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ЗГМ

Монгол ардын зүйр үг

Хүүхдэд үйлчлэх зарим газрын 
үйл ажиллагааг хязгаарлалаа

Уул уурхайн салбарын 10 эрсдэл “Эрдэнэс Тавантолгой” хөрөнгийн 
захын өнгийг тодорхойлно

Компаниудын ногдол ашгийн хэмжээ 2017 
оныхоос нэмэгдэх хүлээлттэй байна.

0-10 хүртэлх насны хүүхдэд үйлчлэхгүй байх 
үүрэг өгсөн байна.  

Ашиглалтын лиценз авах нь хамгийн том 
эрсдэл болов

Газрын сайн шимээрээ, хүний сайн тусаараа
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АМ.ДОЛЛАР ЮАНЬ РУБЛЬ

2,630.93 390.07 40.13

АЛТ ЗЭС 10-ЧИНГИС БОНД ХУРАЛДАй БОНД

107.52
0.1%

94.26
0.00%

ГЭРЭГЭ БОНД

95.63
0.16%

онцлоХ

улс төр
Х.Баттулга энэ жил БнХАУ, 
ОХУ болон Европын орнуудад 
айлчлахаар төлөвлөжээ.
Хэнтийн нөхөн сонгуулийг ирэх 
зургадугаар сарын 30-нд хийхээр 
товлов. 
ГХЯ: Энэ жил махны экспортын 
хэмжээг өнгөрсөн оны түвшнээс 
бууруулахгүй. 
Төрийн албаны зөвлөлийн 
дарга Б.Цогоог үүрэгт ажлаас нь 
чөлөөлөхийг ТББХ дэмжлээ. 

эдийн засаг
Монголбанкны нэгдүгээр сард 
худалдан авсан алт 597 кг хүрч, 
жилийн өмнөхөөс 47% буурав. 
Монгол, Хятадын гадаад 
худалдаа $8.4 сая болж, импорт 
35.5%, экспорт 13.3% өссөн байна.
ЕСБХБ-ны төслийн санхүүжилт 
$1.83 тэрбумд хүрээд байна. 
Топ 20 индекс 1.04 хувиар өсч, 
21,699.46 нэгж болов.
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нийгэм
Гахайн мялзан өвчний улмаас 
СХД-ийн 32 дугаар хороонд хорио 
цээр тогтоов. 
ойрын өдрүүдэд ихэнх нутгаар 
цас орж, эрс хүйтрэхийг УЦУОШГ-
аас анхаарууллаа. 
Өмнөговийн нэмэгт уулнаас 
80-70 сая жилийн өмнөх үлэг 
гүрвэлийн яс олджээ.
Хүүхдийн тоглоомын газруу   дыг 
түр хугацаагаар ажиллуулахгүй.

дэлхий
ДХБ Өмнөд Солонгост АнУ-ын 
эсрэг худалдааны хориг тавихыг 
зөвшөөрөв.
Польш улс АнУ-аас пуужин 
эсэргүүцэх HIMARS систем 
худалдаж авахаар боллоо. 
Вашингтон муж улсад их цас 
орсноос 50 мянган хүн 
цахилгааны хязгаарлалтад оров. 
Японы өөрийгөө хамгаалах 
хүчний албан хаагчдыг Ойрх 
Дорнод руу илгээнэ. 

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдана ©
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ЦАГ АГААР

ЦаГ аГаарЫн дэлГэрэнГYЙ мэдээллиЙГ 
8 дУГаар нүүрээС УнШина УУ.

ГХЯ-ны мэдээлснээр дэлхийн 75 улсад Монголын 144 мянган иргэн амьдарч байна. Харин “хараар” ажиллаж буй хүний тоог нэмбэл 200 мянгаас хол давна. 
Хамгийн эмгэнэлтэй нь, Монголдоо үлдсэн 21-48 насныхны дунд судалгаа явуулахад тэдний 79 хувь нь гадаадад гарч амьдрах хүсэлтэй хэмээн хариулжээ.  3
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ЭДИйН ЗАСАГ
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Технологийн салбарт Азийн 
тэрбумтнууд хүч түрж эхэллээ
Эндрю Хиткот

Ази-Номхон далайн бүс 
өөрийн хүч чадлаар баяжсан 
шинэ тэрбумтнуудын өлгий 
нутаг болж хувирлаа. 

ингэснээр дэлхийн тэргүүн 
баячуу дын эгнээнд багтдаг залуу 
тэр бумтнуудын бүтцэд өөрчлөлт 
орж эхэллээ. 

Манай гарагийн хамгийн баян, 
өөрийн хүч хөрөнгөөр баяжсан, 
40-өөс доош насны 10 тэрбумтны 
зургаа нь Ази-Номхон далайн 
бүсээс гаралтайг Bloomberg-ийн 
тэрбумтны жагсаалт харуулж 
байна. Энэ зургаагийн дөрөв 
нь хятад, хоёр нь австрали хүн. 

харин урьдын цагт жагсаалтад 
ноёрхдог байсан АНу-ын иргэд 
үлдсэн гурав нь. 

“технологийн талаас нь авч 
үзвэл таван жилийн өмнөөс 
хятад эрс хурдацтай хүч түрж 
эхэлсэн”-ийг Credit Suisse Group-т 
хятадын технологи, мэдээлэл, 
харилцаа холбоогоор мэргэшсэн 
Аллан Чу анхааруулав. “Старт-
ап компаниуд технологийн 
аваргууд болон өсөж өндийх 
хэрээр үүсгэн байгуулагч нартаа 
асар их эд баялаг үүсгэж өгч 
байна.”

Г.Байгал
@baigalZGM
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Нүүрсний экспортоор Австралийг 
ардаа орхих боломж бий

Сарны тооллоор он цагийг хэмж-
дэг Дорнын зарим улс уламж  лалт 
баяраа тэмдэглэн, арил жаа худал-
даа, хил хориогоо хэсэг амраах зуур 
таваарын зах зээлийг доргиосон 
гэнэтийн үйл явдлууд ар араасаа 
өрнөлөө. Нүүрсний нийлүүлэлтээр 
БНхАу-ын зах зээлд Монголтой 
өрсөлд дөг Австрали улсад хүчтэй 
аадар бороо орж, үерийн аюул 
нүүрлэжээ. тус улсын уул уурхайн 
түшиц бүс болох Квийнслэнд 
мужид өнгөрсөн сарын 31-нээс 

бороо тасралтгүй орж, түүхий эд 
тээвэрлэдэг төмөр зам нь үерийн 
усанд автсанаас зэс, нүүрс, цайрын 
ний лүүлэлт түр зогсжээ. тус 
мужийн нүүрсний экспортын гол 
терминалын нэг болох Abbot Point-
ийг орон нутгийн албаныхан түр 
хугацаанд хаасан байна.

Австралийн нүүрсний экспор-
тын 90 орчим хувийг бүрдүүлдэг 
гол гурван мужийн нэг болох 
Квийнслэндэд үер бууснаас олон 
мянган айл гэр оронгүй болж, зам, 
дэд бүтэц, үйлдвэрлэл, олборлолт 
саатаад байна.

ЗГМ: CЭДЭв ЭДИйН ЗАСАГ

Жинхэнэ 
ЖДҮ-чид 
төрийн бодлого 
хүлээсээр 

ЖДүхС-тай холбоотой шуу-
гиан дэгдсэн нь жинхэнэ үйлд-
вэрлэл эрхлэгчдэд саад болж 
буйг тус сангийн үйл ажиллагаа 
зогссон болон яамнаас эл чиг-
лэлээр дорвитой арга хэмжээ 
зохион байгуулж чадахгүй 
байгаагаас тодорхой байна. 
Сангийн яам улсын төсвийн 
хөрөнгөөс зээл олгодог 25 санг 
шалгаж буй ч сангуудыг цаашид 
хэрхэх нь тодорхойгүй байгаа 
юм. тус яамны мэдээллээр 
дээрх сангуудын заримыг нь 
татан буулгах талаар Засгийн 
газрын түвшинд яриад эхэлсэн 
дуулдана. үүний нэг нь ЖДүхС 
юм. тус санг татан буулгахгүй 
гэвэл ЖДү-ийн хууль, эрх зүйн 
орчныг боловсронгуй болгох, 
зохион байгуулалтыг өөрчлөх 
шаардлага тулгамдуу байгааг 
яамны зүгээс анхааруулсаар 
буй. Зохион байгуулалтыг 
сайжруулахын тулд алдаа завхрал 
хэзээ, хаанаас эхлэлтэйг тогтоож 
“илаарьшуулах” шаардлагатай 
буй за.

өнгөрсөн хугацаанд ЖДүхС-д 
нийт 569.8 тэрбум төгрөгийн эх 
үүсвэр бүрдүүлсэн байв. үүний 
130.9 тэрбум нь улсын төсвөөс, 
438.9 тэрбум төгрөг нь Засгийн 
газрын бонд болон хөгжлийн 
банкны эх үүсвэрээс бүрджээ.

П.Батбөх
ЗГМ
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ЗГМ: ИНФОГРАФИК

ХнХЯ©

орон сууц

Тохилог сууц

Сууцны тусдаа байшин

Өмчилсөн газар

Өвөлжөө

Хаваржаа

Механикжсан тээврийн хэрэгсэл

Суудлын машин

Ачааны машин

Трактор

Мотоцикл

5.3

2.6

26.2

40.9

67.8

41.3

84.0

25.8

36.6

7.0

61.1

МАлчин ӨрХийн ХӨрӨнГӨ

55.3%
цахилгаан үүсгүүртэй 

36.3% 
хөргөгчтэй 

6.5%
интернет хэрэглэдэг

Өрхийн хэрэглээний хувьд

ХөДөЛМөРИйН 
НАСНыХНы 79 ХУвЬ НЬ 
МОНГОЛД АМЬДРАХ 
ХҮСЭЛГҮй

6210
0.58%1316.61

0.50%
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Өрсөлдөөний 
хууль монополь 
компаниудад 
хамаатай

монгол Улсын хөдөлмөрийн баатар, 
ардын уран зохиолч, Төрийн шагналт 
яруу найрагч, Соёлын гавьяат зүтгэлтэн, 
төр, нийгмийн зүтгэлтэн, их соён гэгээ
рүү лэгч бавуугийн лхагвасүрэн 2019 
оны хоёрдугаар сарын 5ны өдөр өвчний 
улмаас таалал төгсөж монголын уран 
зохиол, соёл, урлагийн салбарт нөхөж 
баршгүй хүнд гарз тохиолоо.

 
монголын ард түмний бишрэлийг 

тө рүүл сэн их найрагч б.лхагвасүрэн 
1945 оны арваннэгдүгээр сарын 25ны 
өдөр Төв айм гийн баянӨнжүүл суманд 
төр  жээ. Тэрбээр 1963 онд ху далдааны 
тех  ни кум, 1973 онд москва гийн кино 
урла гийн дээд сур гуульд тус тус сурал
цаж төгсчээ.

 
б.лхагвасүрэн 1963 оноос Улсын хүү

хэл дэйн театрт жүжигчин, зураач, туслах 
найруулагч, дарга, 1968 оноос монголын 
зохиолчдын эвлэлийн дэргэдэх үлгэрийн 
танхимд жүжигчин, “Утга зохиол” сонинд 
зураач, монголын радиод редактор, Соё
лын яаманд мэргэжлийн зохиолчоор, 
19901992 онд монголын зохиолчдын эвлэлийн даргаар, 20092012 онд Засгийн газрын 
хэрэгжүүлэгч агентлаг Соёл, урлагийн хорооны даргаар тус тус ажиллаж байв. 1992
1995 онд Улсын их хурлын гишүүнээр сонгогдон ажиллахдаа соёл, урлагийн асуудлаар 
олон арван хууль, тогтоомжийг санаачлан батлуулсан юм.

Тэрбээр ”ангир уураг”, “хос уянга”, “Гашуун өвс”, “Сул асгарсан сувд” зэрэг 
шүлгийн түүвэр, “Тамгагүй төр”, “хүйтэн сэнтий”, “алтан нөж”, “үгүйлэгдсэн хайр” 
“Галзуу гурвалжин” зэрэг олон арван жүжгийн болон уран сайхны кино зохиолууд, 
сонсогчдын сэтгэл зүрхэнд мөнхөрсөн нийтийн шилдэг олон дууны шүлгийг туурвижээ.

б.лхагвасүрэн “Уянгын тойрог”, “Цагаан тэнхлэг” номоороо шинэ үеийн яруу 
найрагт ур чадварын гайхамшгийг харуулсан давтагдашгүй содон өвөрмөц урлах арга 
барил, хэлбэр агуулга, урлагийн гоо сайхны философи сэтгэлгээний шинэчлэлт хийсэн 
нь түүнийг монгол түмний бахархал хүндэтгэлийг төрүүлсэн, олны хайртай яруу найрагч 
болгосон юм.

 
б.лхагвасүрэн яруу найрагч, зохиолч бие хүнийхээ хувьд эх орон, ард олондоо туйлын 

хайртай, галтай эх оронч, үнэнч шударга, хурц мэргэн, бодомжтой гүн сэтгэлгээний 
үгээрээ үе үеийг ухааруулж ирсэн оюун санааны  манлайлан гэгээрүүлэгч байлаа.

 
Төр, засгаас түүний бүтээл туурвилыг өндрөөр үнэлж 1993 онд Төрийн шагнал, 1996 

онд Соёлын гавьяат зүтгэлтэн цол, 2003 онд ардын уран зохиолч, 2017 онд монгол 
Улсын хөдөлмөрийн баатар цолоор тус тус шагнажээ.

 
монголын төр, нийгэм, соёлын гарамгай зүтгэлтэн, их соён гэгээрүүлэгч, хурц цэцэн, 

оюун санааны эх ундарга болсон сүр жавхаалаг уран үгийг эзэгнэгч, монгол үндэстний 
хэмжээний гэгээ татуулсан их найрагч б.лхагвасүрэнгийн омголон бадрангуй гэгээн дүр 
төрх монголчуудын зүрх сэтгэлд үүрд мөнхөрч  үлдэх болноо.

 
 Х.БАТТУЛГА, Г.ЗАНДАНШАТАР, У.ХҮРЭЛСҮХ, Ё.БААТАРБИЛЭГ, 

Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ, Н.ЭНХБОЛД, М.ЭНХБОЛД, А.СҮХБАТ, Ж.МӨНХБАТ, 
Г.МӨНХЦЭЦЭГ, Ц.ЭНХБАТ, Ж.БАТЖАРГАЛ, До.ЦЭНДЖАВ
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Бавуугийн ЛХАГВАСҮРЭН 
/ 1945-2019 /

ЗГМ ТОвЧХОН
» ТӨлӨВлӨГӨӨ  
Энэ жил махны 
экспортын хэмжээг 
өнгөрсөн оныхоос 
бууруулахгүйгээр 
цаашид нэмэгдүүлэх, 
тэдгээрийн чанар, 
нэмүү өртөг шингээх 
асуудалд анхаарах 
талаар ХХААХҮЯ, ГХЯ 
тохиролцов. Мөн  энэ жил 
сүү, сүүн болон органик 
хүнсний экспортын шинэ 
бараа, бүтээгдэхүүнийг 
нэмэгдүүлэхэд онцгой 
анхаарч ажиллахаар 
боллоо. 

» ТоМилГоо 
Бүрэн эрхийн хугацаа 
нь дуусгавар болсон тул 
Төрийн албаны зөвлөлийн 
дарга Б.Цогоог үүрэгт 
ажлаас нь чөлөөлөхийг 
Төрийн байгуулалтын 
байнгын хорооноос 
дэмжлээ.  
Улмаар Төрийн албаны 
зөвлөлийн орон тооны 
гишүүнээр Д.Баатарсайхан, 
Д.Зүмбэрэллхам, 
Б.Идэрчулууныг томилов.

Бусад гэсэн ангилалтайгаа 
нийлээд хаврын чуулганаар 
нийт 30 асуудал хэлэлцэхээр 
уих-ын даргын дэргэдэх зөвлөл 
баталжээ. 

Сар шинийн өмнө завсарласан 
намрын чуулган эхлэхдээ 24 
асуудал хэлэлцэхээр жагсаа-
гаад ердөө зур гаа гийнх нь 
ард гарсныг хара хад дээрх 
төлөвлөгөө хэт бад ран гуй 
байж болох. гэхдээ улс төрийн 
орчин дахь талцал, ху вааг дал 
нэг талдаа гарсан гэж тооц вол 
стандарт төлөвлөгөө. хэлэл-
цэхээр жаг саасан асуудлуудыг 
задалж харвал энэ удаагийн 
уих бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж 
эхлэхдээ л төлөвлөсөн, зарим 
нь бүр хэд хэдэн парламент 
дамжин уламжлагдан ирсэн 
асуудлууд ч байна. тухайлбал, 
үндсэн хууль, Сонгуулийн тухай 
хуулиуд, улс төрийн намын, 
Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн 
нэгж, түүний удирдлагын тухай 
гэх мэт ээлжит чуулган бүрээр 
эчнээ танил болсон төслүүд бий. 
харин Нийс лэлийн эрх зүйн 
байдлын тухай хуу лийн төсөл 
хэлэлцэх асууд лын жагсаалтад 
багтаагүй байна. 

1994 онд баталсан, 25 жилийн 
өмнөх эрх зүйн баримт 1.3 
сая хүн амтай нийслэл хотод 
зохицуулалтын чадвараа алдсан 
хэмээн үзэж нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулахаар өмнөх парламентын 
боловсруулсан хуулийн төсөл 
бий ч энэ удаад хойш тавьж 
байгаа бололтой. 

харин үндсэн хуульд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах асуудал цаг 
хугацааны хувьд тун шахуу 
болчихлоо. үнэхээр гишүүд 
үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг 
хийе гэж шийдвэл зохион 
байгуулах бололцоо бүрэн 
барагдчихаагүй. ирэх оны 

ПАРЛАМеНТ  

Ээлжит чуулганаар 30, ээлжит бусаар 
хуралдвал дөрвөн асуудал хэлэлцэнэ  

сонгуулийг зургадугаар сарын 
хоёрдугаар хагаст болно гэж 
тооцвол энэ уих-д үндсэн 
хууль батлах хугацаа 2020 
оны нэгдүгээр сарын 15 хүртэл 
байна гэсэн үг. 1992 оны шинээр 
баталсан үндсэн хуулийг Ардын 
их хурлын 430 төлөөлөгч 60 
хоног хэлэлцэж, баталсан гэдэг. 
тэгвэл олон жил яригдсан энэ 
удаагийн цөөн өөрчлөлтийг 
уих-ын 75 (ирэх зургадугаар 
сард хэнтийн нөхөн сонгуулийг 
зохион байгуулчихвал 76) 
гишүүнд хоёр удаагийн ээлжит 
чуулганы хугацаа байна 
гэсэн үг. Асуудлын гол нь 
энэ өөрчлөлтийг хийх хүсэл 
эрмэлзэл буй эсэхэд л байгаа юм. 

