Зорилгоо мөнгө, хүслээ тансаг хэрэглээ гэж харсан ард түмэн хэзээ ч хөгждөггүй

С.Нарангэрэл

ЗГМ

~ Соёлт хүний өглөө сонин уншихаас эхэлдэг ~

Ёс зүйгүй байдал нь ард түмний
төлөөллийн эрхтэй холбогдох учиргүй
Нийт хуралдааны гуравны нэгтэй тэнцэх хуга
цаанд ирээгүй бол бүрэн эрхийг нь хөндөнө. > 2

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

 онцлох

Алсын мэт бодож суусан аюул
аминд тулаад иржээ
Үнэ цэнэтэйг нь мэддэг атлаа газарт
хөрөнгө оруулдаггүй. > 4
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Arnaud Soirat: OT agreements
are not renegotiable (Part 1)
Agreement were negotiated in good faith with
people that were mandated by the Cabinet. > 7

Монгол Улс олон улсын
шилжилт өөрчлөлтөөс
хоцорч болохгүй

улс төр

Д.Гантулга, Д.Мурат нарыг
түдгэлзүүлээгүй УИХ-ын
шийдвэрт Ерөнхийлөгч хориг
тавив.
С.Баярцогт, Б.Бямбасайхан
нарыг батлан даалтад гаргалаа.
Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн
төслийг ТББХ-ны гишүүдэд
танилцуулав.
Шүүх байгуулах тухай хуульд
нэмэлт, өөрчлөлт оруулахыг
ХЗБХ дэмжлээ.

эдийн засаг

Эрдэс бүтээгдэхүүний
экспорт өмнөх сард 371.9 сая
ам.доллараар өсөв.
Улаанбаатарт дундаж цалин
118.3 мянган төгрөгөөр илүү
байна.
Засгийн газар энэ сард 750
тэрбум төгрөгийн өр төлнө.
TOP 20" индекс 0.37 хувиар
буурч, 19692.15 нэгж болов.
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Монгол Улс олон улсын өөрчлөлтөд оролцох ёстой. Оролцдоггүй юм аа гэхэд ажиглаж, дүгнэлт хийж, яаж оролцохоо илэрхийлэх хэрэгтэй. Эс бөгөөс
бид XIX зууны үеийн хөмөрсөн тогоон дотор буцаад орчих гээд байна. 5

нийгэм

АНУ-ын буцалтгүй тусламжийг
хотын усан хангамжийг
нэмэгдүүлэхэд зарцуулна.
Оюуны өмч-улсын бүртгэлийн
ерөнхий газрын даргаар
Б.Баасандоржийг томилов.
Үндэсний соёл амралтын
хүрээлэнгийн тоглоом хугарч,
зургаан хүүхэд бэртлээ.
Маргаашаас зуслангийн болон
шөнийн тээврийн үйлчилгээ
эхэлнэ.

Дэлхий

Хамтарсан цэргийн сургуулил
таа зогсоох Трампын мэдэгдэлд
Япон дургүйцлээ илэрхийлэв.
Time Warner-ыг нэгтгэх AT&Tгийн наймааг АНУ-ын зохицуу
лах байгууллага зөвшөөрлөө.
Европын төв банк мөнгөний
нийлүүлэлтийг ихэсгэх бодлогыг
халахаар бэлтгэж байна.
АНУ-ын эрчим хүчний яам Brent
-ийн дундаж үнэ 70.68-аас 71.06
ам.долларт эргэлдэнэ гэж үзлээ.
Японы Кансай бүс жуулчлал,
эрүүлийг хамгаалах инновациар
Токиотой өрсөлдөнө.

Цаг агаар
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Эдийн засгийн онолоор
ДАШТ-ий ялагчийг
таамаглав
Крис Жайлс
Зөвхөн эдийн засагчдаас
асуувал ямар ч шийдэл олохгүй
гэсэн шог үгийг Бернард Шоу
хэлсэн гэж үздэг. Гэвч тэд
ДАШТ-ийг ашиглан дээрх үгийг
буруу хэмээн нотлохыг оролдож
байх шиг. Эдийн засагчид болон
зах зээлийн шинжээчдийн
таамгаар дэлхийн хөлбөмбөгийн
цомд Бразил ялагчаар тодрох
бололтой. Эсвэл Франц, үгүй
бол Испани. Герман ч магадгүй.
Ер нь 2010 оны дэлхийн цомыг
аваргыг “хэлж” чадсан гэгдэх
Пол нэртэй наймалжных шиг
оносон таамаг ховор. Ямар ч
гэсэн Японы Nomura банкны
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ЦАГ АГААРЫН ДЭЛГЭРЭНГYЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ
8 ДУГААР НҮҮРЭЭС УНШИНА УУ.

00918

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдана ©

Мөнгө иддэг төсөл, зээл авдаг
төсөв өрийн хямрал руу хөтөлж
байна
Жил гаруйхны өмнө Монгол
Улс өр, зээлээ даахааргүй хямарч,
эдийн засаг нь сэхээний тасгийн
өвчтөн шиг болчихоод байлаа.
Харин өнгөрсөн оны сүүлээс
улсын эдийн засгийн үзүүлэлтүүд
ёроолын цэгээс дээш өгсөж байна.
Дэлхийн зах зээлд зэс, нүүрс зэрэг
гол экспортын түүхий эдийн
үнэ өсөж, ОУВС-гийн өргөжсөн
санхүүжилтийн хөтөлбөрийн

АЛТ

1293.25
0.2%
бүрэлдэхүүн
компани
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эдийн засаг

Б.Баярмаа
@bayarmaaZGM

28°

олон үндэстний шинжээчдийн
баг тус улсын хөлбөмбөгчдөд
найдвар үлдээсэнгүй. Тэд Японы
шигшээгийн дасгалжуулагч
саяхан солигдсоныг дурдаад
“Манай түүхэн судалгаанаас
үзэхэд ийм баг голдуу муу
тоглодог” гэжээ.Шинжээчид
хувьцааны багцын онол ба үр
ашигтай зах зээлийн таавар
хийгээд үнэ цэнэ, хэлбэр,
тоглогчдын ур чадварын
өгөгдөлд суурилан шувтаргын
тоглолтод Франц Испанийг
хожиж, Бразил гуравт орно гэсэн
таамаг дэвшүүлэв.

үрээр төсвийн зарцуулалт
сайжирсан. Бүтээн байгуулалт
идэвхжиж, үйлдвэр болон дэд
бүтцийн олон том төслийн эхлэл
тавигдсан үед бид нэг зүйлийг таг
мартаад байна. Гаднынхнаас алгаа
тосон авч буй өр, зээлийн хэмжээ
ямар хэмжээнд хүрээд байна вэ.
Хүү, төлбөрийг нь бид цагт нь өгч
чадах уу.
Одоогийн байдлаар Засгийн
газрын өр ДНБ-ий 83.7 хувьд
хүрээд байна.
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Улс төр
Улстөрч ярьж байна

Ёс зүйгүй байдал нь ард түмний
төлөөллийн эрхтэй холбогдох учиргүй
Нийт хуралдааны
гуравны нэгтэй
тэнцэх хугацаанд
ирээгүй бол бүрэн
эрхийг нь хөндөнө

шууд хаачихдаг байсан?
-Тийм. Харин өнөөгийн
УИХ-ын дарга төлөөллийн
ардчиллаа хэрэгжүүлж байгаа
иргэдийн эрх гэдэг утгаараа
үгийг нь хэлүүлээд байдаг.
Тиймээс нэг мөр журамлахаар
төсөлд тусгалаа. Холбогдолгүй
асуудлаар үг хэлбэл нэг удаа
сануулга өгнө, хүлээж авахгүй
бол үг хэлэх хугацааг нь
дуусгавар болгодог болно.

Б.Энхжаргал
@enkhjrglZGM
УИХ-ын чуулганы хуралдааны
ирц хангалтгүй, санал хураалтын
үйл ажиллагаа дэгийн дагуу
явагдахгүй байгааг олон нийт
шүүмжилдэг. Мөн хуралдаанд
оролцохдоо ёс зүйгүй байдал
гаргадаг, бусдын өмнөөс санал
өгдөг зэрэг зохисгүй үйлдлийг
гишүүд гаргадаг. Тиймээс
УИХ-ын чуулганы хуралдааны
дэгийн тухай хуульд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулах тухай
хуулийн төслийг нэр бүхий 14
гишүүн санаачилсныг Төрийн
байгуулалтын байнгын хороо
өчигдөр хэлэлцсэн юм.
Энэ талаар тус хуулийн төс
лийг санаачлагчдын нэг, УИХ-ын
гишүүн Я.Содбаатартай
ярилцлаа.
-У И Х-ын г иш ү үдийн
хариуцлагын асуудал сүүлийн
үед ихээхэн хөндөгдөх боллоо.
УИХ-ын чуулганы хуралдааны
дэгийн тухай хуульд нэмэлт,
өөрчлөлт оруулснаар гишүү
дийн хариуцлагыг хэрхэн
нэмэгдүүлэх вэ?
-УИХ-ын гишүүдийг хариуц
лагажуулах, тэдний ёс зүй,
УИХ-ын чуулганы хуралдааны
дэгтэй холбоотой асуудлууд
сүүлийн үед хамгийн хурцаар
тавигдаж байна. Гишүүдийн ирц,
бусдын өмнөөс санал өгөх, зарим
асуудлыг хэлэлцэх явцад илүү
өргөн мэдээлэл авах боломжийг
гишүүдэд олгох зэргийг дэгийн
хуульд нарийвчлан тусгахаар
хоёр ч парламентын хугацаанд
дамжин ярьж байна. Тиймээс
нэр бүхий гишүүд энэ хуулийн

Товчхон
» хориг
МУ-ын Ерөнхийлөгч Х.Баттулга
УИХ-ын гишүүн Д.Гантулга,
Д.Мурат нарын бүрэн эрхийг
түдгэлзүүлээгүй УИХ-ын
тогтоолуудад хориг тавьжээ.
УИХ-аас Ерөнхийлөгчийн
тавьсан хоригийг хүлээж авах
эсэхээ ажлын таван өдөрт
шийднэ.
» Парламент
УИХ-ын ТББХ-ны
хуралдаанаар Д.Гантулгыг
УИХ-ын гишүүнээс
чөлөөлөгдөх хүсэлтийг
хэлэлцжээ. Түүний гаргасан
хүсэлттэй холбогдуулж
үг хэлэх гишүүн гараагүй
бөгөөд санал өгсөн 11
гишүүний 10 нь дэмжсэнээр
чуулганы нэгдсэн хуралдаанд
оруулахаар тогтжээ.
» Шүүх
Сангийн сайд асан
С.Баярцогт, “Эрдэнэс Монгол”
ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал
Б.Бямбасайхан нарыг батлан
даалтад гаргаж, хилийн
хориг тавих эсэхийг шийдэх
шүүх хурал өчигдөр боллоо.
Прокуророос хүргүүлсэн
саналын дагуу тэднийг суллах
шийдвэр гаргалаа.
» томилгоо
Оюуны өмч улсын бүртгэлийн
ерөнхий газрын даргаар
Б.Баасандоржийг томиллоо.
Тэрбээр УИХ-ын Тамгын
газрын ЕНБД-ын туслах,
ХЗБХ-ны референт, зөвлөх,
ахлах зөвлөх, ХЗЯ-нд газрын
даргаар ажиллаж байв.

•

Бид УИХ-ын гишүүд
санал өгөх явцыг хурууны
хээгээр өгдөг болгохоор
төсөлдөө тусгасан.
ЗГМ©

төслийг санаачилсан юм. Бид
УИХ-ын гишүүд хурууны
хээгээр санал өгдөг болгохоор
төсөлдөө тусгасан. Хэрэв төслийг
хаврын чуулганаар баталчихвал
намрын чуулганаас хэрэгжиж
эхлэх боломжтой. Өөрөөр
хэлбэл, чуулганы завсарлагааны
явцад хуралдааны танхимуудын
тоног төхөөрөмжийг шинэчилж,
гишүүд хэн нэгний өмнөөс санал
өгдөг байдал цэгцэрнэ.
-Гишүүдийн ирцтэй холбоо
той ямар зохицуулалт байгаа
вэ. Чуулганы хуралдаанд огт
үзэгддэггүй гишүүд өнөөгийн
УИХ-д бий?
-Гишүүдийн ирц дээр нэлээд
өндөр босго тавьж байна. УИХын гишүүн Байнгын хороо,
нэгдсэн чуулганы хуралдаанд
ирсэн байдлыг нь дүгнээд
сануулах, цалингаар нь торгох,
цаашлаад шалтгаангүйгээр
хуралдаанд оролцоогүй цаг
нь нийт хугацааны гуравны
нэгээс хэтэрсэн бол бүрэн
эрхийн асуудлыг хөнддөг байх
зохицуулалт оруулж өгсөн.
Энэ бол УИХ-ын гишүүнийг
илүү хариуцлагажуулах гэсэн
алхам. Бусад улс оронд ч
ийм зохицуулалтууд байдаг.
Тухайлбал, Австралид сенатч

хоёр сарын хугацаанд хуралдаан
тасалсан бол тухайн гишүүний
бүрэн эрхийн асуудлыг хөнддөг.
ОХУ-ын Төрийн ДУМ-д 30
хоног ажлаа тасалбал ДУМын гишүүнээс нь буулгадаг.
Германы Бундестаг санал өгөх
хуралдаанд ороогүй бол 200
еврогоор торгох гэх мэтээр
гишү үдийн хариуцлагыг
өндөрсгөх арга хэмжээ авдаг.
Зарим улсад хуралдааны дэгийг
сахиулах Дэг сахигч гэж бүтэц
хүртэл бий. Хуралдаанд зүй
бус үг хэллэг хэрэглэх, бусдыг
дайрч доромжилсон гишүүнийг
танхимаас гаргах үүрэгтэй. Мөн
тухайн хэлэлцэж буй асуудалтай
ашиг сонирхол давхцаж буй
гишүүнийг хуралдаанд орол
цуулахгүй байх зэрэг олон
аргыг бусад улсын парламент
хэрэглэдэг. Эдгээрийн заримыг
нь Монгол Улс хэрэглэе, тийм
шаардлага ч байна гэж үзсэн.
-Энэ асуудлыг хэлэлцэх
үеэр Төрийн байгуулалтын
байнгын хорооны зарим
гишүүн УИХ-ын гишүүний
халдашгүй байдлыг хөндөж
байна. Гишүүний дархан
байдалд халдахгүй байх ямар
зохицуулалт байгаа вэ?
-УИХ-ын гишүүн иргэдийн

төлөөлөл гэдэг утгаараа
халдашгүй бүрэн эрхийг эдэлдэг
субьект. Жишээлбэл, миний
ард Өвөрхангай аймгийн таван
сумын 40-өөд мянган иргэн
байна. Тэгэхээр миний хэлж
байгаа үг тэдгээр 40 мянган
иргэнийг төлөөлдөг гэсэн үг.
Энэ талаас нь харвал миний
эрхэд халдах нь тэр 40 мянган
иргэний эрхэд халдсан болно.
Тиймдээ ч УИХ-ын бүрэн бүтэн
байдал, УИХ-ын гишүүний
бүрэн эрх, халдашгүй байдал нь
онцгой хуулиар зохицуулагддаг.
Аль ч оронд тийм. Харин
тухайн гишүүн хувь хүнийхээ
зүгээс гаргаж байгаа алдаа
нь өөрийнх нь хариуцлагын
асуудал. Тухайлбал, хөрөнгө
мөнгөний хэрэгт холбогдох ч
юм уу. Тиймээс энэ заагийг
маш зөв ялгах хэрэгтэй. Түүнээс
биш асуудалд хайхрамжгүй,
ёс зүйгүй хандаж байгаа Их
хурлын гишүүний үйлдэл олон
түмний төлөөлөл гэсэн эрхтэй
холбогдох ёсгүй юм. Өөрөөр
хэлбэл, гишүүд үг хэлэхдээ
хэлэлцэж байгаа асуудалтай
ямар ч холбоогүй зүйл ярих нь
олонтаа.
-Өмнөх парламентын үед
тийм гишүүний микрофоныг

•

Холбогдолгүй асуудлаар
үг хэлбэл нэг удаа сануулга
өгнө, хүлээж авахгүй бол үг
хэлэх хугацааг нь дуусгавар
болгодог болно.

•

Ажлын хэсгийнхэн ирээд
дутуу дулимаг мэдээлэл
өгдөг, нотлогдоогүй зүйл
мэдэмхийрч хэлдэг байдал
бий.

-Хуралдааны дэг зөрчсөн
гишүүнийг танхимаас гаргана
гэсэн. Хэн гаргах вэ, УИХ-ын
дарга уу?
-Санал хураагаад, гишүүдийн
олонх шийднэ. Өөрөөр хэлбэл,
хуралдаан даргалагч санал
оруулаад, олонхоороо шийдэх
юм. Бүдүүлэг үг хэрэглэх,
микрофонгүй хашгирах, зааланд
зүй бус үйлдэл гаргах асуудлууд
гардаг. Тиймээс энэ мэт асуудлыг
нарийвчилж шийдэх ёстой.
-Төрийн байгуулалтын
байнгын хороон дээр яг таны
дээр хэлсэн заалтаар маргаан
гараад байна. Тухайлбал, таны
ард байгаа 40 мянган иргэний

Засгийн газар

Эшлэл

Аялал жуулчлалын гол чиглэлийг баталлаа
Засгийн газрын ээлжит
хуралдаанаар аялал жуулчлалын
гол чиглэл, хил орчмын болон
хил дамнасан аялал жуулчлалын
чиглэлийг хэлэлцэн баталжээ.
Улсын хэмжээний аялал
жуулчлалын чиглэлүүдийг
бодлогын бусад баримт бичигт
заасны дагуу “Аялал жуулчлалын
гол чиглэл”, “Цайны зам”,
“Торгоны зам”, “Их түмэн
гол” болон бусад хил дамнасан
аялал жуулчлал хөгжүүлэх
чиглэлүүдийг хил орчмын болон
хил дамнасан аялал жуулчлалын
чиглэл гэж тодорхойлсон байна.
Харин орон нутгийн аялал
жуулчлалын чиглэлүүдийг
“Аймаг, нийслэлийн аялал
ж у ул ч ла лын цэг” гэж
томьёолжээ. Мөн гол чиглэлийн

дагуу аялал жуулчлалын
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг
хөгжүүлэх, жуулчны аюулгүй
байдлыг хангахаар төлөвлөгөө
гаргалаа. Засгийн газар 2020 он
гэхэд жуулчны тоог нэг саяд

хүргэж, энэ салбараас нэг тэрбум
хүртэл ам.долларын орлого олох
зорилт тавиад байгаа юм. Үүний
тулд гурван жилийн хугацаанд
жуулчдын тоог тогтмол 30 хувиар
өсгөх шаардлагатай. Өнгөрсөн

онд 470 гаруй мянган жуулчин
хүлээн авсан нь 2016 онтой
харьцуулахад 14 хувиар өссөн
байна. Мөн аялал жуулчлалаас
400 гаруй сая ам.доллар олсон нь
20 хувиар өсчээ.

