнэ гэж  мэдэгджээ.

Маади дахь манай ЭСЯ-ны 
эргэн тойрон хааяа нэг буун 
дуу панхийх, автомат тачигнах, 
агаарт онгоц шүнгэнэхээс өөр 
чимээ алга. ЭСЯ-ны нүүрэн 
талын гудамж эл хуль, нам гүм. 
Оройхон хэрд буун дуу алсад 
дуулдаж, хөл хөдөлгөөн ихсэв. 
Тахрирын талбай босогчдоор 
дүүрчээ. Тэд бүх нийтийн ажил 
хаялтад уриалж, маргаашийг (2 
дугаар сарын 1-ний Мягмар гараг) 
“Нэг сая хүний марш”-”ийн өдөр 
болгоно хэмээн зарлажээ. 

Нэг сая хүн зэвсэг барьж 
босох нь гэж айсан бололтой 
манай оюутнууд сандралдаж, 
Каирын олон улсын нисэх буудал 
руу хүргэж, яаралтай онгоцонд 
суулгаж өгөхийг шаардаж 
байна. Сандрах явдалгүй, хий 
сүржигнэхгүй, буцахгүй гэсэн 
хүн ч тэдэн дотор хэд хэд байх 
бололтой. Ямар ч гэсэн нэг дороо 
бөөгнөрөөд гадагш гарахгүй 
тайван байцгаа, цуурхалд автаж 
болохгүй,  хүлээж бай. Бид та 
нарыг хямралын бүсээс гаргахаар 
ажиллаж байна гэхээс өөр хариулт 
өгч чадсангүй.

Каир дахь нөхцөл байдлыг 

дагуу нийгмийн асуудлыг 
шийдвэрлэхээр реформыг нэн 
даруй эхлүүлнэ гэв. 

Мубарак одоо Засгийн эрхийн 
төлөө тулалдаж байгаа бус, 
өөрийнхөө нэр төрийн төлөө, 
нэр төртэйгөөр Засгийн эрхээ 
шилжүүлсэн хэмээн түүхэнд 
үлдэхийн төлөө тэмцэх болж 
байгаа юм байна. Тэрээр Еги пе-
тийн суу билэгт 4 дэх Ерөнхий-
лөгчөөрөө дуусъя гэж шийджээ.

ГХЯ-наас Төрийн захиргаа, 
удирдлагын газрын захирал 
утасдаж байна. Онцгой нөхцөлд 
ажиллах төлөвлөгөө гаргаж мөрд, 
ЭСЯ халдлагад өртвөл дүрвэхэд 
бэлтгэ, бичиг баримтуудаа баглаж 
бэлтгэ, тун эвгүй болбол төвөөс 
таван хамгаалагч илгээхээр 
бэлтгэсэн, дүрвэлээ гэдгээ суугаа 
орныхоо ГХЯ-нд мэдэгдсэн ноот 
захидал бэлэн болго гэж байна. 
Тиймдээ ч арай тулахгүй болов 
уу. Дипломат харилцааны тухай 

Венийн конвенцын (1961 он) 
заалтуудыг зөрчөөд дайрч орж 
ирнэ гэсэн төсөөлөл надад үнэндээ 
алга. Тэгэх дээрээ тулбал  суугаа 
улсын эрх бүхий байгууллагууд 
манай ЭСЯ-ны байрыг хүндэтгэж, 
хамгаалах ёстой гэдэг байр 
сууриа би хэллээ. ЭСЯ-аа орхиж 
би дүрвэхгүй ээ, ЭСЯ-аа манаад 
үлдэнэ гэдгээ ч эцэст нь хэллээ. 

Үдээс хойш зурагтын бараг бүх 
мэдээ ганцхан үйл явдлыг харуулж 
байна. Тахрирт Мубаракийн 
талынхан хүч түрэн орж ирэн эсрэг 
жагсаал зохион байгуулж чулуу 
модондоо тулж, тэр нь талцаж 
хуваагдсан маш том мөргөлдөөнд 
хүргэжээ. Мөргөлдөөн ч гэж хэлж 
болох, эсвэл гамшиг, дайрлага 
ч гэж нэрлэхэд хилсдэхгүй. 
Чулуу мод юу тааралдсанаараа 
нүдэлцэж байна. Учир тоймоо 
алджээ. Чулуун мөндөр асгаж, 
гал шатаж, утаа манан дотор хэн 
ялагч хэн ялагдагч нь мэдэгдэхээ 
болив. Хөдөөнөөс тариачид, 
нүү дэлчин бедуинууд морь, 
тэмээтэйгээ жагсаалаар ирж 
Тахрир дэх мөргөлдөөнд оролцож 
эхлэв. Морин цэргийн атак аятай 
харагдаж байна. Морьтонгууд мод 
шийдэм, ташуураар зэвсэглэжээ. 
Хүний зовлон мал адгуустаа 
хүрлээ. Хичнээн морь, тэмээ 
шархадсаныг мэдээлсэнгүй. 
Лав хөл нь хугарсан бололтой 
газарт хэвтээд тийчэлж байгаа, 
сөхрөөд уначихсан морь тэмээг  
нэг бус удаа харуулав. Тахрир 
дэх мөргөлдөөн энэ өдрийн ТВ-
үүдийн эфирийг  бүрэн эзэлсэн 
дээ.

Каир дахь гадаадын хэсэг 
Элчин сайд нарын байнга 
уулзалдаж хамтдаа оройн зоог 
барьдаг Конкорд гэдэг зочид 
буудал тонуулчдын халдлагад 
өртсөн болохыг тус зочид буудлын 
менежер бидний найз Рамзи 
Метвал хэлж байна. Би харамсал 
илэрхийллээ. Бидний найз Рамзи 
Метвалаар дамжаад бид Тэргүүн 
хатагтайн ганц ах Мунир Сабет 
гэж нөхөртэй сайхан танилцсан 
юмсан.  Сураг сонсвол энэ Конкорд 
гэлтгүй Carrefour хэмээх иж бүрэн 
их дэлгүүрийг (сүлжээ дэлгүүр, 
Каирт хоёр бий, Александриад 
нэг бий)  юу ч үгүй болтол нь 
дээрэмдэж тоносон гэв. Ингээд 
манай ЭСЯ-ныхан очдог хүнсний 
дэлгүүргүй боллоо. Тонуул дээрэм 
энд тэндгүй гарсан бололтой. 
Хотын төв-Тахрирын талбайн 
ойрол цоох  дэлгүүр мухлаг, бан-
кууд хуу тоногдсон гэж мэдээлэв.    

Каир дахь АНУ-ын Элчин 
сайд хатагтай Маргарет Скобей 
Мохамед эль-Барадей   гуайтай 
ярьж Ерөнхийлөгчийг чинь 
шууд шахаж болохгүй гэдгээ 
хэлжээ. Энэ үед хоёр сая хүртэл 
хүн Тахрирт цуглараад цаашаа 
Ерөнхийлөгчийн өргөө рүү хөдөлж 
байгаа тухай ТВ-үүд мэдээлж 
байв. Каир дахь Ерөнхийлөгчийн 
тавын таван ордон өргөөг цэрэг 
танк хамгаалалтандаа авч, зам 
дагуу төмөр бетонон баррикад 
босгожээ.  Х.Мубаракийг 
огцрохоос нааш Засгийн газартай 
хэлэлцээ хийхгүй гэж босогчид 
шийджээ. Тэмцлийн найм дахь 
энэ өдөр “Үндэсний эвлэрлийн 

Харуул 
хамгаалалтгүй 
Элчин сайдын 

яам.

Монгол Улсын Соёлын гавьяат зүтгэлтэн, хөдөө аж 
ахуйн ухааны доктор (PhD), урлаг судлалын шинжлэх 
ухааны доктор, профессор Чойжилжавын Сонгино 2019 
оны нэгдүгээр сарын 30-ны өдөр таалал төгсөж, бидэнд 
нөхөж баршгүй хүнд гарз тохиолоо.

Ч.Сонгино нь 1933 онд Говь-Алтай аймгийн 
Чандмань суманд төржээ. 1945-1949 онд Чандмань 
сумын бага сургууль, 1951-1954 онд ХАА-н техникумын 
мал эмнэлгийн салбар сургуулийг төгссөн. 1960 онд гэр 
бүлийн хамт хотод шилжин ирж, ХААДС-ийн ерөнхий 
химийн тэнхимд лаборантаар ажиллаж байгаад 1963-1968 
онд тус сургуульд суралцан төгссөн. 

1968 онд ХААДС-д багш, эрдэм шинжилгээний 
ажилтан хийхийн зэрэгцээ нөхөр В.Бүнчингийн эх 
суурийг нь тавьсан “Уналга эдэлгээний малын тоног 
хэрэгсэл” сэдвээр эрдмийн зэрэг хамгаалах явцдаа 
судалсан материалд тулгуурлан Уналга эдэлгээний малын 
тоног хэрэгслийн сургалтын кабинет байгуулсныг өвлөн 
авч, түүнийг өргөтгөх зорилгоор эрдэм шинжилгээний 
ажил хийж байв.    

1950-иад оноос эхлэн утга зохиол оролдож, улмаар 
утга зохиолын төрөл бүрээр бүтээл туурвиж, бүрэн 
хэмжээний жүжиг 10 гаруй, богино хэмжээний жүжиг 20 
гаруй, түүхэн болон баримтат кино 15-ыг хийн дэлгэцэнд 
гаргасны зэрэгцээ бичсэн зохиолуудаар нь дагнасан ба хамтарсан ном 11-ийг гаргажээ. Энэ хугацаанд 
Монголын зохиолчдын III их хурлаас 2013 оны их чуулган хүртэлх бүх их хуралд таслах эрхтэй 
төлөөлөгчөөр сонгогдож байв.

Эрдэм шинжилгээний ажлын үр дүнд 1993 онд “Бүх төрлийн малын арчилгаа эдэлгээний хэрэгсэл” 
сэдвээр ХАА-н шинжлэх ухааны дэд доктор, 2000 онд “Монголчуудын үйл урлалын өв уламжлал” сэдвээр 
урлаг судлалын шинжлэх ухааны анхны эмэгтэй доктор болжээ. 

1986-2017 онд ХААИС-д багшлахын зэрэгцээ Нүүдлийн соёл иргэншлийн музейг үүсгэн байгуулсан.
Ч.Сонгинын зүтгэлийг төр засгаас өндрөөр үнэлж, улс хувьсгалын 50, 60, 70, 80, 90 жилийн ойн 

медаль, Хөдөлмөрийн хүндэт медаль, Шинжлэх ухааны тэргүүний ажилтан, ХАА-н тэргүүний ажилтан, 
Хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн одонгоор тус тус шагнаж, улмаар 2007 онд Монгол Улсын Соёлын 
гавьяат зүтгэлтэн цол хүртээжээ. 

Талийгаачийн улс эх орон, хөдөө аж ахуйн салбарын төлөө хийсэн нөр их хөдөлмөр, шулуун шударга, 
ажилч хичээнгүй зан чанар, хүнлэг сэтгэл бидний зүрх сэтгэлд үүрд хоногшин үлдэх болно.

Гэр бүл, үр хүүхэд, ач зээ, төрөл төрөгсөд, найз нөхөд
Ум сайн амгалан болтугай.  

ЭМГЭНЭЛ

Чойжилжавын Сонгино
/1933-2019/
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Ард иргэд, ААН-д 
тустай хуулийн 
төслийг УИХ  
багалзуурдсаар

◄1
Аль өнгөрсөн зуунд баталсан 

Хөдөлмөрийн тухай хууль орчин 
цагийн Монголын хурдыг гүйцэж, 
хөл нийлүүлж чадахаа больжээ. 
Хууль хөгжлөөс хоцорсноос 
үүдэн хөдөлмөрийн харилцаанд 
олон ээдрээ, зангилаа бий болсон. 
Орчин цагийн хөдөлмөрийн 
харилцаа, зах зээлийн нөхцөл 
байдлыг сөхөөд үзвэл нийт 
ажиллагсдын гуравны нэгийг 
бүрдүүлдэг ч нэгдсэн бүртгэлгүй 
албан бус ажил эрхлэлт, 
хүүхдийн хөдөлмөр, хилийн 
чанадад ажиллаж буй иргэдийн 
эрх ашиг гээд олон асуулт өнөө 
хэр хариулт нэхэж, шийдэл 
хүлээсээр байна.

Тиймээс хөдөлмөрийн малгай 
хуулийн шинэчлэлийг найман 
жилийн өмнөөс эхлүүлж, 
дөрвөн ч Засгийн газар дамнан 
боловсруулсан ч өнөө хэр төрийн 
байгууллагын шилэн шүүгээ, 
ширээний нүдэнд хуулийн төсөл 
хэвээр хэвтсээр. Өнгөрсөн оны 
гуравдугаар сард Хөдөлмөр, 
нийгмийн хамгааллын яам уг 
хуулийн шинэчилсэн найруул-
гын шинэ “загварын” төслийг 
УИХ-д өргөн барьсан. Гэвч уг 
баримт бичиг байнгын хорооны 
хэлэлцүүлэг, чуулганы нэгдсэн 
хуралдаан хоёрын дунд нааш, 
цааш шидэгдсээр хууль төрөхийн 
өмнөх даваагаа гүйцээж чадалгүй 
гацчихаад байна. Тэгвэл сүүлийн 
найман жил үндэсний хэмжээний 
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хэд хэдэн хэлэлцүүлэгт чанагдсан 
уг шинэчилсэн найруулгын зарим 
шигтгээг тоймлон хүргэе.

ШИГТГЭЭ 1
Амьдралын босго дөнгөж 

алхсан Заяа ажилд ороод хөдөл-
мөрийн гэрээ байгуулж, хөлс, 
хүчээ бодитоор үнэлүүлэлгүй 
таван сар болжээ. Эцэст нь тэн-
цээ гүй гэсэн шалтгаанаар охиныг 
ажлаас гаргасан байна. Хөдөл-
мөрийн мөлжлөгийн шинж 
агуулсан ийм үйлдэл өнөө хэр 
Монголын хөдөлмөрийн зах 
зээлээс арилаагүй байна.

Тиймээс үүнийг таслан зогсоо-
хын тулд Хөдөлмөрийн тухай 
хуулийн шинэчилсэн найруулгын 
төсөлд хөдөлмөрийн харилцаа 
үүссэн цагаас эхлэн хөдөлмөрийн 
гэрээ байгуулж, цалин хөлс, 
ээлжийн амралтыг тооцохоор 
болсон байна. Мөн хөдөлмөрийн 
гэрээг хугацаатай байгуулах, 
дагалдан болон туршилтаар 
ажиллуулах, ажлын байрыг нь 
хэвээр хадгалж буй ажилтны 
оронд ажиллуулах зэрэг зургаан 
нөхцөлийг хуулиар тогтоож, 
үүнээс бусад үед байнгын ажлын 
байранд хөдөлмөрийн гэрээг 
хугацаагүй байгуулахаар заажээ.

ШИГТГЭЭ 2
Өдөр бүр цаг бүртгүүлж, 

оффист сууж ажиллах бус дэл  -
хийн хаанаас ч онлайнаар хө дөл -
мөр эрхлэх соёл, хэв маяг дэл-
хийн хөдөлмөрийн ха рил цаанд 
хүч түрэн нэвтэрч буй. Энэ үед 
зайнаас ажиллах болом жийг 
Монгол Улсад алба  жуу  лахаар 
албаны хан санаач  лаад байна. 
АНУ л гэхэд 40 саяас илүү хүн 
гэрээ сээ ажил ладаг байна. Харин 
Монгол Улсад ITZone компани 

ажилтнуудаа зайнаас ажиллуулах 
туршилт хийж буй бөгөөд эхний 
ээлжид борлуулалтын 10 орчим 
ажил тандаа гэрээсээ ажиллах 
боломж олгожээ. Энэ хүрээнд 
бүтэн бус цагаар ажиллах 
ажилтны цалин хөлс, ээлжийн 
амралт зэрэг зохицуу лалтыг 
тусгасан байна.

Алсын зайнаас ажиллахаас 
гадна ар гэрээсээ хол, удаан 
хугацаагаар хөдөлмөр эрхэлдэг 
иргэдтэй холбоотой заалтуудыг 
шинэчилжээ. Тодруулбал, уул 
уурхайн салбарт алс газар тогтмол 
хугацаагаар ажилладаг иргэдийг 
жасаагаар ажиллуулах шинэ 
заалт нэвтрүүлжээ. Жасаагаар 
ажиллаж буй иргэдийг сард 20-
оос дээшгүй хоног ажиллуулж, 
10-аас доошгүй хоног амраахаар 
заасан байна.