харин бизнес эрхлэгчдийн 
дунд хүлээлт үүсгээд буй тат-
ва рын багц хуулиуд болох аж 
ахуйн нэгжийн орлогын ал-
бан татвар, хувь хүний ор ло-
гын албан татварын хуу лиу-
дад хаврын чуулганд нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулна гэж төлөв-
лөсөн байна. Сангийн сайд 
Ч.хүрэлбаатар эрх тэгш биз-
несийг дэмжсэн татварын 
тогтолцоог бий болгохоор 
зорьж буй уг төсөл хууль болж 
гарахгүй бараг хоёр жил болж 
буйн буруутнаар уих-ыг 
нэрлэсэн. тэгвэл уг багц төслийг 
хэлэлцэх асуудлын дарааллын 

дундуур эрэмбэлжээ. 
Мөн олон нийтийн анхаарал, 

зарим талаараа шүүмжлэл да-
гуул даг Зөрчлийн тухай хууль, 
Захиргааны ерөнхий хуулиудыг 
мөн хэлэлцэх асуудлын жагсаал-
тад багтаажээ. 

одоо үйлчилж буй хуулиар 
шударга өрсөлдөөний тухай 
хуулийн төслийн нэрийг 
өөрчилж, агуулгад нь зарим 
өөрчлөлт оруулахаар болсон 
байна. Нэрээс нь шударга 
гэдэг үгийг хасаж, ерөнхийд нь 
өрсөлдөөний тухай хууль гэж 
нэрлэжээ. онолын хэллэгээр зах 
зээлд дангаараа ноёрхож буй аж 
ахуй нэгжийг монополь, хэсэг 
бүлгээрээ бол олигополь гэж 
нэрлэдэг. Монополь гэж ямар 
аж ахуйн нэгжийг хэлэх, түүний 
үйл ажиллагааг яаж зохицуулах, 
хэрэглэгчдийн эрх ашгийг 

зөрчиж хэт их ашиг олсон 
тохиолдолд ямар арга хэмжээ 
авах талаар өрсөлдөөний тухай 
хуулийн төсөлд илүү нарийн 
тусгасан аж. 

гэхдээ энэ нь цоо шинэ 
төсөл биш бөгөөд 2009 онд анх 
С.Бям ба цогт нарын гишүүд 
санаачилж байсан юм. Засгийн 
газар 2019 оныг “Эх оронч 
худалдан авалтыг дэмжих жил” 
болгон зарласан.тэгвэл Эх 
оронч худалдан авалтын тухай 
хуулийн төслийг Засгийн газар 
санаачилж, улмаар хаврын 
чуулганаар хэлэлцэхээр болж 
байна. Монгол улс төсвийн 
хөрөнгөөр 2017, 2018 онд тус тус 

Б.Энхжаргал
@enkhjrglZGM

Б.Сэлэнгэ 
ЗГМ 

Ээлжит
бус чуулган 
хуралдвал 

ЗХЖШ-ын даргыг 
томилно

еРөНХИйЛөГЧ  

СОНГУУЛЬ

Ерөнхийлөгч х.Баттулга 2019 
онд хоёр хөрш болон Европын 
зарим оронд албан ёсны айлчлал 
хийхээр төлөвлөж байна. тэрбээр 
сар шинийн баярыг тохиолдуулан 
гадаад орнуудаас Монгол 
улсад суугаа Элчин сайдууд, 
дипломат консулуудыг хүлээн 
авч уулзахдаа энэ тухайгаа 
мэдэгсэн юм. 

х.Баттулга “...Монголын Ца-
гаан сар бол хаврыг угтах баяр, 
урин цагийн бэлэгдэл байдаг. 
урин цаг ирж байна. гадаад 
харилцаа маань ч гэсэн та бүхний 
идэвх оролцоогоор илүү найртай 
сайхан болно гэдэгт итгэлтэй 
байна. ирж байгаа гахай жилд 
миний бие хөрш хоёр улс болон 
Европын бусад орнуудаар албан 
ёсны айлчлал хийхээр төлөвлөж 

байна. Айлчлалын зорилго нь 
Европын улсуудаас уул уурхай, 
хөдөө аж ахуйн түүхий эдийг 
боловсруулах технологийг 
Монгол улсад нэвтрүүлэх юм. та 
бүхнийг дэмжин ажиллана гэдэгт 
найдаж байна” хэмээн онцлов.

Монгол улсын Ерөнхийлөгч 
х.Баттулгыг үг хэлж дууссаны 
дараа Монгол улсад суугаа 
Элчин сайд нар болон байнгын 
төлөөлөгчийн газруудын тэргүүн 
нарын хамгийн ахмад нь болох 
Дипломат корпусын тэргүүн, 
ноён Элчин Калыбек Кобландин 
талархал илэрхийлэв.

Ноён Калыбек Кобландин 
дипломат корпусын нэрийн 
өмнөөс Цагаан сар, гахай жилийн 
мэндийг хүргээд, Монголын ард 
түмэнд хөгжил, цэцэглэлтийг 
хүсэж байна хэмээн ерөөв. Мөн 
энэ жил Монгол улсын төр засаг 
эдийн засгийн шинэчлэлүүдийг 
үргэлжлүүлэхийн зэрэгцээ, ард 
иргэдийн аж байдал дээшилнэ 
гэдэгт итгэлтэй байгаагаа илэр-
хийлсэн байна.  

75 гишүүнтэй болсон уих 
зав сар лахынхаа өмнө 76 дахь 
гишүүнээ хүлээн авах бэлтгэлээ 
хийж амжлаа. 

уих-ын сонгуулийн 42 
дугаар тойрог буюу хэнтийн 
гурван су манд болох нөхөн 
сонгуу лийг ирэх зургадугаар 

сарын 30-нд хийхээр товлов. 
харин нөхөн сонгуульд бэлдэх 
ажлыг өнөөдрөөс эхлүүлж 
байна. Нөхөн сонгуульд улсын 
төс вөөс 300 сая орчим төгрөг 
зар цуу лахаар төлөвлөжээ. тод-
руулбал, уг зар далд 287 сая 614 
мянга 335 төг рөг зарцуулна. хө-
рөнгийг Зас гийн газрын нөөц 
сангаас га ргах юм.

өмнө нь зарласан нөхөн 
сонгуу лийн тов үндсэн хуулийн 

цэц дээр бүдрэх шалтгаан болсон 
“төрийн албан хаагч нэр дэвших 
эрхийг боомилсон” гэх асуудлыг 
эрх зүйн зохицуулалтаар шийд-
вэр лээд буй. хэрэв төрийн ал-
бан хаагч энэ сонгуульд нэр 
дэв  шихийг хүсвэл энэ сарын 15 
буюу баасан гараг гэхэд ал бан 
тушаалаа өгсөн байх ёстой юм. 
харин сонгуульд нэр дэвшигч-
дийг тавдугаар сард бүртгэнэ. 

 

Х.Баттулга БНХАУ, ОХУ болон европын орнуудад 
айлчлахаар төлөвлөжээ 

Нөхөн сонгуульд 300 орчим сая төгрөг зарцуулна 

1-1,2 их наяд төгрөгийн худалдан 
авалт хийснээс 40 гаруй хувь нь 
дотоодын үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд 
очсон байна гэж уих-ын дарга 
г.Занданшатар /ЗгхЭг-ын дарга 
байхдаа/ хэлж, уг төслийг өөрөө 
экс спикер М.Энхболдод өргөн 
барьж байсан юм. 

уих-ын даргын дэргэдэх 
зөвлөл битүүний өдөр хуралдаж, 
дээрх жагсаалтыг баталсан. 
шинэ спикер г.Занданшатар 
ээлжит бус чуулганыг товлохоор 
хуралдаж байгаагаа хэлсэн ч, 
даргын зөвлөлөөс ямар нэгэн 
хугацааг товлосонгүй.

харин ээлжит бус чуулган 
хуралдуулах тохиолдолд ямар 
төслүүд хэлэлцэх шаард-
лагатай байгааг тэрбээр дурд-
сан юм. тэрбээр хэрэв ээл жит 
бус чуулган хуралдвал дөр вөн 
асуудал хэлэлцэхээр захи рамж-
даа тусгах бололтой. 

үүнд тендерийн буюу тө-
рийн өмчөөр бараа, үйлчилгээ 
худал дан авах, татварын багц 
хуулийн төсөл буюу ээлжит 
чуулганы дараалалд мөн багт-
сан ААНоАт, хАоАт-ын 
хуулиудыг нэрлэсэн юм. түүнээс 
гадна өнөөдрийг хүртэл бараг 
дөрвөн сарын хуга цаанд эзэнгүй 
байгаа Зэвсэгт хүч ний жанжин 
штаб (ЗхЖш)-ын даргын 
томилгоог ээлжит бус чуулга-
наар хэлэлцэж магадгүй байна. 
Сүү лийн үед цэрэг, армийн 
салбарт гарч буй олон асуудал 
олны анхаарлыг татаж буй 
бөгөөд, үүнийг жанжин штаб 
удирд лагагүй байгаатай холбох 
шүүмжлэл ч бас бий юм.  

хотын дарга бол улаанбаатар 
хотын агаарын бохирдол, авто 
замын түгжрэл, нийслэлийн 
иргэдийн өмнө тулгамдсан 
асуудлыг судлах туршлагатай, 
намын бүлгийн дэмжлэгийг 100 
хувь хүлээж чадахуйц хүн байх 
ёстой.  хуулийн дагуу судалж 
шийдвэрлэнэ.

УИХ-ын дарга 
г.Занданшатар

ЭШЛЭЛ
Б.Хасуй / ЗГМ©
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Нэг жилийн 
хугацаанд 543 
хүн Монгол 
Улсын иргэний 
харьяатаас гарчээ

гадаад хэргийн яамны 
Консулын газрын мэдээлснээр 
өдгөө дэлхийн 75 улсад 
Монголын 144 мянган иргэн 
амьдарч байна. Энэ бол зөвхөн 
албан ёсны бүртгэлтэй иргэдийн 
судалгаа гэдгийг сануулах нь 
илүүц байх. харин албан ёсны 
зөвшөөрөлгүй буюу “хараар” 
ажиллаж буй хүний тоог нэмбэл 
200 мянгаас хол давна. Бараг 
Монголын 10 хүн тутмын 
нэг нь өөр оронд амьдрахыг 
илүүд үзсэн гэсэн үг. хамгийн 
эмгэнэлтэй нь Монголдоо үлдсэн 
21-48 насныхны дунд судалгаа 

татгалзах хүний тоо жил ирэх 
тусам эрс нэмэгдсээр байгааг 
ингээд харц, дээдэсгүй таг дуугүй 
өнгөрүүлсээр байх уу. өдгөөгөөс 
тавхан жилийн өмнө иргэншлээ 
солиулсан хүн ердөө 85 байсныг 
энд сануулья. харин 2015 онд 129, 
2016 онд 307 гэх мэт нэмэгдсээр 
543 гэх тоонд хүрчээ. Энэ 
үзүүлэлт цаашид улам нэмэгдэнэ 
гэдэгт эргэлзэх хэрэггүй. учир нь 
энэ улсад амьдрахад улам бэрх 
болсоор буйг бид өдөр тутамдаа 
мэдэрч байна. 

иргэншлээсээ татгалзсан 
хүний тоо жилд хагас мянгаар 
хэмжигдэж байгаа бол иргэн-
шил нь хэвээр хэрнээ харь 
улсад ажиллаж, амьдарч буй 

монголчуудын тоо бүр талийж 
өгсөн. үндэсний статистикийн 
хорооны мэдээлснээр 2007 онд 
гадаадад зорчсон монгол иргэдийн 
тоо давхардсан тоогоор 990 мянга 
байсан бол 2017 онд 2.4 сая болж 
өсчээ. Манайхан ажил болон 
хувийн шугамаар гадаадад их 
зорчдог болсон нь үүнд нөлөөлсөн 
байх. Нөгөө талаар, харь улсад 
ажиллаж, амьдрах, сурах хүний 
тоо нэмэгдсээр байгаа нь үүнд 
нөлөөлсөн гэдэг нь эргэлзээгүй. 

Консулын газрын хийсэн 
судалгаанд анхаарлаа дахин 
хандуулъя. гадагш явах хүсэлтэй 
гэж хариулсан 79 хувийн ихэнх нь 
“Монголд хөдөлмөрийн үнэлэмж 
муу” гэсэн байна. Цалингаас 
цалингийн хооронд үлгэн салган 
амьдарч, авдаг хэд нь амьдралд 
хүрэлцдэггүй нийтлэг зовлон 
энэ бүхний үндэс гэдэг нь эндээс 
харагдана. Мөн “Боловсрол, эрүүл 
мэндийн тогтолцооны гажуудал 
бухимдал төрүүлдэг”, “хүрээлэн 
буй орчны бохирдол”, “Амьдрал 
одоогийнхоос илүү сайжирна 
гэсэн итгэл төрөхгүй байна” гэсэн 
хариултууд голлон зонхилжээ. 
Монголын өнөөгийн байдал ямар 
байгааг, хүмүүс яагаад улсаасаа 

чадахгүй, хангалттай цалинтай 
ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж 
хүчрэхгүй, эрүүл аюулгүй орчинд 
амьдруулах үүргээ биелүүлэхгүй 
байгаа болохоор ядаж гадагш 
чөлөөтэй гарах үүд хаалгыг нь 
нээгээд өгчихмөөр юм. тэднийг 
заавал Монголд үлд гэж албадаж 
болохгүй биз дээ.  

Нийтлэлтэй холбоотой өөр 
статистикт анхаарлаа хандуулъя. 
гадаадад амьдарч буй иргэдийн 
дийлэнх нь эрчүүд байгаа. Энэ 
талаарх албан ёсны тоо баримт 
байдаггүй ч 60-70 орчим хувь нь 
эрэгтэйчүүд гэсэн багцаа бий. 

Г.Баярсайхан
@bayarsaikhanZGM

Монголд 
үлд гэж хүчлэх нь 
үхлийн ял оноож 
буй мэт сонсогдох 

боллоо

Хөдөлмөрийн насныхны 79 хувь нь 
Монголд амьдрах хүсэлгүй
явуулахад тэдний 79 хувь нь 
гадаадад гарч амьдрах хүсэлтэй 
хэмээн хариулжээ. тэдний 
хувьд явах боломжгүйдээ л 
Монголд хорогдоод байгаа 
хэрэг. хэрэв боломж нь олдоод 
виз нь гарчихвал бөөндөө нутгаа 
орхиод явахад бэлэн гэсэн үг. 
харамсалтай хэдий ч өнөөгийн 
бидний бодит байдал ийм л байна. 

Сар шинийн өмнөхөн 
Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын 
дарга З.Энхболд Монгол улсын 
Ерөнхийлөгчийн 2017-2018 оны 
үйл ажиллагааны тайланг уих-
ын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд 
танилцуулсан. тэрхүү тайланд 
дурдагдсан зарим тоо баримт 
төрсөн нутгаа харь орноор 
солих хүсэлтэй хүний тоо 
нэмэгдсээр байгааг давхар батлав. 
тодруулбал, төрийн тэргүүн 
өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд 
Монгол улсын иргэний харьяатаас 
гарах 543 иргэний хүсэлтийг 
шийдвэрлэжээ. Бусад хүсэлтийг 
судалж байгаа гэнэ. тэгэхээр бүр 
ч олон хүн эх орноосоо татгалзаж, 
өөр улсын иргэн болох хүсэлт 
гаргасан байж таарах нь. 500 гэдэг 
тоо бага мэт санагдаж магадгүй. 
гэхдээ улсынхаа иргэншлээс 

С.ЦОГТБАяР ЗУРЖ БАйНА

2007 онд 
гадаадад 
зорчсон 
монгол 
иргэдийн тоо 
давхардсан 
тоогоор 990 
мянга байсан 
бол 2017 онд 
2.4 сая болж 
өсчээ.

• Хөдөлмөрийн насны 
залуусаа харь орон руу 
бөөнөөр нь явуулчихаад 
Солонгос, Хятад, 
Вьетнамаас эрэгтэй 
ажилчдыг хэдэн мянгаар нь 
авч буй улс Монголоос өөр 
байдаг болов уу.

• 2018 оны зургадугаар 
сарын байдлаар Монголд 92 
орны 9600 орчим гадаадын 
иргэн хөдөлмөрийн 
гэрээгээр ажиллаж буйн 93.1 
хувь нь эрчүүд. 

• Гадагш явах хүсэлтэй гэж 
хариулсан хүмүүсийн ихэнх 
нь “Монголд хөдөлмөрийн 
үнэлэмж муу” хэмээн 
хариулжээ.

Б.Хасуй / ЗГМ©

гарч явахыг хүсээд байгааг ганц 
энэхүү судалгаанаас харчихаж 
болно. 

Ажиллаад байгаа атлаа авдаг 
цалин нь амьдрахад хүрэлцдэггүй, 
эмнэлэгт үзүүлэх гэж үүрийн 
дөрвөн цагт очиж дугаарладаг, 
агаарын бохирдлоор дэлхийд 
тэргүүлэх хэмжээнд хүрч, балчир 
үрс нь хэдэн мянгаараа эмнэлэг 
бараадсан ийм өрөвдөлтэй улсад 
хэн амьдрахыг хүсэх юм бэ. 
төрийн эрхэнд байгаа хүмүүс 
нь улсаа хөгжүүлэх бодлого 
ярихын оронд эрх мэдэл, албан 
тушаал булаалдан зодолдож 

байхад энэ улс өөдлөн дэвжинэ 
гэж хэн итгэх билээ. үнэнийг 
хэлэхэд иргэншлээсээ татгалзаж 
буй, өөр улсад ажиллаж, амьдарч 
буй, улсаасаа явахыг хүсдэг гэж 
хариулсан хэн бүхнийг буруутгах 
аргагүй. Алхам тутамд нь аюул 
нүүрлэсэн, амьдралын баталгаа 
огт байхгүй, уур бухимдал 
дүүрсэн, хорт утаанд утуулсан, 
авлигад идэгдсэн энэ улсад заавал 
амьдар гэж хэн нэгнийг хүчилж 
болно гэж үү. ингэж хүчлэх нь 
бараг л үхлийн ял оноож буй мэт 
сонсогдох боллоо. 

улс нэгэнт иргэдээ тэжээж 

гэтэл зөрөөд Монголд ажил-
лахаар ирж буй харийнхны 
дийлэнх нь эрчүүд байна. 2018 
оны зургадугаар сарын байдлаар 
Монголд 92 орны 9600 орчим 
гадаадын иргэн хөдөлмөрийн 
гэрээгээр ажиллаж буйн 93.1 
хувь нь эрчүүд байгаа аж. хөдөл-
мөрийн насны залуусаа харь орон 
руу бөөнөөр нь явуулчихаад 
Солонгос, хятад, Вьетнамаас 
эрэгтэй ажилчдыг хэдэн мянгаар 
нь авч буй улс Монголоос өөр 
байдаг болов уу.  Бүсгүйчүүдээ 
харийнхантай дэр нэгтгэ гэж 
буйгаас өөрцгүй байгаа биз. Энэ 
янзаараа бол ажлын чадваргүй 
хэдэн хүүхэд, хөгшид бууриа 
сахин үлдэж, гадагш явсан 
эрчүүдийнх нь оронд харь орны 
харчууд бөөндөө орж ирээд 
хоймор эзлээд суучих нь. угаас 
иймэрхүү дүр зураг эхнээсээ 
харагдах боллоо. харин улс нь 
эзгүйрч үлдсэн эмгэнэлтэй тэр 
цагт их хуралд суусан хэдэн 
цэцэрхэгчид юу гэж ярьж өөрс-
дийгөө өмгөөлөх бол?  