Буцалтгүй тусламжаар нийслэлийн усан хангамжийг нэмэгдүүлнэ
Засгийн газар, АНУ-ын Мян
ганы сорилтын корпораци
хоо
р онд байгуулах компакт
гэрээ
н ий төслийг дэмжиж,
гарын үсэг зурах эрхийг ГХ-ны
сайд Д.Цогтбаатарт зөвшөөрчээ.

Ингэснээр гэрээний хүрээнд
ирэх буцалт
г үй тусламжийн
350 сая ам.долларыг хотын усан
ханг амжийг нэмэгдүүлэхэд
зарцуулах боломжтой болжээ.
Тухайлбал, газрын доорх усны

доод эх үүсвэрийг шинээр бай
гуулах, хаягдал усыг дахин
боловсруулж, үйлдвэрлэлийн
зориулалтаар ашиглах, усны
салбарын тогтвортой байдлыг
хангах зэрэгт дээрх хөрөнгийг

зарцуулахаар гэрээнд тусгав.
Гэрээний төслийг талууд нарийвч
лан тохиролцсон бөгөөд Мянганы
сорилтын корпораци АНУ-ын
Конгресст мэдэгдсэнээр гарын
үсэг зурахад бэлэн болох юм.

Хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэрийг
Морингийн даваанд барина
Улаанбаатар хотын хатуу
хог хаягдлыг боловсруулах
байгууламжийг шинэчлэх
төслийн хүрээнд Европын
холбооны стандарт шаардлага
хангасан, хатуу хог хаягдлыг
булшлах цэг болон дахин
боловсруулах байгууламжийг

Морингийн даваанд барихаар
төлөвлөж байгаа юм. Үүнтэй
холбогдуулан Засгийн газрын
хуралдаанаар Европын сэргээн
босголт, хөгжлийн банктай
байгуулах зээлийн хэлэлцээрийг
соёрхон батлах тухай хуулийн
төслийг хэлэлцэн дэмжиж, УИХ-

д өргөн мэдүүлэхээр болжээ.
Тус төсөл хэрэгжсэнээр хог
хаягдал цуглуулах, тээвэрлэх,
дахин боловсруулах, устгах
үйлчилгээ шинэчлэгдэж, хог
хаях цэгүүдийн хүчин чадал
дөрвөн сая тонноор нэмэгдэнэ
гэж тооцоолсон. Европын

эрх ашгийг хөндсөн асуудлыг
парламентаар хэлэлцээд, олонх
нь эсрэг шийдвэр гаргаж
болно. Тэр тохиолдолд та 40
мянган иргэний төлөөлөл гэдэг
утгаараа ямар нэгэн эсэргүүцэл
илэрхийлж таарна. Гэтэл
олонхоороо санал хураагаад
“таныг дэг зөрчсөн” гээд тан
химаас гаргавал яах вэ. 40
мянган иргэний төлөөллийн
эрхийг 76 гишүүний олонхийн
саналаар хязгаарлачих юм биш
үү?
-Яг төлөөллийн ардчиллаа
хэрэгжүүлж байгаа, тухайн
хэлэлцэж байгаа асуудалтай
холбоотой байр су уриа
илэрхийлж байвал энэ хуулийн
заалт хамаарахгүй юм. Харин
хэлэлцэж байгаа асуудалд
холбоогүй, хувийн эрх ашгийн
шинжтэй, ёс бус үйлдэл гаргаж
байгаа, хуралдааныг санаатай
ү й м ү үл ж т а са л д у улса н
тохиолдолд үйлчилнэ. Энэ
бүгдэд гишүүд ялгаатай хандана.
-Хуулийн төсөлд УИХ-ын
гишүүдээс гадна хуралдаанд
оролцож буй Ажлын хэсгийн
талаар тусгасан гэлээ. Ажлын
хэсгийнхнийг хариуцлага
жуулах ямар зохицуулалт
хийв?
-УИХ-ын нэгдсэн чуулган
болон Байнгын хорооны хурал
даанд ирж мэдээлэл өгч байгаа
хүмүүс үнэн зөв мэдээлэл өгөх,
хариуцлагатай байх ёстой
Ажлын хэсэг буруу мэдээлэл
өгснөөс болж бусад улсад
сайдыг огцруулдаг, төрийн
албан хаагчид хариуцлага
тооцох тохиолдол байна. Харин
манайд Ажлын хэсгийнхэн
ирээд дутуу дулимаг мэдээлэл
өгдөг, нотлогдоогүй зүйл
мэдэмхийрч хэлдэг байдал бий.
Тэр нь олон нийтийн мэдээллийн
хэрэгслээр гарчихдаг. Гэтэл
тэр мэдээлэл дээр үндэслэж
гаргасан парламентын шийдвэр
буруу гарах нь ойлгомжтой.
Тиймээс Ажлын хэсгийнхэн
хариуцлагатай байх ёстой. Энэ
бол төр төлөвшүүлэх чухал
алхам.

Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн
талаар анхаарах хэд хэдэн зүйл
бий. Улс төрийн тогтворгүй
байдлыг буй болгоод байгаа
төрийн тогтолцооны хэм хэмжээг
зөв зохистой болгох хэрэгтэй.
УИХ-ын хариуцлагын тухай
асуудлыг тодорхой болгох, эдийн
засаг төсвийн хуваарилалтын хэт
төвлөрлийг бий болгохгүй орон
нутгийн хөгжлийг хангах чиглэл
рүү явуулах шаардлагатай байна.
Түүнчлэн орон нутгийн
улстөржилтийг буюу намаараа
талцдаг байдлыг байхгүй болгох,
сумын Засаг даргыг намын
оролцоогүй орон нутгийн иргэд
өөрсдөө сонгох боломжийг
Үндсэн хуулиар олгох ёстой.
УИХ дахь
АН-ын бүлгийн дарга
Д.Эрдэнэбат

тодруулга & Залруулга

сэргээн босголт, хөгжлийн банк
уг төслийг хэрэгжүүлэхэд 4.5 сая
еврогийн буцалтгүй тусламж,
9.7 сая ам.долларын зээл, төсөл
боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд
ойролцоогоор 1.5 сая еврогийн
техник туслалцааны санхүүжилт
олгохоор төлөвлөжээ.

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

› INFO@zasag.co
Утас: 99903584 дугаараар бидэнтэй
холбогдоно уу.
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Цаг үе

Пуужин тоглоом хугарч, зургаан
хүүхэд, хоёр том хүн бэртэв
Эмнэлэгт
хүргэгдсэн
хүүхдүүд "толгой,
цээж өвдөж"
байна гэжээ
Ц.Цасчихэр
ЗГМ
Үндэсний соёл амралтын
хүрээлэнгийн” Сансрын хөлөг”
тоглоом эвдэрч, зургаан хүүхэд,
хоёр том хүн бэртлээ. Энэ

талаарх мэдээллийг авсан даруйд
тус хүрээлэнд очиход “Сансрын
хөлөг” хэмээх нэртэй, найман
хүний суудалтай агаарт эргэдэг
пуужин тоглоом голоороо хугарч,
унасан байв.
Хэрэг явдал болсон даруйд
Сүхбаатар дүүргийн Мэргэжлийн
хяналтын газар, тус дүүргийн
Цагдаагийн хэлтэс газар дээр
ажиллахаар ирсэн байлаа.
Харин гэмтсэн хүүхдүүдийг
Гэмтэл согог судлалын төв рүү
авч явсан байв. Цагдаа нар тус
тоглоом ойролцоох газарт орохыг
хязгаарласан тууз татаж, хөл
хорио тогтоосон байсан юм.
Сүхбаатар дүүргийн мэргэжлийн

хяналтын Эрүүл ахуйн хяналт
хариуцсан улсын байцаагч
н.Отгонбилэгээс хугарсан
тоглоомын чанар, баталгаа хэр
хангагдсан байсныг тодруулахад
“ Яг одоо үзлэг явагдаж байгаа
тул урьдчилан мэдээлэл өгөх
боломжгүй. Маргааш албан
ёсны мэдэгдэл хийх болно“
хэмээв. Харин Гэмтэл согог
судлалын үндэсний төв дээр
очсон хүүхдүүд толгой, цээж
өвдөж байгаа талаараа урьдчилан
хэлжээ. Улмаар хүүхдүүдийн
эцэг эхчүүд тоглоом унасны
дараа Үндэсний соёл амралтын
хүрээлэнгийн ажилтнууд бэртсэн
хүүхдүүдийг анхаарахаас илүү

хугарсан тоглоомоо гагнахаар
ажиллаж эхэлсэн. Улмаар
бэртсэн хүүхдүүдийн толгой,
хамарнаас гоожсон цусыг усаар
угаахаар оролдсон зэрэг нь олон
нийтээс хэрэг явдлыг нуух гэсэн
оролдлого хэмээн үзэж байгаа аж.

Үндэсний соёл амралтын
хүрээлэнгийн Гүйцэтгэх захирал

Б. Батнягттай уулзаж, дараах
тодруулгыг авлаа.
-“Сансрын хөлөг” тоглоомыг
суурилуулаад хэдэн жил болж
байгаа вэ? Хуучны тоглоом уу?
-Уг тоглоомыг бид 2009 онд
захиалгаар хийлгэсэн. Харин
дараа жилээс нь ашиглаж эхэлсэн.
-Мэргэжлийн хяналтын
байгууллагаас хамгийн сүүлд
хэзээ тоглоомын аюулгүй
байдалд хяналт шалгалт
хийсэн бэ?
-Энэ оны тавдугаар сард
буюу Үндэсний соёл амралтын
хүрээлэн зуны үйл ажиллагаагаа
эхлэх үед үзлэг, шалгалт хийсэн.
-Харин тоглоомнуудын өдөр

Б.Хасуй / ЗГМ©

тутмын аюулгүй ажиллагаанд
ямар хүмүүс хяналт тавьдаг
вэ. Тухайлбал, өнөөдөр
тоглоомнуудын аюулгүй
ажиллагааг шалгасан уу?
-Өдөр тутмын аюулгүй
ажиллагааг Үндэсний соёл
амралтын хүр ээлэнгийн
ажилтнууд хариуцдаг. Өнөөдөр
өглөө ажил эхлэхээс өмнө
хяналт, шалгалтыг бүрэн
хийсэн. Осол юунаас болж
гарсныг одоохондоо хэлж
мэдэхгүй байна. Шинжээчийн
дүгнэлтийг л хүлээж байна.
Манай байгууллагын зүгээс энэ
асуудалтай холбоотой хариуцлага
хүлээхэд бэлэн байна.

Ухаарал хайрлах уран шог

Устсан нь

Херлуф Бидструп
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Нийгэм
Цөлжилттэй тэмцэх дэлхийн өдөрт
Хангайн
болон зүүн
бүсийг хүмүүс
бид, говь ба
Монгол Алтай,
их нууруудын
хотгорыг уур
амьсгалын
өөрчлөлт
доройтуулж,
цөлжүүлж
байна.

Алсын мэт бодож суусан
аюул аминд тулаад иржээ
Газрын доройтлын улаанбуудайн ургацад үзүүлэх нөлөө
1 гагаас жилд алддаг ургацын хэмжээ (тн)

0.25

Ургацын хэмжээ (хувиар)

0.20

0.25

0.2

0.2

З.Цэлмэг
@tselmegZGM

0.15

Манай орны нутаг дэвсгэрт
Сибирийн их тайгын өмнөд хэсэг
байдаггүй байсан бол монголчууд
эх нутгаа хэдийнэ ногооруулчих
байсан байх даа гэж би хааяа
боддог. Орон зайн хувьд тэс өөр
орчны тухай эл бодол маань хатаж
гандсан, хагарч хуурайшсан газар
тарьж суулгасан мод, бутаа борви
бохисхийлгүй арчилж тордож
буй Африк, Ойрх Дорнодын ард
түмний зүтгэлтэй харьцуулах
бүрийд улам ч баталгааждаг
юм. Нутаг орондоо амьдрахын

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

Улс төр, нийгэм, эрэн сурвалжлах мэдээллийн алба
Эдитор Б.Энхжаргал
Утас: 99901621
Эдийн засаг, уул уурхайн мэдээллийн алба
Эдитор Б.Баяртогтох
Утас: 99901532
Цахим контент, бүтээлч үйлдвэрлэлийн алба
Эдитор Г.Баярсайхан
Утас: 99903574
зар сурталчилгаа

Утас: 99903581
99903578
99909472
99907843
ХАЯГ

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

ubinfo.mn
Дугаарын удирдагч
Б.Энхжаргал

00918

Чийгшлийн индексийг олон жилдийн дундажтай харьцуулсан өөрчлөлт
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Олон улсын хүнсний бодлогын судалгааны хүрээлэн©

тулд иргэд мод тарьж, элсэн
цөлийг ногооруулах “симфони”
эгшиглүүлж байна. Иордан,
Египет болон Африкийн ногоон
бүс санаачилгад нэгдсэн орнууд
бусадтай адил улс шиг улс
байхын тулд газартаа хөрөнгө
оруулж, үргэлжид нөхөн
сэргээх нь эцсийн гарц, аврал,
басхүү амьдрах боломж гэдгийг
хэдийнэ ойлгосон ард түмэн
аж. Дэлхийн улс орнуудын
олон шалгуур үзүүлэлтээр
манайхтай бараг ойролцоо
түвшинд явдаг Африк харин
цөлжилтийг сааруулж, ойжуулах
туршлагаараа Монголоос хол
илүүрхэх биз ээ. Манай гарагийн
хамгийн их хуурайшилттай,

-0.15

халуун бүс нутгийн оршин
суугчид элсний нүүдэл, салхины
урсгалыг мод тарьж амжилттай
сааруулж чадсан Хятадын арвин
туршлагыг үлгэр загвар болгож
явдаг байна.
Газарт л жинхэнэ үнэ цэнэ бий.
Тиймээс үнэ цэнэтэй зүйлдээ
хөрөнгө оруулахын ач холбогдлыг
тайлбарлаж уриалахад энэ сарын
17-нд болох Цөлжилттэй тэмцэх
дэлхийн өдрийн энэ жилийн утга
учир оршиж байна. Одоохондоо
бид эрчим хүч, зам харгуй, дэд
бүтэц төдийгөөр газрын үнэ
цэнийг ойлгодог байж болох
юм. Харин улс орнууд одоо ч,
урьд өмнө ч дэлхийн гадаргыг
бүрхсэн хүүхдийн зулай шиг
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Үнэ цэнэтэйг нь
мэддэг атлаа газарт
хөрөнгө оруулдаггүй

ЗГМ©

далай, Номхон далайг тэтгэдэг
гээд бодохоор дэндүү хайран.
Өдий болтол яагаад үүнийг
тогтоон барихгүй байгааг, мод
тарьж, ойжуулах ажил сүйтгэж
буйгаасаа удаан байгааг харах
үнэндээ харамсмаар. Хиймэл
нуур, усан сан байгуулж, Хэрлэн
говь, Орхон говь зэрэг усны
томоохон төсөл, усан цахилгаан
станцуудаа урагшлуулж, говийн
элсний нүүдлийг сааруулах ажлаа
олигтой, эрчимтэйхэн хийвэл
бид хоёр талаас үүл хүлээж
суухгүйсэн. Ойтой талбайн
хэмжээ ихсэхийн хэрээр ой мод
өөр дээрээ үүл татдаг. Бас тэр
хэрээр модны үндэс хөрсний
чийг, үржил шимийг тогтоон
барьдаг давуу талтай. Угтаа
манай орны хувьд цөлжилттэй
тэмцэнэ гэдэг аль болох олон
мод ургуулж, агаар мандалд чийг
хуримтлуулах устай талбайн
хэмжээг нэмэгдүүлэх нь гол
шийдлийн нэг. Дэлхий дахинд ч
нэн түрүүнд ийм гарц зөвлөдөг
юм билээ.
Харин малын тоог багасгах,
бэлчээрийн даац зохицуулах,
малаас татвар авах хуультай болох
зэрэг нь цэвэр манай засаглал,
улсын бодлогоос хамаарсан арга
хэмжээ. Цөлжилтийн мэдээллийн
сангийн тоон үзүүлэлтээс үзвэл
манай орны газар нутгийн 10.4
хувь л цөлжилт илрээгүй, цөлжих
хүчин зүйлийн нөлөөгүй байна.
Харин газрын доройтолд орж,
цөлжилтөд нэрвэгдсэн газар
нутгийн 39 хувь нь хүний хүчин

Олон жилийн дунджаас бага

нимгэн үржил шимт хөрсний
төлөө л хоорондоо өрсөлдөж,
дайтаж байсан гэдэг. Одоо ч
гэсэн газар нутгаа алдсандаа
биш харин газар нутаг нь үржил
шимээ шавхан барж, амьдрах
аргагүй болсонд орхин явдаг
дүрвэгчдийн урсгал бий.
Гэтэл манай ард түмэн
цөлжилт гэдгийг алс холын мэт
ойлгож явсаар өдийг хүрлээ.
Өнөө жил зуны дунд сар гарах
гэж байхад малын хамар хатгах
өвс нийт нутгаар тун ч тачир
сийрэг байгааг хөдөөгийн иргэд
хэлж байна. Уг нь өдийд малд
махан тарга суулгах учиртай
өвс ногоо, тариа будаа ид ургаж
байх жамтайсан. Гэвч Хойд

Олон жилийн дунджаас их

мөсөн далайгаас ирдэг хүйтэн
сэрүүн агаарын урсгал, чийг
Сибирийн их тайгад, Номхон
далай, өмнө зүгээс ирдэг чийглэг
агаар Хянганы нурууны өмнөд
хэсэгт буугаад үлдчихдэг болж.
Монголд хураа хайрлачихаар
олигтой үүл алга. Буудъя гэсэн ч
үүл дорвитой бүрэлдэхгүй байгаа
тухай цаг уурчид анхааруулж
байх юм.
Уг нь монголчууд бид усны эх
дээр оршдог, усан хагалбар дээр
ургасан ой нь доороо 17 мянган
жилийн тэртээд бүрэлдсэн мөнх
цэвдгийг тогтоон барьдаг. Усны
нөөц хамгийн багатай дэлхийн 22
улсын тоонд ордог манай орны
томоохон гол мөрнүүд Хойд мөсөн

зүйл, 50.6 хувьд нь байгалийн
хүчин зүйл давамгайлжээ. Дүг
нэж хэлбэл, цөлжилт хүчтэй, нэн
хүчтэй илэрсэн газрын нутагт
байгалийн хүчин зүйл 56 хувь,
хүний үйл ажиллагаа 44 хувийн
нөлөө үзүүлсэн байна. Бүр
тодорхой хэлбэл, хангайн болон
зүүн бүсийг хүмүүс бид, говь ба
Монгол Алтай, их нууруудын
хотгорыг уур амьсгалын өөрчлөлт
доройтуулж, цөлжүүлж буй аж.
Тиймээс газартаа хөрөнгө
оруулцгаая. Гэхдээ зам тавьж, дэд
бүтэц татаж биш харин ойжуулж,
үржил шимийг нь тэтгэх урга
мал тарьж, устай талбайгаа
нэмэгдүүлэхэд анхааръя.