ШИГТГЭЭ 3
Иргэн Төгөлдөр “малчин авах” 

зарын дагуу Төв аймгийн Заамар 
сумын Бор гэх айлд малчнаар 
ажилд орж гурван сар ажилласан 
ч нэг ч төгрөгийн цалин хөлс 
өгөлгүй байсаар гэрээсээ хөөжээ. 
Ер нь орон нутагт албан бус 
хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой 
зөрчил дутагдал түгээмэл гардаг 
байна. Тиймээс энэ харилцааг зо-
хи цуулахын тулд туслах малч-
наар ажиллаж буй иргэдийн 
цалин хөлсний 30-аас илүүгүй 
хувийг мөнгөн бус хэлбэрээр 
төлж болохоор тусгасан байна.

Мөн ажил олгогч ажилтантай 
хөдөлмөрийн гэрээ байгуулахдаа 
боловсролын гэрчилгээ, мэр-
гэж лийн үнэмлэх, үл хөдлөх 
хөрөнгийн гэрчилгээг нь барь-
цаалан, авч үлдэх нь цөөнгүй 
байгаа аж. Монгол Улсын Үнд-
сэн хууль болон Олон улсын 

гэрээ зөрчиж, албадлагын шинж 
агуулсан энэ заалтыг одоогийн 
Хөдөлмөрийн тухай хуулиас 
хязгаарлаж, зөрчвөл Зөрчлийн 
тухай хуулиар зохицуулахаар 
заажээ. 

Түүнчлэн хөгжлийн бэрх шээл-
тэй иргэдийн үйлдвэрлэсэн бараа, 
үйлчилгээг худалдан авсан аж 
ахуйн нэгжид хөнгөлөлт эдлүү-
лэхээр болсон. Өөрөөр хэлбэл, 
аж ахуйн нэгжүүдээс хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэн ажиллаагүй 
тохиолдолд авдаг төлбөрөөс 
чөлөөлөх болон хөнгөлөх юм 
байна.

Ийм шигтгээ, шинэчлэл авчрах 
хуулийн төсөл гацчихаад байгаа 
юм. Олон улсын хөдөлмөрийн 
байгууллагын БНХАУ, Монголыг 
хариуцсан товчооны захирал 
Клейр Куртье Мюлдер “Албадан 
хөдөлмөрийг устгах, хүүхдийн 
хөдөлмөрийн тэвчишгүй хэл-
бэрийг үгүй болгож, хамтын 
хэлэлцээр хийх эрхийг хан-
гах, ялгаварлан гадуурхалтыг 
таслан зогсоох гэсэн дөрвөн 
суурь зарчмыг хуулийн төсөлд 
багтаахыг зорьсон” хэмээн 
өгүүлсэн бол МҮХАҮТ-ын 
ерөн   хий лөгч Б.Лхагважав “Хө-
дөл   мөрийн капиталын цоо 
шинэ уур амьсгалыг бий болгох 
шаард лага тулгасан. Хуулийн 
төслийг намрын чуулганаас өмнө 
баталбал энэ оны эдийн засгийн 
өсөлтийн суурь тавигдана” хэ-
мээн хэлж байна.

Ард иргэдийн амьдралд тустай, 
аж ахуйн нэгжид хэрэгтэй хуу-
лийн төслийг сүүлийн хэд хэдэн 
удаагийн УИХ багалзуурдсаар, 
хүмүүн капиталын харилцааг 
шинэ түвшинд гаргаж чадсангүй. 
Энэ хэрээр цаг хугацаа алдаж, 
шинэ Засгийн газрууд нь дахин 

дахин Ажлын хэсэг байгуулж 
төсөл боловсруулан, үе үе 
уулзалт зөвлөгөөн зохиож, цаг, 
мөнгө гарзадсаар. Энэ хооронд 
цаг хугацаа урсаж, Монголын 
нийгмийн, үндэсний бизнес 

эрхлэгчдийн үнэт капитал болох 
монгол хүний үнэ цэн хөсөр 
хаягдаж, хөдөлмөрийн харил-
цаанаас үүдсэн олон асуудал 
улсын хөгжил, баялгийн бүтээм-
жид нөлөөлсөөр байна.  

Үндэсний статистикийн хороо ©

Үндэсний статистикийн хороо ©

Үндэсний статистикийн хороо ©
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АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга 
байгууламжийн АНХНЫ албадан дуудлага худалдааг 2019 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн 10 
цагт тус газрын 400 тоот өрөөнд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2019 оны 02 дугаар сарын 14-ний 
өдрийн 14 цагаас – 17 цаг 30 минутын хооронд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 
100 тоот өрөөнд бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.

Бүртгүүлэхдээ: дэнчинг кассанд тушааж баримтын нэг хувийг мөн дуудлага худалдаанд оролцох 
хүсэлт, эрх үүрэгтэй танилцсан баримтуудыг дуудлага худалдаа хариуцсан ажилтанд өөрийн 
биеэр өгч хянуулан бэлдсэн хайрцагт хийнэ. Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо, Үндсэн 
хуулийн гудамж-3, Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар

Цахим хаяг: http://www.niislel.cd.gov.mn, www.facebook.com/pages/niislel.cd.gov.mn
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№ Үл хөдлөх эд хөрөнгийн хаяг байршил 

Иргэний хуулийн 177 дугаар 
зүйлийн 177.1-д заасан санал 

болгох доод үнийг тохиролцсон 
болон үнэлгээчний 

тогтоосон  зах зээлийн үнийн 
70 хувь 

Хариуцсан шийдвэр 
гүйцэтгэгч, утасны дугаар 

1 
Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хороо, С.Данзангийн 
гудамжны 27-12 тоот 58,93 м.кв талбайтай хувийн 
сууцны зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

63.000.000 а/д Т.Ариунболор  89086187 

2 
Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хороо, Шархадны 
гудамжны 59/Б дүгээр байрны 2 дугаар давхарын 
16 тоот 12 м.кв талбайтай орон сууц, 
үйлчилгээний зориулалттай 98 хувийн 
гүйцэтгэлтэй үл хөдлөх эд хөрөнгө 

23.004.380 д/ч Б.Золжаргал   89086162 

3 
Баянзүрх дүүргийн 15 дугаар хороо 13 дугаар 
хороолол 6 дугаар байрны 200 тоот 40 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

71.610.000 д/ч Б.Золжаргал   89086162 

4 
Сонгинохайрхан дүүргийн 27 дугаар хороо, 21 
дүгээр хороолол /18082/, 39 дүгээр байрны 108 
тоот 35,3 м.кв талбайтай 1 өрөө орон сууц 

35.700.000 а/х 
О.Цэрэннадмид   89086163 

5 
Чингэлтэй дүүргийн 3 дугаар хороо 2 дугаар 40 
мянгатын 8 дугаар байрны 43 тоот 19 м.кв 
талбайтай 1 өрөө орон сууц 

47.110.000 а/д Б.Уранбаяр  89086164 

6 
Баянгол дүүргийн 3 дугаар хороо, 2 дугаар 
хороолол, Төмөр зам гудамжны 65 дугаар байрны 
170 тоот 30,2 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

52.756.667 д/ч Б.Хүрлээ    89086190 

7 
Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо, Нүхтийн зам 
гудамжны 36/1 тоот 250,85 м.кв талбайтай 80 
хувийн гүйцэтгэлтэй хувийн сууц, гаражийн 
зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

623.348.040 д/ч Б.Чинзул   89086178 

8 
Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хороо, Үйлдвэр 
/17060/, Үйлдвэрийн гудамжны 29/А дугаар 
байрны 7 тоот 44,06 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

48.510.000 д/ч Б.Чинзул   89086178 

9 
Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хороо, Буянт-Ухаа 
хороолол, 61/2 дугаар байрны 6 тоот 42,3 м.кв 
талбайтай 1 өрөө орон сууц 

39.970.000 д/ч Э.Батхишиг 89086139 

10 
Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо /хуучин хаяг 1 
дүгээр хороо/ Стадион оргил /17010/, Махатма 
Гандигийн гудамж 60 дугаар байрны 25 тоот 100,5 
м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц, тус байрны 18 
тоот 12,5 м.кв талбайтай гаражийн хамт 

172.038.930 а/д Ц.Баянчимэг  89086179 

11 
Баянгол дүүргийн 3 дугаар хороо, Үйлдвэрийн 
төвийн бүс хороолол, Дундгол гудамж 34 дүгээр 
байрны 27 тоот 50,1 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

55.160.000 д/ч Б.Буянбадрах   89086144 

12 
Баянзүрх дүүргийн 14 дүгээр хороо 14 дүгээр 
хороолол /13336/, Намъяанжугийн гудамж 41 
дүгээр байрны 46 тоот 34,98 м.кв талбайтай 1 
өрөө орон сууц 

38.863.370 д/ч Ч.Энхтуяа   89086148 

13 
Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хороо 2 дугаар 
хороолол 012 дугаар байрны 30 тоот 30 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

64.166.690 д/ч Ч.Энхтуяа   89086148 

14 
Баянгол дүүргийн 20 дугаар  хороо, Өнөр 
хороолол /16100/, Москвагийн гудамж 45 дугаар 
байрны 18 тоот 53,5 м.кв талбайтай 2 өрөө орон 
сууц 

66.545.071 а/д Б.Отгонбаяр   89086141 

15 
Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо, Бага 
тойруугийн 19/А дугаар байрны 10 тоот 177,2 м.кв 
талбайтай 5 өрөө үйлчилгээний зориулалттай үл 
хөдлөх эд хөрөнгө 

235.676.000 д/ч Б.Анар        89086126 

16 
Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо 40,50 мянгат, 
Самбуугийн гудамж 16/Б тоот 527,68 м.кв 
талбайтай 90 хувийн гүйцэтгэлтэй үйлчилгээний 
зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

1.034.250.000 д/ч Б.Анар      89086126 

17 
Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хороо, 11 дүгээр 
хороолол, Их тойруу гудамжны 34 дүгээр байрны 
44 тоот 50,21 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

65.800.000 д/ч Д.Отгончимэг   89086121 

18 
Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар хороо, 11 дүгээр 
хороолол, Денвер гудамжны 12/В дүгээр байрны 
123 тоот 52,8 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

62.300.000 д/ч Н.Өнөржаргал   89086120 

19 
Сонгинохайрхан дүүргийн 17 дугаар хороо, 1 
дүгээр хороолол 33 дугаар байрны 92 тоот 48 м.кв 
талбайтай 4 өрөө орон сууц 

84.000.000 а/ч Д.Мөнхцэцэг   89086130 

20 
Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хороо, 21 
дүгээр хороолол 4-30 дугаар байрны 24 тоот 41,2 
м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

44.800.000 д/ч М.Март             89086128 

21 
Сонгинохайрхан дүүргийн 22 дугаар хороо, 
Баянгол ам /18190/ найрамдлын зам  гудамж, 
20/а-1 тоот 346,8 м.кв талбайтай хувийн сууц, 
гаражийн зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

194.208.000 д/ч Б.Саяболд   89086132 

22 
Чингэлтэй дүүргийн 4 дүгээр хороо, 6 дугаар 
хороолол /15414/, Анкарагийн гудамжны 10 
дугаар байрны 39 тоот 50 м.кв талбайтай хувийн 
сууцны зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

66.159.870 а/д Д.Даваасүрэн   89086153 

23 
Сүхбаатар дүүргийн 18 дугаар хороо, 
Дамбадаржаа /14060/, Бэлхийн 49 дүгээр 
гудамжны 195/4-3 тоот 121 м.кв талбайтай хувийн 
сууц 

140.886.900 д/ч Ч.Урангоо   89086185 

24 
Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо, Нүхтийн ам 
/17090/, 26/8 тоот 145,28 м.кв талбайтай аялал 
жуулчлалын зориулалттай, 30 хувийн 
гүйцэтгэлтэй дуусаагүй барилга 

180.693.411 д/ч Ч.Оюунбилэг  89086154 

25 
Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо, Нүхтийн ам 
/17090/, 26/3 тоот 144,81 м.кв талбайтай аялал 
жуулчлалын зориулалттай, 30 хувийн 
гүйцэтгэлтэй дуусаагүй барилга 

169.762.226 д/ч Ч.Оюунбилэг  89086154 

26 
Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо, Нүхтийн ам 
/17090/, 26/4 тоот 144,81 м.кв талбайтай аялал 
жуулчлалын зориулалттай, 30 хувийн 
гүйцэтгэлтэй дуусаагүй барилга 

169.749.626 д/ч Ч.Оюунбилэг  89086154 

27 
Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо, Нүхтийн ам 
/17090/, 26/5 тоот 140,39 м.кв талбайтай аялал 
жуулчлалын зориулалттай, 30 хувийн 
гүйцэтгэлтэй дуусаагүй барилга 

178.897.944 д/ч Ч.Оюунбилэг  89086154 

28 
Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо, Нүхтийн ам 
/17090/, 26/7 тоот 145,28 м.кв талбайтай аялал 
жуулчлалын зориулалттай, 30 хувийн 
гүйцэтгэлтэй дуусаагүй барилга 

198.142.350 д/ч Ч.Оюунбилэг  89086154 

29 
Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хороо, 
Толгойт /18101/, Москвагийн гудамжны 48/Б 
дүгээр байрны 1 дүгээр давхарын 1/Б тоот 167,8 
м.кв талбайтай үйлчилгээний зориулалттай үл 
хөдлөх эд хөрөнгө 

197.332.800 д/ч Ч.Оюунбилэг  89086154 

Хашаа байшин, газар 
30 

Баянзүрх дүүргийн 21 дүгээр хороо, Бага Дарь Эх 
10 дугаар гудамжны 1955 тоот 462 м.кв талбайтай 
гэр бүлийн хэрэгцээний газар 

8.925.000 д/ч Э.Ундармаа 89086160 

31 
Сонгинохайрхан дүүргийн 1 дүгээр хороо, 
Баянголын ам бор толгой 1 дүгээр гудамж 1 
тоотод байрлах 202 м.кв талбайтай 80 хувийн 

196.803.514 д/ч Б.Хүрлээ    89086190 

гүйцэтгэлтэй 2 ширхэг хувийн сууц, 3370 м.кв 
талбайтай эзэмших эрхтэй газрын хамт 

32 
Баянзүрх дүүргийн 13 дугаар хороо, 
Алтантэвшийн  АОС гудамжны 63 тоотод байрлах 
360 м.кв талбайтай 2 давхар хувийн сууц, 700 м.кв 
талбайтай газрын хамт 

284.999.083 д/ч Б.Чинзул    89086178 

33 

Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хороо, Их 
булаг /18500/ гудамжны Ф35 тоот хаягт байрлах 
827,5 м.кв талбайтай, фермерийн зориулалттай, 
95 хувийн гүйцэтгэлтэй үл хөдлөх эд хөрөнгө, 
10002 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газрын 
хамт  

194.950.000 д/ч Э.Батхишиг 89086139 

34 
Налайх дүүргийн 1 дүгээр хороо, Цайзын хэсэг 
гудамжны 40 тоотод байрлах 1796 м.кв талбайтай 
үйлдвэрлэлийн зориулалттай үл хөдлөх эд 
хөрөнгө, 20000 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй 
газрын хамт 

2.612.333.267 а/х Ц.Түмэндэлгэр  89086138 

35 
Баянзүрх дүүргийн 17 дугаар хороо, Эмнэлэгийн 
23 дугаар гудамжны 678 тоотод байрлах 203 м.кв 
талбайтай 2 ширхэг хувийн сууц, 206,2 м.кв 
талбайтай 2 ширхэг гараж, 521 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

46.900.000 д/ч Ч.Урангоо   89086185 

36 
Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хороо, Дэнжийн 28 
дугаар гудамжны 371/Б тоотод байрлах 121 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, үйлчилгээний 
зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө, 700 м.кв 
талбайтай гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

51.702.770 а/д Д.Даваасүрэн   89086153 

37 
Сүхбаатар дүүргийн 3 дугаар хороо, Сөүлийн 
гудамжны 28-1 тоотод байрлах 360 м.кв 
талбайтай үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх 
эд хөрөнгө, 360 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй 
газрын хамт  

461.160.000 а/д Д.Даваасүрэн   89086153 

38 
Чингэлтэй дүүргийн 9 дүгээр хороо, Зүүн Дэнжийн 
1 дүгээр гудамжны 1-7 тоотод байрлах 101,5 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 625 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

30.030.000 д/ч М.Март              89086128 

39 
Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо 3 дугаар 
эмнэлэгийн зүүн хойд талд байрлах 123 м.кв 
талбайтай эзэмших эрхтэй газар 

49.490.000 а/д Д.Оюунсүрэн  89086149 

40 
Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хороо, Маршал таун, 
Олимп гудамж 103 дугаар байрны зоорийн 
давхарын 65 тоот авто зогсоол 

11.022.760 а/д Д.Оюунсүрэн  89086149 

41 
Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо 10 дугаар 
хороолол АОС байр ХД-83 тоотод байрлах 694,56 
м.кв талбайтай гурван давхар амины орон сууц, 
182 м.кв талбайтай эзэмших эрхтэй газрын хамт 