иргэншлээ солиулсан монгол иргэдийн тоо
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Хүүхдэд үйлчлэх зарим газрын 
үйл ажиллагааг хязгаарлалаа
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Ерөнхий эрхлэгч 
Баатарын ДУЛАМХОРЛОО

Зөвлөх
Шатарбалын ДАвААДОРЖ

Орлогч эрхлэгч
Лхагважавын СУГАРМАА

Утас: 99903584

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

Утас: 99901621

Цахим контент, бүтээлч үйлдвэрлэлийн алба
Эдитор Г.Баярсайхан

Утас: 99903574

Эдийн засаг, уул уурхайн мэдээллийн алба
Эдитор З.Цэлмэг

Утас: 99901526

Утас: 99903581
 99903578 
 99907843

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

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

Утас: 70103131, 
Факс: 7010606

zgm.mn

ubinfo.mn
Дугаарын удирдагч

З.Цэлмэг

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

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

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

зорилгоо болгоно.

рЕДАКц

зАр СУрТАлчилГАА

ХАЯГ

цАХиМ ХУВилБАр

0 0 1 0 7 6

Ихэнх нутгаар цас орж, цасан шуурга шуурна СХД-ийн 32 дугаар хороонд 
хорио цээр тогтоов 

С.Батсайхан / ЗГМ©

» ГАзрын ХУДАлДАА
Баянзүрх дүүргийн 
ИТХ-ын ээлжит 
хуралдаанаар газар 
зохион байгуулалтын 
төлөвлөгөөг баталжээ. 
Уг төлөвлөгөөгөөр тус 
дүүрэгт 2016 оноос хойш 
шийдвэрлэгдээгүй байгаа 
5869 иргэний 368.2 га 
газрыг эзэмшүүлэх, 1479 
иргэний 76 га газрыг 
өмчлөлүүлэх боломж 
бүрдэх юм байна.

» ноМ 
Шинийн 14 буюу Өндөр 
Гэгээний их дүйчин өдөр 
Гандантэгчинлэн хийдийн 
лам нар сүсэгтэн олонд 
зориулж ном айлдана. 
Айлтгал энэ сарын 18-ны 
өдрийн 10.00 цагт Буянт-
Ухаа спорт цогцолборт үнэ 
төлбөргүй болно.

» СПорТ
ОХУ-ын Сахалин мужийн 
Южно-Сахалинск хотноо 
“Азийн хүүхдүүд” өвлийн 
спортын анхдугаар наадам 
эхэллээ. Энэ сарын 
8-17-нд үргэлжлэх уг 
наадамд Монгол улсаас 
нийт 13 тамирчин 
оролцож байна.

» Виз
АНУ-ын Төрийн 
департамент 2018 онд 
тус улсад зорчихоор 
B төрлийн виз хүссэн 
хүмүүсийн хэдэн хувь нь 
татгалзсан хариу авсныг 
улс орноор нь гарган 
харуулжээ. Өнгөрсөн онд 
ийм виз хүссэн Монгол 
улсын иргэдийн 56.51 
хувь нь татгалзсан хариу 
сонссон байна. 

» ГАзАр чӨлӨӨлӨлТ 

400
Үйлдвэр. Одоогийн 
байдлаар Зуун айл орчимд 
400 үйлдвэр ажилладаг 
байна. Энэ хавраас эдгээр 
газрыг аж үйлдвэрлэлийн 
бүс буюу Налайх дүүрэг 
рүү шилжүүлэх ажлыг 
эрчимжүүлэхээр болжээ.

ЗГМ: ТОвЧХОН

Сонгинохайрхан дүүргийн 
32 дугаар хороонд Африкийн 
гахайн мялзан өвчин гарсан тул 
нийслэл, дүүргийн удирдлагууд 
сар шинийн өдрүүдэд шуурхай 
арга хэмжээ авч ажилласан байна. 

тус хороонд мялзан өвчний 
улмаас 80 орчим гахай үхсэн 
бөгөөд хорио цээрийн бүс 
тогтоожээ. Энэ сарын 8-ны 
байдлаар 32 дугаар хороонд 
найман өрхийн 269 гахайнаас 
гурван өрхийн 78 гахай үхсэн 

байна. Мөн тус хорооны хурганы 
сангийн аж ахуйд нэг өрхийн 30 
гахайнаас хоёр гахай үхсэнийг 
устгаж, ариутгасан гэж СхД-
ийн онцгой байдлын хэлтсээс 
мэдээлэв. 

хотын ерөнхий менежер 
т.гантөмөр, СхД-ийн Засаг 
дарга Ж.Сандагсүрэн нар улаан-
чулуутын хогийн цэг орчимд 
ариутгаж халдваргүйжүүлэх бүс 
тогтоон, холбогдох арга хэмжээ 
авч ажиллаж байна.  

Энэ сарын 20-30-нд ихэнх 
нутгаар цас орж, цасан шуурга 
шуурна хэмээн Цуошг-аас 
мэдээллээ. Маргааш баруун 
аймгуудын нутгийн зарим газар, 
төвийн аймгуудын нутгийн өмнөд 
хэсгээр, 13, 14-нд нутгийн өмнөд 
хэсгээр бага зэргийн цас орно. 
Салхи 14-нд зарим газраар секундэд 
12-14 метр хүрч ширүүснэ. увс 
нуур болон Дархадын хотгор, 
Завхан голын эх, идэр, тэс голын 
хөндийгөөр шөнөдөө 39-44 градус, 
өдөртөө 27-32 градус хүйтэн байна. 
Мөн их нууруудын хотгор, хангай, 

хөвсгөл, хэнтэйн уулархаг нутаг, 
хүрэн бэлчир орчим, орхон-
Сэлэнгийн сав газар, Эг-үүр, 
хараа, Ерөө, туул, тэрэлж, хэрлэн, 
онон, улз, халх голын хөндийгөөр 
шөнөдөө 32-37 градус, өдөртөө 

18-23 градус хүйтэн болно. харин 
говийн бүс нутгийн өмнөд хэсгээр 
шөнөдөө 19-24 градус, өдөртөө 
9-14 градус, бусад нутгаар шөнөдөө 
25-30 градус, өдөртөө 13-18 градус 
хүйтэн байна.  

ЦАГ АГААР НИйСЛЭЛ

Шинийн 3-ны 
байдлаар осол 
гэмтлийн 200 
гаруй тохиолдол 
өдөрт бүртгэгджээ

томуугийн дэгдэлт газар авч, 
эмнэлгүүд хэт өндөр ачаалалтай 
ажиллаж асан өдрүүд өнгөрсөн 
ч цаг агаар дулаараагүй, өвчний 
дэгдэлт намжаагүй байна. харин 
өнөөдрөөс сургуулиудын өвлийн 
урт амралт дуусч, гуравдугаар 
улирлын хичээл орон даяар эхэлж 
байна. Мөн их дээд сургуулиудын 

дуудлага нэмэгдсэн гэж ЭМЯ-ны 
Эмнэлгийн тус  лам жийн газрын 
дарга М.Баттүвшин мэдээлсэн. 

шинийн 3-ны байдлаар 
гэмтэл, согог судлалын үндэс-
ний төвд өдөрт осол гэмтлийн 
шалтгаантай 200 гаруй тохиол-
дол бүртгэгджээ. Баярын өдрүү-
дэд цаг агаар хүйтэн, ихэнх 
нутгаар цасан шуургатай байсан 
учир осгож гэмтсэн, хөлдсөн 
хэд хэдэн иргэн эмнэлгийн 
байгууллагад хандсан гэж 
тэрбээр хэлэв. ойрын өдрүүдэд 
цаг агаар хүйтрэх төлөвтэй 
байгаа учир аюулгүй байдлын 
хувьд бүрэн бус тээврийн 
хэрэгсэлтэй хол замд гарахгүй 
байх, согтууруулах ундаа хэрэг-
лэсэн үедээ гадуур гарч осгож, 
гэмтэхээс сэргийлэх хэрэгтэйг 
мэргэжилтнүүд анхааруулсан 
юм. түүнчлэн архи болон хоолны 

хичээл ч энэ долоо хоногоос 
эхэлж байгаа юм. 

тиймээс нийслэлийн Засаг 
даргын үүрэг гүйцэтгэгч Ж.Бат-
баяс галангийн захирамжаар 
сургууль, цэцэрлэгээс бусад 
хүүхдэд үйлчлэх бүх төрлийн 
үйлчилгээний байгууллагуудын 
үйл ажиллагааг хязгаарлалаа. 
тухайлбал, тог лоомын газар, 
кино театр, үзвэр үйлчилгээ 
болон ресторан, ний тийн хоолны 
газарт 0-10 хүртэлх насны 
хүүхдэд үйлч лэхгүй байх үүрэг 
өгсөн байна. 

Мөн сар шинийн баярын 
өдрүүдэд эрүүл мэндийн бай-
гуул лагууд хэрхэн ажиллаж буй 
талаарх мэдээллийг ЭМЯ-наас 
өгсөн юм. 

өндөржүүлсэн байдал зар ласан 
эмнэлгүүдэд хоолны хорд лого, 
осол гэмтэл, осголт хөлдөлтийн 

хордлогын тохиолдлоор 39 хүн 
эмчлүүлжээ. “Сар шинийн баяраа 
соёлтой тэмдэглэх, эрүүлээр 
баярлах нь жилээс жилд сайжирч 
бай гаа. үүнтэй холбоотойгоор 
баярын өдрүүдээр нөхцөл байдал 
өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад 
тайван байна хэмээн ЭМЯ-ны 
Эмнэлгийн тусламжийн газрын 
дарга онцолсон юм. Мөн баярын 
өдрүүдэд улсын хэмжээнд 55 
удаагийн яаралтай мэс засал 
хийжээ. 

харин сар шинийн баярын 
өдрүүдэд улсын хэмжээнд 200 
эх амаржсан байна. 

Бас түргэн тусламж, онцгой 
байдлын байгууллагууд хэрхэн 
ажилласан талаарх тоон мэдээл-
лийг авахаар холбогд сон боловч 
мэдээллээ нэгт гээгүй, хариуцсан 
хүн нь байхгүй гэсэн хариулт 
өглөө.  

Г.Санжааханд
ЗГМ

• Өнөөдрөөс сургуулиудын 
өвлийн урт амралт дуусч 
гуравдугаар улирлын 
хичээл орон даяар эхэлж 
байна.

• Тоглоомын газар, кино 
театр, үзвэр үйлчилгээ 
болон ресторан, нийтийн 
хоолны газарт 0-10 хүртэлх 
насны хүүхдэд үйлчлэхгүй 
байх үүрэг өгсөн байна.  

• Сар шинийн баярын 
өдрүүдэд улсын хэмжээнд 
200 эх амаржсан байна.
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ЖДҮ-ийн ту хай 
хуулийн ши нэ -
чилсэн төс лийг 
УИХ хойш луул-
саар байна

◄1
Мөн ЖАйКА-гийн төслийн 

хүрээнд 150 сая ам.долларын 
хөрөнгө оруу лалт хийсэн байна. 
харин ЖДүхС-гаас нийт 7536 
зээлдэг чид 835.1 тэрбум төг рө -
гийн хөн гөлөлттэй зээл олго сон 
ба 561 тэрбум төгрө гийн зээ-
лийг эргэн төлсөн аж. түүнчлэн 
ххААхүЯ-наас Зээлийн батлан 
даалтын сангаар дамжуулан 658 
жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчид 
78.9 тэрбум төгрөгийн үйлчилгээ 
үзүүлж, зарим лизингийн ком-
панитай хамтран 3.4 тэрбум төг-
рөгийн санхүүжилтээр 58 төсөл 
дэмжжээ.

гэхдээ ххААхүЯ-ны өгсөн 
мэдээллээр 7536 зээлдэгчийн 
1963 нь зээлээ эргэн төлөөгүй 
аж. үүнээс болж Сангийн 
яаманд 190 тэрбум төгрөгийн 
зээ   лийн авлага бүртгэгджээ. 
Мөн үндэсний аудитын газрын 
шалгал таар ЖДүхС-гаас зээлээ 
төлөөгүй олон компанид дахин 
зээл олгосныг тогтоосон байна. 
ганцхан жишээ дурдахад, “их 
модун” ххК-д 620 сая төгрөгийн 
зээл олгож, зээлээ эргэн төлөөгүй 
байхад нь дахин 385 сая төгрөг 
өгчээ. түүгээр зогсохгүй тухайн 
компанийн зээлийг найдваргүйд 
тооцож “санаа амарсан” байх юм. 
Мөн сайдын тушаалаар эрх мэдэл 
бүхий албан тушаалтнуудын 
хамаарал бүхий компаниудад 
их хэмжээний зээл олгосон нь 
тогтоогдоод эхэлсэн. үүнээс 
гадна журмаа зөрчиж, сонгон 
шалгаруулалтгүй зээл олгодог, 
эргэн төлөлтийн эрсдэлийг 
тооцдоггүй, тухайн төсөл 
хэрэгжих эсэх нь тодорхойгүй 
газарт зээл олгосон, өр авлагын 
барагдуулалт хангалтгүй, зээлийн 
гэрээний хяналт тогтолцоо сул 
зэрэг дутагдал байгааг аудитын 
байгууллагын шалгалтаар 
тогтоосон аж. Энэ мэтчилэн 
зээлээ төлдөггүй компани, журмаа 
зөрчсөн сайдын балгаар жинхэнэ 
ЖДү эрхлэгчид хохирсоор байгаа 
нь тодорхой.

 ЖДү-ийн хөгжилд чөдөр 
тушаа болох эхлэл салбарын 
сайдад тус сангийн хөрөнгийг 

Жинхэнэ ЖДҮ-чид төрийн 
бодлого хүлээсээр 

Харилцаа холбооны зохицуулах хороо нь Шуудангийн нэгдсэн кодын хаягжуулалтын 
мэдээллийн бааз үүсгэх программ хангамжийн дотоодын зөвлөх үйлчилгээ 
үзүүлэх хуулийн этгээдийн сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. 

Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх хуулийн этгээд нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг 
нотлох дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ. Үүнд:

Байгууллагын танилцуулга, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
Ажиллах хүчний чадавх (мэдээллийн технологийн чиглэлээр мэргэшсэн,  

мэргэжлийн ур чадвартай байх)
Тоног төхөөрөмж бүхий ажлын байрны танилцуулга,зураглал
Эргэлтийн хөрөнгө хүрэлцээтэй эсэхийг нотлох санхүүгийн баримт
Ижил төрлийн ажлын туршлагын талаарх танилцуулга, гэрээний хуулбар

Зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэхэд тавигдах ажлын даалгавар болон техникийн 
нөхцөл, шаардлагын мэдээллийг www.crc.gov.mn цахим хуудаснаас авна уу.

Сонирхсон хуулийн этгээд зөвлөх үйлчилгээнд тавигдсан шаардлагыг хангаж буйг 
илэрхийлэх холбогдох баримт бичгийг 2019 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн 
дотор 09:00-17:00 цагийн хооронд дор дурдсан хаягаар  ирүүлнэ үү.    

ХАЯГ: ХАрилцАА ХолБооны зоХицУУлАХ Хороо
МЕТро БизнЕС ТӨВ А БлоК 5 ДАВХАр, Д.СҮХБААТАрын ГУДАМЖ-13

СҮХБААТАр ДҮҮрЭГ УБ 14201-0033, Утас: 304258, Факс: 327720
цахим шуудан: info@crc.gov.mn, цахим хуудас: www.crc.gov.mn

ХАрилцАА ХолБооны зоХицУУлАХ Хороо

зӨВлӨХ ҮйлчилГЭЭний ТУХАй зАрлАл

“МиАТ” ТӨХК-Д 2019 оны зУны ниСлЭГийн ХУГАцААнД 
ТҮр АЖиллАХ АГААрын ХӨлГийн ҮйлчлЭГчийн 

СонГон ШАлГАрУУлАлТАД УрЬЖ БАйнА

Биеийн өндөр:
•	 Эр:	175-185	см
•	 Эм:	165-175	см

нас:
•	 Эрэгтэй,	 эмэгтэй:	 21-25	 (Жич:	 Гадаад	улсад	агаарын	хөлгийн	үйлчлэгч	бэлтгэх	

сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан 25-30 хүртэл насны эрэгтэй, эмэгтэй 
хүмүүс сонгон шалгаруулалтад оролцож болно.)

Бүрдүүлэх материал:
•	 Сонгон	шалгаруулалтын	анкетыг	бүрэн	бөглөсөн	байх	(www.miat.com	хаягнаас	

татаж авах)
•	 Бакалавр	болон	түүнээс	дээш	боловсролын	гэрчилгээний	хуулбар
•	 Англи	хэлний	TOEIC	/IELTS,	TOEFL,	IBT	/-ийн	шалгалтын	онооны	хуудас
•	 Иргэний	үнэмлэхний	хуулбар
•	 3.5*4.5	хэмжээтэй	цээж	зураг	2	хувь
•	 9*12	хэмжээтэй	бүтэн	биеэр	авхуулсан	зураг	1	хувь,	 (Ажил	хэрэгч	хувцастай,	

засваргүй, сүүлийн 1 сарын дотор авхуулсан зураг)
Материалыг “МИАТ” ТӨХК-ийн төв байрны 105 тоотод 2019 оны 02-р сарын 11-нээс 
2019 оны 02-р сарын 18-ны өдрүүдийн /ажлын өдрүүдэд/ 09:00-16:00 цагийн хооронд 
хүлээн авна. Сонгон шалгаруулалтад оролцох хүсэлтэй хүмүүс дээрх материалыг 
гүйцэд бүрдүүлж, өөрийн биеэр дурьдсан хугацаанд авчирч өгнөүү.
 Материалыг хүлээн авах хаяг:

“МиАТ” ТӨХК-ийн ХАЯГ: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 
10 дугаар хороо, Буянт-Ухаа-45, МиАТ компаний төв байр

Холбоо барих утас: 7004-9958

дур мэдэн зарцуулах эрх өгснөөс 
үүдэлтэй гэж хууль хяналтын 
байгууллага, төр, засгийн түв-
шинд ч хүлээн зөвшөөрсөн. 
Сан гийн хөрөнгийн хэдийг нь 
эрх мэдэлтнүүд “гарын үс гээр” 
зувчуулсан нь удахгүй тог тоог-
доно хэмээн иргэд найдаж байна. 
харин жинхэнэ жижиг, дунд 
үйлдвэрлэлийн хөгжил хаахна 
явааг, цаашид хэрхвэл зохилтойг 
тодорхойлох нь зүй буй за. 

төрөөс ЖДү эрхлэгчдийг 
дэм  жих төсөл, хөтөлбөрийг шат 
дараатай хэрэгжүүлж ирсэн. 
тэртээ 1993 онд үйлдвэр худал-
даа ны яамны дэргэд Жижиг, 
дунд үйлдвэрлэлийн хэлтэс 
байгуулснаас хойш 2006 онд 
ЖДүхС, 2009 Жижиг, дунд 
үйлдвэрлэлийн агент лаг, 2012 
онд хөдөлмөрийн яам ны 
дэргэд Жижиг, дунд үйлдвэрлэл 
хөгжүүлэх газар, Зээлийн 
батлан даалтын сан, 2016 онд 
ххААхүЯ-нд Жижиг, дунд 
үйлдвэрлэлийн бодлого, хөтөлбөр 
зохицуулалтын газар байгуулж 
байжээ. Мөн 1999, 2005, 2014 
онд ЖДү-ийн хөтөлбөр, 2007 онд 
Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн тухай 
хууль, 2009 онд Зээлийн батлан 
даал тын тухай хуулийг баталсан. 
харин ЖДү-ийг хөгжүүлэхийн 
тулд Японы ЖАйКА олон 
улсын байгууллагын 150 сая 
ам.долларын хөрөнгийн зээлийг 
банкаар дамжуулан олгож эхэлсэн 
юм. улмаар улсын төсөв болон 
Засгийн газрын хөрөнгөөр 
ЖДүхС-г байгуулж зээл олгосон. 