Тээвэр

Зуслангийн болон шөнийн тээвэр
баасан гарагаас үйлчилнэ
Зуслангийн чиглэлд хөдөлгөөн
идэвхжиж байгаа тул энэ баасан
гарагаас гурван чиглэлд нийтийн
тээврийн автобус үйлчилгээнд
гаргалаа. Тэнгис кино театраас
Гүнт-Жигжид, Гоодой, Баянбулаг
гэсэн гурван маршрутаар нийт
таван их багтаамжийн автобус
07.00-22.00 цагт нийтийн тээвэрт
үйлчилнэ гэдгийг холбогдох

албаныхан мэдээллээ.
Мөн аялал, зугаалгын улирал
эхэлж, орой, үдшийн цагаар
зорчих эрэлтийг хангах зорилгоор
Таван шар-Ботаник, МУБИСНисэх, МУБИС-7 буудал-Зунжин
худалдааны төв гэсэн чиглэлд
02.00 цаг хүртэл нийтийн тээвэр
иргэдэд үйлчлэхээр болсон байна.

“Хааны эрэлд” 1400 орчим алба
хаагч оролцоно
Монгол Улсад өнөөдрөөс эхлэн
“ Хааны эрэлд -2018” энхийг
дэмжих ажиллагааны олон улсын
сургуулилт эхэлж байна. Энэ
удаагийн сургуулилтад 26 улсын (
Австрали, АНУ, Балба, Бангладеш,
Беларусь, БНХАУ, БНСУ, БНТУ,
БНЭУ, Бутан, ИБУИНВУ, Индонез,
Итали, Казакстан, Камбож,
Канад, Катар, Малайз, Монгол,
ОХУ, Унгар, Филиппин, Франц,
ХБНГУ, Шинэ Зеланд, Япон )
1400 орчим цэргийн алба хаагч
оролцож байгаа юм. Мөн Бутаны

Вант улсаас цэргийн ажиглагч,
Катар улсаас салааны бүрэлдэхүүн
энэ удаагийн сургуульд анх удаа
оролцож буйгаараа онцлогтой.
Уг ажиллагаа нь Монгол Улсын
Зэвсэгт Хүчин болон олон
үндэстний цэргийн алба хаагчдын
энхийг дэмжих ажиллагааны
чадавхыг нэмэгдүүлэх, цэргийн
хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх,
олон улсын болон НҮБ-ын
цэргийн ажиллагааны нийтлэг
тактик, арга техникүүдээс
суралцах зорилготой.

НЭЭЛТТЭЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ЗАР
СЭТГҮҮЛЧ:
Эдийн засаг, уул уурхайн сэдвээр дагнан мэдээ, мэдээлэл, нийтлэлийг уншигчдад хүргэх
“Asia Mining Magazine” сэтгүүл нь cэтгүүлч таныг ажилд урьж байна.
Ажлын байранд тавигдах шаардлага:
• Уул уурхай, эдийн засаг, бизнесийн салбарын мэдээллийг төлөвлөх, эрэл хайгуул хийх, нэгтгэн
боловсруулж төлөвлөсөн хугацаанд нийтлэл бичих чадвартай байх
• Олон улсын уул уурхай, эдийн засгийн мэдээллийг олох, мэдээлэх чадвартай байх
• Мэдээний эх сурвалж, баримтыг нягталж, сэтгүүлзүйн шаардлагуудыг хангасан нийтлэл бэлдэх
• Онлайн контентыг бэлдэх, цаг үеийн байдлыг оновчтойгоор сурвалжлах чадвартай байх
• Эдийн засаг, уул уурхайн чиглэлээр зохих түвшний мэдлэгтэй байх
• Редакцаас өгсөн даалгавар, төлөвлөгөөний дагуу контент бэлтгэх
Ажил горилогчид тавигдах шаардлага:
• Ажлын ачаалал ихтэй орчинд, ачаалал дааж ажиллах чадвартай байх
• Уул уурхайн болон эдийн засгийн чиглэлээр сэтгүүл зүйн бүтээл, судалгааны ажил туурвиж байсан
туршлагатай байх
• Багийн гишүүн байж, бусадтай үр дүнтэй хамтран ажиллах, тогтвор суурьшилтай ажиллах
эрмэлзэлтэй байх
• Төлөвлөлт болон бэлтгэл ажлыг оновчтой хийдэг байх
• Англи болон орос хэлийг эзэмшсэн бол давуу тал болно
• Холбогдох чиглэлийн бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй, эсвэл ажлын туршлагатай.
Хэрэв та өөрийгөө дээрх ажлын байранд нийцэх боловсон хүчин гэж үзэж байгаа бол англи
эсвэл монгол хэлээр бэлтгэсэн танилцуулгаа доорх хаягаар илгээгээрэй. Бид тантай холбогдож
дараагийн алхмуудыг хэлэлцэх болно.

ХОЛБОО БАРИХ: 9913 5112
info@asiamining.mn хаягаар холбоо барина уу.
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Монгол Улс олон улсын шилжилт
өөрчлөлтөөс хоцорч болохгүй
Монгол Улс 1990
оноос хойш эдийн
засгийн албан бус
хоригт орчихоод
байгаа

санхүүжилтийн талаар ярилцлаа.
Үүнээс өмнө буюу тавдугаар сард
тус улсын Гадаад харилцааны
сайд Монгол Улсад айлчлах үеэр
мөн энэ талаар санал солилцсон.
Энэтхэг улс манай улстай кино
урлаг, түүхийн салбарт хамтран
ажиллах сонирхолтой байна.
-УИХ-ын чуулганаар ШХАБд элсэх, эс элсэх асуудлаар
хаалт
тай хуралдсан. Олон
нийтэд энэ талаар мэдээлэл
бүдэг байна. Хэрэв элсэхээр
хэлэлцэж байгаад элсэхээргүй
болчихвол бүс нутгийн орнууд
ямар хариу үйлдэл үзүүлэх бол?
-Монгол Улс ШХАБ дахь
одоогийн статусаа шат ахиулахаар
нарийвчлан судалж, зохих
хэлэлцүүлгийг улс төр, нийгмийн
хүрээнд эхлүүлсэн. ШХАБ-д
элсэх, эс элсэх асуудлаар бүх
нийтийн санал асуулга хийх ёстой
гэж УИХ-ын зарим гишүүн байр
сууриа илэрхийлж байна. Бүх
нийтийн санал асуулгыг Үндсэн
хуулийн өөрчлөлт зэрэг онцгой
нөхцөлд зохион байгуулдаг. Ер нь
УИХ-ын зарим гишүүн ШХАБ-ын
бүтэц, үүсгэн байгуулсан түүх,
өнөөгийн нөхцөл байдлыг сайтар
ойлгохгүй байна. Монгол Улс
энэ нэгдэлд 14 жил ажиглагчийн
статустай байлаа. Хашир байх нь
мэдээж зөв. Гэхдээ энэ хугацаанд
ШХАБ-ын зорилго, чиглэл
өөрчлөгдлөө.
Өнгөрсөн онд энэ байгууллагын
гишүүнээр Энэтхэг, Пакистан улс
элссэн. Цөмийн зэвсэгтэй, асар
олон хүн амтай эдгээр улс албан
ёсны гишүүн болсон нь ШХАБын анх яригдаж байсан чиглэлийг
эрс өөрчиллөө.
Та бүхэн анзаарсан байх. ШХАБын Өргөтгөсөн хуралдааны үеэр
гишүүн орнуудын төрийн тэргүүн
нар бүгд эдийн засгийн чиглэлд
шүүмжлэлтэй хандаж, бодитой
үр дүн үгүйлж буйгаа сануулсан.
Тиймээс ч энэ онд ШХАБыг удирдсан БНХАУ-ын
Ерөнхийлөгч Ши Жиньпин 30
тэрбум юанийн зээлийн шугам
нээхээр болсноо мэдэгдлээ. Уг
санхүүжилтийг эдийн засгийн
хөгжилд буюу дэд бүтцэд
зарцуулна. ШХАБ-ыг Шанхайн
байгууллага гэсэн нэрнээс нь
үүдэн ойлголтын зөрүүтэй
мэдээлэл нийгмийн сүлжээгээр
хөвөрч байна. БНХАУ-ын Шанхай
хотод байгуулагдсан учраас ийн
нэрлэсэн. Угтаа энэ байгууллага
бол Евразийн улс төр, эдийн засаг,
аюулгүй байдлын нэгдэл юм.
-Дэлхийн улс төр, эдийн
засгийн харилцаа хурдтай
хувьсан өөрчлөгдөж байна. Энэ
нь ШХАБ дахь Монгол Улсын
байр сууринд нөлөөлж байна уу?
-АНУ-ын Ерөнхийлөгчийн
сонгуулиас хойш дэлхийн улс

Г.Байгал
@baigalZGM
ШХАБ-ын 18 дахь удаагийн
дээд хэмжээний уулзалтад
оролцсон Монгол Улсын Ерөн
хийлөгч Х.Баттулга эх орондоо
ирээд, анхныхаа ярилцлагыг
хэвлэлийнхэнд өглөө. Түүний
ярилцлагыг тоймлон хүргэж
байна.
-Энэ удаагийн чуулганы үр
дүнг та хэрхэн дүгнэж байна вэ?
-Миний хувьд Монгол Улсын
Ерөнхийлөгчийн хувиар ШХАБын дээд хэмжээний уулзалтад
анх удаа оролцлоо. Чуулганы
үеэр ОХУ, БНХАУ, Казахстан,
Иран, Беларусийн Ерөнхийлөгч
нар болон Энэтхэгийн Ерөнхий
сайдтай хоёр талт уулзалт хийсэн.
Хамгийн гол үйл явдал нь Монгол,
БНХАУ, ОХУ-ын гурван талт
уулзалт байлаа. Уулзалтаар олон
жил яригдаж буй Эдийн засгийн
коридорыг дахин хэлэлцсэн.
Энэ чиглэлээр тодорхой төслүүд
хэрэгжүүлэхээр Эрхүү мужийн
амбан захирагч манай талд санал
болгосон. Үүнийг нь ОХУ-ын
Ерөнхийлөгч В.Путинтай уулзах
үеэрээ гардуулан өгсөн. Хойд
хөршийн Ерөнхийлөгчтэй өмнө
нь хоёр удаа уулзаж байсан. Бусад
удирдагчтай анх удаа уулзаж, нүүр
хагарлаа. Хоёр талт уулзалтууд
халуун дотно яриа өрнөсөн, үр
дүнтэй өндөрлөлөө. ШХАБ-ыг
ирэх оны зургадугаар сар хүртэл
Кыргызстан улс даргалах бөгөөд
дээд хэмжээний уулзалт нь ч тус
улсад болно.
-Энэтхэг, Казахстан, Кыр
гызстантай хийсэн хоёр талт
уулзалтаар яг онцолж ямар
сэдвийг хөндөв өө. Энэ талын
мэдээлэл хомс байлаа?
-Казахстаны Ерөнхийлөгч
Н.А.Назарбаев хоёр улс хөрш атлаа
Монгол Улс биднийг хөршийн
харилцаандаа оруулдаггүй,
АНУ, Япон зэрэг том орнуудтай
хамтраад явчихдаг гэсэн хөнгөн
гоморхлын хажуугаар нүүдэлчин
бас хөрш орнууд ойр дотно
хамтран ажиллах нь зүйтэй
гэсэн байр суурь илэрхийлж
байв. Энэтхэгийн Ерөнхий
сайд Нарендра Модитой уулзах
үеэр Монгол Улсад олгохоор
болсон нэг тэрбум ам.долларын

Хил дамнасан
худалдаанд
тулгардаг
аливаа гэмт
хэрэгтэй тэм
цэх чиглэлээр
ШХАБ-тай
хамтран
ажиллаж,
тусламж
дэмжлэг
авахаар зорьж
байна.

president.mn©

төр, эдийн засгийн харилцаа
хөдөлгөөнд орлоо. Монгол
Улс энэ шилжилт өөрчлөлтөөс
хоцорч болохгүй. Өргөн уудам
нутагтай, хоёр их гүрний дунд
оршдог, далайд гарцгүй манай
улсад бараа бүтээгдэхүүнээ
хилийн чанадад борлуулах
боломж хомс. ОХУ, БНХАУ-д
бараа, бүтээгдэхүүн экспортлохын
тулд 20-35 хувийн гаалийн татвар
төлж байна. Энэ хэрээр манай
бараа бүтээгдэхүүний өрсөлдөх
чадвар гадаадад буурдаг. Гэтэл
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж,
экспортлохгүйгээр улс орон, аж
үйлдвэрийн хөгжлийн тухай
яриад ч нэмэргүй. Үүнийг УИХын гишүүд ойлгож, ухаармаар
байна.
БНХАУ, ОХУ-аас манай улсад
тавих гаалийн татварыг тэглэх
талаар хоёр хөршийн төрийн
тэргүүнд санал тавина гэж
Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр
ярьж байсан. Үнэнийг хэлэхэд,
цаасан дээр буугаагүй боловч
Монгол Улс 1990 оноос хойш
эдийн засгийн албан бус хоригт
орчихоод байгаа. Хилийн хориг
саадыг багасгах нь төрийн үүрэг.
Монгол Улсын урт хугацааны
хөгжлийн эхлэл нь энэ гэж бодож
байна. Бид байгалийн баялаг

•

Бүс нутгийн өөрчлөлтөд
бид оролцож байх ёстой. Эс
бөгөөс бид XIX зууны үеийн
хөмөрсөн тогоон дотор
буцаад орчих гээд байна.

•

ШХАБ-ын Өргөтгөсөн
хуралдааны үеэр гишүүн
орнуудын төрийн тэргүүн
нар бүгд эдийн засгийн
чиглэлд шүүмжлэлтэй
хандаж, бодитой үр дүн
үгүйлж буйгаа сануулсан.

•

Терроризм манай улсад
байхгүй байж болно. Гэлээ
гээд бид гараа хумхиад
зүгээр сууж болохгүй.

болон хөдөө аж ахуйн түүхий эдээ
боловсруулж, экспортолно гэж
байнга ярьдаг. Гэтэл хил гаалийн
бодлого ийм байгаа нөхцөлд бид
яаж ч чадахгүй. Гаалийн бодлого
бол хөгжлийн бодлоготой шууд
холбоотой. Орчин цагт олон улс,
том гүрнүүд хоорондоо гаалийн

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН МЭДЭЭ СОНИН
III улирлын захиалга эхэллээ

Эх орон, газар шороондоо л хайртай яваарай.

Д.Лувсаншарав

ЗГМ

~ СОЁЛТ ХҮНИЙ ӨГЛӨӨ СОНИН УНШИХААС ЭХЭЛДЭГ ~

2017.11.30, ПҮРЭВ ~ №228 (774)

Ерөнхий сайдын “лүндэн”
Ц.Нямдоржийг барьц алдуулав

Эрдсийн ганзага дундраагүй

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

Эрдсийн орлого ДНБ-ий 6.2 хувийг
бүрдүүлжээ. > 4

YНЭ: 1000₮

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

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

Gogo.mn
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ОНЦЛОХ
УЛС ТӨР

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

АНУ, Хойд Солонгосын зөрчил
Хятадын хил дээр айдас төрүүлэв
Хятадын зүүн хойд нутгийн Чанбай хошуу далайн хүнс, уулсын
дунд оршдогоороо алдартай. > 10

ДЭЛХИЙ

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

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

АНУ, БНХАУ-ын хувьцааны зах зээлийн индекс
105
CSI 300
104
103
102
S&P 500
101
100
99
98
XI
банкны үйл ажиллагааг нухчин
дарах ажиллагаа өрнөж,
хөрөн гийн менежментийн
бүтээгдэхүүнд саяхнаас нэмэлт
зохицуулалт үүсгэсэн”ийг State
Streetийн макро стратегич Бэн
Люк өгүүллээ.
БНХАУын засгийн газрын
бондын өгөөж эрс өссөн нь
хөрөнгө оруулагч нарын
итгэлийг сулруулах юм уу үгүй
болгож, улмаар зарах ажиллагааг
гааруулах эрсдэлтэйг тэрбээр
анхааруулав. “Эрх баригчдын
арга хэмжээ чангарч, бондын
өгөөж өсөн, АНУд саяхнаас
технологийн компаниудын
хувьцааг зарах хандлага ихэссэн
нь Хятадын онцлог бүхий
өвөрмөц нөхцөл үүсгэлээ”
хэмээн ноён Люк тайлбарласан
юм.
Өнгөрсөн долоо хоногт цохил
тод ноцтой өртсөн автомашин
үйлдвэрлэлийн салбар эргээд
сэргэж байна. Шинээр автомашин
худалдан авагсад эдэлдэг хоёр
жилийн хугацаат татварын
хөнгөлөлт ирэх онд төгсөхтэй
уялдан тус салбарын ирээдүй
тун бүрхэг болж байгааг зарим
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шинжээч дурдлаа. “Худалдаж
авахад үнэтэй автомашин гээч
барааг авахад олгодог татварын
хөнгөлөлтийг сунгахгүй л бол
байдал эрсдэлтэй” хэмээн ноён
Чуй өгүүлэв.
Удааширч буй Хятадын
эдийн засаг ирэх онд Ази дахь
бусад бүс нутагт нөлөөлж
болзошгүйд эдийн засагч нар
түгшиж байна. Bank of America
Merrill Lynchийн эдийн засагч
“Дотоодын хөрөнгийн зах зээлд
хөшүүргийн механизм суларсны
дүнд Хятадын эдийн засаг саарах
аваас нийт Азид өсөлт сулрах
аюултай”г саяхан тайлбарласан.
Бодлого тодорхойлогч нар хэт
чанга арга хэмжээ авч буйтай
зэрэгцэн үл хөдлөх хөрөнгө
үүсгэх ажиллагаа багасах аваас
БНХАУд эдийн засгийн удааш
рал тооцоолсноос ч ноцтой болж
хувирна хэмээн тус банкны эдийн
засагч нар сэрэмжлүүлсэн юм.
Хятадын үл хөдлөх хөрөнгийн
салбар ирэх онд анхаарлын
төвд байх төлөвтэй. Үүний
нэг шалтгаан нь нь түрээсийн
салбарт өсөлт үүсгэх зорилгоор
орон сууцны зах зээлд шинэчлэл