944.372.666 а/д Д.Оюунсүрэн  89086149 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

АЛБАДАН ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 
 

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах үл хөдлөх эд хөрөнгө, орон сууц, барилга байгууламжийн 
2 ДАХЬ албадан дуудлага худалдааг 2019 оны 02 дугаар сарын 15-ний өдрийн 10 цагт тус газрын 400 тоот өрөөнд зохион 

байгуулна. Оролцогчдыг 2019 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдрийн 14 цагаас – 17 цаг 30 минутын хооронд Нийслэлийн 
шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 100 тоот өрөөнд бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг 

анхаарна уу. 
Бүртгүүлэхдээ: дэнчинг кассанд тушааж баримтын нэг хувийг мөн дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт, эрх 

үүрэгтэй танилцсан баримтуудыг дуудлага худалдаа хариуцсан ажилтанд өөрийн биеэр өгч хянуулан бэлдсэн хайрцагт 
хийнэ. Хаяг: Сүхбаатар дүүрэг, 5 дугаар хороо, Үндсэн хуулийн гудамж-3, Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газар 

Цахим хаяг: http://www.niislel.cd.gov.mn, www.facebook.com/pages/niislel.cd.gov.mn 

№ Үл хөдлөх эд хөрөнгийн хаяг байршил 

Иргэний хуулийн 177 дугаар 
зүйлийн 177.4-д заасан санал 

болгох доод үнийг тохиролцсон 
болон үнэлгээчний 

тогтоосон  зах зээлийн үнийн 50 
хувь 

Хариуцсан шийдвэр 
гүйцэтгэгч, утасны дугаар 

1 
Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хороо, Төмөр 
замын УС-15-ын 3 дугаар байрны 16 тоот 40 
м.кв талбайтай 3 өрөө орон сууц 

26.510.000 а/д Т.Ариунболор  89086187 

2 
Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хороо Улаанхуаран 
/13302/, С.Данзангийн гудамжны 21 дүгээр 
байрны 28 тоот 36,5 м.кв талбайтай 1 өрөө орон 
сууц 

32.597.550 а/д Т.Ариунболор  89086187 

3 
Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хороо, Нүхтийн ам 
/17090/, Нүхтийн зам 19/08 тоот 437,2 м.кв 
талбайтай аялал жуулчлалын зориулалттай 2 
давхар хувийн сууц 

450.000.000 а/д Т.Ариунболор  89086187 

4 
Хан-Уул дүүргийн 1 дүгээр хороо 19 дүгээр 
хороолол 39 дүгээр байрны 3 тоот 16 м.кв 
талбайтай 1 өрөө орон сууц 

25.820.000 д/ч Э.Батхишиг  89086139 

5 
Хан-Уул дүүргийн 5 дугаар хороо, Үйлдвэрийн 
баруун бүс /17071/, Эрчим хүчний гудамж, 451 
тоот 1088 м.кв талбайтай 80 хувийн 
гүйцэтгэлтэй орон сууцны зориулалттай үл 
хөдлөх эд хөрөнгө 

404.777.900 д/ч Э.Батхишиг  89086139 

6 
Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар хороо, 
Ханын материал, Үйлдвэрчний эвлэлийн 
гудамжны 70 дугаар байрны 346 тоот 36 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

23.284.461 д/ч Б.Золбоо  89086184 

7 
Сүхбаатар дүүргийн 8 дугаар хороо, 11 дүгээр 
хороолол 3 дугаар байр 60 тоот 40 м.кв 
талбайтай 3 өрөө орон сууц 

51.200.000 а/д Д.Даваасүрэн   89086153 

8 
Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хороо, 21 
дүгээр хороолол /18081/, Үйлдвэрчний эвлэл 
гудамжны 90/Б дүгээр байрны 0 тоот орон 
сууцны  зориулалттай 50 хувийн гүйцэтгэлтэй 
үл хөдлөх эд хөрөнгө 

2.288.363.950 д/ч 
М.Нарантунгалаг  89086136 

9 
Баянгол дүүргийн 1 дүгээр хороо 2 дугаар 
хороолол, Төмөр замын 57 дугаар байрны 60 
тоот 29 м.кв талбайтай 2 өрөө орон сууц 

41.425.000 д/ч Ч.Энхтуяа  89086148 

10 
Баянгол дүүргийн 6 дугаар хороо, 10 дугаар 
хороолол 48/Б дүгээр байрны 12 тоот 61,67 м.кв 
талбайтай 2 өрөө орон сууц 

75.000.000 д/ч В.Уранцэцэг  89086181 

11 
Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хороо, Үйлдвэр 2 
Зайсан гудамжны 27/Б дүгээр байрны 201 тоот 
105,5 м.кв талбайтай 5 өрөө орон сууц 

158.962.100 д/ч Ж.Оюунжаргал  89086119 

12 
Баянгол дүүргийн 17 дугаар хороо, 4 дүгээр 
хороолол 27 дугаар байрны 08 тоот 15 м.кв 
талбайтай 1 өрөө орон сууц 

23.707.950 д/ч Н.Өнөржаргал 89086120 
Хашаа байшин, газар 

13 
Сүхбаатар дүүргийн 12 дугаар хороо, Хангайн 
17 дугаар гудамжны 681 тоотод байрлах 238 
м.кв талбайтай хувийн сууц, 457 м.кв талбайтай 
гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

33.401.200 д/ч Ю.Отгонжаргал  89086157 

14 
Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хороо, Алтайн 5 
дугаар гудамжны 140 тоотод байрлах 428,24 
м.кв талбайтай газар 

114.973.984 д/ч Б.Золбоо  89086184 

15 
Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хороо, 
Царцааны аж ахуйн замын урд байрлах 14155 
м.кв талбайтай эзэмших эрхийг газар 

116.726.900 а/д Д.Даваасүрэн   89086153 

16 
Баянзүрх дүүргийн 6 дугаар хороо 13 дугаар 
хороолол /13373/, 22/В дүгээр байрны 3,4 
дүгээр давхарын 282 м.кв талбайтай хувийн 
сууцны зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

257.250.000 а/д Б.Уранбаяр  89086164 

17 
Сонгинохайрхан дүүргийн 7 дугаар хороо, 0119-
4 дүгээр гудамжны 8/А тоотод байрлах 60 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 700 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

14.675.000 д/ч Г.Ганбаатар  89086170 

 
 
 

ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮНЭ ХАЯЛЦУУЛАХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 
 

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН үнэ хаялцуулах албадан дуудлага 
худалдааг  2019 оны 03 дугаар сарын  05-ны өдрийн 10 цагт тус газрын 400 тоот өрөөд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2019 
оны  03 дугаар сарын  04-ний  өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 100 тоот 
өрөөнд бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу. 

Бүртгүүлэхдээ дуудлага худалдааны дэнчинг Нэг цэгийн үйлчилгээний кассанд тушааж баримтын нэг хувийг 
авчирна.Цахим хаяг: http://www.niislel.cd.gov.mn, www.facebook.com/pages/niislel.cd.gov.mn  
 

   
 

 
№ 

Хөдлөх хөрөнгийн нэр Нэг 
бүрийн              үнэ 

Тоо 
ширхэг 

Хариуцсан шийдвэр 
гүйцэтгэгч, утасны 

дугаар 
Эд хөрөнгө 

байгаа байршил 

1 

Nissan sunny маркийн 92-81 
УНГ улсын дугаартай 1999 онд 
үйлдвэрлэгдсэн 2008 оны 01 
дүгээр сард Монгол улсад орж 
ирсэн цагаан өнгийн суудлын 
автомашин 

560.000 1 д/ч 
Г.Ганбаатар  89086170 

Төв аймгийн 
замын цагдаагийн 

газрын журмын 
хашаанд 

2 

Hyundai grace маркийн 35-72 
УБТ улсын дугаартай 1999 онд 
үйлдвэрлэгдсэн 2008 оны 06 
дугаар сард Монгол улсад орж 
ирсэн ногоон өнгийн суудлын 
микробус 

490.000 1 д/ч 
Г.Ганбаатар  89086170 

3 

Зургаан мутарт Махгал бурхан 
/10 см өндөртэй, 
толгойн  хэсгээрээ гартай, урд 
хэсгээрээ 2 хэлбэртэй зүйл 
барьсан урьд талын зүүн гартаа 
улаан өнгийн дугуй зүйл 
барьсан, шармал өнгөтэй/ 

154.000 1 д/ч 
Д.Отгончимэг  89086121 

НШШГГазрын 
дэлгүүрт 

4 

Hyundai sonata-5 маркийн 47-75 
УБӨ улсын дугаартай 2005 онд 
үйлдвэрлэгдсэн 2012 оны 10 
дугаар сард Монгол улсад орж 
ирсэн мөнгөлөг өнгийн суудлын 
автомашин 

910.000 1 д/ч Б.Лочин 89086135 

Баянзүрх дүүрэг, 
24 дүгээр хороо 

Цахлайн 3-9 
тоотод байрлах 
НШШГГ-ын авто 

гараж 

5 

Lexus-570 маркийн 69-99 УБҮ 
улсын дугаартай хар өнгийн 
суудлын автомашин /2011 онд 
үйлдвэрлэгдсэн 2011 оны 10 
дугаар сард Монгол улсад орж 
ирсэн/ 

93.000.000 1 д/ч Б.Хүрлээ   89086190 
Сүхбаатар 

дүүргийн 5 дугаар 
хороо, Голомт 

хотхон 

6 
Cadillak маркийн 00-34  УБҮ 
улсын дугаартай 1995 онд 
үйлдвэрлэгдсэн 1995 онд 
Монгол улсад орж ирсэн хар 
хөх өнгийн суудлын автомашин 

7.637.000 1 Б.Оюунчимэг  89086180 

Баянзүрх дүүрэг, 
24 дүгээр хороо 

Цахлайн 3-9 
тоотод байрлах 
НШШГГ-ын авто 

гараж 
 

ДАРААХ ХӨРӨНГИЙГ ДЭЛГҮҮРИЙН ЖУРМААР БОРЛУУЛНА 
Цахим хаяг: http://www.niislel.cd.gov.mn, www.facebook.com/pages/niislel.cd.gov.mn  
 

   
 

 
№ 

Хөдлөх хөрөнгийн нэр Нэг 
бүрийн              үнэ 

Тоо 
ширхэг 

Хариуцсан шийдвэр 
гүйцэтгэгч, утасны 

дугаар 
Эд хөрөнгө байгаа 

байршил 

1 
Хүүхдийн толгойны хийцтэй 
гэрлийн бүрхүүл /Иран 
улсад үйлдвэрлэгдсэн/ 

13.537.500 2 д/ч Э.Батхишиг  89086139 

Хан-Уул дүүргийн 3 
дугаар хороо, 

Алтаргана хотхон, 
Перс тавилгын 

дэлгүүр 

2 
Дээрээ 8 ширхэг гэрэлтэй 
гэрлийн бүрхүүл /Иран 
улсад үйлдвэрлэгдсэн/ 

3.299.250 4 д/ч Э.Батхишиг  89086139 

3 
Лааны суурин гэрлийн 
чийдэнтэй гэрлийн бүрхүүл 
/Иран улсад 
үйлдвэрлэгдсэн/ 

22.500.000 3 д/ч Э.Батхишиг  89086139 

4 
Шар өнгийн шилэн хүрээтэй 
гэрлийн бүрхүүл /Иран 
улсад үйлдвэрлэгдсэн/ 

7.500.000 2 д/ч Э.Батхишиг  89086139 

5 
Голдоо хар өнгийн 
сийлбэртэй тойроод 8 
ширхэг гэрлийн чийдэнтэй 
/Иран улсад 
үйлдвэрлэгдсэн/ 

7.499.250 1 д/ч Э.Батхишиг  89086139 

6 
Хоолны ширээ /улаан хүрэн 
өнгөтэй, 8 ширхэг 
сандалтай/, /Иран улсад 
үйлдвэрлэгдсэн/ 

12.000.000 1 д/ч Э.Батхишиг  89086139 

7 
Хоолны ширээ /цагаан 
шаргал өнгөтэй, 8 ширхэг 
сандалтай/, /Иран улсад 
үйлдвэрлэгдсэн/ 

9.600.000 1 д/ч Э.Батхишиг  89086139 

8 
Алтан нуухтай, хулганы 
дүрстэй мөнгөн халбагатай 
ногоон өнгийн Чүнчигноров 
хөөрөг 

2.000.000 2 а/д Ц.Болормаа 89086186 НШШГГазрын 
дэлгүүрт 

 

5 

Lexus-570 маркийн 69-99 УБҮ 
улсын дугаартай хар өнгийн 
суудлын автомашин /2011 онд 
үйлдвэрлэгдсэн 2011 оны 10 
дугаар сард Монгол улсад орж 
ирсэн/ 

93.000.000 1 д/ч Б.Хүрлээ   89086190 
Сүхбаатар 

дүүргийн 5 дугаар 
хороо, Голомт 

хотхон 

6 
Cadillak маркийн 00-34  УБҮ 
улсын дугаартай 1995 онд 
үйлдвэрлэгдсэн 1995 онд 
Монгол улсад орж ирсэн хар 
хөх өнгийн суудлын автомашин 

7.637.000 1 Б.Оюунчимэг  89086180 

Баянзүрх дүүрэг, 
24 дүгээр хороо 

Цахлайн 3-9 
тоотод байрлах 
НШШГГ-ын авто 

гараж 
 

ДАРААХ ХӨРӨНГИЙГ ДЭЛГҮҮРИЙН ЖУРМААР БОРЛУУЛНА 
Цахим хаяг: http://www.niislel.cd.gov.mn, www.facebook.com/pages/niislel.cd.gov.mn  
 

   
 

 
№ 

Хөдлөх хөрөнгийн нэр Нэг 
бүрийн              үнэ 

Тоо 
ширхэг 

Хариуцсан шийдвэр 
гүйцэтгэгч, утасны 

дугаар 
Эд хөрөнгө байгаа 

байршил 

1 
Хүүхдийн толгойны хийцтэй 
гэрлийн бүрхүүл /Иран 
улсад үйлдвэрлэгдсэн/ 

13.537.500 2 д/ч Э.Батхишиг  89086139 

Хан-Уул дүүргийн 3 
дугаар хороо, 

Алтаргана хотхон, 
Перс тавилгын 

дэлгүүр 

2 
Дээрээ 8 ширхэг гэрэлтэй 
гэрлийн бүрхүүл /Иран 
улсад үйлдвэрлэгдсэн/ 

3.299.250 4 д/ч Э.Батхишиг  89086139 

3 
Лааны суурин гэрлийн 
чийдэнтэй гэрлийн бүрхүүл 
/Иран улсад 
үйлдвэрлэгдсэн/ 

22.500.000 3 д/ч Э.Батхишиг  89086139 

4 
Шар өнгийн шилэн хүрээтэй 
гэрлийн бүрхүүл /Иран 
улсад үйлдвэрлэгдсэн/ 

7.500.000 2 д/ч Э.Батхишиг  89086139 

5 
Голдоо хар өнгийн 
сийлбэртэй тойроод 8 
ширхэг гэрлийн чийдэнтэй 
/Иран улсад 
үйлдвэрлэгдсэн/ 

7.499.250 1 д/ч Э.Батхишиг  89086139 

6 
Хоолны ширээ /улаан хүрэн 
өнгөтэй, 8 ширхэг 
сандалтай/, /Иран улсад 
үйлдвэрлэгдсэн/ 

12.000.000 1 д/ч Э.Батхишиг  89086139 

7 
Хоолны ширээ /цагаан 
шаргал өнгөтэй, 8 ширхэг 
сандалтай/, /Иран улсад 
үйлдвэрлэгдсэн/ 

9.600.000 1 д/ч Э.Батхишиг  89086139 

8 
Алтан нуухтай, хулганы 
дүрстэй мөнгөн халбагатай 
ногоон өнгийн Чүнчигноров 
хөөрөг 

2.000.000 2 а/д Ц.Болормаа 89086186 НШШГГазрын 
дэлгүүрт 

 

12 
Баянгол дүүргийн 17 дугаар хороо, 4 дүгээр 
хороолол 27 дугаар байрны 08 тоот 15 м.кв 
талбайтай 1 өрөө орон сууц 

23.707.950 д/ч Н.Өнөржаргал 89086120 
Хашаа байшин, газар 

13 
Сүхбаатар дүүргийн 12 дугаар хороо, Хангайн 
17 дугаар гудамжны 681 тоотод байрлах 238 
м.кв талбайтай хувийн сууц, 457 м.кв талбайтай 
гэр бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

33.401.200 д/ч Ю.Отгонжаргал  89086157 

14 
Сүхбаатар дүүргийн 9 дүгээр хороо, Алтайн 5 
дугаар гудамжны 140 тоотод байрлах 428,24 
м.кв талбайтай газар 

114.973.984 д/ч Б.Золбоо  89086184 

15 
Сонгинохайрхан дүүргийн 32 дугаар хороо, 
Царцааны аж ахуйн замын урд байрлах 14155 
м.кв талбайтай эзэмших эрхийг газар 

116.726.900 а/д Д.Даваасүрэн   89086153 

16 
Баянзүрх дүүргийн 6 дугаар хороо 13 дугаар 
хороолол /13373/, 22/В дүгээр байрны 3,4 
дүгээр давхарын 282 м.кв талбайтай хувийн 
сууцны зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгө 

257.250.000 а/д Б.Уранбаяр  89086164 

17 
Сонгинохайрхан дүүргийн 7 дугаар хороо, 0119-
4 дүгээр гудамжны 8/А тоотод байрлах 60 м.кв 
талбайтай хувийн сууц, 700 м.кв талбайтай гэр 
бүлийн хэрэгцээний газрын хамт 

14.675.000 д/ч Г.Ганбаатар  89086170 

 
 
 

ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮНЭ ХАЯЛЦУУЛАХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА 
 

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН үнэ хаялцуулах албадан дуудлага 
худалдааг  2019 оны 03 дугаар сарын  05-ны өдрийн 10 цагт тус газрын 400 тоот өрөөд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2019 
оны  03 дугаар сарын  04-ний  өдрийн 14.00-17.00 цагийн хооронд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 100 тоот 
өрөөнд бүртгэнэ. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу. 