үүний үр дүнд Монгол улсад 
үйл ажиллагаа явуулж буй 78.5 
мянган аж ахуйн нэгжийн 60.3 
мянга нь ЖДү эрхлэгч болж 
байлаа. Мөн улсын хэмжээнд 
1.2 сая хүн хөдөлмөр эрхэлж 
байгаагийн 906 мянга буюу нийт 
хөдөлмөр эрхлэгчдийн 78.3 хувь 
нь энэ салбарт ажиллаж буй. тэд 
ДНБ-ий 17.8 хувь, экспортын бү-
тээгдэхүүний 2.3 хувийг үйлд-
вэрлэж байна.

харамсалтай нь, сангийн 
үйл ажиллагааг ххААхү-ийн 
сайд дур мэдэн зарцуулдаг, хя-
нал тын тогтолцоог мөн яаманд 
хариуцуулснаас “ЖДү-чин 
гишүүд” жинхэнэ ЖДү эрх-
лэгч дийн “хоол”-ыг булаах 
нөх цөл бүрдэв. өнгөрсөн оны 
сүүлчээр Засгийн газар, Атг, 
МүхАүт хамтран “ЖДүхС ба 
асуудал шийдэл” нэртэй хэлэл-
цүүлэг хийсэн. түүгээр жинхэнэ 
ЖДү-ийн хөгжилд саад болсон 
шалт гаа нуу дыг тоочиж, сайдад 
хэ тэр хий эрх мэдэл өгсөн, 
журмаа зөрчин зээл олгосон, 
эргэн төлөлт нь хангалтгүй, 
хэрэг жих боломжгүй төсөлд 
зээл олгосон болон өр, авлагыг 
барагдуулахдаа хангалтгүй, 
сонгон шалгаруулалтын талаар 
мэдээллийн ил тод байдлыг бий 
болгоогүйгээс өнөөдрийн нөхцөл 
байдал үүссэн гэж дүгнэсэн. 
Монголбанкны Судалгаа, ста-
тистикийн газрын захирал 
Д.ган-очир ЖДү-ийн хөгжил, 
санхүүжилтийн судалгааны 
талаар танилцуулахдаа “Мон-

Тавигдах шаардлага:
•	 Англи	хэлний	мэдлэг:	Англи	

хэлний ахисан-дунд (Upper-In-
termediate)-аас	дээш	түвшний	
мэдлэгтэй	байх.	(TOEIC-ийн	500	
эсхүл	түүнтэй	харгалзах	IELTS,	
TOEFL,	IBT-ийн	оноотой	байх)

•	 Хоёрдогч	хэл:	Орос,	Герман,	
Хятад, Солонгос, Япон хэлний 
аль нэгийг эзэмшсэн бол давуу тал болно. (яриа болон бичгийн чадвартай)

•	 Нүдний	хараа	сайн	байх
•	 Гадаад	дүр	төрх	өв	тэгш,	эрүүл,	гоо	зүйд	нийцсэн	байх
•	 Ил	харагдах	шивээс,	сорвигүй	байх
•	 Ажлын	ачаалал	даах,	харилцааны	өндөр	соёлтой,	багаар	ажиллах	чадвартай,	

хариуцлагатай, нягт нямбай зан чанартай байх

голбанк сүүлийн долоон жилийн 
хугацаанд энэ судалгааг хийж 
байгаа. 2018 оны 10 дугаар 
сард хийсэн судалгаагаар ул-
сын хэмжээнд нийт 75796 аж 
ахуйн нэгж үйл ажиллагаа 
эрхэлж байгаагийн 12 хувь нь л 
ЖДүхС-гаас зээл авч чаджээ. тэд 
ердөө 100 хүртэлх сая төг рөгийн 
санхүүжилт хүсдэг. Судалгаагаар 
бизнесийн орчин ямар байгааг 
тодорхойлоход зээлийн хугацаа, 
зээлийн хүү, улс төрийн байдал, 
хээл хахууль, зээлийн шимтгэл 
хураамжийн дарамттай хэмээн 
хариулжээ. Аж ахуйн нэгжүүдийн 
94 хувь нь 500 сая хүртэлх төг-
рөгийн борлуулалтын орлого-
той, зээлээ эргэлтийн хөрөн гөө 
нэмэгдүүлэхэд зарцуулдаг” гэжээ. 
Дээрх судал гаанаас жинхэнэ ЖДү 
эрхлэгч дэд 950 сая бус дээд тал нь 

500 сая төгрөг байхад хүртээмж, 
хэ рэгцээг нь хангаж болохоор 
байгаа юм. үүн дээр нэмээд олон 
улсын сайн туршлагыг сайтар 
хуулахад ч гэмгүй. 

тухайлбал, хБНгу-ын турш-
лагыг олон орон сайшаадаг. 
тэнд төрөөс ЖДү-ээ дэмжих 
эрх зүйн актыг гаргахдаа Бизнес 
эрхлэгчдийн холбоо, худалдаа, 
аж үйлдвэрийн танхимтайгаа 
зөвшилцдөг, үйл ажиллагааг нь 
нэгтгэн зангидсан ЖДү-ийн 
ассоциацитай байдаг аж. Мөн 
ЖДү-ийн зээлийг 20 жилийн 
хугацаатай, таван ху вийн хүү-
тэйгээр төрөлжсөн бан каар 
дамжуулан олгодог бөгөөд 
эхний хоёр жилд хүүгүй, эхний 
10 жилдээ эргэн төлөлт хийх-
гүй байх зэргээр урамшуулан 
дэмждэг байна. гэтэл манайд 

таван жилийн хугацаатай, долоон 
хувийн хүүтэй зээлийг банкаар 
олгож, харин сайдын гарын 
үсгээр гурван хувийн хүүтэй 
олгодог юм. 

өнөөдөр жинхэнэ ЖДү 
эрхлэгчид 2019 оны зээлээ 
хүртэхээр төрийн бодлогыг 
хүлээж сууна. ЖДүхС-гийн 
дуулианаас улбаалан тус сангийн 
үйл ажиллагааг зогсоосон нь 
тэдэнд том цохилт болж байна. 
Сангийн яамны шалгалтаар 
булхай олонд дэлгэгдвэл тус 
санг татан буулгах талаар ч 
ярьж байгаа. хэдийгээр ДНБ-
ий бага хувийг бүрдүүлж байгаа 
ч ажиллах хүчний дийлэнхийг 
тэжээж буй жижиг, дундын 
салбарынханд энэ сангийн зээл 
ус агаар мэт үгүйлэгдэж буй нь 
лав. хууль эрх зүйн хүрээнд ч 
шийдлээ хүлээсэн олон баримт 
бичиг парламентын гишүүдийн 
сейфэнд түгжээтэй байна. 2017 
онд ххААхүЯ-наас ЖДү-ийн 
тухай хуулийн төслийг шинэчлэн 
боловсруулан уих-д өргөн 
барьсан ч хойшлуулсаар өдий 
хүрлээ. уг нь тус төсөлд ЖДү 
эрхлэгч гэж 1.5 тэрбум хүртэлх 
борлуулалтын орлоготой ААН 
гэж байсныг бичил, жижиг, дунд 
гэж гурав ангилан, бичил нь 250 
сая, жижиг бол 500 сая, дунд нь 
2.5 тэрбум хүртэлх төгрөгийн 
зээл авч болохоор хуульчилж 
буй. түүнчлэн бичил болон жи-
жиг ААН зээлээ ЖДүхС-гаас, 
дунд гэгддэг ААН-үүд банкаар 
дамжуулан зээл авдаг байхаар 
тусгасан. 

Мөн ЖДүхС-гийн зээлийг 
сайд баталдаг байсныг өөрчилж, 
Засгийн газар баталдаг болох юм. 
төрийн өндөр албан тушаалтнууд 
хөндлөнгөөс нө лөөлөхийг 
оролдсон тохиол долд холбогдох 
хууль, хяналтын байгууллагад 
мэдэгддэг байх, мэдэгдээгүй бол 
хариуцлага хүлээлгэхээр заажээ. 
Бас тухайн жилийн улсын төсвийн 
нийт хөрөнгө оруулалтын 10-
аас доошгүй хувийг ЖДүхС-д 
олгохыг санал болгож буй. 
хуулийн энэ өөрчлөлтөөр л 
ЖДү-ийн хөгжлийг голдиролд 
нь оруулах боломж илт атал эрх 
мэдэлтнүүдийн мөнгө бэдэрсэн 
шунал хойш татсаар байна.  

С.Батсайхан / ЗГМ©

Хөдөө аж ахуйн, 
ан агнуур, 

ойн аж ахуй 

Цахилгаан, 
хий үйлдвэрлэл, 

ус хангамж

Тээвэр, 
агуулахын аж 
ахуй, холбоо

Бөөний 
худалдаа, бараа, 

машин засвар 
үйлчилгээ

Боловсролын 
салбарын үйл 

ажиллагаа

Нийгэм, бие 
хүнд үзүүлэх 

бусад үйлчилгээ

Боловсруулах 
үйлдвэр Барилга

Үл хөдлөх 
хөрөнгө, түрээс, 
бизнесийн үйл 

ажиллагаа
Зочид буудал, 
зоогийн газар

Эрүүл мэнд, 
нийгмийн 

халамжийн үйл 
ажиллагаа3,534 143 29,207 2,645 778 1,256

5,303 5,984 2,208 6,592 2,680

ЖиЖиГ,
ДУнД 

ҮйлДВЭрлЭл 
ЭрХлЭГчДийн

Тоо
ХХААХҮЯ©
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Уул уурхайн салбарын 10 эрсдэл

Ашиглалтын 
лиценз авах нь 
хамгийн том 
эрсдэл болов

Ц.Элбэгсайхан

Дэлхийн топ-4 аудитын ком-
панийн нэг Ernst & Young 
компани уламжлал ёсоор ирэх 
оны уул уурхай, металлын 
салбарын бизнесийн 10 том эрс-
дэлийг тодорхойлсон судалгаагаа 
танилцууллаа. Энэ жилийн 
хувьд ихээхэн өөрчлөлт орсон 
нь салбарынхныг гайхашруулж 
байна. Жагсаалтад өнгөрсөн жил 

лагатай зүйлс: 
● Дээрээс доош бүх түвшинд 

лиценз авахад шаардах бизнесийн 
бүхий л арга хэмжээг ав. 

● Уурхайн ашиглалтын 
хугацааны турш хүрээлэн буй 
орчин, ажилчид, Засгийн газар, 
олон нийттэй харилцаж, хамтран 
ажилла.

● Усыг нь уувал ёсыг нь дага! 
үүнийг компанийнхаа “цусанд 
шингээ”.

2. Дижитал үр нөлөө
Дижиталын үр нөлөө 

өрсөлдөөнд давуу тал олж авах 
түлхүүр мөн. гэтэл 600 гаруй 
уурхайг хамруулсан сүүлийн 
судалгаагаар 37 хувийнх нь удир-
лага дижитал талбарын талаар 
ямар ч мэдлэггүй, эсвэл хангалт-
гүй мэдлэгтэй нь тодорхой болов. 

Компаниуд үүнийг бүтээмж, 
ашгаа өсгөх тухай асуудал 
гэдгийг ойлгож байгаа ч зөв 
шийдлийг нэвтрүүлээгүй, эсвэл 
ийм шилжилтэд хангалттай 
хөрөнгө оруулахгүй байна. Эдгээр 
шийдлийг бизнесийнхээ гинжин 
хэлхээнд бүхэлд нь нэвтрүүлж 
байж л зах зээлд давамгайлах 
тоглогч болон гарч ирнэ. 

ийм шилжилтийг амжилттай 
хийхийн тулд гүйцэтгэх захир-
лууд дижитал санаачилгын 
эзэд нь байх шаардлагатай. 
Бид дижитал технологийг бий 
болгох тодорхойгүй эрсдэл болон 
тодорхойгүй боломж бүхий цаг 
үед байна. өнөөгийн хөрөнгө 
оруулалт нь танай компанийг 

баяжуулах уу, эсвэл хоосруулах 
уу гэдэг нь гагцхүү гүйцэтгэх 
захирлаас л хамаарна. 

3. Хувьцааны 
өгөөжийг Хамгийн иХ 

байлгаХ
ирээдүйн өгөөж зөвхөн урт 

хугацаанд л өндөр байх боломж-
той. гэхдээ одоо бий болсон 
баялгаараа зөв хөрөнгө оруулсан 
тохиолдолд. Энэ нь хөрөнгө 
байршуулалтын бүхий л үе 
шатанд хамаарна.

● Худалдан ав: Өсөлт илүү 
чухал боловч сайн худалдан авалт 
маш ховор байсаар л байна.

● Бүтээн босго: Баялгийн 
ихэнхийг “хүрэн” төслүүд эзэлж 
буй. 

● Өгөөж хүрт: Хөрөнгө 
оруулалтын бус баялгаас ч өгөөж 
хүртэхэд анхаарлаа хандуул.

● Шилж (хөрөнгө оруулалтын 
хувьд): хэн дижитал болон 
инновацад хөрөнгө оруулсан нь 
өрсөлдөгчдөөсөө өндөрт байх 
болно.

4. цаХим аюулгүй 
байДал

улам бүр сүлжилдсэн өнөөгийн 
дэлхий ертөнцөд бүх л уул 
уурхайн байгууллага тодорхой 
түвшинд дижиталжиж, эзэмшиж, 
ашиглаж байгаа ийм хөрөнгө 
бүрийнхээ цахим аюулгүй 
байдлыг хангах шаардлагатай 
болж байгаа юм. 

Цахим халдлагын талбар нь 
биет хөрөнгө, дижитал дэд бүтэц, 

бизнесийн үйл явцын томоохон 
хувийг хамарч байна. Цахим 
аюулгүй байдлын дэвшилтэт 
стратеги тун чухал байна. гол нь 
байгууллагын өсөлтийг цахим 
аюулгүй байдал ямар замаар 
дэмжиж, бий болгох вэ гэдэгт ач 
холбогдол өгөх хэрэгтэй. Зорилго 
нь бизнесийн үйл явцыг аюулгүй 
байдалтай нэгтгэж, ажлын 
аюулгүй нөхцөл байдлыг бүгдэд 
бүрдүүлэхэд оршино.

5. ЗарДлын өсөлт
Салбарын зардлын тал нь 

үнийн өсөлтийн өндөр дарамт 
дор байна. Мөн таваарын ханш 
өндөр үеүүдэд уул уурхайн зардал 
нэмэгдэж ирсэн. Цалин, хэрэглээ, 
дизель түлш, эрчим хүч гэх мэт 
зардлууд нь ихэнхдээ ерөнхий 
инфляцаас өндөр түвшинд үнийн 
өсөлтөд өртдөг. 

үүнээс гадна уул уурхайн 
ажлын хэмнэлд гарч буй өөрч-
лөлтүүд мөн зардал өсгөдөг. 
тухайлбал, уурхайн нарийн 
түвэгтэй байдал нэмэгдэх, тех-
но логийн ашиглалтын өсөлт, 
ажиллах хүчний өөрчлөлт, 
ашиг лалтын тусгай зөвшөөрөлд 
оруулж буй хөрөнгө оруулалтын 
өсөлт үүнд багтана.

Үүнээс зайлсхийхийн тулд 
дараах зүйлийг хийх шаард-
лагатай:

● Зардлыг тогтвортой буу
руулах хөтөлбөрт төвлөр. 

● Хөрс хуулалт, боловсруулалт, 
овоолгын өндөр зэрэгт хийж буй 

хөрөнгө оруулалтаа эргэж хар.
● Тэргүүний болон арын албыг 

автоматжуул.
● Үндсэн бус хөрөнгөд хөрөнгө 

оруулахаас татгалз.

6. Эрчим Хүчний ЭХ 
үүсвЭр

Эрчим хүчний зардал нь 
аливаа компанийн нийт зард-
лын сан дотор гурав дахь том 
зардалд тооцогддог бөгөөд 
үйл ажиллагааны маш нарийн 
зохицуулах шаардлагатай хэсэг 
юм. гэхдээ томоохон стратегийн 
шийдвэр гаргахад зардал бол 
зөвхөн нэг л хүчин зүйл.

Эрсдэлийг бууруулахын тулд 
компаниуд шатамхай түлш, усан 
цахилгаан станц, сэргээгдэх эрчим 
хүч зэргийг багтаасан олон эх 
үүсвэр сонгож байна. түүнчлэн, 
зардал болон хүлэмжийн хийг 
бууруулах зорилгоор ди зелиэр 
тэжээгддэг тоног төхөө рөм-
жүүдийг цахилгаан болгож солих 
туршилт, судалгаа хийгдэж буй. 

Эцсийн шийдэл нь уул уурхайг 
илүү ногоон, өртөг багатай, 
тогтвортой болгоход чиглэсэн 
үр ашиг өндөртэй эрчим хүчний 
олон төрлийн шинэ системийг 
хөгжүүлэхэд чиглэж байна. 

7. ирЭЭДүйн ажиллаХ 
Хүч

Чадварлаг менежментүүдийг 
харахад ихэнхдээ таваарын үнийн 
мөчлөгийг дагасан байдаг. үнэ 
өсөхөд ажлын байрыг нэмснээр 
уруудахад илүүдэл хөдөлмөрийн 
хүчтэй болчихдог. үр дүнд нь 
уналтын үед салбараас гарсан 
ажилтнууд өөр салбарт шингэж 
дахин хэзээ ч буцаж ирдэггүй. 

уул уурхайн компаниуд ажилт-

байгаагүй дөрвөн эрсдэл шинээр 
орж ирсэн бол өнгөрсөн жил 
хойгуур “жагссан” нь тэргүүллээ.

Ernst & Young-ийн олон улсын 
уул уурхай, металлын сал барын 
Ахлах зөвлөх Пол “уул уурхай, 
металлын бизнес эрхлэгчдэд 
2019-2020 онд нүүрлэх гол 
эрсдэлүүд нь салбарын дотоод 
болон гадаад орчноос ирэх 
болно. Эдгээр эрсдэлийн шинэ 
бөгөөд хувьсамхай нөлөөллийг 
нь компаниуд харгалзан үзэх 
шаардлагатай болж байна” хэмээн 
тайлангийнхаа талаар ярьжээ. 

ирэх оны 10 эрсдэлийг энэ 
онтой харьцуулахад нэлээд 
өөрчлөлт орсон байна. Зардлын 
өсөлт, ирээдүйн ажиллах хүч, 
залилан, гадны сөрөг нөлөө гэсэн 
шинэ эрсдэлүүд топ 10-т багтсан 
бол жагсаалтыг ашиглалтын 
лиценз авах эрсдэл тэргүүлжээ. 