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

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

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

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

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

НИЙГЭМ

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

Амин дэмийн үнийг 800 хувь өсгөжээ

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

Улстөржсөн ард түмэн
улс орноороо сүйрдэг

ЭДИЙН ЗАСАГ

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

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

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

BBМ©

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

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

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

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

Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк, Дэлхийн банктай хамтран хийсэн судалгаагаар улс орон ядуу байх тусмаа иргэд нь улс төрийн өндөр
идэвхтэй байдаг нь харагджээ. Харин монголчууд улстөржилтөөрөө Зүүн Европ, Төв Азийн 29 орноос хоёрдугаарт жагссан байна. 3
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Хамгаалал дутсан хүүхдээ төр хайхрах цаг болжээ
Г.Оюунтөгс
@oyuntugsZGM
Нэг үе тав, арваараа хэл
хэлдсэн бүлэг хүүхэд хотын
гудамжаар их харагддаг бай
сан. Орон сууцны хороолол,

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

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

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

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

Онлайн захиалга
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Хэвлэмэл захиалга

►11

РУБЛЬ

• Улиралд: 5000T (62 дугаар)
• Хагас жилд: 10 000Т (124 дугаар)
• Жилд: 15 000Т (248 дугаар)
1261.81
0.42%

БҮРЭЛДЭХҮҮН
КОМПАНИ

1295
0.1%

THE OFFICIAL
GAZETTE

6805
1.9%

98.770
1.1%

100.19
0.03%

2,444.38

370.56

• Улиралд: 30 000Т (62 дугаар)
• Хагас жилд: 60 000Т (124 дугаар)
• Жилд: 120 000Т (248 дугаар)

41.92

ubinfo.mn

Хосолмол захиалга
(Хэвлэмэл + Онлайн)
• Улиралд: 32 000Т (62 дугаар)
• Хагас жилд: 65 000Т (124 дугаар)
• Жилд: 125 000Т (248 дугаар)

QR код ашиглахгүйгээр төлбөр хийх бол:
tdbpay үйлчилгээгээр цахим сонин худалдан
авахдаа Та доорх QR кодыг уншуулан гүйлгээний
утга хэсэгт и-мэйл хаяг, утасны дугаараа бүртгүүлэн
Засгийн газрын мэдээ сониныг өөрийн хүссэн
хэлбэрээрээ захиалаарай.

zgm.mn

ZGMmn

zasagco

2600092954
тоот дансанд мөнгөө тушаана уу.

zgm.mn

70103131 99903581

татвар, тарифын хөнгөлөлтийг
л ярьцгааж байна. Бид ч үүнд
анхаарч, энэ бодлогыг хоёр
хөршөөсөө эхлүүлэхээр зорьж
буй нь энэ.
Ойрын өдрүүдэд дэлхий
даяар маш олон үйл явдал
өрнөж, өөрчлөгдөж байна. Энэ
өөрчлөлтөд бид оролцох ёстой.
Оролцдоггүй юм аа гэхэд ажиглаж,
дүгнэлт хийж, яаж оролцохоо
илэрхийлэх хэрэгтэй. Эс бөгөөс
бид XIX зууны үеийн хөмөрсөн
тогоон дотор буцаад орчих гээд
байна. Хөмөрсөн тогоон доторх
хүмүүс юу хийдэг билээ. Хэдэн
биеэ хэмлэхээс хэтрэхгүй.
Тамын тогоо хөмрөхийн хэрээр
нийгмийн сүлжээгээр бие биеэ
хэмлэхээс өөрийг хийж чадахгүй
хүмүүс олон болсоор. Тиймээс
Монгол Улсыг дэлхийн хувьсал
өөрчлөлтөд идэвхтэй оролцдог
болгохыг зорьж байна. Гэхдээ уриа
лоозон төдий биш бодитой, үр
дүнтэй оролцох нь чухал болов уу.
-Дэлхийн түүхий ноолуурын
зах зээлийн 95 хувийг бүрдүүлдэг
БНХАУ, Монгол Улс энэ салбарт
хамтран ажиллахаар хэлэлцсэн.
Энэ хэлэлцээг бодит ажил хэрэг
болгохын тулд Ерөнхийлөгчийн
хувиар та хэрхэн анхаарах бол?
-Ноолуур бол манай улсын

экспортын гол бүтээгдлэхүүн.
Харамсалтай нь бид үүнийг
хангалттай ашиглаж чадахгүй
байгаа. Харин Хятад улстай
хамтарснаар дэлхийн түүхий
ноолуурын 90-95 хувийг
боловсруулах боломжтой болно.
АНУ, БНХАУ-ын Худалдааны
дайн гэж яригдаад буй хоригт
БНХАУ-ын оёмол сүлжмэл
бүтээг
дэхүүний экспорт баг
тахаар байгаа. Харин Монгол
Улс АНУ-ын Конгресст манай
оёмол сүлжмэл бүтээгдэхүүнийг
экспортын татвараас чөлөөлөх
хүсэлтийг хүргүүлсэн. Миний
бие АНУ-ын Ерөнхийлөгчид
энэ чиглэлээр дэмжихийг
хүссэн захидал илгээсэн. Манай
ноолууран бүтээгдэхүүн одоо
Япон болон Европын холбоог
чиглэсэн экспортод хөнгөлөлт
эдэлж байгаа. Хэрэв АНУ руу
татваргүй болчихвол Монгол,
БНХАУ хоёр түүхий эдийн зах
зээлд нэгдээд нэг бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэж дэлхийд экспортолж
яагаад болохгүй гэж.
-БНХАУ-ын Ерөнхийлөгч
Ши Жиньпин “Шинэ цикл”
эхэллээ гэж хэлсэн. Үүнийг
хэрхэн ойлгох вэ?
-ОХУ-ын Ерөнхийлөгчийн
сонгууль энэ оны гуравдугаар
сард болсон. Урд хөршийн
төрийн тэргүүн ч мөн улиран
сонгогдлоо. Монгол Улс 2017
онд Ерөнхийлөгчөө сонгосон.
Үүнийг ”Шинэ цикл” гэж нэрлээд
байгаа юм. Энэ циклийг идэвхтэй
алхмаар эхлэхээр болж, Гурван
улсын төрийн тэргүүнүүдийн
уулзалтын үеэр зарлаж буй нь энэ.
-Монгол Улс кибер гэмт хэрэг,
терроризмын эсрэг ШХАБ-тай
хэрхэн хамтран ажиллах бол?
-ШХАБ-ын Өргөтгөсөн хурал
дааны үеэр тус байгууллагын
бүх гишүүн орон Афганистанд
анхаарлаа хандуулж, дэмжихээ
илэрхийлсэн. ШХАБ-д ажиг
лагчийн статустай Афганистан
улс жил гаруйн өмнөөс тус
байгууллагад гишүүнээр элсэх
өргөдлөө өгсөн. Одоогоор
эл
сүүлэх, эсэхийг хэлэлцэж
эхлээгүй байгаа. Рамадан сарыг
тохиолдуулан талибуудад
энх тайвнаар зэрэгцэн орших
санал тавьснаа Афганистаны
Ерөнхийлөгч Ашраф Гани
мэдэгдэж байна.
Терроризм манай улсад байхгүй
байж болно. Гэлээ гээд бид гараа
хумхиад зүгээр сууж болохгүй.
Энэ аюул занал бүс нутагт маань
тулгарсан тохиолдолд бие биеэ
дэмжихээс өөр аргагүй. Ялангуяа,
хил дамнасан худалдаанд
тулгардаг аливаа гэмт хэрэгтэй
тэмцэх чиглэлээр ШХАБ-тай
хамтран ажиллаж, тусламж
дэмжлэг авахаар зорьж байна.
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Спорт
Згм Товчхон
» Шийдвэр
Москва хотын захиргаа
ДАШТ-ий үеэр замын
хөдөлгөөнд хязгаарлалт
хийхээр болжээ. Тээврийн
яамны хэвлэлийн
төлөөлөгчийн мэдээлснээр
зарим хязгаарлалт зөвхөн
тоглолттой өдөр хэрэгжих
аж.
» Анхааруулга
АНУ-ын Үндэсний сөрөг
тагнуулын төвийн захирал
Уильям Эванин иргэддээ
Орос руу хувийн хөдөлгөөнт
хэрэгслээ (ухаалаг утас,
таблет, i pad, зөөврийн
компьютер) авч явахгүй
байхыг санууллаа. “Хэрэв
хувийн хөдөлгөөнт хэрэгслээ
авч очвол Оросын хакерууд
болоод Засгийн газрын
кибер халдлагад өртөнө
гэдэгт эргэлзэх хэрэггүй”
хэмээн тэр ярьсан байна.
» Тоо

210

Энэ жилийн ДАШТ-ий
урьдчилсан шатанд 210 улс
өрсөлджээ. FIFA-д бүртгэлтэй
бүх улс сорилгод тоосоо
өргөсөн нь түүхэн дэх анхны
тохиолдол болж байна.

ДАШТ-ий эргэн тойронд

Оросын шигшээ хамгийн
муу баг уу
FIFA өнгөрсөн даваа гарагт
ДАШТ-ий өмнөх шигшээ багуу
дын шинэ чансааг танилцууллаа.
Чансааг урьдын адил Герман
тэргүүлж, Бразил, Бельги,
Португал удаалав. Харин зохион
байгуулагч Оросын баг 70-д
жагссан нь тэмцээнд оролцох
32 баг дотроо хамгийн тааруу
үзүүлэлт болжээ. Нээлтийн өдөр
тэдэнтэй нүүр тулах Саудын
Араб 67-д жагсаж байна.
Оросууд зохион байгуулагч
орны давуу эрхийн дагуу
тэмцээний эрхээ шууд авч,
урьдчилсан тоглолтоос
чөлөөлөгдсөн. Тиймээс чансаа
нь уруудсаар түүхэн дэх
хамгийн доод түвшиндээ хүрсэн
нь энэ. Үүнтэй уялдан шигшээ

багуудын чансааг гаргахдаа
шинэ арга ашиглах тухай
яригдаад эхэллээ.
Одоогийн дүрмээр нөхөрсөг
тоглолтууд чансаанд үзүүлэх
нөлөө тун бага. Энэ нь том
тэмцээн зохион байгуулах
Орос мэтийн оронд сөргөөр
нөлөөлсөөр ирсэн юм. Харин
одоо яригдаж буй өөрчлөлтөөр
нөхөрсөг тоглолт багуудын
оноонд багагүй нөлөөлөхөөр
байгаа гэнэ. Ингэхдээ чансаа
өндөр багийг хожвол оноо
нэмэгдэж, чансаа доогуур
өрсөлдөгчид хожигдвол оноо
хасуулдаг шатрын рейтингийн
системийг ашиглаж магадгүй
байгаа аж.
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ДАШТ-д түрүүлэх магадлалтай улсууд
(хувиар)

Аргентин

Дөрвөн жилд нэг удаа болдог
хөлбөмбөгийн ДАШТ өнөөдөр
хойд хөрш ОХУ-д эхэлж байна.
Том тэмцээн эхлэх дөхөх
тэй зэрэгцэн хөлбөмбөгийн
хорхойтнууд өөрсдийн таам
гаа дэвшүүлдэг нь бараг л
бичигдээгүй хууль болсон. Мөн
томоохон компани, судалгааны
байгууллагууд үүн дээр нэмэр
болно. Тэгвэл хамгийн сүүлд
Америкийн дата судалгааны Gracenote компани өөрсдийн тооцсон
аргачлал дээр тулгуурлан таамаг
дэвшүүлсэн нь олны анхаарлыг
ихэд татав. Тэд компьютер дээр
тооцсон нэг сая загварчлалыг
үндэслэн энэхүү таамгаа гар
гажээ. Ингэхдээ шатарчдын
зэрэглэлийг тогтоодог Elo сис
темийг ашигласан гэнэ. Өдгөө
энэ системийг Америкийн
хөлбөмбөг, бейсболын лигүүд
ашигладаг юм.
Gracenote-ийн айлдсанаар
Орост үзэлцэх шилдэг 32

Gracenote-ийн аналист Сай
мон Гливийн хэлснээр хагас
шигшээд Бразил, Арген
тин,
Испани, Герман үлдэх магадлал
маш өндөр. Улмаар Өмнөд Аме
рикийн хоёр гранд хоорондоо
үзэлцэж бразилчууд хожих бол
нөгөө талд Испанийн шигшээ
Германыг хожих гэнэ. Улмаар
Неймараар ахлуулсан Бразилын
баг Испанийг хожиж, дэлхийн
аварга цолыг зургаа дахь удаагаа
хүртэх болно хэмээн тэдний
төлөгт буужээ. Сонирхуула
хад, өнгөрсөн жил Gracenote
Аваргуудын лигийн таамгийг
гаргахдаа “Реал Мадрид”-ын
түрүүлэх магадлал хамгийн
өндөр буюу 30 хувь гэсэн нь зөв
болж таарсан билээ.
Гэхдээ энэ бол зүгээр л таамаг
лал гэдгийг дахин сануулъя.
Цагаа тулахаар байдал хаашаа
ч эргэж мэднэ. 2002 онд яалаа.
Аргентин түрүүлэх магадлал
хамгийн өндөр гэгдэж байсан
боловч хэсгээсээ ч шалгарч
чадаагүй түүх бий. Гэтэл Турк,
Солонгос гэсэн “битүү морьд”
хагас шигшээд үлдэж, хамаг
таамгийг будлиантуулж байв.
Харин 2006 оны ДАШТ элдэв
сенсаац багатай, дээгүүр үзэх
багууд бүгд хасагдах шатанд
шалгарч байв. Энэ жилийн
тухайд таамаг хэр онож, ямар
шуугиан дэгдэхийг харахад
багахан хугацаа үлдлээ.

77%

Герман

Г.Баярсайхан
@bayarsaikhanZGM

багаас Бразилын шигшээгийн
түрүүлэх магадлал хамгийн
өндөр буюу 21 хувьтай байна.
Үүний араас Испани 10,
Герман, Аргентин найм, Франц
зургаан хувийн магадлалаар
жагслаа. Сонирхолтой нь
Бельги, Англи, Португалын
түрүүлэх магадлалыг Колумб,
Перугийнхаас бага гэж тоо
цоолжээ. Перугийн шигшээ 1982
оноос хойш анх удаа ДАШТ-д
оролцож байгаа ч нэлээд дээгүүр
давхина гэж тэд үзсэн байна.
Тухайлбал, хэсгээс шалгарах
магадлал 68 хувь, шилдэг дөрөвт
үлдэх боломж 22 хувь, түрүүлэх
магадлал таван хувь гэж тооцов.
Түрүүлэх магадлал хамгийн
бага улсаар Саудын Араб,
Панам, Египет, Нигери, Тунис,
Япон, Солонгос, Австралийн
шигшээ адилхан нэг хувьтайгаар
бичигдлээ.
Хэсгээс аль баг шалгарахыг
таамагласан нь мөн л сонирхол
татна. Тухайлбал, бразилчуудын
хэсгээс шалгарах магадлал
хамгийн өндөр буюу 90 хувьтай
байна. Зохион байгуулагч
Оросын шигшээ шилдэг 16-д
үлдэх магадлал 60 хувьтай гэж
тооцлоо. “Н” хэсгээс Колумб
гарах магадлал 77 хувьтай гэж
үзсэн бол Польш, 50, Сенегал
45 хувьтай байгаа нь хамгийн
ширүүн өрсөлдөөнд тооцогдож
байна.
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108

Английн Премьер лигээс 108
тоглогч ДАШТ-д оролцох
болж, бусад лигийг хол
тасархай тэргүүллээ. Тэдний
араас Испани 78, Герман 62,
Итали 58, Францын лиг 47
тоглогчоо Орос руу илгээсэн
амжилтаар жагсаж байна.

6.1

FIFA энэ жилийн ДАШТ-ээс
6.1 тэрбум ам.долларын
орлого олох тооцоотойг
ТАСС мэдээллээ. Энэ нь
тэмцээний түүхэн дэх
хамгийн их орлого юм. Ивээн
тэтгэгч болон телевизийн
гэрээний эрхээс дээрх мөнгө
орж ирж байгаа аж. 2014 онд
Бразилд болсон тэмцээнээс
FIFA 4.8 тэрбумыг олж байв.
» Дэвшил
Хоёр баг хасагдах шатанд
цаг сунган тоглосон
тохиолдолд дөрөв дэх
сэлгээ хийж болохыг FIFA
зөвшөөрлөө. Энэ нь нэмэлт
цагийн өрсөлдөөнийг илүү
сонирхолтой болгох давуу
талтай.
» Тусламж
Египетийн шигшээг 1990
оноос хойш анх удаа
ДАШТ-д оролцуулсан ачтан
Мохамед Салах үндэсний
хэмжээний баатар болоод
буй. Сонирхуулахад, Салахын
аавын гэрийн гадна тусламж
гуйсан ядуу хүмүүс хэдэн
цагаар дугаарлан зогсдог
болжээ. Тиймээс хотын
захиргаа эргэн тойрны 120
км-т амьдардаг хүмүүст л
дугаарлах зөвшөөрөл өгсөн
гэнэ.

Хувиасаа найман дасгалжуулагчийг цалинжуулжээ
Энэ жилийн ДАШТ-д орол
цох Австралийн шигшээг
нидерланд мэргэжилтэн Берт
Ван Марвейк удирдана. Тэрбээр
өөрийн дасгалжуулагчийн багт
нутаг нэгт найман хүнийг
ажиллуулахыг хүссэн ч Авст
ралийн хөлбөмбөгийн холбоо
“горойж”, цалинг нь өгөхөөс
татгалзсан юм. Тиймээс
тэрбээр туслахуудынхаа цалинг
хувиасаа гаргахаас аргагүйд
хүрсэн гэнэ. “Ийм богинохон
хугацаанд багаа бэлдэхэд
өөрийн сайн мэддэг хүмүүстэй
хамтран ажиллах нь хамгийн
чухал. Уг нь би австрали
мэргэжилтнүүдтэй хамтран
ажиллахдаа дуртай байх болно.
Гэвч нэгнийгээ ойлгож мэдэхэд
хугацаа хүрэлцэхгүй. Тиймээс
эдгээр залуусыг дуудсан юм”

хэмээн Марвейк ярьжээ.
Сонирхуулахад, Австралийн

шигшээ сүүлийн үед дасгал
жуулагчийн тал дээр багагүй

асуудалтай байна. Уг нь энэ
багийг нутгийн мэргэжилтэн
Э.Постекоглу удирдаж ДАШТ-д
оролцох эрхтэй болгосон. Гэвч
холбооныхоо удирдлагуудтай
таарамж муутай байсан тул
өнгөрсөн оны сүүлчээр албаа
хүлээлгэн өгсөн юм. Ингээд
дасгалжуулагчгүй болсон
ногоон тивийнхэн шинэ дасгал
жуулагчийн эрэлд гарч, улмаар
Марвейктэй гэрээ байгуулж
чадсан билээ.
Марвейкийн хувьд 2010 оны
ДАШТ-д Нидерландыг удирдан
финалд шалгаруулсан ачтан.
Гэвч аваргын төлөө тоглолтод
Испанийн шигшээд ялагдсан
юм. Хамгийн сүүлд Саудын
Арабын дасгалжуулагчаар
ажиллан ДАШТ-д оролцуулах
эрхтэй болгожээ.
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ZGM: highlights
Economy

According to the Minister of
Finance Khurelbaatar Chimed,
the Government will have to
pay debts of MNT 750 billion
within this month and from this
amount MNT 130 billion is the
interest payment. This year’s
total interest payment reached
MNT 1.1 trillion, which accounts
15.4 percent of the budged
expense.
In the first five months of 2018,
the budget balance increased to
MNT 45.4 billion which is greatly
influenced by the tax income.
Tax income increased to MNT
2.9 billion which is 28.1 percent
higher than the previous year.
The excise tax increased by 62.5
percent, income tax by 24.7, and
value added tax increased by
34.2 percent, respectively.
During its regular meeting on
June 13, the Cabinet endorsed a
draft of the Compact Agreement
to be signed between the
Government of Mongolia and
the US Millennium Challenge
Corporation and authorized
Foreign Affairs Minister
Tsogtbaatar Damdin to sign the
agreement. Under the Second
Compact, USD 350 million will
be granted to increase the bulk
water supply of Ulaanbaatar.