Бүртгүүлэхдээ дуудлага худалдааны дэнчинг Нэг цэгийн үйлчилгээний кассанд тушааж баримтын нэг хувийг 
авчирна.Цахим хаяг: http://www.niislel.cd.gov.mn, www.facebook.com/pages/niislel.cd.gov.mn  
 

   
 

 
№ 

Хөдлөх хөрөнгийн нэр Нэг 
бүрийн              үнэ 

Тоо 
ширхэг 

Хариуцсан шийдвэр 
гүйцэтгэгч, утасны 

дугаар 
Эд хөрөнгө 

байгаа байршил 

1 

Nissan sunny маркийн 92-81 
УНГ улсын дугаартай 1999 онд 
үйлдвэрлэгдсэн 2008 оны 01 
дүгээр сард Монгол улсад орж 
ирсэн цагаан өнгийн суудлын 
автомашин 

560.000 1 д/ч 
Г.Ганбаатар  89086170 

Төв аймгийн 
замын цагдаагийн 

газрын журмын 
хашаанд 

2 

Hyundai grace маркийн 35-72 
УБТ улсын дугаартай 1999 онд 
үйлдвэрлэгдсэн 2008 оны 06 
дугаар сард Монгол улсад орж 
ирсэн ногоон өнгийн суудлын 
микробус 

490.000 1 д/ч 
Г.Ганбаатар  89086170 

3 

Зургаан мутарт Махгал бурхан 
/10 см өндөртэй, 
толгойн  хэсгээрээ гартай, урд 
хэсгээрээ 2 хэлбэртэй зүйл 
барьсан урьд талын зүүн гартаа 
улаан өнгийн дугуй зүйл 
барьсан, шармал өнгөтэй/ 

154.000 1 д/ч 
Д.Отгончимэг  89086121 

НШШГГазрын 
дэлгүүрт 

4 

Hyundai sonata-5 маркийн 47-75 
УБӨ улсын дугаартай 2005 онд 
үйлдвэрлэгдсэн 2012 оны 10 
дугаар сард Монгол улсад орж 
ирсэн мөнгөлөг өнгийн суудлын 
автомашин 

910.000 1 д/ч Б.Лочин 89086135 

Баянзүрх дүүрэг, 
24 дүгээр хороо 

Цахлайн 3-9 
тоотод байрлах 
НШШГГ-ын авто 

гараж 

ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ҮНЭ ХАЯЛЦУУЛАХ ДУУДЛАГА ХУДАЛДАА

Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газраас дараах ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН үнэ хаялцуулах 
албадан дуудлага худалдааг  2019 оны 03 дугаар сарын  05-ны өдрийн 10 цагт тус газрын 400 тоот 
өрөөд зохион байгуулна. Оролцогчдыг 2019 оны  03 дугаар сарын  04-ний  өдрийн 14.00-17.00 
цагийн хооронд Нийслэлийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 100 тоот өрөөнд бүртгэнэ. 
Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.

Бүртгүүлэхдээ дуудлага худалдааны дэнчинг Нэг цэгийн үйлчилгээний кассанд тушааж 
баримтын нэг хувийг авчирна.

Цахим хаяг: http://www.niislel.cd.gov.mn, www.facebook.com/pages/niislel.cd.gov.mn 

ДАРААХ ХӨРӨНГИЙГ ДЭЛГҮҮРИЙН ЖУРМААР БОРЛУУЛНА

Цахим хаяг: http://www.niislel.cd.gov.mn, www.facebook.com/pages/niislel.cd.gov.mn 
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ZGM: HIGHLIGHTS

POLITICS
Cabinet approves the “Health 
Food-Healthy Mongolian” 
national program. About MNT 
148 billion will be financed for 
the program until 2023.

US Department of Home Security 
includes Mongolia on the list of 
countries whose nationals are 
eligible to participate in the H-2 
visa programs in 2019. 

Head of the Parliamentary 
Standing Committee on Budget 
Choijilsuren Battogtokh meets 
the World Bank delegation 
headed by the Country Director 
for China, Mongolia, and Korea 
Bert Hofman. Sides exchanged 
views on the course of action for 
the next two years.

ECONOMY
MSE Tier I-listed firm MIK Holding 
JSC’s 100 percent owned 
MIK OSSK LLC releases a USD 
250 million worth bond with 
9.75 percent interest rate and 
maturity of three years at an 
international financial market.

Top 20 Index grows 0.65 percent, 
to 21,630.39 points. MSE A Index 
rises 0.24 percent, to 9,869.45 
points. MSE B Index falls 0.79 
percent, to 8,550.16 points. 
Market cap stands at MNT 2.46 
trillion.

SOCIETY
Cabinet announces 2019 as the 
year for Promoting Patriotic 
Purchase.

Horse racing banned in Winter 
and Spring.

12,000 public transportation and 
250 electric buses to be added 
this year.

In accordance with the 
celebration of Lunar New Year, 
the Cabinet decides to shift the 
working schedules of February 
8th to February 2nd.

Tugsbilig.B
@tugsbiligZGM

Under the initiatives of the 
President Battulga Khaltmaa, the 
first-ever general hearing on air 
pollution reduction measures was 
held yesterday, during which the 

Auditor turns to Prosecutor over 
air pollution-related cases

Deputy General Auditor Oyun-
bileg Sanjaadorj informs that a 
list of authorities responsible for 
misuse of air pollution budget 
has been submitted to the Prime 
Minister and related officials, and 
related cases on six private enti-
ties have been sent to the General 
Prosecutor.

At the meeting, MP Eldev-Ochir 
Lkhagvaa, who chaired the hear-
ing, did not allow the President or 
public representatives for inquiries 
when approving the procedures, 
which led to criticisms that the 
hearing turned into a regular meet-
ing of a standing committee.

ZGM:INFOGRAPHICS

TRADE POLITICS

Khasui.B / ZGM©

The purpose of the hearing 
was to discuss the spendings of 
air pollution reduction activities 
and decide on firm solutions to 
tackle the issue. For instance, 
the President formed a research 
team to study the most efficient 
options to tackle air pollution in 
Ulaanbaatar last year. The team 
concluded that the best solution 
was to accommodate the 200,000 
households living in ger districts 
to the currently available apart-
ments for 110,000 households. Ac-
cordingly, the President has issued 
a request to ratify a housing policy 
that will allow no-interest loans 

for ger district households.
As the initiator, the MPs al-

lowed the President to address 
the hearing once, in which he 
remarked, “We all know the cur-
rent situation of air pollution. We 
have to decide on solutions here. 
Rural development is one of the 
solutions to migration-driven air 
pollution. Not smogless stoves. 
We need firm actions.” 

Owing to the fact that both the 
President and public representa-
tions were silenced, the hearing 
continued with presentations on 
air pollution reduction actions. 
Ms. Oyunbileg criticized, “The 

Investors suggest giving opportunities for private businesses to increase foreign direct investment (FDI) 
and focus on IT development. 
Furthermore, experts expect increased investment in Mongolia’s agriculture and meat production and 
express tax, legal environment, and transparency as key issues for doing business in Mongolia.

Since the Economic Partnership 
Agreement (EPA) of 2016, 
Mongolia’s export to Japan 
surged by 88.6 percent in 2018; 
however, the value of exported 
goods remains 21 times lower than 
the import from Japan.

Compared to the same period of 
2017, the value of goods jumped 
78.6 percent to USD 26.4 million, 
which is only about 8.2 percent 
higher than 2014 when the 
commodity market was on a boom. 
Export to Japan sank to about USD 
14 million by 2016 and slightly 
recovered in the following year.

As for imports, the growth stood 
at 54.5 percent year over year in 

2018. The EPA was relatively 
fruitful for Japan as the value of 
imported goods hiked from USD 
330 million in 2016 to USD 561 
million last year. 

Key export items to Japan 
include knit products, cashmere, 
towel, copper ores, concentrates, 
and aluminum goods with copper 
exports making up the majority. 
Additionally, Oyu Tolgoi LLC 
previously announced that the 
company has begun exporting 
copper ores to Japan.

As for imported goods from 
Japan, vehicles account for the 
majority. In specific, the overall 
passenger car imports grew by 31 

percent last year, of which import 
from Japan comprised 86 percent 
of the total amount.

Mongolian National Chamber of 
Commerce and Industry (MNCCI) 
informed that over 10 items were 
granted certificates of origin in 
2018 within the frames of the EPA. 
The MNCCI has highlighted that, 
despite the implementation of the 
EPA, the types and amount of 
export goods remain few.

In addition, private sector 
representatives have suggested 
to include several goods on the 
discounted list of items of the EPA, 
such as felt shoes, seabuckthorn 
and leather products. 

Cabinet decided to establish 
laboratories with cutting-edge 
equipment at the main export 
border checkpoints at its regular 
meeting yesterday. Authorities 
explained that these laboratories 
will help identify the quality, 
components, and quantities of 
export coal, copper and other 
goods, as well as deducting full 

tax from them.
“In order to prevent smuggling 

and false registry of quantity, 
content, and quality, step-by-step 
measures will be taken to install 
x-rays and other monitoring 
systems at the border checkpoints 
and customs,” stated the Cabinet.

As of today, only about 3.3 
percent of goods are inspected 

via x-rays or other equipment 
and the rest are checked in 
person. Although mining goods 
are examined via security cameras, 
the customs officers are unable 
to inspect them at the border. In 
other words, the customs authority 
currently lacks the ability to detect 
smuggling when it is hidden under 
the minerals. 

Export to Japan rises 88 percent since EPA: 
Value remains 21 times lower than import

Advanced border control system to be installed at 
main checkpoints

air pollution reduction actions 
since 1995 were non-correlated. 
Both foreign and national projects 
failed to show notable results. The 
distribution of enhanced stoves 
was inefficient. The stoves failed 
to perform as planned because of 
improper use. Results of discount-
ed insulation remain vague due 
to the lack of studies on results. 
Same goes to the annulment of 
night-time electricity tariff. A 
research was conducted on air 
pollution reduction, but the re-
sults were not evaluated and the 
research was never used on any 
projects.” 

Chairman of 
the general 
hearing did not 
allow President 
or public 
representatives 
for inquiries 
when 
approving 
procedures.

Mongolia's export to Japan grows 
88.6 percent since 2016

First-ever general hearing on air 
pollutio control takes place

Value of exported goods remain 21 times 
lower than imports from Japan.

Deputy Auditor General discloses of six cases 
involving air pollution reduction actions.

Top 20 Index grows 0.65 percent, 
to 21,630.39 points

Cabinet resolves to open 
laboratories at border checkpoints

Market cap stands at MNT 2.46 trillion.According to authorities, current border  
control lacks inspection on minerals transport.

Огноо: 2019.0.31  ны өдөр 
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН НЭР: Тусгай зориулалтын хаалт  нийлүүлэх
Тендер шалгаруулалтын дугаар: МС-27/2019
“ДЦС-4” ТӨХК нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос “Тусгай зориулалтын хаалт” нийлүүлэх тухай цахим 

тендер ирүүлэхийг урьж байна. 
Энэхүү 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, 2018 он тус бүрээр
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 ажлын өртөг: Ижил төстэй ажил гэрээгээр гүйцэтгэсэн 

туршлагын мэдээлэл ирүүлэх жилийн тоо: 2017,2018 тус бүрээр /нотлох баримтын хамт/ сүүлийн 2 жилийн дүн 
Тендерт санал болгож буй үнийн дүнгээс багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй гэрээт ажил гүйцэтгэсэн байна.

Тендерийн хамт тендерт санал болгосон үнийн дүнгийн  2%-тай тэнцэх дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ. 
Засгийн газрын бондоор ирүүлсэн тендерийн баталгааг хүлээн зөвшөөрнө. 
Тендерийг 2019 оны  .03.. дугаар сарын ..05. -ны өдрийн 10.00 цагаас өмнө цахим системээр илгээх ба 

нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2019 оны 03  дугаар сарын 05 -ны 
өдрийн 10 цаг 30 минутад нээнэ. 

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй. 
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 7018-13097000-1357

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

PRIORITY SECTORS OF THE GOVERNMENT

USD 2 billion
NET INFLOW

80% 90% 
Mining sector 
accounts for

were allocated to 
mega projects Agriculture Tourism

Renewable 
energy

m
^ppm

First-ever general 
hearing on 
air pollution 
takes place

Foreign direct investment to Mongolia in 2018 
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ЗУРХАЙ

Билгийн тооллын 26
Өвлийн адаг хөхөгчин үхэр 
сарын зургаан цагаан мэнгэтэй 
шар луу өдөр
Үс засуулбал: Жаргал үргэлжид 
ирнэ
Наран ургах, шингэх: 08.19-17.50
Барилдлага: Үл тохирох 
Шүтэн барилдлага:  Нэр өнгө
Суудал: Ус

Аргын тооллын нэгдүгээр сарын 
31, Бархасвадь гараг. Билгийн 
тооллын 26, Эрхтэний тэнгэрт 
одтой, шар луу өдөр.
Өдрийн наран 08.19 цагт мандан, 
17.50 цагт жаргана. Тухайн өдөр 
хулгана, бич жилтнээ аливаа үйл 
хийхэд эерэг сайн ба үхэр, луу, 
хонь, нохой жилтнээ сөрөг муу 
нөлөөтэй тул элдэв үйлд хянамгай 
хандаж, биеэ энхрийлүүштэй. Эл 
өдөр хууль цааз гаргах, батлах, 
хэрэглэх, хулгай дээрмийг 
номхтгох, гэмтнийг шийтгэх, мал 
адгуус номхруулах, угаал үйлдэх, 
бороо хур оруулах, зэтгэрийг 
номхтгох, хөгжмийн зэмсэг урлах, 
дарханы үйлд сайн. Гүүр тавих, 
газар шороо ухахад муу. Өдрийн 
сайн цаг нь бар, луу, могой, бич, 
тахиа, гахай болой. Хол газар яваар 
одогсод зүүн зүгт мөрөө гаргавал 
зохистой. Үс шинээр үргээлгэх 
буюу засуулбал жаргал үргэлжид 
ирэх сайн.