үүнээс гадна сүүлийн хэдэн 
жил салбарын гол эрсдэл болж 
байгаа Дижитал үр нөлөө ирэх жил 
ч оршсоор байна хэмээн Ernst & 
Young үзэж байна. Мөн нийгмийн 
өөрчлөлт, шинэ технологи хийгээд 
бизнес загваруудаа өөрчлөх 
өрсөлдөөн нь компаниудад саад 
тотгор болж байгааг ч онцолж 
байгаа юм. технологийн болон 
автоматчиллын компаниудтай 
хэрхэн хамтран ажиллах, үйл 
ажил лагаандаа үүнийг хэр 
нэвтрүүлэхээс компанийн 
өрсөлдөх чадвар ихээхэн хамаа-
рахаар байна. уул уурхай, 
металлын компаниуд хөрөнгөө 
зөв удирдаж уул уурхайн үйл 
ажиллагааг илүү үр дүнтэй бол -
гоход чиглэсэн технологи, инно-
ва  цад хэдийнэ хөрөнгө оруулах 
болжээ.

ирэх оны 10 эрсдэлийг супер 
мөчлөгийн оргил жилүүдийн нэг 
2008 оныхтой харь цуулж харахад 
ч нэгээс бусад нь өөрчлөгдсөн 
байгаа юм. Энэ нь уул уурхай, 
металлын салбар алхам тутамдаа 
шинэ сорилтуудтай нүүр тулгарч 
байгааг тодорхой харуулж байна. 
хамгийн сонир холтой нь 11 
жилийн өмнө баялгийн үндсэрхэг 
үзэл гэсэн шинэ эрсдэл нэрлэгдэж 
байсан бол энэ жил ашиг лалтын 
тусгай зөвшөөрөл авах нь хамгийн 
том эрсдэл болж хуви рав. Зарим 
талаараа баялгийн үндсэрхэг үзэл 
нь яван явсаар үйл ажил лагаа 
явуулахад хамгийн том эрс дэл 
болж хувирч байж ч болох юм. 

ингээд Ernst & Young-ийн 
тодорхойлсноор уул уурхай, 
металлын салбарт ирэх онд 
тулгарах бизнесийн 10 том эрс-
дэлийг болон түүнээс зайлсхийх 
алхмуудыг тоймлон хүргэж байна. 

 
1. ашиглалтын тусгай 

Зөвшөөрөл
Ашиглалтын тусгай зөвшөө-

рөл авахад гол ахаарлаа хан-
дуул даг хуучинсаг стратеги 
танай компанийг энэ бизнесээс 
холдуулж мэдэх юм. уул уурхайн 
салбарын оролцогч талуудын 
бүтцэд өөрчлөлт орж байна. урьд 
өмнө байгаагүй их мэдээлэл, том 
платформууд, олон сонирхогч 
тал бий болсон. оролцогч талын 
нэгийнх нь л хүчийг дутуу 
үнэлбэл биз нес тань буруудна. 

Байгууллагуудын хийх шаард-

нуудаа ирээдүйд хэрэг болж болох 
шинэ ур чадварт суралцуулахын 
зэрэгцээ ажиллах хүчний стратеги 
нь ажлыг шинэ арга замаар хийхэд 
шаардагдах ур чадваруудыг 
өөртөө татах чадамжтай гэдэгт 
итгэлтэй болох ёстой.

8. гаДнын сөрөг нөлөө
Салбар гаднын сөрөг нөлөөнд 

өртөхгүй гэж олонх нь үздэг ч 
салбарын гинжин хэлхээ хэдийнэ 
өртөөд байна. Жишээ татвал, 
автоматчилал ажлын байрыг, 
цахил гаанжуулалт үндсэн хөрөн-
гүүдийг шахан гаргаж байна. 

● Технологийн компаниуд 
кобальт, лити зэрэг эрдсийн ний-
лүүлэлтийг хөл дээр нь босгох 
хөрөнгө оруулагч нь болж 
магадгүй.

● Эрх баригчид үндэсний 
үйлдвэрлэлийг дэмжих, ажлын 
байрыг хамгаалах үүднээс энэ 
салбарын гол оролцогч тал болж 
чадахуйц нөлөөтэй.

● Худалдаачид мөнгөгүй 
болсон тул гол тавааруудын 
нийлүүлэлтийг баталгаажуулах 
боломжийг эрэлхийлж байна. 

Компаниуд дижитал технологи, 
инновац, шинэ боломжид хөрөн гө 
оруулж, эрх мэдэл бүхий сонир-
хогч талуудтай харилцаагаа бэх-
жүүлэх замаар энэхүү эрсдэлээс 
зайлсхийх боломжтой.

9. Залилан
Судалгаанд оролцогчдын 

дөрөвний нэг нь залилан болон 
авли гыг өндөр эрсдэл гэж 
тодорхойлсон. Салбарт супер 
мөчлөгөөс сурсан зүйл их бий. 
Ялангуяа гуравдагч талтай, 
жишээлбэл, нийлүүлэгч болон 
гэрээ лэгчийн хувиар хийх 
хэлэлцээрийг хатуу хяналт дор 
хий.

Ерөнхийдөө хууран мэх лэлтийг 
таних арга нэлээд сайжир-
сан, ялангуяа зохицуулагчид 
хоорондын харилцаа холбоо 
нэмэгдэж байна. гэхдээ нийгмийн 
сүлжээ байж боломгүй хуу рамч 
мэдээллүүдийг урьд өмнөхөөс ч 
илүү хурдтайгаар бий болгож буй. 
Энэ нь залиланг нэр хүнд, тусгай 
зөвшөөрөлтэй нэг түвшинд авч 
үзэх эрсдэл болгож байгаа юм. 

10. ДЭлХийн шинЭ 
түүХий ЭДүүД

ухаалаг утас, ногоон технологи, 
батарей, зөөврийн компьютер, 
дэвшилтэт хамгаалалтын систем, 
өндөр технологи гээд өсөн 
нэмэгдэж буй үйлдвэрлэлийн 
цөм нь болж буйн хувьд Дэлхийн 
шинэ түүхий эдүүдийн төлөөх 
өрсөлдөөн улам ширүүсэж байна. 

хөрөнгийн багцаа оновчлох 
нь тун чухал. хувьцааны нэгж 
тус бүр нь хөрөнгө оруулах 
уу, хөрөнгөө татах уу гэдгийг 
шийдэхэд нөлөөлж, нийт хөрөн-
гийн багцын үнэ цэнд өөрч лөлт 
оруулж байдгийг уурхайчид 
ойлгох хэрэгтэй. хөрөнгө оруу-
лах, хөрөнгө байршуулах зэрэг 
шийдвэр нь урт удаан хугацаа 
шаардана. тиймээс хуучин болон 
шинэ хөрөнгийнхөө ирээдүйн 
бүх өсөлтийг тооцон, хөрөнгийн 
багцаа байнга хянаж байхын тулд 
бизнес загвараа шинэчилж уян 
хатан болгох шаардлагатай. 

2017-2018 2008 (Супер циклийн оргил үе)

01 Дижитал үр нөлөө 01 Ур чадварын хомсдол

02 Хувьцааны өгөөжийн өрсөлдөх чадвар 02 Үйлдвэрлэлийн нэгдэл

03 Цахим аюулгүй байдал 03 Дэд бүтцийн хүртээмж

04 Дэлхийн шинэ түүхий эдүүд 04 Олборлолтын нийгмийн лиценз

05 Төрийн зохицуулалтын эрсдэл 05 Уур амьсгалын өөрчлөлт

06 Бэлэн мөнгөний 06 Зардлын өсөлт

07 Олборлолтын нийгмийн лиценз 07 Дамжуулах хоолойн хүртээмжийн 
бууралт

08 Нөөцийн дахин байршуулалт 08 Баялгийн үндсэрхэг үзэл 
(Төрийн зохицуулалтын эрсдэл)

09 Эрчим хүчний хүртээмж ба оновчтой байдал 09 Эрчим хүчний хүртээмж

10 Хамтарсан компанийн удирдлага 10 Төрийн идэвхтэй зохицуулалтын 
(Төрийн зохицуулалтын эрсдэл)

Уул уурхай, металлын салбарын бизнесийн 
10 эрсдэл

Ernst & Young©

Уул уурхай, металлын салбарын бизнесийн 10 эрсдэл
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Дэлхийн шинэ түүхий эдүүд
Залилан

Гаднын сөрөг нөлөө

Ирээдүйн ажиллах хүч

Эрчим хүчний эх үүсвэр

Зардлын өсөлт

Цахим аюулгүй байдал
Хувьцааны өгөөжийг

Дижитал үр нөлөө
Ашиглалтынлиценз ▲7

▼1

▲9

▼3

▼4

▼2

2019-2020 2018

▲ 2018-аас өссөн ▼ 2018-аас буурсан    2018-аас өөрчлөлтгүй        Шинээр нэмэгдсэн

хамгийн өндөр байлгах

Ernst & Young©

Asia	Mining	Magazine©

Технологийн 
болон автомат-
чиллын 
компаниудтай 
хэрхэн хамтран 
ажиллах, үйл 
ажил лагаандаа 
хэр зэрэг 
нэвтрүүлэхээс 
компанийн 
өрсөлдөх 
чадвар ихээхэн 
хамаа рах 
төлөвтэй.

AsiaMining-ийн захиалга үргэлжилж байна.
Утас: 99907829

• Усыг нь уувал 
ёсыг нь дага! Үүнийг 
компанийнхаа “цусанд 
шингээ”.

• Салбарын зардлын тал 
нь үнийн өсөлтийн өндөр 
дарамт дор байна.

• Технологийн 
компаниуд кобальт, 
лити зэрэг эрдсийн ний-
лүүлэлтийг хөл дээр нь 
босгох хөрөнгө оруулагч 
нь болж магадгүй.
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Politics
In	accordance	with	the	
Presidential	Decree	No.	13	on	
promoting	Mongolian	heroic	
epics	issued	on	January	29,	a	
ceremony	took	place	for	the	
performance	of	“Munkh	Saikhan	
Turt	Altan	Torts	(The	Eternally	
Peaceful	State	of	Altan	Torts)”.	

Chief	of	Cabinet	Secretariat	
Oyun-Erdene	Luvsannamsrai	
meets	with	the	board	of	
Development	Bank	of	Mongolia	
(DBM).	Mr.	Oyun-Erdene	
assigned	the	DBM's	authorities	
to	urgently	consolidate	
information	on	repayments	of	
loans	issued	by	the	DBM	and	
the	percentage	of	outstanding	
loans	and	report	it	on	Tuesday.	
He	then	announced	to	set	up	a	
working	group	for	investigating	
the	repayments	of	the	DBM	
bonds.

Foreign	Minister	Tsogtbaatar	
Damdin,	Minister	of	Food,	
Agriculture	and	Light	industry	
Ulaan	Chultem	and	the	
officials	of	the	two	ministries	
exchange	views	on	cooperation	
opportunities	within	the	
Government	policy	on	
economic	diversification,	the	
export	increase	of	non-mining	
products	and	expansion	of	
the	foreign	market.	Sides	
acknowledged	the	need	to	
upgrade	the	veterinary	system	
with	international	standards	
and	improve	the	technology	
and	equipment	for	meat,	dairy,	
leather,	wool,	and	cashmere	
production.	

Economy
Ministry	of	Construction	
and	Urban	Development	to	
organize	Property	Investment	
Ulaanbaatar-2019,	investors’	
event	for	the	construction	sector	
on	February	22.	

Suu	JSC,	with	an	aim	to	increase	
production	capacity,	signs	a	
five-year	MNT-denominated	
loan	equivalent	to	USD	12	
million	with	the	European	
Bank	for	Reconstruction	and	
Development.

Top	20	Index	grows	1.04	
percent,	to	21,699.46	points.	
MSE	A	Index	rises	2.01	percent,	
to	9,810.57	points.	MSE	B	Index	
increases	0.1	percent,	to	8,467.5	
points.	Market	cap	stands	at	
MNT	2.46	trillion.

21,699.46

(by	units)	
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sociEty
Bolor-Erdene	Gambat	triumphs	
at	the	2019	World	Para-
Taekwondo	Championships,	
claiming	his	4th	gold	medal	
from	the	tournament.

Mongolian	prominent	cultural	
figure	and	poet	Lkhagvasuren	
Bavuu	passed	away	on	
February	5,	marking	a	great	
loss	for	Mongolian	literature.	
Prime	Minister	Khurelsukh	
Ukhnaa	expressed	his	deepest	
condolences	to	the	family	and	
friends	of	the	poet,	issuing	a	
decree	to	set	up	a	committee	
at	the	Cabinet	Secretariat	
responsible	for	the	funeral.

Over	30	Mongolians	living	in	the	
United	Kingdom	raise	GBP	5,000	
through	their	participation	in	a	
charity	marathon	against	cancer,	
organized	by	Cancer	Research	
UK,	cancer	research	and	
awareness	charity	in	the	UK.

William	Shakespeare’s	Romeo	
and	Juliet	to	be	performed	at	
the	National	Academic	Drama	
Theatre	on	February	14-17.	

Scan the QR code 
for further 
information and 
to purchase the 
ticket.

Baabar
@baabar

Explaining the origins of the 
“Soviet person” ideology and its 
unethical propaganda, the first part 
of the article was published on Jan-
uary 28th. Scan the QR code to read 
the first part of the article.

 

Homo 
Post-sovieticus 

The collapse of communism in 
1990 put an end to the homo Sovi-
eticus. The massive prison that ran 
across three continents was finally 
liberated. This included about 40 
countries restrained in an ideology. 
millions of people got acquainted 
with the world for the first time. 
While these people were locked up 
in a closed society, the XX century 
has fundamentally changed the en-
tire world in terms of technology, 
ideology, politics, economy, law, 
and regulations. Thus, these are the 
uncivilized people who have walked 
into a new world after a long peri-
od of incarceration. for them, the 
toughest challenge was to socialize 
and adapt to the new society.

The homo Sovieticus that peeked 
through the window into the free 
world was, first of all, shocked 
by the technological advancement 
and wealthy society. Squeezing into 
Western Berlin at the Brandenburg 
Gate, millions of Eastern Germans 
who have been gifted a 100 deut-
sche mark each, despised commu-
nism with each passing moment. 
Polish pedlars, who are considered 
the founders of traveling sales, be-
gan cursing the social system that 
they lived in for over four decades.

But this admiration of early days 
did not last long. The social revolu-
tion transformed the living environ-
ment with each step on the way and 
let loose of individuals that were un-
prepared for the new society. This is 
the downside of a revolution. After 
the french revolution, the “Escape 
from freedom” progress took place 
as a certain group of people failed 
to adapt to the free society. The 
october Revolution was turning 
the lower social-class people into 
“Sharikovs”. 

in all honesty, the homo Sovi-
eticus did not meet the standard 
requirements of an already estab-
lished free society. Surprised by 
this strange phenomenon, milton 
friedman wrote about this back in 
the 80s that the Chinese refugees 
in hong Kong, who had the same 
ethnicity, were incompetent, un-
employed, unaccountable, lazy and 
non-initiative compared to hong 
Kong people that grew up in a free 
society. over 20,000 north Koreans 
migrated to the South via China 
and mongolia. in order to socialize 
them, they were granted citizen-
ship, accommodation, incentives, 
and jobs; however, it was common 
for them to be rejected by social 
life and end up doing illegal activ-
ities. They preferred to settle in the 
northern part of China and earn easy 
money by intermediating refugees 
seeking to enter South Korea. The 
average wage of eastern Germans 
stood at around 60 percent of west-
erns in western firms at first. This 
particular wage gap still exists af-
ter almost three decades. They are 
not discriminated for their origin 
of being eastern. it is simply the 
measurement of their working abil-
ity, discipline, and accountability. 

From Homo 
SovietiCuS 
to Homo 
PoSt-
SovietiCuS 
(Part-ii)

during these years, about 4 million 
people fled to the west from Poland 
alone. Although the value of their 
labor diminished significantly com-
pared to their home country, they 
were attracted by higher salaries. 
Recently, the British Parliament 
released a statement saying, “We 
do not have to employ people with 
high education from lithuania as 
cleaners”. 

As such, the evolution from 
homo Sovieticus to homo Post-So-
vieticus took place. The transition 
progressed in various ways. from 
a primitive state to technology, pol-
itics, mafia, law, and conspiracies, 
these people thought of multiple op-
tions to improve their social status, 
becoming an industrial worker from 
a herder, a free agent from a public 
servant, a politician from a party 
member. There were many cases 
were ministry staff or political par-
ty members would become monks. 
But no matter how they adapted 
to the new environment, none of 
them succeeded in meeting the new 
social requirements. The years of 
experiment to create a Soviet person 
only pushed propagandas and failed 
to nourish a “normal” socialized 
person. 

A certain group of society imme-
diately turned into an “activist” of 
crime and illegal activities. While 
mongolian burglars were infamous 

in france and Switzerland, Polish 
and Yugoslavians were notorious 
for their scammers and Russians 
were frightening everyone with their 
mobsters. on the other hand, Alba-
nians were ill-famed for human-traf-
ficking and forced prostitution of 
women and Romanians started to be 
known for illegal merchandise and 
beggars. over two million refugees 
migrated to the United States over 
these years and created a terrifying 
image called “Russian mafia”. They 
were all normally disciplined homo 
Sovieticus that lived under Socialist 
norms.

The neo-nazi hysteria of eastern 
Germans, Russians’ hate towards 
the west, and Ukrainians’ pride that 
led to an attack on Russia clearly 
show how the idea of internation-
alism installed in homo Sovieticus 
was false. internationalist hostili-
ty, such as Kyrgyz people against 
Uzbeks, mongolians against Chi-
na, Azerbaijanis against Armenia 
and Chinese against Japan, etc, 
has already overwhelmed rational 
thinking.

in the majority of post-commu-
nist countries, the state and public 
organizations, with the exception 
of military and homeland security, 
are non-institutionalized and the 
institutionalized ones are either in-
compatible in open society or vul-
nerable, which ultimately spreads 

corruption, bribery, embezzlement, 
and theft in the society. This, in 
turn, stirs up public distress and 
separation. frankly, the majority 
of homo Post-Sovieticus thinks 
about how they are left out of these 
opportune chances and considers 
themselves as victims instead of 
considering the misdeeds of these 
crimes. it is forbidden to have per-
sonal thoughts, express discontent, 
suggest new ideas, and since there 
was a heavy sentence in place, they 
were “well-mannered” in a closed 
society. There are not many penal-
ty-driven, illogical and wayward 
protesters in open society. They 
look for blames in everything and 
eventually reach to a conclusion that 
the old communism was better than 
the current society.

They never acknowledge the sim-
ple fact that every post-communist 
country, in its worst state, is clearly 
better than the old days. An evident 
indication was that the public voted 
Joseph Stalin as the best leaders 
of all times in Russia and nicolae 
Ceausescu in Romania. Especial-
ly the elders, who had a content 
life in communism and seek “ven-
geance”, heavily affect the young-
er generation. Although the times 
have changed, the young people 
that never witnessed the “greatness” 
of the previous society are having 
misleading ideas and undervalu-
ing their home country thanks to 
the privilege of comparing their 
country with developed countries. 

Democratic 
revolution let loose 
of Homo Sovieticus 
that were unprepared 
for the new society

• Socializing and adapt-
ing to open society was 
the toughest challenge for 
the Homo Sovieticus, the 
unfortunate bunch of the 
Soviet era.