Politics

The President of Mongolia
Battulga Khaltmaa sends a
congratulatory letter to the
President of the United States
of America Donald J.Trump
on successfully concluding
the historic summit with
the Supreme Leader of the
Democratic People’s Republic of
Korea Kim Jong-un.
Court trial of former Minister of
Finance Bayartsogt Sangajav
and former CEO of Erdenes
Mongol Byambasaikhan
Bayanjargal was held at
Chingeltei district court. The
court ruled to release them on
bail and imposed travel ban.
During the regular Cabinet
Meeting on June 13, Baasandorj
Barsuren was appointed the
Chairman of General Authority
for Intellectual Property and
State Registration. He was born
in 1979, graduated from Law
School of the National University
of Mongolia and the California
International University.
Minister of Foreign Affairs
Tsogtbaatar Damdin receives
High Representative for the
Least Developed Countries,
Landlocked Developing
Countries and Small Island
Developing States Fekitamoeloa
Katoa Utoikamanu. Minister
Tsogtbaatar Damdin expressed
gratitude to High Representative
Fekitamoeloa Utoikamanu for
supporting Mongolia’s proposal
to establish the International
Think Tank for Landlocked
Developing Countries and its
establishment process.

Society

The annual multinational
peacekeeping exercise “Khaan
Quest-2018” begins today at
the Five Hills Training Area. The
military drill is being organized
for the 15th consecutive year.
Criminal Courts of the
Chingeltei, Sukhbaatar and
Bayanzurkh districts extended
the detention of former
Director of Just Group Batkhuu
Sharavlamdan by 15 more days.
He was accused of looting USD
109 million from the South
Africa’s Standard bank.
A State Merit Athlete of
Mongolia Gangaamaa
Badamgarav will climb the K2
Mountain in Pakistan on June
14. She will start her climb on
June 18 and return home on
August 18. K2 Mountain located
at 8611 meters above sea level is
the highest point of Karakoram
range and is the second highest
mountain in the world, after
Mount Everest.
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ZGM DAILY
Arnaud Soirat: OT agreements
are not renegotiable (Part 1)
Agreement were
negotiated in good
faith with people
that were mandated
by the Cabinet
Dulamkhorloo.B
@Dulamkhorloo
ZGM Daily had the opportunity
to sit down with Arnaud Soirat,
Rio Tinto’s Chief Executive of
Copper and Diamond, about the
company’s stance on the current
turmoil around the Oyu Tolgoi
(OT) project.
-How does Rio Tinto feel
about what is happening in
Mongolian politics lately? The
tax act, for instance.
-I have just come back from OT.
I was with my whole executive
team. When you go to the site,
it was absolutely amazing. You
can see Mongolian people being
very motivated doing a top job
in managing the operations and
constructing some of the underground projects.
Right now, we have got 14 thousand employees in OT altogether.
The vast majority of those employees are Mongolians, which is 94
percent of the total employees. We
also indirectly employ around 13
thousand employees through our
food suppliers and contractors.
We have contracts with around
one thousand local companies.
So, when you put everything together, we are the biggest private
employer in Mongolia and we are
providing to Mongolian people an
opportunity to learn best practices
from around the world in mining
and we are deeply contributing to
the economy.
So, when I hear people complaining about the fact that OT
is not contributing enough to the
economy and to Mongolia, I thinking that they should visit the site
and we should be looking at facts
to be able to understand how important OT is to Mongolia. So, if
i can give you just a few numbers;
we have invested USD 7.5 billion
in total since the beginning of the
projects. We are intending to invest another USD 5 billion. We
have paid USD 1.8 billion of taxes
and royalties, so this money has
been contributing directly to the
Mongolian economy.
If you look at the overall share
of value, the Mongolian Government’s 34 percent of the shares is
going to get more than 50 percent
of the economic benefit. Overall,
I know the context is difficult politically; but, if you really look at
the facts, OT is an outstanding
opportunity for the country.
-As it happens, politics does
not regard facts. So the question is, how do you plan to solve
all this political ping pong on
whether or not Mongolia needs
OT?
-I hear your comment but I do
not do politics. I am a businessman
and I am sticking to facts. I think,
as you know, there are quite a lot
of good deeds and reviews that
are currently being done here on
OT by the parliamentary working group. Actually, it proposed
to look at the benefit of OT to the
country and I think this is an outstanding opportunity for people in
the parliamentary working group
to spend some time to read the
agreements. Because many people
criticize the agreements, but very
few of them have actually read
them. Those agreements are here.
They are available. We published
those agreements on our website
straight after we had signed them
in full transparency. We have been
even recognized by international
NGOs for the transparency of the
way we do business in Mongolia.
So, we do encourage people to

Khasui.B / ZGM©

read those agreements and then
the parliamentary working group
has got a chance to have a look at
the facts and to educate the whole
population of Mongolia. Because,
a lot of misinformation have been
communicated for political reasons. Therefore, I really see the
parliamentary working group
as a key opportunity to correct
those misperceptions and to help
people understand the Investment
Agreement, Amended and Restated Shareholders Agreement, and
Underground Development Plan
(UDP) are good agreements.
They were agreements that
were negotiated in good faith with
people that were mandated by the
Cabinet at the time to be able to
do those negotiations. They have
been negotiated according to best
practices. Ultimately, it is a very
good overall deal for Mongolia.
The Mongolian Government has
got 34 percent of the shares, has
not invested a single penny in OT.

•

Mongolian Government’s
34 percent of the shares is
going to get more than 50
percent of the economic
benefit.

•
• Underground production
of OT will come on the right

Mongolia is the only shareholder who had return on OT.

time when the price would
have increased and the
market will need additional
copper.

Yet, this is the only shareholder
who had return on OT, USD 1.8
billion of taxes and fees of different sources. Other shareholders,
TRQ, which is a Canadian company, and Rio Tinto have not had
a single return yet.
I know many people conveniently want to forget about this
and rather talk about something
else, but I think the parliamentary working group has got a key
opportunity to put it in front of
everyone. Because ultimately,

one should never forget that those
agreements, investment agreements and UDP are the foundation of our investment. It is very
important that we operate in a
country that respects the rule of
law and respects agreements that
have been signed. Those are the
foundation. These foundations are
actually what is going to support
the investment and operations for
many years to come. These are enabled by UDP and IA. Therefore,
those agreements are absolutely
critical for us to continue investing. If there were no agreement
or if those agreements were to be
challenged, then it would significantly jeopardize our ability to
continue to invest in the country.
-Have you had meetings with
the working group? How progressive has it been?
-Personally, I have had meetings with key politicians. But
people in my team have had regular meetings with the working
groups. We have got four working
groups with the Government. One
on the interest rate of the loans that
Government contracted with the
shareholder. One on the tax act,
one on power and one on town development. We have people in my
teams and OT that are so involved
with the working groups of the
Parliament. We have collaborated
fully with the parliamentary working group. They have asked for
lots of information and data. We
have been transparent and given
it to them. Some members of the
parliamentary working group have
been on site and they have had the
opportunity to see by themselves.
What has been built underground
is one of the most complex underground project in the world. We
are using a technology that only a
very few mining companies in the
world could master. The scale of
the project is such, that once we’ve
reached full production from the
underground, OT will become the
world’s third biggest copper mine.
That does not come by luck. That
comes by signing the UDP.
With the UDP, we have been
able to borrow USD 6 billion
through 15 different reputable
international agencies and we
have been able to hire 7 thousand
Mongolians. We have been transferring best practices for them to
be able to construct and build underground projects. With that, we
will be generating the equivalent
of 30-40 percent of Mongolia’s
GDP once we start exporting the
ore coming from underground.
What has been done is something
to be proud of.
-Has the tax act influenced the
operation at the site?

-No. We are trying to keep
things separate. The tax act, in
some ways, is a shareholders’ issue. We are keeping people very
focused on the site on safely and
cleanly operating the open pit
mine and delivering the underground projects. Our experts have
discussed with the Government
on tax act many times. For us,
it is very clear that we have and
will pay the taxes that we owe. We
are convinced that the taxes that
we have paid during the previous
years, which have made us one of
the biggest tax payers in the country, are fair and reasonable, and
they are in accordance with the
agreements that we have signed.

If OT agreements
were to be challenged, it would
jeopardize our ability
to invest in Mongolia
An audit was done and came
up with not over USD 155 million
of additional tax. We looked at it
in details. We agreed on USD 5
million, which we have paid. As
for USD 150 million, we do not
agree. Because they are in disagreement with the agreements
that we signed with the government. Therefore, I think the best
way to resolve it is to be clear.
That is not unusual. You see that
in many other countries. To be
clear of what you do amongst good
friends. When you cannot agree
on the interpretation of an agreement that you have signed, you go
to a third party and ask them for
their independent analysis. That
third party is called an arbitrator.
We are in arbitration in Australia
with the tax office in Australia,
for example, on some aspects of
interpretation of the legislation
and agreements.
-So you have already gone to
the arbitration?
-No, but we have noticed the
Government that we could go to
arbitration if we cannot come to
an agreement.
-What would be the breaking
point?
-We are continuing to discuss
and our people are still going to
meetings. Ultimately, we need to
find a solution.
-I understand that the political hassle has not affected the
time when OT’s underground
will go into full production. Is
it due on track?

-It is still on track. We are still
moving first pillar head. But I
think it is at risk. This project is so
complex, we cannot do this on our
own. We need the support of the
local communities, which where
we have, but of broad community
in general, we need the support of
the government and parliament.
Currently, I think there is more
work to be done for us to feel
comfortable that we have got this
support. So the current political
environment is a concern to us.
-We have been witnessing Rio
Tinto move out of some of its
assets, namely coal. How important does that make copper
projects, such as OT, for the
company?
-Copper is very important to
Rio Tinto. OT is the biggest investment we are making in copper. We believe copper is a good
industry to be in. The market fundamental is good. The demand is
very healthy with close to three
percent growth per year. It is underpinned by some key fundamentals. There is a good growth
in demand because of industrialization of many countries in the
world and that industrialization requires equipment, which requires
copper. It is also because of urbanization. Many people move from
the country to the town and new
buildings are being constructed,
and those buildings need a lot of
copper wiring. It is also related
to clean energy, renewable energy and electrical vehicles. When
you put all of these together, the
demand is very healthy. Yet, what
makes the copper market really
interesting is actually not so much
on the demand side, but on the
supply side. Because from what
we have seen and we are not the
only one to see it, our competitors
have not invested enough in new
mines and new developments. In
mining, you get lower and lower
grades progressively. Some mines
are coming to the end of their life
and are shutting down. So, regularly, you need to be able to invest
in new projects just to compensate
for this natural decline in production. Those investments have not
been done enough in the past.
So, we think that in the coming
years, market will be undersupplied. Therefore, the price will
be sustained. If we can continue
with the underground project, the
production of the OT underground
will come on the right time when
the price would have increased
and the market will need additional copper.
Second part of the interview will
be published on tomorrow's (June
15th) issue of ZGM Daily.
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Өдрийн хэмнэл
ТВ ХӨТӨЛБӨР

ОНЦЛОХ үзвэр

Морин хуурын олон улсын VI наадам
07.00 ”Өглөө” хөтөлбөр /шууд/
11.00 “Монголын мэдээ”

мэдээллийн хөтөлбөр

15.30 “DeFacto” мэтгэлцээн
/давталт/

XMF Music Festival
Хаана: Төв цэнгэлдэх хүрээлэн
Хэзээ: 2018.06.15-16-нд 15.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 16-40 мянга

Тэнгэрийн ташуур
Хаана: УДБЭТ
Хэзээ: 2018.06.23-24-нд 17.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 10-20 мянга

19.50 MNB-энэ 7 хоногт
22.00 21 дэхь удаагийн

хөлбөмбөгийн ДАШТний нээлтийн ёслолын
ажиллагаа /шууд/

23.00 21 дэхь удаагийн

“IBIZA2018” хөгжмийн наадам
Хаана: Монгол шилтгээн
Хэзээ: 2018.06.22-нд 13.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 25 мянга

Jurassic World: Fallen Kingdom
Хаана: Өргөө кино театр
Хэзээ: 2018.06.08-наас
Тасалбарын үнэ: ^ 12 мянга

нэвтрүүлэг

11.30 “Эврика” нэвтрүүлэг
12.00 “Бизнесийн хэмнэл”
давталт

14.30 “Танилц: Япон” нэвтрүүлэг
20.00 “Блумбергийн ярилцах
цаг” нэвтрүүлэг

21.00 “Мөнгөний урсгал”
хөтөлбөр

Морин хуурын чуулга: Нутаг минь,
Хүлэг минь
Хаана: ASEM Ger
Хэзээ: 2018.06.23-нд 18.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 40 мянга

ЗГМ: Үгийн сүлжээ
2

1

3

07.05 “Математикийн

4

9

зарчмууд” хүүхэлдэйн
кино 4 дүгээр анги

5

6

13. Хойд Америкийн
мэргэжлийн сагсан
бөмбөгийн холбоо
1
(товчилсон нэр)
14. Нас гүйцсэн
агталсан эр тэмээ
15. Малын чихэн дэх
тэмдэг
16. Хутганы хурц тал

7

10
11

12

11.20 “Үүнийг хэрхэн хийдэг
вэ?” нэвтрүүлэг

13
14

16

15

17

14.10 “Жонон хамтлагийн

19.00 “Хамгийн сайхан нь гэр
бүл” ОАК 17 дугаар анги

22.10 “Нууц материалууд” ОАК
4.9 дүгээр анги

00.20 “Кино миний амьдрал”
нэвтрүүлэг

Хөндлөнгөөр:
1. Хөлбөмбөгийн
зүтгэлтэн,
Францын алдарт
хөлбөмбөгчин
8. Аргентины алдарт
хөлбөмбөгчин,
"Манчестер
Юнайтед", "Челси",
"Лацио" зэрэг
алдартай багуудад

5. Буурал тив
6. Алдарт "Унгар
бүжгүүд" аялгууг
зохиосон Германы нэрт
хөгжмийн зохиолч
7. Мэргэжлийн сүмогийн
71 дэх аварга (монгол
нэр)
12. Монголын улаан
номонд орсон мод

12. Испанийн эзэн
хааны алдарт багийг
дасгалжуулахдаа
дээд амжилт
тогтоосон Францын
хөлбөмбөгийн од
17. Нийслэлийн
Баянгол дүүрэг дэх
сургууль

тоглож байсан хагас
хамгаалагч
9. Мал амьтны хөлийн
хэсгийн арьс
10. ... саар
11. Одоогийн Турк
улсыг үндэслэн
байгуулж хүчирхэг
эзэнт гүрэн болгосон
эрхэм
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ЦАГ АГААР
VI.15
23o 10 м/с
16o 7 м/с

VI.14
28o 9 м/с
16o 6 м/с

Улаанбаатар

12.00 “Хөтөч” мэдээллийн
хөтөлбөр

Үүлшинэ

VI.16
25o 7 м/с
12o 6 м/с

Бага зэргийн бороотой

VI.17
21o 8 м/с
14o 6 м/с

Үүл багасна

VI.18
25o 7 м/с
11o 6 м/с
Үүлшинэ

Бороо шивэрнэ

15.30 “Лусын хааны сүйт

бүсгүй” СОАК 11 дүгээр
анги

ДАРХАН-УУЛ

ОРХОН
ХӨВСГӨЛ

УВС

20.00 “Оргил цаг” мэдээллийн

26
13o
o

22.30 “24” ОАК /season-1/ 18
дугаар анги

30o
12o

29o
13o

БАЯН-ӨЛГИЙ

хөтөлбөр

ЗАВХАН
ХОВД

o

ТӨВ

26
10o
o

ӨВӨРХАНГАЙ

ГОВЬ-АЛТАЙ

24o
12o

Зурхай

29o
12o

АРХАНГАЙ

o

БАЯНХОНГОР

29
12o
o

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

3
2
6
9
7
1
4
8
5

9
7
4
8
5
2
3
6
1

7
5
9
3
6
8
1
2
4

8
1
3
2
9
4
7
5
6

4
6
2
5
1
7
8
3
9

2
9
1
6
4
3
5
7
8

6
3
7
1
8
5
9
4
2

ДОРНОД
ХЭНТИЙ

26o
10o

26o
9o

ГОВЬ-СҮМБЭР

ДУНДГОВЬ

26o
12o

25o
12o

28o
12o

Галт тэрэгний цагийн хуваарь

СҮХБААТАР

25o
12o

28o
10o

УБ-Эрхүү 21.10 02.40
Эрхүү -УБ 15.30 06.20
УБ-Сүхбаатар 21.15 05.12
Сүхбаатар -УБ 20.55 05.03
УБ-Эрдэнэт 20.30 07.45
Эрдэнэт -УБ 19.10 05.48
Зам ын-Үүд -УБ 17.30 08.55
УБ-Зам ын-Үүд 17.20 07.05
Сайншанд -УБ 20.25 07.01
УБ-Сайншанд 09.15 19.15
УБ-Зүүнхараа 17.30 21.45
Зүүнхараа -УБ 04.25 08.40

ДОРНОГОВЬ
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ӨМНӨГОВЬ

30o
14o

Билгийн тооллын 1
Зуны дунд шар морь сарын гурван хөх
мэнгэтэй улаагчин үхэр өдөр.
Үс засуулбал: Нас ахар болно.
Наран ургах, шингэх: 04.52-20.52
Барилдлага: Хотол чуулган
Шүтэн барилдлага: Хүрэлцэхүй
Суудал: Уул
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01.00 “Наашаа Цаашаа”
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Фото агшин

03:44 цагт сар битүү болно.
Аргын тооллын зургадугаар сарын
14, Бархасвадь гараг. Билгийн
тооллын 1, Гөрөөсөн толгой одтой,
улаагчин үхэр өдөр.
Өдрийн наран 04.52 цагт мандан,
20.52 цагт жаргана. Тухайн өдөр
тахиа, могой жилтнээ аливаа үйлийг
хийхэд эерэг сайн ба үхэр, луу, хонь,
нохой жилтнээ сөрөг муу нөлөөтэй
тул элдэв үйлд хянамгай хандаж,
биеэ энхрийлүүштэй. Эл өдөр буян
номын үйлийг эхлэх, дээдсээс
халамж хүсэх, лам хувраг болох, багш
шавьд барилдах, номын абшиг авах,
шинэ гэр ба байр авах, лус тахих,
мал арилжих, гэр бүрэхэд сайн.
Цөөрөм байгуулахад муу. Өдрийн
сайн цаг нь бар, туулай, могой, бич,
нохой, гахай болой. Хол газар яваар
одогсод баруун хойш мөрөө гаргавал
зохистой. Үс шинээр үргээлгэх буюу
засуулахад тохиромжгүй.