ТВ ХӨТӨЛБӨР
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 Хип хоп хамтлагуудын “Мандан 
бадраг” тоглолт
Хаана: Corporate Convention Centre
Хэзээ: 2019.02.06-ны 19.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 50 мянга

“Хунт нуур” бүжгэн жүжиг
Хэзээ: 2019.02.02-ны 17.00 цагт 
Хаана: УДБЭТ
Тасалбарын үнэ: ^10-30 мянга

07.00  Өглөө хөтөлбөр  

10.00  Прокурорын цаг

11.00  “Монголын мэдээ” 
мэдээллийн хөтөлбөр    
/ шууд/

19.10  Зан үйлийн утгын 
тайлал: “Цагаалах ёс”

21.15  Монголын түүх: “Юань 
гүрэн”

22.20  “Цагаан боол” ОАУСК 
42-р анги

09.00  "Бизнесийн хэмнэл" 
хөтөлбөр

11.00  "Блумбергийн ярилцах 
цаг" нэвтрүүлэг

14.00  "Давос" тусгай хөтөлбөр

15.00  "Бизнесийн төв цэг" 
хөтөлбөр

21.00  "Мөнгөний урсгал" 
хөтөлбөр

22.00  "Дэвид Рубенштэйний 
шоу" нэвтрүүлэг

07.05  "Бяцхан оцон шувуу 
Пороро" хүүхэлдэйн 
кино 5.19-22-р анги

09.00  "Шидтэнүүдийн клуб" 
хүүхэлдэйн кино              
6.9-10-р анги

12.10  "Да Винчи ба 
Митраагийн 
тайлаглашгүй нууцууд" 
ОАК 1.6-р анги

15.00  Хятад хэлний хичээл 
анхан дунд №38,39

20.40  "Миний мэргэжил" 
хөрөг нэвтрүүлэг

21.10  "Аяыг таа" шоу 
нэвтрүүлэг

 07.00  Өнөө өглөө

12.00  Хөтөч мэдээллийн 
хөтөлбөр

13.30  "Ан амьтдын ертөнцөөр" 
/season-8/ 10-р хэсэг

18.30  "Тог тог тог" /season-7/ 
24-р хэсэг

21.00  "Төрөх өрөөний 
тоглоом" /season-2/ 11-р 
хэсэг

22.30  "Хуурай эгч дүүс" СОАК 
4-р анги

“Эх ундарга” язгуур урлагийн 
тоглолт
Хаана: Corporate Convention Centre
Хэзээ: 2019.02.01-ний 19.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 35 мянга

“Ромео, Жульетта” жүжиг
Хаана: УДЭТ
Хэзээ: 2019.02.14-15-нд 14.00, 19.00 цагт
Тасалбарын үнэ:  ^10-30 мянга

“Дон Кихот” бүжгэн жүжиг
Хэзээ: 2018.03.17-ны 17.00 цагт 
Хаана: УДБЭТ 
Тасалбарын үнэ: ^10-20 мянга

“Спартак” балет
Хэзээ: 2018.02.23-24-ний 17.00 цагт  
Хаана: УДБЭТ 
Тасалбарын үнэ: ^10-20 мянга

УБ-БЭЭЖИН 17.15 19.30
БЭЭЖИН-УБ 20.30 23.00
УБ-ХОНКОНГ 07.50 12.25
ХОНКОНГ-УБ 13.25 18.05
УБ-СӨҮЛ 07.45 12.05
СӨҮЛ-УБ 13.20 16.05
УБ-ТОКИО 08.55 14.30
ТОКИО-УБ 15.30 20.25
УБ-ХӨХ ХОТ 10.30 12.00
ХӨХ ХОТ-УБ 13.00 14.40
УБ-ЭРХҮҮ 06.20 07.20
ЭРХҮҮ-УБ 08.20 09.20

УВС
-24o

-36o

ХОВД
 -14o

 -25o

ЗАВХАН
-14o

-24o

БАЯНХОНГОР
 -5o

 -20o 

ГОВЬ-АЛТАЙ
  -10o

  -20o

ӨВӨРХАНГАЙ
 -7o

 -16o

АРХАНГАЙ
 -7o 
 -17o

ХӨВСГӨЛ
  -9o

  -23o

БУЛГАН
 -7o

 -20o

ТӨВ
  -6o

  -19o

ДУНДГОВЬ
 -5o 
 -17o

ӨМНӨГОВЬ
  -0o

  -17o

ГОВЬ-СҮМБЭР
 -4o

 -19o

ДОРНОГОВЬ
-2o

-17o

СҮХБААТАР
-3o    
-18o

ХЭНТИЙ
  -3o

  -21o

СЭЛЭНГЭ
  -11o

  -20o

ОРХОН
 -6o

 -16o

ДАРХАН-УУЛ
 -10o

 -18o

ДОРНОД
 -2o

 -18o

БАЯН-ӨЛГИЙ
 -13o

 -16o

ЦАГ АГААР

УЛААНБААТАР
 II.04  
 -10o

 -25o
8 м/с

5 м/с

Үүлшинэ

 II.01  
   -6o

   -17o
9 м/с

6 м/с

Багавтар үүлтэй

 I.31  
   -9o

   -22o
8 м/с

7 м/с

Үүлшинэ Бага зэргийн цас

 II.02  
  -16o

  -21o
 10 м/с

 9 м/с

9 м/с

5 м/с

Үүлшинэ

  II.03  
 -19o

 -29o

ФОТО АГШИН

С.Батсайхан / ЗГМ©Эхнэрээ эсэн мэнд амаржихыг хүссэн залуус энэхүү хөшөөнд хүслээ шивнэдэг уламжлал нэгэнт тогтжээ.

ОНЦЛОХ ҮЗВЭР

1959 он. Улс орон даяар “Соёлын 
довтолгоо” өрнүүлэх тогтоол 
гарлаа. Бүх нийтээр соёлжиж, 
усанд орох, дотуур хувцас хэрэглэх, 
шүдээ угаах зэрэг наад захын дадал 
сууж, хүмүүс ариун цэвэрч байдлыг 
эрхэмлэх хэрэгтэй болов. Энэхүү 

“Соёлын довтолгоо”-г хэрэгжүүлэх 
үүрэгтэй ариун цэврийн байцаагч 
Далхаа нэгэн суманд ирснээр үйл 
явдал өрнөнө.
“Маск” продакшны дэлгэцийн хоёр 
дахь бүтээл “Соёлын довтолгоо” 
уран сайхны кино нэгдүгээр 

сарын 19-нөөс кино театрууд 
болон Corporate Convention 
Centre-ийн дэлгэцнээ гарч 
эхэллээ. Киноны найруулагчаар 
Д.Мөнхбат ажиллаж, М.Баярмагнай, 
Ж.Мөнхсайхан нар гол дүрд нь 
тогложээ.   

“Соёлын довтолгоо” өрнөлөө

БОСООГООР.
1. Анхдугаар Богд өндөр 
гэгээний ээж
2. Жижиг мэрэгч амьтан
4. Нийслэлийн нэгэн 
дүүргийн товчилсон нэр
5. Анхдагчдын өлгий гэгдсэн 
аймаг
6. Импортын тамхи

7. Солонгосын томоохон 
телевиз
8. Сагсан бөмбөгийн 
багаараа монголчуудын 
хэзээний танил АНУ-ын 
нэгэн муж
13. Амьтан барих хэрэгсэл
14. Монголд анхны 
олимпын аваргыг төрүүлсэн 

ЗГМ: ҮГИЙН СҮЛЖЭЭ

Өмнөх дугаарын хариу / 01.30

тоглодог тоглоом
16. Буриадын нэгэн овог
17. "Үхэрчин хүү" дууг 
зохиосон нэрт соён 
гэгээрүүлэгч Баатар ван
20. Дэлхийн топ багуудад 

тоглон гялалзаж асан 
алдарт хөлбөмбөгчин, 
өдгөө Либери улсын 
Ерөнхийлөгч
21. Зэллэн ургах жимст 
ургамлын нийтлэг нэр

спортын төрөл
18. Эгшиг
19. Бурханы гэргий

ХӨНДЛӨНГӨӨР:
1. Тэнгэрийн өнгө
3. МАНАН-гийн 
толгойлогч гэгдсэн 
улстөрч
7. Хамгийн олон 
хүн амтай тив
9. Дэлхийн 
хамгийн урт мөрөн 
гол
10. Туялзуур жад
12. Бууны эд анги
14. Орц найрлага
15. Даалуугаар 
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ЭДИЙН ЗАСАГ
9ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ СОНИН

> 10 > 10

Винас Фэн
Шинэ он Азийн тэргүүн баян 

хоёр ч айлд уй гашуутай эхэлсэн 
юм. Индонезид олон тэрбум 
ам.долларын эзэнт гүрэн босго-
хоосоо өмнө, наргил, дал модны 
тосны худалдаагаар бизнесийн 
гараагаа 15-тайдаа эхэлсэн Эка 
Тжипта Виджажа (Eka Tjip-
ta Widjaja) бямба гарагт 98 
насандаа таалал төгсөв. Гутлын 
наймаачнаас Филиппиний 
тэргүүн баян болсон Хенри Си 
түүнээс долоо хоногийн өмнө 94 
насандаа бурхны оронд заларлаа. 
Энэ хоёр эрхмийн нийт хөрөнгө 
16.5 тэрбум ам.доллар давдаг. 

Ер бусын их эд баялаг ху-
римт луулахад хугацаа ордог 
болохоор дэлхийн хамгийн 
баян эрхмүүд хамгийн өтөл 
байх нь тохиолдлын хэрэг биш. 
Bloomberg-ийн тэрбумтны 
жагсаалтад багтдаг 500 эрхмийн 
80 нь 80-аас дээш настнууд. Мөн 
21 нь 90-ээс дээш насалсан өтөл 
хөгшид. Энэхүү 21-ийн найм нь 
нийт 125 тэрбум ам.долларын 
эд баялаг хуримтлуулсан Азийн 
тэрбумтнууд. Нас сүүдрээс үүдэн 
дэлхийн түүхнээ хамгийн их 
төвлөрсөн хөрөнгийн нэг бусдад 
шилжих нөхцөл бүрдэж байна. 

“Өв залгамжлуулах тухай 

бодож суугаа айл олширсон”-
ыг Хонконгийн шинжлэх ухаан, 
технологийн их сургуулийн 
харьяа Азийн удам дамжсан 
бизнес, энтрепренёр судалгааны 
Tanoto төвийн захирал Пэн Чянь 
тайлбарлав. “Азийн тэргүүн 
баячуудын дунд ирэх хэдэн 
жилээс хувийн капиталын 
менежментийн үйлчилгээний 
эрэлт хэрэгцээ эрс ихэснэ” хэмээн 
захирал үзэж байна. Тэр бумтан 
таалал төгсөхөд цааш дын өрнөл 
хоёрхон ху вил бартай. Хөрөнгийг 
нь ёс журмын дагуу хуваана, эсвэл 
өв залгамжлагчдын хооронд үхэх 
сэхэхээ үзэх тэмцэл өрнөнө. 

Хенри Си эхнийхийг нь сон-
госон бололтой. SM Investment 
Corp-ынхоо хувьцааг арваад жи-
лийн тэртээ зургаан хүүхдэдээ 
хувааж, бүгдийг нь тэрбумтан 
бол госон тэрбээр нас эцэслэх 
үе дээ 7.2 тэрбумын хөрөнгөтэй 
байв. Эдүгээ 97 настай Стэнли 
Хо 2011 онд айл гэрийн доторх 
хэрүүлийг зогсоохын тулд эд 
баялгийнхаа ихэнхийг эхнэрүүд, 
хүүхдүүдийнхээ дунд хуваасан. 
Гэсэн хэдий ч ууган охин Пэнси 
зэрэг Хо овогтын ам бүлийнхэн 
Макаогийн казиногийн эзэнт 
улсын эд баялгийн төлөө арав 
гаруй жил тэмцэлдсээр ирлээ.

Дундын зайн хэмнэлттэй онгоц нь холын зайн хямд нислэг 
эрхлэгч компаниуд үүсгэж болзошгүй.

АНУ Huawei-г “шившиглэн гутаах”-аар оролдож байна хэмээн 
БНХАУ үзэж байна.

Худалдааны дайныг эцэслэх
найдвар байгааг Мнучин ойлгуулав

Салеха Мосин 
БНХАУ худалдааны асуудлаар 

Ерөнхийлөгч Дональд Трампад 
ахиу буулт хийх тохиолдолд Ца-
гаан ордон бүх тарифыг цуцалж 
ч болзошгүйг АНУ-ын Сангийн 
сайд Стивен Мнучин мэдэгдлээ. 

“Бүх асуудлыг тохиролцох 
боломж бий” хэмээн Мнучин 
мягмар гарагт Fox Business Net-
work-д өгсөн ярилцлагынхаа үеэр 
мэдэгдэв. Сангийн сайд АНУ-ын 
Худалдааны төлөөлөгч Роберт 
Лайтнайзерын хамт Хятадын дээд 
албаны хүмүүстэй Вашингтонд 
лхагва, пүрэв гарагт хоёр өдөр 
яриа хэлэлцээ өрнүүлнэ. Энэ 
удаагийн яриа хэлэлцээ Цагаан 

ордон БНХАУ-д шинэ тариф 
оноох замаар худалдааны дайнаа 
шатлан өргөжүүлэхээс сарын 
өмнө болж байна. 

Трамп, Ши нар БНХАУ-ын 
эдийн засгийн загварт “бүтцийн 
шинэчлэл” өрнүүлэх тохиролцоо 
хийх нэг сарын хугацааг албаны 
хүмүүстээ өгсөн юм. Тохиролцож 
чадахгүй бол эдүгээ 10 хувьтай 
байгаа Хятадын импортын 
бараа бүтээгдэхүүний тарифыг 
Трамп 25 хувь болгож өсгөхөөр 
сүрдүүлсэн. Яриа хэлэлцээ 
бүтэлгүйтэх нь дэлхийн эдийн 
засгийн дээр хуралдсан бараан 
үүлийг сарниах сүүлчийн найд-
варыг үгүй хийнэ. 

Дотоодын эдийн засгийн 
өсөлт нь 2009 оноос хойш 
үнэмлэхүй суларсан Хятадын 
хувьд худалдааны маргаа ныг 
шийдвэрлэх нь тулгамдсан асуу-
дал боллоо. 

Трампын худалдааны багийн 
гишүүдийн санал ч зөрөөтэй. 
Лайтнайзер, Үндэсний Худал-
дааны Зөвлөлийн (National Trade 
Council) захирал Питер Наварро 
тэргүүтэй харцагууд Хятадыг 
ахиу буулгах эрмэлзэлтэй. 
Мнучин, Цагаан ордны эдийн 
засгийн зөвлөх Ларри Кудлов 
нар АНУ-ын эдийн засгийн 
өсөлтийг тэргүүн зэрэгт тавих 
сонирхолтой. 

Huawei Technologies ком па-
нийн эсрэг явуулж буй АНУ-ын 
үйл ажиллагаа худалдааны яриа 
хэлэлцээтэй холбоотой гэсэн цууг 
ноён Мнучин няцаалаа. АНУ-
ын прокурорын байгууллага 
даваа гарагт Huawei-д эрүүгийн 
хэрэг үүсгэж, худалдааны нууц 
хулгайлсан, банкны луйвар 
явуулсан хэрэгт буруутгасан. 
Харин Мнучин уг хэргийг 
худалдааны хэлэлцээрээс тусдаа 
үйл явдал хэмээн тайлбарлав. 

Цагаан ордон яриа хэлэлцээг 
чухалд тооцож буйн тэмдэг 
болгон Дональд Трамп Хятадын 
талын гол тохиролцогчтой 
долоо хоногийн эцсээр уулзана 

хэмээн таамаглаж байна. 
Хятадын эдийн засагт бүтцийн 
шинэчлэл өрнүүлэх Вашингтоны 
шаардлагатай уялдуулан яриа 
хэлэлцээний сүүлийн шатны 
гол сэдэв АНУ-ын бараа бүтээг-
дэхүүн ахиу худалдаж авах 
Бээжингийн амлалт байх юм. 

Европ, Хятадад эдийн зас-
гийн өсөлт саарсныг ноён Мну-
чин хүлээн зөвшөөрдөг ч энэ 
нь АНУ-д нөлөөлөхгүй гэсэн 
бодолтой. “Эдийн засаг сул-
рах шинж тэмдэг одоогоор 
байхгүй” хэмээн сангийн сайд 
мэдэгдсэн. Хятадтай хийж буй 
худалдааны дайн АНУ-д хохирол 
учруулахгүйн зэрэгцээ “энэ онд 

эдийн засаг гурван хувь өснө 
гэдэг маш сайн үзүүлэлт” хэмээн 
тайлбарлав. Харин нам бус, 
Конгрессын Төсвийн Хороо (Con-
gressional Budget Office) даваа 
гарагт АНУ-ын эдийн засгийн 
бараан зураглал гаргаж ирлээ. 
Төсвийн алдагдал ихсэж, эдийн 
засгийн өсөлт 2.3 хувьтай гарах 
төлөвтэйг тус хороо анхааруулав. 
Бүгд найрамдахчуудын татварын 
хөнгөлөлтийн ачаар 2018 онд 
үүссэн эдийн засгийн өсөлт ирэх 
хэдэн жилд саарахтай зэрэгцэн 
Трампын засаг захиргааны тариф 
эдийн засаг, бизнесийн итгэлийг 
сулруулна хэмээн төсвийн хороо 
үзэж байна.

Азийн насан өтөл 
тэрбумтнууд 125 
тэрбумыг атгаж байна

Хүнд жилийг үдсэн 
Apple-ын тайлан 
сайжрах талдаа орлоо

Энэтхэгийн нарны 
эрчим хүчний 
үйлдвэрлэл буурлаа

Марк Гурман
Хүнд хэцүү 2018 оныг давсан Ap-

ple-ын шинэ жилийн эхний улирал буюу 
сан хүү гийн нэгдүгээр улирлын тайлан 

өөдрөг үзүү лэл ттэй гарсан нь компанийн бизнес тогтворжиж 
буйн илрэл боллоо. 