• the years of experiment 
to create a Soviet person 
only pushed propagandas 
and failed to nourish a “nor-
mal” socialized person. 

• As a result, the weak and 
vulnerable Homo Sovieticus 
turned into a ferocious, im-
patient, hectic and barbaric 
Homo Post-Sovieticus.

Therefore, a nationalist idea called 
“pseudo patriotism” is dominating 
among the public, installing public 
suspicion, doubt, and paranoia for 
an enemy. it is maybe related to the 
fact that everyone regardless of their 
social classes instinctively longs for 
the past, their younger and sexually 
capable self. Karl marx categorized 
social development into five forma-
tions depending on who is holding 
the labor instrument. it is not rare 
for homo Sovieticus, who have 
memorized this “theory” without 
critical thoughts, to think they have 
taken a step back from socialism 
and communism, the peak of devel-
opment, into outdated capitalism, or 
even feudalism and slavery.

Thus, the weak, vulnerable and 
loyal to the State and community, 
homo Sovieticus with their iden-
tical political, artistic and literary 
views, turned into a homo Post-So-
vieticus, who are ferocious, impa-
tient, hectic, barbaric in terms of 
morality and ethics, cannot properly 
assess the environment, think they 
are above the law, and prefer to live 
outside the law. it will take a long 
time for them to become normal civ-
ilized citizens of the XXi century. 
it may require another two to three 
generations. homo Post-Sovieticus 
may just be another phase of the 
transition.

2016.06.01
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ЗУРХАй

Билгийн тооллын 6
Хаврын тэргүүн улаан бар 
сарын дөрвөн ногоон мэнгэтэй, 
шарагчин туулай өдөр
Үс засуулбал: Өнгө зүс сайжирна 
наран ургах, шингэх: 08.03-18.07 
Барилдлага: Үл зохилдох
Шүтэн барилдлага: Хурьцахуй
Суудал: Хий

Аргын тооллын хоёрдугаар 
сарын 11, Сумъяа гараг. 
Билгийн тооллын 6. Шийдэм 
одтой, шарагчин туулай 
өдөр.
Өдрийн наран 08.03 цагт 
мандаж, 18.07 цагт жаргана. 
Тухайн өдөр хонь, гахай 
жилтнээ аливаа үйл хийхэд 
эерэг сайн. Эл өдөр архи уух, 
тамхи татах, сэтгэл муутантай 
нөхөрлөх зэргийг цээрлэх 
хэрэгтэй ба мал аж ахуйн үйл, 
удирдлагын суудалд суух, 
хийморийн дарцаг хатгахад 
сайн. Газар хагалах, ус булгийн 
эх малтах, сэтгэлд сэвтэй газар 
очих, уул овоо тахихад муу. 
Өдрийн сайн цаг нь хулгана, 
бар, туулай, морь, хонь, 
тахиа болой. Хол газар яваар 
одогсод урагш мөрөө гаргавал 
зохистой. Дашнямтай өдөр. 
Үс шинээр үргээлгэх буюу 
засуулбал өнгө зүс сайжирна.

Тв ХөТөЛБөР
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(өмнөх дугаарын хариу)

ЗГМ: СҮДОКҮ
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"Харанхуйн хад" концерт
Хаана: Улсын Филармони
Хэзээ: 2019.02.22-ны 19.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 25 мянга

Coaching Wednesday
Хэзээ: 2019.02.13-ны 12.00 цагт 
Хаана: The	Corporate	Hotel&Conven
Тасалбарын үнэ: ^10 мянга

07.00 “Өглөө” хөтөлбөр (шууд)

10.40 Оюундалай: “Балчир 
Есүхэй”

14.40 “Робокон-2019”

17.50 “Нүүдэл” реалити шоу 1 
дүгээр хэсэг

20.00 “Цагийн хүрд” 
мэдээллийн хөтөлбөр 
(шууд)

22.20 “Цагаан боол” ОАУСК 44 
дүгээр анги

06:00 Мөнгөний урсгал 
мэдээний хөтөлбөр-
давталт

07:30	 #Made	in	Mongolia	
нэвтрүүлэг

14:00	 DAVOS	тусгай	хөтөлбөр

15:00 Бизнесийн төв цэг 
мэдээний хөтөлбөр

21:00 Мөнгөний урсгал 
мэдээний хөтөлбөр

22:30 Амжилтад хязгаар үгүй 
нэвтрүүлэг

07.05 “Бяцхан оцон шувуу 
Пороро” хүүхэлдэйн кино 
4.1-4 дүгээр анги

10.00 “Надтай гэрлээч” СОАК 29 
дүгээр анги

13.10 “Хөгжилтэй Монголдой” 2 
дугаар ангийн хичээл №5

17.10 “Тобот” хүүхэлдэйн кино 
4.19-20 дугаар анги

20.40	 “Соёлын	довтолгоо”	УСК	
бүтсэн түүх

23.10 “Нууц материалууд” ОАК 
1.15-16 дугаар анги

06.30 “Тог	тог	тог”	/season-7/	25	
дугаар хэсэг

10.00 “Макс	Стил	хоёр”	
хүүхэлдэйн кино 18 
дугаар анги

12.30 “Манай гэр бүл” Туркийн 
ОАК 12 дугаар анги

16.00 “Тахианы өд” Хятадын 
ОАК 50 дугаар анги

19.00 “Оргил цаг” мэдээллийн 
хөтөлбөр

turuu&Sally Best Love songs live 
concert
Хаана: АСА цирк
Хэзээ: 2019.02.14-ний 20.00 цагт
Тасалбарын үнэ: ^ 20-40 мянга

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

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

“Спартак” балет
Хэзээ: 2018.02.23-24-ний 17.00 цагт  
Хаана: УДБЭТ 
Тасалбарын үнэ: ^10-20 мянга
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Б.Хасуй / ЗГМ©2022 оны Бээжингийн Өвлийн олимпын төрөлд албан ёсоор багтаад буй мөсөнд авиралтын төрлөөр манай тамирчид 
идэвхтэй хичээллэж буй ч өнөөг хүртэл бэлтгэл хийх зориулалтын мөсөн хана байдаггүй. 

БоСооГоор.
1. Баруун өмнөд Африк 
дахь улс
2. Эдийн дээд
5. СУИС-ийн 
Д.Амгалангийн нэрэмжит 
Дүрслэх дизайн урлагийн 
сургуулийн уран бүтээлч 
багш нарын нийгэмлэг

7. Дэлхийн хамгийн том 
амьтан
8. Хужир, марз
10. Этгээд, хэвийн биш
11. Бяр, тэнхээ, тамир
13. Шатрын тэмээний  
шалаа
14. С.Оюуны анхлан 
байгуулсан нам (товчилсон 

ЗГМ: ҮГИйН СҮЛЖЭЭ

өмнөх дугаарын хариу / 02.04

гэр дээр тавьсан мөсөөр 
морио услан аялдаг гэх 
бурхан
9. Алдаа
11. Үлээвэр хөгжмийн 
зэмсэг
12. Монголын үе үеийн 
шашны тэргүүнүүдийг 

нэрлэдэг нэр (1639-1924)
17. Ардын дуу

ТАШУУГААр:
3. Хуучирсан шулам, 
чөтгөр, албин
6. Монголын алтан ургийн 
сүүлчийн хаан

нэр)
15. М.Горькийн 
хэлснээр 
"Ертөнцийг харах 
цонх"
16. Өмнөд Америк 
тив дэх дэлхийн 
хамгийн урт уул 
нуруу

ХӨнДлӨнГӨӨр:
1. Богд хан 
уулын  дээдсийн 
шилтгээн бүхий 
нэгэн ам
4. Ганц бие эр
6. Өвлийн адаг 
сарын битүүний 
орой айлуудын 

Японы алдарт зохиолч Юкито 
Киширогийн	"Gunnm"	нэртэй	
манга зохиолоос сэдэвлэн 
бүтээсэн робот бүсгүй 
Alita-гийн	тухай	өгүүлэх	адал	
явдалт, шинжлэх ухааны уран 
зөгнөлт	“Alita:	Battle	Angel”	
кино энэ сарын 14-нд нээлтээ 
хийнэ.
Найруулагч Роберт 
Родригесын бүтээл болох 
энэхүү кинонд алс ирээдүйн 
тухай өгүүлэх юм. Лана 

Кондор, Али Махершала, 
Женнифер	Коннелли	
нарын тоглосон энэ кинонд 
одоогоос 300 жилийн дараа 
буюу техник технологи өндөр 
хөгжсөн, киборгийн ертөнц 
дэх хүмүүсийн амьдралын 
талаар өгүүлнэ. Хүн болон 
киборгууд нэг ертөнцөд 
зэрэгцэн оршин тогтнох 
аргагүйд хүрснээс тэдний 
хооронд цуст тулаан өрнөнө. 
Энэхүү дайны уршгаар “түнэр 

харанхуйн эрин” эхэлж, энэ 
үед Идо нэртэй эрдэмтэн 
цэрэг дайны хямралаас 
үлд сэн киборг-эмэгтэйн цогц-
сыг илрүүлснээр үйл явдал 
өр нөдөг байна. Тэрхүү киборг-
эмэгтэйд Алита гэх нэр өгч, 
тэр бээр “түнэр харанхуйн 
эрин”-ийг дуусгавар болгоно.
200 сая ам.дол ларын өртөгтэй 
бүтсэн уг кино энэ жилийн 
хам гийн өндөр хү лээлттэй нэг 
бо лоод байна.  

УБ-БЭЭЖИН	 17.15	 19.30
БЭЭЖИН-УБ	 20.30	 23.00
УБ-ХОНКОНГ 07.50 12.25
ХОНКОНГ-УБ 13.25 18.05
УБ-СӨҮЛ 07.45 12.05
СӨҮЛ-УБ 13.20 16.05
УБ-ТОКИО 08.55 14.30
ТОКИО-УБ 15.30 20.25
УБ-ХӨХ ХОТ 10.30 12.00
ХӨХ ХОТ-УБ 13.00 14.40
УБ-ЭРХҮҮ 06.20 07.20
ЭРХҮҮ-УБ 08.20 09.20
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Эдийн ЗасаГ
9ЗАСгийН гАЗрыН МЭДЭЭ СоНиН
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SoftBank-ын Сон $5.5 тэрбумыг шөнийн 
дотор $17 тэрбум болгов
Хувьцаагаа	эргүүлэн	худалдаж	авах	ажиллагаагаар	SoftBank-ын	
үнэлгээ 1.65 их наяд иенээр өсөв.

Microsoft-ын	санаачилгад	үүлэн	үйлчилгээний	зэрэгцээ	
эмчилгээнд чатбот ашиглах явдал багтаж байна.

Microsoft өвчтөний эрүүл мэндийн 
түүхийг үүлэнд хадгална

◄1
2012 онд буюу Bloomberg-ийн 

тэрбумтны жагсаалт анх гарах үед 
дэлхийн хамгийн баян 40 хүний 
ердөө гурав нь л өөрийн чадлаар 
баяжсан, 40-өөс доош насны 
залуу хүн байсан юм. Энэ гурав 
бол Google-ыг үндэслэгч Сергей 
Брин, ларри Пэйж, facebook-ийг 
үндэс лэгч Марк Закерберг. Брин, 
Пэйж нарын нас хэдийн хэвийсэн. 
Эдүгээ Закерберг л 65.5 тэрбум 
ам.долларын хөрөнгөөр дэлхийн 
хамгийн баян залуусыг тэргүүлж 
явна. 

түүний араас шанхайн оршин 
суугч, цахим худалдаа эрх-
лэгч Колин хуан 13.7 тэрбум 
ам.долларын хөрөнгөөр удаалж 
явна. тэрбээр facebook-ийг 
үндэслэгчийн нэг, 11.8 тэрбум 
ам.долларын хөрөнгөтэй Дастин 
Московицыг 2018 онд ардаа 
орхиж гуравдугаар байрнаас 
хоёр дугаар байранд дэвшсэн 
юм. Дөрөвдүгээрт, Сингапурт 
амьдардаг Бразилын харьяат, есөн 
тэрбум ам.долларын хөрөнгөтэй 
Эдуардо Саверин орж байна. 

Жагсаалтад багтаж буй, хятадын 
харьяат бусад тэрбумтны тоонд 
TAl Education Group-ыг үндэслэгч 
Жан Баншин ($5.5 тэрбум), дрон 
үйлдвэрлэгч Фрэнк Ван ($5.2 
тэрбум), Bitmain Technologies-ыг 
үндэслэгчийн нэг Микри Жан ($5.2 

Дональд Трамп, Ким Жон Ун нар 
Ханойд уулзана

Жастин Синк
умард Солонгосын удирдагч 

Ким Жон унтай уулзах хоёр 
дахь удаагийн уулзалт болох 
газраар Вьетнамын нийслэл 
ханойг товлоод байгаагаа АНу-
ын Ерөнхийлөгч Дональд трамп 
мэдэгдлээ. 

“Ким Жон унтай хийх хоёр 
дахь уулзалтын тов, хугацааг 
тохиролцсон үр дүнтэй уулзалтад 
оролцсон төлөөлөгч нар маань 
дөнгөж сая умард Солонгосоос 
ирлээ” хэмээн трамп баасан 
гарагт бичжээ. Дараагийн уулзалт 
“Вьетнамын ханой хотод, 
хоёрдугаар сарын 27, 28-нд болно. 
Ким даргатай уулзаж, энхийн явцыг 
урагшлах өдрийг хүлээж байна”. 

удахгүй болох уулзалт нь 
өнгөрсөн зун Сингапурт болсон 
түүхэн уулзалтын үргэлжлэл 
болох ёстой.  “хийх ажил их” ч 
умард Солонгосын удирдагчтай 
“сайн” харилцаа тогтоох замаар 
цөмийн яриа хэлэлцээнд үр дүнд 
хүрч чадна хэмээн найдаж буйгаа 
трамп АНу-ын нөхцөл байдлын 
тухай уламжлалт мэдэгдэлдээ 

тайлбарласан юм. 
АНу-ын ерөнхийлөгч Twit-

ter-т бичсэн өөр нэг жиргээндээ 
Ким болоод улс орных нь 
ирээдүйг урьдчилан харжээ. 
“умард Солонгос нь Ким Жон 
уны удирдлагаар эдийн засгийн 
хүчирхэг улс болно. Бусад хүн 
гайхаж болох ч энэ хүний хүч 
чадлыг ойлгосон би хувьдаа 
гайхахгүй. умард Солонгос нь 
өөр төрлийн буюу эдийн засгийн 
пуужин болно!”

Анхны уулзалт болохоос өмнө 
АНу-ын ерөнхийлөгч умардын 
удирдагчийг цөмийн амбийц 
бүхий “жижигхэн пуужинч” 
хэмээн хочилж байв. Дэлхийн 
хамгийн дарангуй засгийн газрын 
нэг - умард Солонгосын дэглэм нь 
хүний эрх зөрчсөн үй олон хэргийн 
хариуцлага хүлээх ёстой буруутан. 

Дэлхийн хамгийн ядуу улсын 
нэг умард Солонгосын эдийн 
засаг сүүлийн хэдэн жилд сэргэсэн 
гэгддэг ч цөмийн зэвсгийн 
хөтөлбөрөөс үүдсэн хориг таагүй 
нөлөөлсөн. Нийт 25 сая хүний 
ажиллах хүч бүхий тус улсын 

ихэнх нь хөндөгдөөгүй байгалийн 
баялгийн бараг л монополь эзэн 
нь БНхАу. 

уулзалт болох газраар сонгохоор 
төлөвлөж байсан Данан хотын 
оронд Ким өөрөө ханойг 
сонгосныг албан ёсны хүмүүс 
мэдээллээ. Вьетнамын албаны 
хүмүүс нийслэлээ уулзалтад 
илүү тохиромжтой хэмээн үзсэн 
бол трампын хувьд аль нь ч 
адил байсныг нэрээ дурдахыг 
зөвшөөрөөгүй албаны эх сурвалж 
тайлбарлав. 

Энэ удаагийн уулзалтаар трамп 
умард Солонгосын удирдагчид 
өмнөхөөс илүү шахалт үзүүлэх 
болно. өмнөх уулзалтаар умардын 
тив хоорондын баллистик пуужин, 
байлдааны цэнэгт хошууг 
шалгах, буцааж задлах гэх мэт 
тохиролцоогүй ажлыг энэ удаад 
гүйцэлдүүлж чадна хэмээн АНу-
ын ерөнхийлөгч найдаж байна. 

умард Солонгос нь цөмийн 
зэвсгээс ангижрах ажлыг 
эдийн засгийн хориг арга 
хэмжээг цуцлахтай зэрэгцүүлэн 
шат дараатай хэрэгжүүлэх 
сонирхолтойгоо сүүлийн хэдэн 
сарын турш илэрхийлсэн. АНу 
“харгис” хоригоо сулруулахгүй бол 
“шинэ зам” сонгохоо Ким Жон ун 
шинэ жилээр ард түмэндээ хандаж 
үг хэлэх үеэрээ мэдэгдэж байв. 

Ким Жон ун нөхөрсөг харилцаат 
БНхАу-ын нутаг дэвсгэр дээгүүр 
нисэж өнгөрөх учраас Вьетнам нь 
уулзалтад харьцангуй тохиромжтой 
байрлал болж байгаа юм. трампын 
бичлэгтэй холбогдуулан Вьетнамын 
гадаад хэргийн Яамны төлөөлөгч 
хариу тайлбар өгсөнгүй. 

tesla Model 3 загварыг Европт 
борлуулахад бэлэн боллоо
Дэниел Зудижк
Tesla	 Model	 3	 загварыг	 Европын	 зах	 зээлд	

борлуулахад бэлэн болсонтой холбогдуулан Илон 
Маск тус тив дэх нээлтийн ажиллагаанд оролцохоо 
мэдэгдэв. 
Model	 3-ын	 үнэ	 Европын	 Холбооны	 улс	 бүрт	

ялгаатай. Бельгид суурь үнэ 58,800 евро буюу 66,600 
ам.доллараас эхлэх бол ХБНГУ-д 55,400 евро, Францад 
53,500 еврогоос эхэлнэ. 

Технологийн салбарт Азийн 
тэрбумтнууд хүч түрж эхэллээ

Pinduoduo-г	
үүсгэн 

байгуулагч, 
гүйцэтгэх 

захирал 
Колин Хуан. 

нЭр ХӨрӨнГӨ (тэрбум ам.доллар) ирГЭнШил КоМПАни

Марк Закерберг 65.5 АНУ Facebook

Колин Хуан 13.7 БНХАУ Pinduoduo

Дастин Московиц 11.8 АНУ Facebook

Эдуардо Саверин 9.0 Бразил Facebook

Майк Кэннон-Брукс 6.7 Австрали Atlassian	Corp

Скотт Фаркухар 6.7 Австрали Atlassian	Corp

Роберт Пера 6.4 АНУ Ubiquiti	Networks

Жан	Баншин 5.5 БНХАУ TAL	Education	Group

Микри	Жан 5.2 БНХАУ Bitmain	Technologies

Фрэнк ван 5.2 БНХАУ SZ	DJI	Technology

тэрбум) нар орно.
хятадын технологийн бизнес-

мений нэг meituan dianping-г 
үндэслэгч Ван шин дөрвөн тэрбум 
ам.долларын хөрөнгөөр шилдэг 
10-ын гадна үлдлээ. АНу-д 
бүртгэлтэй, программ хангамжийн 
Atlassian Corp компанийг үндэс-
лэгч австраличууд – Майк Кэннон-
Брукс, Скотт Фаркухар нар тус 
бүр 6.7 тэрбум ам.долларын 
хөрөнгөтэй. 