НИСЛЭГИЙН цагийн хуваарь

С.Батсайхан / ЗГМ©

Соёл иргэншил цөлжилтийн өмнө сөхрөх цаг айсуй.

Улсын бүртгэлийн гэрчилгээг хүчингүйд тооцов

•

“Ургац оргил” ХХК-ийн РД: 6179606, 000141805
гэрчилгээний дугаартай

•

“Алтан ширээт девелопмент” ХХК-ийн РД:
6179053, 000141546 гэрчилгээний дугаартай

• “Тэргүүн идэр” ХХК-ийн РД: 6179142, 000140646

“Сүмбэр девелопмент” ХХК-ийн РД: 6178626,
000141154 гэрчилгээний дугаартай

“Жаргалат ресурс” ХХК-ийн РД: 6179118,
000141548 гэрчилгээний дугаартай

• “Пульсар ресурс” ХХК-ийн РД: 6179347, 000141803

•

• “Шаамар орхон” ХХК-ийн РД: 6179126, 000140645

•

• “Шимт хотгор” ХХК-ийн РД: 6179932, 000141806

• “Сэргэлэн нутаг” ХХК-ийн РД: 6178707, 000141157

гэрчилгээний

гэрчилгээний дугаартай

гэрчилгээний дугаартай

“Илчит сүмбэр ресурс” ХХК-ийн 6177816,
000140641 гэрчилгээний дугаартай
гэрчилгээний дугаартай

•
•
•

гэрчилгээний дугаартай

“Тита эрдэс” ХХК-ийн РД: 6178995, 000141544
гэрчилгээний дугаартай
“Хуртын хаад” ХХК-ийн РД:6178081, 000141150
гэрчилгээний дугаартай

УБ-Бээжин 00:00 01:10
Бээжин -УБ 02:00 04:30
УБ-Хонконг 06:25 10:55
Хонконг -УБ 12:05 16:45
УБ-Сөүл 00:15 04:15
Сөүл -УБ 19:05 21:45
УБ-Токио 07:45 13:40
Токио -УБ 14:40 19:15
УБ-Франкфурт 09:40 13:00
Франкфурт -УБ 00:00 05:20
УБ-Москва 07:10 08:45
Москва-УБ 00:00 06:00
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(Өмнөх дугаарын хариу)

06.30 “Өнөө өглөө”

БОСООГООР:
1. Бразилын домогт
хөлбөмбөгчин
2. Хөлбөмбөгийн эх орон
3. Энэтхэгийн удамт
төрийн зүтгэлтэн,
Ерөнхий сайд асан
эмэгтэй
4. Бөхийн орон, Ойрх
Дорнодын улс

Ж.Пуччини “Богема” дуурь
Хаана: УДБЭТ
Хэзээ: 2018.06.16, 17, 29-нд
17.00, 19.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 10-20 мянга

ЗГМ: СүдоКҮ
8

тоглолт” 2 дугаар хэсэг

М.Ганболдын тоглосон баруун
монгол татлага “Балчин хээр”ийг хуурдана.
Энэхүү наадам нь хоёр жил
тутамд нэг удаа болдог бөгөөд
ОХУ, БНХАУ, Япон, АНУ, ХБНГУ,
БНФУ-ын нийт 600 гаруй
морин хуурч, судлаач, урлаач,
хамтлаг, чуулгууд оролцдог
аж. Тасалбарын үнэ 15 мянган
төгрөг бөгөөд 90 минут
үргэлжилнэ.

“Дөрвөн цагийн эргэлт”,
“Уйлганч шарын явдал” зэрэг
уртын дууг Төрийн шагналт,
Ардын жүжигчин Г.Жамъяан
болон Урлагийн гавьяат
зүтгэлтэн Н.Довчин агсны
хуурдсанаар тус тус тоглох
гэж байна. Хоёрдугаар шатанд
Ардын жүжигчин Ц.Батчулууны
хуурдсан монгол ардын бэсрэг
уртын дуу “Мандал Жуужаа”,
Соёлын тэргүүний ажилтан

Дэлхийн морин хуурын
холбооноос зохион байгуулдаг
“Морин хуурын олон улсын
тавдугаар наадам” энэ сарын
30-наас долдугаар сарын 5
хүртэл зохион байгуулагдах
гэж байна. Уралдаан морин
хуур сонирхогчдын дунд хоёр
үе шаттай зохиогдох ба эхний
шатных нь Улсын филармонийн
концертын их танхимд болно.
Энэ шатанд оролцогчид

07.00 “Суутнуудын намтар”

Өмнөх дугаарын хариу / 06.13

хөлбөмбөгийн ДАШТ-ний
нээлтийн тоглолт: ОХУСАУДЫН АРАБ /шууд/

Япон зочин ажилчдыг оруулах журмаа
зөөлрүүлнэ

Эдийн засгийн онолоор ДАШТ-ий
ялагчийг таамаглав

Тesla бүтцийн томоохон шинэчлэл
хийхээр төлөвлөжээ

Хөдөлмөрийн хомсдол хурцдаж буй явдал нь цагаачлалыг
эсэргүүцдэг улстөрчдийг байр сууриа өөрчлөхөд хүргэжээ. > 10

Зөвхөн эдийн засагчдаас асуувал ямар ч шийдэл олохгүй гэсэн
шог үгийг Бернард Шоу хэлсэн гэж үздэг. > 10

Тesla компани нийт ажиллагсдынхаа есөн хувийг танаж,
бүтцийн томоохон өөрчлөлт хийхээр төлөвлөөд байгаа. > 10

Дэйв Шеллок
Дональд Трамп, Ким Жон Ун
нарын түүхэн уулзалтын үр дүн
онцгой нөлөөтэй болоогүйгээс
дэлхийн зах зээлүүд Холбооны
нөөцийн систем болон Европын
төв банкнаас гарах шийдвэрийг
болгоомжтой хүлээж байна.
Атлантын далайн хоёр эрэг
дэх үнэт цаасны зах зээлийн
үзүүлэлт ороо бусгаа байна.
Nasdaq Composite-ын индекс
үнэмлэхүй өндөр үзүүлэлттэй
гарсан бол Европын ихэнх
индекс тун сул байв. Мөн Трамп,
Ким нарын уулзалт Өмнөд
Солонгосын активын үнэд төдий
л нөлөөлсөнгүй. Хоёр удирдагч
уулзалтаа “гэрэлт ирээдүй”
өөд чиглэж буйг цохон дурдсан
ч шинжээчдийн байр суурь
хавьгүй баргар байна.
“Олон юм бэлгэдсэн мөртөө
өнөөдрийн уулзалт эрс өөрчлөлт
болж дөнгөсөнгүй” хэмээн Capital Economics-ын Гарет Лефер
үзлээ. Тэрбээр “Цөмийн зэвсгээс
ангижруулах хугацаа заасан
нарийн төлөвлөгөө гаргасангүй.
Эдийн засгийн хоригийг ч
цуцалсангүй” гэв.
Холбооны нөөцийн бодлого
тодорхойлогчдын зургадугаар
сарын уулзалт болох гэж буйтай
уялдан АНУ-ын хэрэглэгчийн
үнийн индекс (CPI) анхаарал
татаж байна.
Хүнс, эрчим хүчний үнэ
багтдаггүй хэрэглэгчийн үнийн
“цөм” индекс 1-5 сард 2.2 хувиар
өссөн нь шинжээчдийн таамагтай
тохирлоо.
“Эдийн засаг 2018 оны
хоёрдугаар улиралд 3.5 хувиар
өсөх тооцоотой. Үүний зэрэгцээ
ажлын зах зээл бэхжиж буй
нь Холбооны нөөцийн систем
лхагва гарагт бодлогын хүү
өсгөнө гэж таамаглахад хүргэж
байна” хэмээн ING-гийн Жэймс
Найтли тайлбарлав. “Худалдаанд
бэрхшээл тулгарсан ч Холбооны
нөөцийн шийдвэр эдийн засагт
эерэг нөлөөлөх байх. Эдийн засаг
өсөх төлөвтэй учраас Холбооны
нөөцийн систем оны сүүлийн
хагаст бодлогын хүүг хоёр удаа
өсгөх магадлал их” хэмээн ноён
Найтли өгүүлсэн юм.
Европ тивд эдийн засгийн
гол өөрчлөлт Германы Zew
индексийн зургадугаар сарын

АНУ-ын
Ерөнхийлөгч,
Умард
Солонгосын
удирдагч
хоёр уулзах
үед Өмнөд
Солонгосын
үнэт цаас,
воны үнэ
ханш, засгийн
газрын
бондын
зах зээл
тогтвортой
байлаа.

Удирдагчдийн уулзалт зах
зээлд нөлөөлсөн нь
үзүүлэлтэд тусгалаа оллоо.
Уг индекс 2012 оны есдүгээр
сараас хойш тохиолдоогүй сул
үзүүлэлттэй гарав.
“Энэ удаагийн статистик муу
гарсан нь үндсэндээ Италийн
эдийн засгаас хүсэн хүлээж
байсан үр дүн гараагүйтэй
холбоотой” хэмээн ABN Amro-гийн Элин Шуйлинг үзэж
байна.
Гэхдээ Сангийн сайд нь
Италийг евро бүсэд гишүүн
хэвээр үлдэнэ гэдгийг батлан
тайлбарласан нь тус улсын актив,
үнэт цаасанд чухал дэмжлэг
боллоо. Италийн хоёр жилийн
хугацаатай үнэт цаасны өгөөж
0.86 хувиар унаж, FTSE MIB
индекс 0.2 хувиар сайжрав.
Нью-Йоркод S&P 500 индекс

0.2 хувиар өсөж 2786, Nasdaq
Composite 0.6 хувиар сайжирч
үнэмлэхүй 7704, Dow Jones Industrial Average индекс үл ялиг
бууран 25320 болжээ.
Европт Stoxx 600 индекс
0.1 хувиар уруудсан бол
Франкфуртын Xetra Dax бараг
өөрчлөгдсөнгүй. Түүнчлэн
Лондоны FTSE 100 индекс 0.4
хувиар буурлаа.
Сөүлд хувьцааны KOSPI
индекс 0.1 хувиар багассан ч
тавдугаар сарын үнэмлэхүй
бууралтаас гурван хувиар их
байгаа юм. Харин ам.доллартай
харьцуулсан воны ханш 0.2
хувиар сулрав.
АНУ-ын Сангийн яамны 10
жилийн хугацаат бондын өгөөж
хэвээрээ буюу 2.96 хувьтай
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байсан бол хоёр жилийн хугацаат
үнэт цаасных нэг нэгжээр өсөж
2.54 хувь болжээ. Нийт 14 тэрбум
ам.доллараар хэмжигдэж буй 30
жилийн хугацаат үнэт цаасны
эрэлт “боломжийн” байгааг
арилжаачид тайлбарласан юм.

08:25

Германы 10 жилийн хугацаат
бондын өгөөж хэвэндээ буюу 0.42
хувьтай, Италийн хоёр жилийн
хугацаат үнэт цаасных зургаан
нэгжээр суларч, 1.05 хувьтай
тогтов. Ам.долларын индекс
0.2 хувиар өсөж, 93.77 боллоо.

Нэг еврог 1.1747 ам.доллараар
арилжиж байсан нь 0.3 хувиар
ханш суларсан хэрэг. Иентэй
харьцуулсан ам.долларын ханш
0.3 хувиар өсөж 110.34 хүрлээ.
Харин ам.доллартай харьцуулсан
фунт стерлингийн ханш
өөрчлөлтгүй, 1.3371 байсан бол
фунт стерлингтэй харьцуулсан
еврогийн ханш 0.3 хувиар буурч
0.8783 болжээ.
Газрын тосны үнийн өсөлт
бууралттай байна. Brent түүхий
тосны нэг баррель нь 0.8 хувиар
хямдарч 75.88 ам.доллар, АНУын West Texas Intermediate-ынх
0.2 хувиар үнэд орж, 66.23
ам.доллараар арилжиж байв.
Алтны үнэ дөрвөн
доллараар хямдарч унц
нь 1295 ам.доллар болов.

Ким Жон Ун Сингапурт Дональд
Трампаас овжин байлаа

АНУ-ын
Ерөнхийлөгч
Дональд
Трампаас ил
болгосон АНУын буултын
жагсаалт нь
хэдхэн өдрийн
өмнө Умард
Солонгосын
удирдагч
Ким Жон
Уны хувьд
төсөөлшгүй
зүйл байсан
юм.

Жамил Андерлини
Сингапурт мягмар гарагт
болсон Дональд Трамп, Ким
Жон Ун нарын этгээд уулзалтыг
сагсан бөмбөгийн хуучин од
Деннис Родмений ааш аяг хамгийн
төгс тодорхойлж чадсан байх.
“Америкийг дахин агуу болгоё”
гэсэн бичигтэй бейсболын
улаан малгай, нарны хар шил,
марихуанагийн криптовалютын
ивээн тэтгэгчийнхээ лого бүхий
богино ханцуйтай цамц өмссөн
ноён Родмен CNN-ээр нулимс
дуслуулан байж “зургадугаар
сарын 12 дэлхий нийтэд агуу өдөр
боллоо” хэмээн мэдэгдлээ.
Дараа нь хэвлэлийн хурал
дээр мэдэгдсэн АНУ-ын
Ерөнхийлөгчийн дүгнэлт уг
түүхэн уулзалт телевизийн
реалити жүжигтэй төстэй
өнгөрснийг бүр ч нотлов. Сэтгүүлч
сурвалжлагч нар дүүрсэн өрөөнд
ноён Трамп АНУ-ын зүгээс

Түүхэн уулзалтын өдөр ам.долларын индекс

амлаж буй буултын урт жагсаалт
танилцуулсан нь ноён Кимийн
төсөөллөөс хэтэрсэн эд байлаа.
Өмнөд Солонгостой хамтарч
явуулдаг цэргийн сургуулилалтаа
эцэс болгохоор амалсны зэрэгцээ
хоёр улсын хооронд удахгүй албан
ёсоор энхийн гэрээ байгуулна
хэмээн найдаж буйгаа ноён
Трамп илэрхийлсэн. Мөн Өмнөд
Солонгост байрлаж байгаа АНУын 30 мянган цэргийг буцаах
үнэнхүү хүсэлтэйгээ ч ойлгуулав.
Ноён Трамп цэргийн хамтарсан
су рг у ули ла лтыг зогсоох
шийдвэрийг ганцаараа дур мэдэн
гаргахаасаа өмнө бусадтай лав
зөвлөлдөөгүй.
Ийм нөхцөлд хоёр хүний гарын
үсэг зурсан хамтарсан мэдэгдэл
нь ердөө Умард Солонгосын
дарангуйлагчийн ялалт болж
ойлгогдох болов уу. Шинэ
харилцаа тогтоож, энхийн төлөө
зүтгэх хоёр талын амлалтаас

ялгаатай нь Пхеньян зөвхөн
“Солонгосын хойгийг цөмийн
зэвсгээс ангижруулахын төлөө
ажиллах” ёстой.
Ноён Ким ийм үг хэллэгийг
Умард Солонгос цөмийн
зэвсгээ устгасны хариуд Өмнөд
Солонгосыг хамгаалж буй
АНУ-ын цөмийн шүхрийг ч авч
хаях ёстой гэж ойлгоно гэдгийг
ноён Трамп хайхарсангүй. Ноён
Кимээр хийлгэж чадсан буултаа
тайлбарлах үеэр АНУ-ын
Ерөнхийлөгч цөмийн зэвсгээс
ангижруулах илүү цогц хэлэлцээр
байгуулах цаг уг уулзалтад
байгаагүйд гомдоллосон юм.
Тэрбээр Солонгосын дайны үеэр
ам үрэгдсэн, олзлогдсон америк
цэргүүдийн үлдэгдлийг буцаахаар
Пхеньян амласныг сайрхаж,
ноён Ким ирээдүйн нэг сайхан
өдөр пуужингийн хөдөлгүүрийн
туршилтын талбайгаа устгах
үүрэг хүлээж буй талаар бүдэг

бадаг тайлбар өгөв. Энэ хоёр
амлалт аль аль нь ноён Кимийн
хувьд утгагүй.
Цөмийн зэвсгээс ангижрах
бодитой ахиц дэвшил гараагүй
цагт Умард Солонгост тавьсан
хориг хэвээр үлдэнэ гэдгийг ч
ноён Трамп мэдэгдсэн. Гэтэл
хоригийг хэрэгжүүлэх нөхцөл
боломж нь Умард Солонгосын
худалдааны гол түнш БНХАУ-ын
гарт бий. Тэгвэл энх тайвны төлөө
зүтгэх амлалт өгснийх нь хариу
шагнал болгон Умард Солонгост
тавьсан хоригийг зөөллөх ёстой
хэмээн БНХАУ-ын Засгийн
газрын төлөөлөгч мягмар гарагт
мэдэгдлээ.
Одоо ноён Трамп зангаа
хувиргаж, хоригоо чангалмаар
санагдлаа ч Хятад улс үгэнд
нь орох юу л бол. Уулзалтад
хөндлөнгөөс ажиглагчийн үүрэг
гүйцэтгэсэн Бээжин, АНУ-ын
цэргийг гаргах, “маш үнэтэй,
өдөөн хатгасан шинжтэй” хэмээн
АНУ-ын Ерөнхийлөгчийн
тодорхойлсон цэргийн хамтарсан
сургуулилалтыг зогсоох тухай
үгэнд нь баярласан байж таарна.
Хятад улсын амин чухал зорилгын
нэг нь хөрш улсад байрлаж буй
АНУ-ын цэргийг гаргах явдал.
Хэвлэлийн хурал дээр ноён
Трамп хүмүүст нөхцөл байдлыг
“үл хөдлөх хөрөнгийн талаас
нь” авч үзэх боломж олголоо.