Apple iPhone-ын борлуулалт муудсан ч үйлчилгээ, зүүж 
хэрэглэн төхөөрөмж зэрэг бусад бизнесийн орлого жилийн 
өмнөх үеэс өссөн дүнтэй гарав. Санхүүгийн хоёрдугаар 
улирал буюу 1-ээс 3 дугаар сард 55 тэрбумаас 59 тэрбум 
ам.долларын орлоготой ажиллана хэмээн Купертиногийн 
компани тооцоолж байна. 

Аниндя Упадия
Хятадын хямд импортын бүтээг дэ-

хүүнээс дотоодын нарны эрчим хүч ний 
тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгчдээ хамгаа лах 

Энэтхэгийн хүчин чармайлт ялагдал хүлээлээ.  
Тус улс Хятад, Малайзын нарны зай хураагуур, модуль тө-

хөө рөмжийн импортын татварыг хоёр жил 25 хувь болгон 
өсгөх шийдвэрийг 2018 онд гаргажээ. Гэвч зохицуулалтын 
улмаас компаниуд хэрэгжүүлж байсан төслүүдээ хоёр жилээр 
зогсоох юм уу зүүн өмнөд Азийн бусад улсын хямд импортоор 
орлуулдаг болсныг Энэтхэгийн нарны эрчим хүчний төхөөрөмж 
үйлдвэрлэгчдийн холбооны статистик батлав. 

Америк анхааруулга: 
Huawei-гийн 5G-д бүү итгэ

Арван жилийн шийдвэр - Boeing 797
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Эдийн засаг

АНУ-ын эрх 
баригчид 
Huawei-г 
худалдааны 
нууц 
хулгайлсан, 
банкуудыг 
төөрөгдүүлсэн 
хэрэгт 
буруутгаж 
байна. 

Жюли Жонсон
Boeing-ын захирлууд шинэ 

тийрэлтэт онгоцны цувралд 15 
тэрбумыг зарцуулах уу гэсэн 
асуултын хариу болж чадах 
сүүлийн арван жилийн хамгийн 
чухал шийдвэрийнхээ нэгийг 
гаргахаар бэлтгэж байна. 

Одоогоор 797 гэсэн нэр аваад 
буй онгоц нь 2004 онд 787 Dream-
liner гарснаас хойших анхны 
цоо шинэ хийцтэй загвар болох 
юм. Шинэ онгоц нь мөн Airbus 
компанийн саяхны дэвшилд 
барьж буй хариу болох учиртай. 
Учир нь Европын нисэх онгоц 
үйлдвэрлэгч компанийн шинэ 
босс Гийом Фори цаашдын 

ажиллагаагаа төлөвлөхөөс 
өмнө Boeing юу хийхийг 
харзнах хүсэлтэйгээ мэдэгдсэн 
юм. Байдлаас дүгнэх аваас 
зургадугаар сард болох Paris Air 
Show үзэсгэлэн яармаг сонирхол 
татах үзмэртэй байх бололтой. 

Дундын зайд хэмнэлттэй 
нисдэг Boeing онгоц нь илүү 
холын зайн хямд төсөр нислэг 
эрхэлдэг зорчигч тээврийн 
компаниудын шинэ бүлэг, жишээ 
нь Чикагогоос Берлин юм уу, 
Нью Йоркоос Лос Анжелес 
хүрдэг хямд шугам үүсэхэд 
хүргэж болзошгүй. Гэхдээ шинэ 
онгоцны шийдлийг оновчтой 
тооцох нь амар бус ажил. Ташаа 

тооцох тохиолдолд одоогийн 787 
Dreamliner онгоцны борлуулалт 
унаж, Boeing компанийг Уолл 
Стритэд үнэтэй болгодог мөнгөн 
орлого буурах аюултай. 

“Boeing тийрэлтэт онгоцны 
загвар бүр зах зээлд тодорхой 
баталгаатай байр эзэлдэг”-ийг 
агаарын нислэгийн шинжээч 
Ричард Абулафиа тайлбарлав. 
“Энэ удаад байдал өөр. Маш 
болгоомжтой хандах хэрэгтэй” 
хэмээн шинжээч анхааруулав. 

Boeing-ын захирлуудын 
зөвлөл гуравдугаар сарын эцэс 
гэхэд шинэ хөтөлбөрийг судалж 
шийд гаргахаар төлөвлөж 
байгаа. Үүнийг уг бизнест ойр 

хүмүүс мэдээллээ. Урьд нь 787 
хөтөлбөрийг ахалж байсан 
Марк Женкс тэргүүтэй концепт 
загварын багтай Boeing-ын 
гүйцэтгэх захирал Деннис 
Муйленбург, санхүү хариуцсан 
захирал Грег Смит нар сар бүр 
тогтмол уулздаг болоод байна.  

Boeing компанийн дотоодод 
NMA (New Midsize Airplane) 
гэгддэг дунд зэргийн хэмжээтэй 
шинэ нисэх онгоцны загвар 
бүтээхэд “болох нь уу, үгүй юу” 
гэсэн асуулт цувруулсан доод тал 
нь таван жилийн ажил болдог. 

“Зарим онгоцны хувьд техно-
логийн дэвшил нь сар луу хөөр-
сөнтэй адил. Харин энэ онгоц 

бизнесийн тооцоонд суурилж 
байгаа”-г Абулафиа анхааруулав. 
“Сар луу хөөрөх” гэсэн хэллэг 
нь Boeing-д бүтэшгүй санаа 
гүйцэлдүүлэх гэсэн утга 
илэрхийлдэг. Хувьсгалт техно-
логи, урьд нь ашиглаж байгаагүй 
үйлдвэрлэлийн тогтолцоонд 
тулгуурлаж бүтээсэн 787 Dream-
liner онгоцны эхний 500 ширхэг 
нь алдагдал байсан. Мөн урт 
удаан хугацаагаар хойшлогдсоны 
эцэст үйлдвэрээс гарчээ. 

Boeing, Airbus компанийн 
хувьд цоо шинэ загварын онгоц 
бүтээх нь арван жилдээ ганц удаа 
тохиолддог зүйл. Өртөг зардал 
нь асар их, хугацаа хойшлогдох 

нь хэвийн үзэгдэл, зардлаа 
нөхөхөд олон жил шаарддаг. 
Canaccord Genuity-гийн шинжээч 
Кен Хербертийнхээр бол NMA 
бүтээхэд Boeing компаниас 
15 гаруй тэрбум ам.долларын 
зардал өлхөн гарна. Boeing-ын 
шинэ загвар борлуулалттай байх 
аваас Airbus ч цоо шинээр онгоц 
бүтээхээс аргагүйд хүрнэ. 

Төлөвлөгөөнөөс үзвэл шинэ 
797-гийн жижиг хувилбар нь 227 
зорчигч, арай том хувилбар нь 
270 хүртэл зорчигчийн суудалтай 
байх юм. Тийзний үнэ өнөөгийн 
өргөн их биет онгоцнуудынхаас 
40 орчим хувиар хямд байхаар 
тооцоолжээ.

Huawei-гийн 5G-д итгэхгүй 
байхыг АНУ анхаарууллаа

Дэвид Твид, Юань Гао
Huawei Technologies ком па-

нийн эсрэг АНУ-ын даваа гарагт 
мэдүүлсэн олон хуудас баримт 
бичигт 5G сүлжээ болон Хятадын 
тагнуулын байгууллагын тухай 
шууд өгүүлсэн зүйл байхгүй. 

Гэхдээ уг баримт бичиг  нь 
дэлхийн удирдагчдад гар утас, 
автомашин, хөлөг онгоц гээд 
бүх юмыг холбох шинэ үеийн 
холбооны зориулалттай Hua-
wei төхөөрөмжийн ашиглах 
эсэхээ сайтар цэгнэ, “Хятадын 
технологийн тэргүүлэх компани 
нь үндэсний аюулгүй байдалд 
занал учруулагч”  гэсэн сануулга 
боллоо. 

“Тагнаж туршсан өмнөх үйлд-
лийг нь нотлохоор чармайж буй 
хэрэг биш” хэмээн Вашингтонд 
төвтэй, Хятадын дижитал эдийн 
засгийг судалдаг New America 
судалгааны группийн судлаач 
Грэм Уэбстер тайлбарлав. 
“Дэд бүтэцдээ энэ компанийн 
төхөөрөмжийг бүү ашигла гэж 
хэлэх замаар Huawei-д итгэх 
итгэлийг нураахыг л хичээгээд 
байгаа юм” гэв. 

Huawei-гийн хэрэг нь дэл-

хийн хүчирхэг хоёр улс манай 
гарагийн эдийн засгийн өсөлт, 
компаниудын орлогод сөрөг 
нөлөөтэй, олон сар үргэлжилж 
буй худалдааны дайнаа зог-
соохоор тохиролцлоо ч стра-
тегийн сөргөлдөөн нь цаашид 
ихсэхийн дохио. БНХАУ-ын 
дарга Ши Жиньпиний Эдийн 
засгийн шадар зөвлөх худалдааны 
тариф өсөх аюулыг зайлуулахаар 
Вашингтонд ирээд буй үед энэ нь 
байдлыг улам хүндрүүллээ. 

Хэрэгт буруутгасан нь Хята-
дын эдийн засгийн хүчир-
хэгжлийн бэлгэ тэмдэг, дэлхийн 
гол их гүрэн хэмээх АНУ-ын 
статусыг ганхуулагч Huawei 
компанийг нийтийн анхаарлын 
төвд авчирлаа. Ялангуяа, Hua-
wei-г үндэслэгч, тэрбумтан Рэнь 
Жэнфэйн охин Мэн Ваньжоуг 
хэрэгт татсан нь Бээжингийн 
дургүйг хүргэж, шинэ хүйтэн 
дайн дэгдэх вий гэсэн түгшүүр 
төрүүлэв.

Huawei компанийн хувьд 
АНУ-ын эрх баригчдын мэдэгдэл 
тун таагүй үед тохиолоо. Тус 
компанийн санхүү хариуцсан 
захирал Мэн Ваньжоуг АНУ-ын 

хүсэлтээр 12 дугаар сарын 1-нд 
Канадад баривчилснаас хойш 
тус компани тоног төхөөрөмжөө 
тагнуулын зорилгогүйг дэлхий 
нийтэд итгүүлэхээр чармайж 
байна. Энэ сард Польш улс 
Huawei-гийн ажилтныг баривч-
лахад тус компани ажилтныхаа 
үйлдэлд хариуцлага хүлээхгүйгээ 
мэдэгдсэн. Мэн овогтыг шил-
жүүлж авах АНУ-ын хүсэлтийг 
Канад гуравдугаар сарын 1-нийг 
хүртэл судалж үзнэ. 

Huawei-г үндэслэгч, гүйцэтгэх 
захирал Рэнь компаниа Бээ жин-
гийн тагнуулын ажил лагаанд 
тусалдаггүй болохыг ойлгуу-
лахын тулд энэ сард Шэнь жэнь 
дахь оффистоо хэв лэлийнхнийг 
цуглуулав. Уг нь  Рэнь Жэнфэй 
нь хэвлэлийнхний өмнө ховорхон 
гардаг нэгэн. 

“Эх орондоо хайртай, ХКН-
ыг дэмждэг миний бие дэлхий 
нийтэд муу зүйл хийхгүй” хэмээн 
Рэнь мэдэгдлээ. Huawei компани 
хэрэгт буруугүйгээ тайлбарласан 
мэдэгдлийг мягмар гарагт мөн 
хийсэн юм. Huawei компанийг 
5G сүл жээнээс шахах АНУ-ын 
чармайл тад Австрали, Шинэ 

Зеланд нэгдэж буй. Канад, Их 
Британи, ХБНГУ, Франц одоо-
гоор шийдвэр гаргаагүй байна. 

Huawei-д хориг тавьсан Зас-
гийн газруудын эсрэг сөрөг 

арга хэмжээ авахаар сүрдүүл-
сэн БНХАУ тагнуулын хэргээр 
Канадын хоёр иргэнийг саатуул-
сан нь Мэн Ваньжоуг барив-
чилсны хариу хэмээн Ерөнхий 

сайд Жастин Трюдо үзэж байна. 
Иймэрхүү үйлдэл нь Huawei 
болон Засгийн газар холбоотой 
гэсэн сэжгийг лавшруулахаас 
цаашгүй хэмээн Бээжинд дэх 
өрнөдийн дипломат тайлбарлав. 

Huawei компани, 5G технологи 
нь хоёр улсын тэмцлийн ердөө л 
бүрдэл хэсэг. АНУ роботиксоос 
шинэ үеийн тээврийн хэрэгсэл, 
биотехнологи хүртэлх техно-
логийн бусад салбарт ч ноёрхох 
Хятадын “Made in China 2025” 
төлөв лөгөөг худалдааны дайны 
хү рээнд нураах эрмэлзэлтэй 
билээ. 

Арван жилийн шийдвэр - Boeing 797
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“Монголбанкны ерөнхийлөгчийн 2015 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн А-200 тоот тушаалын хавсралт”

Балансын зүйл
Эцсийн 

үлдэгдэл
/мян.төг/

ХӨРӨНГӨ
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө  737,292,340 
Банк, санхүүгийн байгууллагад 
байршуулсан хөрөнгө  1,001,447,054  

Хөрөнгө оруулалт  1,359,422,998  
Хараат, хамтын хяналттай, охин компанид 
оруулсан хөрөнгө оруулалт - 

Зээл (цэвэр дүнгээр)  3,223,560,806  
Хэвийн зээл  2,966,422,839 
Чанаргүй зээл  524,975,583  
Зээлийн хойшлогдсон төлбөр  - 
Зээлд хуримтлуулж тооцсон хүүгийн 
авлага  166,332,813  

Зээлийн эрсдэлийн сан  (434,170,429)
Дериватив санхүүгийн хөрөнгө  379,263,246  
Бусад санхүүгийн хөрөнгө  22,509,698  
Бусад санхүүгийн бус хөрөнгө  17,529,102  
Үндсэн хөрөнгө   397,500,104  
Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл 
хөдлөх хөрөнгө  80,114,526  

Борлуулах зориулалттай хөрөнгө  64,869,626  
Биет бус хөрөнгө  2,776,409 
Нийт хөрөнгийн дүн  7,286,285,910 
ӨР ТӨЛБӨР
Харилцах 1,545,572,663 
Хадгаламж 1,963,131,337  
Банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан 
эх үүсвэр 1,122,640,565  

Бусад эх үүсвэр 1,677,047,777  
Бусад өр төлбөр 46,617,258 
Нийт өр төлбөрийн дүн 6,355,009,600  
ӨӨРИЙН ХӨРӨНГӨ
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө 55,205,582 
Нэмж төлөгдсөн капитал 210,393,158  
Халаасны хувьцаа  - 
Дахин үнэлгээний нэмэгдэл 129,231,895  
Хуримтлагдсан ашиг, алдагдал 468,496,282  
Бусад өөрийн хөрөнгө 67,949,393  
Өөрийн хөрөнгийн дүн 931,276,309  
Өр төлбөр ба өөрийн хөрөнгийн дүн  7,286,285,910 

Тэнцлийн гадуурх данс
Зээл, зээлтэй адилтгах хөрөнгөд 
хамаарах үүрэг (цэвэр дүнгээр)   553,663,692  

Банкны холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр Үлдэгдэл дүн 
/мян.төг/ Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь

Банкны холбогдох нэг этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив 
(Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй)
Банкны хувьцаа эзэмшигч Зээл  666,638.7 0.07%
Банкны эрх бүхий албан тушаалтан Зээл  458,315.5 0.05%
Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл  25,022,553.4 2.69%
Банкны холбогдох нийт этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив 
(Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй)
Банкны хувьцаа эзэмшигчид  Зээл  1,027,570.0 0.11%
Банкны эрх бүхий албан тушаалтанууд  Зээл  9,949,245.3 1.07%
Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл  39,010,081.0 4.19%

2018 ОНЫ IV УЛИРЛЫН 
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

/Аудитлагдаагүй/

Банкны  холбогдох этгээд (нэгдмэл сонирхолтой этгээд)-д олгосон зээл 
болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив хөрөнгийн тайлан

2018/12/31 2018/12/31

Зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлт Байвал зохих 2018/12/31
Нэгдүгээр зэрэглэлийн өөрийн хөрөнгө болон эрсдэлээр жигнэсэн активын зохистой харьцаа >9% 15.98%
Өөрийн хөрөнгө эрсдэлээр жигнэсэн активын харьцаа >14% 19.57%
Төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадварын үзүүлэлт >25% 42.33%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нэгж валютаар) <+/-15% -3.88%
Гадаад валютын нээлттэй позици болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа (нийт) <+/-40% -3.88%

Орлого, зардлын зүйл
Тайлант 

үеийн дүн
/мян.төг/

Хүүгийн орлого 664,509,719  
Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн 9,208,692  
Банк, санхүүгийн байгууллагад 
байршуулсан хөрөнгийн 7,695,952  

Үнэт цаасны 250,608,095  
Зээлийн 396,996,980 
Бусад хүүгийн орлого  - 
Хүүгийн зардал 476,295,697 
Харилцахад төлсөн хүү 40,375,352  
Хадгаламжинд төлсөн хүү 205,635,302  
Зээлийн хүүгийн зардал 72,771,798 
Үнэт цаасны хүүгийн зардал 153,658,522  
Бусад хүүгийн зардал 3,854,723  
Хүүгийн цэвэр орлого  188,214,021  
Эрсдэлийн сангийн зардал 149,540,162  
Эрсдэлийн сангийн дараах цэвэр орлого 38,673,859  
Бусад орлого 404,922,798  
Хүүгийн бус орлого  401,997,114  
Арилжааны орлого 18,554,615  
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого 306,862,063  
Банкны бүтээгдэхүүнтэй холбоотой 
үйлчилгээний хураамж, шимтгэлийн 
орлого

50,325,208  

Бусад хүүгийн бус орлого 26,255,229 
Бусад  орлого, олз 2,925,684 
Бусад зардал 423,739,947  
Хүүгийн бус зардал  418,339,726 
Бусад эрсдэлийн сангийн зардал 2,517,608  
Арилжааны зардал   12,721,013  
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал  301,758,973 
Хураамж, шимтгэлийн зардал   14,856,147  
Үйл ажиллагааны бусад зардал 86,485,985  
Бусад зардал, гарз 5,400,220  
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал 19,856,711 
Орлогын татварын зардал 250,109 
Татварын дараах ашиг, алдагдал 19,606,602  
Бусад орлого   (19,421,376)
Тайлант хугацааны нийт дэлгэрэнгүй 
орлогын дүн 185,226 

ДЭЛХИЙГ ТАНТАЙ ХОЛБОХ САНХҮҮГИЙН ГҮҮР
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ЗГМ ТОВЧХОН
» ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ 

711.4 
Тэрбум төгрөг. Хөдөө аж ахуйн 
бирж 2018 онд 157 удаагийн 
арилжаа зохион байгуулж, 
түүхий эдийн 711.4 тэрбум 
төгрөгийн гүйлгээ хийжээ. 

» ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ 
Дэд бүтцийн барилга угсралтын 
“Монинжбар” компанийн 
ТУЗ-өөс 2019 онд ногдол ашиг 
олгохгүй гэдгээ мэдэгдлээ.
Компани 2016-2017 онд үйл 
ажиллагаа явуулаагүйгээс 
алдагдалтай ажиллан, өр 
төлбөр хуримтлагдсан тул 2018 
оны орлогоос энэ төлбөрүүдээ 
төлсөн байна. 

» САНХҮҮ 

9
Хувь. БНХАУ-ын иргэдийн 
тансаг бараа, бүтээгдэхүүний 
худалдан авалт Louis Vuitton, 
Hennesy брэндийг эзэмшигч 
LVMH-ийн орлогыг есөн хувиар 
дэмжлээ. Өнгөрсөн улиралд тус 
компанийн орлого 13.7 тэрбум 
еврод хүрсэн байна.  

» ХУВЬЦАА 

4
Сая. Монголын хөрөнгийн 
биржид лхагва гарагт 22 
хувьцаат компанийн 580 сая 
төгрөгийн  үнэ бүхий дөрвөн 
сая ширхэг хувьцаа арилжжээ. 

» ҮНЭТ ЦААС 

242
Сая төгрөг. Засгийн газрын үнэт 
цаасны хоёрдогч зах зээлийн 
багцын арилжаагаар 2309 
ширхэг үнэт цаасыг 242 сая 
төгрөгөөр арилжжээ. 

» ТҮҮХИЙ ЭД 

0.2 
Хувь. WTI төрлийн газрын 
тосны ханш 0.2 хувиар чангарч, 
53 ам.долларт хүрсэн бол Brent-
ийн ханш төдий хувиар өсөж, 
61 ам.доллартай тэнцэв.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ СОНИН

АНУ-ын доллар 2,629.63

Евро  3,006.13

Японы иен 24.06

ОХУ-ын рубль 39.78

БНХАУ-ын юань 391.79

БНСУ-ын вон 2.35

ВАЛЮТЫН ХАНШ

Үйлдвэрлэсэн 
эрчим хүчээ 
нөөцлөх шийдэл 
цаг хугацааны л 
асуудал

Б.Дашням, Б.Сэлэнгэ  
ЗГМ

Сэргээгдэх эрчим хүчний 
тухай хуулийн төслийг парла
мент хэлэлцэж буй. Уг хуулийн 
төсөл болон сэргээгдэх эрчим 
хүчний салбарын талаар 
группийн Эрчим хүч, дэд бүтэц 
хариуцсан захирал Д.Ганхуягтай 
ярилцлаа.

 
-УИХ-ын чуулганаар нар 

бо лон салхины эрчим хүчний 
тарифт өөрчлөлт оруулах 
хуу лийн төслийг хэлэлцэж 
бай на. Энэ хууль хувийн хэв-
шилд хэрхэн нөлөөлөх вэ? Хө-
рөн гө оруулалтын орчинд нь 
нөлөөлөх үү? 

-Сэргээгдэх эрчим хүчний 
тухай хуулийг 2007 онд анх 
удаа баталсан. Сэргээгдэх эрчим 
хүч буюу техник технологийн 
салбар их хурдацтай хөгжиж, 
өөрчлөгддөг. Түүнийг дагаад 
хууль эрх зүйн орчин өөрчлөгдөх 
зүй тогтол байдаг. Тиймээс ху-
вийн хэвшлийнхэн сэргээгдэх 
эрчим хүчний хуулийн орчныг 
өөрчилж байгааг дэмжиж, хам-

тарч ажиллаж байгаа. Мэдээж 
хэрэг хууль энэ салбарт ямар нэ-
гэн байд лаар үр нөлөө үзүүлэх 
үү үгүй юу гэдэг нь хоёр дахь 
асуудал. 

-Системийн тогтвортой 
байдал маш чухал. Танай ком-
па нийн хувьд сэргээгдэх эрчим 
хүчний хоёр том төслийг хэрэг-
жүүлсэн. Салхин цахилгаан 
станцын хувьд эрчим хүчний 
нийлүүлэлт хэр тогт вортой 
байж чаддаг вэ? 

-Сэргээгдэх эрчим хүчний 
станцуудын гаргаж байгаа 
эрчим хүчийг хэр зэрэг тогтоон 
авч чадах вэ гэдэг нь тухайн 
системийн онцлогоос хамаарна. 
Монголын хувьд нийц сэн хүчин 
чадал нь 1100 мегабайт. Дээр нь 
манайд тохи руулагч станцууд 
байхгүй. Суурь хүчин чадлын 
буюу нүүрсээр ажилладаг 
станцууд голлосон. Тиймээс 
сэргээгдэх эрчим хүч ний 
станцын үйлдвэрлэсэн эрчим 
хүчийг системд оруулахад 
хүндрэлтэй байдаг. Дээр нь 
манай систем өөрөө ОХУ-ынхтай 
холбогдсон. Тиймээс тохи-
руулгыг тэндээс хийдэг бөгөөд 
тодорхой хэмжээний хязгаартай. 
Энэ утгаараа сэргээгдэх эрчим 
хүчний хүчин чадлыг нэмэхийн 
тулд системийнхээ хүчин чадлыг 
нэмэх, тохируулагч станц барих 
хэрэгтэй. Тэр тохиолдолд нийт 
суурилагдсан эрчим хүчний 
20-30 хувь нь сэргээгдэх эрчим 
хүч байх боломжтой. Харин 
одоогоор тодорхой хэмжээгээр 
хязгаарлагдмал байгаа гэдэг нь 

бодит үнэн. 
-Сэргээгдэх эрчим хүчийг 

дэмжихийн тулд батарей 
суулгах шаардлагатай байна, 
энэ талаас нь дэмжиж ажил-
лана гэж ЭХЯ мэдэгдэж байсан. 
Одоогийн байдлаар сэргээгдэх 
эрчим хүчний станцыг бата-
рейтай нь байгуулахад зардал 
яаж өсөх вэ? 

-Эрчим хүчний хураагуур 
буюу батарей нь харьцангуй 
шинэ тутам хөгжиж байна. То-
дор хой улс орнууд үйлдвэрлэсэн 
эр чим хүчээ нөөцлөх байдлаар 
хэ рэглэж байгаа. Гэхдээ дэлхий 
нийтэд түгээмэл болоогүй. 
Одоо  хон доо арилжааны чиг лэ-
лээр, үнэ өртөг нь нэлээн өндөр 
байгаа. 

Ялангуяа, манайх шиг харь-
цангуй жижиг хэмжээний 
станцын төсөл хэрэгжүүлж 
байгаа хувийн хэвшлийнхэн 
станц дээрээ нөөцлүүр ашиглах 
боломж муу. Өөрөөр хэлбэл 
тухайн төсөл санхүүжилт авах 
хэмжээний төсөл болж чадах уу, 
үгүй юу гэдэг дээр хүндрэлтэй 

болно. Гэхдээ энэ маань хурдтай 
хөгжиж байгаа салбар. Тодорхой 
цаг хугацааны дараа жижиг 
оврын сэргээгдэх эрчим хүчний 
станц дээр нөөцлүүр ашиглах 
боломж бүрдэнэ. Харин ойрын 
хугацаанд системийн хэмжээнд 
нөөцлүүрийн асуудал яригдвал 
Засгийн газар өөрөө хөрөнгө 
оруулалтыг ямар нэгэн байдлаар 
хийхээс өөрөөр хувийн хэвшилд 
бол хэцүү. 

-Одоогоор сэргээгдэх эрчим 
хүчний хэрэглээ нийт эрчим 
хүчний 20 хүртэл хувьд хүрэх 
гэж байна. 2030 онд 30 хувьд 
хүргэнэ гэсэн зорилт тавьсан. 
Гэхдээ 20 хувиас дээшлүүлэхэд 
хүнд гэж салбарынхан хэлдэг. 
Одоо шинэ станцын төсөл 
эхлүүлэхэд тохиромжтой үе 
мөн үү? 

Суурилагдсан хүчин чадал, 
нийт нийлүүлж байгаа эрчим хүч 
гэдэг хоёр тусдаа асуудал байна. 
Суурилагдсан хүчин чадлаа 
тооцвол 20 хувь руу дөхөж байгаа 
нь үнэн. Харин нийт нийлүүлж 
байгаа эрчим хүчнийхээ хэм-
жээгээр 10-аас доош хувьд 
явж байна. Хоёрдугаарт нарны 
цахилгаан станцын хэд хэдэн 
төсөл явж байна. Энэ нь салбар 
өөрөө цааш хөгжих боломж, 
өрсөлдөөн байна гэдгийг 
харуулж байгаагаараа сайн 
хэрэг. Гэхдээ системийн өөрийн 
хэмжээ, сүлжээний сул байд-
лаас хамаараад хязгаарлагдмал 
байгаа нь үнэн юм. Ялангуяа 
салхин цахилгаан станцад их 
хүнд. Түүнээс гадна тухайн 

Системийн өөрийн 
хэмжээ, сүлжээний 

сул байд лаас 
ха  маа  раад юу хяз-

гаар  лагдмал байгаа

ЭРЧИМ ХҮЧ

хэрэгжүүлж байгаа төсөл хаана 
хэрэгжиж байгаа нь их чухал. 
Манай систем их өргөн. Тиймээс 
аль цэг дээр, ямар сүлжээн дээр 
станц барих вэ гэдэг техникийн 
асуудал байна. 

-Суурилагдсан хүчин чадал 
нь нийт эрчим хүчний 20 хувь 
байгаа атлаа тэр хэмжээндээ 
хүртэл нийлүүлэлт хийж ча-
дахгүй байгаагийн шалтгаан 
нь юу юм бэ? 

-Энэ бол сэргээгдэх эрчим 
хүчний өөрийнх нь боломжит 
хүчин чадлаас хамаардаг. Өөрөөр 
хэлбэл нүүрсний станцын ний-
лүүлэлтээс бага байдаг. Энэ нь 
эрчим хүч үйлдвэрлэж байгаа 
технологийн онцлог гэж ойлгож 
болно. 

-Томоохон уул уурхайн орд 
газрууд дахь эрчим хүчний 
нийлүүлэлт бага байдаг. Үүн-
тэй холбоотойгоор компанийн 
зүгээс төлөв лөж буй төсөл 
байгаа юу? 

-Манай гол хэрэглэгчид Улаан-
баатарт байдаг. Гэхдээ “Оюу-
толгой”, “Тавантолгой” зэрэг 
том уурхайнууд эрчим хүчний 
хэрэглээ өндөртэй байдаг. 
Жишээ нь “Оюутолгой” одоогоор 
эрчим хүчээ БНХАУ-аас авч 
байна. Үүнийг дотоодоосоо, 
тэр дундаа сэргээгдэх эрчим 
хүчээр хангах боломж юу байна 
гэдгийг төрөөс анхаарч байгаа 
байх. Хувийн хэвшлийнхэн мөн 
үүнийг технологийн шийдлээр 
яаж шийдвэрлэх вэ гэдгийг 
судалж, ажиллаж байгаа зүйл 
бий.  

Д.Ганхуяг: 
Нийт хэрэглээний 
20-30 хувийг 
сэргээгдэх эрчим 
хүчээр хангах 
боломжтой 

Огноо : 2019-01-30

МИАТ ХК нь эрх бүхий оролцогчдоос “Агаарын хөлгийн сумлагч 
машиныг түрээсийн гэрээгээр ашиглах түрээслэгчийг сонгон 
шалгаруулах”тухай битүүмжилсэн үнийн санал ирүүүлэхийг урьж 
байна.

1.Түрээслүүлэх эд хөрөнгийн товч танилцуулга
Агаарын хөлгийг сумлах зориулалт бүхий тусгай зориулалтын Tri-

state R7000-J800 маркийн 1183УН,1184УН дугаартай автомашинууд 
нь 1999-10 дугаар сард АНУ-д үйлдвэрлэгдсэн  2000 оны 5-р сард 
ашиглалтад орж одоог хүртэл ашиглагдаж байна. Хөдөлгүүр нь 6 
цилиндэр бүхий 8,2л-н багтаамжтай дизель хөдөлгүүртэй,26500 
литрийн багтаамжтай ёмкосттой, түлш шахах бүтээмж-бага хаазанд-
1100л/мин,өндөр эргэлтэнд-1600л/мин,түлшний насосны ажлын 
даралт 40,,50psi,Суудлын тоо-1,ӨНГӨ-Цагаан,Тоноглол бүрэн хэвийн 
ажиллагаатай,Аккумлятор-шинэ,Резинин дугуй 6ш-шинэ,Хувиарт 
техникийн үйлчилгээнд 2018-9-25нд орж торх цэвэрлэгээ хийгдсэн, 
хөдөлгүүр, явах эд анги, хөргөлтийн шингэн, тоормозны шингэн бүгд 
солигдсон, цэгэн тосолгоо хийгдсэн,тоолуурын баталгаат хугацаа 
2018-10-1 ний өдөр дууссан тоолуур баталгаажуулаад ашиглахад 
бэлэн.

Сонгон шалгаруулалтын 
материал хүлээн авах эцсийн 
хугацаа 

2019 оны 2-р сарын 15-ний 10.00 цагаас өмнө 

Материал хүлээн авах хаяг ХУД,10-р хороо Буянт-Ухаа 45, МИАТ ХК-ийн төв 
байр,Хангамж үйлчилгээний хэлтэс 101 

Материал нээх хугацаа,хаяг 
байршил 

2019 оны 2-р сарын 15-ний 10.30 минутанд 
ХУД,10-р хороо Буянт-Ухаа 45, МИАТ ХК-ийн төв 
байр,Хангамж үйлчилгээний хэлтэс 103 

Эд хөрөнгийн түрээслүүлэх 
үнийн доод хэмжээ 

1 машин өдөрт 5 тонноос багагүй хэмжээтэй 
сумлах үйлчилгээ хийх, 1 тонны ажлын хөлс 
55,000 төгрөгөөс доошгүй,Авто-машиныг 
түлшээр хангахгүй 

Түрээслүүлэгчийн үйл 
ажиллагаа эрхлэхэд 
шаардлагатай тусгай 
зөвшөөрлийн мэдээлэл 

ИНЕГ-аас олгосон “Агаарын хөлгийн сумлах” 
үйлчилгээ үзүүлэх зөвшөөрөлтэй байх 

Түрээслэгчийг сонгон 
шалгаруулах тухай ерөнхий 
мэдээлэл 

Оролцогч нь сонгон шалгаруулалтын 
материалыг битүүмжилж, материалын 
жагсаалтыг дугтуйны гадна талд бичсэн байх 
шаардлагатай.  