Дэлхийн залуу тэрбумтнуудын 
бүтцэд гарсан өөрчлөлт нь манай 
гарагийн эд баялаг Азийн зүг 
эргэж буйн нотолгоо болж байна. 
Bloomberg-ийн тэрбумтны индекст 
багтдаг 500 эрхмийн 41 нь БНхАу-
аас гаралтай. тун саяхан буюу 2016 
онд уг жагсаалтад хятадын 31 
тэрбумтан багтаж байжээ. 

К.лагард: нефть экспортлогчид 
2014 оны шокоос сэргэж амжаагүй 

Сальма Эль вардани
Газрын тос экспортлогчид 2014 оны үнэ уналтаас 

бүрэн сэргэж амжаагүй тул ирээдүй баргар байгааг 
ОУвС-гийн захирал Кристин Лагард мэдэгдлээ. “Өсөлт 
цаашид алгуур үргэлжлэх хэдий ч ирээдүй тодорхой 
бус” байгааг захирал анхааруулав. Газрын тосны 
үнийн хямралаас хойш Булангийн баян орнуудын 
засгийн газар хүртэл төсвийн алдагдлаа нөхөхийн 
тулд бондын зах зээлд оролцох нь ихэссэн юм.  
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Дэлхийн тэргүүн 300 баян эрхмийн жагсаалтад багтдаг 
40-өөс доош насны, өөрийн чадлаар баяжсан хүмүүсийн 
иргэний харьяалал
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SoftBank-ийн Сон нэг шөнийн дотор 
$5.5 тэрбумыг $17 тэрбум болгов

Компани 
хувьцаагаа 
эргүүлэн 
худалдаж авах 
төлөвлөгөө 
зарламагц	Soft-
Bank	Group-ын	
хувьцааны үнэ 
эрс өслөө.

Павел Альпейев
SoftBank Group-ийг үндэслэгч 

хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж 
авах төлөвлөгөөгөө зарламагц 
пүрэв гарагт компанийнх нь зах 
зээлийн үнэлгээ даруй 1.65 их 
наяд иенээр (15 тэрбум ам.доллар) 
өслөө. Bloomberg Billionaires in-
dex-ээс үзвэл уг арга хэмжээний 
дүнд түүний эд баялаг 2.6 тэрбум 
ам.доллараар нэмэгджээ. 

тэрбумтан зугаатай тооцоо 
гаргахдаа сурамгай. тэрбээр 
пүрэв гарагт “25-4=9?” гэсэн 
бичлэгтэй үзүүлэн сонирхуулсан 
юм. уг томьёо нь SoftBank-ийн 25 
их наяд иений хөрөнгөөс дөрвөн 
их наяд иений өрийг хасахад зах 
зээлийн үнэлгээ болох есөн их 
наяд иентэй тэнцэж чадахгүйг 
харуулах зорилготой. тэрбээр 
SoftBank-ийн хувьцааны үнэ 
бизнесийнх нь үнэ цэн, хөрөнгө 
оруулалтыг зөв тусгаж чадахгүй 
байгаагаас үүдэлтэй зааг зөрүүг 
арилгахаар олон жил чармайж 
иржээ. 

Баасан гарагт хувьцааны үнэ 
3.1 хувиар өссөн ч SoftBank-ийн 
үнэлгээ Масаёши Соны зорилтот 
хэмжээнд хүрч өсөхөд хол зайтай 
хэвээр. 

SoftBank-ийн хувьд энэ 
удаагийн эргүүлэн худалдаж авах 
ажиллагаа хамгийн аварга нь. тус 
компани өнгөрсөн баасан гарагаас 
ирэх оны нэгдүгээр сарын эцэс 
хүртэл 600 тэрбум иений хувьцаа 

эргүүлэн худалдаж авна. Пүрэв 
гарагт токиогийн биржид Soft-
Bank-ийн хувьцааны үнэ 18 
хувиар өссөн нь сүүлийн арван 
жилд тохиолдож байгаагүй өсөлт 
боллоо. 

Сон урьд нь ч хувьцаагаа 
амжилттай эргүүлэн худалдаж авч 
байсан. тэрбээр 2016 онд токиод 

төвтэй компаниа 500 тэрбум 
иений хувьцаа эргүүлэн худалдаж 
авна хэмээн зарласан. Зарласны 
маргаашаас хувьцааны үнэ эрс 
өсөж дараагийн нэг жилийн дотор 
хоёр дахин үнэд орсон юм. 

хувьцаагаа эргүүлэн худалдаж 
авах энэ их мөнгийг тэрбээр 
хаанаас олоод байна? Японы 

жижиг хөрөнгө оруулагчдын 
аварга урсгалаас. SoftBank групп 
өнгөрсөн оны 12 дугаар сард 
харилцаа холбооны салбараа 
түшиглэн iPo гаргах замаар 2.4 
их наяд иен төвлөрүүлснээ эдүгээ 
хувьцаа худалдан авахад зарцуулж 
байна. уг iPo-г үндсэндээ хувь 
хөрөнгө оруулагчдад зориулан 

гаргасан юм.  SoftBank Group-
ийн хувьцаа он гарсаар 36 хувь 
өсөөд байхад харилцаа холбооны 
салбарынх нь хувьцааны үнэ iPo 
гаргах үеийн 1500 иений үнээс нь 
13 хувиар буучихлаа. 

урьд нь 2016 онд хувьцаагаа 
эргүүлэн худалдаж авах үеэр үнэ 
нь хоёр дахин өссөн SoftBank-ийн 

хувьцаа ч буцаад хямдарсан 
түүхтэй. 

Юутай ч SoftBank Group-ийн 
өрийг төлөхийн тулд iPo-гоос 
төвлөрүүлсэн хөрөнгийнхөө 700 
тэрбум иенийг зарцуулахаа Сон 
тайлбарласан. 

Захирлын тайлбараас үзвэл 
SoftBank нь лавтай 21 их наяд 
иений цэвэр өртэй. үүнд Aliba-
ba Group-т 12.5 их наяд иений, 
өөрийн холбооны компанийн 2.4 
их наяд, АНу-ын үүрэн холбооны 
Sprint Corp-ын 2.6 их наяд, Vision 
fund болон чип үйлдвэрлэгч Arm 
holdings-ийн тус бүр 2.7 их наяд, 
Yahoo Japan Corp-д 600 тэрбум 
иений өртэй. SoftBank-ийн зах 
зээлийн үнэлгээ пүрэв гарагт 11 
их наяд иен байсан юм.  

SoftBank-ийн хөрөнгийн 
дийлэнх нь Alibaba, Sprint, Ya-
hoo Japan зэрэг том компаниудад 
байдаг. Масаёши Сон 100 тэрбум 
ам.доллар давсан Vision fund-д 
анхаарч, дэлхийн унаа шеринг 
үйлчилгээний гол компани Uber 
Technologies, дундын оффисын 
зах зээлийн аварга WeWork Cos-
иор багцаа баяжуулсны учир энэ. 

өнгөрсөн оны 12 дугаар сарын 
31-нээр төгссөн улиралд Vision 
fund, SoftBank-ийн өөрийнх нь 
delta fund-ийн орлого бараг гурав 
дахин өсөж, 176 тэрбум ам.доллар 
болсон. Ялангуяа Vision fund нь 
тус группийн 2018 оны орлогод 
ихээхэн үүрэг гүйцэтгэжээ.

microsoft өвчтөний эрүүл мэндийн түүхийг үүлэнд хадгална
Дина Басс

өвчтөнүүдийн асар их 
өгөгдлийг үүлэн платформд 
хадгалж, холбогдох бусад 
системтэй холбох замаар эмч, 
хувь хүн, судлаачдад өвчтөний 
эрүүл мэндтэй холбоотой цогц 
судалгаа хийх боломж олгох 
шинэ үйлчилгээг microsoft Corp 
эмнэлгүүдэд нэвтрүүлж эхэллээ. 

microsoft-ын Azure үүлэн 
платформ, өвчтөний түүх 
солилцох нэгдсэн стандартад 
суурилсан шинэ хэрэглүүр нь өөр 
өөр янз бүр тогтолцоог хооронд нь 
холбож өгөх юм. Жишээ нь, шинэ 
үйлчилгээний ачаар өвчтөний 
түүхийг эм олгох тогтолцоо, 
фитнесийн тоног төхөөрөмж 
болон өөр бусад системд алдаагүй 
зөв дамжуулна. 

Зарим үйлдвэрлэлт эй 
харьцуулахад эрүүлийг хамгаалах 
салбар өгөгдлийг интернэт 
суурьтай хадгалах хэрэгсэлд 
шилжүүлэх тал дээр хоцрогдож 
яваа.  Эрүүл мэндийн ихэнх 
өгөгдөл бичлэг эдүгээ бүрэн 
дижиталжсан боловч ихэвчлэн 
тус тусдаа өгөгдлийн санд 

хадгалдагаас болж мэдээллийг 
нь хуваалцах боломж хомс. 
хоорондоо холбоогүй, салангид 
мэдээлэл нь өвчтөний биеийн 
байдлыг хянах, эмчлэхэд чухал 
хэрэгтэй өгөгдлийн анализ, 
хиймэл оюун ухаант систем зэрэг 
шинэ технологи нэвтрүүлэхэд 
хүндрэл учруулдаг. 

хоорондоо холболттой эрүүл 
мэндийн систем нь эмч нарт 
өвчтөнийхөө өвчний нөхцөл 
байдлыг илүү нарийн таньж 
мэдэх, судлаачдад ахиу өгөгдөл 
цуглуулах, хувь хүмүүст эрүүл 
мэндээ хянах ахиу мэдээлэл авахад 
нь тустайг microsoft компани 
тайлбарлав. шинэ үйлчилгээ нь 
мөн компаниудын анхаарлыг Am-
azon Web Services зэрэг зах зээлд 
тэргүүлэгч үйлчилгээнээс Azure-
ын зүг эргүүлэх оролдлого хэмээн 
зарим нь үзэж байна. 

microsoft компани үүлэн 
тооцооллын Azure платформдоо 
эрүүлийг хамгаалахын шинэ 
хэрэглүүр үүсгэж өгснийг 
microsoft healthcare-ын дэд 
ерөнхийлөгч Питер ли мэдэгдлээ. 
Программ хангамжийн аварга 

эрүүл мэндийн салбарт нэвтрэхээр 
сүүлийн хэдэн жилд идэвхтэй 
ажиллаж ирсэн юм.  Эмч нараас 
өгөгдөл оруулах ажиллагааг 
багасгах, өвчтөнүүдийг зэрэглэх, 
хавдрын илүү оновчтой эмчилгээ 
нэвтрүүлэх үүднээс тус компани 
үүлэн болон хиймэл оюун ухааны 
бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх болов. 

microsoft нь сарын өмнө Wal-
greens Boots Alliance компанитай 
гэрээ байгуулсан. уг гэрээний 
дагуу эм үйлдвэрлэгч Walgreens 
Boots Alliance нь өвчтөнүүдийн 
эрүүл мэндийн өгөгдлийг эмч, эм 
зүйч болон бусад үйлчилгээтэй 
холбохын тулд Azure үүлэн 
тооцооллын платформ ашиглахаар 

боллоо. 
Эрүүлийг хамгаалах салбарт 

амжилттай нэвтрэхийн тулд mi-
crosoft нь программ хангамж, 
хиймэл оюуны хэрэглүүрээ 
анагаах ухааны хэрэгцээ 
шаардлага, нэр томьёог ойлгодог 
болгож сургах, тус салбар дахь 
өгөгдлийн халдашгүй байдлын 

цогц зохицуулалтад нийцүүлэх 
шаардлагатай. 

microsoft компани Azure-ын 
шинэ үйлчилгээг Флорид муж 
улсын орландо хотноо энэ долоо 
хоногт болох himSS эрүүлийг 
хамгаалахын чуулган дээр 
танилцуулна.  

microsoft компани мөн 
өөрийн бот (bot) буюу автомат 
ажиллагаатай программын 
хэрэглүүрээ эрүүлийг хамгаалах 
салбарт өргөн нэвтрүүлж байна. 
уг хэрэглүүр нь эрүүлийг 
хамгаалах байгууллагад өөрийн 
гэсэн чатбот, виртуал туслах 
үүсгэхэд тус дөхөм болох юм. 
Анх 2017 онд судалгааны төслийн 
хүрээнд эхэлсэн бот үйлчилгээг 
эдүгээ Premera Blue Cross зэрэг 
байгууллага үйлчлүүлэгчдээ 
даатгалын мэдүүлэг, тэтгэмж 
зэрэгтэй холбоотой ерөнхий 
мэдээллээр хангахад ашигладаг 
боллоо. хэдхэн сарын өмнө 
анх танилцуулснаас хойш 350 
орчим байгууллага өөрийн бот 
хөгжүүлэхээр шийдээд байгааг 
microsoft-ын дэд ерөнхийлөгч 
Питер ли тайлбарласан юм.

Microsoft-ын	
технологи 

эмч нарт хорт 
хавдар зэрэг 

өвчний явцыг 
илүү сайн 

тодорхойлох 
боломж 
олгоно.



өндөгний хэрэглээ 2013-2016 
онд дэлхийд найман хувиар, 
Монгол улсад 22 хувиар тус тус 
өсчээ. олон улсын дунджаар нэг 
хүнд ногдох өндөгний хэрэглээ 
жилд 220 ширхэг байдаг бол 
манай улсынх 87-90 ширхэг 
байгаа нь 2.4 дахин бага үзүүлэлт. 
гэхдээ ойрын таван жилд 
монголчуудын өндөгний хэрэглээ 
хоёр дахин нэмэгдэх төлөвтэйг 

шувууны аж ахуй эрхлэгчдийн 
холбооны судалгаанд дурджээ. 
Манай улс 2005 онд өндөгний 
нийт хэрэгцээнийхээ 80 хувийг 
импортолдог байсан бол 
дотоодын өндөгний зах зээлийн 
үйлдвэрлэл тэлснээр импортын 
хэмжээ 56 хувь хүртэл буурчээ. 

өнгөрсөн оны байдлаар энэ 
зах зээлд дотоодын найман 
аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа бөгөөд өндөглөгч 
тахианы тоо толгой сүүлийн 
гурван жилд 650-800 мянгад 
хэлбэлзэж байна.  
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ЗГМ ТОвЧХОН
» зоХицУУлАлТ

10 
Хувь. Монголын хөрөнгийн 
биржийн нийт арилжааны 
үнийн дүнгийн таваас дээш 
хувьтай тэнцэх хэмжээний 
гүйлгээг 2018 онд хийсэн 
нэр бүхий зургаан гишүүн 
үнэт цаасны компанийг энэ 
оны гишүүнчлэлийн жилийн 
хураамжаас тус бүр 10 хувийн 
хөнгөлөлт эдлүүлэхээр боллоо. 
Хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ 
2.4 их наяд төгрөгтэй тэнцэж 
байна. 

» БАнК, САнХҮҮ

66 
Хувь. Банк бус санхүүгийн 
салбарын нийт хөрөнгө 2018 
оны жилийн эцэст 1.3 их наяд 
төгрөгт хүрч, 2016 онтой 
харьцуулахад 66 хувиар өсчээ.

» УУл УУрХАй 

1677 
Лиценз. Улсын хэмжээнд нийт 
3085 тусгай зөвшөөрөл хүчин 
төгөлдөр бүртгэлтэй байгаагаас 
54.4 хувь буюу 1677 нь 
ашиглалтын лиценз байна.

» ТӨСӨл

24.6 
Тэрбум төгрөг. Улсын төсвийн 
хөрөнгөөр энэ онд геологийн 
26 төслийг нийт 20.5 тэрбум 
төгрөгөөр, шинээр хэрэгжүүлэх 
17 төслийг 4.1 тэрбум 
төгрөгөөр санхүүжүүлэхээр 
төлөвлөж байгаа бөгөөд 
нийт 24.6 тэрбум төгрөгийг 
геологийн судалгааны ажилд 
зарцуулахаар шийдвэрлэжээ. 

» ХӨрШ

30 
Үйлдвэр. БНХАУ агаарын 
бохирдлыг бууруулах хүрээнд 
Хэбэй мужийн гангийн 
үйлдвэрийг цөөлөх бодлого 
хэрэгжүүлж эхэллээ. 2020 он 
гэхэд гангийн үйлдвэрийн тоог 
30, 2025 он гэхэд 25 болгож 
бууруулна гэж мэдэгдэв. 

» ХӨрӨнГӨ орУУлАлТ
Хөгжлийн банкны дэргэдэх 
“Ди Би Эм Лизинг”  компани 
аж ахуйн нэгжийн тоног 
төхөөрөмжийн шинэчлэлээр 
ОХУ-ын компаниудаас 
740 гаруй техник, тоног 
төхөөрөмжийг оруулж ирэн 230 
гаруй аж ахуйн нэгжид олгоод 
байна. 

» ҮйлчилГЭЭ 

3.7 
Сая төгрөг. Улсын хэмжээнд 
есөн хүн тутмын нэг нь ББСБ-
аас зээлийн үйлчилгээ авч 
байна. Нэг зээлдэгч дунджаар 
3.7 сая төгрөгийн зээлтэй 
байна.

» ХӨДӨлМӨрийн зАХ зЭЭл 

99 
Хувь. Ажилгүйдлийн даатгалын 
сангийн зарлагын 98-99 хувийг 
ажилгүйдлийн тэтгэмжийн 
зардал эзэлж байна.

ЗАСгийН гАЗрыН МЭДЭЭ СоНиН

АНУ-ын доллар 2,629.63

Евро  3,006.13

Японы иен 24.06

ОХУ-ын рубль 39.78

БНХАУ-ын юань 391.79

БНСУ-ын вон 2.35

вАЛЮТыН ХАНШ

Компаниудын 
ногдол ашгийн 
хэмжээ 2017 
оныхоос нэмэгдэх 
хүлээлттэй 
байна

Б.Баяртогтох 
@bayartogtokhZGM

Б.Мөнх
ЗГМ

ХөРөНГИйН ЗАХ ЗЭЭЛ

улсын нэгдсэн төсөвт бодло-
гын дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 
Азийн хөгжлийн банк манай 
улсад 130 сая ам.долларын зээл 
олгожээ. уг санхүүжилтээр 
улаанбаатар хотын агаарын 
чанарыг сайжруулах хөтөлбөрийг 
өнгөрсөн оноос хэрэгжүүлж 
эхэлсэн байна. хөтөлбөр нэг 
жилийн хугацаанд үргэлжлэх 
бөгөөд эхний үе шат хэрэгжиж, 
100 сая ам.долларын санхүүжилт 
бүрэн хийгджээ. хөтөлбөрийн 
хоёр дахь үе шатанд нэмж 30 
сая ам.доллар олгохоос гадна 

техникийн туслалцаа үзүү лэхэд 
1.1 сая ам.доллар дээрх хөтөл бө-
рийн хүрээнд зарцуу лахаар байна. 
тухайлбал, бод логын зээлээр 
нийслэлд 0-5 насны 40 мянган 
хүүхдийг вакцинжуулж, зорилтот 
айл өрхүүдэд сайжруулсан түлш 
олгосноос гадна нам даралтын 
зуухыг буулгаж, төвлөрсөн ха-
лаал тад холбох ажил хийжээ. 
Азийн хөгжлийн банкны хувьд 
манай улсад тулгарч буй агаар 
болон хөрсний бохирдлыг буу-
руу лахад ихээхэн ан хаарч, 
зарим санхүүжилтээ нийслэлд 

төвлөрүүлэх болсон. үүний нэг нь 
энэ удаагийн бодлогын зээл юм. 