Тэрбээр “далайн үзэсгэлэнт
эрэг”-ийг артиллерийн буудлагын
сургуулилалтад ашиглахаа
зогсоож, оронд нь орон сууцны
байшингууд босголоо гэж
төсөөлөхийг ноён Кимд зөвлөжээ.
Ийм төсөөлөл нь АНУ болон
бусад капиталист хөршүүдээс
дэмжлэг авч чадвал нурж буй
коммунист эдийн засгаа сэргээж
болох нь гэсэн ойлголтыг Умард
Солонгост өгнө. Тэгвэл цөмийн
зэвсгээ үлдээж байгаад эдийн

засгаа босгох нь бүр ч зүйтэй
сонголт.
Ноён Трамп АНУ-д очсон
хойноо зарим амлалтаасаа
буцахаар шийдэж ч мэднэ. Нөгөө
талаар Умардын дарангуйлагчид
найр тавьж буй ноён Трампын хэт
сайхан сэтгэл Пхеньяны зүгээс
чухам жинхэнэ буулт хийхэд ч
хүргэж болзошгүй. Яг одоохондоо
ноён Ким тун овжин
тохиролцогч болохоо
харууллаа.

Робин Хардинг
Япон улс ажиллах хүчний
дутагдлаа нөхөхийн тулд гаднаас
500 мянган ажилчин оруулах
боломжийг нээж, цагаачлалын
журамдаа өөрчлөлт хийхээр
зэхэж байна. Баасан гарагт
болох танхимын хуралдаанаар
хөдөлмөрийн хомсдолтой хөдөө ах
ахуй, нийгмийн халамж, барилга,
зочид буудал болон хөлөг онгоцны
үйлдвэрлэлд ажиллах гадаадын
иргэнд “тохирох ур чадвартай”
оршин суугчийн статус олгох
асуудлыг шийдвэрлэх гэж байна.
Уг төлөвлөгөө Япон улс ажиллах
хүчнийхээ дутагдлыг нөхөхдөө
зочин ажилчид ирүүлэх замаар
шийдэх бодлогын томоохон
шилжилт хийж буй аж. Одоогийн
байдлаар гадаадын ажилчдын
олонх нь тус улсад оюутны болон
дадлагажигчийн визээр орж ирдэг
байна.
Японы нийгэм цагаачдад илт
дургүйцдэг байсан ба өнгөрсөн
долоо хоногт албан ёсоор яригдаж
эхэлсэн албан ёсны баримт бага
эсэргүүцэлтэй тулгарснаас
үзэхэд гаднын ажилчдад аядуу
хандах болсон нь ажиглагдлаа.
Гэхдээ Ерөнхий сайд Шинзо
Абэ хэлэхдээ шинэ арга хэмжээ
бол “цагаачлалын бодлого
бус” хэмээн онцлоод зочин
ажилчид тус улсад таваас дээш
жил амьдрах буюу гэр бүлийн
гишүүдээ авчрахыг хориглоно
гэжээ. Тэрбээр “Хөдөлмөрийн
хомсдол, ялангуяа хөдөөний
жижиг ба дунд компаниудын
хувьд ноцтой болж ирлээ. Иймээс
бид тодорхой түвшний чадвартай,
эрч хүчтэй гадаадын ажилчдыг
өргөнөөр ирүүлэх журам, бүтэц
нэн шаардлагатай байна” гэж
тайлбарлав.
Өнгөрсөн аравдугаар сарын
байдлаар Япон дахь гадаад
ажилчдын тоо 1.28 саяд хүрсэн
нь түрүү жилийн мөн үеэс 18
хувь өссөн бөгөөд ажилгүйдлийн
түвшин 2.5 хувь болтлоо буурч,
хөдөлмөрийн зах зээл халалтаас
багагүй шалтгаалсан юм.

Япон зочин ажилчдыг оруулах
журмаа зөөлрүүлнэ

Хөдөлмөрийн хомсдол хурцдаж
буй явдал нь цагаачлалыг
эсэргүүцдэг улстөрчдийг байр
сууриа өөрчлөхөд хүргэжээ.
Эрх баригч Либерал ардчилсан
намаас парламентад суугаа
Ёшитака Сакурада гадаадаас
ажилчин авахыг эсэргүүцдэг
байсан бол саяхан “Өнөөг хүртэл
би богино хугацааны ажилчид

Эдийн засгийн
онолоор ДАШТ-ий
ялагчийг таамаглав

◄1
Харин Швейцарын UBS
банкны шинжээчид үүнийг
утгагүй зүйл хэмээн эсэргүүцсэн
байна. Эднийхэн эдийн засгийн
хэмжилтийн хэрэглүүрийг
ашиглан Герман ялах хамгийн
өндөр магадлалтай хэмээв. Тус
банкны шинжээчид өмнөх аваргад
дахин ялах 24 хувийн магадлал
өгсөн аж. Харин Английн баг
8.5 хувийн магадлал авч, дөрөвт
бичигджээ.
UBS банкны хөрөнгийн
менежментийн хэлтсийн эдийн
засагч Дин Тернер энэ удаад
сүүлийн ДАШТ-ээс илүү амжилт
үзүүлж, дөрөвний нэгийн финалд
үлдэх гуравны хоёрын магадлал
бий хэмээн ярьжээ. Голландын
ING банкны судлаачид Испанийн
тамирчдын үнэ цэнэ бусад бүх
багийнхаас давж буйг тэмдэглэжээ.
Санхүүгийн байгууллагуудын
иймэрхүү зөрүүтэй таамгууд эдийн
засгийн стандарт хэмжилтийн арга

бүх асуултад хариулж чадахгүйг
харуулж байна.
Харин Тулузын эдийн засгийн
сургуулийн мэргэжилтнүүд
нэг сонирхолтой судалгаа
явуулжээ. Тэд 1970 оноос хойш
болсон ДАШТ-д оролцсон
хөлбөмбөгчдийн гэрэл зургийн
цомогт компьютер шинжилгээ
хийсэн гэнэ. Автоматаар нүүр
унших программ ашиглан
яву улсан шинжилгээний
дүгнэлтэд “Тоглогчид нь ууртай
буюу аз жаргалтай харагдсан
багууд юу ч илэрхийлээгүй
царайтай багийнхнаас дэлхийн
цомд илүү амжилттай тоглосон”
хэмээн дурджээ. Судалгааны
ахлагч Астрид Хопфенсиц Panini фирмийн цомогт жаргалтай
зургаа авахуулсан багууд гоол
сайтай байсан гэв. Харин ууртай
царайтай багууд илүү өрсөлдсөн
боловч үр дун муутай
байжээ.

япончуудаас ажлын байрыг нь
булаадаг гэж боддог байлаа. Гэвч
одоо эдийн засгийн нөхцөл байдал
өөрчлөгджээ” гэсэн юм.
Тэрбээр хөдөлмөрийн хомсдол
хэрээс хэтэрсэн тул улс оронд
зочин ажилчид хэрэгтэйг хүлээн
зөвшөөрөв. ЛАН-ын Боловсролын
сайдаар ажиллаж асан Нарияки
Накаяама бас цагаачлалыг

эсэргүүцдэг байсан ч эдийн
засгийн дарамтыг ойлгосон байна.
Тэрбээр “Япон онцгой орон учир
цагаачлалыг зөвшөөрөх нь зөрчил
үүсгэнэ гэж боддог. Би цагаачлалыг
сөрөг талаас нь хардаг авч нөгөө
талаас Японд хөдөлмөрийн
хомсдол тулгараад байна. Үүнийг
зогсооход хэцүү” гэв.
Шинэ журам ёсоор гадаад

ажилчид Японд дадлагажигчийн
визээр гурван жил амьдрах ба
улмаар анхан шатны Япон хэлний
шалгалтыг давж чадвал “тохирох
ур чадварын” статус авах боломж
нээгдэх юм. Энэ нь бүтээмж
сайтай гадаадын ажилчдыг тус
улсад үлдээх эхний алхам болно.
Гэхдээ шинэ статус доогуур
чадвар шаарддаг ХАА-н салбарыг

ч багтаажээ. Хятадууд цагаач
ажилчдын хамгийн олон буюу
29 хувийг бүрдүүлдэг ч Вьетнам,
Непалаас ирэх хүмүүсийн тоо
эрс нэмэгджээ. Японд ажилладаг
вьетгамчуудын тоо 40 хувь
өсөж, 240 мянгаас хол давсан
бол непалчуудын тоо 31
хувь нэмэгдэж, 70 мянгад
дөхөөд байна.

Тesla бүтцийн томоохон шинэчлэл
хийхээр төлөвлөжээ
Өнгөрсөн
оны эцэст
Тesla 37543
ажилтантай
байсан ба
үүний 3400 нь
цомхотголд
хамрагдах
боллоо.

Питер Кемпбелл
Тesla компани нийт ажил
лагсдынхаа есөн хувийг танаж,
бүтцийн томоохон өөрчлөлт
хийхээр төлөвлөөд байгаа. Гэхдээ
үүнийгээ “Model 3” загварын
үйлдвэрлэлд нөлөөлөхгүй гэж
мэдэгдлээ. Ерөнхий захирал Элон
Маск твиттертээ “хэцүү боловч
зайлшгүй ажил” хэмээн жиргэв.
Эднийх зардлаа хэмнэхийн
сацуу сүүлийн загварынхаа тоог
нэмэх зорилт тавьж байгаа аж.
Өнгөрсөн оны эцэст Тesla 37543
ажилтантай байсан ба үүний
3400 нь цомхотголд хамрагдах
боллоо. Ноён Маск дотоод
имэйлдээ “Энэ цомхотгол манай
цалинтай ажилтнуудыг хамрах
боловч үйлдвэрлэлд ажиллагсдыг
хөндөхгүй учир ирэх саруудад
“Model 3” загварыг зорилтот
тоогоор үйлдвэрлэх чадамжид
нөлөөлөхгүй” гэж тайлбарлажээ.
Тэрбээр халагдсан ажилтнуудад
нэлээд хэмжээний цалин ба
хувьцааны эрх олгохоор амлаад
“Бид дахин хүнд шийдвэр
гаргахгүйн тулд арга хэмжээ

Tesla компанийн хувьцааны ханш
(ам.доллар, сараар)
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авахад хүрлээ” хэмээн учирласан
байна. Тус компанийн 15 жилийн
түүхэнд анх удаа цомхотгол
хийж байгаа нь ноён Маск
мөнгө босгохоор Уол Стритэд
хандалгүй, санхүүгийн хувьд үр
ашигтай ажиллаж чадна гэдгээ
хөрөнгө оруулагчдад харуулахыг
эрмэлздэг тэй холбоотой
бололтой. Тэрбээр энэ жилийн
сүүлийн хоёр улиралд мөнгөний
эргэлт ба ашгийн эерэг тэнцэлд
хүрэхээ мэдэгдсэн боловч олон
шинжээч Тesla-д нэмэлт капитал
шаардлагатайг тэмдэглэв.

Ноён Маск өнгөрөгч сарын эхээр
хөрөнгө оруулагчидтай уулзах
үедээ цомхотголын талаар анх
дурссан. Түүнчлэн хэд хэдэн гол
захирал компаниас гарсны дараа
бүтцийн шинэчлэл хийж гэж
байна. Тesla-гийн босс захирлуудаа
гарч явсныг зохион байгуулалттай
халаа сэлгээ хэмээн дүрслэхийг
оролдон “зохион байгуулалтын
бүтцэд өргөн шинэчлэл хийж
байгаа” хэмээн ярьжээ. Тэрбээр
үүнийг “Зарим үүрэг хариуцлага
ба ажлын давхардлыг арилгаж
компанийн өсөлтийг түргэтгэх

зорилготой” хэмээн тайлбарлав.
Маск ажилтнууддаа илгээсэн
захидалдаа мөн Тesla-гийн хуучин
стратегийг орхиж буйгаа мэдэгдсэн
байна. Өнөөг хүртэл алдагдалтай
ажиллаж ирсэн тус компани
өсөлтийн хойноос хөөцөлдөж,
капиталын зах зээлээс олон удаа
санхүүжилт босгож байсан юм.
Гэвч ноён Маск “Тогтвортой ашиг
бий болгохгүйгээр тогтвортой,
цэвэр эрчим хүч рүү хийх дэлхийн
шилжилтийг түргэтгэх алсын
хараагаа хэрэгжүүлж чадахгүй”
хэмээн онцлов. Энэ үг өнөөг
хүртэлх Тesla-гийн түүхийн үнэ
цэнтэй, шударга шүүмжлэл юм.
Жилийн өмнөөс эхэлсэн “Model
3” загварын үйлдвэрлэлийн зардал
энэ онд төсвөөсөө хэтэрсэн агаад
цаашид ч дайвар зардлаа танахад
түлхэж магадгүй. Ноён Маск
Сан Франциско дахь үйлдвэртээ
гуравдугаар ээлж нэвтрүүлж,
үйлдвэрлэлийн саатлыг арилгах
арга хэмжээ хэрэгжүүлж эхэлжээ.
Үүнд бүрэн автомат угс
ралтын шугам байгуулах
зорилт тусгасан байна.
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Уул уурхай
Згм Товчхон
» Дэд бүтэц
Эрдэнэт, Овоот чиглэлд
барих 570 км урттай төмөр
замын ТЭЗҮ-г боловсруулж
дууссан бөгөөд төслийн нийт
өртөг 1.25 тэрбум ам.доллар
болж буйг Aspire Mining-ийн
охин компани Mongolia
Northern Railways мэдэгдлээ.
Уг зам бүрэн ашиглалтад
орсноор жилд 16 сая тонн
нүүрс тээвэрлэнэ гэж
тооцож буй юм.
» Экспорт

14.3

Сая тонн. Нүүрсний экспорт
мөнгөн дүнгээр жилийн
өмнөхөөс 10 хувиар өссөн
ч биет хэмжээгээр таван
хувиар буурч 14.3 сая тонн
болжээ.
» Статистик

4.1

Трампын бодлого Азийн
орнуудад нөлөөлөхгүй

Хувь. 2018 оны нэгдүгээр
улирлын байдлаар иргэдийн
сарын дундаж цалин өмнөх
оноос 4.1 хувиар нэмэгдэж,
998.4 мянган төгрөгт хүрчээ.

31.3

Азийн металл боловсруулагчдад АНУ-ын импортын тариф хүчтэй нөлөөлөхгүй
И Зу, Эндрью Косгрөүв
Азийн ган болон хөнгөн цагаан
боловсруулагчдын борлуулалтад
АНУ төдийлэн өндөр хувь
хэмжээ эзлэхгүй байгаа. Энэ
хэрээр импортын тарифаа
нэмсэн Дональд Трампын
шийдвэр үйл ажиллагаанд нь
төдийлэн нөлөөлөхгүй. Бүсийн
тэргүүлэгчид болон Япон

Азийн металл үйлдвэрлэгчдийн зах зээл

болон БНСУ-ын компаниудын
мэдээллээс харвал Азийн зах
зээлд дийлэнх борлуулалт
хийж байна. Үүнтэй зэрэг
цээд Хятадын Засгийн газрын
хэрэглээнд суурилсан эдийн
засаг цогцлоох бодлого
дотоодын эрэл
т ийг нь
нэмэгдүүлснээр Хятадын
металл боловсруулагчид

Дотоодод

Гадаадад

Нийт

Ази
Nippn Steel
JFE

63.8%

Бусад

22.5%

13.7%

Хятад
POSCO

100%

32%

68%

64.1%

11.1%

Baosteel

87.2%

Зүүн Ази,
Австрали
2.4%

Angang

90.6%

100%

Япон

Азийн бусад
улсууд

Хойд
Америк

3.6%

12.8%

2.8%

Европ, Ойрхи
Хойд болон Зүүн өмнөд,
Дорнод, Африк Өмнөд Америк Зүүн Ази
2.9%
1.2%
6.3%
9.4%

Дэлхийн
бусад
улсууд
5.5%

100%

100%
100%

экспортоо бууруулахад хүрнэ
гэж шинжээчид таамаглаж
байгаа юм. АНУ-ын Ерөн
хийлөгч Доналд Трамп ган,
хөнгөн цагааны бүтээгдэхүүнд
ногдуулах тариф урт хугацаанд
өөрчлөгдөхгүй гэж мэдэгдэж
байгаа ч Азийн компаниудад
төдийлэн нөлөө үзүүлж чадахгүй
гэж хэлж болохоор байна.

Эх сурвалж: Компаниудын тайлан

Asia Mining сэтгүүлийн захиалга үргэлжилж байна.
Утас: 99907829

Японы ган үйлдвэрлэгчид АНУ-ын импортын бодлогоос төдийлэн
хохирохгүй
АНУ-ын Засаг захиргаа Япон,
Канад, Мексик болон Европын
холбооны ган, хөнгөн цагааны
бүтээгдэхүүний импортод
25 хувийн тариф тогтоосон.
Гурвадугаар сарын сүүлчээр
Канад, Мексикийг тарифаас
чөлөөлөхөөр болсон. Хэдийгээр
тарифаас чөлөөлөгдөөгүй ч Японы
гангийн салбарт Америкийн
худалдааны бодлого төдийлэн
нөлөөлөхгүй нь. Учир нь 2017 оны
мэдээллээр АНУ гангийн нийт
хэрэглээнийхээ ердөө 5.2 хувийг
Японы компаниудаас хангасан.
Харин Японы гангийн
экспортын 4.9 хувийг л АНУ
бүрдүүл
жээ. Өөрөөр хэлбэл,
Японы гангийн экспортод эзлэх
хувь хэмжээгээр америкчууд
долдугаарт эрэмбэлэгдэж, БНХАУ,
БНСУ болон Тайланд улсаас
гурав дахин бага хэмжээний
ган бүтээгдэхүүнийг Японоос
худалдан авчээ. Японы гангийн

Японы гангийн экспорт, 2017

Бусад
21.9
Малайз
4.0%
АНУ
4.9
Мексик
5.0
Индонези
5.6

Хятад
14.8

%

Тайланд
14.6
Тайвань
7.7

Вьетнам
5.6

Эх сурвалж: The Japan Iron and Steel Federation

хамгийн том үйлдвэр Nippon
Steel-ийн 2017 оны нийт орлогын
дийлэнх буюу 86.3 хувийг Азийн
хэрэглэгчид бүрдүүлсэн бол
хоёр дахь том ган боловсруулагч
JFE-ийн тухайд нийт орлогынх
нь 68 хувийг дотоодын

хэрэглэгчид эзэлдэг. Дээрх
хоёр компани Японы гангийн
нийт үйлдвэрлэлийн 70 хувийг
бүрдүүлдэг. Энэ ч утгаараа АНУын импортын бодлогод Японы
гангийн салбар тэгтлээ ганхахгүй
байхаар байна.