Оролцогчоос шаардах 
материал 

1.Хуулийн эдгээдийн улсын бүртгэлийн 
гэрчилгээ, эрх бүхий байгууллагаас олгосон үйл 
ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг тус тус 
нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар 
2.Үйл ажиллагааны танилцуулга, ажлын 
туршлагын мэдээлэл 
3. Санхүүгийн чадварыг нотлох бичиг 
баримт/харилцагч банкны тодорхойлолт / 
4. Банк санхүүгийн байгууллагад хугацаа 
хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн үлдэгдэлгүй, 
шүүхийн шийдвэрийн дагуу төлөх өр төлбөргүй 
байх / лавлагаа авчрах / 
5.Ажиллах хүчний мэдээлэл,мэргэжилийн 
диплом, үнэмлэхний нотариатаар 
баталгаажуулсан хуулбар 
6. Сумлагч машиныг түрээслэх үнийн санал 
7. Түрээсийн гэрээний хугацааг 3 сарын 
түрээсийн төлбөртэй тэнцэхүйц барьцаа төлбөр 
шаардана. 
8.Дулаан гражаар хангах  

 
3. Түрээслүүлэх хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах 

Түрээслэх хөрөнгийг МИАТ ХК-ийн авто баазад  ирж үзэж болох бөгөөд сонгон 
шалгаруулалтын талаархи мэдээллийг доорхи хаягаар болон www.miat.comцахим 
хуудаснаас авна уу. 

СУМЛАГЧ АВТОМАШИН 2 ШИРХЭГИЙГ ТҮРЭЭСЛЭХ ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА

МИАТ ТӨХК
ХУД, 10 дугаар 
хороо, 
Буянт-Ухаа, 
МИАТ ХК-ийн төв 
байр, Хангамж 
үйлчилгээний 
хэлтсийн 
103 тоот
Утас: 70049860, 
Факс: 70049919

3. Түрээслүүлэх 
хөрөнгийн талаар 
мэдээлэл авах

Түрээслэх хөрөнгийг 
МИАТ ХК-ийн авто 
баазад  ирж үзэж 
болох бөгөөд сонгон 
шалгаруулалтын 
талаархи мэдээллийг 
доорхи хаягаар болон 
www.miat.comцахим 
хуудаснаас авна уу.

2. Сонгон шалгаруулалтын ерөнхий мэдээлэл



сонирхох иргэдийн оролцоо, 
хандлага ч 2018 оны турш 
нэмэгдсэн байна. Тухайлбал, 
2018 онд арилжаа 2.7 дахин 
өсөж, данс эзэмшигчийн тоо 400 
мянгыг давжээ. Хөрвөх чадвар 
сайжрах хэрээр иргэд хоорондоо 
хувьцаагаа арилжаалах үйл явц 
сэргэсэн төдийгүй хоёрдогч зах 
зээл идэвхжсэн байна. Монголын 
хөрөнгийн зах зээл 2018 оныг 
чамлахааргүй арвин ургацтай 
үдсэн бол 2019 онд юу хүлээж 
байна вэ. 

Хөр өн г и й н  би рж и й н 
зүгээс давхар бүртгэлийг 
энэ онд дахин үргэлжлүүлж, 
бүртгэлтэй гишүүн компаниудаа 
чанаржуулахад гол анхаарлыг 
хандуулахаар төлөвлөсөн аж.

Мөн  компаниудын засаглалыг 
сайжруулахаас гадна үнэт 
цаасны арилжааг нь зогсоосноос 
хойш нэг жилээс дээш хугацаанд 
арилжаа сэргээгүй үнэт цаасыг 
биржийн бүртгэлээс хасах 
“ажиллагаа” хийгдэхээр байна. 
Үүний үр дүнд биржийн бараа, 
бүтээгдэхүүн тэр хэрээр хөрөнгө 
оруулагчдын анхаарал татна гэж 
үзжээ. Одоогийн байдлаар нэг 
жилээс дээш хугацаанд арилжаа 
нь зогссон, арилжаагаа сэргээх 
талаар ямар нэгэн арга хэмжээ 
авч ажиллаагүй нийт 29 компани 
байна. 

Монголын хөрөнгийн биржийн 
Топ 20 индексийн сагс энэ сарын 
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Эдийн засаг

SHANGHAI 
COMPOSITE

HANG SENG KOSPIS&P 500 TOPIXDOW JONES FTSE 100 NIKKEI 225

0.72%

0.82%

1.38%

Хоёрдогч зах 
зээлийн арилжааг 
эрчимжүүлэх 
жил

 ◄1
Санхүүгийн зохицуулах 

хорооноос мягмар гарагт 
өнгөрсөн оны санхүүгийн 
зах зээлийн ерөнхий тоймыг 
танилцуулж, нэг жилийн 
хугацаанд гарсан өөрчлөлтийг 
энэ үеэр мэдээлсэн юм. ДНБ-
ий тав орчим хувьтай тэнцдэг 
байсан санхүүгийн зах зээлийн 
эзлэх жин гурав дахин нэмэгдэж, 
16 хувьд хүрсэн байна. Үүнийг 
задалж харвал, үнэт цаасны зах 
зээлийн үнэлгээ ДНБ-ий есөн 
хувийг эзэлж байгаа. Өссөн 
дүнгээр нийт 210.3 тэрбум 
төгрөгийн хувьцааны арилжаа 
2018 онд хийгджээ. Ингэснээр 
хөрвөх чадварын үзүүлэлт 
2017 оныхоос 5.2 хувиар огцом 
нэмэгдсэн байна. Дэлхийн банк, 
ОУВС аливаа улсын хөрөнгийн 
зах зээлийн хөгжлийг үндсэн 
гурван үзүүлэлтээр голлон 
хэмждэг. Үүний нэг нь хувьцааны 
хөрвөх чадвар билээ. Тогтоол ус 
шиг таван хувиас хэтэрдэггүй 
байсан санхүүгийн зах зээл 
ийнхүү “сав”-аа томруулж байна. 

Хөрөнгийн зах зээлийг 

0.48%

Идэвхгүй үнэт цаасыг биржийн 
бүртгэлээс хасна

дундуур шинэчлэгдэж, өмнөх 
сагсанд багтаж байсан 11 компани 
хэвээр үлдсэн. Харин нэмж есөн 
компани шинээр дэвшин орж 
ирсэн билээ. 2018 он санхүүгийн 
зах зээлийн хувьд их тэлэлтийн 
жил байсан. Тэгвэл энэ он байр 
сууриа бататгах, тоон амжилтаа 
хадгалах жил болохоор байна. 
Оны анхны IPO болох “Түмэн 
шувуут” компанийн үнэт цаасны 
анхдагч зах зээлийн захиалга 
үргэлжилж байна. Нийт 10 
тэрбум төгрөгийн хөрөнгө татан 
төвлөрүүлэхээр олон нийтэд 
хувьцаагаа санал болгож буй 
тус компанийн захиалга өнөөдөр 
өндөрлөх юм. Үүнийг залгаад 
сар шинийн дараа “Ард Кредит” 
банк бус санхүүгийн байгууллага 
IPO хийхээр бэлтгэлээ хангаж 
байгааг Санхүүгийн зохицуулах 
хороо мэдээллээ.   

Санхүүгийн зохицуулах 
хорооны Үнэт цаасны 
газрын дарга
Б.Лхагвасүрэн

 Монголын үнэт цаасны 
арилжаа эрхлэгчдийн 
холбооны Удирдах 
зөвлөлийн дарга 
Б.Өлзийбаяр

 Компанийн засаглалын 
үндэсний зөвлөлийн 
дарга
 Б.Ганбаяр

МЭРГЭЖЛИЙН ХӨРӨНГӨ 
ОРУУЛАГЧДЫГ ДЭМЖИЖ 

АЖИЛЛАНА
-Бид өмнөх түүхээсээ суралцаж, түүнээсээ 

дандаа сургамж авах ёстой. Анхны IPO 2005 
онд гарсан гэж үздэг. Үүнээс хойш 2016 он 
хүртэл шинээр 14 компани хувьцаагаа олон 
нийтэд санал болгож, хөрөнгийн зах зээлд 
орж ирсэн. Эдгээр компанийн мэдээлэл 
хөрөнгийн биржийн сайт дээр байгаа. Та 
бүхэн үүнийг сонирхож үзэх хэрэгтэй. Аливаа 
хөрөнгө оруулалт хийх тухай шийдвэр тухайн 
компанийн түүхэн үзүүлэлттэй холбоотой 
байдаг юм. Ийм учраас хөрөнгө оруулагчид 
үүнд анхааралтай хандах ёстой. Бидний хувьд 
2018 оны өсөлтөө энэ онд үргэлжлүүлэхээр 
зорьж байна. 2017 онд бид санхүүгийн зах 
зээлийг 2025 он хүртэл хөгжүүлэх хөтөлбөрөө 
гаргасан. Энэ хөтөлбөрөөсөө жил бүр 
хэрэгжүүлэх ажлаа, үндсэн чиглэлээ аваад 
явдаг. Бид 2019 онд үндсэн хоёр гол зорилт 
тавьсан. Нэгдүгээрт, хөрөнгийн зах зээлийн 
хоёрдогч зах зээлийн арилжааг идэвхжүүлж, 
хөрвөх чадварыг нэмэгдүүлнэ. Хоёр дугаарт 
нь хөрөнгө оруулалт, түүний дотор гадаадын 
шууд хөрөнгө оруулалтыг дэмжинэ. Зах зээлд 
зөвхөн IPO санал болгох бус санхүүжилтийн 
өөр төрлийн нэмэлт бүтээгдэхүүнийг бий 
болгох судалгааны ажлыг эхлүүлсэн. 
Мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдыг бий 
болгоход хорооны хувьд дэмжиж ажиллана. 

ЗАХИРЛУУД ХУВЬЦАА 
ЭЗЭМШИГЧДИЙН ЭРХ АШГИЙГ 
НЭН ТЭРГҮҮНД БОДОХ ЁСТОЙ

-Сүүлийн үед хөрөнгийн зах зээлийн 
талаар хүмүүс маш идэвхтэй ярьдаг боллоо. 
Энэ зах зээл дэх иргэдийн оролцоо ч 
нэмэгдсэн. Хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр 
ч тэр зах зээлтэй холбоотой мэдээ, мэдээлэл 
байнга гарч байна. IPO бол хөрөнгө босгох 
санхүүжилтийн нэг хэлбэр. Бүгдээрээ банк 
руу хошуураад байхгүй, хөрөнгийн зах зээл 
санхүүжилтийн өөр нэг боломжийг олгож 
байна. Компаниуд хувьцаагаа иргэдэд санал 
болгох замаар IPO эсвэл бонд гаргадаг. IPO 
хийж байгаа компанийн удирдлагууд яагаад 
IPO хийх гээд байгаагаа өөрсдөө дотроо 
шийдэж, зорилгоо тодорхой болгох ёстой. 
Үүнийг зөвхөн мөнгө гэж харах юм бол тэр IPO 
амжилттай болохгүй. IPO хийнэ гэдэг олон 
нийттэй өөрийн бизнесээ хуваалцаж байгаа 
хэрэг. Ийм нөхцөлд компанийн удирдлага 
өөрөө нээлттэй, компанийн мэдээллээ ил тод 
болгох хэрэгтэй. Хувийн компани удирдаж 
байгаа захирал шиг байж болохгүй. Олон 
нийтийн компани залж чиглүүлж байгаа 
тул хариуцлагатай, хувьцаа эзэмшигчдэдээ 
мэдээллийг нээлттэй хүргэж, шударга, ил 
тод зарчмаар явах учиртай. Энэ зарчмыг 
захирлууд дотроо хүлээн зөвшөөрөх ёстой. 
Гэр бүлийн компани байхдаа энэ зарчимд 
хариулж, өөрийгөө бэлтгэх хэрэгтэй.

КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛАА 
САЙЖРУУЛСАН ЖИЛ БАЙГААСАЙ 
-Компани дотроо хаалттай, нээлттэй гэж 

ялгардаг. Хувьцаат компанийн таван үндсэн 
зарчим бий. Үүнийг манайхан дор бүртээ 
хангаж ажиллах хэрэгтэй. Ил тод, нээлттэй 
байх нь тэргүүн зэрэгт анхаарах зүйл. Яагаад 
гэвэл бусдад хувьцаагаа эзэмшүүлж байгаа 
бол журмын дагуу жилд тайлангаа тогтмол 
танилцуулж байх ёстой. Гэтэл үүнд хойрго 
хандаж, хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг 
зөрчих тохиолдол гаргадаг. Компанийн нөлөө 
бүхий хувьцаа эзэмшигчийн мэдээлэл, ТУЗ-
ийн үйл ажиллагааны тайлан, засаглалын 
тайлан бүрээ санхүүгийн тайлангаас гадна 
ил тод болгож, хувьцаа эзэмшигчдэдээ 
шаардлагатай мэдээллээр нь хангаж байх 
үүрэгтэй. Харамсалтай нь компаниуд хувьцаа 
гаргах үедээ өөрсдийнхөө талаар сурталчилж 
байгаад дараа нь IPO хийсэн хойноо таг 
чиг болчихдог. Олон нийтийн засаглалтай, 
иргэд хувьцааг нь эзэмшиж байгаа компани 
амандаа ус балгасан юм шиг чив чимээгүй 
байж болохгүй. Ил, тод нээлттэй байснаар 
хяналт, хариуцлагын тогтолцоо сайжирна. 
Үүнд компаниуд анхаарч ажиллах хэрэгтэй.

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ГОЛ ҮЗҮҮЛЭЛТ:

Erdene Resource Development             Торонто

Өдөр    6.98%        Сар     Жил

0.27
0.25
0.24

Aspire Mining                                               Австрали 

Өдөр      5.00%      Сар        Жил

0.02

0.02
0.02

XII/25 XII/25 XII/25XII/30 XII/30 XII/30I/30 I/30 I/30

Өдөр     2.21%      Сар             Жил

Turquoise Hill Resources Ltd                  Торонто

2.48
2.33
2.19

Өдөр     2.94%       Сар       ЖилӨдөр     0.93%        Сар      Жил
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Өдөр      2.18%      Сар         Жил
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• Монголын хөрөнгийн 
биржийн Топ 20 индексийн 
сагс энэ сарын дундуур 
шинэчлэгдэж, өмнөх сагсанд 
багтаж байсан 11 компани 
хэвээр үлдсэн. 

•  Хөрөнгийн биржийн 
зүгээс давхар бүртгэлийг 
энэ онд дахин 
үргэлжлүүлж, бүртгэлтэй 
гишүүн компаниудаа 
чанаржуулахад гол 
анхаарлаа хандуулахаар 
төлөвлөжээ.

• Баялгийн хуваарилалтыг 
зөв хийдэг шалгарсан 
механизм нь хөрөнгийн зах. 

2018 он 
санхүүгийн зах 
зээлийн хувьд 
их тэлэлтийн 
жил байсан. 
Тэгвэл энэ он 
байр сууриа 
бататгах, тоон 
амжилтаа 
хадгалах жил 
болохоор 
байна. 
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Хөрөнгийн зах зээл
(төгрөг)

17,715

1799.9

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Зах зээлийн үнэлгээ /тэрбум төгрөг/ ТОП-20 индекс

1670.5 1442.7 1262.5 1474.2 2440.2

2511.8

16,302 14,854
12,898

20,737 21,467

12,456

С.Батсайхан / ЗГМ©

СЗХ©

2.82%2.44%3.29% 3.43%

ХӨРШ

China Shenhua 2019 онд санхүүгийн үүсмэл хэрэгсэл ашиглана
Нүүрсний салбарт дэлхийд 

тэргүүлэгч China Shenhua 
компани 2019 онд санхүүгийн 
үүсмэл хэрэгслүүдийг хэрхэн 
ашиглах тухай төлөвлөгөөгөө 
танилцууллаа. Тус компани юанийн 

ханш болон ам.долларын бодлогын 
хүүгийн хэлбэлзлээс үүсэж байгаа 
эрсдэлээс сэргийлэхийн тулд 
ам.долларын бодлогын хүүгийн 
болон санхүүгийн үүсмэл 
хэрэгслийг ашиглахаар зорьж 

байгаа талаар мэдээлсэн байна. 
Ингэхдээ хэмжээг нь тооцохдоо 
иен давамгайлсан өрийн ханшийн 
эрсдэлээс сэргийлэхийн тулд 
32.2 тэрбум иенээс хэтрүүлэхгүй 
байхаар болжээ. Мөн одоогийн 

ам.долларын өртэй холбоотой 
ханшийн эрсдэлээс сэргийлж, 
ам.долларын санхүү гийн үүсмэл 
хэрэгслийн хэмжээг 317 сая 
ам.доллараас хэтрүүлэхгүй 
байхаар тусгажээ.  