өнөөдрийн байдлаар манай 
улсын нийт хүн амын 70 хувийг 
хотын оршин сууг чид бүрдүүлж 
байгаа нь Ази дахь хот жил тын 
дундаж үзүүлэлт болох 50 хувиас 
дээгүүр байгаа юм. тус банкнаас 
ма най улсын хот байгуулалтын 
сал  барт бу цалт гүй тусламж, 
зээл, тех никийн тус лалцааны 
төслүүдээр дам жуу лан нийт 
300 сая ам.дол ларын сан хүү-
гийн болон тех  никийн дэмж лэг 
үзүүлжээ.  

ХЭРЭГЛЭЭ ТөСөЛ, ХөТөЛБөР

өндөгний хэрэглээ ирэх таван 
жилд хоёр дахин нэмэгдэнэ

Азийн хөгжлийн банк хот байгуулалтад 300 сая 
ам.долларын дэмжлэг үзүүлжээ

Монголын хөрөнгийн 
биржид бүртгэлтэй хувьцаат 
компаниудын ногдол ашиг тараах, 
нэгж хувьцаанд ногдох ногдол 
ашгийн хэмжээ өмнөх жилүүд-
тэй харьцуулахад нэмэгдэх хү-
лээлттэй байна. Компаниуд 
татварын болон санхүүгийн 
тайлангаа тайлагнах хугацаа 
энэ сарын 15-наар дуусч байгаа 
бөгөөд үүний дараа баталгаажсан 
тайлангаа МхБ-д ирүүлснээр 
хөрөнгө оруулагчдад хамаатай 
дээрх мэдээлэл илүү тодорхой 
болох юм. 

харин өмнөх жилүүдийн 
туршлага болон өнгөрсөн оны 
өрнөлийг харахад энэ онд ч 
гэсэн нүүрсний компаниуд 
ногдол ашгийн хэмжээгээр 
илүүрхэхээр байна. 2018 онд 
нийт ногдол ашгийн 87 хувийг 
зөвхөн нэг компанийн ногдол 
ашиг бүрдүүлж байсан. орон 
нутгийн өмчит “жижиг” хэмээн 
тодотгох “тавантолгой” 2017 оны 
цэвэр ашгаасаа нийт 126.9 тэрбум 
төгрөгийн ногдол ашиг тарааж 
байсан. 

Экспортын 40 гаруй хувийг 
дангаар эзлэх нүүрсний үнэ 

“Эрдэнэс Тавантолгой” хөрөнгийн 
захын өнгийг тодорхойлно

бүтэн жилийн турш тогтвортой 
төдийгүй өсөлттэй хэвээр байсан 
нь компаниуд ашигт ажиллагаагаа 
нэмэгдүү лэх завшааныг олгосоор.  
Дотоодын хөрөнгийн бирж болон 
олон улсын хөрөнгийн биржээр 
дамжуулан 2019 онд олон нийтэд 
хувьцаагаа санал болгохоор 
“Эрдэнэс таван тол гой” компани 
төлөвлөж буй. тус компани 2018 
онд урьдчилан тооцсоноор 720 
гаруй тэрбум төгрөгийн ашигтай 
ажилласан. Санхүүгийн тайлангаа 
аудитаар баталгаажуулж, ашгийн 
хэм жээг нарийвчлан тооцож, ирэх 
дөрөвдүгээр сард хийх хувь-
цаа эзэмшигчдийн хурлаараа 
танилцуулахаар зэхэж байна. 
Компанийн цэвэр ашгийн хэм-
жээ нь хоёр дахин өссөн тус 
компани 1072 ширхэг хувьцаа 
эзэмшиж буй хувьцаа эзэмшигч-
дэдээ хэчнээн төгрөгийн ногдол 
ашиг тараах эсэхээ эцэслэн 
ший дээгүй байна. Ямартай ч тус 
компани хэдий хэмжээний ног дол 
ашиг тараах эсэх нь 2019 оны хө-
рөнгийн зах зээлд хүлээлт үүсгэв. 

АПу болон говь, Сүү ком пани 
ногдол ашгийн нийт дүн гээрээ 
өнгөрсөн жилүүдэд тэр  гүүлж 
ирсэн. Сонирхуулахад, 2016 
оны байдлаар, 2006 оноос хойш 
“говь” компанийн хувьцаа 15 
дахин өссөн бол “Баянгол зочид 
буудал”-ын хувьцаа 37 дахин, 
АПу компанийнх 144, “Дархан 
Нэхий” компанийн хувьцаа 197 
дахин тус тус өсжээ. хэрэв та 2006  
онд АПу компанийн хувьцааг нэг 
сая төгрөгөөр авсан бол таны нэг 
сая төгрөг чинь өнөөдөр 144 сая 
төгрөг болж өссөн байна. 

өнгөрсөн онд хувьцааны 
хоёрдогч зах зээлийн арилжааны 
дүн нэг их наяд төгрөгийг давж, 
жилийн дүнгээр хамгийн олон 

буюу таван удаагийн шинэ үнэт 
цаас анхдагч зах зээлд гаргах 
буюу iPo хийсэн. ингэснээр 
хөрөнгийн зах зээлд шинэ 
бүтээгдэхүүн таваар нэмэгдэж, 
хөрөнгө оруулагчдын хувьд 
сонголт тэлсэн. 2018 оны 

санхүүгийн жилдээ компаниуд 
өдгөө цэг тавьж, тайлан, баланс 
гээд хувьцаа эзэмшигч болон 
хувь нийлүүлэгчдийнхээ өмнөх 
бүтэн жилийн ажилдаа дүн 
тавиулах цаг ойртож байна. 
хөрөнгийн зах зээлийн өнгө 
төрхийг тодорхойлох эдийн 
засаг 2018 онд сүүлийн дөрвөн 
жилд байгаагүй эерэг өсөлтөөр 
бэлэг барьж, улсын төсөв 
алдагдалтай бус ашигтай гарсан 
билээ. Эдгээр нь компаниудын 
ашигт ажиллагааг дэмжиж, 
эдийн засаг, бизнесийн орчин 
өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад 
сайжрах угтал болсныг Сангийн 
сайд онцолсон юм.

тэгвэл 2018 онд хөрөнгийн 
биржид бүртгэлтэй 26 гаруй 
компани цэвэр ашгаасаа нийт 
145.8 тэрбум төгрөгийн ногдол 
ашиг тарааж байлаа. Энэ нь 2017 
оныхоос 75.4 тэрбум төгрөгөөр 
өссөн бол ногдол ашиг тараах 
компаниудын тоо өнгөрсөн 
онд цөөрсөн юм. Монголын 
хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй, 
хувьцаа нь идэвхтэй 200 гаруй 
компани байна. үүний 10 гаруй 
хувь нь ногдол ашиг тарааж ирсэн.

Монголын хөрөнгийн бир-
жийн зүгээс, компаниудын үйл 
ажиллагаа сэргэж, бизнесийн 
эргэлт нь сайжирсан тул ногдол 
ашиг болон түүний хэмжээ 
өнгөрсөн оныхоос буурахгүй 
гэж мэдэгдсэн юм. харин 
Монголын үндэсний худалдаа, 
аж үйлдвэрийн танхимын ерөн-
хийлөгч Б.лхагважав “хямралын 
үед 2.1 их наяд төгрөг байсан тоП 
100 компанийн борлуулалтын 
орлого 2018 онд гурван их наяд 
даваад байгаа. 2015, 2016 онтой 
харьцуулахад 2018 он бизнес 
эрхлэгчдийн хувьд дажгүй 

жил байлаа. үүнийг татварын 
орлого 2018 оны есдүгээр сард 
зорилтот түв шинд хүрч биелснээс 
харж болно. хям ралын дараа 
компаниуд менежментээ өөрчлөн 
сэргэж, урагшилж байна” гэв. 

Биржид бүрт гэлтэй компаниуд 
энэ сараас хувьцаа эзэмшигчдийн 
ээлжит хурлын товоо зарлах 
учиртай. Ком панийн тухай 
хуульд заасны дагуу Монголын 

хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй 
компаниуд хувьцаа эзэмшигчдийн 
ээл жит хурлаа санхүүгийн жил 
дууссанаас хойш дөрвөн сарын 
дотор буюу дөрөвдүгээр сарын 
30-наас өмнө зарлан хурал дуулах 
журамтай байдаг. 

хөрөнгөө өсгөх боломжийг 
үнэт цаасны зах зээл хөрөнгө 
оруулагчдад ижил тэгш олгодог. 
Энэ жишгээр хөрөнгийн зах 
зээл сайтар хөгжсөн орны 
иргэд орлогоо нэмэгдүүлэх, 
хуримтлалын нэг хэлбэр нь 
хувьцаа, бонд худалдан авах. өнөө 
цагт иргэд компанийн хувьцаа 
эзэмшиж, ногдол ашиг хүртэж, 
хувьцааны үнийн өсөлтөөр 
капиталаа өсгөдөг болсон. 
Монголд ч ялгаагүй дээрх жимээр 
иргэд жил болгон хувьцааг нь 
эзэмшиж буй компаниасаа ногдол 
ашиг өвөртөлж, хөрөнгийн зах 
зээл дэх хувь оролцоогоо бага 
багаар нэмэгдүүлсээр.  

Компаниуд 
менежментээ 

өөрчлөн сэргэж, 
урагшилж байна

• 2016 оны байдлаар, 
2006 оноос хойш “Говь” 
компанийн хувьцаа 15 
дахин өссөн бол “Баянгол 
зочид буудал”-ын хувьцаа 
37 дахин, АПУ компанийнх 
144, “Дархан нэхий” 
компанийн хувьцаа 197 
дахин тус тус өсжээ. 

• Өнгөрсөн онд хувьцааны 
хоёрдогч зах зээлийн 
арилжааны дүн нэг их наяд 
төгрөгийг давжээ.

• 2019 онд ногдол ашиг 
тараах компанийн тоо, нэгж 
хувьцаанд ногдох ногдол 
ашгийн хэмжээ өмнөх 
жилүүд тэй харьцуулахад 
нэмэгдэх хү лээлттэй байна.



нүүрсээ хангалттай нөөцөлж 
чадаагүй гэх мэдээлэл ч байна. 
Монгол улсын нүүрсний 
экспортын өнгөрсөн сарын 
албан мэдээлэл одоогоор ил 
болоогүй. гэхдээ Монгол улсын 
гол өрсөлдөгч Австрали улс 
байгалийн гамшиг болон бусад 
сорилттой нүүр тулсан нь манай 
голлох түүхий эдийн экспортын 
үнэ болон хэмжээнд нөлөөлж 
мэдэхээр байна.

тухайлбал, “Эрдэнэс таван-
толгой”-д нүүрсний үнээ одоо-
гийн ханш болох 70 ам.дол-
лараас дээш өсгөх боломж бий 
гэж эдийн засагч Л.Наранбаатар 
тайлбар лаж байна.

 өнгөрсөн онд 35.6 сая тонн 
нүүрс экспортолсон Монгол 
улс энэ онд 42 сая тонныг 
нийлүүлэхээр төлөвлөсөн нь 
хэт өөдрөг төсөөлөлд тооцогдож 
байгаа. гэхдээ үнээ өсгөж 
чадвал төсөвт тооцсон татварын 
орлогоо бүрдүүлэх боломж 
байгаа аж. тооноос чанарт 
шилжүүлж, тооц сон орлогоо 
бүрдүүлж болно. 

Нөгөө талд, Монгол улс 
ам жиж хөдөлж чадвал 2019 
онд нүүрс ний экспортоор 
Австралийг ардаа орхиж, 
БН х Ау-ын топ н ү ү рс 
нийлүүлэгч болох боломж 
байгаа. гэхдээ үүний тулд 
хил гаалийн хүчин чадлаа 
сайжруулж, зам дэд бүтцээ 
засаж, сэлбэх, худалдааг 
хөнгөвчлөхөд чиглэх алхмуудаа 
урагшлуулах зэрэг энэ онд 
хийхээр төлөвлөсөн олон ажлаа 
бодит болгох шаард лага тулгарч 
байна. түүнчлэн Австрали, 
Чилид тохиолдсон байгалийн 
гамшигт үзэгдлүүд бидэнд 
нэмэлт боломж дагуулж болох 
ч уул уурхайн салбарын эрсдэл, 
уур амьсгалын өөрч лөлтийн 
аюулыг ч сануулж буйг ойлгох 
нь зүйтэй.   

хүрчээ. ингэснээр нүүрс манай 
эрдсийн экспортын орлогын 
гуравны нэгийг бүрдүүлжээ. 

харин энэ удаад Австралийн 
таваарын тээвэрлэлт тасалдаад 
зогсохгүй БНхАу тус улсын 
нүүрсэнд тавих хяналтаа 
чан гатгаад байгаа аж. 2019 
оны нэг дүгээр сарын сүүлээр 
БНхАу-ын хэд хэдэн боомтоор 
Австралийн нүүрс оруулахыг 
хориглоод байна гэж Wood 
mackenzie мэдэгдлээ. БНхАу-
ын эрэлт саарснаас Австралийн 
дулааны нүүрсний үнэ унаж, 
2018 оны дөрөвдүгээр сараас 
хойших доод цэгт хүрчээ. new-
castle-ийн боомтод дулааны 
нүүрс тонн нь 95.75 ам.доллартай 
тэнцэж байгаа аж. 

БНхАу-ын гаалийн бай гуул-
лагын мэдээлэлд тулгуурласан, 
S&P Global-ийн тооцоогоор урд 
хөршийн коксжих нүүрсний 
импорт өнгөрсөн онд 2017 
оныхоос найман хувиар буурч, 
64 сая тоннд хүрсэн байна. 
үүний 27.7 сая тонныг Австрали 
нийлүүлсэн бол Монгол улс тус 

• нүүрсний 
нийлүүлэлтээр БнХАУ-д 
тэргүүлдэг Австрали улс 
хийсэж ирсэн байгалийн 
гамшиг болон хил 
гаалийн саад тотгортой 
нүүр тулаад байгаа нь зах 
зээлийн бусад тоглогчид 
зарим боломж бий 
болгож мэдэхээр байна.
 
• “Эрдэнэс 
Тавантолгой”-д нүүрсний 
үнээ одоогийн ханш 
болох 70 ам.доллараас 
дээш өсгөх боломжтой.

• Хил гаалийн хүчин 
чадлаа сайжруулж, зам, 
дэд бүтцээ засаж, сэлбэх 
зэрэг ажил биднийг 
хүлээж байна.
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Эдийн засаг
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◄1
уул уурхайн салбарт томоо-

хон байр суурь эзэлдэг Австрали 
улсын нийлүүлэлт тасалдсанаар 
зарим түүхий эдийн ханш өнгөр-
сөн долоо хоногт олон улсын зах 
зээлд савлажээ. 

Квийнслэнд мужид үйл 
ажиллагаа явуулдаг BhP Bil-
liton, Glencore зэрэг компанийн 
орд уурхайнууд ч гамшгийн 
эрсдэлтэй нүүр тулсан байна. 
тухайлбал, Glencore компанийн 
Австрали дахь хоёр ч уурхай 
үерт өртжээ. гамшгийн богино 
хугацааны эрсдэлийг хянах 
боломж бий гэж Glencore 
компани мэдэгдсэн байна. 
үерийн аюул Австралийн уул 
уурхайн салбараас гадна хөдөө 
аж ахуйд ч хохирол дагуулж, 
300 мянга гаруй үхэр хорогдож, 
урьдчилсан тооцоогоор 300 сая 
ам.долларын алдагдал хүлээгээд 
байна.

Байгалийн гамшиг зөвхөн 
Австралийг дайрсангүй. таваа-
рын зах зээлийн нөлөө бүхий 
тоглогч болох Чилийн хойд 
хэсэгт нүүрлэж, дэлхийн зэсийн 
хамгийн том уурхайн нэг Codel-
co-гийн зарим хэсгийг нөмөрсөн 
байна. Зэсийн нөөцөөрөө дэл-
хийд тэргүүлдэг энэ уурхайн 
хоёр ч хэсгийн үйл ажиллагаа 
саатаад байна. олон улсын уул 
уур хайн түшиц бүс нутгууд 
ийнхүү ар араасаа байгалийн 
гамшигт нэрвэгдсэн нь 
Монголын эрдсийн экспортод 
шууд болон дам нөлөө үзүүлэх 
нь дамжиггүй. өмнөх жилүүдэд 
ч хаа холын Австралид болсон 
гэнэтийн үйл явдлууд манай 
голлох таваарын экспортын үнэ, 
хэмжээг нэг биш удаа хөндсөн.

тухайлбал, 2010 оны сүүлч, 
2011 оны эхээр Квийнслэнд 
мужид мөн л хүчтэй үер 
бууснаас коксжих нүүрсний 
үнэ 300 ам.долларт хүрч, тэнгэрт 
хадаж байв. Энэ үед Монголын 
нүүрсний экспорт 2-3 дахин 
өсөж, 2010 онд 16 сая тоннд 

улсын дүнгээс 0.1 сая тонноор 
бага буюу 27.6 сая тонн коксжих 
нүүрс экспортолжээ. өөрөөр 
хэлбэл, өмнөд хөршийн коксжих 
нүүрсний зах зээлд Монгол 
улс экспортын дүнгээрээ 
Австралийг гүйцэхэд тун 
ойртжээ.

үүнтэй зэрэгцээд нүүрсний 

нийлүүлэлтээр БНхАу-д тэр-
гүүл дэг Австрали улс хийсэж 
ирсэн байгалийн гамшиг болон 
хил гаалийн саад тотгортой 
нүүр тулаад байгаа нь зах 
зээлийн бусад тоглогчид зарим 
боломж бий болгож мэдэхээр 
байна. хэдийгээр уул уурхайн 
салбарын өрсөлдөх чадвараар 

дэлхийд дээгүүрт бичигддэг 
Австрали үерээс үүдсэн нөхцөл 
байдлаа богино хугацаанд 
шийднэ гэж шинжээчид найдаж 
буй ч амжиж байр сууриа 
бататгах, таваарын үнэ ханшаа 
өсгөхийг зөвлөж байна.

Дээрээс нь хятад улс уламж-
лалт баяраас үүдэн коксжих 

БНХАУ уламжлалт 
баяраас үүдэн 

коксжих нүүрсээ 
хангалттай 
нөөцлөөгүй
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Newcastle-ийн боомт дахь дулааны нүүрсний үнэ
(ам.доллараар)

Хятадын Тяньжин боомт дахь коксжих нүүрсний үнэ 
(юаниар)

БнХАУ-ын коксжих нүүрсний импорт 2018 онд 
Урд хөршийн коксжих нүүрсний импорт өнгөрсөн онд 2017 
оныхоос найман хувиар буурч, 64 сая тоннд хүрсэн байна

Нүүрсний экспортоор Австралийг 
ардаа орхих боломж бий

Австрали 

Монгол Улс 

Канад

АНУ 

Бусад