Хятадын хөнгөн цагааны дотоодын эрэлт өссөнөөр экспорт хумигдана
АНУ-д хөнгөн цагаан нийлүүлж буй топ 8 улс
(Тонн)
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000

Өмнөд
Африк

Бахрейн

Аргентин

Мексик

Хятад

Арабын
нэгдсэн
Эмират улс

0

ОХУ

500

Эх сурвалж: АНУ-ын Геологи судалгааны алба

хувьд ч тэр дотоодын үйлдвэр
лэгчдээ хамгаалах зорилгоор
хөнгөн цагааны импортод тавих
хяналт, шаардлагаа нэмэгдүүлэх

шийдвэрийг гаргаад байгаа нь
Хятадаас авах импортын хэмжээг
хэдийнэ бууруулаад байгаа билээ.

706

Австрали

1,664,100

29%

5,654

Казахстан

745,300

13%

23,800

Канад

509,800

9%

13,325

» Хадгаламж

Ураны нөөц ихтэй улс орнууд бодлогын өндөр
шалгуур тавьж байна

Улсууд

Нөөц
(тонн)

Нийт нөөцөд
эзлэх хувь

Олборлолт
(тонн)

ОХУ

507,800

9%

3,055

Өмнөд Африк

322,400

6%

393

Нигери

291,500

5%

4,116

Бразил

276,800

5%

40

Хятад

272,500

5%

1,616

Намиби

267,000

5%

2,993

Монгол

141,500

2%

-

Узбекстан

131,100

2%

2,385
1,200

Украйн

115,800

2%

Бусад

474,600

8%

Нийт

5,718,400

100%

58,577

Эх сурвалж: World Nuclear Association

Ураны салбарт тэргүүлэгч
компаниудын зах зээлд эзлэх хувь
хэмжээ төдийлэн өөрчлөгдөх
төлөвгүй байна.
Учир нь нөөцийн хувьд
баялаг улс орнууд бодлогын
түвшинд өндөр шалгуур тавьж
байгаа нь салбарын томоохон
тоглогчдын нэвтрэх боломжийг
хязгаарласаар байгаа юм.
Жагсаалтын тэргүүнд байгаа

Казахстан, Австрали зэрэг улс
орон нутаг дэвсгэртээ ураны
хайгуул, олборлолтын маш
чанд хатуу хязгаарлалт бүхий
зөвшөөрлийг олгож байна.
Тухайлбал, Казахстаны
Засгийн газар энэ чиглэлд
үйл ажиллагаа явуулахдаа
төрийн өмчит “Казатомпром”
компанитай хамтрах шаардлага
тавьдаг юм.

Хятадын цөмийн эрчим хүчний өсөн нэмэгдэж
буй эрэлт ураны нийлүүлэлтийг нэмнэ

Канад

БНХАУ-ын Засгийн газар
хөнгөн цагаан үйлдвэрлэлийн
салбарын нийлүүлэлт талд
хэрэгжүүлж буй бодлогоо
хадгалсаар байна. Үүнтэй
зэрэгцээд энэ онд дотоодын
эрэлт нь нэмэгдэж, үнийн өсөлт
бий болсноор хөнгөн цагааны
экспортоо хумих хандлагатай
болж ирлээ.
АНУ-ын хөнгөн цагааны
импортын 45 хувийг Канад
улс хангадаг. Харин Хятадын
хувьд үүнээс тав дахин бага
хэмжээний нийлүүлэлт хийж
буй. Хөнгөн цагааны зах зээлд
үнийн хөөрөгдөл бий болгоод
зогсохгүй демпинг хийж байна
гэж буруутгагдаж буй Хятадын
нөхцөл байдал олон улсын зах
зээлийн тэнцвэрт одоохондоо
нөлөөлж чадахгүй.
Нөгөө талд Дональд Трампын

» Уул уурхай

Сая ам.доллар. Хятадын
Chalco компанийн Хонконг
дахь салбар Гвиней улсын
Засгийн газартай хамтран
хөнгөн цагааны хүдэр
олборлох Boffa-ийн төслийг
хэрэгжүүлэх гэрээнд гарын
үсэг зурлаа. Нийт 706 сая
ам.долларын өртөгтэй уг
төсөлд Chalco компанийн
Хонконг дахь салбар 164
сая ам.долларын хөрөнгө
оруулалт хийхээр төлөвлөж
буй аж.

Ураны нөөцөөр тэргүүлэгч 12 улс
2015 оны байдлаар

БНСУ
15.6

Сая ам.доллар. Rio Tinto
групп, China Minmetals
компани 50, 50 хувийн
хамтарсан хөрөнгө
оруулалттай комани
байгууллаа. Шинэ
компанийн нийт хөрөнгө
31.3 сая ам.доллар байх ба
талууд эхний хагас жилд
тус бүр 5.5 сая ам.долларын
хөрөнгө оруулахаар
тохирлоо.

БНХАУ-ын Засгийн газрын
эрчим хүчний салбартаа баримталж
буй бодлого, цөмийн эрчим
хүчний хүчин чадлаа нэмэгдүүлэх
шаардлага ураны эрэлтийг ихээр
нэмэгдүүлэх хандлагатай байна.
Одоогоор Хятад улс цөмийн
эрчим хүч үйлдвэрлэлээр дэлхийд
дөрөвдүгээрт эрэмбэлэгдэж
байгаа. Харин 2020 он гэхэд хоёр
байр ахиж, цөмийн реакторуудаа
эрчим хүчний гол эх үүсвэр болгох

зорилтыг боловсруулсан. Мэдээж
энэ их эрэлтийн өсөлтийг хангах
нийлүүлэлт шаардлагатай.
Цөмийн эрчим хүчний
үйлдвэрлэлээ найман гигаватт
болгох зорилтын хүрээнд хэд
хэдэн томоохон төслүүд Хятадад
хэдийнэ хэрэгжиж байгаа бөгөөд
аюулгүй байдал, зохицуулалтын
орчноо илүү боловсронгуй
болгох ажлууд хийгдэж байгаа
юм.

43

хувь. Дэлхийн банкнаас
жил бүр гаргадаг Global
Findex тайланд манай улсын
банкны данс эзэмшигчдийн
хүйсийн харьцаа
эмэгтэйчүүд давамгайлсан
байгааг онцолжээ. Засгийн
газрын хөтөлбөрийн хүрээнд
банкаар дамжуулан иргэнд
олгож буй халамжийн
мөнгийг эмэгтэйчүүдийн 43
хувь, эрэгтэйчүүдийн 24 хувь
нь хүлээж авдаг байна.
» Хувьцаа

22

Хувьцаат компани.
Монголын хөрөнгийн
биржид I, II, III ангиллын
22 хувьцаат компанийн
1,038,312 ширхэг хувьцааг
арилжлаа.

Валютын ханш
АНУ-ын доллар

2,414.52

Евро		
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Японы иен

21.82

ОХУ-ын рубль

38.27

БНХАУ-ын юань
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Ж.Дэлгэрсайхан
СЭЗИС-ийн Санхүүгийн
удирдлагын тэнхимийн багш,
эдийн засагч
-Өөрийн ашгаар зээлээ төлөх
боломжгүй төслийг эрсдэлтэйд
тооцдог. Засгийн газрын дам
жуулсан зээлийн 13 хувь нь эргэн
төлөх баталгаа багатай байна.
Манайд өрийн удирдлага муу,
зээл авч буй төслийн чадамж
ч тааруу. Ядаж л төсвөөс
эргэн төлөх нөхцөлтэй аливаа
концессийн гэрээ, хэлцлүүдийг
хязгаарлах шаардлагатай.
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500 цэцэрлэг,
сургууль барих
мөнгийг энэ сард
гадаад зээлийн
төлбөрт өгнө
◄1
Угтаа бол Засгийн газрын өрийг
ДНБ-ий 40 хувиас хэтрэхгүй
түвшинд барих ёстой гэсэн олон
улсын жишиг бий. Энэ оны
эхээр БНХАУ, ОХУ-аас авахаар
тохирсон зээлийг үүн дээр нэмбэл
оны эцэст бүр ч өндөр үзүүлэлттэй
гарахаар байгаа юм. 2017 оны
эцсийн байдлаар улсын нийт өр
27.4 тэрбум ам.долларт хүрсний
гуравны нэг орчмыг Засгийн
газрынх эзэлжээ. Ер нь сүүлийн
жилүүдэд өрийн хэмжээ ямагт
өссөөр ирлээ. 2010 онд улсын нийт
гадаад өр 7.1 тэрбум төгрөг байсан
бол 2016 онд 24.6 тэрбум төгрөгт
хүрч, ДНБ-ий 79 хувьтай тэнцсэн.
Харин өнгөрсөн онд Засгийн
газрын өр гурван тэрбум гаруй
төгрөгөөр нэмэгдсэн ч эдийн засаг
өссөн сайхан мэдээнд дарагдан,
анхаарлын гадна үлдчихсэн.
Монгол Улс энэ онд 876.8
сая төгрөгийн өр төлөх ёстой.
Энэ сард гэхэд 750 тэрбум
төгрөгийг өрөндөө өгнө. Үүний
130 тэрбум төгрөг нь зөвхөн хүү.
750 тэрбум төгрөгөөр 700 км
авто зам, 320 км төмөр зам эсвэл
500 сургууль, цэцэрлэг барих

боломжтой байсныг Сангийн
сайд Ч.Хүрэлбаатар халаглан бич
жээ. Цаашид ийнхүү амаа барин
халаглах өр төлбөрүүд ар араасаа
нэхэл хатуутай хүлээж байна.
2019, 2020 онд бид тус бүр
202.6 сая ам.долларын өр төлж
бага зэрэг амсхийнэ. Харин 2021
онд 702.6 тэрбум ам.доллар,
2022 болон 2023 онд 1.1 тэрбум
ам.доллар төлнө. Засгийн газрын
хамгийн муу нөхцөлтэй, үр
ашиггүй жишээгээр нэрлэгддэг
Чингис бондын төлбөр л гэхэд
бид 18-21 онуудад жил бүр 51.3
сая ам.доллар төлнө. Харин
2022 оны арванхоёрдугаар сард
буюу дөрөвхөн жилийн дараа
нэг тэрбум гаруй ам.долларыг
зөвхөн энэ бондын өрөндөө өгөх
хуваарьтай. Цаашлаад Самурай,
Дим сам, Мазаалай, Хуралдай,
Гэрэгэ бонд гээд 2024 он хүртэл
амсхийх чөлөөгүй өр төлөх нь.

Чингис бондын
төлбөрт 2022 онд
нэг тэрбум
гаруй ам.доллар
өгнө
Гэхдээ зээл авах нь тийм ч
муу зүйл биш. Түүх сөхвөл,
манай улсын дэд бүтцийн
бүтээн байгуулалт 1970-1990

онд ОХУ-ын зээлийн ачаар л
өрнөсөн байдаг. Монгол бол
бага орлоготой, хөгжиж буй орон.
Төсвөөсөө мөнгө гаргаад бүтээн
байгуулж, ажлын байр олноор нь
бий болгох үйлдвэрүүдийг босгож
чадахгүй. Тиймээс хөгжихийн
тулд гаднаас зээл авах нь буруу
биш. Ер нь зөвхөн бага орлоготой
гэлтгүй өндөр хөгжилтэй орнууд ч
их хэмжээний өртэй байна. АНУ
гэхэд Засгийн газрын өр нь ДНБий 108.3 хувьд хүрсэн бол Японд
энэ тоо 239.2 хувьтай байгаа.
Хамгийн гол нь эдгээр орнууд
төсвийн сахилга бат маш сайн,
авсан зээлээ ашиг болгож чаддаг.
Харин манайд төсвийн сахилга
бат ямар билээ.
Эрх баригчид улс төрийн
айлчлалынхаа үр дүнд орнуудаас
их хэмжээний зээл авахаар
тохиролцдог. Харин дараа нь
юунд, хэдийг, хэрхэн зарцуулах вэ
гэдгээ шийддэг гажиг тогтолцоо
манайд бүр ужгирсан. Эзэнгүй
орж ирсэн мөнгийг танил талаараа
авч, төсөл хэрэгжүүлдэг, дундаас
нь мөнгө иддэг “бизнес” нууц биш
болжээ. Мэдээж, үүний горыг
татвар төлөгчид л үүрнэ. Төсөл
нь тодорхой байлаа гэхэд зээл авч
буй орныхоо компани, ажиллах
хүчээр хийлгэдэг нь ч цөөнгүй.
Энэтхэгийн зээлээр барих гэж
буй газрын тосны үйлдвэр гэхэд
Энэтхэг компаниуд зураг төслийг
нь хийж, ажлыг нь гүйцэтгэхээр
тохирсон. Гэхдээ энэ тохиолдолд
ажлаа чанаргүй хийдэг, дундаас
нь мөнгө иддэг монголчууд ядаж
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•

Засгийн газрын өрийг
ДНБ-ий 40 хувиас хэтрэхгүй
түвшинд барих ёстой гэсэн
олон улсын жишиг байдаг ч
манайд 83.7 хувьд хүрсэн.

•

Эхлээд зээлээд, дараа
нь юунд, хэдийг, хэрхэн
зарцуулахаа шийддэг
гажиг тогтолцоо манайд
ужгирсан.

•

Монгол Улс ДНБ-ийнхээ
хэмжээг нэмэгдүүлэх гэж
зүтгэж байгаа ч өр, зээл
нь үүнтэй уралдан өссөөр
байна.

Л.Оюун
МУИС-ийн Бизнесийн
сургуулийн багш, эдийн засагч
Өгөөжийг нь тооцож, бэлэн
болсон төслүүд дээр мөнгө
босгоно уу гэхээс биш, олдож
байгаа нь энэ гээд зарцуулах
төслөө хайдаг явдал давтагдсаар
байна. Өр тэлбэл нэг хэсэг хүн
баяжна, харин улсын эдийн засаг
эсрэгээрээ муудаж, иргэдийн
амьдрал ядуурна. Гаднаас хүүтэй
зээл авч байгаа бол ажлын байр
нэмэгдүүлэх, тогтмол орлоготой
байх гол зорилгыг хангахад
зориулах ёстой.

газрын тосны үйлдвэр, ажлын
байртай үлдэх биз. Мөн төслөө
гүйцэтгэхдээ зардлаа хэд дахин
өсгөчихөөд дараа нь төсвөөс
түүнийгээ нэхээд суучихдаг
барих-шилжүүлэх концессын гэж
улсад хожоогүй гэрээ бий. Төслөө
гүйцэтгэхдээ зардлаа хэд дахин
өсгөчихөөд дараа нь төсвөөс
түүнийгээ нэхээд суучихдаг.
Уг нь 2014 онд Өрийн удирд
лагын тухай хуульд Засгийн
газрын өрийн таазыг ДНБ-ий 40
хувиас хэтрүүлэхгүй гэж заасан.
Гэвч сүүлийн хэдэн жилд Засгийн
газрын авсан өр нь энэ хэмжээнээс
хэтэрмэгц хуулиа өөрчилдөг
болсон. Өрийн тааз 40 хувьдаа
баригдаж биш, авсан, авах гэж буй
зээлдээ тааруулж өрийн хэмжээг
хуульд тусгаж байна.
Социализмын үед тавьсан
бидний өрийг ОХУ цайруулж,
иргэдийн нуруун дээрээс том
ачаа хөнгөлсөн. Харин одоо хүү,
төлбөрөө хүлээж буй зээлүүд улс
хоорондын найрамдалт харилцаа
бус хатуу гэрээнд үндэслэсэн
учраас бид зээлээ цагт нь, хүүтэй
нь төлж л таарна. Тиймээс үед
өөрийгөө эргэн зээлээ зээлээр
дардаг хэвээрээ л байх нь. Монгол
Улс ДНБ-ээ өсгөх гэж зүтгэж
байна. Гэтэл өр, зээл нь үүнтэй
уралдан өсөөр. Үүнээс гарах
шийдлийг эдийн засагчид хэлж,
санал болгосоор байгаа. Харин
төрд өрийн удирдлага, төсвийн
сахилгаа сайжруулж, иргэдийн
нуруун дахь ачааг хөнгөлөх сэтгэл
байна уу.

Б.Лакшми
Эдийн засгийн бодлого,
өрсөлдөх чадварын судалгааны
төвийн захирал
Түүхий эдийн үнийн өсөлтөд
хоосон найдаж, зээл авч болох
гүй. Манай улс уул уурхай гэсэн
ганцхан салбараас хараат хэвээр,
экспортоо төрөлжүүлж чадах
гүй байна. Ханшийн эрсдэлээс
хам
г аалах бодлого манайд
зайлшгүй шаардлагатай. Мөн
төв банкны нөөц, иргэдийн
хадгаламжийг нэмэгдүүлэхэд
бодлогоо чиглүүлэх хэрэгтэй.
Бид өмнөхөөсөө сургамж аваа
гүй байгаа учраас ОУВС-гийн
хөтөлбөр дуусмагц эргээд асууд
луудтайгаа нүүр тулах байх.

Т.Доржханд
Эдийн засагч
Хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй ч
зөвхөн зээл өгч буй улсын бараа,
бүтээгдэхүүн, ажиллах хүчийг
хүлээж авах хатуу нөхцөлтэй
зээлээс татгалзмаар байна. Уг
нь бонд босгож, ганц нэг улсаас
зээл авч байхаар олон улсын
байгууллагуудад хандвал бидэнд
ашигтай. 100 гаруй орон нэгдсэн
том байгууллагуудын хяналт
маш чанга. Үр ашигтай эсэхийг
нь харгалзаж, гүйцэтгэлийг нь
цаг тухайд нь хянадаг учраас муу
төсөлд зээл олгодоггүй.

Зах зээлийн гол үзүүлэлт:
Апу ХК
620
600
580
560

Говь ХК

VI/2

Өдөр

0.20%

Dow Jones

0.01%

VI/7
Сар		

VI/13
Жил

23.5k
23k
22.5k
22k

Өдөр

VI/2
0.09%

VI/7
Сар		

VI/13
Жил

Таван толгой ХК

СҮҮ ХК

10.1k
10k
9.9k
9.8k

224
222
220
218

Өдөр

VI/2
0.30%

S&P 500

FTSE 100

Nikkei 225

Topix

0.17%

0.46%

0.38%

0.42%

VI/7

VI/13

Сар		

Жил

Өдөр

VI/2
2.59%

VI/7

VI/13

Сар		

Жил

Shanghai
Composite

Hang Seng

Kospi

0.97%

1.42%

0.05%

